
 ١ ..................................................................... الفصل السادس-الباب الثاين 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ............................................................................. ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  الدكتور طالل الحسن  : بقلم
  عبد الرضا عبد الحسين   :التدقيق والمراجعة

  دار فراقد  :الناشر
  م٢٠١٢هـ ـ ١٤٣٣  :الطبعة األولى

  ستاره  : المطبعة
  ١٠٠٠  : الكمية

   ريال٣٠٠٠٠٠  : سعر الدورة
ISBN ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٩ ـ ٨  :ةدور ال    
ISBNمجيع احلقوق حمفوظة للنارش   ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٨ ـ ١  :٣ ج 

 دار فراقد للطباعة والنرش
 قم ـ إيران

  حيدرى، سيد كامل:رسشناسه
 رشح. آية الكريس: عنوان قراردادى

من أبحاث الـسيد / األسس املنهجية للتفسري والتأويل يف ضوء آية الكريس: منطق فهم القرآن: عنوان ونام پديدآور
 .كامل احليدري؛ بقلم طالل احلسن

 .١٣٩٠. =  م٢٠١٢. =  ق١٤٣٣دار فراقد، :  قم:مشخصات نرش
 .ج٣: مشخصات ظاهرى

 ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ــ ٧٧ ـ ٤ : ؛١.ج ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٦ ـ ٧ :دوره؛ : ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٩ ـ ٨:  ريال٣٠٠٠٠٠ :شابك
 .٣.ج ٩٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٢٩٠٢ـ ٧٤ـ ١ : ؛٢.ج ٩٧٨ـ 

 اپ في:وضعيت فهرست نويسى
 . عريب:يادداشت
 ).اپفي) (١٣٩٠: جاب اول (٣و٢. ج:يادداشت
 )سورة بقرة، آية الكريس( تفاسري :موضوع

  حسن، طالل، كردآورنده:شناسه افزوده
 )Hassn ‚ Talal( :شناسه افزوده

 Bp ١٣/١٠٢/ح٩م ٨ ١٣٩٠ :رده بندى كنگره
 ١٨/٢٩٧ :رده بندى ديويى

 ٢٦٤٨٦١٢ :شامره كتابشناسى مىل



 ٣ ..................................................................... الفصل السادس-الباب الثاين 



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ............................................................................. ٤

 



 ٥ ...........................................................................يبالتأسيس للتوحيد الربو

 تفسري آية الكريس: الباب الثاين
 

 

 

 

 

 .حتديد وظائف التفسري املوضوعي •
 .تفسري املوضوعي وتفسري القرآن بالقرآنجدلية العالقة بني ال •
 .ُموضوعة آية الكريس يف األسلوب املوضوعي •
 .ةّقدسعينية اسم اجلاللة وكونه غري الذات امل •
 . األسامءّتعددأرسار  •
 .ّتعددُ وأفق ال،العالقة القائمة بني األسامء اإلهلية •
  . وتداعيات العالقة بينهام،عالقة عامل اإلمكان باألسامء اإلهلية •
    .االسم األعظم •
 .إشكالية معرفة اهللا •
 .معنى بينونة الصفة وبينونة العزلة •
 .ِّالعالقة بني كلمة التوحيد وبرهان الصديقني •
 .ّرس ختم بعض اآليات باألسامء احلسنى •
 .معنى العجز عن املعرفة وصلته بالفهم •
 .معطيات الفصل •

    



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ............................................................................. ٦



 ٧ ...........................................................................يبالتأسيس للتوحيد الربو

 
 

 

 َّهذه الدراسة أن التفسري املوضوعي هو من مجلة األسـاليب يف سطور ّتقدم
عن ًبخالف ما عليه احلال يف التفسري التجزيئي فضال ، التفسريية الصعبة املنال

 ّتـضحُوهنا نحتاج إىل بيان اخلطوات العملية هلذا األسلوب التفـسريي لي، املفردايت
ُلنا مقدار ما يمكن تطبيقه من هذا األسلوب عىل موضوع  بآيـة لـةّة بحثنـا املتمثُ

ً لنا أيضا مقدار اخللط الكبـري الـذي وقـع فيـه مجلـة مـن ّتضحبل لي، الكريس
َّاألعالم املعارصين ممن تصدوا للعملية التفسريية هبذا األسلوب املميز ُ ُُ ّ َّ. 

 : أما اخلطوات العملية للتفسري املوضوعي فهي
 عـادة مـا يكـون مـن وهذا التحديد، ًحتديد موضوع البحث ابتداء ً:الّأو

سـواء ، وذلك من خالل االنطالق من إشكالية معرفيـة، ّخارج النص القرآين
، كانت فقهية أم عقدية أم فكرية أم اجتامعية أم أخالقية أم سياسية أم اقتصادية

وينبغـي ، ّلنعرضها عىل النص القرآين بغية حتصيل اإلجابة القرآنية ال اآلياتيـة
 .ية أكثر من كوهنا فرديةُأن تكون هذه املشكلة نوع

ّلية من خـارج الـنص للـنص ال ّولكن هذه االنطالقة األو  رضورة ّمتثـلّ
ًمعرفية أو ركنا أساسيا يف منظومـة التفـسري املوضـوعي َّفاهلـدف يتحقـق يف ، ً

سواء كانت ناشئة مـن مناخـات ، حتديد أصل اإلشكالية أو موضوعة البحث
 بالغة سـوف ّمهية النكتة األخرية أه وهلذ،ّالبيئة أم مناخات النص القرآين نفسه

ّ لنا عمليا ونحن نفرسّتضحت ُ  .ً آية الكريس موضوعياً
وهذه الصلة ال ، مجع اآليات القرآنية ذات الصلة بموضوعة البحث :ًثانيا

ُيشرتط أن تكون مأخوذة عىل نحو املطابقية ، فيكفي أن تكون ذات عالقة مـا، ُ
 .ّتضحكام سي، ً أن تكون إشارية أيضاّ بل يصح،نية أم التزاميةّسواء كانت تضم
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َّالقيام بتفسري مجيع هذه اآليات الظاهرة واملتصي :ًثالثا ًدة تفـسريا مفرداتيـا ُ ًُ
ًثم جتزيئيا  .ُوينبغي تفسريها منفردة بعضها عن بعض، َّ
ُومـزج معطياهتـا ، )ُاملفرداتيـة والتجزيئيـة(مجع النتائج التفـسريية  :ًرابعا

ره آيـة واحـدة الغيـة ّملوقف النهائي الـذي ال ينبغـي أن تتـصدللوصول إىل ا
ُاملعطيات األخرى لآليات األخرى ُ  من حيث ًاّحتى وإن كانت هذه اآلية نص، ُ

ّالداللة واألخرى مل ترتق إىل مستوى النصية نـا ّ كبـرية لعلّمهيـةوهلذه النكتة أ، ُ
 .ًسنلحظها عمليا يف تفسرينا املوضوعي لآلية الكريمة

ّاملعطى النهائي ال بد أن يمث :ًاخامس ُ َّ ّبمعنـى أنـه يمثـ، ل املوقف القرآينُ ل ُ
 حمـدود ّ موقف جزئيّفكلوعليه ، النظرية القرآنية ال املوقف اجلزئي املحدود

ِّال يمكن بأي حال إطالقه عىل الرؤية القرآنية َّوال ريب بأن هذه النكتة رغـم ، ُ
ّ ممن تصدوا للعمًاكثري ّلعلو، وضوحها إال أهنا يف غاية التعقيد يـة التفـسريية لَّ

َّموضوعيا يتوهم بأنه متكن من استجالء املوقف القرآين َّ ُنـه مل يغـادر حني إ يف ،ً
 .حدود الدائرة اجلزئية

 لية واخلطوات العملية ملنظومـةّبعد هذه اجلولة الرسيعة يف عرض املبادئ األو
 : وهي، ةّسائل مهمالتفسري املوضوعي نحتاج أن نقف بوضوح عند ثالث م

ّمتوفرة عىل مبادئ ) تفسري آية الكريس(هل موضوعة بحثنا  :ُاملسألة األوىل ُ
 ؟وخطوات التفسري املوضوعي

 ّعىل فرض توفر اآلية عىل مبادئ وخطوات التفسري املوضـوعي :املسألة الثانية
ُفام هو مقدار ما يمكن تطبيقه من هذا األسلوب عىل هذه اآلية الكريمة  ؟ُ

ما هي حقيقـة اخللـط الـذي وقـع فيـه مجلـة مـن األعـالم  :سألة الثالثةامل
َّاملعارصين ممن تصدوا للعملية التفسريية هبذا األسلوب املميـز ُ ُُ ّ ُّومـا الـرس يف ، َّ

 ذلك؟
ًأما بالنسبة للمسألة األوىل فإننا ال نمتلك موضوعا أو إشكالية اسمها آية  َّ ُ
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وهـذا ، غية معرفة املوقف القرآين منهـاُالكريس لنعرضها عىل القرآن الكريم ب
 !؟ًفكيف يتسنَّى لنا تفسريها موضوعيا، واضح

ّولكن هذا ال يعفينا من مهم فإننـا قـد ذكرنـا يف املبـدأ ، تنا التفسريية هذهَّ
ُل واخلطوة العملية األوىل بأن موضـوعة التفـسري املوضـوعي ال يـشرتط ّاألو َّ ُ

وبالتـايل فإننـا ، ّالـنص القـرآينفيها أن تكون قـد تبلـورت خـارج مناخـات 
َّفضال عام ، بمطالعة يسرية آلية الكريس  من اجلهد التفـسريي املبـذول يف ّتقدمً

ة ّقــد تبلــورت عنــدنا عــد، البيانــات املفرداتيــة والتجزيئيــة لآليــة الكريمــة
من قبيل موضوعة ، موضوعات يف هذه اآلية الكريمة ال موضوع واحد بعينه

وموضـوعة علـم اهللا تعـاىل واإلحاطـة ، عة الشفاعةوموضو، حقيقة التوحيد
وبالتـايل فإننـا ، وموضوعة الكـريس نفـسه وصـلته بعلمـه تعـاىل، العلمية به
كـام ، ًك موضوعيا يف ضـوء موضـوعات اآليـة وإشـكالياهتا املختلفـةّسنتحر
 .ً لنا ذلك عملياّتضحسي

ُوأما بالنسبة للمسألة الثانية املتعلقة بمقدار ما يمكن تط ِّ ُبيقه من أسـلوب ُ
ه ّمتثلـفإنه يرتبط بموضوعات اآلية ومـا ، التفسري املوضوعي عىل آية الكريس

ّوهو أمر ال يمكن البت به بـصورة ، من أبعاد معرفية وعملية يف حياة اإلنسان ُ
ُة تثريهـا اآليـة الكريمـة ّيل عن موضوعات مهمـّ أوّتصوروإنام هنالك ، هنائية
َّوقد تقدم ، ّيومية والشفاعة والعلم واإلذن اإلهليق بالتوحيد الربويب والقّتتعل

 .بعض ذلك
وأما بالنسبة ألصل املبادئ واخلطوات العملية للتفسري املوضـوعي فإهنـا 

ة يف مجيع ما سنقف عنده يف هذه ّتوفرلية سوف تكون مّاتنا األوّتصوربحسب 
   .اآلية الكريمة

 حقيقة اخللط الذي وقـع فيـه ُوأما بالنسبة للمسألة الثالثة التي تثري أمامنا
ُالبعض ممن تصدوا للعمليـة التفـسريية بأسـلوهبا املوضـوعي ّ ُحيـث نطـالع ، َّ
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، ًأحيانا موضوعات تفسريية بأسامء سـور تأخـذ عنـوان التفـسري املوضـوعي
َّويدعى هلا ذلك ًمن قبيل تفسري سورة الفاحتة تفـسريا موضـوعيا، ُ أو تفـسري ، ً
َّفمن الواضـح بـأن هـذه ، وغري ذلك، لكهفأو تفسري سورة ا، سورة يوسف

ًالسور ال تفرس بنفسها تفسريا موضـوعيا ً َّ ُُّ  إشـكاليات معرفيـة ّمتثـلألهنـا ال ، َ
ً يمكن أن تفرس موضوعياّمهمةُوإنام ما تثريه من موضوعات ، بنفسها َّ ُ ُ. 

وهذا اخللط بني عنوان السورة وموضوعاهتا يكـشف لنـا مقـدار اإلهبـام 
ّ ممـن تـصدوا للعمليـة ًاَّبـل إن كثـري، )١(ُا األسلوب التفـسرييالذي حييط هبذ َّ

 االثنينيـة -بعـد -ُالتفسريية وسلكوا طريـق التفـسري املوضـوعي مل يـدركوا 
ون فيظنّ، احلقيقية القائمة بني التفسري املوضوعي ومنهج تفسري القرآن بالقرآن

بـني األسـاليب  عن خلطهـم الكبـري ًاّوهذا ما يكشف لنا إن، أهنام يشء واحد
ة يـوعـن قـصور النظـر يف انحـصار دليل، التفسريية ومناهج التفسري من جهة

ُعرض النتائج التفسريية بأسلوهبا املوضوعي بمنهج تفسري القرآن بالقرآن من 
 .ُجهة أخرى

َّجدير بالـذكر أن اهلـدف احلقيقـي الـذي نـسري باجتاهـه مـن وراء هـذه 
 : اإلثارات املعرفية هو ما ييل

ّكشف عن احلاجة امللحـة للكـشف عـن ذلـك اإلهبـام مـن خـالل  ال.١ ُ
ومن ثم التأسيس خلطوات عمليـة حقيقيـة تـنهض بالعمليـة ، بيانات جديدة

                                                 
َّحيث ذكرنا هنالك بأن من ، ل من هذا الكتابّنا لذلك يف بيانات اجلزء األوا قد تعرض كنّ)١(

ًأسباب عزوف الكثري عن تفسري القرآن موضـوعيا رغـم مـا فيـه مـن امتيـازات معرفيـة 
ُ مـن العـازفني عـن هـذا األسـلوب ًاَّبمعنى أن كثـري، وإهبام آلياته، ة تعقيدهّ شد:وعلمية

َّولذلك نـرى بـأن ، ُت السري باجتاه األمور اليسرية املنالوالعادة اقتض، يمنعهم قرص الباع
ُوأن هذا األسلوب يقي ، ة اختبار حقيقية للمواهب التفسرييةّالتفسري املوضوعي هو حمط َّ

 ).  منه دام ظله. (ّالعملية التفسريية بصورة جادة من كثري من الصور التكرارية واالجرتارية
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ًوتقفز هبا باجتاه هذا األسلوب التفسريي األجـود نظريـا واألنفـع ، التفسريية ُ
ِّوبعبارة أخرى إهنا خطوات توطد احلركة اإلبداعية يف جمـال امل، ًعمليا ُ عـارف ُ

 . ّالقرآنية التي يقع يف طليعتها فهم النص القرآين وتفعيله
 اخلروج من الصور التقليدية والثقافة التلقينية التـي يتناقلهـا الـبعض .٢

 !ّتكررى وال توكأهنا دساتري إهلية خالدة أو رصف حقيقة ال تتثنّ
ًإن اخلروج من احلالة التكرارية يف املجاالت املعرفية وإن كـان صـعبا  بـل َّ

ًعسريا إال أنه رضوري جدا ُوقد ال حظنا بعمق بعد استقراء يفيد االطمئنـان ، ً ٍ
ّبأن النسبة األعظم يف الرصيد املعلومايت الذي تقدمه لنا امل ُ فَّ ات التفـسريية صنّ

 ضـعف احلالـة ًاّيـّوهذا يعنى إن، يغلب عليه التكرار واالجرتار والقيل والقال
فًؤسـف كثـريا أن تكـون املـومـن امل، اإلبداعية أو غياهبا ات الدينيـة ذات صنّ

 .)١(والتي تقف يف طليعتها الكتب التفسريية، ة األكرب يف ذلكّاحلص
                                                 

للـشيخ ) التبيـان يف تفـسري القـرآن(: مكنك مطالعـة كتـابُ فعىل سبيل املثال ال احلرص ي)١(
ألمني اإلسالم أيب الفـضل ) جممع البيان يف تفسري القرآن(: وكتاب، )هـ٤٦٠: ت (الطويس

واملـأخوذة ، ُلتشاهد نسبة التكرار الغالبة عىل املجمع، ) هـ٥٦٠: ت (بن احلسن الطربيس
ًعادة من التبيان شكال ومضمونا وصياغة ّ ينبه إىل ذلكدون أن، ً إال يف جمال نقل الفتـوى ، ُ

ًمـع أن التبيـان لـيس كتابـا روائيـا وال تفـسريا  ،أو يف نقل رواية عنـه ،ُفيام يوافق املذهب ً ً ّ
فكبري يف معظـم املـكل وهذا السمت غالب وظاهر بش، ًروائيا سـواء يف ، ات القديمـةصنّ

وهلـذا ،  أهـل البيـت أعظـموإن كان يف مدرسة، مدرسة أهل البيت أم يف مدرسة اخللفاء
بخالف مدرسـة اخللفـاء ، ّفاقهم وتوحدهم عىل جهة الصدورّها اتّأمه، أسبابه املوضوعية

ّالتي تشعبت منابعها بعدد أصحاب الفرق واملذاهب واملفرس ُ  .ينَّ
َّوال ريب بأن صور التكرار واالجـرتار دون معرفـة األصـل مـن الفـرع جيعـل عمليـة نـسبة 

ًويتعقد املوضـوع كثـريا  يف، حيث حيتاج األمر إىل حتقيق وتدقيق كبريين، ًاّاألقوال عسرية جد َّ 
ٍّولذلك حيتاج األمر إىل تدبر وترو كبريين، صورة كون الناقلني قد عاشوا يف مقطع زمني واحد ّ. 
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ُعالم األمة املعـارصين إىل وقفـات حتقيقيـة كبـرية أوهذا األمر حيتاج من 
 مـن ذلـك ، بمنابعه ومضامينه وأشكاله وصورهّلتنقية تراثنا اإلسالمي الثري

وتـرك حوهلـا ،  حتـصيل املعـارف الدينيـة-ّإىل حد كبـري - الذي أربك ّالغث
ّانطباعا سلبيا ألقى بظالله عىل حياتنا العملية التي تكاد أن تفقد ثقافـة الـنص  ً ً

ًعموما والقرآن خصوصا ً. 
ّفإننا بـأمس احلاجـة للوقـوف عـىل جدليـة العالقـة بـني ، ّوعىل أي حال

ّ ملا تشكله هـذه اجلدليـة مـن ًنظرا، التفسري املوضوعي وتفسري القرآن بالقرآن ُ
    .ُأرضية خصبة للوقوع يف اخللط الكبري بني األسلوب واملنهج

 

ّ لنا بأن التفسري املوضوعي يمثّتضحا ًل أسلوبا تفسرييا وليس منهجاَُّ ً ً كـام  ، ُ
َّ لنا أيضا بأن تفـسري القـرآن ّتضحا ًبـالقرآن مـنهج تفـسريي ولـيس أسـلوباً ُ ،

ّفالدليلية عنوان كربوي يمكـن لتفـسري القـرآن بـالقرآن أن يمث ُ بخـالف ، لـهُ
ّالتفسري املوضوعي الذي يمث ل طريقة عرض املعطيات التفـسريية ال الدليليـة ُ

 .اعليه
ُما وجه العالقة الوثيقة بني التفسري املوضـوعي كأسـلوب : ولنا أن نسأل

ّيمثـلال أ: ُ بعبارة أخـرى؟ القرآن بالقرآن كمنهجوبني تفسري  هـذا االرتبـاط ُ
ًواالندكاك بينهام مزجيا يصدق عليه العنوانان معا  ؟ً

 -َّكـام تقـدم -  مـن مبـادئ التفـسري املوضـوعي:واجلواب عن ذلك هو
ومجع اآليات القرآنية ذات ، ًعرض موضوعة البحث عىل القرآن الكريم نظريا

جيعـالن ) العرض واجلمـع(وهذان األمران ، ًث عملياالصلة بموضوعة البح
ًاملفرس باحثا عن تفسري موضوعة بحثه قرآنيـا ً ّ ُوبالتـايل فهـو يـامرس منهجـة ، ُ

ّوهذا األمر وإن كان صحيحا إال أنه ال يـصحح ، ًتفسري القرآن بالقرآن عمليا ُ ً



 ١٣ .........................................................................يبالتأسيس للتوحيد الربو

ق ويعمق العالقة بيـنهام، لنا وحدة العنوان بينهام ّوإنام يوثـِّ ُ ُّاإلثنينيـة حـدها ف، ُ
ُال بنفس عنـواين املنهجـة واألسـلوبّقائم أو ب علـيهام مـن آثـار ّومـا يرتتـ، ً
ًوثانيا لرضورة االفرتاق يف كون عملية تفسري القرآن بالقرآن ال تنطلق ، ونتائج

وإنام تنطلق من البحث عن فهم آيـة مـن خـالل القـرآن ، نةّمن موضوعة معي
وضوعي الذي ينطلق من فـضاءات واسـعة  التفسري املّمهمةبخالف ، الكريم

ّتشكلها التجارب احلياتية لإلنسان ونتاجه الفكري ُ. 
ًإن املفرس قرآنيا ال ينطلق من إشـكالية معرفيـة : ُبعبارة أخرى َّّ فكريـة أو (ُ
وإنـام ينطلـق مـن زاويـة ، لكي يعرضها عىل القرآن الكريم) عقدية أو رشعية

ننـا يف التفــسري حـني إيف ، ًنـة قرآنيــاّعيوهـي إرادة فهـم آيــة قرآنيـة م، قةّضـي
ُتعيـشها األمـة أو  -ُاملوضوعي نامرس عملية عرض حقيقية إلشكالية نوعية 

 عىل القـرآن الكـريم لتحـصيل املوقـف والنظريـة القرآنيـة -اإلنسان النوعي
 .ُاملجيبة عن تلك اإلشكالية

ـ  القـرآن ُا نـامرس منهجـة تفـسريًعلام بأننا يف التفسري املوضـوعي وإن كنّ
ّ إذ ال بد من التزو؛ إال أننا ال نقترص عليها،بالقرآن د بمجموعة مناهج وآليات َّ

ُأخرى نطلق عليها عنوان القرينية َّفإن اآليـات ذات الـصلة باملوضـوع هـي ، ُ
َّوال ريـب بـأن تفـسريها إنـام يكـون ، ُاألخرى حيتاج الكثـري منهـا إىل تفـسري

 .م ال بالقرآن الكريم وحدهبالقرينية التي منها القرآن الكري
ِّجدير بالذكر أن التفسري التجزيئي قـد ينـتهج فيـه املفـرس مـنهج تفـسري  ُ َّ

َّألن هدف التفسري التجزيئي بيـان مـدارات املفـردة واجلملـة ، القرآن بالقرآن
وعنـدما يـستعني بآيـات ،  بعينـهّخـاصفهو ال ينطلق من موضـوع ، القرآنية

ي ال يفعل ذلك بقصد بلورة موضوعة فكرية أو ُأخرى لفهم آية بحثه التجزيئ
 .ألنه يبدأ باملفردة أو اجلملة القرآنية ثم يعود إليها، إشكالية معرفية

ّقدس رسهُقال أستاذنا الشهيد الصدر  نحن ال نعني بالتجزيئية ملثل هذا (: ّ
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ّ أن املفرس يقطع نظره عن سائر اآليات وال يـستعني هبـا يف )١(املنهج التفسريي ُ َّ
ُبل إنه قد يستعني بآيات أخرى يف هذا املجال كام ، فهم اآلية املطروحة للبحث

ّولكن هذه االستعانة تتم بقصد الكشف عـن ،  والرواياتثيستعني باألحادي َّ
خطوة من ّكل فاهلدف يف ، املدلول اللفظي الذي حتمله اآلية املطروحة للبحث
: أي، الوسائل املمكنةّكل ِّرس بهذا التفسري فهم مدلول اآلية التي يواجهها املف

ًألنه يقف دائام عند حدود فهم هذا اجلزء أو ذاك من ، َّإن اهلدف هدف جتزيئي
ًالنص القرآين وال يتجاوز ذلك غالبا وحصيلة تفسري جتزيئي للقرآن الكـريم ، ّ

ُكله تساوي  ملحوظة ،  جمموعة مدلوالت القرآن الكريم-عىل أفضل تقدير -ّ
وهذا بخالف ما عليه احلال يف التفسري املوضوعي الذي ، )٢(..).بنظرة جتزيئية 

  .ّيتحرك باجتاه حتصيل املوقف والنظرية القرآنية ال املوقف اآليايت
إذن فاهلدف احلقيقي الذي يقف وراء التفـسري املوضـوعي هـو حتـصيل 
َّاملوقف والنظرية القرآنية املجيبة عـن إشـكالية معرفيـة أحلـت عـىل اإلنـسان  ُ

ّفتصدى املفرس املوضوعي لذلك، ًبت منه احللول قرآنياوطل ُ  ّومن هنا يـتجىل، ّ
َّلنا أن التفسري املوضوعي هو عبارة عن حماولة لتفسري إشكالية معرفية بالقرآن 

 .َّن تفسري القرآن بالقرآن هو تفسري آية قرآنية بالقرآنحني إيف ، الكريم
ً مـصداقا ّمتثللقرآن بصفتها ُوبالتايل فنحن نامرس منهجة تفسري القرآن با

ُحقيقيا للقرينية املعتربة وإنام بغية الوصول ، ليس ألجل تفسري القرآن بالقرآن، ً
                                                 

ُ التعبري باملنهج عن األسلوب التجزيئي واملوضوعي أيضا فيه مساحمة)١( ً َّوقد تعرض السيد ، ُ
َّعلام بـأن ، ُذ لبيان الفرق بني املنهج واألسلوب واالجتاه يف اجلزء األول من الكتابُاألستا ً

ُه قد أطلق عنـوان االجتـاه واملـنهج معـا عـىل هـذين األسـلوبني ّس رسّالسيد الشهيد قد ً
وهـو مـا عنـاه ، َّولعل هذه املفردات الثالث تلتقي بمعنى الطريق أو الطريقة، التفسرييني

 . َّوقد عرفت بأهنا حتمل مضامني اصطالحية خمتلفة، ّل ذلكه من كّس رسّقد
ّقدس رسه( للسيد الشهيد حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية: انظر )٢(  .٢٢ص: )ّ
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وهـذه النظريـة ، إىل النظرية القرآنية واملوقف النهائي مـن موضـوعة البحـث
ّيف صورة تصيدها نكون قد اقرتبنا مـن بيانـات ، القرآنية يف حدود موضوعها

ًفـضال عـن ، ّة التي تتشكل من جمموعة نظريات قرآنيـةّعام الاملنظومة القرآنية
ّكون تصيدها يضعنا أمام احللـول اجلذريـة ألصـل اإلشـكالية املعرفيـة التـي 

َّ لنـا بـأن القـرآن الكـريم هـو املنظومـة املعرفيـة ّتضحومن ثم ي، انطلقنا منها
ّاالستثنائية التي تعالج كل مستجد ُُ  .ات العرصّ

الرسول األكـرم صـىل اهللا عليـه وآلـه وهـو يـصف وهذا هو معنى قول 
 وحكـم مـا ، وخرب من بعدكم، من قبلكمأكتاب اهللا فيه نب(: القرآن الكريم بقوله

 .)١() هو الفصل ليس باهلزل،بينكم
 وهو كتـاب تفـصيل وبيـان ، عىل السبيلّهو الدليل يدل(: يف رواية النوادرو
ُوما أبلغها من كلمة توجز لنا ج، )٢()وحتصيل ُل املعطيات القرآنيةُ َّبل كـل مـا ، َّ

وهـي التفـصيل والبيـان والتحـصيل يف سـاحتنا ، نحتاجه من القرآن الكريم
وال ريب بأنه كـذلك يف ضـوء قـراءة ، العقدية والفكرية والروحية والرشعية

 بـه فهـو لنـا ّيمـنمـا ّكـل و، وخفاؤه بيان له، فإمجاله لنا تفصيل له، املعصوم
 . حتصيل

 

أملعنا يف السطور اآلنفة إىل بعض موضوعات آية الكـريس التـي سـتكون 
ًاملنطلق لتفسري اآلية تفسريا موضوعيا وقد عرفت بأننـا لـسنا بـصدد تفـسري ، ً

ًاآلية بعنواهنا تفسريا موضوعيا النتفاء ذلك بانتفاء املوضـوع وإنـام سـتكون ، ً
ة ّوهي التي ستكون مـاد، وعات أثارهتا آية الكريسُاملنطلقات من خالل موض

                                                 
 . ٨٨٧ح ، ١٧٥ ص،١ج: كنز العامل:  انظر)١(

 .١٤٤ص: قطب الدين الراوندي، كتاب النوادر:  انظر)٢(
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وقـد اخرتنـا مجلـة ، بحثنا يف بيانات هذا الفـصل املـيلء باملطالـب واملقاصـد
، تدور يف آفـاق العقيـدة والفلـسفة والعرفـان، ُموضوعات ذات أبعاد خمتلفة

َّلتتـشكل عنـدنا رؤيـة قرآنيـة ، سنحاول عرضها بام خيدم فهم اآليـة الكريمـة
ّناضجة حول أفق اآلية الكريمة يف النص القرآين من جهةواضحة و وحـول ، ُ

ُمكنة التفسري املوضوعي يف تقيص ذلك من جهة أخرى ّ. 
ّجدير بالذكر أن موضوعات اآلية الكريمة سوف تأخذ عنـاوين مـستقل ة َّ

 .كام سيأيت، َّبل إن متوهنا سوف تكون حارضة بعينها، ُمستفادة من متن اآلية

َاهللا ال إلـه إال هو{:قو  تعا  ُ  ِ َِ
َ َ ُ{ 

 

 : وهي كالتايل، ُيمكن إجيازها باملشهور منها، للتوحيد صور وآفاق خمتلفة
 . التوحيد الذايت.١
 . التوحيد الصفايت.٢
 . التوحيد األفعايل.٣

فـصفاته ، أما التوحيد الصفايت فهو الذي خيلـص بنـا إىل القـول بالعينيـة
وعـامل مـن ،  من حيث هـو عـاملّفهو حي، وهو قول العدلية،  عني ذاتهالذاتية

فالصفة الذاتية العينية ، وهكذا،  وعامل من حيث هو قادرّوحي، ّحيث هو حي
َّليس فيها جهة احلكاية ليتصور معها احلاكي واملحكي وإنام هي هو وهو هـي ، ُ

ًإمجاال وتفصيال ية فهـو قـوام الـذات وأما معنى الذات، وهذا هو معنى العينية، ً
َّ وينبغي أن يعلم بأن من أرشف معاين قولـه تعـاىل.هبا َوهللاِِ األسـامء احلـسنى {: ُ ْ ُْ َ َ َ

َفادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أسام ْ ُ ُ ََ ِ َ ُ ِ ِْ َّ ََ َ ُ ُ ْْ ِ َئه سيجزون ما كانوا يعملونَ َُ َ َ َ ُ َْ ْ ْْ ُ َ َ ِ : األعراف( }ِ
ء احلـسنى التـي ورد إمجاهلـا يف فاألسـام، ًهو انحصار املصداق به ذاتـا، )١٨٠
، مـن ً هللا تبارك و تعاىل تـسعة وتـسعني اسـام مائـة إال واحـداَّإن(:  املشهورّالنبوي
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ً تعني بنص القرآن الكريم االنحصار به مجعـا وتفريقـا)١()أحصاها دخل اجلنة ً ّ ،
َّفمن نسب لنفسه اسام أوصفة من تلك األسامء احلسنى ال يبعد أن يكون ممـن  ً

ِيلح ْ َ يف أسامُدُ ْ َ ِئهِ َسيجزو، ِ ْ ُ َ ما كاى عىلَ ْ يعمنَ والـرشك يف ، ُأي مـا يـرشك بـه، لَ
ّاملقام هو أن تفرتض أحدا سواه يت  .صف بذلكً
ّوال خيفى بأن املراد هو االت ًوإال فـإن املعـصوم مطلقـا هـو ، صاف الذايتَّ َّ

ّبـل كـل موجـود هـو مظهـر مـن مظـاهر أسـامئه ، )٢(مظهر من مظاهر أسامئه
عـىل ، وهذه املظهرية ال تعني االسـتقالل الـذايت باالسـم أو الـصفة، سنىاحل

 .تفصيل يأتينا يف مورده
 يف الوجـود إال ّؤثروأما التوحيد األفعايل فهو الذي خيلص بنا إىل أنه ال مـ

وإما ، وهو قول الفالسفة،  غريهّؤثرما عداه إليه فال مّكل إما بنكتة افتقار ، هو
َّفال يتصور الغـري ليكـون مـ،  الوجود سواهبنكتة أنه ال موجود يف وهـو ، ًاّؤثرُ

 .)٣(قول العرفاء
                                                 

 .١٨٥ص ،٣ج: صحيح البخارى: ًضاأي .٨ح ،١٩٤ص: الصدوق توحيد:  انظر)١(
 عن جابر عن اإلمام حممد الباقر عليه الـسالم ّ وأما ورد يف بعض األخبار من قبيل املروي)٢(

 احلـسنى التـي األسامءنحن ... من نور عظمتهً اهللا تعاىل خلق أربعة عرش نوراَّإن(: أنه قال
فإنـه  .٧ ح،٤ ص،٢٥ج: نـواربحـار األ>  ...) إال بمعرفتنـاًال يقبل اهللا من العبـاد عمـال
ولـيس ، َّوإال فاالسم والصفة هـي عـني الـذات املقدسـة، حممول عىل ما ألفتنا النظر إليه

 ).دام ظله(منه . كام عرفت، َّألحد أن يدعي ذلك
 ّوما عداه فهـو وجـود ظـيل، مرادهم من ذلك هو أنه ال موجود حقيقي ذايت إال هوّلعل  )٣(

ما ّكل ف، َّأن ما عداه شأن من شؤونه ورشحة من فيضه ونورهّأو عىل حد تعبريهم ب، تبعي
ًيتصور دونه يكون عائدا إليه أو قابعا يف كتم العدم ً ّ ّيمثـلوهذا النوع من التوحيد ، ُ  أرقـى ُ

 ّوكـل مـا، وهو مقام نفي الصفات عنه، َّوهنالك معنى ال يناله إال املقربون، َّمعانيه فيام تقدم
، بمعنى أن يكون املنظور واملقصود هو الذات نفسها، عل وآثارمن ف، ّيمت له به من صلة

ّوهو مقام من لفه ثوب الفناء ومل يبق أمامه سرت أو غطاء إال األخفى فيام يتعلق برس الذات َّ َ َّ. 
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وفعل ما عداه يدور ، وفعل اهللا تعاىل كلمة وجودية تكوينية خارجية عينية
ّبمعنى أن ماد، بني التشكيل التكويني وبني االعتبار ة التشكيل كلمة وجوديـة َّ

نـان ّاء والـرتاب املكوفاملـ، ًخذ صورا خمتلفـة بحـسب حركـة الفاعـلّإهلية تت
ّتشكيال معي ُ ّنا حتفظ فيه املادً ُ ُة ولكن تفقد فيه الصورة املائية والرتابيـة وهـو مـا ً

وهـذا ، فإن قام اإلنسان بالرتكيب فذلك هو فعله ال غـري، )الطني(: ـى بّيسم
ًوإمـا أن يكـون فعلـه اعتباريـا ال حقيقـة خارجيـة لـه ـ ، هو معنى التـشكيل
كام لـو ،  ـ من قبيل الصور الذهنية التي يفرتضها اإلنسانحمسوسة أو ملموسة

  .)١(افرتض أن يكون له جبل من ذهب أو هنر من لبن
والـذي ، لوهيـة لـهوأما التوحيد الذايت فهو ما خيلص بنا إىل اإلقـرار باأل

ّيعرب َاهللاُ ال إلــه إال هـو {:  عنه بقولـه تعـاىلُ ُ ََّ َِ ومـن مجلـة أبعـاد التوحيـد ، }...َِ
،  التوحيد يف الربوبيـة:)التوحيد يف اإللوهية(فعايل و لوازم التوحيد الذايت األ

                                                                                                                   
ّولعل هذا ما عناه العارف املحق=  توحيد : وأما التوحيد الثالث فهو(: ق األنصاري بقولهَّ

ًوأالح منــه الئحــا إىل أرسار طائفــة مــن صــفوته ، ْه بقــدرهّقه اهللا لنفــسه واســتحّاختــص
إنـه : ه، والذي يـشار بـه إليـه عـىل ألـسن املـشريينّوأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بث

ّ ال يـصح ذلـك ّعلـةَّعىل أن هذا الرمز يف ذلـك التوحيـد ، إسقاط احلدث، وإثبات القدم
والبـسط ، ًوالصفة نفـورا، ًبارة خفاءفإن ذلك التوحيد تزيده الع... التوحيد إال بإسقاطه 

 : -إىل أن قال - صعوبة
ٍما وحد الواحد من واحـد َ َ َّ  
  توحيد من ينطق عن نعتـه
ـــده ـــاه توحي ـــده إي ُتوحي ُ  

 

ُمن وحـده جاحـدُّكل إذ   َُ َّ  
ــد ــا الواح ــة أبطله   ُعاري
  ُونعت مـن ينعتـه الحـد

 

وعليـه فـال توحيـد إال ، َّفمن وحده بفعله ورسمه يكون قد جحده بإثبات الغري يف قبالـه
 .٦١٨-٦١٥ص: القاساين، <منازل السائرين>كتاب : انظر. هاّبفناء الرسوم واآلثار كل

النكتـة >: حتت عنـوان، ُ ستكون لنا وقفة أخرى عند التوحيد األفعايل يف ذيل هذا الفصل)١(
 ).دام ظله(منه . فانتظر، <مراتب التوحيد: اخلامسة
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ّ اإلقـرار بأنـه ال متـرصف وال مـدب:بمعنى، َّفال رب سواه ّ وال أحـد ، ر سـواهُ
ًيملك لنفسه شيئا من التدبري مستقال عن تدبريه سبحانه ً. 

توحيد اقتضت َّ لنا ذلك فإن العناية القرآنية الفائقة بموضوعة الّتضحإذا ا
ّوالنص اآلنف الـذكر مـن آيـة الكـريس ، التأسيس ملوضوعة التوحيد الربويب

ّيمهد بل حيقق لنا ذلك ُ ِّ ولـذلك يعتـرب التأسـيس للتوحيـد يف الربوبيـة مـن ، ُ
ّبل هي تعرب عن ذلك التوحيد بأرقى صـوره ومراتبـه، امتيازات آية الكريس ُ ،

 . والرفعةّتقدموالوهذا التأسيس جعل هذه اآلية بالغة الرشف 
 هبا وتعظيم أمرهـا، ولـيس إال ّوليس إال لالعتناء التام(: ائيطباطبقال ال

ته ولطفه، وهو التوحيـد اخلـالص املـدلول ّ عليه من املعنى ورقّلرشافة ما تدل
 .)١(...)اهللا ال إله إال هو: عليه بقوله

ص َّوال خيفى بأن هذا التعبري الكاشف عـن التوحيـد وإن جـاء يف نـصو
 بخالف ما عليه احلال يف ،ُقرآنية أخرى إال أهنا اكتفت باإلمجال دون التفصيل

 .)٢(َّوقد تقدمت اإلشارة لذلك، آية الكريس
ُوال ريب بأن أوىل أهداف تفسرينا هلذه اآلية الرشيفة هو استرشاف معاين  َّ

ّوقد عرفت بأهنا تتعرض ألهـم، التوحيد من خالهلا َّ وهـو ،  فـصول التوحيـدَّ
فـام دام ، لوهية وللتوحيد األفعايلُتوحيد يف الربوبية املستبطن للتوحيد يف األال
ً فإنه ال بد من توحيده ربوبيا وصفاتيا وأفعاليا<ال إله إال هو> ً ً َّ. 

ّإن هذا النص التعريفـي بالتوحيـد الـذايت هـو املـدخل األو ّ ل ملعرفـة اهللا َّ
ام بعد االنتقال من االسم العلـم َّالسي، ّولكنه تعريف إمجايل حيفه اإلهبام، تعاىل

َّوأن ، ُويف ذلـك إشـارة إىل بعـد املنـال، إىل الضمري الغائب املوغل يف اإلهبـام
ُاملعرفة الذاتية الكنهية موصدة األبواب ًكام جاء ذلك رصحيـا يف كلمـة أمـري ، ُ

                                                 
  .٣٣٧ ص،٢ج: ائيطباطب للعالمة السيد حممد حسني ال،امليزان يف تفسري القرآن )١(
 ).فضل آية الكريس(:  من الكتاب حتت عنواناجلزء األول يف )٢(
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 ، وال ينالـه غـوص الفطـن،عد اهلممُالذي ال يدركه ب(: املؤمنني عيل عليه السالم
نك أنت اهللا الذي مل تتناه إ(و، )١(...)وال نعت موجود،  حمدودّذي ليس لصفته حدال

 ًات خواطرها فتكـون حمـدوداـَّيِوَوال يف ر، ًفاّ فكرها مكيِّيف العقول فتكون يف مهب
وأمـا ، ًال وبالـذاتّوإن كان هذا املنع يعنى احلصول ال احلضور أو، )٢()ًفاّمرص

ة اإلثباتية متنع من حتصيل تلـك ّفاألدل، ول نفسهَّاحلضور فنفيه تكفل به احلص
َّبمعنـى أن اإلحاطـة ، ولكنه اختالف نسبي، وإال فاملوقف قد خيتلف، املعرفة

فاملـساحات ، َّتتحـصل ولكـن بلحـاظ درجـة حـضور العـارف ال املعـروف
ُاإلرشاقيــة ال يمكــن أن تقــاس هبــا املــساحات الربهانيــة ُفــاألوىل امتداديــة ، ُ

ًه حصوال ّتصورُوهذا النوع من املعرفة اإلحاطية يمكن ، صاريةُواألخرى انح
 .ُولكن ال يمكن حتصيله بذلك

ّويف ضوء هذا البيان توجه كلامت بعض العرفاء َّمن قبيـل أن حقيقـة اهللا ، ُ
ُوذاته ال تدرك أبدا وال يمكن اإلحاطة هبـا ً فـذلك حممـول عـىل احلـصول ، )٣(ُ

حتكـي ) ُال تدرك(: َّولعل قوهلم، العارفًمطلقا واإلحاطة بلحاظ املعروف ال 
 .فاملعرفة الشهودية فوق مستوى مرتبة اإلدراك العقيل، لنا ذلك

كـام قـال ، الذات اإلهلية حار فيها مجيع األنبياء واألولياء(َّوأما قوهلم بأن 
، )٤(...)َّ ومـا عبـدناك حـق عبادتـك،َّما عرفناك حق معرفتك: صىل اهللا عليه وآله

َّوأن مراده صىل ، عىل املعرفة اإلحاطية بلحاظ املعروف ال العارففإنه حممول 
اهللا عليه وآله هو أنه ما عرفه سبحانه بلحاظه سبحانه ال بلحاظه صىل اهللا عليه 

َّوإال فمن الواضح جدا بأنه ال نسبة بينه وبني ما سواه، وآله ُفكيف حيـاط بـه ، ً
                                                 

  .اخلطبة األوىل، ١٤ ص،١ج: هنج البالغة )١(
  .١٦٥ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
  .١٣٠ص: بن عريبال، رشح القيرصي عىل فصوص احلكم:  انظر)٣(
  .٦٩ص :  املصدر السابق)٤(
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 .اظنا وهي املعرفة بوجهفال يبقى سوى التحصيل بلح، َّبلحاظه جلت قدرته
ّوملا كان احلق سبحانه من حيـث (: ويف ذلك يقول صاحب مفتاح الغيب

 كان اخلوض فيه مـن هـذا ،ال نسبة بينه وبني ما سواه، ّحقيقته يف حجاب عزه
ُالوجه والتشويق إىل طلبه تضييعا للوقت وطلبا ملا ال يمكن حتصيله وال الظفر  ً ً

 .)١()ُ بوجه مجيلَّبه إال
ِوحيذركم اهللاُ نفسه واهللاُ رؤوف بالعباد{: يف قوله تعاىلّل لعو َِ َ ُ َْ ِ ُ ُ ََ َ ُ ُْ ُ ُِّ  )٣٠: آل عمران( }َ

ِّولذلك فاملعرفة بلحاظ العارف أو بوجه مجيل دأب املحصلني، إشارة لذلك ُ ُ. 
َّويف ذلك يضيف ابن الفناري بأن ى علـم ّالعلم اإلهلي الـرشعي املـسم(: ُ

منـه  باخللق وانتشاء العاملحيث ارتباطه  تعاىل من ّاحلقاحلقائق، هو العلم باهللا 
 عـن ّيألنه من تلـك احليثيـة غنـ، ال من حيث هو ... بحسب الطاقة البرشية
عقلية أو ومهية، فال عبارة عنه، فكيـف يبحـث عنـه أو  العاملني ال تناله إشارة

 .)٢()؟...عن أحواله
ُوبذلك نخلص إىل أن هذه املعرفة النسبية أو اجل ًملية ـ حصوال وحضورا َّ ً

والتي هي كامل وجودي حقيقي ـ قارصة عن معرفة الذات املطلقة يف كامالهتا 
وهـذه ، فيكون املناسب لطالب معرفتهـا هـو املعرفـة بوجـه، ّويف كل صفاهتا

ُالذي يشار به إىل ، )هو(: ُاملعرفة قد أشري إليها من خالل نفس الضمري الغائب
ُة توضع نقطـة ّقدسفعند الذات امل، ا أو تفاصيلهاالذات دون أن حيكي مكنوهن

وألجل إنقاذ العارف من التيه السلوكي والتغييب املعريف انتقلـت ، )٣(ّالتوقف
                                                 

  .٢٦ص: )ُمصباح األنس(ورشحه ، مفتاح الغيب:  انظر)١(
  ).٨٦/٢: ( رقم٤٤ص:  املصدر نفسه:انظر )٢(
ُالذي حيكي اهلوية الوجودية بإمجال تام إنام يراد به التعبـري عـن احلقيقـة ) هو(َّ إن الضمري )٣(

َقل هو اهللاَُ أ{: قال القاساين يف تفسري قوله تعاىل، األحدية الرصفة َ ُ ْ ٌحـدُ  :<١: اإلخـالص> }َ
 =، بـال اعتبـار صـفة، أي الذات من حيث هي،  عبارة عن احلقيقة األحدية الرصفة:هو(
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ُاآلية من الضمري الغائب املبهم إىل يشء مـن التفـصيل مـن خـالل التعريـف 
ّوهو التعريف باحلي القيوم، ببعض الصفات الذاتية العينية فليـست هنالـك ، ّ

ُكام ال يوجد منع مطلق، ةّقدسُفة اكتناهية للذات املمعر َّوهذا ما نبه إليه سـيد ، ُ
ومل ، طلع العقول عىل حتديـد صـفتهُمل ي(: ين عيل عليه السالم حيث يقولّاملوحد

 .)١() فهو الذي تشهد له أعالم الوجود،حيجبها عن واجب معرفته
 ـ واحلاكي بإهبامه عـن ُاملشار به إىل الذات) هو(َّجدير بالذكر أن الضمري 

َّفـإن مفـردة ، ّكون رس الذات ال يعرف إال هو ـ هو غري ما عليه لفـظ اجلاللـة
ّال تعرب عن الذات بام هـي هـي) اهللا( ّوإنـام هـي مفـردة تعـرب عـن اسـم اهللا ، ُ ُ

 .)٢(َّوقد تقدمت اإلشارة لذلك، ةّقدسُوهو مقام غري مقام الذات امل، األعظم
 

 ؟ًفإن كان االسم غري الذات فام الذي يعنيه حتديدا
ِّللجواب عن ذلك ينبغي أن نبني استعاميل  : ومها،  االسمُ

 االسم اللفظي: لّاالستعامل األو
وهو اللفظ احلاكي عن واقع خارجي بواسطة جعله للمفهوم احلاكي عن 

 .اخلارج
                                                                                                                   

 .)منه دام ظله(. ٨٦٩، ص٣ج: البن عريب، تفسري القرآن الكريم: انظر). ال يعرفها إال هو=
َّ األستاذ هذا القول للقاساين العتقاده بأن هذا التفسري هو نفـدوإنام نسب السي سه كتـاب ُ

 تلميـذ -أو الكاشاين أو القاشاين أو القـايش -لعبد الرزاق القاساين ) تأويالت القاساين(
ِّكام نبه لذلك بعض املحققني، صدر الدين القنوي ُ ّ منهم األسـتاذ املعظـ،َّ مـيل م جـوادي آُ

ّواألستاذ املحق ّواملحق، ق حسن زاده آميلُ : وملطالعـة التفـصيل انظـر، ق حمـسن بيـدار فـرُ
 ).٦٢(: تعليقة رقم، ٢٤ص: نازل السائرينم

  ).٤٩(: اخلطبة ٩٩ ص،١ج: حتقيق حممد عبده، هنج البالغة )١(
  ).وجه احلكاية عن الصفة: النكتة الثالثة(: حتت عنوان،  يف الفصل الثاين من الباب الثاين)٢(
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ُإن اللفظ عادة ما يوضع :فإن قيل فهل املعنى هو املفهـوم نفـسه ، ى للمعنَّ
 ؟وما هو ذلك اليشء اآلخر،  يشء آخرأم

واملعنـى بلحـاظ ، ًكيا للفظ فهو معنىاحَّ أن املفهوم بلحاظ كونه :جوابهف
 .فهام واحد واالختالف باالعتبار ال غري، ًكيا عن املصداق فهو مفهومحمكونه 

سهيل عمليـة التفـاهم َّفإن فلسفة مثل هذا اجلعل هـي تـ، ّوعىل أي حال
ّوقد ذكـر الغـزايل يف بيـان حـد ، ّرة أو املتعرسة من خالل الواقع مبارشةّاملتعذ

 األذهـان يف ًووجودا األعيان يف ًوجودا لألشياء َّنأ(: االسم اللفظي وحقيقته
 ،احلقيقـي األصـيل الوجـود فهـو األعيان يف الوجود أما، اللسان يف ًووجودا
 هـو اللـسان يف والوجود ،الصوري العلمي الوجود هو األذهان يف والوجود
 الـذهن يف ومـا ،الذهن يف هو ما عىل دليل فالقول ... الدلييل اللفظي الوجود
 أمـور ثالثـة واملعلـوم والعلـم اللفظ نفإذ ... له مطابقة الوجود يف ملا صورة
 متاميـزة وجـوداتامل هـذه تكـون ال وكيـف...  متوازية متطابقة لكنها متباينة
  .األخرى لحقت ال ّخواص منها واحدّكل  لحقوي

 ويقظان نائم أنه يلحقه األعيان يف موجود نهإ حيث من ًمثال اإلنسان َّفإن
 يف موجـود نـهإ حيـث ومـن ،ذلـك وغـري وقاعد ٍوماش وقائم تّومي ّوحي

 وغـري وقـضية ّوكـيل ّوجزئـي ّخـاصو ّعـامو وخرب مبتدأ أنه يلحقه األذهان
 وتركـي وعجمـي عـريب أنـه يلحقـه اللـسان يف ودموج نهإ حيث ومن ،ذلك

 وهـذا ،ذلـك وغـري وحـرف وفعل اسم وأنه وقليلها احلروف وكثري وزنجي
 فأمـا، األمـصار أهـل عـادة يف ويتفـاوت باألعـصار خيتلف أن جيوز الوجود
   ...ةّالبتـ واألمـم باألعـصار خيتلـف فـال واألذهان األعيان يف الذي الوجود

ومن البداهة ، )١()للداللة املوضوع اللفظ به يعنى إنام االسم َّن إ- فاحلاصل -
                                                 

   .٢٠-١٨ص: أليب حامد الغزايل،  املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا احلسنى)١(
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َّبمكان أن االسم هبذا املعنى ال يمكن أن يكون عني املسمى الـذي ورد ذكـره  ُ ُ َّ
 .والتي حكت لنا عن وجود عيني خارجي، تياايف الرو

 وهو االسم العيني: االستعامل الثاين
ُويراد به ما يقابل الصفة تي حتكي حقيقة الوصـف ًوالصفة حتديدا هي ال، ُ
ِّن االسـم عبـارة عـن الـذات املتحيثـة حـني إيف ، من دون انتسابه إىل الـذات ُ َّ
فحقيقة ، ّواحلي والعامل اسامن، فاحلياة والعلم صفتان، بالصفة واملأخوذة معها

 .االسم والصفة هو ما يكشف عنه لفظ االسم والصفة
ًني االسم والصفة لغـة ومنطقـا ُإذا أردنا أن نعادل هذا التمييز ب: ُربام يقال ً

ّفاالسم هو املشتق، ًوفلسفة والـصفة هـي ، ّ الكـيل املحمـول بحمـل املواطـاةُ
د هـذه املعادلـة ّيؤكما و، ُمصدر االشتقاق الذي ال حيمل إال بحمل االشتقاق

 ؟ّهو التمثيل للصفة واالسم باحلياة والعلم واحلي والعامل
ً بناء عـىل القـول ؛ِّسم بالذات املتحيثةتفسري االّيصح َّفإذا صح ذلك فإنام 

ّبرتكيب املشتق أن يكـون هـو الـصفة  َّوأما عىل القول ببساطته فاالسم البـد، ُ
ِّال الذات املتحيثة بالصفة، منسوبة إىل الذات بينام كان تركيز احلديث يف كون ، ُ

ِّاالسم العيني هو الذات املتحيثة ُومما يؤكد ذلك هو احلـديث الـرشيف عـ، ُ ن َّ
. ؟ الرضا عليه السالم عـن االسـم مـا هـوَّحممد بن سنان أنه سأل اإلمام عيل

ّوهذا مـا سيـسهم بحـل، )١()صفة ملوصوف(: فأجابه عليه السالم  اإلشـكالية ُ
َّاملوجهة للفلسفة والعرفان ًوذلك ألن البحث ليس عن الـذات إطالقـا ، ُ ال  -َّ

ِّاملطلقة وال املتحيثة  ؟و الصفة املنسوبة وإنام عن االسم الذي ه-ُ
ّهو أن احلديث يف بساطة املـشتق وتركبـه إنـام هـو عـىل صـعيد  :وجوابه ُ َّ

، وعليه فال عالقـة لـه بالتحليـل الـذهني، ل ما ينسبق إىل الذهنّوأو، املفهوم
                                                 

  .٣ح، ١١٢ ص،١ج: لكليني ل،الكايفصول من ُاأل )١(
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 .)١(واالسم العيني هو الواقع اخلارجي، ًفضال عن الواقع اخلارجي
ُجدير بالذكر أن الرس يف تسمية الذات امل َّ  التي هـي مـن األعيـان -ِّتحيثة َّ

 املأخوذة عىل وجه حتكي األوصاف َّوجدوا أن( باالسم هو أهنم ملا -اخلارجية
 عىل ذوات ّى باالسم يف أهنا تدلّ عليه حاهلا حال اللفظ املسمّعن الذات وتدل
 ذلـك فـأنتج ،ة عىل الذوات أيضا أسامءّدال الاألوصافوا هذه ّخارجية، فسم

 ّدال الـَّأن، ثـم وجـدوا ً عينياً كذلك يكون أمراً لفظياًيكون أمرا االسم كام أن
 االسـم ّنأعىل الذات القريب منه هو االسم باملعنى الثاين املأخوذ بالتحليل، و

وا الذي باملعنى الثاين ّ عىل الذات بواسطته، ولذلك سمّ إنام يدللّاألوباملعنى 
ى إليه التحليـل ّه أمر أدّ هذا كل اسم االسم، ولكنلّاألو، والذي باملعنى ًاسام

 .)٢()النظري وال ينبغي أن حيمل عىل اللغة
ّفتحصل لنا أن هذه األلفاظ املسام ُ َّ إنـام هـي أسـامء ، ة بأسـامء اهللا احلـسنىَّ

                                                 
ومعـه ، ً يف األسامء إنام هو يف مستوى املفهـوم واآليـات حـرصاّتعددَّإن ال: ً أيضافإن قيل )١(

َّفاالسم العيني ال يتميز إال عىل مستوى الـذهن مـن خـالل حكايـة اآليـة عـن حيثيـة يف 
َّوإنام هو الصفة املحيث فيها،  الصفةَّوهذا ما يعني أن االسم ليس هو، الذات  ؟ُ
 عىل مستوى اخلارج العيني ال يعني نفي خارجية االسم ووجـوده ّتعددَّإن نفي ال :فجوابه
وبذلك كان الفرق مع نظرية النيابـة املنـسوبة ، نه موجود بوجود الذاتأسوى ، وواقعيته

 الـذات تنـوب منـاب َّنأو، خارجية للصفاتحيثية إىل املعتزلة التي تفرتض عدم وجود 
 والتغاير بحـسب ّتعددبنحو الال ولكن ، ًبينام نحن نقبل بوجود الصفة خارجا، الصفات

، فهـو علـم ال جهـل فيـه،  الواقع النفس األمريّ التعدد بحسبوإنام، الوجود اخلارجي
الـصادق عليـه الـسالم وهـو عـن أيب عبـد اهللا كام جاء ذلك احلديث ، ّوحق ال باطل فيه

 ال ّجهـل فيـه، وحـق موت فيه، وعلم ال ظلمة فيه، وحياة ال هو نور ال(:  تعاىليصف اهللا
 ).دام ظله(منه . ١٤ح ،١٤٦ص: لصدوق اتوحيد:  انظر.)باطل فيه

 .١٧ ص،١ج: يف تفسري القرآنامليزان  )٢(
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الـذات املـأخوذة :  أي-ُ عليه وتشري إليـه مـن املـصداق ّتدلَّوأن ما ، األسامء
 .)١( هو االسم بحسب احلقيقة-بوصف ما
َّن االسم العيني التكويني إن كان هو الذات مـأخوذة بوصـف فعـيل ثم إ

ًكان زائـدا عـىل الـذات خارجـا عنهـا، كاخلالق والرازق هـذا يف خـصوص ، ً
ة عـىل الـذات ّدالـوهي األلفـاظ ال، وأما يف خصوص أسامء األسامء، األسامء

 وأهنا حادثـة، فال ريب يف كوهنا غري الذات، املأخوذة مع وصف من أوصافها
 .ظ هباّقائمة بمن يتلف
 وصفات هي لوازم ذاته وليس املـراد مـن أسامءلوجوده تعاىل (: َّإذن فإن

 يف األسـامء أسـامء هـي وإنـام ، والقـادر وغريمهـاِ العـاملألفـاظ اهاهن األسامء
 بـل ،دة عىل الذاتئ زاأعراض املراد بالصفات ما هي أيضا وال ،اصطالحهم

 .)٢()هياتا املية كمعاينّاملراد املفهومات الكل
                                                 

َّ ربام يقال بأن هذه املحصلة سوف تنتهي بنا إىل القول بأن اشرتاك االسـم بيـنهام إنـام)١( ُ َّ  هـو ُ
 ؟ُال أنه مشرتك لفظي، فهو ينقسم إليهام، بنحو االشرتاك املعنوي

َإننا إذا خلينا وظاهر البحث اللغوي فإن املراد من االسم هـو اللفـظ الـ: جوابه ِّ كـام ، ّدالُ
ّواستعامله يف غريه يكون جمازا وحيتاج إىل مصحح، َّتقدم فـإن (: ويف ذلك يقول الشعراين، ً
ح ّ ومـا مـصح، لـيس بلفـظ هـوعىل مالفظ وهو السم عىل ما ّكيف يصح إطالق ا: قيل

هذا لفـظ قبـيح، :  كام تقول، واملدلولّدالح املجازية فيه عالقة الّ قلنا مصح؟املجازية فيه
 .<١>:  حاشية،٢٨٥ ص،٣ج: امزندراينلل، رشح أصول الكايف )وهذا لفظ ركيك

ملدار يف صدق اللفـظ اشـتامل املـصداق َّوقلنا بأن ا، ُأما إذا بنينا عىل نظرية أخرى يف املقام
َّفاحلق ما ذكرتم مـن أن اسـتعامل ، ال مجود اللفظ عىل صورة واحدة، عىل الغاية والغرض ّ

، يكـون بنحـو االشـرتاك املعنـوي، االسم فـيام ذكـره اللغـوي ومـا أورده أهـل املعرفـة
  ).دام ظله(منه . واالختالف إنام يكون يف املصداق

 .٢٨١ ص،٦ج:  العقلية األربعةألسفارتعالية يف ااحلكمة امل:  انظر)٢(
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وأما عىل مستوى التصديق فقد استعملت ، ّتصورّذلك كله عىل مستوى ال
َ يف ألـسنتها االسـم يف االسـم - القرآنية والروائية-عة ّالنصوص الدينية املتنو

 .العيني
 النصوص القرآنية: ًالّأو

َّقل ادعوا اهللاَ أو ادعوا الرمحـن أيا ما {: من قبيل قوله تعاىل، ًوهي كثرية جدا ّ ًَّ َ ِ ََ َ ُ ْ ُ ْْ ْ ْ ُِ
َتدعوا فله األسامء احلسنى ْ َْ ُْ َ َ ُ َُ َ ) فله(: َّ فإن مرجع الضمري يف كلمة)١١٠: اإلرساء( }ْ

فيكون املرجع هـو ، )الرمحن(هو احلقيقة اخلارجية وليس لفظ اجلاللة أو لفظ 
 .وهذا واضح، ي ليس له أسامء تعود إليهفاالسم اللفظ، االسم العيني ال اللفظي

وباسمك األعظـم األعظـم (: وعىل هذا املنوال ما جاء يف دعاء ليلة املبعث
ًصف بكونه عظـيام فـضال عـن أن يكـون هـو ّفاالسم اللفظي ال يت، )األعظم ً
 كام هـو احلـال يف لفـظ ،ألنه حادث، ًفضال عن توكيد هذا املعنى له، األعظم

وإنام ، لذلك ال امتياز بني هذه األلفاظ احلادثة بام هي هيو، )عمرو(أو ) زيد(
ولـذلك فاملقـصود بـاألعظم يف الـدعاء هـو ، يكمن االمتياز يف حلاظ العينيـة

 .االسم العيني ال اللفظي
إذا لوحظ املصداق اخلارجي بـإطالق االسـم فـذلك هـو : ُبعبارة أخرى

  .السم اللفظيصورة الذهنية فذلك هو االوإذا لوحظت ، االسم العيني
ْوهـو اهللاُ يف الـساموات ويف األرض يعلـم رسكـم وجهـركم {: وقوله تعـاىل َ ْ ُ َ ْ َُّ َُ َ ْ َ َ َ ُ ََّ َِ َِ ِ َ ِ ِ
َويعلم ما تكسبون ُ ْ َِ ْ َ َ ُ لوهيتـه أف، ًوهـو أكثـر وضـوحا مـن سـابقه، )٣: األنعام( }ََ

ّكـل ، نا وجهرنا وما نكـسبهّوكونه يعلم رس، ووجوده يف الساموات واألرض
هـو االسـم ) اهللا(ولذلك فـاملراد مـن ،  الوجود اخلارجي احلقيقيذلك حيكي

وإال فـال معنـى أن يكـون للوجـود اللفظـي مجيـع تلـك ، العيني ال اللفظـي
 .وهذا واضح، االمتيازات
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 النصوص الروائية: ًثانيا
 َّإن(: قول اإلمام جعفر الصادق عليه الـسالم: من قبيل، ًوهي كثرية أيضا
ت، وباللفظ غري منطق وبالشخص ِّ باحلروف غري متصوًق اساماهللا تبارك وتعاىل خل

، مبعـد األقطـار عنه ّالتشبيه غري موصوف وباللون غري مصبوغ، منفيبد وّغري جمس
 ةّ فجعله كلمـة تامـ؛م، مسترت غري مستورِّ متوهِّ كلّعنه احلدود، حمجوب عنه حس

 ثالثة أسامء لفاقة اخللق  ليس منها واحد قبل آخر، فأظهر منها،ًعىل أربعة أجزاء معا
 التي ظهـرت، األسامء وهو االسم املكنون املخزون، فهذه ًإليها وحجب منها واحدا

 أربعـة األسـامءاسـم مـن هـذه ّلكل ر سبحانه َّفالظاهر هو اهللا تبارك وتعاىل، وسخ
 إليها ً منسوباً فعالً ركن منها ثالثني اسامّ، ثم خلق لكلًأركان، فذلك اثنا عرش ركنا

 ثـالث ّ احلسنى حتى تـتماألسامء وما كان من األسامءفهذه ... هو الرمحن، الرحيم ف
 الثالثـة أركـان، األسـامء الثالثـة وهـذه األسـامء فهي نسبة هلـذه ،ًمائة وستني اسام

 .)١()... الثالثةاألسامءوحجب االسم الواحد املكنون املخزون هبذه 
ُإن هذه الرواية تعترب من غرر األحاديث هي عىل وجازهتا تـشتمل عـىل ف، َّ

 : وهي، )٢(مطالب عميقة ورشيفة
 .وقيام بعضها ببعض بالظهور والبطون،  التعرض حلقيقة األسامء.١
ّ كيفية تكث.٢  .ةّعامة نسبة لألسامء الّاص األسامء اخلّتكثرو، ر األسامء احلسنىّ
وهـي فاقـة ذاتيـة هبـا قيـام ،  تصوير كيفية فاقـة اخللـق هلـذه األسـامء.٣

 .جودهمو
                                                 

 .باب حدوث األسامء، كتاب التوحيد. ١ح ،١١٢ ص،١ج: الكايفُ األصول من )١(
ّ قـدس رسه وفيها يقول السيد اإلمـام اخلمينـي)٢(  الـرشيفة الروايـة هـذه يف لـتّتأم ولـو(: ّ

 كيـف اإلهليـة، امءاألسـ خفايـا أبـواب عليك وانفتح واملعرفة العلم أرسار لك النكشف
رشح :  انظر.)املعرفة ّوحمال العلم سامء عن نازلة ّوالنبوة، الوحي معدن عن صادرة وهي

 .٨٩ص: للسيد اإلمام اخلميني، دعاء السحر
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وليس باالعتبـار اللغـوي األديب ، ّ والتنزل أمر حقيقيّرتتبَّ إن هذا ال.٤
 .)١(فحسب

  :    وهي، نقف عىل ما له صلة بعينية األسامء، ويف الرواية نكات كثرية
 عىل كـون ّ يدل)تِّ باحلروف غري متصوًخلق اسام(: َّإن قوله عليه السالم *

َّوال بد أن يكـون مـن ،  الكالم واحلروفوإنام هو يشء غري، ًاالسم ليس لفظا
 .احلقائق اخلارجية

َّ دليل عىل أن هذا املخلوق )دّوبالشخص غري جمس(:  عليه السالمَّإن قوله *
فاملوجود احلقيقـي ال خيـرج عـن ،  روحاينّردُوإنام هو وجود جم، غري جسامين

 .هذين القسمني
ً عىل عدم كونه عقال ّيدل )التشبيه غري موصوفبو(:  عليه السالمَّإن قوله *
َّإال أن يدعى تبادر عـدم التـشبيه ، ًإذ لو كان أحدمها لكان شبيها هبام، ًأو نفسا ُ

 .باجلسامنيات
َّ ينفـي كـل يشء )مّمتـوهّكـل  ّحمجوب عنه حس(: َّإن قوله عليه السالم *

ّيمكن تومهه أو  ّإذ لو كان اللفظ صوتا مل حيجب عـن حـس، ه كالنفسّتصورُ ً 
ًولو كان نفسا مل حيجب عن اإلدراك مطلقا، السمع َّفإن النفس معقول للناس  ،ً
ّفبقي أن يكون شيئا فوق العقل أو يف مرتبة العقل الكيل، ةّعام ، ل أظهرّواألو، ً

ًفإن العقل معقول أيضا ً بنـاء عـىل مـا هـو -َّكام أن اليشء الذي فوق العقـل ، َّ
ّالتحقيق من أن العقل أو  .ال يكون غري اهللا تعاىل وصفاته -)٢(ل ما خلق اهللاَّ

                                                 
  .<رسالة األسامء> ٧٧ص: ائيطباطبجمموعة رسائل العالمة ال:  انظر)١(
 ،١ج: بحار األنـوار .)لق اهللا العقلل ما خّأو(:  روي عن رسول اهللا صىل اهللا وآله أنه قال)٢(

ُويف رواية أخرى نسب احلديث لإلمام عيل .٨ح ،٩٧ص  ،هنـج البالغـة: انظر.  عليه السالمُ
 .١٨٤ ص،١٨ج: رشح ابن أيب احلديد
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َّفتحصل مما  َّوأن األسـامء إنـام ، َّ أن االسم هو الذات باعتبـار وصـفهّتقدمَّ
ًا حقيقيـاّتكثـر األسامئي والصفايت لـيس ّتكثروهذا ال،  الصفاتّتكثر بّتكثرت ً ،

 .ّكام هو ثابت يف حمله، ةّقدسَّألن صفاته تعاىل عني ذاته امل
 لـيس بمعنـاه )ًخلـق اسـام(:  معنى قوله عليه الـسالمَّ بأنّتضحومن هنا ي

ُاملتبادر من إجياد يشء مباين مفارق لذات الواجب ُ َّوذلك ألنه قـد عـد اسـم ، ُ ُ
َّبل إن إطالق اخللق ، الوارد يف ذيل احلديث من مجلة األسامء الفرعية) اخلالق(

ّ باب التوسـع واإلجياد له تعاىل بالقياس إىل األسامء والصفات احلقيقية هو من
فهي ،  لرضورة عدم التغاير يف الوجود بني ذاته وبني معاين أسامئه؛واالضطرار

وال من لوازم الوجـود لـه ، إذ ال ماهية له تعاىل، ليست من قبيل لوازم املاهية
ُفإن لوازم الوجودات م، تعاىل وتلـك ، ة الوجود عـن وجـود ملزوماهتـاّتأخرَّ

 .املعاين ثابتة يف مرتبة الذات
ُإن نسبتها إىل ذاته تعاىل كنـسبة ماهيـة املمكـن إىل وجـوده، نعم إال أهنـا ، َّ

َّفكـام أن ماهيـة  ،ُممكـن حمـدودّكل و، لكونه غري حمدود، ليست ماهية له تعاىل
ّاملمكن جمعولة بـالعرض الحت ادهـا مـع الوجـود املجعـول بالـذات فكـذلك ُ

ادهـا بـالالجمعول ّالحت، معقوالت األسـامء اإلهليـة ليـست جمعولـة بـالعرض
 .وهو الوجود الواجبي، بالذات
 عـىل ّاسم يـدلّكل ًنظرا لكون ، )ةّفجعله كلمة تام(: قوله عليه السالم* 

، كالعـامل للـذات باعتبـار صـفة العلـم، الذات باعتبار صفة من صفاته تعـاىل
ّلكن االسـم األو، َّوالقهار باعتبار صفة القهر ِل سـمة للـذات باعتبـار مجيـع َّ

بالكلمـة  عليه الـسالم َّولذلك سامه، َّت الكاملية مما نعلمها أو ال نعلمهاالصفا
 .ةّالتام

ِّهبذا االسم ومل يبني لنا ما هو ّكيف مل يرصح عليه السالم: فإن قيل  ؟ُ
ُ بأنه ال يوجد يف اللغات التي يتداوهلا اإلنسان اسم ينبئ عن الـذات :قلنا ُ
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ُوأما ما يقال بأن اسـم اجلاللـة ،  نعلمهاباعتبار مجيع صفاهتا التي نعلمها أو ال
ّفاحلق أنه يدلنا عىل الذات اجلامعـة ،  عىل ذلك فإنه خالف التحقيقّيدل) اهللا( ّ

وهـذا مـا ، )١(صف به الواجـبّال عىل مجيع ما يت، لصفات الكامل التي نعرفها
 . ينبغي بحثه يف حيثيات االسم األعظم

َّ فال ريب بأن األسـامء اإلهليـة )زاءعىل أربعة أج(: أما قوله عليه السالم* 
كام أنه جيوز لنا إرجاع الكثري منها إىل اسم واحد جامع ، ّبعضها أعم من بعض

إرجـاع الـسميع البـصري إىل : مـن قبيـل، وكذلك يف موضوعة الـصفات، هلا
ومن هـذا البـاب فقـد أرجـع عليـه ، وإرجاع اخلالق الرازق إىل القادر، العامل

َّوأما تعيـني األربعـة فـإن أحـدها ، ء اإلهلية إىل اسم واحدالسالم مجيع األسام
  .وفق ما يمليه احلديث، مكنون وثالثة ظاهرة

فظاهر العبـارة هـو ، )ليس منها واحد قبل اآلخر(: أما قوله عليه السالم* 
ّأن االسم األو ّباحلروف غري متـصوت>: ُل الذي نعت بأنهَّ ّ مركـ<ُ ب مـن أربـع ُ

ًفيكون جمموع األربعة اسام واحـدا ، <الرحيم، الرمحن، اهللا، هو>: نظري، كلامت ً
ّمرك َّلكن ملا رصح اإلمام، ب من أربعة أسامءُ َّبأنه ال يتقـدم واحـد   عليه السالمَّ

ًواألسامء امللفوظة ال بـد أن يكـون بعـضها مقـدما عـىل اآلخـر، عىل اآلخر َّ َُّ ،
تكون هـذه األجـزاء ُوال يمكن أن ، ُلذلك ال يمكن أن يكون املراد هو ذلكف

ِّألن االسم ـ اصطالحا ـ هو الذات املتحيثـة ، ِّخارجية وال مقدارية وال حدية ُ ً َّ
 .بصفة ما

ُمن هنا يمكن أن يقال   الواقـع حتـت ّاصُن املراد مـن األجـزاء هـو اخلـإُ
ّوأن معي، ّعامال  ، واحد عبارة عن الذات مع صـفةَّكلَّألن ، تها باعتبار مدلوهلاَّ

                                                 
كامل ومجال وجالل فإنه بالرضورة ّكل حيكي لنا ) اهللا(َّإذا افرتضنا بأن اسم اجلاللة :  أقول)١(

رضورة عدم خروج يشء عن كاملـه ، صف به الذات بال فصلّما تتنا عىل مجيع ّسوف يدل
 . ومجاله وجالله املحكي هبذا االسم
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 يف ًماّا مقـدمهاحدإ عىل ّدال وإن كان اللفظ ال،ً صفة عىل صفة واقعاّتقدمتوال 
، اسم من األربعةّلكل : أي، جزء من األجزاءّلكل  وال جيب أن يكون ،مّالتكل

 .ّتضحكام سي، )١( يف عامل اإلمكانّمظهر متعني
ّلعـل ف، )فأظهر منها ثالثة أسامء لفاقة اخللق إليهـا(: أما قوله عليه السالم* 

راد من ظهور هذه األسامء هو علم املخلـوقني بمفـاهيم الـصفات الكامليـة امل
ًوبقاء اسم واحد خمزونـا عنـده لعـدم إمكـان ،  عليهاّوقدرة التعبري بلفظ يدل

وإن كـان لـه أثـر يف عـامل ، ويلزمه عدم قدرهتم التعبـري عنـه، ّتعقل الناس له
ويف ضـوء ،  فيه من األسامءرّؤثُإال أنه ال يمكن الوقوف عىل املبدأ امل، اإلمكان
 .)٢(ُ فقرات احلديث األخرىّتضحذلك ت

َّمن النصوص الروائية األخرى التي دلت عىل عينيـة األسـامء مـا ورد يف  ُ
 رفعت بـه الـساموات بـال عمـد، وسـطحت بـه الذيوباسمك (: دعاء ليلة عرفة

 كام مـشى  مشى به اخلرض عىل قلل املاءالذيوباالسم  ...  عىل وجه ماء مجداألرض
 فرعـون وأغرقـت فلقت بـه البحـر ملوسـى، الذي، وباسمك األرضبه عىل جدد 

، فاسـتجبت لـه األيمـن به موسى بن عمران مـن جانـب الطـور َتوانجيوقومه، 
م يف ّ عيسى بن مريم املوتى، وتكلـأحيى به الذيوباسمك ، ة منكّ حمبه عليوألقيت
رت بـه الـرباق َّ سـخالذيوباسمك  ... بإذنك واألبرص األكمه وأبرأ، ًاملهد صبيا
َسـبحان الـذي أرسى بعبـده لـيال مـن { :إذ قـال تعـاىل ؛ صىل اهللا عليه وآلهدّملحم ْ َ َ ِّْ ْ ْ ًُ َ َِّ ِ ِِ َ َ َ

َاملسجد احلـرام إىل املـسجد األقـىص ْ َ ِ ِِ ِْ َ َْ َ ََ ِ  الـذي باسـمك وأسـألك... )١:  اإلرساء( }ِ
                                                 

 . ٢٨٧ ص،٣ج: للامزندراين، ُرشح أصول الكايف:  انظر)١(
 :ُرشح أصول الكايف للامزنـدراين: ( استفدنا يف حتقيق مضامني هذا احلديث من املصادر التالية)٢(

-٢٣٦، ص ٣ج: لصدر الـدين الـشريازي، صول الكايفُرشح أ: (و، )٢٨٧-٢٦٨، ص٣ج
: مجلـيس يف رشح أخبار الرسول، للومرآة العقول، القسم األول، كتاب التوحيد، ٢٥٠
 . ٣٠-٢٤ ص،٢ج
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 .)١() ..النهار به الليل وواختلفشققت به البحار، وقامت به اجلبال، 
ُفإن هذا السؤال امل ،  إنام هو باألسامء العينية ال املفهومية وال اللفظيـةّتكررَّ

َّوأن الـسببية ، َّبعد االلتفات إىل أن النظام احلاكم يف هذا العامل هو نظام السببية
 .إنام تكون بني الواقعيات ال االعتباريات

ّقدس رسهائي طباطبقال ال  األشياءقيقي يدور مدار وجود  التأثري احلَّإن(: ّ
رب مـن ُر، واالسـم اللفظـي إذا اعتـّ واملتأثّؤثرته وضعفه واملسانخة بني املّيف قو

جهة خصوص لفظه كـان جمموعـة أصـوات مـسموعة هـي مـن الكيفيـات 
 كان صورة ذهنية ال أثـر هلـا مـن ّتصورالعرضية، وإذا اعترب من جهة معناه امل

ن املستحيل أن يكون صوت أوجدناه من طريق ة، ومّ البتءحيث نفسها يف يش
ّكـل احلنجرة أو صورة خيالية نصورها يف ذهننا بحيث يقهر بوجـوده وجـود 

 سـامء واألرض ً فيقلب السامء أرضـا،ف فيام نريده عىل ما نريدهّ، ويترصءيش
. إلرادتنـال الدنيا إىل اآلخرة وبالعكس وهكذا، وهـو يف نفـسه معلـول ّوحيو

ة يف الكـون ووسـائط ّؤثرة وإن كانت مّخاص األعظم واسمه ةاإلهلي واألسامء
 ّؤثر تـإنام لنزول الفيض من الذات املتعالية يف هذا العامل املشهود لكنها ًوأسبابا

ة يف لغـة كـذا عليهـا، وال بمعانيهـا املفهومـة مـن ّدال الباأللفاظبحقائقها ال 
لفاعـل املوجـد احانه هو  اهللا سبَّ ومعنى ذلك أن.األذهانة يف ّتصورألفاظها امل

 بام له من الصفة الكريمة املناسبة له التي حيوهيا االسم املناسـب، ال ءيشّلكل 
 .)٢() يف الذهن أو حقيقة أخرى غري الذات املتعاليةهتأثري اللفظ أو صورة مفهوم

َّن االسم األعظم عىل ثالثة وسبعني أ الروايات التي ذكرت ّتضحمن هنا ت
واستأثر واحـدة منهـا عنـده يف ،  بني أنبيائه اثنني وسبعني منهاَّقسم اهللا، ًحرفا

                                                 
 .٥٠ ص،٢ج: بن طاووسال، إقبال األعامل )١(
  .٣٥٥ ص،٨ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٢(
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 . )١(علم الغيب
  ُهام يفـيضّ واملعلـول وخواصـّعلةَّجدير بالذكر أن البحث احلقيقي عن ال

ّة عىل االسم األعظم بام هو مركّرتتبُإىل كون هذه اآلثار الوجودية غري م ب من ُ
كـون هنالـك كلمـة جامعـة دون أن ت، ّحروف التهجي بالعدد اآلنف الـذكر

ليس يف كلامت العـرب وسـاير اللغـات (: وكام يقول الشعراين، لذلك االسم
 . يف العربية اخلاميس املزيـد فيـهّتصور وغاية ما ي،ًة من سبعني حرفاّمركبكلمة 

 -ًمـثال -ة من عرش كلـامت أو أكثـر ّمركبواحتامل كون االسم األعظم عبارة 
أحـد يعـرف مجيـع ّكل  إذ ،آصف أو غريهيدفعه اختصاص حرف واحد منه ب

 تـأثري َّفثبـت أن ، منـهّؤثراحلروف العربية والعربية ويستعمله يف كالمه وال يـ
 .)٢()ة فقطّخاص أو حروف ّخاصظ بحرف ّ للتلفًاالسم األعظم ليس تأثريا

ُويف ضوء ما تقدم يمكننا اخلروج باملالحظات التالية َّ : 
َّعبري األعالم بـأن االسـم العينـي هـو عـني ُيمكن فهم ت :ُاملالحظة األوىل

َّاملسمى بوجه َّحيث إن مرادهم من االسـم الـذي هـو ، وهو غريه بوجه آخر، ُ
َّعني املسمى هو عني االسم العيني  . ًوهو غري االسم العيني إذا كان لفظا، ُ

ّاالسم عني املسمى باعتبـار اهلويـة (: قال الفيض الكاشاين يف عني اليقني ُ
 .)٣() وإن كان غريه باعتبار املعنى واملفهوم،والوجود

                                                 
 عىل ثالثـة وسـبعني األعظم اسم اهللا َّإن(: قال  ورد عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه)١(

 مـا بينـه وبـني بـاألرضم به فخـسف َّ وإنام كان عند آصف منها حرف واحد فتكل،ًحرفا
 ، كام كانت أرسع من طرفـة عـنياألرضرسير بلقيس حتى تناول الرسير بيده ثم عادت 

 استأثر ،هللا تعاىل، وحرف واحد عند اً اثنان وسبعون حرفااألعظمونحن عندنا من االسم 
 ،١ج: الكـايفُأصـول :  انظـر.)ة إال باهللا العيل العظيمّبه يف علم الغيب عنده، وال حول وال قو

 .)األعظممن اسم اهللا األئمة عليهم السالم  يعطُما أ(باب ، ١ ح ،٢٣٠ص
 ).١(: تعليقة رقم، ٣١٧ ص،٥ج: للامزندراين، رشح أصول الكايف )٢(
 .٧٠ص: للعالمة حسن زاده اآلميل، )ُالعليا يف توقيفية األسامء احلسنىالكلمة : (ً نقال عن )٣(
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 عةّمقط أصوات هو الذي اللفظ هذا باالسم املراد كان إن(: وقال الرازي
 ،بأعياهنـا احلقـائق وتلك ،أنفسها يف الذوات تلك ىّوباملسم ،فةّمؤل وحروف
 .)١(...)ىّاملسم غري االسم بأن حاصل الرضوري فالعلم

 أنـه سـأل أبـا عبـد اهللا الـصادق عليـه شام بن احلكموهذا ما ورد عن ه
ّالسالم عن أسامء اهللا عز وجل واشتقاقاهتا  مـن ّاهللا مشتق(: فقال عليه السالم، َّ

 هللا َّإن:  قال،زدين: فقلت:  قال...،ىّ واالسم غري املسم،ً يقتيض مألوهاواإلله ،إله
 اهللا َّ ولكـن،ًااسم منها إهلـّكل ى لكان ّ فلو كان االسم هو املسم،ًتسعة وتسعني اسام

 واملـاء اسـم ،ها غريه، يا هشام اخلبز اسم للمأكولّ وكلاألسامء عليه هبذه ّدلُمعنى ي
 ً أفهمت يـا هـشام فهـام، والنار اسم للمحرق، والثوب اسم للملبوس،للمرشوب

: نعـم، قـال:  قلـت؟ غريهّوجل ّخذين مع اهللا عزَّتدفع به وتناضل به أعداءنا واملت
اهللا ما قهرين أحد يف التوحيـد  َوَف: ، قال هشامتك يا هشامّ به وثبنفعك اهللا :فقال

 .)٢()حتى قمت مقامي هذا
: ويف رواية عبد األعىل عن اإلمام جعفر الصادق عليـه الـسالم أنـه قـال

ى بأسامئه وهو غـري ّ كان، واهللا يسمء ال من يشاألشياءواهللا خالق ...اسم اهللا غريه(
 . )٣() غريهواألسامءأسامئه 
ّ وإن كان لكل منهام أحكامه - هذا التمييز بني االسم العيني واللفظيّلعل و
فعـن أيب هاشـم اجلعفـري ، ُ يمكن استفادته من بعـض الروايـات-ة بهّاصاخل
فـسأله رجـل  - اإلمام اجلواد عليه الـسالم- كنت عند أيب جعفر الثاين(: قال
 وأسـامؤه ؟يف كتابـه تبارك وتعاىل له أسـامء وصـفات ّأخربين عن الرب: فقال

                                                 
 .٩٥ ص،١ج: للرازي، )التفسري الكبري( مفاتيح الغيب )١(
  .٢ ح،٨٧ ص،١ج: الكايفُ أصول )٢(
...). اسم اهللا غري اهللا (: ويف رواية الشيخ الصدوق .٤ح ،١١٣ ص،١ج:  املصدر السابق)٣(

 .ملراد يف رواية الكايفوهو ا. ٦ ح،١٩٢ص: التوحيد
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 إن كنـت ، هلذا الكالم وجهنيَّإن: عليه السالم فقال أبو جعفر ؟وصفاته هي هو
هـذه :  وإن كنـت تقـول، فتعاىل اهللا عن ذلك، أي أنه ذو عدد وكثرة،هي هو: تقول

مل تـزل عنـده يف :  فـان قلـت، حمتمل معنيني"مل تزل" َّ مل تزل فإنواألسامءالصفات 
مل يزل تـصويرها وهجاؤهـا وتقطيـع :  فنعم، وإن كنت تقولها،ّعلمه وهو مستحق

 غريه، بل كان اهللا وال خلق، ثم خلقها وسيلة ء فمعاذ اهللا أن يكون معه يش،حروفها
 وكـان اهللا وال ذكـر، ،عون هبـا إليـه ويعبدونـه وهـي ذكـرهّبينه وبني خلقه، يتـرض

 .)١()...واملذكور بالذكر هو اهللا القديم الذي مل يزل
َّام اجلواد عليه السالم يشري إىل أن النظر إىل األلفـاظ عـىل وجهـنيفاإلم ُ ،

 : مها
َّوهي أصوات مقطعة ، النظر إليها باعتبار وجودها يف نفسها.١ ُ. 
 . النظر إليها باعتبار حكايتها عن املعاين بام هلا من مصاديق حتكي عنها.٢

 إن اعتـربت ألهنـا، من هنا خيتلف حكم احلدوث والقدم يف أسامئه تعـاىل
ّألن األسامء متعد، ل فهي حادثةّباللحاظ األو ُ ، دة حـسب اخـتالف احلـروفَّ

وهذا ، د القدماء وثبت رشيك للباري تعاىل يف القدمّفلو كانت قديمة لزم تعد
ِّما أشار إليه اإلمام الصادق عليه السالم يف رواية هشام املتقدمة  هللا تـسعة َّإن(: ُ

وإن اعتـربت ، )ًاسم منهـا إهلـاّكل ى لكان ّسم هو املسم فلو كان اال،ًوتسعني اسام
َّألن االعتبار بـاملحكي وهـو ، دّل فإنه مل يتعدّمن حيث حكايتها عن املبدأ األو

   .واحد
 حمتمـل "مل تـزل" َّفإن>: قال مال صدرا يف قول اإلمام اجلواد عليه السالم

مل ": ن قلـتإفـ: معنيـني  حيتمـل،"مل تـزل":  قولكأي مل تزل، ّنإف(: <معنيني
نه عـامل أاألزل  تعاىل ذاته يف ّ كان يعلم احلقأي ،هاّ يف علمه وهو مستحق"تزل

                                                 
 .٧ح ،١١٦ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
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 هـذه ّ مـستحقاألزلنـه يف أ و، مريد بصري وغري ذلك من الـصفاتّقادر حي
 صدق هبا ، مل يعلمأو سواء علمها غريه ، عنه هباّيومصداقها واملحك الصفات

نـه صـحيح إ أي بىل ما قلت ، فنعم، حيكّيصدق ومل  ملأوعليه وحكى هبا عنه 
 صورة أي ،ها وتقطيع حروفهاءمل يزل تصويرها وهجا: ن كنت تقولإو .ّحق

ع وال توجـد ّى هبـا ويتقطـّة من احلروف التـي يتهجـّركباملسموعة املألفاظها 
ام احلـوادث ّ سـي، الذاتيـةاألزليـةمعـه غـريه يف   يكـونأنجمتمعة، فمعـاذ اهللا 
 واهللا ،التقـدير والتكـوين  اخللـق مـن عـاملإذ ، اهللا وال خلـقالزمانية، بل كان

 شـيئية َّنأل،  مل يقل كان اهللا وال يشءإنام و،ّ واخللق ومكون الكوناألمرخالق 
 إىل يـشري أن أراد ّثم .ن ذاتيةؤو وله تعاىل ش، والصفات غري زائلة عنهاألسامء

 هبـا إذ ،خلقـه ه وبـنيثم خلقها وسيلة بينـ:  املسموعة فقالاألسامءفائدة هذه 
 ار اقضّ يا رمحن يا رحيم يا غفيا اهللا: خياطبونه و يطلبون منه حاجاهتم كقوهلم

 ًه خوفـانـعون هبـا إليـه ويعبدونـه ويدعوّ ويتـرض،حاجاتنا وارمحنا واغفر لنا
 .)١(...) باأللفاظ ذلكّكل  و،ًوطمعا

ُإن الروايات الناهية عن عبادة االسم م :املالحظة الثانية ًطلقا كرواية عـيل َّ
مـن (: اإلمام جعفر الصادق عليه السالم أنه قـالعن  رئاب عن غري واحدبن 

 ومن عبد االسم دون املعنى فقد كفر، ومـن عبـد االسـم ،م فقد كفرِّعبد اهللا بالتوه
 عليه بـصفاته التـي وصـف هبـا األسامءواملعنى فقد أرشك، ومن عبد املعنى بإيقاع 

ق به لسانه يف رسائـره وعالنيتـه فأولئـك أصـحاب أمـري نفسه فعقد عليه قلبه ونط
 . )٢()ًحقاعليه السالم املؤمنني 

ُويف رواية أخرى عن هشام بن احلكم عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه 
                                                 

 .٢٧٠ ص،٣ج: للشريازي، ُرشح أصول الكايف:  انظر)١(
ُوأولئك هم املؤمنـون (: ويف حديث آخر .باب املعبود، ١ح ،٨٧ ص،١ج:  الكايفُ أصول)٢(

ًحقا  .عانيهاأسامء اهللا تعاىل والفرق بني م: باب، ١٢، ح ٢٢١ص: توحيد الصدوق: انظر. )ّ
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َّواالسم غري املسمى(: قال ، ً ومل يعبـد شـيئا:السم دون املعنى فقد كفـرافمن عبد ، ُ
ومن عبد املعنى دون االسم فذاك ، عبد االثننيومن عبد االسم واملعنى فقد أرشك و

 .)٢(وهكذا احلال يف رواية سدير، )١()؟أفهمت يا هشام، التوحيد
ِّإذن فإن هذه الروايات ونظرياهتا تسجل لنـا حقيقـة كـون املقـصود مـن  ُ َّ

ة قـرائن نقـف عليهـا بعـرض إمجـايل ّوذلك لعد، االسم هو العينية اخلارجية
 إمـا اللفـظَّن املراد من االسم أ ينبغي االلتفات إىل وقبل ذلك، لبعض فقراهتا

َّاملركب من احلروف بنحو من األنحاء َّوهو غري املسمى، وإال لـزم املحـذور، ُ ّ ،
َّملا تقدم من قول اإلمام الصادق عليه السالم ى ّفلو كان االسم هـو املـسم(... : ِ

                                                 
 .١٣ح، ٢١٥ص: للشيخ الصدوق،  التوحيد)١(
 علـيهم  من أصـحاب الـسجاد والبـاقر والـصادق،الصرييفبن حكيم بن صهيب  سدير )٢(

 عليه الصادقله اإلمام وقد دعا ،  عليهم السالم البيتألهل ّ حمب، ممدوحإمامي، السالم
 عليـه  وقـال، سـبيلهامّكانا يف الـسجن فخـيلعندما  ولعبد السالم بن عبد الرمحن السالم
 .  يعنى أنه ال خياف عليه من املخالفني،ّ سدير عصيدة بكل لونَّإن: السالم

 َّإن(: وهـو أنـه عليـه الـسالم قـال لرجـل، َّأما روايته فهي طويلة نأخذ منها حمل الشاهد
يه عل قال ؟وما تلك العالمات: قال الرجل.  والعالنية عالمات يعرفون هباّينا يف الرسّملحب

قـال   ... معرفته وأحكموا علم توحيدهّهلا أهنم عرفوا التوحيد حقّتلك خالل أو: السالم
مـن زعـم :  عليه السالم قال الصادق؟ ما قلتّيا ابن رسول اهللا إن رأيت أن تفرس: سدير

ومن زعم أنه يعرف اهللا باالسم دون املعنى فقـد . م القلوب فهو مرشكّأنه يعرف اهللا بتوه
ومن زعم أنـه يعبـد االسـم واملعنـى فقـد جعـل مـع اهللا .  االسم حمدثَّنن، أل بالطعَّأقر

ومن زعم أنه . بئ فقد أحال عىل غاباإلدراكومن زعم أنه يعبد املعنى بالصفة ال . ًرشيكا
ومـن زعـم أنـه .  الصفة غـري املوصـوفَّن أل؛يعبد الصفة واملوصوف فقد أبطل التوحيد

 .) قدرهّر الكبري وما قدروا اهللا حقَّيضيف املوصوف إىل الصفة فقد صغ
 عليـه كالمـه:  بـاب٣٢٥ص: َّبن شـعبة احلـراينال،  عن آل الرسولحتف العقول: انظر>

 ).دام ظله(منه . ةّيف وصف املحبالسالم 
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، ) ...هـا غـريهّ وكلاألسـامءذه  عليه هبّدلُ اهللا معنى يَّ ولكن،ًاسم منها إهلاّكل لكان 
ّوإما أن يكون عني املسمى، فهو عني اهلوية اإلهلية والذات األحدية ّ. 

 : فهي، ُوأما الفقرات املنتخبة
ّحيـث يعلـق ، )ومن عبد االسم دون املعنى فقد كفر(: قوله عليه السالم*  ُ

 ،له وصفيال املفهوم أو احلروف: أي، االسم عبد ومن(: ًالعالمة املجليس قائال
 الواجب غري واملفهوم احلروف َّألن ،كفر فقد أي املعرب عنه باالسم، املعنى دون

 املقصود، املعنى عن تعبري ومفهومه بلفظه االسم وإنام شأنه تعاىل ّلكلل اخلالق
 .)١()واإلدراكات واألذهان العقول إحاطة عن - املتعايل ذاته :أي - عنه ّيعرب أن

َّفـإن ، )من عبد االسم واملعنى فقـد أرشك وعبـد االثنـني(: قوله عليه السالم* 
َّاالسم اللفظي ملا كان غري املعنى واملسمى ُ أو ، ًفلو عبدمها معا عىل نحو املجمـوع، َّ

ًحيث جعل االسم مشاركا للمعنى يف اسـتحقاق ، َّعبد كل واحد منهام فقد أرشك ُ
ّا لتعدنظر، بل عبد آهلة كثرية، َّواختذ إهلني اثنني، العبادة لـذا ، هـاّتكثرد األسـامء وً

وهـذا خـري ، ً)اسم منها إهلـاّكل ى لكان ّفلو كان االسم هو املسم(: قال عليه السالم
ا لزم من عبادتـه مـع وإال مل، سم ليس هو االسم العينيَّشاهد عىل أن املراد من اال
َّاملسمى إشكالية الرشك َّألنه ـ بحسب الفرض ـ عني املسمى بوجه، ُ ُ  .َّ تقدمكام، َّ

 عليـه بـصفاته التـي األسـامءومن عبد املعنـى بإيقـاع (: قوله عليه السالم* 
احلقيقة اإلهلية بإيقاع األسامء عليه بمعانيها ومـدلوالهتا : أي، )وصف هبا نفسه

كـام جـاء ذلـك يف ، <بصفاته التي وصـف هبـا نفـسه>: وهو املراد بقوله ،يةّالكل
                                                 

: ضح قوله عليه السالم يف رواية سدير اآلنفة الذكرّومنه يت. ٣٠٣ ص،١ج:  مرآة العقول)١(
ألنـه طعـن فيـه تعـاىل ، ) بـالطعنَّسم دون املعنـى فقـد أقـرومن زعم أنه يعرف اهللا باال(

َّ ملا تقدم يف رواية سابقة بأن هذه األسامء والصفات خلقها لتكون وسـيلة بينـه ؛باحلدوث َّ ِ
 ).دام ظله(منه . َّوبني خلقه يترضعون هبا إليه ويعبدونه
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َّ ذلك ممـا وصـف اهللا هبـا نفـسه يف كتابـه إىل غري، )١(أواخر آيات سورة احلرش
َّال شك أهنا (: و، وبام جاء عىل لسان األنبياء واألوصياء عليهم السالم، العزيز
ُ خمتلفة ومفهومات مٍمعان َّلكنها مع اختالفها وكثرهتا ممـا يـصدق عـىل ، ةّتكثرُ

ألنـه حمـض ، ًليس فيه شوب كثرة بوجه من الوجـوه أصـال، ذات واحد أحد
َّست ممـا تقتـيض وهذه الـصفات ليـ، ّالوجود الرصف الذي ال أتم منهحقيقة 

 . )٢() ال يف الذات وال يف اجلهاتً كثرةٍبوجودها يف يشء
، ًوعبادة املفهـوم واملـصداق معـا رشك، َّإن عبادة املفهوم كفر: واحلاصل

 . ّوعبادة املصداق بإشارة املفهوم إيامن حق
رجة اخللط الواضح الذي وقع فيه البعض يتبلور أمامنا د :املالحظة الثالثة

 حيـث نـسبوا إلـيهم أهنـم أرادوا مـن االسـم يف، يف فهمهم لكلامت العرفـاء
َّصوص العينية بني االسـم واملـسمى خـصوص االسـم اللفظـين َّثـم ومـن ، ُ

ُوحمـال أن ، ة قديمـةّقدسـَّأشكلوا عليهم بأن االسم اللفظي حادث والـذات امل
َ مع أن العرفاء مل يفهموا من تلك النصوص االسـم ،يكون احلادث عني القديم َّ

 .)٣(ًوهو الذي جعلوه موضوعا لعلم العرفان النظري، اللفظي وإنام العيني
ّقال صدر املتأهل ُاالسم يف عرف املحققني من أكابر العرفاء املعتـربين (: نيُ ُّ

 َّفـإن، عبارة عن الذات املأخوذة مع بعض الشؤون واالعتبـارات واحليثيـات
ًللحق تعاىل شؤونا ذاتية ومراتب غيبية حيصل لـه بحـسب  منهـا اسـم أو ّكـل ّ

                                                 
َهو اهللاُ الذي ال إله إال هو ع{:  وهو قوله تعاىل)١( َ ُ َ َ َُّ َِ َِ ُامل الغيب والشهادة هو الـرمحن الـرحيمَِّ َّ َّ ِْ ُِ َ ُ َ ََ ْ َ َّ َِ ْ ُ ِ * 

َّهو اهللاُ الذي ال إله إال هو امللك القدوس الـسالم املـؤمن املهـيمن العزيـز اجلبـا َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُ َُْ ُِّ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ ََّ ْ َ ُ ُ َّ َِ ُر املتكـرب ِ ِّ َ َ ُ ُ
َسبحان اهللا َ ْ َ عام يرشكون ُ ُ ِ ْ ُ َّ ْهو اهللاُ اخلالق ال* َ ُ ِ َ َ ِبارئ املصور له األسامء احلسنى يسبح له مـا يف ُ َ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ِّ ُ ِّ َ ََ ََ ُُ َُ َ ِْ

ُالساموات واألرض وهو العزيز احلكيم ْ َِّ َِ ُِ ِ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ    .٢٤-٢٢: احلرش. }َ
 .٧٢ ص،٣ج: للشريازي، ُرشح أصول الكايف:  انظر)٢(
 .ب األول من هذا الكتابـرابـع من الباالفصل الَّتقدم بيان املراد من العرفان النظري يف  )٣(
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وعـىل هـذا يكـون الفـرق بـني االسـم ... صفة حقيقية أو إضافية أو سـلبية 
َّوالصفة يف اعتبار العقل كالفرق بني املركـب والبـسيط ُإذ الـذات معتـربة يف ، ُ

 . )١()مفهوم االسم دون مفهوم الصفة
ّ إنام هو اهللا خاصة من حيث ذاته و عينهّالوجود احلقو(: وقال ابن عريب ّ ،

املدلول الواحد عينه وهـو عـني : ّال من حيث أسامئه، ألن أسامءه هلا مدلوالن
ّاملسمى، و املدلول اآلخر ما يدل عليه مما ينفصل به االسـم عـن هـذا االسـم  ّ ّ

؟ وأين »اطنالب«من » الظاهر«و، »الظاهر«من » الغفور«ّاألخري و يتميز، فأين 
ّفقد بان لك بام هو كل اسم عني االسم اآلخـر، و بـام ، ؟»اآلخر«من » ّاألول«

 .)٢()ّ املتخيلّهو غريه، فبام هو عينه هو احلق، و بام هو غريه هو احلق
َّ أن النزاع الذي وقع يف أوائل عرص العباسيني بني املدارس ّتضحوبذلك ي

فـذهب مجاعـة إىل  - ؟ غـريهمَّسمى أُعـني املـأ  ؛ هـوماَّالكالمية يف أن االسم 
َّبأن اخلوض يف هذا البحث عـىل (: وجزم بعضهم، العينية وآخرون إىل الغريية

ناشئ من اخللط بـني األسـامء وأسـامء  - )٣()مجيع التقادير جيري جمرى العبث
َّوا بأن املراد من عينية األسامء مع الذات هـو عينيـة أسـامء ّحيث تومه، األسامء

َّوعىل هذا تكون عبادة االسم ودعوته هي عني عبـادة املـسمى، معهااألسامء  ُ ،
ّولذلك تصدى أئمة أهل البيت عليهم السالم للرد كـام ، َّ عىل ذلك بام قـدمناهَّ
َّيتبني أن ما ذكره الشعراين يف بعض تعليقاته غري تا  .)٤(ّمَّ

: سالمقال امليبدي يف رشح الديوان املنسوب ألمري املؤمنني عـيل عليـه الـ
ّإن السم الذات صفة معي( ُ ًنة وجتلياَّ فالكالم يف االسم وهل أنـه عـني ، ًاّخاص ّ

                                                 
  .٣٨ ص،٥ج: لصدر الدين الشريازي، تفسري القرآن الكريم:  انظر)١(
 .ُالفص اليوسفي، ١٠٤ص: بن عريبال، فصوص احلكم:  انظر)٢(
 .٩٥ ص،١ج: للرازي، )التفسري الكبري(مفاتيح الغيب :  انظر)٣(
 ).١(: قمتعليقة ر، ١٢٦ ص،٣ج: للامزندراين، ُرشح أصول الكايف:  انظر)٤(
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َّاملسمى أو غريه كالم لفظي ّكام يعتقده املتكلمون، ُ ّولكن احلق أنـه عينـه مـن ، ُ َّ
 .)١()وغريه من وجه آخر، وجه

 الـذات هو االسم َّأن عىل القلوب أرباب أن اعلم(: وقال الشيخ البهائي
 أنـه مـن التشاجر فيه وقع الذي هو االسم وهذا ،ّخاص ٍّوجتل نةّمعي فةص مع
ـ كـام اللفـظ دّجمر يف التشاجر وليس غريه، أو ىّاملسم عني هو  مـونّاملتكل هظنّ
 العـامل يفـوق وال ،لئبطا جيدي ال بام كراديسهم فعمواأو قراطيسهم، دواّفسو
 .)٢()اجلاهل عىل به

ُ االصطالح واللغة التي كتب هبا العلم َّجدير بالذكر أن عدم الوقوف عىل
ّيعد أحد األسباب الرئيسية يف الفهم اخلاطئ لكلامت هؤالء األعالم ّومن ثم ، ُ

ُالسيام يف مثل مباين ومسائل العرفـان النظـري الـذي كتـب ، التحامل عليهم َّ
ّلطائفة معي ّفال جمال للتمسك بظواهر الكلامت ، وبطريقة أقرب إىل الرمزية، نةُ

 . فهم مقاصدهم واحلكم عليهايف
ّأهنم قوم ال يتكلًإطالقا املعروف عن الصوفية (: قال العفيفي مون بلسان ّ

 ،ّ وال خيوضون فيام خيوض فيه النّاس مـن مـسائل علـم الظـاهر،عموم اخللق
 ً بام يقولون عىل من ليسوا أهالًإما ضنّا. مون بلسان الرمز و اإلشارةّإنام يتكلو

ونه يف أذواقهـم ّلغة العموم ال تفي بالتعبري عن معانيهم وما حيس َّله، و إما ألن
ّأما ما يرمزون إليه فحقائق العلم الباطن الذي يتلق. ومواجدهم ونه وراثة عن ّ

وهـذان .  بفهمها عقل، و ال بالتعبري عنها لغـةّالنبي، و هذه احلقائق ال يستقل
ض سـبيل الباحـث يف األمران وحدمها كافيان يف تفسري الصعوبات التي تعرت

احلذر ألزم ما يلزم الناظر يف أقواهلم لذا كان و .فهم معاين الصوفية و مراميهم
                                                 

 .٦٦ص: <الكلمة العليا يف توقيفية األسامء احلسنى>: ً نقال عن كتاب)١(
 .٣٧١ ص،١ج: لشيخ البهائيل، الكشكول:  انظر)٢(
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ّ مـا زلـت أقـدام البـاحثني يف ًفكثـريا، ّلها أو يؤوهلـا أو حيكـم عليهـاّحني حيل
أساليب القوم فرصفوها إىل غري معانيها، أو محلوها ما ال حتتمل، أو أخـذوها 

 .ّد ذلك الظاهرعىل ظاهرها حيث ال يرا
ّو هذه املسألة تنبه إليها القـدماء و حـذروا مـن الوقـوع فيهـا و نـصحوا  ّ

ى عليهم من ليس منهم، أن  للصوفية من أن يتجنًّ للسالمة و صوناًالنّاس طلبا
 .)١()وا عن قراءة كتبهم أو خيوضوا يف أقواهلمّيكف

َّات املقدسـة َّوإن العيني ليس هو الـذ،  فلالسم إطالقان لفظي وعينيًإذا ُ
ّوإنام هو الذات املتحيثة واملتعي، ًوليس هو اللفظ أيضا، بام هي عىل إطالقها ُِّ نـة ُ

ّبصفة من الصفات أو بتجل مـن التجل وهبـذا االسـم العينـي والـصفة ، يـاتٍّ
، ّ البتةفالعلم بأحدمها علم باآلخر بال انفكاك، ُالعينية ال اللفظي تعرف الذات

، سم العيني والصفة العينية تكون معرفتك بـاهللا تعـاىلوبقدر ما تعرفه عن اال
ّوإن كانت حتققية ، فإن كانت معرفتك بالالزم حتقيقية فعلمك بامللزوم كذلك

 .والتالية طريقة العرفاء، ُواألوىل طريقة احلكامء، ّفتحققية
يرجع منهج العرفاء الشاخمني مـن كـون ذاتـه (: يقول احلكيم السبزواري

 والعلم بامللزوم مستلزم ، الثابتةلألعيان ملزومة أسامئهوكون  ألسامئهملزومة 
 أسـامء لوجـوده تعـاىل أن وبيانه عىل ما ذكـره صـدر املتـأهلني ،للعلم بالالزم

 العـامل والقـادر ألفاظ اهاهن األسامء وليس املراد من ،وصفات هي لوازم ذاته
ملراد بالصفات ما  اًأيضا وال ، يف اصطالحهماألسامء أسامء هي وإنام ،وغريمها

 .)٢()هياتاية كمعاين املّ بل املراد املفهومات الكل،دة عىل الذاتئ زاأعراضهي 
ًخصوصا الروايات الـواردة عـن  -النصوص الدينية يف َّجدير بالذكر أن 

                                                 
ِّ املعلقّمقدمة (١٥ص: تعليقات أبو العالء العفيفي، فصوص احلكم:  انظر)١( ُ.( 
  .١٥٢ ص،١ج: زواريبملال هادي الس، رشح األسامء احلسنى:  انظر)٢(
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ُ االسم يف كال معنييه وفقـا ملقتـىض احلـال وكيفيـة -أهل البيت عليهم السالم ً
كام هـي طريقـة األنبيـاء علـيهم ،  وفهم السائلُالسؤال املتناسبني مع استعداد

 .)١(وهذا أمر ال ينبغي اإلغفال عنه، السالم
 

د األسـامء ّ بتعـداَّوإنـام رصحـ، ة عـىل اسـم واحـدمل يقترص القرآن والسنّ
َهو اهللاُ الذي ال إلـه {: وهو قوله تعاىل، من قبيل ما جاء يف سورة احلرش، اإلهلية َ َُ َِّ َ ِ
ُال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيمِإ َّ َّ ِْ ُِ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ َّ َِ ْ ُ ِ ُهو اهللاُ الذي ال إله إال هـو امللـك  * َّ ِ َِ َ ُ َ َ َُّ َِ َِ َّ

َالقدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللاِ عام يرشكون  َ ُْ ِ ْ ُُ ُ ُ ْ ُ ََّّ َ َ ْ ِّ َّ َ ُ ُ ُُ َ َ ُ ُُّ َ ُ ُِ ْ ِْ َِ َهـو * َ ُ
َاخلالق البارئ املصور له األسامء احلسنى يسبح له ما يف الساموات واألرض وهو اهللاُ  ُ َ َ َ ُ ُ ِّ ُ ِّ َ َِ ُ ُ َْ َّ َ َ ُ ْ ْ َُ ِ َ ِْ ِْ َِ ََ َ َْ ُ ُ

ُالعزيز احلكيم ِ َ ُ ِ َ ًمضافا إىل ما جـاء يف مجلـة مـن الروايـات ، )٢٤-٢٢: احلرش( }ْ ُ
بأسـامئك التـي ...  َّاللهم إين أسألك(: ُمن قبيل ما جاء يف دعاء كميل، واألدعية

ّأللهم إين أسألك باسـمك األعظـم (: ويف دعاء السامت، )يشءّكل مألت أركان 
 .ُن عىل وجود أسامء أخرىّحيث يدال، )... األكرم ّ األجلّاألعظم األعز

فبعـضها ،  الواردة يف املقـامتوأما عدد هذه األسامء فقد اختلفت الروايا
ًيشري إىل أن عددها هو تسعة وتسعون اسام َّ كام هو املروي عن رسول اهللا صىل ، ُ

ومـن ، من دعـا هبـا اسـتجاب لـه، ًهللا تسعة وتسعون اسام(: اهللا عليه وآله أنه قال
 .)٢()ةّأحصاها دخل اجلن

                                                 
 صـىل اهللا عليـه وآلـه م رسـول اهللاَّما كل(: قالأنه  مام جعفر الصادق عليه السالماإلعن  )١(

إنـا :  صىل اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا(:  قال وعنه عليه السالم أنه،)ّالعباد بكنه عقله قط
 .١٥ح ،٢٣ ص،١ج: الكايفُأصول . )م الناس عىل قدر عقوهلمِّ أن نكلمرناُأمعارش األنبياء 

 ،١٨٥ ص،٣ج: صـحيح البخـاري: ًوورد هذا املعنى أيـضا يف. ٩ص: لصدوقا توحيد )٢(
     .٦٣ ص،٨ج: صحيح مسلم: و
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َّكام تقدم يف املروي عـن اإلمـام ، ًون اسامّوبعضها ذكرت أهنا ثالثامئة وست
َّوبعضها يرصح بأن هللا سبحانه ، )١(الصادق عليه السالم ّ كام ، أربعة آالف اسمُ

 هللا تعاىل َّنإ(: أنه قال  يف العوايل عن النبي األكرم صىل اهللا عليه وآلهّهو املروي
 وألـف ، اهللا واملالئكـةإالوألف ال يعلمها  ، اهللاإالألف ال يعلمها ، أربعة آالف اسم

 ثالثامئـة، ه الرابع فاملؤمنون يعلموناأللف وأما، ونّ اهللا واملالئكة والنبيإالال يعلمها 
 يف القـرآن، تـسعة ومائـة،  يف الزبـوروثالثامئة، اإلنجيل يف وثالثامئةمنها يف التوراة، 

 . )٢()ةّأحصاها دخل اجلن وتسعون ظاهرة وواحد مكتوم، من
ّ عىل حرص األسامء اإلهلية بعدد معـنيّذلك ال يدلّكل َّوال خيفى بأن  بـل ، ُ
َوهللاِِ األسام{: َّإن ظاهر قوله تعاىل ْ َ َء احلسنى فادعوه هباَ ِْ ُ ُ ْ َ َ  )٤( وأمثاهلا من اآليات)٣(}ُ

َّبأن كل اسم أحسن يف الوجود فهو هللا سبحانه وهذا ، )٥(ُوال يشاركه فيه أحد، َّ
ّما يمكن إثباته من خالل االت  لعدم ؛كاء عىل اخللفية العقلية ملثل هذه األبحاثُ

، ناهيـة ألهنـا عـني الـذاتُثياهتا الكامليـة وصـفاهتا غـري املتيتناهي الذات بح
ً غري متناهية أيضا-وهي األسامء -ّفتعيناهتا  د أسامؤه احلسنى ّوعليه فال تتحد، ُ
 .بعدد

َّقد يدعى اسـتفادة احلـرص مـن األحاديـث ال، نعم ة عـىل أهنـا تـسعة ّدالـُ
، ّاالسم النوعي الكـيل(: ُولكن ال يبعد أن يكون املراد منها هو، ًوتسعون اسام
ُن هذه األسامء أنموذجا لسائر ما يدعى به سبحانه ويوصف من بمعنى أن تكو ُ ً

ّويؤيـ، ًفالالزم اندراجها حتت اسم واحد من التسعة والتسعني اسام، األسامء د ُ
                                                 

 .باب حدوث األسامء، كتاب التوحيد. ١ح ،١١٢ ص،١ج: الكايفُ األصول من )١(
  .١٥٧ح ،١٠٦ ص،٤ج:  البن أيب مجهور األحسائي،يلعوايل الآل )٢(
 ).٢٤: احلرش(: و، )٨: طه(: و، )١١٠: اإلرساء(: ًضا يفوأي. ١٨٠: األعراف:  انظر)٣(
 ).٢٤: احلرش(: ويف، )٨: طه(: ويف، )١١٠: اإلرساء(:  يف)٤(
َّوكامل غريه مقيد، فكامله مطلق، ُال يشاركه يف مقام األحسنية من مرتبة االسم:  أي)٥( ُ. 
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وهـذا  ،)١()ما ذكرناه ما ورد من األسامء املـأثورة أضـعاف التـسعة والتـسعني
،  مرتبة كامليـة أعـىلكامل إىلّكل االندراج إما بنكتة احلاكمية أو بنكتة مرجعية 

َّومنه يتبني لنا وجوه ،  يف تصوير العالقة القائمة بني األسامء اإلهليةّتضحكام سي
ّأخرى أكثر عمقا يف أرسار تعد ً  .د األسامء اإلهليةُ

 فلم يرد منها إال - كان عددهاًاّأي -أما بيان هذه األسامء يف القرآن الكريم 
روايات واألدعية فقد ورد منها يف دعـاء وأما يف ال، ًمائة وبضع وعرشون اسام
ًاملجري مائة وسبعون اسام ويف دعاء اجلوشن الكبري قرابة األلف اسـم يف مائـة ، ُ

 .فصل منها عىل عرشة أسامءّكل يشتمل ، فصل
 

 : مها، ُوهنا يمكن أن نطرح وجهني للعالقة القائمة بني األسامء اإلهلية
، ًبمعنى أهنا مجيعا يف عرض واحـد، ُأن تكون العالقة أفقية :لّلوجه األوا

 .ال يف أصل الكامل وال يف مرتبة منه، َّفال يتقدم أحدها عىل اآلخر
ًبـأن يكـون بعـضها حميطـا ، هنا حمكومـة لعالقـة التـداخلأ :الوجه الثاين ُ
 أن يكـون ّفيستحق، ُحتى ننتهي إىل اسم جامع حميط باجلميع، بالبعض اآلخر
 .َاالسم األعظم
ّإن التدب ّصف هبا احلق سبحانه مـن ّر يف مفاهيم األسامء والصفات التي يتَّ

ًوالتأمل باختالف اآلثار املوجودة يف عاملنا سعة، جهة ُ وضيقا من جهة أخرىّ ً ،
ّذلك يؤدّكل  ّفـإن التعـني، ي بنا إىل القول بالوجه الثاينُ ّ بالـصفة والتقيـد هبـا ّ

ّم االسـم قـد يكـون جزئيـا وقـد يكـون كلالذي هـو قـوا ًطبقـا ملقتـىض ، ًيـاً
ًويعادله بالتعبري العريف أن التعني قد يكون واسـعا وقـد ، االصطالح العرفاين َّّ ُ

ًيكون ضيقا ّفقد تؤخذ الذات متعينة بصفة جزئية، ّ ُ ّوقد تؤخذ متعي، ُ ُ نـة بـصفة ُ
                                                 

 .٦٠ص: الكلمة العليا يف األسامء التوفيقية:  انظر)١(
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ّوهكذا حتى تنتهي إىل أخذها متعينة ب، أوسع   .الصفاتّكل ُ
: واسـم، )العلـيم(: جزئـي بالقيـاس إىل اسـم) اللطيف واخلبري(: فاسم

َّومن ثم ذكروا أنه ، )القادر(: ًجزئي أيضا بالقياس إىل اسم) الرازق واملعطي( ّ
ّتوجد أسامء بمثابة األم ُبمعنـى أهنـا فوقهـا وحميطـة هبـا ، هات لبقيـة األسـامءُ

بل مرجـع ، )القادر، العامل، ّاحلي(: وهي يف األسامء الذاتية، وترجع تلك إليها
) ّاحلـي( فيكون، فال معنى للعلم والقدرة بدون احلياة، ّالعامل والقادر إىل احلي

ًاسام كليا حميطا ب ًُ هو املرجعية العليـا ) ّالقيوم(: َّكام أن اسم، األسامء الذاتيةّكل ً
وبمقتـىض هـذه املرجعيـة التـي حتكـي احلاكميـة ، )١(جلميع األسامء الفعليـة 

فـسيطرة (: ائيطباطبـ قـال ال؛د املرتبـة الكامليـة هلـذا االسـمّاألسامئية تتحـد
ُاحلي القيوم{االسمني  ُّ َُّ ْ  قـال ،الثبوتيـة غـري الوحـدة  واقعة عىل مجيع األسامء}َ

ُاهللاُ ال إله إال هو احلي القيوم{: تعاىل ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ  شـموهلا ّ فبالتوحيد يف اآليـة يـتم،اآلية، }ِ
 .)٢()ء الثبوتيةجلميع األسام

ّوهذا ما يمهد لنـا عـرض وبـسط فكـرة االسـم األعظـم وعالقتـه بآيـة  ُ
 . كام سيأيت، ّالكريس

ّهـذه األمهـات األسـامئية بـشقيها هـو ّلكـل َّوال ريب بأن االسم اجلامع  ُ
وهو الذات ال من حيث هي هي ألهنا ال اسـم وال رسـم وال ، االسم األعظم

ِّوال هي متحيثة بك، نعت هلا ِّوإنام الذات متحيثة ب، َّامل معنيُ  .كاملّكل ُ
لوهيـة اجلامعـة  عبـارة عـن مرتبـة األ"اهللا"واالسم (: ُقال صدر املتأهلني

                                                 
ُّمعنى احليـاة والقيوميـة هللا تعـاىل(: يف هذا الفصل حتت عنوان ستأتينا )١( َ ْ جمموعـة بيانـات ) َ

ّ يف تصوير احلياة اإلهلية توضح من خالهلا وجوه احلاكمية املطلقة هلذا االسم العيني ّمهمة ُ
ّكام أن هنالك بيانات أخرى السم القيوم وسعته الوجودية، الذايت ُ  . فانتظر، َّ

 .<رسالة األسامء>، ٦٩ -٦٨ص: ائيطباطبسائل العالمة الجمموعة ر:  انظر)٢(
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... ُجلميع الشؤون واالعتبارات للذات املندرجة فيها مجيع األسامء والصفات
ُوهو بعينه جامع بني كل صفتني متقابلتني واسمني متقابلني ُ ّ(...)١(. 

ية موجـودة يف لفـظ ّاصـفهـذه اخل(: ية املعنىّخاصزي فيقول يف وأما الرا
ية بحسب اللفظ ّاصغري موجودة يف سائر األسامء، وكام حصلت هذه اخل» اهللا«

ًفقد حصلت أيضا بحسب املعنى، فإنك إذا دعوت اهللا بالرمحن فقـد وصـفته 
ا بالرمحة، وما وصفته بالقهر، وإذا دعوتـه بـالعليم فقـد وصـفته بـالعلم، ومـ

وصفته بالقدرة، وأما إذا قلت يا اهللا فقد وصفته بجميع الـصفات؛ ألن اإللـه 
ًال يكون إهلا إال إذا كان موصوفا بجميع هذه الصفات  <اهللا> فثبـت أن قولنـا ،ً

 .ية التي مل حتصل لسائر األسامءّاصقد حصلت له هذه اخل
ي بقـ» اهللا«: فإنك إذا حـذفت األلـف مـن قولـك ية اللفظّخاصوأما يف 

ُوهللاِِ جنـود {:  بـه سـبحانه، كـام يف قولـهّوهو خمـتص» اهللا«الباقي عىل صورة  ُ َُ
ِالسموات َ َ ِواألرض َّ ْ َ ُوهللاِِ خزائن { ،)٤: الفتح( }َ َِ َ ِالسمواتَ َ َ ِواألرض َّ ْ َ : املنـافقون( }َ

كـام » لـه«وإن حذفت عن هذه البقية الالم األوىل بقيت البقية عىل صورة ، )٧
ُه مقاليد السموات واألرضَل{: يف قوله تعاىل ِ َ َ ُله امللـك {: وقوله، )٦٣: الزمر( }ُ َ
ُوله احلمد : فإن حذفت الالم الباقيـة كانـت البقيـة هـي قولنـا، )١: التغابن( }ََ

ٌقل هو اهللا أحد{:  عليه سبحانه كام يف قولهّوهو أيضا يدل» هو« َ َ َُ ْ : اإلخالص( }ُ
ُّهو احلي{: وقوله، )١ َ َ ال إله إال هوُ ُ َّ والواو زائدة بدليل سقوطها ، )٦٥: غافر( }َِ

 . )٢() فال تبقى الواو فيهام<مها، هم>: يف التثنية واجلمع؛ فإنك تقول
ّإن هذه العالقة الطولية الثابتة بني األسامء اإلهلية عقلية الثبوت نصية اإلثبات َّ، 

َّحيث يمكن استفادهتا أيضا مما تقدم يف كلامت اإلمام الصادق عليـه  َّ ً : الـسالمُ
                                                 

 .٣٨ ص،٥ج: للشريازي، تفسري القرآن الكريم:  انظر)١(
 .١٣٧ ص،١ج: <التفسري الكبري>مفاتيح الغيب :  انظر)٢(
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 وهو االسم املكنـون ًفأظهر منها ثالثة أسامء لفاقة اخللق إليها وحجب منها واحدا(
 أربعة أركان، فذلك اثنا عرش األسامءاسم من هذه ّلكل ر سبحانه َّوسخ ...املخزون
 .) إليها فهو الرمحن، الرحيمً منسوباً فعالً ركن منها ثالثني اسامّ، ثم خلق لكلًركنا

ًر البعض أن كنه ذاته تعاىل ملا كان مستورا عن عقول مجيع ومن هنا استظه َّ
ً عليـه ينبغـي أن يكـون مـستورا عـنهم، فاالسـم ّدالاخللق فكذلك االسم ال

 عىل كنه الذات مع مجيع الـصفات الكامليـة، وملـا ّاجلامع هو االسم الذي يدل
 الـصفات  عىل الـذات أوّتدل ألهنا إما أن ،كانت أسامؤه تعاىل ترجع إىل أربعة

الثبوتية الكاملية أو السلبية التنزهيية أو صفات األفعال، فجرى االسم اجلـامع 
 إىل أربعة أسـامء جامعـة، - عىل كنه الذات مع مجيع الصفات الكامليةّدال ال-

 ،ق بـاألنواع الثالثـة مـن الـصفاتّواحد منها للذات فقط، وثالثة منها تتعلـ
لون إىل الـذات وإىل ّوجوه، و هبا يتوسـفأعطاها خلقه ليعرفوه هبا بوجه من ال

 وملا كانت تلك  و هو أظهر،" هبذه األسامء" إذ يف التوحيد؛هبا ّاالسم املختص
، ّتأخر وّتقدماألسامء األربعة مطوية يف االسم اجلامع عىل اإلمجال مل يكن بينها 

: ايناملوضوع للذات واملستجمع للصفات الذاتية الكاملية، والثـ، )اهللا(: هلاّفأو
ُاملشري إىل معدن الفيوض ومنبع اخلريات التي ال تتناهى، وهو رئيس ، )تبارك(

سـبحان أو (: والثالـث، الصفات الفعليـة مـن اخلالقيـة والرازقيـة واملنعميـة
ًن عىل تعاليه سبحانه عن مشاهبة املمكنات وما يوجب نقـصا أو ّداالال، )تعاىل

ّلكـل ً، ونظرا لوجود شعب أربـع ًعجزا، فيدخل فيهام مجيع الصفات التنزهيية
 .منها أربعة أركان، هي بمنزلة الدعائمّلكل ُواحد منها ترجع إليها فقد جعل 

 عنـه بالـصمدية والقيوميـة، ّفدعائمه وجوب الوجـود املعـرب) اهللا(: فأما
ًوالعلم والقدرة واحلياة، وإنام جعلت هذه األربعة أركانا ألن سـائر الـصفات 

 .ً كالسميع والبصري واخلبري مثال، فإهنا راجعة إىل العلمالكاملية ترجع إليها
فدعائمه اإلجياد، والرتبية يف الـدارين، واهلدايـة يف الـدنيا، ) تبارك(: وأما
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 .واملجازاة يف اآلخرة
منهام أربعة أركان ألنه إما تنزيه الذات عن ّلكل ف) سبحان أو تعاىل(: ماأو

 . واألوهام والعقولّحلواسمشاهبة املمكنات، أو تنزهيه عن إدراك ا
َّولعل هذا هو أظهر االحتامالت التي أوردها أقـوام عـىل وفـق مـذاهبهم 

 .)١(تةّاملختلفة، وطرائقهم املتشت
ٍ عـىل الـذات مـن غـري اعتبـار صـفة ال ّدالَّ بأن االسم ال:ُيقالقد ولكن 
ًيسمى اسام َّ ُ. 

اين إال أنه قد َّ هو أن األمر وإن كان كذلك يف االصطالح العرف:واجلواب
: كـدعاء اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم يف يـوم عرفـة، ورد يف بعض األدعية

 به يف علم الغيـب عنـدك، مل استأثرت باسمك املخزون يف خزائنك الذي وأسألك(
 ). مرسل وال عبد مصطفىّب وال نبيّحد من خلقك، ال ملك مقرأيظهر عليه 
ًتبقي إشكالية أخرى عرضنا هلا سابقا، نعم ًبناء عـىل هـذا الفهـم : وهي، ُ

ُللرواية فإنه ال يمكـن محـل اخللـق واجلعـل الـوارد يف صـدرها عـىل املعنـى 
ّبقرينة أنه عد اسم اخلالق يف ذيل احلديث من مجلة األسامء الفرعية، املتعارف ُ ،

، وإنام إطالق اخللق واإلجياد واجلعل بالقياس إىل األسامء والصفات احلقيقيـة
ــذا  ــع يف ه ــام وق ــاب التوســع ك ــث مــن ب ّاحلــديث ويف غــريه مــن األحادي

ُ ألنـه تكلـف ال يمكـن املـساعدة عليـه- مل يتم هـذا وإال فإن، ارواالضطر ّ- 
ًفالبد من محل االسم عىل اصطالح ثالث تأيت اإلشارة إليه الحقا َّ. 

 

ّثم إنه قد يتساءل عن أفق التعد ُ ُ ه وأنـ،  من نمط العالقـة عليهّيرتتبد وما ّ
 ؟ اخلارجاملفهوم أم

                                                 
 . واالستظهار يعود للعالمة املجليس نفسه. ٢٦ ص،٢ج: مرآة العقول:  انظر)١(
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َّواجلواب هو أنه قد ثبت أن الذات املقدسة عىل مستوى الواقع واخلـارج  َّ
د االسـم يف ّ فلم يبق وجه للقول بتعـد،العيني وجود بسيط بتامم معنى الكلمة

 : مها، د يف مستوينيّومن ثم ينحرص التعد، اخلارج
 .)١(ُ يف أفق الذهن وعىل مستوى املفهوم.١
 .)٢(كام سيأيت،  اآلثار واآلياتُ يف أفق.٢

                                                 
ُعادل الفلسفي هلذا البحث حينئذ ما أثري يف الفلسفة يف بحث َّإن امل(: ًأوال:  ولك أن تسأل)١( ٍ

 . نعم: واجلواب). ؟ُالصفات وتصوير األصول والفروع فيها ورجوع بعضها إىل اآلخر
 والعالقـة الطوليـة عـىل مـستوى ّتعـدد نجـد أن ظـاهرة الّتقدمعند التدقيق فيام (: ًوثانيا
 ).؟ًات وانسحبت إىل األسامء ثانيا وبـالعرضًال وبالذّإنام كانت بني الصفات أو، املفهوم
 ).دام ظله(منه . نعم ًأيضا: واجلواب

َّبأنه قد يستفاد من بعض كلامت األعالم بأن ال(:  ولك أن تسأل)٢( ،  حقيقي ال اعتباريّتعددُ
َّوأنه يف نفسه ال بلحاظ متعلقه من اآلثار  ).؟ُ

 ،ُ تـشعر بـذلكىل سبيل املثال ال احلرص ـ ـ عفكلامت الطباطبائي، َّبأن األمر كذلك: واجلواب
 عىل ً وخصوصاً، وعموماً سعة وضيقااألسامء ما بني نفس َّمن هنا يظهر أن(: حيث يقول

 ة، وخصوصها وعمومهـاّة ومنها عامّ فمنها خاص.الرتتيب الذي بني آثارها املوجودة يف عاملنا
فيه النسب التي بـني بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها وعمومها، وتكشف عن كي

 بالنـسبة إىل ّ وعامّ بالنسبة إىل احليّ فالعلم اسم خاص.حقائقها النسب التي بني مفاهيمها
 والرازق خاص بالنسبة إىل الرمحان، وعام بالنسبة ،السميع البصري الشهيد اللطيف اخلبري

 .<٣٥٤ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان > .) وعىل هذا القياس.إىل الشايف النارص اهلادي
ِّويقول يف رسائله التوحيدية يف ذيل حديث اإلمام الصادق عليه الـسالم املتقـدم وهـو (: ُ

وقيـام حقـائق ،  عىل كيفيـة حقيقـة األسـامء-عىل وجازته -يشتمل ، من غرر األحاديث
 ولـيس، ّ والتنـزل أمـر حقيقـيّرتتـبَّوعىل أن هذا ال... بعضها ببعض بالظهور والبطون

ًإن اهللا خلق اسـام>: وقوله صىل اهللا عليه وآله، غوي األديب فحسبباالعتبار الل ُ يريـد بـه <َّ
 =اسـم ورسـم وعـنيّكل ل عن اإلطالق الذايت الذي ينمحي هنالك ّل األوُّ والتنزُّالتعني
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ل من مجيع ذلك أن االسم هنا هو الـذات باعتبـار ّفتحص(: قال الشعراين
 ًاّتكثـر الـصفات واألسـامء ّتكثر وليس ، الصفاتّتكثر األسامء بّتكثر وت،صفة
  .)١() اعتباريّتكثرها ّتكثر صفاته تعاىل عني ذاته بل َّ ألنًحقيقيا

َّفتحصل أن حلسنى عرض عريض تنتهي من حتت إىل اسـم أو  الألسامء(: َّ
ّكـل  ففوق ،ة ال يدخل حتتها اسم آخر ثم تأخذ يف السعة والعمومّخاص أسامء

 الذي يـسع وحـده األكرب حتى تنتهي إىل اسم اهللا ّاسم ما هو أوسع منه وأعم
يه ّتهـا، وهـو الـذي نـسمّ وتدخل حتته شتات احلقائق برماألسامءمجيع حقائق 

 كانـت آثـاره يف ّام كان االسـم أعـمّومن املعلوم أنه كل. األعظمسم  باالًغالبا
 كـام ،لألسـامء اآلثـار َّ ملـا أن؛ّالعامل أوسع، والربكات النازلـة منـه أكـرب وأتـم

 فام يف االسم من حال العموم واخلصوص حياذيه بعينه أثـره، فاالسـم .عرفت
 .)٢()أمرّكل أثر، وخيضع له ّكل  ينتهي إليه األعظم

                                                                                                                   
واملـراد ، وهو املورد الوحيد الذي وجدنا فيه إطالق لفظ اخللق يف مرحلة األسامء، وأثر=

جمموعـة رسـائل : انظـر> ).ّ عد اسم اخلالق من األسـامء الفرعيـةويشهد به، به ما عرفت
 .<رسالة األسامء، ٧٢-٧١ص: ائيطباطبالعالمة ال

ّبيد أنه ليس عىل حد اخللق ، َّمن الواضح من هذا احلديث أن االسم حادث خملوق: نقول
ّألن اسم اخلالق متفرع عنه ُ ّ فعال عىل تصور هلذا الكالّتوفرإننا مل ن، نعم. َّ وعـىل أسـاس ، مً

لـذي أشـار إليـه الطباطبـائي  اّتعددالإن هذا ل وُالقوانني العقلية التي بأيدينا يمكن أن نق
َّألن ، ى الواقع النفس األمـري، ال بحـسب الوجـود اخلـارجي عىل مستويريد به التعدد

ّاحلق تعاىل يف اخلارج بسيط بكل معاين البـساطة ّيمكـن وضـع تـصور لكلامهتـم، نعـم. ّ ُ ،
إال أهنـا ،  مقامـات دون الـذات<...أعيان ثابتـة، ِواحدية، أحدية>َّن هذه املقامات  أ:وهو

 ).دام ظله(منه . ليست حادثة خملوقة
  ).١(: تعليقة رقم، ٢٨٦ ص،٣ج: للامزندراين، رشح أصول الكايف )١(
  .٣٥٤ ص،٨ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٢(
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ًر بالذكر أن واحدة من قوانني االسم العيني هو أنه يطلب أثرا لـه يف جدي َّ
 ّومن ثـم، )١(ُوال يستثنى من ذلك حتى االسم األعظم، َّعامل اإلمكان يتجىل به

ًنفهم ما ورد يف بعض الروايات من أنه لو مل يعص اخللق خللق خلقا يعـصون  َ َ ََ
  .ليغفر هلم

 فيـه رَّتـصوُ امل-عالقة بني عامل اإلمكان ض إىل وجه الُّمن هنا ينبغي التعر
 . واألسامء اإلهلية-آثار األسامء

 

اسم من ّكل َّ أن :من احلقائق التي أشارت إليها بعض النصوص الرشعية
َّيتجىل من خالله احلق، ًاألسامء اإلهلية يطلب أثرا يف عامل اإلمكان ُوال يستثنى ، َّ

كـام ، ُوملا كانت األسـامء اإلهليـة غـري متناهيـة، ذلك حتى االسم األعظممن 
َّفإنه ال يمكـن أن يـتلخص عـامل اإلمكـان بموجـود واحـد، َّتقدم وال بنـوع ، ُ
ّوال بعدد معني، واحد َقل لو كان البحـر مـدادا لكلـامت ريب لنفـد {: قال تعاىل، ُ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ْ َِّّ ْ َ َْ َُ َ ً َُ َ

َالبحر قبل أن ت َ َ ْْ ْ ََ ًنفد كلامت ريب ولـو جئنـا بمثلـه مـدداُ َْ َ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َِّ َ َ وقـال ، )١٠٩: الكهـف( }َ
َّولو أن{: تعاىل َ ْ َّما يف األرض من شجرة أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مـا  ََ َ ُ َ ُ ٌ َ ْ ٍَ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َُ ِْ ِ ِ ٍ ُِّ ْ َ َ ِ َ ِْ

                                                 
، )فأحببـت أن أعـرف(: ّلنيص هـو احلـديث القـديسَّبأن هذه املطلوبية دليلها ا( :إن قيل )١(

ّودليلها العقيل هو أن حب الذات يقتيض حب اآلثار َّ  ). ؟َّ
ًومن املمكن استفادة ذلك أيضا من حديث اإلمام الصادق عليـه الـسالم ، نعم: فاجلواب ُ

 ...) إليهاً منسوباً فعالً ركن منها ثالثني اسامّثم خلق لكل(: اآلنف الذكر
فعل من أفعال اهللا تعاىل مظهر السـم مـن ّكل ا سبق أن َّعلم مم(: قول الشعراينويف ذلك ي

 إطـالق أحـدمها َّ مع الظـاهر صـحًحداّ وملا كان املظهر بوجه مت، وهذا ترصيح به،أسامئه
 . ٢٩٠ ص،٣ج: لامزندراينل، رشح أصول الكايف: انظر). عىل اآلخر

َّإنام يتم هذا البيان فيام لو قبلنا أن، نعم وإنـام ، ً املراد من االسم ليس ما اصطلح عليه سابقاّ
 ).دام ظله(منه . بعد املعني به هو اصطالح آخر ربام تأيت اإلشارة له فيام
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ٌنفدت كلامت اهللاِ إن اهللاَ عزيز حكيم ِ ِ َِ ٌَ ُ ْ َِ َّ ِ َ َ  .)٢٧: نلقام( }َ
َّوال ريب أن كل عامل اإلمكان ينتهي إىل الذات املقدسة ُ َّ ّوهو حمـل وفـاق ، َّ

ًعلةُوإن اختلفوا بني منكر لفكرة الواسطة وبني من يقبلها ، اجلميع ة غري ّؤثرُ مّ
َّأهنا مسخرة ية ّوذلك النحصار العل، يةّوبني من يقبلها ولكن ال عىل نحو العل، ُ
ِّفيفرس ، باهللا تعاىل َّوبـني مـن يقبـل أن حقيقـة ، الواسطة برشطية قابلية القابلُ

ِّومن حيرص الوجود به تعاىل فيفرس اخللق بأنه مظهر، اخللق وجود ُ. 
 )١(َ قانون الـسنخية- كانت حقيقتهًاّأي -ولكن إذا ضممنا إىل فكرة اخللق 

                                                 
ً ولتتميم الفائدة هنا ينبغي بيان املراد من السنخية تصورا)١(  .ًوبيان الدليل عليها تصديقا، ّ

 ّعلة هو قانون السنخية بني الّية العامّنون العلَّ القوانني التي تتفرع عىل قاّأهمَّفاعلم أن من 
ّأن العلل اخلاص(: ومراد احلكامء من ذلك هو، واملعلول ولـيس ، ةّة تنتج معلوالت خاصَّ
ّكل علة َّ يمكن أن تنتج أي معلولّ بل هنالك خصوصيات يف العلـل واملعلـوالت التـي ، ُ

للـسيد العالمـة حممـد ، قعيُأصول الفلسفة واملنهج الـوا: انظر). ينتج بعضها من بعض
 .٢٣٣ ص،٢ج: ائيطباطبحسني ال

ُوببيان آخر ينـسجم مـع مبـاين مدرسـة احلكمـة املتعاليـة القائمـة عـىل أصـالة الوجـود 
 كأنه مرتبة نازلة من وجود ،رابطة ذاتية يصري هبا وجود الفعلإنه يعني وجود : وتشكيكه

 .فاعله ووجود الفاعل كأنه مرتبة عالية من وجود فعله
ته الفاعلـة ّنه لو مل يكن بني الفعل املعلول وعلإ: فهو، وأما الدليل الذي اعتمدوه يف ذلك 

 كانت نسبة الفاعل إىل فعله ،باآلخر أحدمها ّله مناسبة ذاتية وخصوصية واقعية هبا خيتص
 فلم يكن الستناد صدور ،كنسبته إىل غريه كام كانت نسبة الفعل إىل فاعله كنسبته إىل غريه

عل إىل فاعله معنى، ونظري الربهان جيري يف املعلول بالنـسبة إىل سـائر العلـل ويثبـت الف
 الفاعلة ملا كانت هي املقتضية لوجـود املعلـول ومعطـي ّعلة الَّ غري أن،الرابطة بينه وبينها

 ًالّ واملعلـول ممـث، الفاعلـة واجـدة لكـامل وجـود املعلـولّعلـة كانت ال، غري فاقدهءاليش
 .رتبة نازلةلوجودها يف م

ًوهذا املعنى يمكن استفادته من التدبر يف اآليات القرآنية أيضا ّ =  ًال يدع ريبـاه ر فيّالتدبَّفإن ، ُ
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ُإن كل خملوق هو مـسانخ السـم أو أك: وهي، ّهمةنصل إىل هذه النتيجة امل َّ ثـر َّ
: و، فيكون آية وعالمـة عـىل ذلـك االسـم، ّكيل أو جزئي، من األسامء اإلهلية

 مظهر السم من أسامء الباري ألنه تعاىل خلقـه بـذلك ءيشّكل  :لذلك قالوا(
                                                                                                                   

ت أنواعها آيات لـه تعـاىل ّ عىل اختالف وجوهها وتشتاألشياء ّيف أن القرآن الكريم يعد=
هـة مفروضـة يف  جّ إال وهو آيـة يف وجـوده ويف أيء فام من يش.ة عىل أسامئه وصفاتهّدال

ة مـن حيـث ّدال وهي العالمة الواآليةوجوده له تعاىل مشرية إىل ساحة عظمته وكربيائه، 
 إذ لـو ؛ دونـهّمـستقلة الـذي هـو مـدلوهلا غـري اآلية ي يف ذَّنإف ؛ وجودها مرآيت،إهنا آية
ة ّدالـت يف وجوده أو يف جهة من جهات وجوده مل تكن من تلك اجلهة مشرية إليـه ّاستقل
 وهـي حتـاكي ، بـام هـي خملوقـة لـه تعـاىل أفعالـهَّإن األشـياءف. وهذا خلف، ه آية لهعلي

 وهو املراد بمـسانخة الفعـل ،بوجودها وصفات وجودها وجوده سبحانه وكرائم صفاته
:  انظـر. فـإن الـرضورة تدفعـه،لفاعله ال أن الفعل واجد هلوية الفاعل مماثل حلقيقة ذاتـه

 .١٩٤ ص،١٣ج:  يف تفسري القرآنامليزان
: َّحيـث يقـول بـأن، ّضح التأمـل فـيام أورده بعـض األعـالم املعـارصينّوبام ذكرنـاه يتـ

ّفاملباين من كـل جهـة ،  واملعلولّعلةاملعروف بني مجع من الفالسفة لزوم السنخية بني ال( ُ
ُكام أن املباين من كل جهـة ال يـصدر مـن املبـاين ، ُ للمباين كذلكّعلةُال يمكن أن يصري  ُ َّّ

، }ّرب العـاملني{: ولكن ظاهر قوله تعـاىل، وبنوا عليه مباحث فلسفية وعرفانية، ذلكك
َّفـإن موجـد العـوامل ، وغريه من اآليات املباركة ـ الكثرية التـي يـأيت بياهنـا ـ ينفـي ذلـك

ِّومربيها ال سنخية بينه وبينها إذ ال سنخية بـني املمكـن بالـذات والفقـري املحـض وبـني ، ُ
تـأليف ، مواهب الرمحن يف تفسري القـرآن: انظر). والغني املطلق كذلكالواجب بالذات 

 .٧٢ ص،١ج: فقيه عرصه آية اهللا العظمى السيد عبد األعىل املوسوي السبزواري
 ّ العـامّالعليـة حتى مع اإليامن بقـانون -فإنه لو انتفت السنخية بينه تعاىل وبني خلقه لزم 

ِّواز صـدور أي يشء مـن أي يشء جـ- عىل عدم وقوع حادثة بال سببّدالال ويف هـذه ، ّ
وإن مل يظهـر لنـا بـصورة موجـودات ، ّاحلالة سوف ال يظهر لنا العامل بصورة نظام معـني

ُمضافا إىل ما تقدم من أنه ال يمكن االسـتدالل هبـذه املوجـودات عـىل ، منفصلة ومنفردة َّ ً
 ).دام ظله(منه . إثبات كرائم صفاته سبحانه
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فـأثر ، ًكام أنه وبنفس القانون يكـون حـامال لألثـر الـذي لالسـم، )١()االسم
 .)٢(بالذات وللمظهر باإلذنغري أهنا لالسم القادر ، االسم القادر حيمل القدرة

ّن اخللق عىل مستوى كان التامإ :وبتفصيل أكثر فهـو ، ة هو مظهر وآية ذيهَّ
ّ لكمون االسم العيني ومعرب عنهٍّجتل وهو عىل مستوى كان الناقـصة يكـون ، ُ

واحليـاة ، ُفالروح ـ حسب فهمنا للنصوص ـ آيـة االسـم املحيـي، ًأثرا لالسم
، واإلماتة التـي تـصدر عنـه أثـره، ُت آية السم املميتَّكام أن ملك املو، أثرها

َحتى إذا جاء أحـدكم املـوت توفتـه رسـلنا وهـم ال ...{: والرسل يف قوله تعاىل ْ ُ ُ ُ َُ َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َُّ ََّ َ ُ َ ِ
َيفرطون ُ ِّ ّوأن تـوف، آيـة اآليـة ومظهـر املظهـر، )٦١: األنعـام( }َُ يهم وقبـضهم َّ

، ا نموذج ذلك االسم يف عامل اإلمكـانوعليه فاملظهر واآلية مه، للروح أثرهم
 .واألثر هو الذي يصدر منه بإذن االسم

ًإنه ليس رشطا يف األثر أن يصدر من اآلية، نعم فربام يصدر مبارشة عـن ، َّ
ًاالسم العيني متجاوزا يف ذلك نظام الوسائط التي اقتضته حكمته تعاىل بيـد ، ُ

كـام جـاء يف ، هّارش بني العبد وربـَّأنه اقتضت إىل جانب ذلك بقاء االرتباط املب
َّالنصوص من أنه تعاىل يغفر لعبده يوم القيامة من ذنوبه التـي مل يطلـع عليهـا 

                                                 
  ).٢(: تعليقة رقم، ٢٨٧ ص،٣ج: رشح أصول الكايف: انظر، ين الكلمة للشعرا)١(
مـع قبـول الفلـسفة لفكـرة الـصفات   يبدو أنه ال يوجد معادل فلـسفي لفكـرة األسـامء)٢(

وأمـا ، إال أهنا غاية ما استفادت من ذلك تـصوير الواسـطة وقاعـدة الواحـد، والسنخية
ُهلـا إال يف فلـسفة صـدر املتـأهلني تـه فـال وجـود ّمظهرية املخلوق وداللته وحكايته وآيتي

 ؟وأما التفاصيل فال وجود هلا، ّوبنحو كيل
 التـي جتعـل املخلـوق -إننا لو مل نقبل التفسري املفرط للوحدة الشخصية : ُوبعبارة أخرى
ًأمرا عدميا َّ يمكن ختريج بحث األسامء عىل أساس فلسفة الـشريازي التـي تفـرتض أن -ً ُ

َّتم فهـم النـصوص الكثـرية التـي حتـدثت عـن األسـامءوبـذا يـ، املعلول معنى حـريف  ؟ّ
 ). دام ظله(منه . نعم: واجلواب
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ُولعل الدعاء املستجاب يعتمد فكرة حرق الوسائط يف قوس الـصعود، أحد ّ)١( ،
ّومن الرضوري جدا التمييز بني فكرة الواسطة يف الفيض والتجيل  فقد يكون ،ً

تكون واسطة فيضه احلرصية هي االسم  ًا لالسم األعظم دون أنّما خلق جتلي
ًفقد تكون طرفا فاعال مبارشيا يف ذلك وقد ال تكون، األعظم ًُ  .)٢(كام سيأيت، ً

َّفتحصل لنا أن كل اسم عيني صالح َّ ُ ال بد أن يكون له مـسانخ يف عـامل )٣(َّ َّ
                                                 

ّ بـذلك هـو أن هنالـك عمليـة بـدء - النزويل والصعودي-ّلعل النكتة يف تسمية القوس  )١(
ّوعملية عود، والبدء هو النزول والصدور من الـصادر األول، والعـود هـو الرجـوع إىل 

 ولكـي يـصبح تـصوير البـدء مـن نقطـة .مكان وقطب عامل اإلّالصادر األول، فهو مركز
ًوالعود إليها ممكنا ّل لكل منهام بنصف دائرة، وكل نصف هو عىل شاكلة القوس لكـي ِّ مثُ ّ

ّيصطف القوسان فيكو  إىل املبدأ الـصدوري والنـزويل -ً صعودا-نا دائرة، ويكون العود ّ
ّمتعقال، وهذا بخالف ما لو عرب عن النزول وا ُ ً ّلصعود بخط النزول وخط الـصعود فإنـه ّ ّ ّ

ّوالوصول إىل نفس نقطة املبدأ والنزول، ألن كل خطـني » الصعود«ّال يمكن تعقل العود  ّ
ّإما أن يكونا متعاكسني أو متـوازيني أو متقـاطعني، ويف كـل حـوال سـوف يـستحيل  األّ

ّ أما األول والثاين فواضـحان،.لتقاء والعود إىل نفس نقطة املبدأاال خـري فهـو ال ّ وأمـا األّ
ًيمثل ما نحن فيه فضال عن كون انطالقهام من نقطة التقـاطع يمنـع التقاءمهـ  ن فيعـودا،اّ

 .ّ يقربان هذا املعنىامّ فال خصوصية للتعبري بالقوسني سوى أهن.متعاكسني
ّوقد شبهت احلكامء والعرفاء هاتني السلـسلتني النزوليـة (: ّويف ذلك يقول صدر املتأهلني

ّعودية بالقوسني من الدائرة إشعارا بأن احلركة الثانية انعطافية غري مـارة عـىل األوىلوالص ّ ً.( 
 .<٣٢١ ص،٩ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة: انظر>

ّأن أصل النزول والصعود احلقيقيني ال يمتان بصلة إىل عامل املـادة واحلـس، وإنـام بواعلم  ّّ ّ ّ
وملراجعـة ّوعـىل نحـو الـتجيل،  ّ وتنتهـي عنـد الـصادر األولهي ظهورات عديدة تبـدأ

، ٤١ص: يرللعالمـة كـامل احليـد، )من اخللق إىل احلـق(: كتاب: انظر، تفصيالت أكثر
 .<قوسا الوجود النزول والصعود>: مة الثانيةّاملقد

 .فانتظر). تداعيات العالقة املتبادلة بني اخللق واألسامء اإلهلية: ( يف املوضوعة الالحقة)٢(
 ومن ثم ال يكـون، ُألنه قد تكون بعض األسامء مستأثرة) صالح: (إنام اخرتنا التعبري بكلمة )٣(

 . وهذا صحيح، ال يكون هلا مظهر يف عاملنا: وبتعبري العرفان، ُهلا ما يسانخها يف عامل اخللقة
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ّويكون هنالك خلق مسانخ له وممث، اإلمكان ُ ، اسم أثرّلكل األثر فوأما ، ل عنهُ
 أنا ننتسب إليه تعاىل ّتبني(: وبذلك، َّغري أن بعضها معروف لنا واآلخر جمهول

 فآثار .وبأسامئه بواسطة آثارها املنترشة يف أقطار عاملنا املشهود، بواسطة أسامئه
اجلامل واجلالل يف هذا العامل هي التي تربطنا بأسامء مجالـه وجاللـه مـن حيـاة 

 تنسبنا إىل الذات املتعالية التي األسامءثم ، ة وعظمة وكربياءّوعزوعلم وقدرة 
 . )١()تعتمد عليها قاطبة أجزاء العامل يف استقالهلا

َّوعليه فالذات املتحيثة بحيثية معي ُِّ ُوهي بحيثـية أخـرى ، نة يصدر منها أثرُ
ُيصدر منها أثر آخر يناسبها ويشاكلها ّومن ثم يتم التوفيق بني كلي، ُ ّ اسـم ّكل ة َّ

ُيطلب أثرا يف عامل اإلمكان وبني األسامء املستأثرة ّحيث قد يتـوهم التهافـت ، ً
َّألن االستئثار ينتج موجبة جزئية وإن بعض األسامء ال مجيعهـا يطلـب ، بينهام َّ
، يـة مرتبطـة بمفـاد كـان الناقـصةّفالتوفيق بني ذلك يكمن يف كون الكل، ًأثرا

ُإن االسم املستأثر ال مظهر وال آية له : أي، ّتامةلبمفاد كان ا واالستئثار مرتبط َّ
: وبذلك نمسك بمفاتيح فهـم قولـه تعـاىل، ولكنه له أثر فيه، يف عامل اإلمكان

َال يسأل عام يفعل وهم يسألون{ ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ : ائيطباطبـويف ذلك يقول ال، )٢٣: األنبياء( }َ
 علمنا بتعليمه منها لكن من وراء نه هو مقتىض أسامئه تعاىل فيامَّ بييوهذا الذ(

 ، له أن يفعل ما يشاء وحيكـم مـا يريـد،اإلطالقذلك أنه تعاىل هو املالك عىل 
َال يسأل عام يفعل وهم يسألون{: قال تعاىل ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ وهذا املعنى بعينه اسم من أسامئه ، }َ

مـا ّكـل  َّ فـإن، مـن خلقـهألحدق العلم به ّتعاىل جمهول الكنه ال طريق إىل تعل
ص بنسبته آثـاره يف ّا حيكيه مفهوم من املفاهيم ثم نشخَّنعلمه من أسامئه فهو مم

 ال حمالة آثـار فهي ال طريق إىل تشخيصها يف الوجود التي اآلثار وأما ،الوجود
إنـه اسـم ال يـصطاد :  شئت فقـل وإن.عىل معناهالسم ال طريق إىل احلصول 

                                                 
  .٣٥٣ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان  )١(
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 .)١()اإلشارة من ًلكه املطلق نوعابمفهوم، وإنام يشري إليه صفة م
مـا (: وأنـه،  البداء يف الفكر الـدينيّأمهيةه من خالل ذلك نقف عىل ّولعل

ّيمثـلوالتأرجح بني الرجاء واخلـوف الـذي ، )٢()ّعظم اهللا بمثل البداء  أسـاس ُ
ّوال يستثنى من ذلك أحد حتى التجيل األعظم، العالقة مع اهللا سبحانه ولـذا ، ُ

وال تكلني إىل نفيس طرفـة عـني (:  السالم كان يدعو هبذه الكلامتورد أنه عليه
 .)٣( ...)ًأبدا

 

، أن نقبل بظاهرة التفاوت بني اخللق عىل غرار التفاوت بني األسامء ً:الّأو
ّكـل يف  عىل ذلك القبول بفكـرة اإلنـسان الكامـل ورضورة وجـوده ّيرتتبو

ًفيكون جتليا لـه، بموازاة االسم األعظم يف عاملنا، زمان ُوهـو املـشار إليـه يف ، ِّ
ِّأللهم إين أسألك بالتجيل األعظم(: دعاء ليلة املبعث فمن هذه الزاويـة ومـن ، )ّ

ًزاوية أخرى يكون حامال خلصوصيته  بام دونه وبنحو التأثري )٤(وهي اإلحاطة، ُ
 .والقيومية

َّإن التفاوت بني األسامء اإلهلية كاشـف عـن : ًكثر وضوحاُبعبارة أخرى أ
ّلكـل َّوحيـث إن ،  يف اخللقتالتفاو: أي، رساية هذا التفاوت إىل آثار األسامء

وبـذلك ، َّفإن أثره هو اإلنـسان الكامـل، ومن ذلك االسم األعظم، اسم أثره
 .عرص ومرص بالرضورةّكل يثبت وجود اإلنسان الكامل يف 

                                                 
 .٢٥٥ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 .١ ح،١٤٦ ص،١ج: ُ األصول من الكايف)٢(
  .١٠ح ،٥٢٤ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
ُ سيوقفنا السيد األستاذ عىل مطالب دقيقة وعميقة يف موضوعة اإلحاطة يف هذا الفـصل)٤( ُ ،

 .فانتظر
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فام من العامل يشء إال وهـو أثـر اسـم أو أسـامء كثـرية : تأهلنيُقال صدر امل
ام كان أعىل رتبـة ّففي املوجودات كل، تهّورشفه وخس، باعتبار بساطته وتركيبه

ّوأقوى وجودا فهو أكثر مجعا للمعاين وأشد وحدة ً ألنه حتت اسـم هـو أكثـر ، ً
 مجعية ّهو أقلًوكلام كان أدنى رتبة وأضعف وجودا ف، حيطة لغريه من األسامء

 .ُألنه حتت اسم يناسبه، ًللمعاين وأضعف وحدة وأكثر قبوال للتفرقة
 كاملـدرك ،َّوعىل ذلك فكام أن من األسامء مـا هـو كـاجلنس لطائفـة منهـا

ومـا هـو كـالنوع كأحـد هـذه ، للعليم والسميع والبـصري واحلكـيم واخلبـري
العـرض غـري أو ، ّوما هو كالعرض الالزم لـبعض كالقـادر للحـي، اخلمسة

فمظاهرهـا ومربوباهتـا ، وغـري ذلـك مـن األقـسام... الالزم كالغافر للقدير
 .كذلك حذو القذة بالقذة

ّاملتـضم) اهللا(: مام األئمـة هـو االسـمإَّوكام أن االسم اجلامع و ن جلميـع ُ
ّسامء تضمن املحدود للحداأل ّن األسـامء املفـضلة اإلهليـة كلحتى إ، ّ ُّ هـا رشح َّ

ُفكـذلك خليفـة اهللا يف األرض والـسامء خمتـرص جـامع ، امعلذلك االسم اجل
ّوالعامل كلـه تفـصيل ذاتـه بـصورها ، ملدلوالت األسامء وكلمة جامعة ملعانيها

فس الرمحاين والفيض االنبساطي بحسب مراتبه ومنازله  . )١(َالقائمة بالنَّ
 بيد أننا، من هنا ننفتح عىل خلفية الواسطة يف الفيض أو الدور الوجودي

                                                 
  ).دام ظله(ّبترصف منه . ٢٤٨ -٢٤٥ ص،٣ج: ُرشح أصول الكايف: انظر )١(

ُ ثـم يعـود الـسيد األسـتاذ بالعبـارة < ٢٤٨ >: طلع العبارة يف صـفحةَّن مأ: جدير بالذكر
ُوكأن ما قام به السيد األستاذ عملية تنظيمي، <٢٤٥>: لينتهي بالصفحة وهنالك ،  للعبارةةَّ

ّالكثري من املوارد املستل فهـو لـيس ،  هي من هذا القبيل<ف منهّبترص>ُة والتي ختتم بعبارة ُ
ًنقال صوريا بحركاته وسك ّوإنام هي عملية معقدة تكشف عن قو، ناتهً ّة الفهم وقوَّ ة ملكـة َ

 . الربط بني األفكار
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لننفتح عىل لون جديد مـن املعـارف التـي مل ، )١(ٍسنُرجئ احلديث عنه إىل حني
ًيؤمنها لنا املنهج الفلسفي فضال عن املنهج الكالمي ّ ُ. 

من قبيل مـا ورد يف ذيـل قولـه ، تتبلور أمامنا سلسلة من النصوص :ًثانيا
َوهللاِِ األسامء احلسنى فادعوه هبا{: تعاىل ْ ِْ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ  أنه  عليه السالمام الصادقعن اإلم، }...َ
 .)٢()بمعرفتنا إال ًعمال العباد من اهللا يقبل ال التي احلسنى األسامء واهللا نحن(: قال

ُوهبذا يمكن أن ننفتح عىل إطالق االسم عىل وجوداهتم امل َّفلعـل ، ةّقدسـُ
ًالوجه يف ذلك أنه ملا كان املظهـر بوجـه متحـدا مـع الظـاهر ّ ُ ٍ  ألنـه بحـسب - َّ

 .َّ صح إطالق أحدمها عىل اآلخر-َّكام تقدم،  املرتبة النازلةّمثلُيالفرض 
ّإن من الرضوري التمييز بني فكرة الوسـاطة يف الفـيض والـتجيل: ًثالثا َّ ،

ًفقد يكون اخللق جتليا ومظهرا وآية وحاكيـا عـن االسـم األعظـم ـ بحـسب  ً ً ً ِّ
                                                 

َّواجلواب هو أن هنالـك ، دة هلذه احلقيقة التي انتهينا إليهاّك تسأل عن النصوص املؤيّ لعل)١(
 أن من ختلو ال األرض َّإن(: قول اإلمام جعفر الصادق عليه السالم: منها، ًنصوصا كثرية

، )ذلـك إال النـاس يـصلح وال ذلـك، إال يـصلحها الاألرض  َّإن عـامل، ةّحج فيها يكون
 النبـي إىل النـاس احتيـاج ّعلـة عـن سـئل ملاقول اإلمام حممد الباقر عليه السالم : ومنها
: عليه السالم العابدين زين قول اإلمام:  ومنها،)صالحه عىل العامل لبقاء(: فقال، واإلمام

 املحجلـني، ّالغـر وقـادة املـؤمنني، وسادة العاملني، عىل اهللا وحجج املسلمني، أئمة نحن(
 الذين ونحن السامء، هلأل أمان النجوم أن كام األرض ألهل أمان ونحن املؤمنني، وموايل
 بأهلهـا، متيـد أن األرض يمـسك وبنا بإذنه، إال األرض عىل تقع أن السامء اهللا يمسك بنا
 لـساخت اّمنـ األرض يف ما ولوال ،األرض بركات خترجو الرمحة، وتنرش الغيث ينزل وبنا
 ظـاهر فيها اهللا ّحجة من آدم اهللا خلق منذ األرض ختل ومل -: عليه السالمقال ثم - بأهلها
 مل ذلـك ولـوال ،فيهـا  اهللاّحجة من الساعة تقوم أن إىل ختلو وال مستور، غائب أو مشهور
منـه . ّجـةاالضـطرار إىل احل: ، بـاب١٠، احلـديث ٥، ص٢٣ج: بحار األنوار. )اهللا يعبد

 ).دام ظله(
 ).النوادر(:  كتاب التوحيد باب،٤ح ، ١٤٣ ص،١ج: ُ األصول من الكايف)٢(
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 اخلاتم صـىل اهللا كام نعتقده نحن يف وجود النبي، اصطالحه األخري ـ يف نشأتنا
َّمن دون أن يعني ذلك أن وساطة فيضه احلرصية يف هذه النشأة هي ، عليه وآله
ًوبذلك تبقى للمالئكة املقربني ـ أو ما تسمى فلسفيا بالعقول ، عظماالسم األ َّ َُّ
ًفاملـدبرات أمـرا{: ًمع قبول وساطتها وفقا لقوله تعـاىلالعالية ـ  ْ ََ ِ ِّ َ ُ : األعـراف( }َ

ّطة للتجيل األعظم يف هذا املورد وغريه من التجلياتواس، )١٨٠ كـام يبقـى ، ّ
ّل واسـطة فـيض بالنـسبة لغـري الـتجيل ّلالسم األعظم العيني والـصادر األو

   .األعظم
وبذا يرتفع التنايف بني أن يكون أمني الوحي واسطة لنـزول القـرآن عـىل 

: ستفاد من قوله تعـاىلُكام هو امل، قلب اخلاتم صىل اهللا عليه وآله يف هذه النشأة
ُنزل به الروح األمني{ ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َعىل قلبك لتكون من املنذرين * َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ ، )١٩٤-١٩٣: الشعراء( }ََ

ّل والـتجيل األتـم لالسـم ّوبني أن يكون هو صىل اهللا عليه وآله الـصادر األو ّ
مـا ّلكـل فهو صىل اهللا عليه وآله واسـطة فـيض ، األعظم باالصطالح األخري

 .عداه يف عامل اإلمكان
وروي يف ذلك عن أيب ذر الغفاري عن النبي األكرم صىل اهللا عليـه وآلـه 

:  فقالوا؟ّ هل تعرفونا حق معرفتناّيا مالئكة ريب: قلت(: يف وصف املعراح أنه قال
فام نزل من اهللا فـإليكم ومـا  ...ل ما خلق اهللا ّوكيف ال نعرفكم وأنتم أو!  اهللاّيا نبي

 .)١() اهللا فمن عندكمصعد إىل
قلـت لرسـول اهللا صـىل اهللا (: وعن جابر بن عبد اهللا األنصاري أنه قـال

ك يـا ّنـور نبيـ:  فقال صىل اهللا عليه وآلـه؟ل يشء خلق اهللا ما هوّأو: عليه وآله
 .)٢()خريّكل خلقه اهللا ثم خلق منه ، جابر

                                                 
  .٨ ح ،٨ ص،١٥ج:  بحار األنوار)١(
  .٤٣ح ،٢٤ ص،١٥ج:  املصدر السابق)٢(
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وإنـام ، خللـقَّإن العالقة بني اخللق واألسامء ال تقـف عنـد أصـل ا: ًرابعا
ة ّخاصـَّإن العالقة املذكورة ليـست : ُوبعبارة أخرى،  باستمرار وجودهّتستمر

ّوإنام متتد للكـامالت الثانويـة ومفـاد ، ّتامةيل للخلق ومفاد كان الّبالكامل األو
َّ عىل ذلك أن التكامل املنوط بالسعي واحلركة عن ّيرتتبو، ًكان الناقصة أيضا

، لدعاء الذي عادة ال يكـون إال عـن وعـي وقـصدولو عىل مستوى ا، اختيار
ألنه هـو الـذي يقـوم بـدور التـأثري يف ، يكون املقصود هو االسم املناسب له

 .الكامل املطلوب
ُوعندما نفتش يف ال وعي العموم ونراقب تعبرياهتم العفوية مع اهللا تعـاىل  ّ ُ

: ربـه باسـمفاملريض ال يدعو ،  انسجامها الكامل مع هذه احلقيقةٍةّنلحظ بقو
: والفقـري ال يـدعوه باسـم، )ُالـشايف واملعـايف(: وإنام يدعوه باسم، )ُاملميت(
 إنـام ّوالـضال، ...)ُاملعطي والرازق والكـريم(: وإنام يدعوه باسم، )القابض(

ّاملضل(: ال باسم) اهلادي(: يدعوه باسم  .وهكذا، )ُ
ُمع أن املحيي واملميت  وبقيـة - ّضلُواهلـادي واملـ، والباسط والقـابض، َّ

ّ كلها عىل حـد سـواء عـىل مـستوى -ُاألسامء اإلهلية املتقابلة يف املفهوم واألثر ّ
 يـدعو -ً مثال-فالتاجر ، بل حتى يف االسم الواحد قد خيتلف القصد، الذات

فريتبط باهللا تعـاىل مـن حيـث ، ّاديوهو يقصد الرزق امل، )الرازق(: ه باسمَّرب
ولكـن ، ًأيـضا) الـرازق(: ه باسـمّالعامل يدعو ربـَّن إحني يف ، ُإنه معطي املال
ِّفريتبط بالذات من حيث هي متحيثة بعطاء العلم، حلاجته إىل العلم ُ. 
َّ أيضا أن استنجاد املريض واجلائع بكلمة ّتضحمن هنا ي يـا (: مثـل، ةّعامـً

يـا ، يـا شـايف(: إنام تعني بالتحليل والواقع الذي عليه قـصد الـداعي إىل) اهللا
ًألن كـال مـنهام يـستنجد بالـذات مـن احليثيـة التـي ، وما شابه ذلك، )ُمطعم َّ
 .ًوتكون مصدرا لرفع نقصه وأداء حاجته، حيتاجها
ّور لنا مما تقدم أن االرتباط والـدعاء واالسـتغاثة ال تتحقـفيتبل َّ َّ ق حقيقـة َّ
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ُألن الذي يعطي أو يمنع هو االسم اخلارجي، باالسم اللفظي ونظري هذا مـا ، َّ
ألـف ) رشبت املاء(: ر قولهّفإنه ال يرتفع عطشه ولو كر، اهده يف العطشانُنش
ه بجميع َرَّتصوحتى وإن ، ًق ذلك بالوجود الذهني للامء أيضاّكام ال يتحق، ةّمر

 .ق الرواء ورفع العطش برشب املاء اخلارجي ال غريّوإنام يتحق، )١(هّخواص
 األشـياءود التي يف  جهات اخللقة وخصوصيات الوجَّيظهر أن(: من هنا

أن الصفات وسائط بني :  أي،ترتبط إىل ذاته املتعالية من طريق صفاته الكريمة
 فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالرتتيب ،الذات وبني مصنوعاته

تفيض عنه سبحانه بام أنه عـامل قـادر رازق مـنعم بالرتتيـب، وجهلنـا يرتفـع 
ته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفـوه ومغفرتـه، ّنا بعزتّبعلمه، وعجزنا بقدرته، وذل
نا بال حمدوديتـه، وينهينـا بـال ّ هو يقهرنا بقهره وحيد:وإن شئت فقل بنظر آخر

 -ّبالـضم -لكه ـُلنا بعزته، وحيكم فينا بام يشاء بمّهنايته، ويضعنا برفعته، ويذل
 .)٢() فافهم ذلك ـبالكرسـ لكه ـِف فينا كيف يشاء بمّويترص
إذا أردنا أن نستفيد من عدم تناهي األسـامء والرتاتبيـة املوجـودة : ًساخام

َّبينها وتنوع اآلثار نتمكن من رسم هذه الصورة َّ أن التكامل وإن ارتبط :وهي ّ
 بمعنى أنـه ؛ًيف مقطع باسم يكون مصدرا له إال أنه يقبل االنتقال إىل اسم آخر

من دون أن ، ية وهكذاّكثر كلقابل لالشتداد واالرتباط يف مقطع الحق باسم أ
                                                 

ّ ولو كان األمر يقىض بمجر)١( ً مطلقاّادي ملا بقي معنى لطلب الرزق امل،رهّد تصوُ وملـا بقـي ، ُ
ّفذلك يوفر الغنى يف هذا املورد، ّفقري البتة ّومن هنا تفهم عظمة النعيم األخروي الـذي يتحقـق، ُ ُ 

وهـذا الـرضب ، ُويستغنى عـن القابـل، ُحيث يكتفى فيه بالفاعل، ّاملطلوب فيه بمجرد إرادته
ُمن التحقق أشبه ما يسمى باملعجزة يف احلياة الدنيا َّّ ّعلام بأن جتيل، ُ َّ وربـام مـا  - االسم األعظـم ً

ُولكنه عادة يراعـي يف ، َّ يتمتع هبذه املوهبة الغنية عن القابل أينام كان-ًهو دون ذلك أيضا
  .ّق النظام العامّبصفته الواسطة يف الفيض واملسؤول األول عن حتق، ذلك املصالح العليا

  .٣٥٣ ص،٨ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٢(
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 .ّوالعكس كذلك بأن يتحول من اسم إىل آخر أكثر جزئية، ّيصل إىل حد
ِّيمكن لنا أن نكتشف قانون التنـوع يف األسـامء التـي ذي :ًسادسا ّ لـت هبـا ُُ

ًفإنه يأيت متناسقا مع مضمون اآلية، ُاآليات املباركة يف القرآن الكريم بمعنـى ، ُ
َّأن اآلية تذيل ب ُ فاآليـة التـي ، )١(ّاالسم الذي يكون الواسطة يف حتقق املضمونَّ

َّتكون بصدد احلديث عن مضاعفة األجر تـذيل ب : ال باسـم) الواسـع(: سـماُ
ْمثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللاِ كمثل حبة أنبتـت {:  قال تعاىل؛)القابض( َ َ َّ َ َ ََ ٍَ ِ ِِ َِ ُ ََ َ ْ ْ ُ ََ ِ ِ َُ َ َّ ُ

ِّسبع سنابل يف كل َُ ِ ِ َ َ ََ ٌ سنبلة مئة حبة واهللاُ يضاعف ملن يشاء واهللاُ واسع عليمْ َ ُ ِّ ُِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ٌ َ َ َ َّ َ ُُ َ َُ َ ُ َ : البقرة( }َ
َّ واآلية التي تكون بصدد احلديث عن فقر اإلنسان تذيل باسم،)٢٦١ الغني (: ُ
ْيا أهيا الناس أنتم الفقراء إىل اهللاِ واهللاُ هـو ال{:  قال تعاىل؛)احلميد َ َْ ُ َ ُِ َ ُ ََ ُ ُ ََّ ََ ُغنـي احلميـدُّ ِ َِ ُّ َ{ 

 .)١٥: فاطر(
َّمن هنا نجد أن آية البسملة قد ذيلت باسمي َّومل تذيل ، )الرمحن الرحيم(: ُ ُ

ّاملنتقم اجلب(: باسمي َّألهنا بصدد بيـان أن نظـام الوجـود بـدأ بالرمحـة ال ، )ارُ َّ
ًأو أنه سبحانه أوجده رمحة منه بـه ال انتقامـا منـه، بالعذاب ولـذلك فالعـامل ، ً

ّاهللا املنتقم اجلب(: ال بأسامء، )٢()اهللا الرمحن الرحيم(: ُرسه إنام يدار بأسامءبأ  .)ارُ
وأما ، َّإن إدارة الكون بأرسه قائمة عىل الرمحانية الرحيمية: ُوبعبارة أخرى

ولذلك ، ّمن باب آخر الدواء الكي،  اجلبارية فالتعاطي معها عريضةاالنتقامي
 .لرمحة اإلهليةَّفإن العذاب أضيق دائرة من ا

                                                 
 - اجلديرة باالهتامم -ُعىل تطبيقات أخرى هلذه الفكرة ) دام ظله(ُاألستاذ ُ سيوقفنا السيد )١(

  .مع بيان وجه الصلة أو تطبيقات الفكرة عىل آية الكريس، يف ذيل هذا الفصل
، )بسم اهللا الرمحن الـرحيم(: َّ بل إن وجود عامل اإلمكان أو ظهوره بأرسه إنام كان بواسطة)٢(

 للـسيد )معراج السالكني وصالة العـارفني( الصالة ّرس: انظر. وهذا هو مذهب العرفاء
يف تطبيق مقامـات الـصالة عـىل (: الفصل األول ، الكتابّمقدمة ،٥ص: اإلمام اخلميني
 .)مقامات اإلنسان
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ِعذايب أصيب به من أشـاء ورمحتـي ...{: َّومن هنا يتضح مغزى قوله تعاىل ِ َِ َ ْ ُ َْ َ ََ َ ُِ ِ َ
ٍوســعت كــل يشء ِْ َ َّ ُ ْ َ ــه ،)١٥٦: األعــراف( }...َ َّ فقيــد اهللا ســبحانه إصــابة عذاب

َّألن العذاب إنام نشأ من اقتضاء من قبل املعذبني ال ، باإلشاءة دون سعة رمحته َُّ َ ِ
َمن قب ًما يفعل اهللاُ بعذابكم إن شـكرتم وآمنـتم وكـان اهللاُ شـاكرا {:  قال تعاىل؛لهِ ِ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ ُِ ِ َِ ُ ْ
ًعليام ِ ًفال يعذب اهللاُ سـبحانه أحـدا بمقتـىض ربوبيتـه، )١٤٧: النساء( }َ ِّ وإال ، ُ

ٍلعذب كل أحد َّ َّوإنام يعذب مـن تعلقـت بـه مـشيئته، َّ َ ِّ ومـشيئته بالعـذاب ال ، ُ
ْوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيـدنكم {: قال تعاىل، ق إال بمن كفروا بنعمهَّتتعل ْ ْ ْ َُ َّ َ َُ ُ َِ َ َ ِ َ َّ ُّْ ََ َ ِ

ٌولئن كفرتم إن عذايب لشديد ُِ َِ َ َِ َ َ ََّ ِ ْ ْ َ َفالعذاب إنام هو باقتضاء من قبـل ، )٧: إبراهيم( }َ ِ
َّاملعذبني نتيجة كفرهم بالنعم ًوهذا يعني أن سعة الرمحة ليست سـعة شـ، ُ ، أنيةَّ

ٍورمحتي وسعت كل يشء{: َّوأن قوله تعاىل ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ َّ ليس مقيد}َ َّ باملشيئة املقدرةًاُ وإنـام ، ُ
َّوذلك ألن الظاهر من اآلية أن املراد بالرمحة هي ، هي من لوازم الرمحة الفعلية َّ

َّفال حمـل ، وقد شاء اهللا ذلك فلزمتها، َّة التي تسع كل يشء بالفعلّعامالرمحة ال
 .<إن شئت>: لتقدير

ّومن ثم كانت آية البسملة مفتتح كل السور ما عدا سـورة الـرباءة ألهنـا ، َّ
 وإن كانـت يف الـضمن -وليـست بـصدد الرمحـة ، بصدد التهديـد والوعيـد

 . فلم يكن جمال للبسملة-تستبطنها
 

، ألعظـم عىل مجلة حقائق مرتبطة باالسـم اّتوفرَّمن ثنايا ما تقدم أمكننا ال
 :  وهي

ِّة املتحيثة بّقدسَّإن االسم األعظم هو الذات امل*   .الكامالتّكل ُ
، ًفليس فوقه اسم أبـدا، األسامء ومنشأ هلاّكل َّإن االسم األعظم حميط ب* 

 .وهو االسم اجلامع ملا سواه
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َّإن مظهر االسم األعظم أو أثره يف عـامل اخللقـة هـو اإلنـسان الكامـل * 
ّ يمكن أن يتوفر عليه خملوقماّلكل الواجد  فهو املخلوق األعظـم بحكـم ، )١(ُ

َوعلم آدم األسامء كلها{:  قال تعاىل؛ُمسانخته لالسم األعظم َّ َُّ َ ْ َ ََ َ َ ، )٣١: البقـرة( }َ
َبناء عىل كون املراد من آدم اإلنسان الكامـل ُ واملـراد مـن األسـامء خـصوص ، ً

ّكام أشار لذلك بعض املحققني، األسامء اإلهلية ُ)٢(. 
                                                 

َّ ملا علمت آنفا من أن ل)١( وأثـر االسـم األعظـم مـا ،  يف الوجود اإلمكـاينًااسم إهلي أثرّكل ً
واإلنـسان الكامـل إذا انحـرص بمـصداق ، اإلنسان الكاملوليس هنالك سوى ، يليق به

َّ توسعت دائرته فمصداقه اخلليفة اإلهلـي ذاإو، واحد فهو النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله
 .ًواإلمام املعصوم مطلقا

مـن قبيـل مـا ، ُيظهر ذلك يف مجلة من كلامت العرفاء وبعض أتباع مدرسة احلكمة املتعاليـة )٢(
 وبصورة أوضح يف، )رشح األسامء احلسنى: (مال هادي السبزواري يف كتابهورد يف كلامت 

َّالذي يصور لنا أن ، ُكلامت حميي الذين بن عريب ّ ّالعامل كله قائم بحقيقة اإلنـسان الكامـل، ُ
: ّيف أول خطبتـه »ّنسخة احلق«ـّ املسامة بتهرسال  يفحيث يقولاألفالك تدور بأنفاسه، َّأن و
 ً وتنوهيـاًسبحانه وتعاىل ترشيفا وأدار ّجعل اإلنسان الكامل معلم امللك،احلمد هللا الذي «

 ).١٥(: مقطع رقم، ١٠ص: للسيد حيدر اآلميلجامع األرسار، : انظر. »بأنفاسه الفلك
ّاإلنسان الكامل هو عامل كيلَّبأن : ُويضيف اآلميل : أي، اجلـامع لألسـامء االسـم م بـهّعلُ يّ
 .٥٦١ص: ر جامع األرسا.االسم األعظم

َّوهم عىل إمجـاعهم بـأن ، َّوالذي يظهر هو أن معظم أصحاب االجتاه العرفاين يرون ذلك
الرسول اخلاتم صىل اهللا عليه وآله هو املصداق األول لإلنسان الكامل إال أهنـم خيتلفـون 

 .ًكثريا يف حتديد دائرة مصاديقه
َّفكل من ختلص ، ّمن كل ذلكَّوالراجح عندنا هو أن دائرة انطباق اإلنسان الكامل أوسع  ّ

فكامليته تعني هجرتـه ،  االختياري فهو إنسان كاملتَّة وحتقق باملوّمن حاكمية عامل املاد
ّوهذا ما يتكفل به السفر األول من األسـفار األربعـة ، ّة ودخوله يف عامل احلقّمن عامل املاد

             .ًالذي به يكون اإلنسان وليا
ًفإذا كان اإلنسان سالكا ملتفتا ولكنـه، )قاب قوسني: ( إىل مقاموهنا يرتقي اإلنسان الويل ًُ= 
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َّإن اسم االسم أو االسم اللفظـي املعـرب عـن املفهـوم احلـاكي لالسـم *  ُ َّ
ويف ذلـك ، كام هو املحكي عن مـشهور أهـل املعرفـة، <اهللا>العيني هو مفردة 
م َنـه علـأ ألنك قد علمـت <اهللا>َّإن االسم األعظم هو (: ُيقول صدر املتأهلني

ع التقديس عن مجيع النقـائص ُللذات املستجمعة للصفات الكاملية واإلهلية م
فكأنـه ، فهو جيري جمرى العلم للذات احلقيقة األحدية وينوب منابـه، الكونية
ّوهذا املقام غري متحقق ليشء من األسـامء ،  عىل ذاته املخصوصة األحديةّدال ُ

مـع ،  عىل سـبيل االلتـزامَّالإّ لعدم داللته عىل ما دل عليه هذا االسم ؛العظام
ّام يف احلي القيومك، بيان وبرهان ّ()١(. 

ًأن رجال قام إىل اإلمام عـيل عليـه الـسالم فقـال(ويف احلديث  يـا أمـري : َّ
 <اهللا> قولـك َّإن: فقـال ؟املؤمنني أخربين عن بسم اهللا الرمحن الرحيم ما معنـاه

ى بـه غـري ّ وهو االسم الذي ال ينبغي أن يسم،)٢(أعظم اسم من أسامء اهللا عز وجل
                                                                                                                   

َّوأما ما يتعلق بالرسول األكرم فهو املصداق األوحد ، ُ مل يصل بعد فهو إنسان مستكمل=
، )أو أدنـى(: وهـو مقـام، ّأصالة ملفهوم اإلنسان األكمل والتجيل األتم لالسـم األعظـم

وأمـا مـا عـداهم مـن ،  عليهم السالمً االثنا عرش إماماوهو املقام الذي ورثه عنه أوصياؤه
 . وأوليـاء فيتفـاوتون يف درجـة انطبـاق عنـوان اإلنـسان الكامـل علـيهمءأنبياء وأوصيا

ًفاإلنسان األكمل والتجيل األتم لالسم األعظـم حـرصا ّصـلوات ريب  حممـد وآل حممـد :ّ
، ًإىل حاكميته من قبلهم ابتداءفهم الذين خرجوا من حمكومية عامل اإلمكان ، عليهم أمجعني

ًواخلالصة أن هنالك إنسانا مستكمال مل ينل مقام الواليـة ُ ً وهنالـك إنـسان كامـل صـار ، َّ
ويف املقام أرسار تلمحهـا ، وهنالك إنسان أكمل له اإلمامة املطلقة والوالية العظمى، ًوليا

ًالسيد األستاذ أيضاَّواملظنون أن هذه الرشحات موافقة لرأي ،  هذا.ُالقلوب املبرصة ُ. 
 . ٣٤ ص،٥ج: لصدر الدين الشريازي، تفسري القرآن الكريم:  انظر)١(
ّ يمكننا القول بأن االسم األعظم للذات املقد)٢( َّ ، )اهللا(: وظـاهره هـو، سة له ظـاهر وبـاطنُ

 وال ريب بأن االسـم األعظـم عـىل مـستوى الظهـور ، )هو(: ُوباطنه املشار إليه بالضمري
 . ُأو ما يصطلح عليه باسم االسم، ُ ال يراد به االسم اللفظي؛والكمون
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 .)١()... به خملوقّاهللا ومل يتسم
ّ ذلك فاعلم أنه ال بد من التوفر عىل عدّتضحإذا ا ، ُة أمور يف هذا البحـثّّ
 : وهي

ُإن صفة األعظم وسائر الصفات األخرى :لّاألمر األو  واجلزئي ّكالكيل، َّ
فهـي مـن الـصفات ، ُإنام تظهر عند مقايسة األسامء بعضها إىل بعض، وغريها

ّوإال فكل اسم يف نفـسه ال يتـصف بأنـه كـيل أو ، ية واملعلولّالعليةاإلضافية ك ّ ّ
صىل اهللا رسول اهللا َّويف ذلك ورد أن ، عظيم أو أعظم، قّواسع أو ضي، جزئي

اسـم ّكـل (:  صىل اهللا عليه وآلـهقالف، األعظمعن اسم اهللا ُعليه وآله قد سئل 
 ولـيس يف ،اسم شـئتّأي ه بُعْما سواه وادّكل غ قلبك عن ّفرف ،أعظم اهللا أسامءمن 

 .)٢()احلقيقة هللا اسم دون اسم بل هو اهللا الواحد القهار
ُولعل هذا هو املستفاد من بعض األدعيـة املـأثورة مـن قبيـل مـا ورد يف ، ّ

 إين ّ، اللهـمّتامـةكلامتـك ّكـل  و،هاّ إين أسألك من كلامتك بأمتَّاللهم(: دعاء البهاء
أسـامئك ّكـل  و،ئك بأكربهـا إين أسـألك مـن أسـامّهـا، اللهـمّأسألك بكلامتك كل

 .)٣()كبرية
ُويمكن تقريب هذه احلقيقة من خالل مـا ذكـره الطـربيس يف ذيـل قولـه 

َوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة {: تعاىل َُّ َ َ ََ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ : حيث يقـول، )٣٥: البقرة( }...ْ
و أكـرب  صغرية بإضـافتها إىل مـا هـّسمىها كبائر، وإنام تّ املعايص عندنا كلَّنإ(

 .)٤() منهاًعقابا
ًإن الروايات واألدعيـة املـأثورة التـي ذكـرت آثـارا لالسـم  :األمر الثاين َّ

                                                 
 .يف ذيل احلديث اخلامس، ٢٣١ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
  .٢٧٢ ص،٥ج: ق النوري الطربيسّللمحق،  مستدرك الوسائل)٢(
  .٧٦٠ص: لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس ،مصباح املتهجد )٣(
  .١٦٩ ص ،١ج:  ألمني اإلسالم أيب الفضل بن احلسن الطربيس،يانتفسري جممع الب )٤(
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وقـد ، ال لالسم اللفظي أو املفهومي، األعظم إنام هي لالسم العيني اخلارجي
َّنبه مجلة من األعالم إىل اخلطأ الشائع الذي وقع فيه البعض يف فهم املـراد مـن 

َفإذا دعي به استجيب، ّتصوروا بأنه هو االسم اللفظيحيث ، االسم األعظم ُ ،
َّن من وقف عىل تلك األلفاظ استطاع أن يتـرصف يف نظـام التكـوينأو َّن أو، َّ

 .تأليفه خيتلف باختالف احلوائج واملطالب
 ،بني الناس أنه اسم لفظي مـن أسـامء اهللا سـبحانهشاع (: ائيطباطبقال ال

ة ّاص غري أهنم ملا مل جيدوا هذه اخل،ءمن أثره يش ّعي به استجيب، وال يشذُإذا د
ف ّ احلسنى املعروفة وال يف لفظ اجلاللة اعتقـدوا أنـه مؤلـاألسامء من ءيف يش

  ءيشّكـل  إلرادتنـا لنا لو عثرنا عليه أخضعنا ً جمهوالًمن حروف جمهولة تأليفا
ة ّثرؤ وإن كانـت مـ،ةّخاص األعظم واسمه ،اإلهلية واألسامء -: إىل أن يقول-

 لنزول الفيض مـن الـذات املتعاليـة يف هـذا العـامل ًيف الكون ووسائط وأسبابا
ة يف لغـة كـذا عليهـا، وال ّدالـ الباأللفـاظ بحقائقها ال ّؤثر تإناماملشهود لكنها 

 ومعنـى ذلـك أن اهللا .األذهـانة يف ّتـصوربمعانيها املفهومـة مـن ألفاظهـا امل
 له من الصفة الكريمة املناسبة له التي  بامءيشّلكل لفاعل املوجد اسبحانه هو 

 يف الـذهن أو حقيقـة هحيوهيا االسم املناسب، ال تأثري اللفظ أو صورة مفهومـ
 .)١()أخرى غري الذات املتعالية

َّإن فلسفة خلق اهللا تعاىل للخلق هي أن يتعرف اخللق عليه: األمر الثالث َّ ،
ًفيـاَخمً كنزا ُكنت(: كام هو رصيح احلديث القديس القائل  ؛عـرفُأُ فأحببـت أن ،ّ

 .)٢()عرفُفخلقت اخللق أل
خرج (:  قالالصادق عليه السالم أنه  اإلمامعنوقد روى صاحب العلل 

                                                 
  .٣٥٤ ص،٨ج :  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 .٢٢ص ،١ج: امزندراينلل، صول الكايفأرشح  )٢(
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 اهللا جل ذكره ما َّإنأهيا الناس : عىل أصحابه فقال عليهام السالم احلسني بن عيل
دتـه عـن عبـادة  بعبااستغنوا فإذا عبدوه ، فإذا عرفوه عبدوه،خلق العباد إال ليعرفوه

 .)١()من سواه
ًوهذا ما يمكن استفادته أيضا من قوله تعاىل َوما خلقت اجلـن واإلنـس {: ُ َ َّ َِ ْ ِ ْ ُ َْ َ َ

ِإال ليعبدون ُ ُ ْ َ ِ َّ ملـا ورد ، َّبضميمة أن عبادته هي نتـاج معرفتـه، )٥٦: الذاريات( }ِ
فأما مـن إنام يعبد اهللا من يعرف اهللا، (: عن اإلمام الباقر عليه السالم حيث يقول

 .)٢(ً)ال يعرف اهللا فإنام يعبده هكذا ضالال
َّبــل إن مجلــة مــن األعــالم قــد ذكــروا بــأن املــراد مــن ِليعبــدون(: َّ ُ ُ ْ َ هــو ) ِ

 .)٤(وبعضهم نسب هذا التفسري ألئمة أهل البيت عليهم السالم، )٣(ليعرفون
ّومن كل ذلك تفهم كلمة إمام املوحدين عيل عليه السالم حيـث يقـول ُ ّ :

ّوتنجيل أمامك حقيقة كون املعرفة هي علة الوجود ، )٥()... الدين معرفته لّأو(
َّكــام تقــدم يف رصيــح احلــديث القــديس؛ ولكننــا بمراجعــة يــسرية ، وغايتــه

َّللنــصوص القرآنيــة نجــد أن القــرآن الكــريم جيعــل العبــادة طريــق معرفتــه 
َواعبد ربك ح{: من قبيل قوله تعاىل، والوصول إىل اليقني َّ ُ ْ ََ َ ُتـى يأتيـك اليقـنيْ ِ َِ َ َْ َ ْ َّ{ 

َّوفقا ملا تقدم، ُفتكون املعرفة هي البداية واملنطلق، )٩٩: احلجـر( ِ وهي الغايـة ، ً
ّوفقا للنص القرآين، واملنتهى ّولكن الفـرق بـني املعـرفتني اللتـني تتوسـ، ً طهام َّ
، والثانية هـي املعرفـة الـشهودية، َّهو أن األوىل هي املعرفة احلصولية، العبادة

                                                 
  . خلق اخللق واختالف أحواهلمّعلة، ٩ باب ،٩ ص١ج: لشيخ الصدوقل، عئعلل الرشا )١(
 .) إليهّ والرداإلماممعرفة (: باب، ١ ح،١٨٠ ص،١ج: الكايفُ أصول )٢(
، فرائــد األصــول: ًوأيـضا، ١٨٩ ص،١ج: يلــسبزوارل، رشح األســامء احلـسنى:  انظـر)٣(

  .٥٥٩ ص،١ج: لشيخ مرتىض األنصاريل
  .٢٣٧ص: مريزا حسني النوري الطربيسلل، نفس الرمحن يف فضائل سلامن:  انظر)٤(
  .١٤ ص،١ج: هنج البالغة )٥(
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 .فافهم، َّوعىل األمرين فإن املقصد احلقيقي هو املعرفة
َّوينبغي أن يعلم بأن هذه الغاية غاية الفعل من أجل أن يتكامـل العبـد ال  ُ

فسواء عرفه أحد أم ، ألنه سبحانه فوق ماال يتناهى بام ال يتناهى، غاية الفاعل
ِوقال موسـى إن{:  قال تعاىل؛مل يعرفه فهو الغني احلميد َ ُ َ َ ِ تكفـروا أنـتم ومـن يف َ َ ْ َُ ُ ََ ْ ُ ْ

ٌاألرض مجيعا فإن اهللاَ لغني محيد ِ ِ َِ ٌَّ َْ َ َّ ِ َ ً ِ  .)٨: إبراهيم( }َ
  صلة االسم األعظم بآية ا كر 

َّمرت بنا جمموعة غري قليلة من خصائص االسم األعظم وخصائص آيـة 
فاالسم األعظم يف عامل التكوين ، دةافكانت الرشكة الظاهرة يف السي، الكريس

َّفال نص يعلو نص آية الكـريس كـام أن ال اسـم ، وآية الكريس يف عامل التدوين ّ َّ
َّوحيث إن العالقـة بـني عـاملي التكـوين ، يعلو يف كامله سقف االسم األعظم

وقـد ، )١( عرض بيانات مـوجزة يف ذلـكّتقدموقد  ،والتدوين وطيدة ومحيمة
وعـامل ) جـود اخلـارجيالو(ا عنها بجدليـة العالقـة بـني عـامل التكـوين نَّعرب

، فالوجود اخلارجي كلمة تكوينيـة، )الوجود اللفظي للقرآن الكريم(التدوين 
ا الكلمتـني حتكيـان الكـامالت اإلهليـة تـوكل، والقرآن الكريم كلمـة تدوينيـة

ًاملتجلية فيهام معا ّ. 
َّكـام أن ، َّإن كامالت كتاب التكـوين حـارضة يف الكتـاب التـدويني، نعم

 وإذا كان لعامل التكوين اإلمكاين إمجال يف مفردة اإلنسان، ًضاالعكس صحيح أي
  فكذلك<الوجود اآلفاقي> وتفصيل دقيق يف مفردات اخللق <الوجود األنفيس>

، )٢(ًفإمجالـه قـد يكـون يف آيـة الكـريس أيـضا، هو احلال يف الكتاب التدويني
                                                 

رؤيـة ... عـدد األوتـاد (: حتت عنـوان، من الباب األول من الكتاب يف الفصل اخلامس )١(
   ).احتاملية قرآنية

ُ عرب السيد األستاذ دام ظله بقوله)٢( ُليلفت النظر) ًفإمجاله قد يكون يف آية الكريس أيضا(: َّ ِ= 
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ُاملفـضية ملقـام وهذا اإلمجال بمعنى الذروة الكاملية ، وتفصيله يف سائر اآليات
 . دةاالسي

َّإن هذا االسترشاف لـبعض خطـوط العالقـة النظريـة العقليـة بـني آيـة 
ّالكريس واالسم األعظم يدعونا إىل تقيص العالقة بينهام عىل مستوى الـنص ّ ،

 ؟ُفهل يوجد ما يدعم ذلك
عـن أسـامء بنـت ف،  التـي عكـست لنـا ذلـكتلقد وردت بعض الراويا

 يف هـاتني األعظـماسـم اهللا :  صىل اهللا عليه وآلـهل اهللاقال رسو(:  قالت)١(زيدي
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{: اآليتني ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ ٌوإلـهكم إلـه واحـد{: و } ...ِ ِ َ ٌ ََ َِ ِْ ُ ؛ )٢()} ...ُ

                                                                                                                   
اب وإىل إمجال اإلمجال يف بسملة فاحتة الكتـ، ط القائم يف فاحتة الكتابّإىل اإلمجال املتوس=

 .ًاملقطوع بآيتيها وجزئيتها أيضا
َّولعل األوفق للمقام أن نقول بأن فاحتة الكتاب بإمجاهلا األول والثاين هـي إمجـال معـريف  َّ

عىل املـستوى : أي، وأما آية الكريس فهي إمجال كاميل، عىل املستوى العلمي: أي، خالص
 َّولكن املقطـوع، ّتمثل باالسم األعظمُليقابل إمجاهلا اإلمجال الكاميل لعامل التكوين امل، العميل

نتـاج : أي، َّبه يف املقام هو أن اإلجابات الدقيقة عن هذه املطالب تلقياتية وليست تلقينيـة
ُولعله لذلك حدد السيد األستاذ دائرة البحث، ّرشحات حضورية ال نتاج تأمالت حصولية ّ َّ ّ   . 

ُعرفت بـشجاعتها وروايتهـا ، جليلة يةصحاب ،نصاريةاألبن السكن أسامء بنت يزيد  هي )١(
، أي )شهدت الريموك مع الناس فقتلت سبعة مـن الـروم بعمـود فـسطاطها(، للحديث
 . ٦١ص: ابن أيب الدنياللحافظ ، مكارم األخالق: انظر. خيمتها

وأما الثانية فهي ، ُأما اآلية األوىل فواضح أهنا آية الكريس .٢٢٧ ص،٩٠ج: بحار األنوار )٢(
ُوإلـهكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم{: اىلقوله تع َّ َّ ِْ ُِ َ ُ َ َ ٌ ََ ْ َّ َِّ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ  .<١٦٣: البقرة>. }ُ
 .١ح ٨ ص،٣ج: للذهبي،  يف نقد الرجالميزان االعتدال: ًوأيضا

َّفإن الرتمذي ، إال أنه أخطأ يف النقل، وقد نقل الذهبي تصحيح هذا احلديث عن الرتمذي
:  انظـر.)هذا حديث حـسن صـحيح(: وقال عنه، فيه آية الكريسًروى حديثا آخر ليس 

 .٣٥٤٣ح ،١٧٨ ص،٥ج: سنن الرتمذي
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 سـمعت رسـول اهللا(: قالت، ًأيضاأسامء بنت يزيد وروى أمحد يف مسنده عن 
ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{: ني اآليتنياتيقول يف هصىل اهللا عليه وآله  ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ : و، }ِ

ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم* مل ا{ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ   .)١()األعظم فيهام اسم اهللا َّنإ، }ِ
 بن كعب طلب مـن َّيبُ أَّأنوقد روى املناوي هذا اخلرب عن الفخر الرازي 

َّولعـل ، )٢(َّفعلمه ذلـك ،مه االسم األعظمِّن يعلأ صىل اهللا عليه وآله املصطفى
ّوهو جييب أبي أسامء بنت يزيد قد سمعت الرسول صىل اهللا عليه وآله  بـذلك ًاُ

 .فنقلت احلديث بعد ذلك
َاهللاُ ال {: َّثم ذكر املناوي كلامت الرازي بأن االسـم األعظـم ال يكمـن يف

َإلـه إال هو ُ ََّ ِ  االسـم َّ خـصَّ فلـام،يف آيـات كثـرية هذه الكلمة موجـودة َّ، ألن}َِ
ُاحلي القيوم{: األعظم هباتني اآليتني علمنا أنه ُّ َُّ ْ فاالسم األعظـم ينحـرص ، )٣(}َ

ُاحلي القيوم{: بمجموع كلمتي ُّ َُّ ْ َ{. 
ّوهو وإن كان وجها وجيها بحسب ظاهره إال أنه بقليل من التأم ً ل يظهـر ً

تني خمتلفـني واجلـامع املـشرتك  إذ ال معنى لتكرار آيتني مـن سـور؛اخللل فيه
ُاحلـي القيـوم{: إنـه يف: فقد كان يكفي أن يقول صىل اهللا عليه وآله، واحد ُّ َُّ ْ َ{ ،

ولـو أراد التعتـيم ، وهاتان الكلمتان ال حاجة لتخصيـصهام بـالقرآن الكـريم
ّاجلزئي عىل أيب لقال له ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{: إنه يف: ُ ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ  ً.الّأوهذا ، }ِ

َّإن أيب وهو قارئ ومفرس وحمدث يتوقع منه أن يلتفت إىل ذلك فال  :ًوثانيا َُّ ّّ ُ ِّ ُ ُ
                                                 

  .٤٦١ ص،٦ج: بن حنبل محدأمسند  )١(
واملقطـع  .٦٥٣ ص،١ج: ياملنـاوحممد عبد الـرؤف ، فيض القدير رشح اجلامع الصغري )٢(

والثانيـة مـن سـورة آل ُواملقطع الثاين هو اآليتـان األوىل ، ل هو جزء من آية الكريسّاألو
َّرغـم أن ، ومل نعثـر عليـه، )نـاتِّلوامع البي(: وقد نقل ذلك عن الرازي من كتابه. عمران

 ). هـ١٣٣١(  يفّفقد تويف، عهده قريب
 .٦٥٣ ص،١ج:  املصدر السابق)٣(
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 .يبقى معنى للتعتيم أو اإلشارة والتلويح
ِ ملـا ؛َّإن الزم قوله هذا أن تكـون كلتـا اآليتـني سـيديت آي القـرآن :ًوثالثا

ديد ذلـك بآيـة  وهو مردود لتح.عرفت من وجه عالقة ذلك باالسم األعظم
 .الكريس
 آيـة وردت فيهـا الكلـامت ّفكـل، عدم اختصاص اآليتني بـذلك :ًورابعا

ِوعنـت {: كام هو احلـال بالنـسبة لقولـه تعـاىل، تكون واجده لالسم األعظم َ َ َ
ًالوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلام ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ ُّ َِّ ْ َ َِ  .)١١١:  طه( }ِ

ّو عدم تفرد القائل هبذا الوجه بهَّجدير بالذكر أن املظنون ه بمعنى أنـه مل ، ّ
: ًيلتف له ابتداء وإنام أخذه عن كلمة منسوبة إىل ابن عباس حيث كـان يقـول

ُاحلي القيوم ( ُّ َُّ َ َّ وقد غاب عنهم بأن كلمة التوحيد والوحدة )١() اهللا األعظماسمْ
 سم األعظم ليـنعكسَّاحلقيقية احلقة مها املفصالن األساسيان يف تشكيل أرضية اال

ُّوالفـيض املقـدس مـن القيـوم، ّاألقدس من احلي ٍحينئذ الفيض َّ ، وكفـى، )٢(ُ
                                                 

  .٢٣٥ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنجممع البيان:  انظر)١(
إىل مقـامني ومـرتبتني  - التحليـل العقـيل بحـسب- هذان اصطالحان عرفانيان يشريان )٢(

 الفـيض ّفـإن(...:  قال القيرصي يف توضيحه هلذين االصطالحني؛للذات اإلهلية املطلقة
 الثابتـة األعيـان حيـصل: وبـاألول ،"سّ املقـد"و "األقـدس" إىل الفـيض اإلهلي ينقسم
 لوازمهـا مـع جاخلـار يف األعيـان تلـك حتـصل: وبالثاين العلم، ّاألصلية يف واستعدادهتا
ًسة علام ال عيناّ، فالفيض األقدس ظهور الذات املقد)وتوابعها ، وفيه إشارة لعامل الغيـب، ً

وال ينبغـي ، وفيه إشـارة إىل عـامل الـشهادة، س فهو ظهور عيني للذاتّوأما الفيض املقد
ً علـام وعينـا-اإلغفال عن كون مرادهم من الظهور  وإال ،  هـو وقـوع الـتجيل للـذات-ً

َّمعرفتها احلقة اإلقرار بالعجز عن ، سة هي غيب الغيوب وهي الغيب املطلقّات املقدفالذ
 القيرصي ّمقدمة: انظر. َّكام تقدم، د حتليل عقيل خالصّذلك؛ وعن كون هذه القسمة جمر

 القيرصي للسيد جالل الـدين ّمقدمةرشح : وانظر. عىل فصوص احلكم، الفصل الثالث
 . وما بعدها٣٣٣ص: االشتياين
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ٌإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد{و ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ َ ََ َ َ ََّ َِْ ِ َِ ِ  .)٣٧: ق( }ِ
َّ فإنـه وفقـا ملـا تقـدم ومـ، لنا وجه العالقة بني االسم األعظمّتضحإذا ا ِ ا ً

ّمن أن كل اسم إهلي له أثره التكويني يف اخلـارج وجتل -سيأيت  َّ ، ياتـه يف اخللـقَّ
وبحسب عقيـدة ،  عندنا نتائج كثريةّرتتب سوف ت-ومن ذلك االسم األعظم

ّمدرسة أهل البيت عليهم السالم أن اإلمام املعصوم املنصوب إهليا هو التجيل ً َّ 
االسم األعظم وحاكمية اإلمام وذلك بفعل حاكمية ، األعظم لالسم األعظم
وبذلك سوف تنشأ عندنا عالقة وطيدة بـني اإلمـام ، املعصوم يف عامل التكوين

 وبني آية الكريس التي هلا الصدارة -ّمصداق التجيل األعظم لالسم األعظم -
 .َّكام تقدم، دة عامل التدوينايف سي

رفانية لتـسليط ُنا نوفق يف مناسبات أخرى من بحوثنا العقائدية والعّولعل
 .)١(وبيان صلة ذلك باإلمام املهدي املنتظر عليه السالم، الضوء عىل ذلك
  إش  ة معرفة اهللا

ّمن احلقائق األساسية التـي أكـدهتا النـصوص الدينيـة كتابـا وسـنة ودل  ً ً ّ
ّ أن اهللا تعاىل رس مطلق ال يمكن التعرف عليه:عليها الربهان العقيل ُُ ٌّ َّوأن ذاته ، َّ

: وقد جاء هذا املعنى يف كلمة أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم،  الكنه لناجمهولة
ويف كلمـة اإلمـام موسـى الكـاظم عليـه ، )٢()طلع العقول عىل حتديد صفتهُمل ي(

                                                 
فهنالك وجه صلة ،  إذا كان هنالك وجه للقيمة الرقمية يف تسلسل اآليات القرآنية: أقول)١(

وبـني ، )٢٥٥(: وهـو رقـم، ظاهرية بني رقم والدة وظهور آية الكريس يف سـورة البقـرة
َّفالثابت حتقيقا أن والدتـه كانـت يف ،  بن احلسن عليهام السالمّجةتأريخ والدة اإلمام احل ً

ًكام أن إجياد الصلة بينهام يساعد كثريا عـىل مـا ذهـب إليـه .  هـ٢٥٥ان عام منتصف شعب َُّ
َّوذلـك ألن موضـوعة الواليـة ، ُالسيد األستاذ من وحدة آية الكريس بمقاطعهـا الثالثـة

كام سيأتينا ،  اإلمام عليه السالمّولذلك صلة وثيقة بمهام، واهلداية تأتينا يف املقطع الثالث
 .ملوضوعي للمقطع الثالثذلك يف التفسري ا

  .٩٩ ص،١ج: حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )٢(
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فوه بـام وصـف بـه ِبلغ كنه صفته، فصُ وأعظم من أن يّ وأجل اهللا أعىلَّنإ(: السالم
عجـز (: ام الـصادق عليـه الـسالموعن اإلمـ، )١() سوى ذلكَّوا عامّنفسه، وكف

 ألنـهون حـدوده، ّوال يطيقون محل معرفة إهليته، وال حيد الواصفون عن كنه صفته،
َّ إشـكالية مؤداهـاقفمن هذا املنطلـق تنبثـ، )٢()بالكيفية ال يتناهى إليه مـا هـو : ُ

 ؟السبيل إىل معرفته تعاىل
ًال ريب أن هنالك طرقا عديدة أشار إليها القرآن الكر ُ ، ة الرشيفةيم والسنَّّ

 الوجـدان والعقـل ء وأقـدرها عـىل مـلّعامولكن أقرهبا إىل الفهم البرشي ال
:  قـال تعـاىل؛باإليامن هي املعرفة التي نحصل عليها من خالل خملوقاته تعـاىل

ْأفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت{ َُ ِ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْوإىل الـسامء كيـف رفعـت * َ َ َِ ُ ْ ََّ َ َ َ َوإىل  * ِ ِ ِاجلبـال َ َ ِ ْ
ْكيف نصبت َ ِ ُ َ ْ ْوإىل األرض كيف سطحت * َ َ َِ ُ ْ َْ َ ِ َ ْ َ َّولعل هذا هو ، )٢٠-١٧: الغاشية( }ِ

فهو ينـسجم مـع النـاس ، ّالرس يف تأكيد القرآن عىل هذا النحو من االستدالل
ُة األخـرى التـي يغلـب عليهـا ّ الطرف عـن األدلـّغضيولكن دون أن ، ةّكاف

 .)٣(الطابع الفلسفي
                                                 

  .٦ح ،١٠٢ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
  .٢ح ،١٣٧ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
ً يمكن القول بأن هذه املعرفة عىل جودهتا إال أهنا ليست طريقا مبارشا للذات)٣( ً َُّ وإنـام هـي ، ُ

ّبرهان إين غايته وهـذا ، ّ التعرف عىل إثبات الواجب ومدى قدرته عىل إجياد ذلـك اخللـقِّ
وأمـا مـا هـو ، اخللق بأرسه ليس إال آية وعالمة عىل أصل وجـود اخلـالق وسـعة قدرتـه

فـالعلم ، وبالتايل سوف تبقـى املعرفـة حمالـة،  وما هي حقيقته فغري معلومة لدينا؟اخلالق
ًوعليه فالربهان اإلين يبقى عاجزا عن إيـصالنا ، يةباآلية ال يلزم منه العلم بحقيقة ذي اآل ّ ِّ

 ً.أوال هذا ؟وليس هنالك من طريق، وتبقى معرفتها حمالة، إىل املعرفة بالذات
َّفتح باب املعرفة من خالل املخلوقات مؤداه أن املـشكلة ليـست يف العلـم وإنـام َّإن : ًثانياو ُ

ّ كانت يف العلم لكان متعذرا مهـام كـان احلـد إذ لو، ّته واحلد األوسطّيُتكمن يف آليته ووسيل ً َّ ُ
 =                األوسط؟
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ْسنرهيم {: من قبيل،  القرآن الكريم عن املخلوقات تارة باآلياتَّوقد عرب َِ ِ ُ
َآياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني ل َّ َ ْ ََ َ ََ َّ َِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ُّهم أنه احلـق ـَْ َ ُ َّ َ ْ ومـن ، )٥٣: لتِّفـص( }...ُ

َإن يف خلـق الـساموات واألرض واخـتالف الليـل والنهـا{: قبيل َّ ْ ََ َ َ َِ ِْ ْ ََّّ ِْ ِ َِ َ َِ ِ َّ ِر آليـات ألويل ِ ْ ُ ِِّ ٍ َ
ِاأللباب َ هي العالمة الظـاهرة (: فاآلية كام يقول الراغب، )١٩٠: آل عمران( }ْ

فمتى أدرك مدرك ،  ال يظهر ظهورهء ظاهر هو مالزم ليشءيشّلكل وحقيقته 
                                                                                                                   

ّإن املـستحيل هـو حتقـق املعرفـة االكتناهيـة دون املعرفـة بوجـه: واجلواب=  واملعرفـة ، َّ
َومثلـه يف املعرفـة ، حقيقتـهّكـل ًاالكتناهية تعني ابتداء معرفة املصداق عىل ما هو عليـه ب َ

ّنظـرا لتعـذ، ّعلـة باللوهو ممتنع يف علم املعلـو، املعلومّكل احلضورية يكون باإلحاطة ب ر ً
ويف ، ومن ثم تقف هذه املعرفة بحدود وجود املعلول وقدره، إحاطة املتناهي بالالمتناهي

وهي جنـسه ، ّاملعرفة احلصولية تكون املعرفة اإلكتناهية بالتعرف عىل متام حقيقة املصداق
ّ إن توفرنـا عـىل فـصوهلا -ملـصاديق املمكنـة وهـو معقـول يف ا، القريب وفصله احلقيقي

 :وذلك للسببني التاليني،  وأما بالنسبة هللا تعاىل وأسامئه فهو ممتنع-ةياحلقيق
، ًوفقـا للمبـاين احلكميـة الـسائدة واملـشهورة، سةّلعدم وجود ماهية للذات املقد: األول

حاكية عن املصداق عىل ما ّوالتوفر عىل مفاهيم ، وعليه تنتفي املعرفة احلصولية االكتناهية
 .هو عليه

َّإن املفهوم قارص يف نفسه عن حكاية املصداق غـري املتنـاهي ملحدوديتـه باحلمـل : الثاينو
ُالشائع وبام هو وجود ذهني منعزل ومباين ومغاير بطبيعته للمفهوم اآلخر َّفـإن مفهـوم ، ُ

 .ًاينا ملفهوم القدرةُة وغريها يبقى مبّاديّالعلم مهام تم جتريده عن اخلصوصيات امل
ى هلا احلكايـة ّت بضمّتكثرَّومن ثم فاملفاهيم مهام   بعضها إىل بعض تبقى حمدودة فال يتسنَّ

وهذا معناه انحصار معرفتنـا احلـصولية بـه تعـاىل يف حـدود ، عن الالحمدود عىل حقيقته
ّوهي بني أن تكون بطريق اإلن أو طريق املالزمـات العامـ، املعرفة بوجه  تفـصيل عـىل، ةّ
التأسـيس >: ا بعض البيانات النافعة يف مطلع موضوعةَّوقد تقدمت منّ. هّانظموكول إىل م

اعتمدنا فيهـا عـىل صـدق ،  ففيها بعض التوجيهات للمعرفة اإلحاطية<للتوحيد الربويب
ُوسـوف تأتينـا بيانـات أخـرى يف ، فراجـع، هذا العنوان بلحاظ كامل القارئ ال املقـروء

 ).دام ظله(منه . فانتظر،  يف أواخر الفصل الالحق،موضوعة اإلحاطة
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 مل يدركه بذاته إذ كان حكمهام سـواء، الذيالظاهر منهام علم أنه أدرك اآلخر 
 .)١()واملعقوالتوذلك ظاهر يف املحسوسات 

َّوأخرى عرب عنها بالكلامت َإنـام املـسيح عيـسى ابـن مـريم ...{: من قبيل، ُ َ ْ َ َُ ْ ُِ ِ َ َ َّ ِ
ُرسول اهللاِ وكلمته  َُ َ ُ َِ َ َحيث تطلـ، )١٧١: النساء( }...ُ ق الكلمـة والكلـامت عـىل ُ

املعلـول ملـسانخته وجـود (: َّوذلك ألن، ًالوجودات اخلارجية اإلمكانية أيضا
 بذاتـه ّتـه، ويـدلّ حيكي بوجوده وجود عل، لهًالّتنزُ وكونه رابطا متهّوجود عل

 ّفكـل، ته الكاملة يف نفسها لوال داللة املعلول عليهاّعىل خصوصيات ذات عل
م بـه عـن نفـسها وكامالهتـا، ّتـه تـتكلّمعلول بخصوصيات وجوده كالم لعل
حد من  واّته، فكلّ كلمة من كلامت علّوجمموع تلك اخلصوصيات بطور اللف

جممـوع منهـا، ّكـل تـه الفياضـة، وّ وجوده مثـال لكـامل علأناملوجودات بام 
م به فيظهر املكنـون مـن كـامل ّ يتكل،مكاين كالم اهللا سبحانهوجمموع العامل اإل

نه تعاىل خالق للعامل والعـامل خملوقـه كـذلك هـو تعـاىل أ وصفاته، فكام أسامئه
 .)٢()صفات والعامل كالمه والاألسامءم بالعامل مظهر به خبايا ّمتكل

ّ جاء التعبري القرآين أدق من التعبري الفلسفي أو الكالمي باملعلول ّومن ثم
ّألهنا ال تعرب عن نحو االرتباط بال، أو احلادث  ُوال يستثنى من قانون اآليتية، ّعلةُ

 َّفإن اجلميع مظهر وآية السم أو أكثر من األسامء اإلهليـة، موجود يف عامل اإلمكان
 ؛)٤( مـا يف اآليـة مـن كـامل وزيـادةّواآليتية دليل وجدانه تعاىل لكل، )٣(لعينيةا

                                                 
  .٣٣ص: األصفهاينللراغب  ،القرآن ألفاظ مفردات غريب )١(
  .٣٢٥ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان  )٢(
: قـال تعـاىل، ِّفإنـه مظهـر السـم املـضل،  وهذه املظهرية األسامئية حاصلة حتى إلبليس)٣(

ُّفيضل...{ ِ ُ َاهللاُ من يشاء و َ ُ َ َ ُهيدي من يشاء وهو العزيز احلكيمَ َ َِ َِ ُ ِ َ َ ُ َْ ُ َ ْ  . <٤: إبراهيم> }َ
ُِفذلك مناف ملقتضيات حكمته، ما معنى إضالله تعاىل لعبده: ُقد يقال )٤( ٍ   ؟ُ

 =فينحـرف العبـد، َّإن املراد من إضالل اهللا تعاىل لعبده هو أن يقطع عنه رمحته: واجلواب
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ٌوفوق كل ذي علم علـيم...{: لقوله تعاىل ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ وإال مل تكـن آيـة ، )٧٦: يوسـف( }َ
ُإذ مع التساوي فضال عن النقص مل يكن مربر بأن يكون هـو اخلـالق ، وعالمة ً
 .ُواملوجد

َّفلـام جتـىل ...{:  قال تعـاىل؛ّ الكريم وهو التجيلوهناك تعبري ثالث للقرآن ََ َ َّ َ
ًربه للجبل جعله دكا وخر موسى صـعقا ًِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َُّ َّ ََ ّ َ ّوالـتجيل إنـام ، )١٤٣: األعـراف( }...ِْ

ّيكون السم من أسامئه احلسنى الذي يناسب جعل اجلبل دك ّ وخير له موسـى ًاُ
ُوهلذا التجيل صور خمتلفة، ًصعقا ، َّكـام تقـدم،  يف كتابـه التكـوينيَّفقد يتجىل، ّ

كام جاء ذلك يف خطبة ألمري املؤمنني عـيل ، َّوقد يتجىل يف كتابه التدويني نفسه
، )١() سبحانه هلم يف كتابه من غري أن يكونـوا رأوهّفتجىل(: عليه السالم يقول فيها

ظـري ُوهذا ما يمكـن التن، َّفهو سبحانه يتجىل ويظهر من خالل خملوقاته وآثاره
كام جاء يف حـوار اإلمـام ، له من خالل داللة الصورة املرآتية عىل ذي الصورة

 . يف جملس املأمون)٢(الرضا عليه السالم مع عمران الصايب

                                                                                                                   
 عن رصاط الفطرة بسوء اختياره اإلنسان انحرف لو(: ائيطباطبوكام يقول ال، باختياره=

 فهو ضالل منه غري مـسبوق ّبع اهلوى وعاند احلقّ واتاألرضخلد إىل أه وّوجهل مقام رب
 عـن الطريـق جمـازاة وتثبيتـه إضاللهلكنه يستعقب  -وحاشاه سبحانه -  من اهللابإضالل

 مسبوق بـضالله مـن لإضال وهذا ،عىل ما هو عليه بقطع الرمحة منه وسلب التوفيق عنه
 -٥٣ ص،١٢ج:  يف تفـسري القـرآنامليزان - .) له عن زيغ منهوإزاغةنفسه بسوء اختياره 

ِما يفتح اهللاُ للناس من رمحة فال ممسك هلا وما يمسك فال مرسل له مـن بعـده {: قال تعاىل ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ََ ََ َْ َََ ْ ُ َ ْ ِ َّ َِ ْ
ُوهو العزيز احلكيم ِ َْ ُ ِ َ َ ُ َفلـام زاغـوا أزاغ اهللاُ قلـوهبم واهللاُ ال ... {: وقال تعـاىل، <٢ :فاطر> }َْ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ُ َّ َ
َهيدي القوم الفاسقني ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ   ).دام ظله(منه . <٥: ّالصف> }َ

  ).١٤٧(: رقم اخلطبة ٣٠ ص،٢ج: تعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )١(
 والصايب نـسبة إىل الـصايب، منيّملتكلا من الفالسفة وكبار - أو الصابئي-عمران الصايب  )٢(

 =اإلمـامسلم عىل يد أ ،تهّحد عن حجأ مل يقطعه ًاي كان جدل.نبي اهللا إدريسبن متوشلخ بن 
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 ؟أال ختربين يا سيدي أهو يف اخللق أم اخللق فيه(: قال الصايب
 يا عمران عن ذلك، ليس هـو يف اخللـق َّجل: عليه السالمالرضا اإلمام قال 

 إال بـاهللا، ّقـوة ما تعرفه به وال حـول وال وسأعلمكوال اخللق فيه، تعاىل عن ذلك، 
 ّفإن كان ليس واحد منكام يف صاحبه فبأي! ؟ أنت فيها أم هي فيكاملرآةأخربين عن 

اإلمـام فقـال . بضوء بيني وبينهـا: قال عمران !؟ استدللت هبا عىل نفسكءيش
 ؟ضوء يف املـرآة أكثـر ممـا تـراه يف عينـكهل ترى من ذلك ال:  عليه السالمالرضا
اإلمـام ، قـال ً فلم حير جوابافأرنـاه،:  عليه السالمالرضااإلمام نعم، قال : قال

 املرآة عىل أنفسكام من غري أن َّك ودلَّفال أرى النور إال وقد دل:  عليه السالمالرضا
وهللا املثل  ً،ها مقااليكون يف واحد منكام، وهلذا أمثال كثرية غري هذا ال جيد اجلاهل في

 .)١()األعىل
ٍّعندما يقال بأن هذا املخلوق أو ذاك آية و جتل السـم مـن : )٢(األمر الرابع َّ ُ
إنام يكون ذلك مـن خـالل الـصفات الغالبـة عـىل املوجـود  ف،األسامء اإلهلية

ًوتأسيسا عىل ذلك لنا أن نفهـم ،  الظاهرة فيه دون الضامرة والكامنة،واملمكن
ًبعدا من الـذي ،  األبعاد األساسية يف تفاضل األنبياء واملرسلني عليهم السالمُ

َوربك أعلـم بمـن يف الـساموات واألرض ولقـد فـضلنا {: ُأشري إليه بقوله تعاىل ْْ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ ُّ َِ ْ َّ َ ُ ََ ِِ َ ِ َ َ
ًبعض النبيني عىل بعض وآتينـا داوود زبـورا ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ َّْ ٍِّ َ َ ِ َتلـك ال{: و، )٥٥: اإلرساء( }َ ْ ُرسـل ِ ُ ُّ

َفضلنا بعضهم عىل بعض منهم من كلم اهللاُ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن  ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َّ ِّ ِْ ٍَ َ ْ َُ ُ َُ َ ََّ ََّ َ َْ ٍ
                                                                                                                   

الزعيم الروحي لطائفة الصابئة، انتدبـه املـأمون وقد كان قبل ذلك ،  عليه السالمالرضا=
. ً وغموضاً تعقيداوأكثرهاية  املسائل الفلسفأعمقختار له ا، ف عليه السالماإلمامالمتحان 

 حياة اإلمام الرضا: ًوأيضا. ٤٠١ ص،٢ج: لشيخ عباس القميل، الكنى واأللقاب: انظر
  ١٠٢ ص،١ج: لشيخ باقر رشيف القريشل، عليه السالم

  .٤٣٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
ُ مرت بنا أمور ثالثة)٢(   .فانتبه، ...الصفات َّإن صفة األعظم وسائر : )دام ظله( األول قوله، َّ
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ِمريم البينات وأيدناه بروح القدس ُ ْ َُ ْ ِْ ُ َّ ِّ َ َ ْ َِ ُ َ ََ َ وما ذلـك التفـضيل إال ، )٢٥٣: البقرة( }...ِ
ًهم اآلخـر كـان مظهـرا السـم ًلكون بعضهم كان مظهرا السم جزئي وبعض

وهـذا مـا ورد يف ، ِّحتى ننتهي إىل التجيل األعظم ومظهر االسم األعظم، ّكيل
 يف هـذا اليـوم مـن الـشهر ،عظـماأل ِّجيلت إين أسألك بالَّاللهم(: دعاء ليلة املبعث

 .)١( ...)مّ واملرسل املكر،مّاملعظ
ّولعله هلذا قد اتسعت دائرة نبو َّ ُفبعضهم من أويل ، اقتهتم ورسالتهم وضَّ

ِفاصرب كام صرب أولوا العزم من الرسل {، العزم ُِ ُّ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َْ َ وبعضهم ، )٣٥: األحقاف( }...َ
ًولقد عهدنا إىل آدم مـن قبـل فنـيس ومل نجـد لـه عزمـا{ ،مل يكن كذلك َْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َِ َ َْ َ َ ِ َِ ََ ِ : طـه( }ِ

ً يكـون تابعـا لـه ّ وويصّ نبيّفكل، ُوأولو العزم هم أصحاب الرشائع، )١١٥
فينـسخ مـا ، ُ آخر من أويل العزم برشيعة جديدة ومنهاج جديـدٌّحتى يأيت نبي

هـو آخـر  و- فإذا انتهى األمر إىل النبي اخلاتم، قبله ويتبعه من معه ومن بعده
ّنه يكون ناسخا لكلإ ف-ُأنبياء أويل العزم وأرشفهم بـاع ّت ما قبلـه وواجـب االً

 .)٢(عن اإلمام الرضا عليه السالمكام هو املروي ، له
ُإن االسم املستأثر  :األمر اخلامس ّيمثلَّ َّفإن مـن خـصائص ،  حقيقة عقليةُ

ّوعدم التنزل يف عامل ، االسم األعظم العيني الغنى واالستقالل وعدم التناهي
ًوقد أكدت النصوص الدينية هذه احلقيقة أيضا، َّوغريها مما ال نعلمها، اخللقة َّ ،
ًنا يأخذ مظهر االسم األعظم ومسانخه وآيته حتديدا جديداومن ه ً فهو لـيس ، ُ

ًمسانخا وآية لتامم االسم األعظم ، َّ ويظهر ويتنزل منهّوإنام ملا يمكن أن يتجىل، ُ
                                                 

 .٢٠٩ص: ّث الثقة عباس القميّللشيح املحد،  مفاتيح اجلنان)١(
 ... كانوا أصحاب الرشائعألهنمي أولو العزم أويل العزم ِّمُإنام س(:  عليه السالم حيث يقول)٢(

  عليه السالمعيون أخبار الرضا ).نسخ إىل يوم القيامةُ ال ت صىل اهللا عليه وآلهورشيعة حممد
 .١٣ ح،٨٦ ص،١ج: للشيخ الصدوق
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 .)١(كام ذكره مجلة من األعالم
َمن هنا نتوفر عىل الفهم الصحيح ملجموع النصوص ال َّة عىل أن االسم ّدالَّ

ّوأنه يوجد عند املظهر األتم له اثنان وسـبعون ، ًسبعون حرفااألعظم ثالث و
اإلمام جعفر الصادق عليه السالم عن : نذكر منها، وهي روايات كثرية، ًحرفا
 عليه الـسالم  وكان مع موسى،كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل هبام(: أنه قال
 ،ًعـرشون حرفـا وكان مع آدم مخسة و،أحرفة ّ ستإبراهيم وكان مع ،أحرف أربعة

 اسـم اهللا َّإن،  صـىل اهللا عليـه وآلـهه لرسـول اهللاّع ذلك كلُ ومج،وكان مع نوح ثامنية
 .)٢()ًب عنه واحداَجَ وح،ً وسبعون حرفاةثالث

                                                 
 . ٢٠٤ ص،٣ج: للشيخ آية اهللا جوادي آميل، )تفسري القرآن الكريم(تسنيم :  انظر)١(
 .٤ ح،٢٢٩ص: حممد بن احلسن الصفار،  الكربىبصائر الدرجات )٢(

َّفمـن الواضـح أن ، َّوهنا ينبغي رفع التنايف الظاهر يف ما توفر عليه األنبياء اآلنف ذكـرهم
َّكام أن كل حرف من حروف االسم األعظـم ، ُه السالم ليس من أويل العزمآدم علي ّيمثـلَّ ُ 

ًكامال خمتلفا عن غريه ُ َّ إهليا يتميز به عن غريهًاّوحيمل رس، ً ى لنبي: والسؤال هو، ً  ّكيف يتسنَّ
ًاهللا آدم عليه الـسالم أن يتـوفر عـىل مخـسة وعـرشين حرفـا يف  ًن نوحـا وإبـراهيم حـني إَّ َّ

ًوهم أفضل منه حـتام ـ كـان جممـوع مـا لـدهيم ،  عزموُأنبياء أولوهم وعيسى ـ وموسى 
ًمجيعا عرشين حرفا أال يتناىف ذلك مع فلـسفة الكـامالت اإلهليـة القائمـة عـىل أسـاس ! ؟ً
 !.؟فكيف يفوق من مل يكن له عزم عىل من هلم عزم ورشيعة ومنهاج، ُمراعاة االستعداد

ًيمكن أن نطرح جوابا: واجلواب نبي الحق من هؤالء األنبيـاء قـد ّكل َّوهو أن ، ً توجيهياُ
ّص بعدد معنيُأخت َّفنوح عليه السالم خصه اهللا تعاىل بثامنية أحـرف مل تكـن ،  من احلروفّ

ًفيكون جمموع ما عند نوح هو ثالثا وثالثني حرفا، عند آدم عليه السالم ّوقد اخـتص اهللا ، ً
فصار ما عنده تـسعة وثالثـني ، دة عند السابقنيتعاىل إبراهيم بستة حروف مل تكن موجو

، وموسى أفضل من إبراهيم،  أفضل من موسى عليه السالمفيكون عيسى، وهكذا، ًحرفا
حيـث ، ًوالنبي اخلاتم أفضل منهم مجيعـا، ونوح أفضل من آدم، وإبراهيم أفضل من نوح

َّاختصه ربه تعاىل بثالثة وثالثني حرفا أضيفت ملا تقدم عند األن ُ  =بياء الـسابقني فـصار مـاً
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 األعظـم اسـم اهللا َّإن(:  اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه قـالعن :ومنها
م به فخـسف ّرف واحد فتكل وإنام كان عند آصف منها ح،ًعىل ثالثة وسبعني حرفا

 كـام األرض ما بينه وبني رسير بلقيس حتى تناول الرسير بيده ثـم عـادت باألرض
، ً اثنان وسبعون حرفااألعظم ونحن عندنا من االسم ،)١(كانت أرسع من طرفة عني

                                                                                                                   
َّة هذا التوجيه هو لسان النصوص بـأن اهللا ّوالشاهد عىل صح، ًعنده اثنني وسبعني حرفا=

َّفذلك ال يعني أن اهللا تعـاىل لديـه حـرف ، ُتعاىل قد استأثر نفسه بحرف مل يطلع عليه غريه
ثـة وسـبعون  وإنـام لـه ثال- والعياذ باهللا-فيكون من خلقه من هو أعلم منه ، واحد فقط

) دام ظلـه( هذا وستأيت إشارة منـه . واهللا العامل، لالسم األعظمّوهو املجموع التام، ًحرفا
علق عليه بام يفي بالغرض، ُلذلك وتوجيه مستفاد من كلمة للامزندراين   .ِّسنُ

َّ يتضح لنا من هذه الرواية أن العلم الذي ذكره القرآن آلصـف )١( ه ّ وزيـر سـليامن ووصـي-َّ
َّقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتـد {:  يف قوله تعاىل- السالمعليهام َ َ َْ َ ِّ ٌَ ََ ْ ْ َّْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ

َإليك طرفك َُ ْ َْ َ ًمل يكن علام مفهوميا حصوليا، <٤٠: النمل>. }...ِ ً َّ ملا تقدم مـن أن املفـاهيم ؛ً
ّواأللفاظ احلاكية عنها ال يمكنها أن تكون سببا للتـرص ً ف يف عـامل التكـوين القـائم عـىل ُ

بل إن كان هنالك علم له هـذا الـشأن فهـو سـنخ آخـر مـن ،  واملعلولّعلةأساس نظام ال
ُومن ثم يطرح هذا السؤال، العلم ًإن هذا النحو من العلم هل كان موجـودا عنـد النبـي : ّ َّ

َّعلام بأن اآلية قـد، وأئمة أهل البيت عليهم السالم صىل اهللا عليه وآله  ذكـرت أن آصـف ً
 ؟كان له علم من الكتاب ال علم الكتاب بأرسه

بحـث حـول >: منهـا، إننا سبق أن أجبنا عن هذا السؤال يف أكثـر مـن دراسـة: واجلواب
ّولكن ما هيمنا يف ، ١٦٥ص: بقلم جواد الكسار، حوار مع السيد كامل احليدري، اإلمامة

َّ أن الرسـول ّتقـدمفقـد ، حروفـهاملقام اإلجابة الضمنية يف ضوء االسم األعظـم وعـدد 
، ًاألكرم صىل اهللا عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السالم كان هلم اثنان وسبعون حرفـا

فـإذا ، وهو احلرف الـذي اسـتأثر اهللا تعـاىل نفـسه بـه، ُومل يمنع عنهم سوى حرف واحد
من باب أوىل أن  ال غري وكان له ذلك العلم فًا واحدًاَّعلمنا بأن آلصف عليه السالم حرف

 = وألجل حرف واحـد.يكون ذلك للرسول صىل اهللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم
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 إال بـاهللا ّقـوةوال حـول وال ، وحرف واحد عند اهللا تعاىل استأثر به يف علـم الغيـب
َّوالذي يف ضوئه تفهم رس قول ، واحلوقلة إنام للفوت العظيم، )١()العيل العظيم

وتفهم معنى ، )٢() معرفتكّسبحانك ما عرفناك حق(: صىل اهللا عليه وآلهالرسول 
 ،)٣() عـىل نفـسكأثنيـت أنـت كـام ، ثناء عليـكيأثن ال(:  صىل اهللا عليه وآلهُدعائه

 . )٤()ال هوإ ال يعلم ما هو من يا(: صىل اهللا عليه وآلهَّوتتأمل أكثر يف قوله 
َّوهنا ال بد أن يعلم بأن  ُ وجب نسبته ُيال حرف واحد اهللا تعاىل باختصاص َّ

 بل هي ،وجب نقصه عن املمكنات بكثرهتمُت وحدته ال َّكام أن( ة والكثرة،ّلقلل
 حـرف جـامع جلميـع حـروف ً به تعاىل أيـضاّاص واحلرف اخل،وحدة شاملة
 ،ام بلـغ يف الكـاملّ نقصان املمكـن يف التـأثري كلـومرجعه إىل، االسم األعظم

 .)٥() بهّاصة وهو احلرف الواحد اخلّ والشدّقوة غري متناه يف الءفيبقى يش
َّوبذلك يتحصل لدينا أن خاتم األنبيـاء صـىل اهللا عليـه وآلـه وأوصـياءه  َّ
َّعليهم السالم هم مظاهر ما يمكن أن يتنزل ويـتجىل مـن االسـم األعظـم يف  َّ ُ

فال موجود ممكـن أعظـم ،  لالسم األعظمٍّفهم أعظم جتل، أة عامل اإلمكاننش
                                                                                                                   

ًن أمري املـؤمنني عليـا عليـه حني إيف ، آلصف وصفه القرآن بأنه عنده علم من الكتاب=  َّ
ِقل كفى باهللاِ شه...{: فهو املقصود بقوله تعاىل، السالم كان عنده علم الكتاب بأرسه َ ِ َ َ ْ ًيدا ُ

ِبينــي وبيــنكم ومــن عنــده علــم الكتــاب َ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ ُْ ْ َ َ َ  ،١ج: تفــسري القمــي: انظــر. <٤٣: الرعــد> }َُ
 .٢٣٢ص: بصائر الدرجات: ًوأيضا. ٣٦٧ص

مـن اسـم اهللا األئمة عليهم السالم  يعطُما أ(: باب، ١ح ،٢٣٠ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
 . )األعظم

  .٢٢٧ح ،١٣٢ ص،٤ج: يلعوايل اآل )٢(
  .١١٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )٣(
  .٢٢٦ح ،١٣٢ ص،٤ج: ايلعوايل الآل )٤(
 . ٣١٨ ص،٥ج: لامزندراينل، رشح أصول الكايف )٥(
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 .)١(منهم مظهرية وآيتية
مـا (: وقد روي يف ذلك عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم أنه كان يقـول

ّهللا عز وجل آية أكرب مني  .)٢()ّوال هللا من نبأ أعظم مني، ََّّ
ُوهبذا نكون قد توفرنا عىل فهم أسس جمموعـة َّ مـن املعـارف املـضمنة يف ّ ُ

النصوص املرتبطة بحقيقة مظهر االسم األعظم ومقاماته واملوقـف املطلـوب 
 .اختاذه جتاهه

ّإن مقتىض اآليتية أن تكون العبادة لذي اآلية بعد التعر: األمر السادس ُ ف َّ
كـام هـو ظـاهر ، وعليه فال تكون العبـادة لآليـة، عليه من خالل اآلية نفسها

 يف ٌّه حـدّ مـن أن حيـدُّهو أجل(: َّض أن اهللا سبحانهِفُرتاحيث ، وثنياالجتاه ال
 َّن وأعظم من حييط به فهم أو يناله إدراك، ولذلك ال جيـوز عبادتـه أل،وجوده

ولذلك بعينه عدلوا عن عبادته . ه إدراكّ والتوج،ه إىل املعبودّالعبادة نوع توج
ذوي وجودات رشيفـة نوريـة أو ب إىل أشياء من خلقه ّب إليه إىل التقرّوالتقر

                                                 
 بسائر املوجودات اإلمكانيـة ال طريـق إىل ًاَّإن إثبات كون اإلنسان الكامل حميط: ُقد يقال )١(

يل فهـو قـارص عـن إثبـات هـذه وأمـا الـدليل العقـ، ًإثباته إال الروايات أو النقل عموما
 ؟املواصفات
وإنـه ، ّال ريب بأن الدليل العقيل قارص عن إثبات صـغرى هـذه احلقيقـة، نعم: واجلواب

: َّمن قبيل ما تقدم يف حديث جـابر األنـصاري أنـه قـال، ليس أمامنا سوى الدليل النقيل
:  صىل اهللا عليه وآلـهل فقا؟ل يشء خلق اهللا ما هوّأو: قلت لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله(

َّولكن هذا ال يعني أن الربهان العقـيل ، )ّخلقه اهللا ثم خلق منه كل خري، ك يا جابرّنور نبي َّ
كام هو احلال عىل قواعـد احلكمـة ، غري قائم عىل إثبات هذه الوساطة بنحو التسلسل الطويل

ّاملتعالية من التشكيك اخلايص وقاعدة الواحد َّعلام بأن الدليل، ُ  العقيل ال يمنع من إثبـات ً
ًبمعنى أنه وإن مل يثبت ذلك إال أنه ال ينفيه أيضا،  لإلنسان الكاملتتلك املواصفا ُ. 

  .٣ ح،٢٠٧ ص،١ج: الكايفُ أصول )٢(
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يـسني مـن البـرش ّ والقدّ مـن املالئكـة واجلـن، فانية فيه،بة إليهّنارية، هي مقر
وباجلملـة  ...  البـاقني هبـا، الفـانني يف الالهـوت،ةّاملتخلصني من ألواث املاد

 ى بمعنـ؛ ويشفعوا هلمىبوهم إىل اهللا زلفّكانوا يعبدوهنم بعبادة أصنامهم ليقر
 .)١(...) كام يف املالئكة،ليهم من اخلري الذي يفيض عنهمأن يفيضوا إ

ًمن هنا نلمح رس تأكيد الرساالت اإلهلية عىل لسان األنبياء مجيعا علـيهم  َّ
قـال ، ّ والدعوة إىل التوحيـد والـذب عنـه،السالم عىل نبذ الوثنية ومقاومتها

ُوما أرسلنا من قبلك من رسول إال ن{: تعاىل َّ ِ ٍ ُ َّ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبـدونَ ُ ُ ْ َ َُ َ ََّ ََّ َِ ِ َِ َِ ِْ{ 
َّقل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال {: ًوأيضا، )٢٥: األنبياء( َ َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ْ ُِ

ْنعبد إال اهللاَ وال نرشك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعـ َ ْ َ َ َ ُ َْ َّ َُ َ ِ َِ َْ َ ًَّ َ ِ َ ِ ْ ُ ِضا أربابـا مـن دون اهللاِ َِ ُ َِّ ًْ آل ( }...ًَ
 .)٦٤: عمران

وقطع جذورها ة الوثنية ّبحسم مادًوهبذا نفهم أيضا سبب عناية اإلسالم 
الدوران  ورصف النفوس حتى عن ،وختلية القلوب عن اخلواطر الداعية إليها

مـا نـدب إليـه مـن املعـارف يف شهود هذا هو املـ عليها، و اإلرشافوأحوهلا 
 أنه :ّ االعتقاد احلقّ فرتاه يعد، الرشعيةواألحكام الكريمة واألخالق ليةاألص

 األصـيل، لـه الوجـود ء يشّكلوأنه املالك ل،  احلسنىاألسامءال إله إال اهللا له 
ليـه إما هو غريه منه يبتدئ وّكل  عن العاملني، وّي وهو الغن، بذاتهّ يستقلالذي

 ً شـيئاء فمن أسـند إىل يش،ً وبقاءًدوثاليه يفتقر يف مجيع شؤون ذاته حإيعود، و
 من ذاتـه أو ءيف يش -ال بالقياس إىل غريه -من االستقالل بالقياس إليه تعاىل 

 . فهو مرشك بحسبهأعاملهصفاته أو 
عـىل اهللا، والثقـة بـاهللا، والـدخول حتـت واليـة اهللا، ّكـل وتراه يأمر بالتو

 بغـري ثقـة، وينهى عـن ال يف اهللا، والبغض يف اهللا، وإخالص العمل هللاّواحلب
                                                 

  .٢٦٦ ص،١٥ج: يف تفسري القرآنامليزان  )١(
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 الظاهرة ورجـاء مـن دونـه، األسباباهللا، والركون إىل غريه، واالطمئنان إىل 
 .وجب إعطاء االستقالل لغريه والرشك بهُا يَّ إىل غري ذلك مم،جب والكربُوالع

ينهـى عـن اختـاذ التامثيـل ذوات كام وتراه ينهى عن السجدة لغريه تعاىل، 
 إليـه واإلصـغاء، وينهى عن طاعة غري اهللا رواحاأل ي وعن تصوير ذوالظالل

 وأئمة الدين، وينهى األنبياء كطاعة ، إال ما رجع إىل طاعة اهللا،فيام يأمر وينهى
  . خطوات الشيطانباعّتا وعن باعهاّتاوعن البدعة 

ة أهل ّ وعن أئم صىل اهللا عليه وآله املأثورة عن النبيَّوال ريب بأن األخبار
أو إىل ، ّي وخفـٍّ الرشك ينقـسم إىل جـيلكون يف الم متضافرةعليهم السالبيت 

 الرشك ذو مراتب كثرية ال يسلم من مجيعهـا إال َّوأن، رشك أصغر ورشك أكرب
ُوقد سئل املخلصون، وأنه أخفى من دبيب النمل عىل الصفا يف الليلة الظلامء، 

َيوم ال ي{: اإلمام جعفر الصادق عليه السالم عن قوله تعاىل َ ََ َنفع مـال وال بنـونْ ُ َ َ َُ ٌ َ َ 
ٍإال من أتى اهللاَ بقلب سليم*  ِ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ْ َّ القلـب (: فقـال عليـه الـسالم، )٨٩: الـشعراء( }ِ

 فهـو ّقلب فيه رشك أو شكّكل و :قال ،ه ليس فيه أحد سواهَّ يلقى ربالذي :السليم
 .)١()لآلخرة وإنام أرادوا بالزهد يف الدنيا لتفرغ قلوهبم ،ساقط

َّالسـيام أدعيـة ، ما ورد يف مجلـة مـن األدعيـةىل عكل ُ من يشهنالك، نعم
ومسألته تعاىل ، صىل اهللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالماالستشفاع بالنبي 

حيـث يعتـرب ، وتعظيم آثـارهمم ك هبّ وزيارة قبورهم وتقبيلها والترب،همّبحق
نـدرج حتـت أو مـا ي،  وهو الرشك الـوثني، عنهّيالرشك املنهذلك من مظاهر 

ه العبـادي فيـه ّ هذا النوع من التوجَّبأنّوحيتج لذلك ، )٢(عنوان الرشك األكرب
                                                 

 .٥ ح ،١٦ ص،٢ج: ُ أصول الكايف)١(
َّ متييزا له عن الرشك األصغر املسمى يف )٢( ُ ُوهو ال يوجب الكفر وإنـام ، علم األخالق بالرياءً

  = ، َّ خذ األجر ممن كنـت تعمـل لـه:ُحيث يقال للمرائي يف يوم القيامة، هو ماحق لألجر
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 إنـام األوثـانأصحاب َّأن و، واضح وهو رشك ،إعطاء تأثري ربويب لغريه تعاىل
َهـؤالء شفعاؤنا عند اهللاِ{: أرشكوا لقوهلم يف أوثاهنم ِ َ ُ َ ََ ُ : وقوهلم، )١٨: يونس( }ُ

َّما نعبدهم إال{ ِ ْ َُ ُ ُْ َ ليقربونا إىل اهللاِ زلفىَ ْ َُ ِ َ ُ ِّ َُ وال فـرق يف عبـادة غـري اهللا ، )٣: الزمر( }ِ
هذه فجميع ،  من اجلبابرةًاراّ أو جبًاّ أو وليًاّسبحانه بني أن يكون ذلك الغري نبي

 . خالصة إشكاهلمه هذ. عنهّيالرشك املنهاملظاهر من مصاديق 
 :اجلواب عن ذلك هوو
يف غـريه تعـاىل  -ّمـادي أو غـري ًاّماديـسواء كان  -ثري ثبوت التأَّإن  ً:الّأو

تعـاىل يف كالمـه التـأثري بجميـع اهللا قـد أسـند فرضوري ال سبيل إىل إنكاره، 
 يستلزم إبطال قـانون ًالتأثري عن غريه تعاىل مطلقاَّكام أن نفي أنواعه إىل غريه، 

حيد، وفيه هدم بنيـان ة التوّ هو الركن يف مجيع أدلالذي ّعامية واملعلولية الّالعل
هـو االسـتقالل يف بالرضورة ف من التأثري عن غريه تعاىل ياملنفوأما ، التوحيد
 .كام هو واضحال كالم فيه، وهذا ، التأثري

عـن ُبـل وخمـرج ، نكـار بدهيـة العقـلُموجب إل مطلق التأثري فيوأما نف
َوال { :يف مثـل قولـهتعـاىل  ذكـرهم اهللا مـنيستشفع بفمن ، اإلنسانيةالفطرة  َ

                                                                                                                   
ُوأعظم صور الرياء ما يقع من العبد ما يرائي بـه يف أصـول ،  يفعل أكثر من ذلكّلعلهو=  ُ

: أو كمن يقـول ريـاء، ً عليه وآله رياءُكمن يظهر توحيده أو متابعته للنبي صىل اهللا، الدين
َّاعلم أن الريـاء يف أصـول (: يقول السيد اإلمام اخلميني، ل عىل أحد سوى اهللاّإين ال أتوك

ًالعقائد واملعارف اإلهلية أشد من مجيع أنواع الرياء عذابا وأسوأها عاقبة، وظلمتـه أعظـم  ّ
إذا كـان يف واقعـه ال يعتقـد  وصـاحب هـذا العمـل ،وأشد من ظلامت مجيع أنواع الرياء

ّالذي يظهره، فهو من املنافقني، أي أنه خملد يف النار، وأن هالكـه أبـدي، وعذابـه أشـد باألمر  ّ َّ
ًوأما إذا كان معتقدا بام يظهر، لكنه يظهر من أجـل احلـصول عـىل املنزلـة والرتبـة يف . العذاب

ّقلوب الناس، فهذا الشخص وإن مل يكن منافقا إال أن رياء ي إىل اضمحالل نور اإليـامن ّه يؤدً
  .٤٦ص: لإلمام اخلميني، ًاألربعون حديثا: انظر). يف قلبه، ودخول ظلمة الكفر إىل قلبه
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َيملك الـذين يـدعون مـن دونـه الـشفاعة إال مـن شـهد بـاحلق وهـم يعلمـون َُ َ ْ َ َ ْ ََ َّْ ُ َ َ ُ ُ َِّ َ ِ َ ِْ َ َّ ِ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ُِ{ 
َوال يشفعون إال ملن ارتىض وهم من خشيته مـشفقون{:  وقوله)٨٦: الزخرف( َُ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ِّ ْ ََ َْ ُ َ ُ ََ ِ َ َّ َِ َ{ 
ك ّورهم وتقبيلهـا والتـربهم بزيـارة قبـّمهم ويظهر حـبّأو يعظ، )٢٨: األنبياء(

ْذلك ومن يعظم {: قوله تعاىلًعمال بو ًكاّبرتبتهم بام أهنم آيات اهللا وشعائره متس ُ َِّ َ َ َ ِ َ
ِشعائر اهللاِ فإهنا من تقوى القلوب ُ ُْ َْ َّ ََ ِ َِ َِ َ وآية القربـى وغـري ذلـك مـن ، )٣٢: احلج( }َ

 كـام يف قولـه ، هبـم إىل اهللا الوسـيلةيفهو يف مجيع ذلك يبتغـ، ةسنّالكتاب وال
َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَ وابتغوا إليه الوسيلة{: تعاىل ْ ْ ُ َْ ْ َ َِّ ِ َِ ْ َ َِ ُ َ َّ ُ َ ََ ُّ فرشع به ، )٣٥: املائدة( }َ

هم وتعزيـرهم وتعظـيمهم وسـائل ّابتغاء الوسيلة، وجعلهم بام رشع من حـب
ذلك مـن ب إىل اهللا بحبهم وتعظيم أمرهم وما لّفال مانع من التقروعليه إليه، 
وا اسـتقالل َمن غري أن يعطـهبم ل واالستشفاع ّ إذا كان عىل وجه التوساآلثار

 .ةّالتأثري والعبادة البت
ب إىل ِّع عند اهللا أو يقـرَشفَ أن يَ اهللا رجاءُ غريَعبدُفرق بني أن يف :ًثانياأما و

 الـصورة ي ففـ،ب هبم إليهّاهللا، وبني أن يعبد اهللا وحده مع االستشفاع والتقر
 وهـو الـرشك يف ، إعطاء االسـتقالل وإخـالص العبـادة لغـريه تعـاىلاألوىل

 ّتصختـض االستقالل هللا تعـاىل وّ ويف الصورة الثانية يتمح،العبودية والعبادة
ْمـا نعبـدهم (:  تعاىل املرشكني قوهلم اهللاّوإنام ذم، العبادة به وحده ال رشيك له َُ ُ ُْ َ

ُإال ليقربونا إىل اهللاِ ز َ ِ َِ ُ ِّ َُ ِ َلفىَّ  حيث أعطوهم االستقالل وقصدوهم بالعبـادة دون ،)ْ
إنام نعبـد اهللا وحـده ونرجـو مـع ذلـك أن يـشفع لنـا : اهللا سبحانه، ولو قالوا

 ّل إىل اهللا بتعظـيم شـعائره وحـبّ أو نتوسـ،مالئكته أو رسله وأولياؤه بإذنـه
هم كمثـل الكعبـة يف ئرشكـاسـيكون مثـل بـل ، ًأبـداأوليائه، ملا كفروا بذلك 

 .بالتوجه إليهااهللا عبد ُ هي وجهة وليست بمعبودة، وإنام ياإلسالم
َّن هنالك من املظاهر العبادية الشبيهة بام أسـموها بمظـاهر أجدير بالذكر 

الـذي أمجـع املـسلمون عـىل ،  وتقبيلهاألسوداحلجر من قبيل استالم ، الرشك
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َّموارد الرشك املحرمستثنى من ُمه ّفذلك كل، ترشيعه مـن عبـادة املوارد فهذه ، ُ
حينئذ فرق بينه وبني غريه فال يبقى  وللحجر حكم الطريق واجلهة، ،ًاهللا حمضا

 .َّ كام تقدمإذا مل يكن تعظيمه عىل وجه إعطاء االستقالل ومتحيض العبادة،
ًويف ضوء هذه البيانات يتضح لنا أن من أحـب شـيئا مـن دون اهللا تعـاىل  ََّّ ّ

بيبه إىل حاجة يناهلا منه أو اتبعـه بإطاعتـه يف يشء مل  فيه فاتبعه يف تسّقوةابتغاء 
ِال تغنـ، ًفقد اختذ مـن دون اهللا أنـدادا، يأمر اهللا به ْ َ شـفاعتهم شـيئا وال ه عنـيُ َ ْ ًُ ََ ْ ُ َ
ُينقذون ِ َكذلك يرهيم اهللاُ أعامل...{ و، ًه أبداُ َ ْ َ ُ ُِ ِ َ ِ َ َهم حرسات عليهم وما هم بخـارجني ـَ ُِ ِ َ ِ ُ َ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ ٍ َ
َّمن الن َ ّوإن أحب من كـان حبـه حبـ، )١٦٧: البقرة( }ِارِ ُّ ًباعـا هللا ّتباعـه اّتا هللا وًاَّ
 فليس ذلك من الـرشك  عليهم الـسالم وآله الطاهرين صىل اهللا عليه وآلهكالنبي
: وهو من تقـوى القلـوب، باع من شعائر اهللا تعاىلّت واالّبل ذلك احلب، بيشء

َذلك ومن يعظم شعائر اهللاِ { ْ ُ َِ َِ َ ََ ِّ َ ِفإهنا من تقوى القلوبَ ُ ُْ َْ ََّ ِ َ ِ َّوال خيفى بأن ، )٣٢: احلج( }َ
إعطاء االستقالل هلذه الشعائر واآليات يف قبال اهللا تعاىل واالعتقاد بأهنا متلك 

ّلنفسها نفعا ورض ًا وموتا وحياة ونشورا من دون اهللا تعاىل فإنه إخراج هلا مـن ً ً ً
 .لوهية والرشك باهللا العظيم يف دائرة األوإدخاهلا، باعّتعنوان الشعائر الصحيحة اال

 

بعد تلك اجلولة التنقيبية يف موضوعة التوحيد وعينية االسم وبيـان أثـره 
َّ مـست احلاجـة للوقـوف عـىل جمموعـة ،مثم املرور باالسم األعظ، التكويني

ا آيـة نكات ذات صلة وثيقة بموضـوعة التوحيـد وكلمتـه التـي ابتـدأت هبـ
ات اخلاطئـة واملبـاين الباطلـة يف ّتصورّولسوف يتضح لنا مجلة من ال، الكريس

 : أما النكات فهي، ّ البتةالتعاطي مع هذه الكلمة التي ال يعلوها يشء
 أرشفية كلمة التوحيد: ُالنكتة األوىل

َاهللاُ ال إلــه إال هـو{: وهو قوله تعـاىل، َّإن ما جاء يف مطلع آية الكريس ُ ََّ َِ َِ{ ،
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ّيمثل وال رشف ،  كلمة التوحيدّمتثلألهنا ،  أرشف مجلة نطق هبا القرآن الكريمُ
 .كام هو واضح، فوق رشف التوحيد

ا حتديد ُ املستفاد من األداة النافية للجنس تستدعي منّّوصورة النفي الكيل
ة يف قبـال اهللا ّتـصوركون األداة بصدد حتقيق نفي مطلـق اآلهلـة املوهومـة وامل

حيـث ، أو أهنا بصدد إثبات وجود اهللا سبحانه ونفي ما عداه مـن اآلهلـةتعاىل 
 .وقع خالف يف حتديد مدخول النفي

َال إلــه إال هـو: أعنـي قولـه - أن اجلملـة َّفقد تبـني(: ائيطباطبقال ال َُ َّ َِ َِ- 
لة ال لنفي غري اهللا وإثبات وجود َّمسوقة لنفي غري اهللا من اآلهلة املوهومة املتخي

ه كثريون، ويشهد بذلك أن املقـام إنـام حيتـاج إىل النفـي ّبحانه، كام تومهاهللا س
 .)١(...)ً والنفي معااإلثبات ال لوهيةاأل لوحدته يف ًفقط، ليكون تثبيتا

ّفالنص بصدد النفي املطلق جلميع اآلهلة املتومهة ُ ال بصدد نفيها وإثبـات  ،ّ
 كـون القـرآن بنفـسه مل نا عـىلّوهلذا األمر منشأ قـرآين يـدل، الواجب سبحانه

وإنـام تعـاطى معهـا عـىل أهنـا ، َّيتعرض إىل موضوعة إثبات الواجب سبحانه
ِأيف اهللا شك فاطر الساموات واألرض{: قال تعاىل، أصل ثابت ومفروغ منه ْ ََّ َِ َِ َِ ِ َ ٌَّ َ...{ 

: قـال تعـاىل، َّ وقد عرب عن هذا األصل املفروغ منه بأنه فطري.)١٠: إبراهيم(
ْفأقم { ِ َ َوجهك للدين حنيفا فطرة اهللاِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاِ ذلك َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ ْ َ َ َ ْ ََ َّ َِّ َ َْ َ ََ َْ ًَ ِ

َالدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون ُ َ َ ُ َِّ َ ْْ َّ َ َُ ِ َّ َِّ َْ َ  .)٣٠: الروم( }ِ
وفطـر اهللا اخللـق وهـو إجيـاده ، ومنـه الفطـرة(: ويف ذلك يقول الراغب

ِفطـرة اهللاِ التـي {:  فقولـه.األفعالحة لفعل من ّ وإبداعه عىل هيئة مرتشءاليش َِّ َ َ ْ
َفطر الناس عليهـا ْ ََ َ َ َّ َ ز يف النـاس مـن ّ فإشارة منه تعاىل إىل ما فطر أي أبدع ورك،}َ

 .)٢(...)معرفته تعاىل
                                                 

  .٣٩٥ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 ).فطر(: ّمادة، ٣٨٢ص: مفردات غريب القرآن )٢(
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  فـذلك،كان البعض يعاين من ضبابية يف وضوح هذا املنطق الفطريإذا وأما 
 ُحيث يفيض االنغامس يف الـدنيا إىل التجـايف، ةّاديّتعلقات هذه النشأة املُيعود إىل م

َّفيدس فطرتـه يف تـراب امللـذات والـشكوك الباطلـة، عن النداءات الفطرية ّ ،
ّفتعط ، ل الفطرة عن أداء وظائفها وتنحرس آثارها ما دام صاحبها أسري الغفلـةُ

ّولو انتبه قليال لتحسس صوت التوحيد واملعرفة  بل ، الكامن يف أصله ونشأتهً
َّيـوم أقـر اجلميـع ، ّستكون له املكنة من تذكر إقراره السابق عىل هـذه النـشأة

ْوأشهدهم عىل أنفسهم ألست بـربكم قـالوا {: وهو قوله تعاىل، بربوبية اهللا تعاىل َُ َ َْ َ ْ ْ ُْ ِّ َ ُ َِ ُ ََ َ َِ ِ ُ َ ْ
َّبىل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا  َِ ِ َِ َ َ َْ ُ َْ َْ ُ َ َْ ِ َكنا عن هذا غافلنيَ ِ ِ َ َ َ ْ َ َّ  .)١٧٢: األعراف( }ُ

فقد ورد عن ، والغفلة ال تكون إال عن أمر مركوز يف النفس موجود فيها
: ابن مسكان عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم يف ذيل هذه اآليـة أنـه قـال

، فثبتـت املعرفـة ونـسوا املوقـف، نعـم(: فقال عليـه الـسالم. ؟معاينة كان هذا
 .)١(...)حد من خالقه ورازقهأ ِولوال ذلك مل يدر، رونهوسيذك

ّر حيصل بواسطة التخلص من حاكمية عامل املادّوهذا التذك وهو حيصل ، ةّ
وإمـا ، ة النـاسّعاموهو ما هو عليه ، إما باملوت االضطراري، بأحد الطريقني

ًباملوت االختياري الذي يعتمد كليا عـىل طهـارة الـنفس وتزكيتهـا فتـرشق ، ّ
 .ومنه ما كان عليه العبد يف العوامل السابقة، ى الفيضّلروح لتتلقا

سألت أبا جعفر البـاقر عليـه الـسالم عـن (: ويف املحاسن عن زرارة قال
ّقول اهللا عز وجل َفطرة اهللاِ التي فطـر النـاس عليهـا{: َّ ْ َ ََ ََّ َ َّ َ َْ ِ : فقـال عليـه الـسالم، }َِ

م وال مـن ُّيعلمـوا إذا سـئلوا مـن رهبـ ولـوال ذلـك مل ،مّفطرهم عىل معرفة أنه رهب
ّوبذلك ال حيتـاج معهـا إىل أدلـ، فالفطرة ناطقة بوجود اهللا تعاىل، )٢()رازقهم ة ُ

                                                 
  .٢٤٨ ص،١ج: تفسري القمي )١(
 .باب جوامع الكلم، ٢٢٤ ح،٢٤١ ص،١ج: ي الربق،املحاسن )٢(
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 .)١(وبراهني إثباتية
                                                 

 : ولك أن تسأل)١(
من سورة الـروم ظـاهرة يف فطريـة الـدين ال خـصوص التنبيـه إىل ) ٣٠(: َّإن اآلية: ًأوال

ة بوجـود ّمن سورة األعراف ليـست خاصـ) ١٧٢(: َّكام أن اآلية، فطرية وجود اهللا تعاىل
 ؟َّألن الشهادة كانت عىل الربوبية، اهللا تعاىل
ّهذا املعنى وإن كان صحيحا وقد دلَّإن : وجوابه من قبيـل مـا ، ت عليه مجلة من الرواياتً

اء َّأتـاه ابـن الكـو: (قـال، رواه العيايش عن األصبغ بن نباته عن اإلمام عيل عليه الـسالم
 مـن ولـد آدم قبـل ًم أحـداَّيا أمري املؤمنني أخربين عـن اهللا تبـارك وتعـاىل هـل كلـ: فقال

، فثقـل وا عليـه اجلـوابّهم وفاجرهم، وردّم اهللا مجيع خلقه برَّقد كل: موسى؟ فقال عيل
مـا   أو:كيف كان ذلك يا أمري املؤمنني؟ فقال لـه: اء ومل يعرفه، فقال لهَّذلك عىل ابن الكو

ْوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم{ : كتاب اهللا إذ يقول لنبيهتقرأ ْ َّ ِّ ْ َ َُ َ َ َ ُّ ََ َ ََ ُ ُْ َ َُ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ِ 
َعىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بىل ُ َ ََ ِّ َْ َ ْ َ ْ ُْ ِ ُ َ َِ ِ  كـام ،وا عليـه اجلـوابّفقـد أسـمعهم كالمـه ورد، }ُ

َقالوا بىل{: اءَّتسمع يف قول اهللا يابن الكو َُ ْ  وأنا الرمحن ،ناأ َّإالله إنا اهللا ال  أِّينإ: فقال هلم، }َ
، وأمـر اخللـق واألوصـياء واألنبيـاءز الرسـل َّوا له بالطاعة والربوبية، وميـُّفأقر، الرحيم

 شـهدنا علـيكم يـا : بـذلكإقرارهموا بذلك يف امليثاق، فقالت املالئكة عند ُّبطاعتهم فأقر
 ،٤١ ص،٢ج: تفـسري العيـايش> .)ا عن هـذا غـافلنيّ كنإنامة ا آدم أن تقولوا يوم القييبن
 .<١١٦ح

ُإال أنه البد من التنبيه إىل أن األمور الفطرية ذات در جات ومراتب متفاوتـة يف الوضـوح َّ
والشاهد عىل ذلـك هـو مراجعـة ، وهي نتيجة طبيعية للرتاتبية بني تلك احلقائق، واخلفاء

ّحيث نجد أن ظاهرة اإلحلاد أقل من ظـاهرة الـرشك، التأريخ البرشي واألخـري بـدوره ، َّ
ّأقل من ظاهرة عدم اإليامن بنبو الختالف عىل اإلمامة َّكام أن ا، ة اخلاتم صىل اهللا عليه وآلهّ
ويف ضوئه تفـاوت ، ُذلك شاهد االختالف املشار إليهّكل ، ةّأكرب من االختالف عىل النبو

 .تركيز القرآن عىل املقوالت الفطرية رغم أصالة فطريتها
ّإن الفطرية التي جعلتموها حـد: ًثانياوأما   ال - لعـدم احلاجـة إىل االسـتدالل- أوسـط ًاَّ

 =فإهنا هي التي جتعل من القضية نظرية عىل مـستوى، بتالة بالغفلةُتكفي بعد أن كانت م
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ّجدير بالذكر أن الفطرة يف كل تفسرياهتا تعنى العلم احلضوري والبدهيـة  َّ
ي يكـون قياسـها أو النظرية القريبة من البداهة التـ، التي تكون قياساهتا معها

ّمؤل ّفا من مقدمتني بدهيتني حارضتني للنفسُ ومـن هنـا ، ال يلزمها الوضوح، ً
                                                                                                                   

 ؟العلم احلصويل مهام كان تفسريكم للفطرة=
ًإن فطرية عموم الدين يف مستوى معارفه وترشيعاته استنادا إىل ظهـور اآليـة يف : جوابهو َُّ

ّى أهنـا تـوفر بمعنـ، ّكمنبه ملا هو مغفول عنه،  ال تعني عدم احلاجة إىل االستدالل،العموم ُ
ٍفليس مهمتها حينئـذ اإليـصال إىل ، َّالعلم املركب وااللتفات إىل ما هو املركوز يف الفطرة ّ ُ

 .وإنام توفري العلم بالعلم، جمهول حيث ال جمهول
دك اهللا ّاعلم يـا أخـا احلقيقـة أيـ(: ُقال صدر املتأهلني، وهذا ما أشار إليه مجلة من األعالم

ء مع الذهول عن   وهو عبارة عن إدراك يش،ًاجلهل قد يكون بسيطا العلم كَّ أن:بروح منه
 وهـو عبـارة عـن إدراك ًاّمركبـ وقد يكـون ، املدرك ماذاَّذلك اإلدراك وعن التصديق بأن

  .ء  املدرك هو ذلك اليشَّء مع الشعور هبذا اإلدراك وبأن يش
أحـد يف أصـل ّكـل ط حاصل ل تعاىل عىل الوجه البسيّ إدراك احلقَّ إن:د هذا فنقولَّإذا مته
 ّكـام خيـتصـ  سـواء كـان عـىل وجـه الكـشف والـشهود ّركبوأما اإلدراك امل... فطرته
رين يف صفاته ّكام حيصل للعقالء املتفكـ أو بالعلم االستداليل ـ ص األولياء والعرفاء ّبخل

 قّ وفيـه يتطـر،ا هو حاصل للجميع وهو منـاط التكليـف والرسـالةَّفهو ليس ممـ وآثاره 
 وإليه يرجع حكم الكفر واإليامن والتفاضل بني العرفاء واملراتـب بـني ، والصوابأاخلط
احلكمـة : انظـر>). ق إليـه اخلطـاء و اجلهالـةّل فإنـه ال يتطـرّ بخالف النحو األو،الناس

 . <١١٨ -١١٦ص، ١ج: املتعالية يف األسفار العقلية األربعة
وإنـام هـو ، ليس هو يف مقام االستدالل واإلثباتَّإن املقطع الذي نحن بصدده : ًثالثاوأما 
ّجمر ًومعه ال مشكلة يف فرض أنه يتحدث عن وجـود اهللا تعـاىل أيـضا، ريّد عرض تصوُ ّ ُ ،

َّألن املنفي  ؟ّ هو االستدالل عىل فرض التنزل ال أصل احلديث عن الوجودَّ
ّومن ثم يمكن الـتحف، إهنا التفاتة مقبولة: وجوابه ُ ة يف احلـديث عـن ظ عـىل ظهـور اآليـَّ
  ).دام ظله(منه . إثبات التوحيد بعد عرض وجوده تعاىل: مها، َّقضيتني
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َّبل إهنـا مهـد، ُجاءت منسجمة مع الغفلة فاحتـاج األمـر إىل ، ًدة دائـام بـذلكُ
ِّوإال دس يف الرتاب وانطفأ أثرها وعطـل دورهـا، الرعاية والتذكري ُ َّ فكانـت ، ُ

ومن هنا تفهم ، ة والغفلةّلفطرة من غطش املادالذكرى فاعلة يف تطهري ساحة ا
َوذكر فإن الذكرى تنفـع املـؤمنني{: ًوجها آخر لقوله تعاىل ِ ِ ْ َُّ ُ ََ َ َ ْْ ِِّّ ِ َ ، )٥٥: الـذاريات( }َ

:  قال تعـاىل؛وإال عادت الغفلة من أصل، ُكام ينبغي مراعاة احلال بعد الذكرى
ْفال تقعد بعد الذكرى مع القـو...{ َ ْ َ َُ ْْ َ َ ْ ِّ َ ْ َ َ َم الظـاملنيَ ِِ َّ ولكنـه انطفـاء ، )٦٨: األنعـام( }ِ

فإهنا من سـنن اهللا التكوينيـة التـي ، ًفالفطرة ال متوت أبدا، ًعريض وليس ذاتيا
َّفلن جتد لسن{: قال فيها تعاىل َُ ِ ِ َ َ َّتبديال ولن جتد لسن  اهللاِةَ َ َُ ِ ِِ َ َ َ ً حتويال اهللاِةًْ ِ ْ  .)٤٣: فاطر( }َ

ّواحلـضور والتـأثري مـرشوط بعـدم حتقـق َّإن الوضوح واالستفادة ، نعم
ّإذ إنه يصيب الفطرة بالـشلل التـام؛  املوت بالنسبة للفطرةّقوةوالرين ب، الرين ُ 

ّحتى يصري صاحبه مستهجنا لكل، والعجز الكامل ً ًومقـبال ،  فضيلة ونصيحةُ ُ
َّوال ريب بـأن للـرين أسـبابه املوضـوعية أشـار إليهـا ، رذيلة رصحيةّكل عىل 

َكـال بـل ران عـىل قلـوهبم مـا كـانوا يكـسبون{: ًاال بقولـه تعـاىلالقرآن إمجـ َُ َ َِ ْ َُ َّ ََ َِ ِ ُ َ ُْ َّ{ 
وبنحو من التفصيل أسبابه نوع الرتبية والثقافة والقـيم التـي ، )١٤: املطففني(

وسـائر التـأثريات ، ي ينـشأ فيـهذوالوسـط االجتامعـي الـ، اها اإلنـسانّيتلق
 .)١(ًكام جاء رصحيا يف األخبار، فطرةُوإال فاإلنسان يولد عىل ال، اخلارجية

 حقيقة الوحدة: النكتة الثانية
وحـدة  م أ هـي وحدة عدديةأ، ة املبحوث عنها يف املقامما هو نوع الوحد

 ؟حقيقيةّحقة 
                                                 

 صىل اهللا عليـه قال رسول اهللا(: عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أنه قال روى الكليني )١(
َّكل مولود يولد عىل الفطرة، يعنـي املعرفـة بـأن :وآله ُأصـول ). ... اهللا عـز وجـل خالقـهّ
 . ٣ح، ١٢ ص،٢ج: لكايفا
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مـن القـدماء ، ّكلمـنيُعنا كلـامت األعـالم مـن الفالسـفة واملتّفإذا ما تتب
ّواملتأخرين وهـو مـن األخطـاء ، العدديـةنجد أهنا ظاهرة يف القول بالوحدة ، ُ
املـأثور مـن كلـامت الفالسـفة البـاحثني يف مـرص (: ائيطباطبقال ال، الشائعة

 حتى ، الوحدة العدديةيالقديم واليونان وإسكندرية وغريهم ممن بعدهم يعط
 بن سينا يف كتاب الـشفاء، وعـىل هـذا املجـرى  عيلح هبا مثل الرئيس أيبّرص

وأمـا أهـل .  مـن اهلجـرة النبويـةاأللفحدود جيرى كالم غريه ممن بعده إىل 
 أزيـد مـن الوحـدة يالكالم من الباحثني فاحتجاجاهتم عىل التوحيد ال تعطـ

ة، فهذا ما ّعام هذه احلجج مأخوذة من الكتاب العزيز َّ يف عني أنًالعددية أيضا
نه القرآن الكريم من َّفالذي بي. ل من كلامت أهل البحث يف هذه املسألةّيتحص
 َّل خطوة خطيت يف تعليم هذه احلقيقة مـن املعرفـة، غـري أنّ التوحيد أومعنى

 الذين يلوهنم َّأهل التفسري واملتعاطني لعلوم القرآن من الصحابة والتابعني ثم
 أمهلوا هذا البحث الرشيف، فهذه جوامع احلديث وكتب التفسري املأثورة منهم

 .)١()استداليلح، وال بسلوك  من هذه احلقيقة ال ببيان شارًال ترى فيها أثرا
 بالوحـدتني العدديـة -)٢(ُولو بشكل مـوجز -ًال ّوهنا ينبغي التعريف أو

وعليه جرت ، احلقيقةّاحلقة لتزم بالوحدة اَّوكيف أن القرآن الكريم ، واحلقيقة
 .كلامت املعصوم

ٍفهي الوحدة التي يمكن فرض ثـان معهـا: أما الوحدة العددية وخلفيـة ، ُ
عنـده وجـوده  ّفالواحد العددي لـه حـد ينتهـي، نفس املحدودية يد هّالتعد
فالثاين يبدأ من ، ومن ثم أمكن للثاين أن يأخذ موقعه يف عرض السابق، وكامله

                                                 
  .١٠٤ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
ّ فلريجع املتتب)٢(  )حوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته ب،التوحيد(: ع يف تفصيل املسألة إىل كتابناُ

 ).دام ظله(منه .  فام بعد٤٩ ص،١ج: ًتقريرا لدروس السيد كامل احليدري
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ّمـن قبيـل الكتـاب الواحـد حيـث يمكـن فيـه التعـد، لّحيث ينتهـي األو د ُ
ويف ، وبـذلك تفـرض وجـود الثـاين، ةّملحدوديته وعدم استغراقه لعـامل املـاد

ُورة فرض الثاين تفرض األعداد األخرى لنفس النكتة السابقةص ُ. 
َّ فإهنا تعلم مما احلقيقيةّاحلقة وأما الوحدة  ٍحيث ال يمكن فرض ثان ، ّتقدمُ ُ

ّنظرا لعدم حمدودية األو ًبمعنى أن إطالقه يف الوجود ال يرتك جماال لفـرض ، لً َّ
ًثان فضال عن الكثرة ّود ال يتـصور معـه ثـانّفإذا مأل وجوده احلقـي الوجـ، ٍ ُ ،

ًفإطالقه ال يتحمل وال حيتمل التقييد إطالقا وهبذا املـالك واملحتـوى يتبلـور ، ّ
ًوهـو الوحـدة القهاريـة أيـضا، احلقيقيـةّاحلقـة عندنا اصطالح الوحدة  كـام ، َّ

 .سيأيت
ُن املرفوع وهو وجود الثاين بإطالقية املطلق إنام عـىل نحـو أجدير بالذكر  َّ

ًبمعنى هنالك استحالة إمكانية فضال عن االستحالة ،  الوقوعّردجماإلمكان ال 
 حتـى مـع -َّفإن فرض اإلمكان الثبـويت ، ال أنه ممكن ولكن مل يقع، الوقوعية

وبالتايل ، )١( ال يعفيه من املحدودية والتناهي-فرض استحالة اإلمكان اإلثبايت
، ًردة لألغيـار مطلقـاُوهو خمالف للحقيقة اإلطالقية الطا،  لهٍفرض ثانّيصح 

 .وهذا واضح، ًلوهية أيضاٍوهو مناف حلقيقة األ
 ّعـام كـان االعتقـاد ال، يألف الوحـدة العدديـةّعاما كان الذهن الّمل :تنبيه

                                                 
َّ بـأن املـشهود هـو أن ُيقال ربام )١( ، ة التوحيـد تثبـت االسـتحالة الذاتيـة للـرشيكّأدلـّكـل َّ

 جيعل فـرض الثـاين - وهو الذي يعتمد الوحدة احلقيقة-َّواالختالف بينهام يف أن بعضها 
ّما فرض ثانيا عاد أوّكل َّإن َ : أي، ًحماال ً  - الذي يعتمـد الوحـدة العدديـة-وأما اآلخر ، ًالُ

 ؟فإنه فاقد هلذه امليزة
َّغري أن الفرق بينهام هـو أن الوحـدة ، ة تثبت االستحالة الذاتيةّاألدلّل كَّإن ، نعم: وجوابه َّ

ًغري العددية تستلزم أن يكون فرض الثاين حماال ُبينام يف الوحـدة العدديـة يمكـن فـرض ، ُ
َّ إال أن الربهان دل عىل استحالة وجود الثاين،الثاين معها  ).دام ظله(منه . َّ
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ّمتحركا باجتاه التعلق بالوحدة العددية ً ّ ولذا جـاءت هـذه البحـوث العقليـة ، ُ
ّوالنصية الدينية لرفع ذلـك التـوهم وتأكيـد حقيقـة الوحـ ّدة احلقـة املناسـبة ّ

 .إلطالقية الواجب سبحانه
 َّالوحدة القهارية: النكتة الثالثة

 سبحانه بالوحدة أردف ذلك ُام نعت اهللاُّمن احلقائق القرآنية البارزة أنه كل
ُيا صاحبي السجن أأربـاب متفرقـون خـري أم اهللاُ الواحـد {:  قال تعاىل؛َّبالقهارية َ َِ َِ ٌ َ ْ َ َْ ِ َ َ ٌَ ْ ِّ ُّ ْ ِّ ََ ُ َ ِ ِ
ُالقهار َّ َ ُقل إنام أنـا منـذر ومـا مـن إلـه إال اهللاُ الواحـد {: ًوأيضا، )٣٩: يوسف( }ْ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ َ َّْ ِ ِ َِ ٌ ُ َ ََّ َ ُ
ُالقهار َّ َ ّوال يـتم ، )١(كـام يف املفـردات، والقهر هو الغلبة والتذليل، )٦٥: ص( }ْ

ً جماال أن يفرض له ثانيـا ممـاثال بوجـهٍع لفارضَإال بأن ال يد ُ ً  ًفـضال عـن أن، ً
 إال ّحققَّومن الواضح أن ذلك ال يت، يظهر يف الوجود وينال الواقعية والثبوت

وإال انعـدم فـيام وراء ، وال مرشوط برشط، ّبأن يكون وجوده غري حمدود بحد
ًفيكون مقهورا ال قاهرا وحمـدودا ، وبطل عىل تقدير عدم قيده أو رشطه، ّحده ً ً

ّوبـذلك يـصح ، ن املوجـوداتُمنعزل الذات عن اإلحاطة بغريه مـ، ًال مطلقا
ق يف اخلـارج أو غـري جـائز ُّسواء كان جـائز التحقـ، ًللعقل أن يفرض ثانيا له

صف بالكثرة بالنظر إىل نفسه وإن فرض ّ عند العقل أن يتً أيضاَّ وصح،ّحققالت
َأال إهنم يف مرية مـن لقـا{: لقوله تعاىل ؛ليس كذلكمع أنه امتناعه يف الواقع،  ِّ ِّ َ ْ ْ ٍُ ِ ِ َّ ِ َ ء َ

ِرهبم أال إنه بكل يشء حميط ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ َ َ ْ ِّ َّ فتحصل أن معنـى وحدتـه تعـاىل .)٥٤: لتِّفص( }َِ َّ
 له فيام وراء ذلك ٍ حتى يمكن فرض ثانٍّ بحدّأنه من الوجود بحيث ال حيدهو 
ٌقل هو اهللاُ أحد{: معنى قوله تعاىلهو هذا ّلعل  و.ّاحلد َ َ َُ ْ ُاهللاُ الصمد * ُ َ ْمل يلد * َّ ِ َ ْ ْ ومل َ َ َ
ْيولد َ ٌومل يكن له كفوا أحد  *ُ َ ُ ََ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ ٌ أحـد>:  لفظ َّفإن ،)<التوحيد>سورة اإلخالص ( }َ َ َ 

                                                 
مفـردات ). واحد مـنهامّكل  ويستعمل يف ،ًالغلبة والتذليل معاالقهر : قهر(:  قال الراغب)١(

  .٤١٤ص: غريب القرآن
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: ً مـثاليقـالف،  يدفع إمكان فرض العدد يف قبالهًإنام يستعمل استعاماليف املقام 
ٌأحد>:  فاستعامل لفظ ،<ما جاءين أحد> َ  مـن اإلثباتيف  -السورة أعالهيف  - <َ

ته تعاىل بحيث يدفع فـرض ّ يفيد أن هوي،ٍ وال تقييد بإضافة أو وصفيغري نف
فهو حمـال بحـسب ولذا  ،ً أو كثرياً سواء كان واحدا،ته بوجهّمن يامثله يف هوي

 .الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب اخلارج
ُالصمد{:  يف وصفه تعاىل لنفسه بأنهّ الرسّتضحمن هنا ي َ  الذي يعني أنـه }َّ

ْمل يلد ومل يولد{: وبأنه، ةّه وجود فال جوف له وال فراغ البتّكل َْ ُ َْ َْ ََ فال منـشأ لـه ، }ِ
ٌمل يكن له كفوا أحـد{: وأنه، من خارج ذاته َ َُ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ  ّتـصورَّفـإن عـدم الـصمدية و، }َ
 . من املحدودية واالنعزالًا يستلزم نوعاَّمم ءاملنشأ والكف
 مـن األشـياء ذا يشء مـن الوجـود ً أنه كلـام فرضـنا شـيئاّتقدموالزم ما 

ًوالكامل يف قباله تعاىل ليكون ثانيا له ورشيكا من معنى الكامل هللا  عاد ما بيده ،ً
 ال يملك الذي، وغريه الباطل ء يشّ يملك كلالذي ّ، وهو احلقًسبحانه حمضا
َوال يملكـون ألنفـسهم رضا وال...{:  قـال تعـاىل؛ّ البتـةًلنفـسه شـيئا ََ ًَ ّ َ ُْ ْ َِ ِ ُِ َ ِ َ نفعــا وال َ َ ً ْ َ

ًيملكون موتا وال حياة وال نشورا ُ ُ َُ ََ َ َ ًْ َ َ ْ ًَ َ  .)٣: الفرقان( }ِ
 وآخر ً متناهياًفرض أمراُيمكنك أن تهلذه احلقيقة القرآنية وكشاهد صدق 

 عـن ي بحيث ال يدفعـه املتنـاه،ي باملتناهً حميطايتجد غري املتناهس ،ٍغري متناه
 مـسيطر عليـه يغـري املتنـاهَّسـتجد أن  فرضته، بـل ٍ دفعَّ أي،كامله املفروض

 هو القائم عىل ي من أركان كامله، وغري املتناهء يف يشيبحيث ال يفقده املتناه
  . وهذا واضحاملحيط به،ونفسه، الشهيد عليه، 

َّإن هذه الوحدة القهارية باصطالح القرآن تنفـي كـل  َّ وحـدة مـضافة إىل َّ
 لـو الـذيكالفرد الواحد من النوع  سواء كانت وحدة عددية ،كثرة مقابلة هلا

ه بـه ّ حيـدالـذي ّ هذا الفرد مقهـور باحلـدَّ فإن،فرض بإزائه فرد آخر كانا اثنني
 املسلوب عنه املفروض قباله، أو كانت وحدة نوعية أو جنسية أو اآلخرالفرد 
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 هـو نـوع واحـد الـذي كاإلنسان ،ية مضافة إىل كثرة من سنخهاّ وحدة كلّأي
 فإنـه ، الكثرية احلاصلة منه ومـن الفـرس والبقـر وغريهـاعاألنوامضاف إىل 
تعـاىل ال اهللا ، وإذ كـان خرُاأل األنواعه به ما يناظره من ّ حيدالذي ّمقهور باحلد
 ّ من ذاته وال صفته وال فعله وهـو القـاهر فـوق كـلّ البتةٍء يف يشٌءيقهره يش

ه عـدم، هـو موجـود ال يـشوبو يرجع إليه، ءليس بمحدود يف يشهو  ف،ءيش
   . ال يعرضه بطالنّوحق

َّنصية الوحدة احلقيقية احلقة: النكتة الرابعة ّ 
َّمرت بنا إشارات قرآنية للوحدة احلقيقية احلقة ًوبقي أن نعرج قليال عىل ، َّ ّ ُ

 ت لتكتمـلفقـد ورد، ّبعض النصوص الروائية لتكمل الصورة النصية لـدينا
ّنصوص مكث غرابة يف ذلـك مـا دامـت مجيـع وال ، وبألسنة خمتلفة، فة يف ذلكُ

ّالقضايا األخرى من التجر د والبـساطة والعلـم والقـدرة واحليـاة والتوحيـد ُ
َّتتأسـس عـىل طبيعـة ونـوع ، ّهمـةوغري ذلـك مـن املوضـوعات امل، األفعايل
 :  أما النصوص فمنها.الوحدة

 وباطنـه يف ،التوحيـد ظـاهره يف باطنـه(: صىل اهللا عليه وآلـهقال رسول اهللا 
مكـان، ومل ّكـل طلـب بُرى، وباطنه موجود ال خيفى، يُهره، ظاهره موصوف ال يظا
 .)١() منه مكان طرفة عني، حارض غري حمدود، وغائب غري مفقودُخيل

 يف ً يف ظهـوره وظـاهراًيـا باطنـا(... : ومثله جاء يف بعض أدعية أيام رجب
َّوجيل بأن هذا املفاد جذره قرآين، )٢()!بطونه ومكنونه  مـأخوذ مـن قولـه فهو، ّ

ٌهو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل يشء عليم{: تعاىل ُ ُِ ٍ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُْ َ ِّ ُْ ِ َّ ُْ  .)٣: احلديد( }َْ
                                                 

 . )معنى التوحيد والعدل(: باب. ١ح ،١٠ص: لصدوقل، معاين األخبار )١(
مصباح : انظر،  بن احلسن صىل اهللا عليه وآله يف أعامل شهر رجبّجة من أدعية اإلمام احل)٢(

 ). ٨٦٦(: رقم ٨٠٤ص: دّاملتهج
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ّإن الداللة النصية عىل التوحيد غري العددي تظهر حني معاجلة اإلشكالية  َّ
ُالتي تعرتض النص للوهلة األوىل وهي كيف اجتمع الظهـور والبطـون فيـه ، ّ
ً فإذا كان وجـوده ظـاهرا فكيـف أمكـن أن ؟ُسبحانه وتعاىل مع أهنام متقابالن

ٍيكون باطنا يف آن واحد ًال كيـف لـه أن يكـون ّوهكذا فيام إذا كان الـيشء أو، ً
ٍآخرا يف آن واحد ُ أو ليس املقابلـة مانعـة مـن ذلـك؟ً َ  وإذا اجتمعـا فيـه دون ؟َ

 ه؟ّ وما خلفية ذلك كل؟غريه
َّالسـيام يف إشـكالية ، أحـدها مفتـاح لآلخـر، ّمهمـةبة وُإهنا أسئلة متقار

ّوهنا يمكن أن نقد، التقابل ُ ، وهي اإلجابة التفصيلية، ُم إجابتني ونرجئ الثالثةُ
 . حيث يمكن الرجوع فيها إىل دراساتنا الكالمية والفلسفية والعرفانية

ًا غـري ُفكونـه مطلقـ، ص بإطالقية املطلقّوتتلخ، ُأما األوىل فهي اإلمجالية
ٍمتناه ًال وآخرا يف الوجود فإنـه ال جيتمـع إال يف ّيعني بالرضورة إذا فرضت أو ُ ً

ًوإذا فرضـت ظـاهرا وباطنـا فهـو كـذلك، املطلق عن القيود وإال ال معنـى ، ً
 .إلطالقيته وعدم تناهيه

 ألمري املؤمنني عيل عليه السالم ٍها بكلمةُّنستهل، وأما الثانية فشبه تفصيلية
 قبل أن يكون ًالّ فيكون أوً، حاالٌمل يسبق له حالاحلمد هللا الذي (: هلاّه أويف خطبة ل
ّكـل  و...، بالوحدة غريه قليـلّسمىمّكل  ،ً قبل أن يكون باطناًويكون ظاهرا، ًآخرا

 .)١()باطن غريه غري ظاهرّكل و، ظاهر غريه باطن
، وال عنـهُأريد به نفي مطلق احلـال واألحـ) ً حاالٌمل يسبق له حال(: فقوله

ل يف املواقـع بـني ّومـن مجلـة التغيـري التبـد، َّألن احلالية الزمها وقوع التغيـري
ًبمعنى أن يكون موصوفا بأحدمها قبـل ، لية واآلخريةّالظهور والبطون واألو

ًال دون أن يكون آخراّيكون أو: أي، صاف باآلخرّاالت أن دون ًويكون ظاهرا ، ً
                                                 

 ).٦٤(: رقم اخلطبة ١٥٣ ص،٥ج: رشح ابن أيب احلديد،  هنج البالغة)١(
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 أن يكـون ّ صـح-ّل والتغـريّ وهـو التبـد- ل فلو انتفى عنه احلـا.ًيكون باطنا
ًظاهرا يف عني كونه باطنا ًال يف عني كونـه آخـراّوأو، ً ومنـه تفهـم مـا ورد يف ، ً

  .)١()...األمور وال حتيله ،األزمنة وال تبليه ،ه الدهورّيا من ال تغري(: الدعاء
ّ بأن الصفات تقتيض وقوع التبد:فإن قلت ن صاف باحلال ومّفيلزم االت، لَّ

 ؟وهكذا، صاف بالظهور دون البطونّثم االت
ّ بأن صفاته سبحانه ليست منفك:قلنا بمعنى أهنا ليست طارئـة ، ة عن ذاتهَّ
األزلية (وما دامت هي كذلك فله الرسمدية املطلقة ، وإنام هي عينها، عىل ذاته
ومـا سـواه بـسبب ، وهـو الظـاهر والبـاطن، ل واآلخـرّفهو األو، )واألبدية

َّألحوال فهو إن تلبس باألولية يف الصدور حمكوميته ل  فـال يمكـن أن -ً مثال-َّ
ّوإن تلبس باآلخرية ظهورا استحال أن يكـون أو، يكون اآلخر بالرضورة ، ًالًَّ

وقد أشـار لـذلك ، وهكذا احلال بالنسبة للظهور والبطون بنفس النكتة اآلنفة
بـاطن ّكـل و، ري بـاطنظاهر غريه غـّكل (: أمري املؤمنني عيل عليه السالم بقوله

 .)٢()غريه غري ظاهر
بخـالف ،  يف عـني بطونـهوظاهر، يف عني ظهورهَّجلت قدرته باطن فهو 

تـه سـبحانه ّوالكـالم الكـالم يف جامعي، الوجود اإلمكاينالظاهر والباطن يف 
َّوهذا كله حيكي لنا إطالقيته وقهاريته وعدم تناهيـه، ل واآلخرّلألو  فـاملطلق .ّ

 وقـد ورد يف .ليـة واآلخريـةّ له جامعية الظهور والبطـون واألو،غري املتناهي
 ّتقـدمَّة عن اإلمام زين العابدين ما هو قريب ممـا ّبعض أدعية ليلة القدر املروي

يـا ،  يف بطونـهًويا ظـاهرا،  يف ظهورهًيا باطنا(: حيث يقول، يف أحد أدعية رجب
َّأن لـذلك صـلة وثيقـة وقـد عرفـت ، )٣()رىُ ليس يـًيا ظاهراو ليس خيفى ًباطنا

                                                 
 ).١٦٥(:  رقم الدعاء١١٩ص: دّمصباح املتهج )١(
  .حتقيق الشيخ حممد عبده، <٦٥>: خطبة رقم ١١٣ص ،١ج: هنج البالغة )٢(
  .<١٣١>: رقم ٢٦٧ص: عليه السالم لإلمام عيل زين العابدين، الصحيفة السجادية )٣(
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َّفتوحيده ووحدته احلقة املطلقة تقتيض أن ، احلقيقيةّاحلقة بالتوحيد وبالوحدة 
  .ّيكون هو األوحد املصداق احلق للوجود يف ظاهره وباطنه

 يف -املقـام يف من لطائف ما ذكره الشيخ حممد عبده يف تعليقـة لـه ّلعل  و
ما هللا من وصف (:  فيهاه قول-الذكرذيل خطبة اإلمام عيل عليه السالم اآلنفة 

 والتبـدل، ّفهو لذاته جيب بوجوهبا، فكام أن ذاته سبحانه ال يدنو منهـا التغـري
 وإن كـان ً ال يـسبق منهـا وصـف وصـفا،ًفكذلك أوصافه هي ثابتة لـه معـا

، ً وأبـداًل وآخر أزالّمفهومها قد يشعر بالتعاقب إذا أضيفت إىل غريه، فهو أو
ّكـل  ال يـزول وٍ موجود، وهو بذلك الـسبق بـاقّجوده لكلأي هو السابق بو

 .)١(...) سواه فعىل أصل الزوال مبناهٍوجود
إمجال دقيـق تفـصيله هـو أنـه الظـاهر ) ً حـاالٌمل يسبق له حال(: إذن فقوله
فـال ظـاهر غـريه ، وحده ال رشيـك لـه يف اجـتامع ذلـك لـه، والباطن وحده

  وإذا كـان كـذلك، الظهوروال بـاطن غـريه موصـوف بـ، موصوف بالبطون
َّوحقيقـة تـسمى ، َّ وكان لرقعة الوجود رقيقة تسمى بالظـاهر- وهو كذلك- ُ

 .)٢(ّالذي ما غاب قط فهو وحده احلارض ،بالباطن
َّن اخلصوصية احلقة التـي جعلـت أ من اإلمجال والتفصيل املوجز ّتضحفي َّ

ّوحدته احلقة قهارية هي إطالقية وجوده وعدم ات َّ  .ل مـن األحـوالصافه بحـاَّ
ّ صـح انحـصار الظهـور والبطـون واألو،فإذا انتفى احلال والتناهي عنـه ليـة َّ

                                                 
 .يف ذيل نفس اخلطبة ،١١٢ ص،١ج: املصدر السابق: ظر ان)١(
 واهللا ظـاهر ،ّالعامل غائب ما ظهر قط«: يقول الشيخ األكرب حميي الدين بن عريب ويف ذلك )٢(

سـتاذ الـشهيد الـشيخ مرتـىض دروس فلسفية يف رشح املنظومـة لأل: نظرا .»ّما غاب قط
ومـراده ، هـو اهللا تعـاىلطـون والبظهـور الفاملوجود الوحيد يف . ١٢٦ ص،١ج: ّمطهري

، ويف كلمتـه النفيـسة أرسار وأرسار ال تناسـب البحـث، ًالظهور احلقيقي يف األمرين معا
 ).دام ظله(منه . فالرتك أوىل
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 .واآلخرية به
َّإن رس التقابل امللحوظ يف املوجودات اإلمكانية واستحالة : ُبعبارة أخرى َّ

 فـإذا كـان .ها باملحدوديـة والتنـاهيّتصاف هو حقيقة ا،االجتامع يف واحد منها
وعليه ، ُفكانا متعاكسني، ّره حد ينتهي عنده ليأيت الباطنًأحدها ظاهرا فلظهو

 معـه ّتـصورُ فـال يٍوأما إذا كان املعنى غـري متنـاه، )١(فال يكون أحدمها اآلخر

                                                 
 :ُ ربام يقال)١(

ٍإن هذا يعنـي اسـتحالة اجـتامع املتبـاينني يف موجـود واحـد متنـاه: ًأوال ُ ُ حتـى لـو كانـا ، َّ
ّ إما أن يكونا متخالفني أو متـضادُ فاملتباينان-ُمتخالفني  ُ  -ين أو متناقـضني أو متـضايفنيُ

بعبـارة ؟ فالتبـاين يقتـيض ذلـك، منهام عن اآلخـر بـسبب التنـاهيّكل َّفإن صحة سلب 
ُكام أن املتقابلني يستحيل اجتامعهام يف موجـود واحـد يف زمـان واحـد مـن جهـة : ُأخرى َّ

 ذكـر مـن اجـتامع املتخـالفني كالـسواد فـام، ُواحدة فكذلك يستحيل اجـتامع املتخـالفني
ومثله ، ّمركبوهو يعني يف موجود واحد ، واحلالوة إنام هو يف موجود واحد من حيثيتني

 ؟ًليس اجتامعا يف احلقيقة
ُإذا كان هذا الوجود بـسيطا فإنـه يـستحيل االجـتامع يف املتخـالفني كـام يف ، نعم: وجوابه ً
ًأما إذا كان مركبا ، ُاملتقابلني َّ ُفال مشكلة يف االجتامع يف املتقابلني كام يف املتخالفنيُ ُ ُ. 
ُاملعروف أن التجرد هو الذي يسمح باجتامع املتقابالت ال غري التناهي: ًوثانيا َّألن املـانع ، َّّ

َّإال أن يقال بـأن التقابـل عـىل نـوعني، ّجردوهو مفقود يف امل، من اجتامعهام هو التزاحم ُ ،
وتقابل آخر ينشأ مـن ،  وهو املانع من االجتامع إال يف غري املتناهي،تقابل ينشأ من احلدود

 ؟ةّفيكون املانع من االجتامع هو املاد، التزاحم
، ةّفتـارة يكـون منـشأ التقابـل ضـيق عـامل املـاد، َّصحيح أن التقابل عىل نحوين: وجوابه

، ثنـني والثالثـةكالتقابل بني اال، ُوأخرى بسبب تناهي اليشء، كتقابل األجسام يف املكان
، ّوإنام يستحيل اجتامعها يف أي عامل آخر إذا قبلنـا العـدد هنـاك، ّاملادةفمثله ال يرتبط بعامل 

َّعلام أن االجتامع يف احلالني هو من باب الـسالبة بانتفـاء املوضـوع حيـث ال حـدود وال  ،ً
   ).هدام ظل(منه . وغري ذلك هنالك، ل واآلخرّ فال تظهر مثل مفاهيم األو،تزاحم
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ّومن هنا تفهـم وجهـا ورس، )١(ً فهو كالمها معا،ّوجود حد بني ظاهره وباطنه ًا ً
َوهللاِِ املرشق واملغرب ف{: ًجديدا لقوله تعاىل ُ َ َِ ْ َ َُ ٌأينام تولوا فـثم وجـه اهللاِ إن اهللاَ واسـع ِْ َ ُ ْ َ َِ َّ ِ َّ َْ َْ ُّ ُ ََ َ

ٌعليم ِ  .فافهم، ففي املرشق واملغرب إشارة للظهور والبطون، )١١٥: البقرة( }َ
                                                 

 وليسا مهـا، َّإن الظاهر والباطن يبقيان من املفاهيم القياسية: ُفيقالُ ربام يستدرك عىل ذلك )١(
ّومن ثم غري املتناهي جيعل من العامل والقادر علام كل، كالعلم والقدرة مـن ، هـاّه وقدرة كلً

ّولكن كيف جيعل منه ظاهرا وباطنا بحيث يكون هلام معنى حمـصل مـع، دون حدود ُ ً  غـري ً
 ؟التناهي
َّأن هذه املفاهيم إنام تظهـر عنـدما ) يف أبحاث التوحيد(ذكرنا يف دراسات سابقة : وجوابه

ّفهي ليست أوصافا له يف نفسه عىل حد العلم واحلياة والقدرة، ؤخذ مقيسة إليناُت بينام يف ، ً
 قـال ؛صفاتُل واآلخر والظاهر والباطن لو مل يكن هناك ما يقاس إليه مل تكن هذه الّاألو

 إىل باإلضـافة ًآخـرا يكون واآلخر يشء إىل باإلضافةً أوال يكون األول أن اعلم(: الغزايل
 إىل باإلضـافة واحـد وجـه من الواحد اليشء يكون أن رّيتصو فال ،متناقضان ومها ،يشء
 سلـسلة والحظـت الوجـود ترتيـب إىل نظـرت إذا بـل ،ًمجيعـا ًوآخـراً الّأو واحد يشء

 الوجـود استفادت هاّكل املوجودات إذ ؛لّأو إليها باإلضافة تعاىل فاهللا ةّرتتبامل املوجودات
 ترتيـب إىل نظـرت ومهـام. غـريه مـن الوجـود اسـتفاد ومـا بذاته فموجود هو اّوأم ،منه

 إليـه يرتقـي مـا آخـر هـو إذ ؛آخـر فهـو إليـه السائرين منازل مراتب والحظت السلوك
 األقـىص واملنـزل معرفتـه إىل مرقاة فهي معرفته قبل حتصل معرفةّكل و العارفني درجات

 .الوجود إىل باإلضافة لّأو ،السلوك إىل باإلضافة آخر فهو ،وتعاىل سبحانه اهللا معرفة هو
 مـن ًأيـضا ...البـاطن الظـاهر -  وكـذا–. ًآخـرا واملـصري املرجـع وإليه ً،الّأو املبدأ فمنه

 ًظـاهرا واحد وجه من يكون وال ليشء ًاوباطن ليشء ًظاهرا يكون الظاهر َّفإن ،املضافات
 الظهـور َّفإن ،آخر وجه من ًوباطنا ،إدراك إىل باإلضافة وجه من ًظاهرا يكون بل ،ًوباطنا

 مـن لـبُط إن بـاطن وتعـاىل سـبحانه واهللا ،اإلدراكات إىل باإلضافة يكون إنام والبطون
). االسـتدالل بطريـق العقـل خزانـة مـن ِلبُط إن ظاهر ،اخليال وخزانة ّاحلواس إدراك
 ).دام ظله(منه . ١٤٦ص: سنى يف رشح معاين أسامء اهللا احلسنىألاملقصد ا: انظر
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ّوستفهم بعدا آخر لكلمة إمام املوح : دين عيل عليه الـسالم حيـث يقـولًُ
ّما رأيت شيئا إال ورأيت اهللا قبله وبعده ومعه( ملقام األرفع يف التوحيد وهو ا، )١()ً

ال ينالـه إال مـن أوصـد أبـواب ، الذايت والصفايت واألفعـايل، بمراتبه الثالث
ًة مطلقاّحاكمية عامل املاد  .)٢( ذلكّتقدمكام ، ُ

 األعظم عليه ّوالويص  اخلاتم صىل اهللا عليه وآلهّح من كلمتي النبيّفيرتش
َّذه الوحدة القهارية مـن لوازمهـا َّوأن ه، َّهنام بصدد بيان وحدته احلقةأالسالم 

كالمـه صـىل اهللا عليـه وآلـه (: ائيطباطبقال ال؛ ًجامعية الظهور والبطون معا
ة عىل كونه تعاىل غري حمدود ّوسلم مسوق لبيان وحدته تعاىل غري العددية املبني

 عدم املحدودية هو املوجب لعدم انعزال ظاهر توحيـده وتوصـيفه َّنإ، فّبحد
 الظاهر والباطن إنام يتفاوتان وينعزل َّنإ ف،نه، وباطنه عن ظاهرهتعاىل عن باط

وكـذلك الظـاهر . داّ اختلطا واحتـّ فإذا ارتفع احلد،ّ باحلداآلخرمنهام عن ّكل 
دا فلـم ّب إذا حتـدّحياط به، والباطن املوجود إنام خيفـى ويتحجـ املوصوف إنام

 .)٣(...)ه املرضوب له َّمنهام حدّكل يتجاوز 
 بالوحـدة غـريه ّسمىمـّكـل (: ً نقف قليال عند قوله عليـه الـسالمبقي أن

فـالغري ، هّوهـي كافيـة إلثبـات املطلـوب كلـ، ًفإهنا كلمة نفسية جـدا، )قليل
أعنـي أهنـا الوحـدة ، ولكنها وحدة يف قبال الكثـرة، ًموصوف بالوحدة أيضا

كـاثرة ًفمن كان وحيدا فهو قليل بالرضورة نسبة ومقايسة للكثـرة ال، العددية
ومـن ، ُفحدوده ومنتهاه متيل عليه أن تكون وحدته عدديـة، التي تقف يف قباله

ًكان واحدا بالعدد فهو قليل جدا َّفإذا ما عرفنـا بـأن اهللا تعـاىل مطلـق وغـري ، ً
                                                 

 .٢٢ص: هّس رسّلإلمام اخلميني قد، مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية:  انظر)١(
َّالطهارة واإليامن سلامن معرفيان(: حتت عنوان، األولباب الفصل الرابع من ال:  انظر)٢( ُ.( 
 .١٠٣ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٣(
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ًوأن وحدتـه إطالقيـة قهاريـة فـال بـد أن ال يكـون موصـوفا بالقليـل ، متناه ََّّ َّ
َّ فـإن - والعياذ بـاهللا-ًوصوفا بالكثرة وال يعني ذلك أنه سيكون م، بالرضورة

ًوحدته ال تبقي يف قباهلا شيئا ليكون قلـيال يف قبـال الكثـري أو كثـريا يف قبـال  ًً
ّوإنام تعني وحدته تعاىل نفي العددية عنه مطلقا بقل، القليل ، ًتهـا وكثرهتـا معـاً

 الـذات ّعلـوَّ بأن وحدته سبحانه )١(َّأو كام عرب البعض، وهذا هو الغنى املطلق
 .فذلك ضيق اخلناق، فانتبه وال يشتبه عليك ما يف التعبري، دها بالعظمةّوتفر

ُوهو قليـل إذا نـسب إىل االثنـني ، صف بالواحد العدديّإذن فغريه إنام يت
َّفإن الوحدة العددية املتفرعة عىل حمدودية املسمى بالواحـد الزمهـا ، والثالثة ُّ ُ َّ

ّ أمعـن الواحـد يف القلـة ّتكثـرد التقـسيم والوكلـام زا، هّتكثـرّتقسم املعنـى و
 واحد عددي فهو قليل بالنـسبة إىل ّفكل، والضعف بالنسبة إىل الكثرة احلادثة

 .ولو بالفرض، الكثري الذي بإزائه
 ملعناه وال هناية له فـال حيتمـل َّ ال حدالذيوأما الواحد (: ائيطباطبقال ال

 عن وجـوده ّ وال يشذ، التميز وعروضّ لعدم احتامله طرو احلد؛فرض الكثرة
ام ّ ويـضعف بعزلـه، بـل كلـّه، ويقـلّ من معناه حتى يكثره ويقوى بضمءيش

 .)٢()فرض له ثان يف معناه فإذا هو هو
                                                 

 عـن ً منفـرداً ومـن كـان واحـدا، العـددّالواحـد أقـل(: يف قوله،  الشيخ حممد عبدهّلعله )١(
أما الوحـدة يف جانـب . ة أنصارهّ لقلً ساقطا، لضعفهً من املعني كان حمتقراًالرشيك حمروما
). دها بالعظمة والسلطانّ وتفر، الذات عن الرتكيب املشعر بلزوم االنحاللّاهللا فهي علو

ّيف ذيل خطبته عليه السالم املرق ،١١٢ ص،١ج: هنج البالغة: انظر  ).٦٥(: مة عنده برقمُ
 .٩٥ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان)٢(

ّلـام كان احلد األوسط للوحـدة غـري العدديـة هـو : ولك أن تسأل التنـاهي وعـدم عـدم َّ
َفلم جعل علامء اإلس، املحدودية ِ ُالم أصل األصول االعتقادية التوحيد ال الرصافة وعدم َ
 =ّوهلذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل(: ًائي هبذا قائالطباطبَّوقد رصح ال، التناهي
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بـدأ مـن ـ وهو قطب عامل اإلمكان وحموره ـ قد اإلنسان َّجدير بالذكر أن 
َّإنا هللاِِ{: اهللا تعاىل َوإنـا إليه راجعون{: لآ وسينتهي إليه من حيث الغاية وامل}ِ ِ َ ِْ َ ِ َِّ َ{ 

ّ فهـو سـبحانه األول وهـو ،وما دام االبتداء منه واألوبة إليـه، )١٥٦: البقرة(
ّاآلخر، ولكن بالنسبة إىل اإلنسان ونسبته إىل اهللا تعاىل، وإال فإن اهللا سبحانه ال  ّ

ّأول ألوليته وال آخر آلخري ّ ّ  .تهّ
ّلـه وال آخـر، وإنـام يـرتبط األمـر ّاهللا سـبحانه ال أول َّإن : ُبعبارة أخـرى

 .)١(بحركة اإلنسان نفسه الذي يبتدئ من اهللا سبحانه وينتهي إليه
ُومن املوارد النصية األخرى ال هللا تعـاىل ّاحلقـة ة ّاحلقيقيـة عىل الوحدة ّدالّ

 وكـامل معرفتـه ،ل الـدين معرفتـهَّأو(: ًقول أمري املؤمنني عيل عليه السالم أيضا
وكـامل ،  لـهاإلخـالصوكـامل توحيـده ، ل التصديق به توحيـدهوكام، التصديق به

                                                                                                                   
نـة يف ّمات املبيّفـة مـن هـذه املقـدّ الرباهني املوردة يف هذا الغرض مؤلَّ فإن،املسألة هلذه= 

ة عىل رصافة الوجود وأحديـة الـذات ّ، واجلميع مبنيءكالمه ال تزيد عىل ما يف كالمه بيش
فقـرات ّكـل كام إننا حينام نقرأ ، <١٠٥ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان> ).ت عظمتهّجل

ّالنصوص املشار إليها نجد أهنا تركز  ُ ُفهـل يمكـن أن ، ّمسألة الالتناهي وعـدم احلـدعىل ُ
ّيفرس ذلك عىل أساس املوقف الفقهي وأن احلد  َّ ّ األدنى املطلوب هو اإليـامن بالوحـدة أم ُ

 ؟ماذا
ُإنام عدلوا عن جعل الالتناهي أصال من أصول االعتقـاد: وجوابه وربـام يكـون ألحـد ، ً
 :سببني
ٌّإن الالتناهي دليل وحد أوسط ملنظومة املعارف :األول َّواالعتقاد يتعلق بالنتائج والتـي ، َّ

 .الصفاتّكل  الالتناهي أساس َّوإال كام جاء يف السؤال فإن، منها الوحدة
ًتصور الالتناهي لعموم الناس ليس أمرا ميسورا :والثاين ً خاصة بااللتفات إىل ما ذكر يف ، ّ

ُنظرية املعرفة من أن الذهن البرشي ال يمكنـه اسـتيعا  الالمتنـاهي إال بحـدود احلمـل بَّ
ّبخالف الوحدة فإنه يمكن تصورها للجميع، األويل دون الشائع  . بحسبه ّكلو، ُ

 .٧٩ ص،١ج: حمارضات السيد كامل احليدري التوحيد، : انظر )١(
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ّكـل  وشهادة ،صفة أهنا غري املوصوفّكل  لشهادة ، له نفى الصفات عنهاإلخالص
اه ـَّومـن قرنـه فقـد ثنـ، فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه، موصوف أنه غري الصفة

ومـن أشـار ، ار إليـهومن جهله فقد أش، أه فقد جهلهَّأه، ومن جزَّاه فقد جزـَّومن ثن
 .)١()هَّه فقد عدَّومن حد، هَّإليه فقد حد

 .)٢()...ه فقد أبطل أزلهَّه، ومن عدَّه فقد عدَّمن حد(: ّويف نص آخر
ّفقد رتب العد عىل املحدودية َورتب عليهام بطالن القـدم واألزل، َّ ألنـه ، َِّ

ًإذا صار حمدودا صار مسبوقا وملحوقا بعدمـه ً ، دوثوهـذا هـو معنـى احلـ، ً
ّواإلمكان يقابل األزلية ويضادها، ُواحلادث ممكن الوجود ُ  نه سـبحانهحني إيف ، ُ

ُكام عرب عليه السالم يف خطبة أخرى له  ُهُ وجـودَوالعـدم، ُهُ كونـَاألوقاتسبق (: َّ
َّفيكون حمصل ومفاد اخلطبة املزبـورة هـو أن كـامل معرفتـه ، )٣()هُ أزلَواالبتداء ّ

 .َّدة العددية عنه وإثبات الوحدة احلقيقية احلقةتعاىل يستوجب نفي الوح
ُوقد علق صدر املتأهلني عىل كلمة اإلمام عليه السالم ومن أشار إليه فقد (: َّ

بـأن  -ية أو عقليـةّحس - إشارة كانت ّمن أشار إليه بأي: أي(: ًقائال) ...هَّحد
 ومـن ،ّخـاص ٍّ بحـدً فقد جعله حمـدودا، أو كذا وكذلك،هاهنا أو هناك: قال
 وقـد ثبـت أن ، بالعدد ال باحلقيقةًجعله واحدا:  أي،هَّ فقد عدّ معنيٍّه بحدَّحد

 .)٤()ة ليست مبدأ األعداد وواحد األفراد واآلحادَّوحدته احلق
ً عرضا -ّ النصية ّدلةَّذلك أن الوحدة التي تناولتها األّكل َّفيتلخص لنا من 

 مـع -ً حـرصا-ي التي تنسجم وأهنا ه،  هي الوحدة غري العدديةً-واستدالال
َّولــام كـان التوحيـد أسـاس التنظـري للمعـارف ، ةّقدسعدم تناهي الذات امل

                                                 
  ).١(:  خطبة رقم١٤ ص،١ج: هنج البالغة )١(
 ).١٥٢(:  خطبة رقم٤٠ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
  ).١٤٦(: خطبة رقم ١٢٠ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
  .١٤١ ص،٦ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار األربعة)٤(
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ًباعتبارها تنزال له -ًالدينية مجيعا   كانـت الوحـدة غـري -ًوباعتباره حمورا هلـا، ّ
ومن ثم جاء التأكيد عليهـا ، ُالعددية هي اللون الذي صبغت هبا تلك املعارف

ًفـضال ، وذلك لتعثـّر الـذهن االختـصايص، ّلنص الدينيُبشكل مكثـّف يف ا
َّحيـث نجـد أن الفلـسفة ، يف الكشف عـن هـذه احلقيقـة، ةّعامعن الذهنية ال
َّوالكالم مل توف  .ّعامق للتنظري هلا قرابة ألف ُ

َّإن هذه الظاهرة امللفتة إن دلت عىل يشء فإنام تدل عىل أن العقل البـرشي  َّّ َّ ُ
ًن الوصول إىل مثل هذه احلقائق منفـردا ومنفـصال عـن غري املعصوم عاجز ع ً

ُ لنا حجم اخلسارة املعرفيـة التـي أصـيبت هبـا ّتضحوبالتايل ي، العقل املعصوم
ّاألمة جراء اإلقصاء الذي مورس بشد ُ َّ ،  أئمة أهل البيت عليهم الـسالمّة ضدُ

ّفلم يمكنوهم من تـويل ّ يـة  مناصـبهم اإلهليـة وأداء رسـوم مـرجعيتهم الفكرُ
ّفأدى ذلك كل، ُوالدينية بالنحو املفرتض ه إىل وقوع إخفاقات خطرية أفـضت َّ

َّإىل سلسلة من التأويالت غري املـرب رة للنـصوص وإىل مجلـة مـن الـصياغات ُ
االجتامعية والسياسية املغلوطـة التـي مـا زالـت تعـيش يف دوائـر كبـرية مـن 

 .املجتمع اإلسالمي وترسم له طريقة تفكريه
حتكي االسم األعظم للـذات ) اهللا(َّبعد أن ثبت لدينا بأن كلمة  :لّتنبيه أو

َّوأن كلمة التوحيـد العظمـى ، كامل وجودي مفروضّكل ُاملتعالية املستجمع ل
َال إلـه إال هو( َُ َّ َِ يربز أمامنا وجـه ، َّتعني الوحدة غري العددية أو احلقيقية احلقة) َِ

التوحيـد لكلمـة اجلاللـة يف اآليـة ّالتجانس بني الكلمتني ورس استتباع كلمة 
ٍفإن الوحدة التي ال تقبل الثاين تتأسس عىل أساس ذات حتمل عمـق ، الرشيفة َّ َّ

 .الالتناهي يف الكامل
سـواء بــاإلطالق أو عـدم التنــاهي أو ، هللا تعـاىلاَّإن صــفات  :تنبيـه ثـان
أو ما ، هرهاُإنام املدرك منها بالنسبة لنا هو ظوا، وما شابه ذلك، ّبالوحدة احلقة

وأمـا ، ُيمكن تسميته باملفـاهيم القابلـة لـإلدراك العقـيل واإلثبـات الربهـاين
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فـال ،  الواقع املكنون فإننا عاجزون عن سـرب غورهـاّمتثلَّحقائقها احلقة التي 
 ُيعلم ذلك الواقع إال هو سبحانه ومن أفاض عليه املوىل بعلم منه بقدر املفـاض

ُوذلك املفـاض ، كام عرفت، موصوف باإلطالقُإذ ال قدر للمفيض وهو ، عليه
َسـبحان {:  قوله تعاىل)١(كام هو ظاهر، عليه مأذون بحمل الصفات عليه تعاىل َ ْ ُ

َاهللاِ عام يصفون ُ ِ َ َّ َإال عباد اهللاِ املخلصني *َ ِ َِ ْ ُ َ َ َّ والنكتـة يف ، )١٦٠-١٥٩: الـصافات( }ِ
 !؟ُ يسع املطلقفكيف له أن،  حمدودية املفهوم مهام بلغت به السعةيذلك ه

ُوكيف يناله ، ةّقدسًفالصفة بوجودها املفهومي ال تنال شيئا من واقعيته امل
د ّفيتحـد، ُمفهوم هو غري املفـاهيم األخـرىّكل ًفضال عن ، َما له وجود ذهني

وإال ألمكـن أن تـراه ، فال ينطبق عليه واحـد منهـا، لبينونتها، د بهّوتتحد، هبا
:  من هذا الدعاءٌّ خفيٌ ووجهٌّ أمامك رس ينجيلوبذلك، العيون وتناله الظنون

 )٢()الواصـفون  إين أسألك يا من ال تراه العيون وال ختالطه الظنون وال يصفهَّاللهم(
ه ّومـا تتومهـ، مـا تلتقطـه العيـون، فهو عليه السالم يسأله بنفي الصفات عنه

 .فالتفت، وما ينقله اآلخرون، العقول
قـال أنـه (ن اإلمام الصادق عليـه الـسالم  عّ احلديث املرويّتضحومنه ي
ّكـل مـن :  فقال؟ء يشّاهللا أكرب من أي:  عليه السالماهللا أكرب، فقال: رجل عنده

:  قـال؟كيف أقول:  فقال الرجل.دتهَّحد: عليه السالم فقال أبو عبد اهللا .ءيش
 .)٣()اهللا أكرب من أن يوصف: قل

ُإن املقايسة بني أسامئه احلس :تنبيه ثالث ُ ّنى تقتـيض تقـدم االسـم األعظـم َّ
                                                 

َألن األظهر منه هو أن عباد اهللا املخلصني ال يصفون اهللا تعاىل إال بـام ، نا بالظاهرّ عربوقد )١( ُ َّ َّ
َفهم خملصون من دواعي ذواهتم للوصف إىل دواعي ذاته تعاىل لـذلك، وصف هو نفسه ُ ،

 ).دام ظله(منه . واهللا أعلم
 ).١٦٥(:  رقم الدعاء١١٩ص: دّمصباح املتهج )٢(
 ).معنى األسامء واشتقاقاهتا(: باب، ٨ح ،١١٧ ص،١ج: الكايفُ أصول )٣(
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كـامل ومجـال وجـالل بوجـوده ّكـل ة اجلامعـة لّقدسـالذي حيكي الـذات امل
ّكام أن املقايسة بني صفاته األسـنى تقتـيض تقـدم صـفة الوحـدة ، ُالالمتناهي ُ َّ

 يف ّتـصورُفـال ي، ّفمن لوازمها توحده يف مجيع أسامئه وصـفاته، َّاحلقيقية احلقة
، لـيس سـواه يف الـدار مـن ديـار: ُأو كـام يقـال، وحدتهالبني يشء لتكون له 
ٌّقل كل...{: ًتصديقا لقوله تعاىل ُْ َ من عند اهللاِ فام هلـؤالء القوم ال يكادون يفقهـون ُ َ ُُ َ َْ َ َ ُِّ ْ َْ َ ِ ْ َِ ِ َِ َ

ًحديثا ِ َّه كام تقـدم يف قولـه صـىل اهللا ّوهو سبحانه مع ذلك كل، )٧٨: النساء( }َ
مكـان، ّكل طلب بُرى، وباطنه موجود ال خيفى، يُ يظاهره موصوف ال(: عليه وآله
 .)١() منه مكان طرفة عني، حارض غري حمدود، وغائب غري مفقودُومل خيل

  ... واحـد ال مـن عـدد، ودائـم ال بأمـد، وقـائم ال بعمـد(: فسبحان من هو
ت ّار إدراكه، وحتـريّت العقول يف أمواج تيَّ فتقع عليه الصفات، قد ضلكاألشياءال 
فهـام عـن استـشعار وصـف قدرتـه، رصت األُ وح،تهّ عن إحاطة ذكر أزليوهاماأل

، )٢() وال وصف حيـيط بـه،فال دهر خيلقه...ج أفالك ملكوتهَُ يف جلاألذهانوغرقت 
  . إال باهللا العيل العظيمّقوةوال حول وال 
 مراتب التوحيد: ةالنكتة اخلامس

، هي التوحيـد الـذايتو،  عرض أقسام التوحيد)٣( ويف أكثر من موردّتقدم
   .نا يف املقام هو األخريّوما هيم، والتوحيد األفعايل، والتوحيد الصفايت

َّفضال عام   فعل يـصدرّكل َّ يف موضوعة التوحيد األفعايل فإنه يعني أن ّتقدمً
ًيف هذا العامل حدوثا وبقاء  - حمـور عـامل اإلمكـان-بام يف ذلك فعل اإلنـسان ، ً

                                                 
 .)معنى التوحيد والعدل(: باب. ١ح ،١٠ص: معاين األخبار )١(
 ،٦٩ص: توحيـد الـصدوق: انظـر. يف مسجد الكوفة عليه السالم عيلاإلمام خطب  من )٢(

 .٢٦ح
  .ومنها يف هذا السفر اجلليل، )دام ظله( يعني يف جمموع دراساته وكتبه )٣(
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، ال تقع إال بإرادة منه تعـاىل وتـأثريه، ًفضال عن غريها، ةُوممارساته االختياري
 يف َّ وال تأثري حقيقيةَّقوفال حول وال و، ُّ يشء قائم به فله القيومية املطلقةّفكل

َّذلك بموجب وحدته احلقيقية احلقة التي تطال ّكل و، الوجود إال منه أو بإذنه
 عامل اإلمكان بأرسه خارج وعليه فمن اعتقد بصدور فعل يف، ًهذه املرتبة أيضا

، ً فإنه يكون كافرا من زاوية التوحيد األفعـايل،عن سلطانه وحاصل بغري إذنه
 .ال من زاوية التوحيد الذايت أو الصفايت

أخفق فيه الكثـري ونجـا ، ُوهنا قد طرحت إشكالية خطرية يف هذا املجال
ّوهـي اإلشـكالية املتعل، منها القليـل تيـار يف الفعـل قـة بمـسألة اجلـرب واالخُ
 .اإلنساين

  تقرير اإلشكالية
 : وهي، )١(ةَّإن الفعل االختياري الصادر من اإلنسان فيه احتامالت ثالث

ّعـىل حـد أفعالـه ، ًفيصري فعـال لـه، ُإن ينسب الفعل إىل اهللا تعاىل: لّاألو
ّوالزم هذا هـو القـول بـاجلرب األشـعري الـذي يكذ، ُالصادرة منه مبارشة بـه ُ

 . عليه سلسلة من املفاسدبَّيرتتِملا ، نقل والوجدانالعقل وال
دون أن يكون هللا تعـاىل يف األمـر ، قترص به عىل اإلنسان وحدهُأن ي :الثاين

الذي من لوازمـه الفاسـدة القـول بتنـاهي ، وهذا هو التفويض املعتزيل، يشء
 مـا  أو-ّال ينسجم مع طبيعة الوحدة احلقيقيـة احلقـة  وهذا ما، فعل اهللا تعاىل

ًيعرب عنها أيضا بالوحدة غري العددية َّ ً التي ال حتد بيشء مطلقا-ُ ُ ّ ُ. 
ًأن يكون الفعل مشرتكا يف إجيـاده بـني اهللا تعـاىل وعبـده :الثالث والزم ، ُ

ّذلك وقوع الرشكة املفضية للتلبس بالرشك أن يكون هللا رشيك يف فعـل : أي، ُ
                                                 

دام (منـه . وسيثبت وجود قول رابع هـو الـصحيح يف املقـام،  يف نظر صاحب اإلشكالية)١(
 ).ظله
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ًوهو ممنوع عقال ونقال، ما ً. 
ُت الثالثة يقابلها احتامل رابـع مـستفاد مـن النـصوص َّإن هذه االحتامال ُ

ًفالقرآن يطرح حال مغايرا ألصل اإلشكال، القرآنية ُ َّفهو تارة ينسب كل يشء ، ً
ِقل اهللاُ ...{: قال تعاىل، سبحانه إىل اهللا - بام يف ذلك فعل اإلنسان االختياري- ُ

ُخالق كل يشء وهو الواحد القهار َّ َ َْ ْ ُِّ َِ ٍ َِ َ ُ َ ْ ُ ِّفاآلية تبني، )١٦: لرعدا( }ُ ما وقع َّكل َّلنا أن  ٌ
ِّثم تعل،  فهو خملوق هللا تعاىل<يشء>عليه اسم  ، َّل ذلك بكونـه الواحـد القهـارُ

: كام يف قوله تعـاىل، بعد أن يأمرهم به، وتارة ينسب صدور الفعل إىل اإلنسان
ُوقل اعملوا فسريى اهللاُ عملكم ورسـوله وامل{ َِ ُ َ َ ْ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ ِؤمنـون وسـرتدون إىل عـاملِ الغيـب ُ ْ ََ ْ َِ َ ُّ َِ َ َ َْ ُ ُ ِ

َوالشهادة فينبئكم بام كنتم تعملون ُ َ ْ ُْ ِّ َ ََ ُ ُ َُ َ ِ ُ ََّ ِ واجلامع بـني النـسبتني هـو ، )١٠٥: التوبة( }َ
، صدور الفعل من اإلنسان باختياره ولكن بعد حـصول اإلذن مـن اهللا تعـاىل

ّفاإلنسان ليس قادرا عىل فعل كل يشء ً كان ذلك اليشء ممكناحتى وإن، ً كـام ، ُ
ًوال تقولن ليشء إين فاعل ذلـك غـدا{: ًجاء رصحيا يف قوله تعاىل َ َُ َ ِ ِ ٍ َِ ٌ ََ ِّ ِ ْ َّ ََ َإال أن يـشاء  * َ َ َ َ َّ ِ

َوبالتايل ال جرب يف املقام ملقام االختيـار يف وقـوع ، )٢٤-٢٣: الكهف( }...اهللاُ
َّيلـزم الـرشك منـه ألن وال ، ًوال تفويض أيضا ملقـام اإلذن منـه تعـاىل، الفعل

وهنالـك نـصوص قرآنيـة ، ُالفاعل املبارش هو اإلنسان نفسه وحمض اختيـاره
َّحيث تشري إىل كون الفعل من اإلنسان اختيارا ولكن هذا ، ًمجعت األمرين معا ً ُ
من قبيـل اإلشـارات ، ف عىل إذن منه تعاىلّفاألمر يتوق، ٍغري كاف يف صدوره

ًومـا تـدري نفـس مـاذا تكـسب غـدا...{: عاىلنها قوله تّة التي تضمّاخلفي َ ُ ٌ َِ ْ ََ ْ ََ َّ َْ ِ...{ 
َّفاآلية تقر بأن جهة صدور الفعل من اإلنسان، )٣٤: لقامن( ّثم تنبه إىل وجود ، ّ ُ

 . ما يبتغيه اإلنسانّققفذلك رشط يف حت، اإلذن واملشيئة
ّبل إن هنالك نصوصا قرآنية رصحية نـسبت فعـال معي ً ً  ،ًنـا هللا تعـاىل تـارةَّ

َّرغم أن هـذا الفعـل لـيس ممـا ، وللمالئكة تارة أخرية، ُولإلنسان تارة أخرى َّ
ّأو يكاد أن يكون خمتص، يصدر من اإلنسان عادة فكيـف بـام ،  بغـري اإلنـسانًاُ
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ِصح وعهد صدوره من اإلنسان نفسه ُ ومـا ذلـك ، من قبيل اإلحياء واإلماتة، َّ
 .ّاس كل يشءالتي هي أس، إال جلهة التنبيه إىل مسألة اإلذن

َوإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون{: قال تعاىل ِ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ََ ُ ُ َُّ َِ وكام ، )٢٣: احلجر( }ِ
َّهو واضح أن إسناد اإلحياء واإلماتة فيه حرصي هللا تعاىل من خـالل مفـرديت 

ًاألوىل عىل املبتـدأ الـذي نـسخ فـصار اسـام هلـا، التوكيديتني) الالم(و ) َّإنا( ُ ُ ُ ،
ًوأيضا من خالل إعادة مضمون االسـم ، )١( املزحلقة من االسم للخربوالثانية

َّوكـأن املفـاد ، )نحـن(بضمري آخر منفصل وهو ) نا(صل ّ بالضمري املتّتمثلامل
   .ّالرئييس لذلك هو إلغاء أي توهم يف قبال ذلك

ّوالتي يعـرب عنهـا بـالتويف، وهكذا احلال يف نسبة اإلماتة منفردة هللا تعاىل ّ ُ ،
َاهللاُ يتوىف األنفـس حـني موهتـا والتـي مل متـت يف منامهـا {:  يف قوله تعاىلكام َِ ِ َِ ْ ََ َ َِ َُ َ ْ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ُ ْ َّ...{ 

 .ّونسبة التويف له سبحانه تكشف عن كامل يقتضيه هذا الفعل، )٤٢: الزمر(
، ّوهو التويف مللـك املـوت، ولكننا نجد أنه تعاىل ينسب أحد هذه األفعال

ْقـل يتوفـاكم ملـك املـوت الـذي وكـل بكـم ثـم إىل ربكـم { :كام يف قوله تعاىل َ َّ ْ َّ َُ ُِّ ُ ْ ََ َ َّ َ ِْ ُ ُِ ِّ ُِ ِ َ ُ َّ َ
َترجعون ُ َ ْ ّثم يتطور املوقف وتت، )١١: السجدة( }ُ سع الدائرة فينسب هذا الفعل َّ

ُحتى إذا جاء أحدكم املوت توفتـه ...{: كام يف قوله تعاىل، لرسل له من املالئكة َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ََّّ َ ُ َُ َ َ ِ
َسلنا وهم ال يفرطـونُر ُ ِّ ُ ْ َُ َ ُ َ َ ْفكيـف إذا تـوفتهم {: أو قولـه تعـاىل، )٦١: األنعـام( }ُ ُْ ْ ََّ ََ َ ِ َ َ

ْاملالئكة يرضبون وجوههم وأدبارهم َ ْ َُ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ُ َ ِ ْ ُ َ ِ َ يف حـني نجـد نـسبة فعـل ، )٢٧: حممد( }َ
                                                 

وخربهـا ، )نا+ َّإن (أصلها ) َّإنا(فكلمة ، )نا(هو الضمري املتصل ) َّإن(َّ عىل اعتبار أن اسم )١(
ىل ُل باجلملـة الفعليـة األوّوخرب له يتمث، )نحن(ة من مبتدأ ثان وهو ّمركبهو مجلة اسمية 

ُنحيي ونميت(واملعطوف عليها  ِ ُ َُ واجلملة االسمية من املبتدأ الثاين وخربها يف حمل رفـع ، )ِْ
وهنالـك احـتامل آخـر بـأن يكـون الـضمري ، كام هو الصحيح ،أو خرب اسمها) َّإن(خرب 

واألمـر ، ً أو بـدال عنـه-َّ إن صح توكيد الضمري-ًتوكيدا للضمري األول ) نحن(املنفصل 
 .قالُكام ي، سهل
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ً لإلنسان مقيدا بإذنه تعاىل)١(اإلحياء دون اإلماتة َّ وهو حيكي ذلك عـن نفـسه ، ُ
ِأين أخلق لكم من الطني كهيئة الطـري فـأنفخ فيـه ...{: كام يف قوله تعاىل، بارشةم ِ ُِ َ ُْ َ َ ِ ْ ْ َِّّ َِّ َ ِ َ ُ َ ُُ َ َِّ

ِفيكون طريا بإذن اهللا ْ ِ ِ ً ْ ََ ُ ُ ِ وأبرئ األكمه واألبـرص وأحيــي املـوتى بـإذن اهللاِ َ ْ ِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ِ ُ َُ ََ آل ( }...ْ
ّكـام ذيـل اآليـة يـرصح ، اإلحياءفاخللق يف املقام تعبري آخر عن ، )٤٩: عمران ُ

ويف آيات ، وهو نبي اهللا عيسى عليه السالم، بوقوع اإلحياء من اإلنسان نفسه
َ ذلك الفعل من قبل إبراهيم عليه السالمّحققُأخرى يت ثم نجده تعاىل حيكي ، ِ

َوإذ ختلـق مـن ...{: ذلك الفعل بوجهيه عن عيسى عليه السالم يف قوله تعاىل َِ ُ ُ ْْ َ ِ
ِالطني ِ كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ األكمه واألبرص بإذين ِّ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ َْ َُ ُ َ ُ َ َِ ً َ َُّ ُ َ ََ َِ ُِ ِ

ِوإذ خترج املوتى بإذين ْ ِْ ِِ َِ َ ُ َْ  .)١١٠: املائدة( }...ُ
ومن بعـض عبـاده ، إذن فاإلماتة واإلحياء يقعان من قبل اهللا تعاىل أصالة

وهـذان الفعـالن إن وقعـا ، قد أسامها القرآن الكريم باإلذن، د لهبواسطة تعو
،  فـإنام يقعـان باختيـاره- كان ذلك اإلنسانًا أيـّ-ًمعا أو أحدمها من اإلنسان 

ُوإن كان يف األصل مأمورا به أو أتيح له فعل ذلـك كـام هـو احلـال يف أدائنـا ، ً
ولذلك جتد مـن ، ً اختياراًفنحن مأمورون هبا ابتداء ونأيت هبا، جلميع العبادات

فال املطيع جمبـور وال العـايص ، بني اإلنسان املطيعني لتلك األوامر والعاصني
ـ، وإال لبطل الثواب والعقاب، ًأيضا بـل سـوف تنتفـي مجيـع ، ة والنـارواجلنّ

 .وال يبقى حجر عىل حجر، ّمقومات فلسفة حتصيل الكامالت اإلهلية
فهـي ، إلحيـاء واإلماتـة كالرمحـةُوهكذا احلال يف موضوعة أخرى غري ا
َّاألخرى تتنوع فيها النسبة كام يف قوله تعاىل ٍورمحتي وسعت كل يشء...{: ُ ِ ِْ َ َّ ُ ْ َ َ َ َْ َ...{ 

                                                 
ُ مل نعثر عىل نص رصيح يفيد نسبة فعل اإلماتة لإلنسان)١( َّفـإن ، وإن كنا ال نستبعد وقـوع ذلـك، ّ

، ًفيكـون القـادر عـىل اإلحيـاء قـادرا عـىل اإلماتـة، اإلحياء بحسب الظاهر أعظم من اإلماتة
ُأضف إىل ذلك أن املثري أكثر لالهتامم هو اإلحياء وليس اإلماتة  .كواهللا أعلم بذل، َّ
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مـا دونـه ّكـل و، فهو الراحم وحده بنكتـة الـسعة املطلقـة، )١٥٦: األعراف(
 آخر ينسب الرمحة للرسـول األكـرم ًاّولكننا نطالع نص، وهذا واضح، مرحوم
َومـا أرسـلناك إال رمحـة للعـاملني{: لّاألو،  ويف مـوردينهللا عليه وآلـهصىل ا ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ َ{ 

ُ يـراد بـه التعبـري عـن - كام يقول النحـاة-والتعبري باملصدر ، )١٠٧: األنبياء(
أو ، العدالة لزيدّكل حيث نريد أن نقول ، زيد عدل: كقولنا، ية واإلطالقّالكل
،  راحـم وحـسبّرديه فهو صىل اهللا عليه وآله ليس جموعل، كامل العدل لهّكل 

ْلقـد جـاءكم رسـول مـن {:  قوله تعـاىلواآلخر هو، ًالرمحة أيضاّكل وإنام هو  َِّ ُ َ ٌْ ُ ْ َ َ
ٌأنفسكم عزيز عليه ما عنـتم حـريص علـيكم بـاملؤمنني رؤوف رحـيم َّ َ ْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُّ ٌُ ُ َُ ْ ُْ ِ ِ َِ ََ ٌ َ َ َ َ ُ : التوبـة( }َ

 . صاق به صىل اهللا عليه وآلهوالصفة واضحة االلت، )١٢٨
ُوهذا احلال نجده رصحيا يف أكثر من جمال وأفق  النـسبة فيـه ّتكررحيث ت، ً

ّعـىل النحـو املتقـدم بـني األصـالة ، َّوتتنوع بني اهللا تعاىل واملالئكة واإلنـسان ُ
، )٣(والغنـى، )٢(ةّوالعـز، )١(الواليـة(: من قبيـل، ومنح اإلذن اإلهلي، والوراثة

                                                 
ُّفاهللاُ هو الويل ...{:  كام يف قوله تعاىل)١( ِ ََ َ شمل الرسـول صـىل يَّليتطور ف، <٩: الشورى> }...ُْ

ُإنـام ولـيكم اهللاُ {: كـام يف قولـه تعـاىل،  عليهم الـسالمُاهللا عليه وآله وخلفاءه املعصومني ُُّ َِّ َ َ ِ
َورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الـصالة َ َّ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ ُ َِ ِ َِّ َّ ُْ َ ويؤتـون الزكـاة وهـم راكعـونُ َ ُْ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َّ : املائـدة> }ُ

ّثم يتوسع كثريا ليشمل املؤمنني كاف، <٥٥ ً ُواملؤمنـون واملؤمنـات {: كام يف قولـه تعـاىل، ةَّ َ ُِ ِْ َ ُْ َُ َ
ٍبعضهم أولياء بعض ْ َ ْ ْ ََ ِْ َ ُ دام (منـه . ّعىل تفـصيل خـارج عـن حمـل البحـث، <٧١: التوبة> }ُ

 ).ظله
ًفإن العزة هللاِِ مجيعا...{: تعاىل كام يف قوله )٢( ِ َِ َ َّ َّ ِ َّفأي عـزة متـصورة فهـي هللا ، <١٣٩: النساء> }َ ُّ

: كـام يف،  آخر يبسط العزة فتشمل الرسـول وسـائر املـؤمننيًاّلكننا نجد نص، تعاىل وحده
َ العزة ولرسوله وللمؤمننيَوهللاِِ... { ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َْ َْ َ ُ ّكتـسبة مل يـستقل ُولكنها عزة م. <٨: املنافقون> }...َّ ُ
 ).دام ظله(منه . هبا

ُيا أهيا الناس أنتم الفقراء إىل اهللاِ واهللاُ هو الغني احلميد{:  كام يف قوله تعاىل)٣( ُ َِّ َِ ُّ َ ُ ََ ْ َ َْ ُ َ ُِ َ ُ َ ََ  <١٥: فاطر> }ُّ
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والـشفاعة يف الـدار ، )٤(واحلكـم، )٣(ّقـوةوال، )٢(والتـدبري، )١(غيـبالعلم بالو
                                                                                                                   

ِوما نقموا إال أن أغناهم اهللاُ ورسوله من فـضله...{: وقوله تعاىل=  ِ ِْ َ ُ َ ُ َُ ُ َ ُ ُ ََ ْ َ َْ َّ ِ ْ َ ، <٧٤: التوبـة> }...َ
ّعىل تفصيل أيضا خارج عن حمل البحث واآليـة ، َّفإن الغنى الذايت ليس كالغنى العريض، ً

ًاألوىل تــشري إىل الغنــى الــذايت الــذي ال يــشاركه ســبحانه أحــد مطلقــا ُ ُ   وأمــا العــريض، ُ
 فدائرتـه مفتوحـة -إذ املقصود حقيقـة هـو الغنـى الكـاميل، ّاديّوهو أعم من الغنى امل -

بل هـو اهلـدف الـسامي الـذي ، ُ مقترصة عىل الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهوليست
ُولعلنا نوفق لتوضيح ذلك يف مناسبات أخـرى، يسري باجتاهه اإلنسان يف رحلته الكاملية َّ ُ ،

 ). دام ظله(منه . من خالل عرض سلسلة حتصيل الكامالت اإلهلية
ُوعنده مفاتح{:  كام يف قوله تعاىل)١( ُ َِ َِ َ َ الغيـب ال يعلمهـا إال هـو َ ُ َّْ َِ َ ُ َ َْ ِْ فهـي ، <٥٩: األنعـام> }...َ

ِّتؤكد لنا حرص علم الغيب به تعاىل ولكننـا نطـالع يف آيـة ، ًفال رشيك لـه يف ذلـك أبـدا، ُ
ًأخرى تنسب ذلك أيضا ملن ارتضاه ًعامل الغيب فال يظهر عىل غيبه أحـدا{: كام يف، ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ َ ُ َّإال  * ِ ِ

ِمن ٍ ارتىض من رسول َ ُ َّ ِْ َ ، وما ذلك إال ألصالة األول ووراثة التـايل، <٢٧-٢٦: ّاجلن> }...َ
 ).دام ظله(منه . وهو ما حيمل معنى اإلذن يف النصوص السابقة

َيدبر األمر من السامء إىل األرض ثم يعرج إليـه يف يـوم كـان{:  كام يف قوله تعاىل)٢( َ ٍ ْ ُ ْ َ َِّ ْ ُ َ َّ ْ َّ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َِ ُِ ِ َ َْ َْ ُ مقـداره َ ُ َ ْ ِ
َألف سنة مما تعدون ُّ َ َُ َّ ِّ ٍ َ َ ْ كـام هـو ، وال يعـزب عنـه يشء، فله التدبري وحـده، <٥: السجدة> }َ

ًفاملدبرات أمرا{: كام يف، ًولكننا نطالع أيضا نسبة التدبري لقسم من املالئكة، ظاهر اآلية ْ ََ ِ ِّ َ ُ َ{ 
 ).دام ظله(منه . ألمرهًولكنه تدبري وظائفي تقوم به مالئكة طوعا ، <٥: النازعات>

ًأن القوة هللاِِ مجيعا... {:  كام يف قوله تعاىل)٣( ُِ َ َ َّ ْ َّ ،  باهللا تعـاىلّقوةفتحرص ال، <١٦٥: البقرة> } ...َ
َقـال {: كـام يف،  لنفـسهّقـوةًولكننا نطالع عفريتا من اجلن ينـسب ال، وليس يف البني غريه َ

ْعفريت من اجلن أنا آتيك به قب ِّ ََ ِ ِ ِِ َ َ َ ِ ْ ِّ ٌ ٌل أن تقوم من مقامـك وإين عليـه لقـوي أمـنيْ ِ ِ ِ َِ ٌَّ َ َِ َِ َ َُ َ َْ َّ َِّ َ : النمـل> }َ
ِّوأعدوا هلم ما اسـتطعتم مـن {: كام يف، ّقوةبل هنالك دعوة لألخذ بزمام املكنة وال، <٣٩ ْ َُّ َ ُّْ ََ َُ ْ ِ َ

ِقوة ومن رباط اخليل  َْ ِِّ ِ ٍَ َ َّ  ).هدام ظل(منه . والكالم هو الكالم، <٦٠: األنفال> }...ُ
ْ إن احل...{:  كام يف قوله تعاىل)٤( ِ َّكم إال هللاِِ ـُِ ِ ُ ُوهو حرص واضـح تقابلـه ، <٥٧: األنعام> }...ْ

ُ فإن جآؤوك فاحكم بينهم ...{: كام يف، للنبي صىل اهللا عليه وآلهآخر نسبة يف مورد  َ ْ َ ْ َُ َُ ََ ِ...{ 
 ).دام ظله(منه . والكالم هو الكالم. <٤٢: املائدة>
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  ).وغري ذلك، )٢(واخللق، )١(اآلخرة
ّإن هذه املوارد مجيعا تكشف لنا أو ً كـامل مفـروض فهـو هللا ّكـل َّن أًال عن َّ

وهذا ال ينـسجم مـع ، ًوإال كان فعله حمدودا ينتهي ليبدأ كامل اآلخر، سبحانه
َّإال أن نسبتها إليه ال ، )٣(َّكام تقدم،  العددية الثابتة هللا تعاىلالوحدة احلقيقية غري

                                                 
ًقل هللا الشفاعة مجيعا {:  قوله تعاىل كام يف)١( ُ ُِ َ َ َ ولكننـا ، فـال شـفاعة لغـريه، <٤٤: الزمر> }...َّ

ًنجد نصا آخر يقول ًيومئذ ال تنفع الشفاعة إال مـن أذن لـه الـرمحن وريض لـه قـوال{: ّ َّ َّْ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َْ َُ ََ ِ ِ ٍ َِ َّ َ َ ََ ْ َ َ ِ َ ََّ َ{ 
بـل ، ُ يـشفع يف مـن يريـدًفمن حصل عىل اإلذن وكان قوله مقبوال فلـه أن، <١٠٩: طه>

َّيكفي أن يكون شاهدا باحلق ليتبوأ مقام الشفاعة ّ ِوال يملك الذين يـدعون مـن {: كام يف، ً ِ َِ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُ َ
َدونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم يعلمون ُ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ُِّ َ ِ َ ِ َ َّ ِ َ َ َّ ِ  ).دام ظله(منه . <٨٦: الزخرف> }ِ

ُاهللاُ خالق {:  كام يف قوله تعاىل)٢( ِ ٌكل يشء وهو عىل كـل يشء وكيـلَ ِّ َ ِِّ ٍ ٍَ َ َ ُ َْ َْ َُ ّكـل ف، <٦٢: الزمـر> }ُ
ّولكننا نجد يف نص آخر نسبة اخلالقية لنبـي ، َّمن شم رقعة الوجود فهو خملوق له سبحانه

ِأين أخلق لكم من الطني كهيئة الطري...{: كام يف، عليه السالماهللا عيسى  ْ ْ َِّّ ِِّ َ َْ َ ِ َ ُ َ ُُ َ : آل عمران> }...َِّ
َفتبـارك اهللاُ ...{: كام يف، بل هنالك نسبة للمجموع، ولنبي اهللا إبراهيم عليه السالم، <٤٩ َ َ َ َ

َأحسن اخلالقني ِ ِ َ ُ َْ  ).دام ظله(منه . ّانهظعىل تفصيل سنقف عليه يف م، <١٤: املؤمنون>. }َ
ّإن وحدته غري العددية نتيجة طبيعية لعدم تناهي ذاته املقد: ُقد يقال )٣(  الفعل فهـو وأما، سةَّ

ٍوعليه فتصوير وحدته غري العددية يف فعله وأنه ال متناه، أمر وراء ذاته ً أيضا هو مـصادرة ُ
ًوكون الفعل كـامال وجوديـا غايـة مـا يقتـيض وجـود حقيقتـه يف الـذات ، عىل املطلوب ً

 ؟)ّبسيط احلقيقة كل األشياء: (قاعدة الفلسفيةالبمقتىض 
َّال بد أوال أن نمر: وجوابه َّ ً بـيشء مـن ، )ّبسيط احلقيقة كـل األشـياء(:  بالقاعدة الفلسفيةَّ

 قـال .َّليتضح وجه الـسؤال وجوابـه، التوضيح ومن خالل كلامت بعض أعالم الفلسفة
 ّعلـةالواحد املحـض هـو (: امليم العارش من كتابه املعروف بأثولوجياأرسطو طاليس يف 

 بـل ، ولـيس هـو األشـياء،ألشـياء بل هو بـدء ا،ء من األشياء  وليس كيش،هاّاألشياء كل
، <٣٣ ص،٧ج:  العقلية األربعـةألسفارحلكمة املتعالية يف اا: ًنقال عن> )ها فيهّاألشياء كل

َّوأن كـل ، هـاّ األشـياء كلّعلـةالواحـد املحـض هـو َّفأرسطو يفهم القاعدة بأهنا تعني أن  َّ
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 ،ًن جـدا للقاعـدةوهو عرض وفهـم عظـيام، بمعنى ال يشء خارج عنه البتة، األشياء فيه

 حمـدودان ٌ وفهـمٌ أنـه عـرضّوقـد أخطـأ مـن ظـن، من جاء بعده اغرتف منه ذلكّكل و
ل أوجـز القاعـدة بـام ّفام ذكـره املعلـم األو، أو أنه األوفق ملباين احلكمة املشائية، للقاعدة

 .وسيأيت توضيحه بسطور، أعجز فيه غريه
املوجودات وإليه يرجع األمـور ّكل ن واجب الوجود متام األشياء وإ(: ويقول مال صدرا

 ً هذا من الغوامض اإلهلية التي يستصعب إدراكه إال عىل من آتاه اهللا مـن لدنـه علـام،هاّكل
ق ّاألشياء الوجودية إال مـا يتعلـّكل بسيط احلقيقة ّكل وحكمة لكن الربهان قائم عىل أن 

ّكـل  فهـو ،الوجـوهبالنقائص واألعدام والواجب تعاىل بسيط احلقيقة واحـد مـن مجيـع 
 .<١٢: فصل ١١٠ ص،٦ ج: سابقالاملصدر > .)ه الوجودّالوجود كام أن كل

 فواجب الوجـود ،ء يشّكل بسيط احلقيقة جيب أن يكون متام ّكل ف(: وقال يف موضع آخر
ء  يسلب عنه يش  وال،األشياء عىل وجه أرشف و ألطفّكل لكونه بسيط احلقيقة فهو متام 

 ّء أحـق ء و متـام الـيش يشّكل  إذ هو متام ؛نات و األعدام و امللكاتإال النقائص و اإلمكا
حقيقة بأن يكون هو هي بعينها مـن نفـس تلـك ّكل  من ّء من نفسه فهو أحق بذلك اليش

 ،٦ ج: املصدر الـسابق>).  فأتقن ذلك و كن من الشاكرين،احلقيقة بأن يصدق عىل نفسها
 .<١١٤ص

بسيط احلقيقة جيب أن يكون مجيع األشياء ّكل  َّنإ(: ُويعظم القاعدة يف موضع آخر فيقول
: املصدر الـسابق> ).بالفعل وهذا مطلب رشيف مل أجد يف وجه األرض من له علم بذاك

 .<٤٠ ص،٣ج
ّكـل فهـو ، كامل هو مـن اهللا وإىل اهللا يعـودّكل َّوحيث إن ، َّإن شيئية اليشء تكمن يف كامله

ّل سوى اهللا تعاىل املتمحض يف البساطةكامّكل وليس هنالك جامع ل، يشء كاميل ّكل فهو ، ُ
حفظ فـا. أعـدامهاوليس بيشء منها يف رسمها وحدودها ونقائـصها و، األشياء بكامالهتا

 . رّذلك وتدب
ّجدير بالذكر أن هذه القاعدة الفلسفية اآلنفة هلا شذرات قرآنية يمكن تصيدها مـن قولـه  ُ ُ َّ

ِقل كل من عند ا...{: تعاىل ِ ْ ِّ  ُْ ًهللاِ فام هلـؤالء القـوم ال يكـادون يفقهـون حـديثاُ َ َِ َِ ُ َْ َ ُُ ْ َ ََ َ ِ ْ َ َ : النـساء> }َ
ِوما أمرنا إال واحدة كلمح بالبرص{: وقوله، <٧٨ َ َ َ َْ َِ ٍ ٌْ ُ ْ ََ َ ِ َّ ِ َ  =    . <٥٠: القمر> }َ



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ١٢٢

وال بنحو احللول بأن ينزل اهللا ، ولكن ال بنحو االشرتاك، متنع نسبتها إىل الغري
 وهـو -وال بنحو اإلحتاد بأن يصعد العبـد ،  فيصري عني العبد- والعياذ باهللا-

 . اهللا تعاىلوإنام بإذنه،  فيصري عني اهللا سبحانه-حمال
ة القريبـة ّرتتبـ يف استنادها إىل أسـباهبا املاألشياءل ـَثَم(َّإن : ُبعبارة أخرى

 اإلنـسانل الكتابة يكتبهـا ـَثَ كم،والبعيدة وانتهائها إىل اهللا سبحانه بوجه بعيد
                                                                                                                   

، ً إنام قلنا بعدم تناهي الصفات اسـتنادا إىل عـدم تنـاهي الـذات:ضح ذلك فاعلمّإذا ات= 
بمعنى أهنا ظهـور الـصفات ، فعل وصفات الفعل ترجع إىل الصفات الذاتيةَّوحيث إن ال

َّ فإن القدرة الالمتناهية إذا أرادت أن تظهر يف عامل اإلمكـان البـد أن تكـون غـري ،الذاتية َّ
 .ُوذلك بحكم املسانخة، ُمتناهية
و وفعلـه غـري حمـدود فهـ، ألنـه فعلـه، الزم ذلك القول بإطالق عامل اإلمكـان: فإن قيل
 ؟كذلك
ّهو غري متناه بوجوده العام، نعم: قلنا َّ فإنـه -ً بعيدا عن هذا املوجـود أو ذاك- أو اجلمعي ٍُ

ّواعلم بأن عدم التناهي عىل مستوى الفعل ليس عىل حد عدم تنـاهي ، ّال أول له وال آخر َّ
 .وإنام بحدود ما تسمح به السنخية، الذات
َومـا كـان {: حمدود عىل ما يفيـده قولـه تعـاىل الفيض مطلق غري أنيف (: ائيطباطبقال ال َ َ َ
ُعطاء َ ً ربك حمظوراَ ُ ْ َ َ ِّ نه واجـب لذاتـه أ وجود الواجب تعاىل بام أن الرباهني عىل أطبقت، }َ

ه ّ انعـدم فـيام وراء حـدوإال ،د بقيـد وال مـرشوط بـرشطَّ وال مقيّمطلق غري حمدود بحد
ر َّ لذاته فهو واحد وحدة ال يتـصوًارض واجبُ وقد ف،وبطل عىل تقدير عدم قيده أو رشطه

ثر جمعـول لـه أ وجود ما سواه أن ًأيضاوقد ثبت . ًل تقييداّ ال يتحمًإطالقا ومطلق ،ٍهلا ثان
يـة مطلـق ّة ظلّ الصادر منه واحد بوحدة حقفاألثر ، املسانخة لفاعلهّن الفعل رضوريأو

ت هـذه َ ورس،د وعـدم مـن وجـوفتّوتأل ، وحمدودّبت ذاته من حدّ تركوإال ،غري حمدود
نـه واحـد أ ملكان املسانخة بني الفاعل وفعله، وقد فـرض ؛املناقضة الذاتية إىل ذات فاعله

 وهـو ، ومطلق غري حمدود، املجعول واحد غري كثريوأثره هو فعله الذي فالوجود ،مطلق
 ). دام ظله(منه . <٧٥ ص،١٣ج:  يف تفسري القرآنامليزان> .)املطلوب
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لت إىل الكتابـة ّ فللكتابة استناد إىل القلم ثم إىل اليـد التـي توسـ،بيده وبالقلم
ل إليها باليد وبالقلم، والسبب بحقيقة معنـاه ّ الذي توساإلنسانبالقلم، وإىل 

 إىل ٍته استناد الكتابـة بوجـهّ بالسببية من غري أن ينايف سببيّ املستقلاإلنسانهو 
 .)١()اليد وإىل القلم
فهنــاك فعــل منــسوب إىل اثنــني يف قبــال احللــول ،  حمفــوظّتعــددإذن فال

ّواالحتاد الذي يوحد بني الفاعلني يف قبـال اجلـرب والتفـويض الـذي يلغـي و، ُ
ًفاعلية أحدمها منتهيا إىل عدم إمكاهنا ملصلحة اآلخر َّثم إن النسبة إىل االثنني ، ُ

وهـو اهللا ، وإنام هي النـسبة إىل أحـدمها، غري متكافئة يف قبال الرشك املرفوض
 لـيس لغـريه(: فإنـه، وإىل اآلخر بإفاضة منه تعاىل عليه، تعاىل أصالة وبالذات

ِّعام يملكه ويملكه  من غري أن ينعزل ، إال بتمليكه تعاىل له ذلكءيش ُ َُ ِ كام ننعزل َّ
 .)٢()كناه غريناَّ ملّنحن معارش اخلليقة عام

وقد أشار أمري املؤمنني عيل عليه السالم إىل هذه احلقيقة يف إجابة لـه عـن 
إنـك ( :فقـال عليـه الـسالم،  يف معنى االستطاعة)٣(سؤال من عباية بن ربعي

 فقال له ، فسكت عباية؟سألت عن االستطاعة فهل متلكها من دون اهللا، أو مع اهللا
متلكهـا دون :  وإن قلت،متلكها مع اهللا قتلتك: إن قلت:  عليه السالمأمري املؤمنني

إنـك متلكهـا بـاهللا : تقول:  عليه السالم قال؟فام أقول: ، فقال عباية)٤(اهللا قتلتك
                                                 

  .١٨٤ ص،٢٠ج: فسري القرآن يف تامليزان )١(
 .٨٩ ص،٦ج:  املصدر السابق)٢(
 احلـسناإلمـام وعـيل  املـؤمنني أمري أصحاب من ،يسد األيهو عباية بن عمرو بن ربع )٣(

  .ومعتمد عليه، ًأيضاهام ّ بل من خواص،عليهام السالم
ُ إن كال القولني موجبان للقتل يف الرشيعة)٤( ، د سوء فهـمّجمرولكن برشط االعتقاد هبام ال ، َّ

ُوعـىل إمـام األمـة إقامـة ، وأما الثاين فألنه يستلزم الكفر، ل فألنه يستلزم الرشكّأما األو
 . يف ذلكّاحلد
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 وإن سـلبكها كـان ، إياها كان ذلك من عطائهَكَكَّإن مل ف،الذي يملكها من دونك
 .)١() والقادر عىل ما عليه أقدرك،ككّذلك من بالئه، فهو املالك ملا مل

َّويف رواية أخرى عنه عليه السالم أيضا عندما مر بجامعة وهم خيتصمون  ً
أم أبـاهللا تـستطيع أم مـع اهللا (: مهمّفقال عليه السالم ملـتكل، يف موضوعة القدر

إنـك :  عليه الـسالمفلم يدر ما يرد عليه، فقال أمري املؤمنني !دون اهللا تستطيع؟
 وإن زعمـت أنـك مـع اهللا ،ء يشاألمـرإن زعمت أنك باهللا تستطيع فليس لك من 

تستطيع فقد زعمت أنـك رشيـك معـه يف ملكـه، وإن زعمـت أنـك مـن دون اهللا 
يا أمري املؤمنني ال، بـل : ، فقالَّوجـل َّعيت الربوبية من دون اهللا عزّتستطيع فقد اد

 .)٢() عنقكُأما إنك لو قلت غري هذا لرضبت:  عليه السالمباهللا أستطيع، فقال
وبذلك يكون قـد ظهـر لنـا يف حتديـد طبيعـة نـسبة الفعـل إىل اإلنـسان 

 : ومها، تصويران حاوال أن ال يقعا يف واحد من اخليارات املرفوضة
وهاتـان ، ُاىل يوجـد القـدرة واإلرادة يف العبـدَّن اهللا تعـأ :لّالتصوير األو
َّوقد وضح ذلـك ، والعبد فاعل قريب، فاهللا تعاىل فاعل بعيد، ُتوجبان املقدور

ّقدس رسهُدنا األستاذ اخلوئي ّسي ف عـىل ّ أفعال العباد تتوقـَّنإ(:  حيث يقولّ
 :تنيّمقدم

 . حياهتم وقدرهتم وعلمهم وما شاكل ذلك :األوىل
 . تهم وإعامهلم القدرة نحو إجيادها يف اخلارجمشيئ :الثانية
، ً ذاتيـاً تفيض من اهللا تعاىل وترتبط بذاته األزليـة ارتباطـااألوىلمة ّواملقد

 . له الربط واخلـضوعءأهنا عني الربط واخلضوع، ال أنه يش: وخاضعة له، يعني
 عـت انقط،ٍ لو انقطعت اإلفاضة من اهللا سبحانه وتعاىل يف آنساسوعىل هذا األ

                                                 
  .٢١٣ص: حتف العقول )١(
 .وقد عرفت سبب التهديد. ٢٣ح  ،٣٥٢ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )٢(
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 .ًاحلياة فيه حتام
، فهـي األوىلمـة ّمة الثانية تفيض من العباد عند فرض وجـود املقدّواملقد

، وعليه فـال يـصدر فعـل مـن ًعة عليها ذاتاّمرتبطة هبا يف واقع مغزاها، ومتفر
. هّققـوأما إذا انتفت إحدامها فال يعقـل حت. متنيّالعبد إال عند إفاضة كلتا املقد

 .)١() العبدإىل إسناده َّ اهللا تعاىل، كام صحإىلسناد الفعل  إَّوعىل أساس ذلك صح
 املتعـايل املبـدأ األشـياء يف قبـول الوجـود مـن َّأن(: والسبب يف ذلك هو

 كـالعرض الـذي ال ، فبعضها ال يقبل الوجود إال بعد وجود اآلخـر،متفاوتة
  فقدرته عىل غاية الكامل يفيض الوجـود،يمكن وجوده إال بعد وجود اجلوهر
 وبحــسب قابلياهتــا املتفاوتــة بحــسب ،عــىل املمكنــات عــىل ترتيــب و نظــام

 فبعضها صادرة عنه بال سبب و بعضها بسبب واحـد أو أسـباب ،اإلمكانات
 ، فال يدخل مثل ذلك يف الوجود إال بعد سبق أمور هي أسباب وجوده،كثرية

 ولـيس ذلـك لنقـصان يف القـدرة بـل ،ب األسباب من غـري سـببّوهو مسب
 . )٢()صان يف القابليةالنق

ومـا كـان ، تهّ فام كان من األشياء ينتهي إليه بال واسطة فهو عل:واحلاصل
،  لـذلك الـيشءّعلـة الـيشء ّعلة ّعلةو،  علتهّعلةمنها ينتهي إليه بواسطة فهو 

ّن العلل كلإو، يشءّكل فهو تعاىل فاعل  َّها مسخرة لهَّ ُ . 
 ًلية اإلنسان استنادا إىل اختـصاصهاوهو ما يعتمد إلغاء فاع :التصوير الثاين

ّوعدم قابليتها للتنزل عىل حد الالتناهي والوجوب التي ال يكـون ، باهللا تعاىل ّ
ّإال للوجود املستقل فاإلنسان يف صميم وجوده وسائر كامالته وجـود رابـط ، ُ
ّليس له إال التعلق بعل ّفال يكون مؤهال لتنزل تلك اخلصائص فيه، تهّ ً َّ. 

                                                 
  .٨٥ ص،٢ج: فياضل للشيخ ا،ياخلوئالسيد  اتتقرير، حمارضات يف أصول الفقه )١(
  .٣٧١ ص،٦ج:  احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة)٢(
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َّك يتعني أن الفاعل القريب لويف ضوء ذل بام  -مفردات عامل اإلمكان ّكل َّ
َّ أن ذلك )١(غري، هو اهللا تعاىل -يف ذلك فعاليات اإلنسان وممارساته االختيارية

ّال يعني اختزال دور اإلنسان بكونه حمل الفعـل كـي يعـود هـذا التـصوير إىل 
َّبمعنى أن الفعل ،  القابلًوإنام دوره يكمن يف كونه رشطا يف قابلية، مقولة اجلرب
َّال يكون مهي فـإذا ، ُويـشتاق وخيتـار ويريـديعلم اإلنسان يكن  للوجود ما مل ًأُ

ّتوفرت هذه املبادئ أصبح الفعل قابال لتلقي الفيض ُوعندها يوجد من قبـل ، ًّ
 .الفاعل وهو اهللا تعاىل

املعلـول َّ واملعلـول أن وجـود ّعلـةَّقد تبني يف مباحث ال(: ائيطباطبقال ال
فـالوجودات ، ّعلـةّمتقوم بوجود ال، ّ وجود رابط غري مستقلّعلةبالنسبة إىل ال

غـري ، اإلمكانية كائنة ما كانت روابـط بالنـسبة إىل وجـود الواجـب بالـذات
ّمستقلة منه فام يف الوجود إال ذات واحـدة ، بمعنى ما ليس بخارج، حماطة له، ُ
ّبه تتقوم هذه الـروابط وتـستقل، ُمستقلة فالـذوات ومـا هلـا مـن الـصفات ، َّ

   .)٢()واألفعال أفعال له
ًل للفعل استنادا ّعىل األو(:  أنه-ل والثاينّ األو-والفارق بني التصويرين 

إىل فاعله القريب وإىل فاعل فاعله بواسطته ومـن طريـق االنتـساب طـويل ال 
 ّعلةَّن الأل، وال يلزم اجلرب الباطل، ُفال تبطل إحدى النسبتني األخرى، ْعريض

ُاألوىل إنام تريد صدور الفعل االختياري عن اختيار فاعله املختار فال يقـع إال 
وال يريد الفعل يف نفسه ومن غريه واسطة حتى يبطل به اختيار فاعله ، ًاختيارا

ًوعىل الثاين للفعل استنادا إليه تعاىل من غري واسطة مـن جهـة . وتسقط إرادته
ًن له اسـتنادا إىل فاعلـه املمكـنإحاطته به يف مقامه كام أ َّوال يلـزم جـرب ألن ، َّ

                                                 
  . والكالم ال زال ألصحاب التصوير الثاين)١(
  .٣٦٥ص: ائيطباطب العالمة السيد حممد حسني الذلألستا،  هناية احلكمة)٢(
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والفعـل االختيـاري يف نفـسه ، يشء إحاطة بـام هـو عليـهّكل إحاطته تعاىل ب
 .)١()فهو املحاط املنسوب إليه تعاىل وإىل العبد، اختياري

أمـا ، والعبد فاعـل قريـب، ل فاهللا تعاىل فاعل بعيدّنه عىل األوأواحلاصل 
َّكـام عـرب عـن ذلـك أمـري ، ُوبعيد يف قربه، ُ تعاىل قريب يف بعدهعىل الثاين فهو

ّ يصف هبا ربه جل- سنقف عندها فيام بعد-املؤمنني عيل عليه السالم بكلمة  َّ 
َال يشبهه صورة وال حي... (: وعال عـده، ُقاس بالناس، قريب يف بُ وال يّ باحلواسّسُ
  .)٢()...فوقهء  وال يقال يشءيشّكل ربه، فوق ُبعيد يف ق

َّوعىل أي حـال فمـام ال ينبغـي اإلغفـال عنـه  حفـظ مـساحة االختيـار :ّ
فاإلنسان خمتار يف فعلـه ، ُلإلنسان يف أداء الفعل املفاض من قبل اهللا تعاىل عليه

َّفإذا اختار فعال ما فـإن اهللا تعـاىل يفـيض عليـه وفـق مـا اختـاره ، االختياري ً
فـإن شـاء فعـل وإن مل يـشأ مل ،  لـهفاالختيار ثابت لإلنسان وحمفوظ، وانتخبه
فإذا وقع لإلنسان باختياره أن رضب ،  إشاءته ملحوقة باإلفاضةّولكن، يفعل

َّشخصا بالسوط ظلام وعدوانا فإن اهللا تعاىل يفيض عليه فعل الرضب ً وهكذا ، ًً
ًلو وقع له أن أقام احلد عىل شارب اخلمر رضبا بالسوط أيضا ً َّفـإن اهللا تعـاىل ، ّ

غايـة مـا يف ، ُفكال الفعلني مفاضان مـن قبلـه تعـاىل، ًه الفعل أيضايفيض علي
ّاألمر أن فعل الرضب األو َّل يسمى معـصيةَّ َّوفعـل الـرضب الثـاين يـسمى ، ُ ُ

َّألن ، اعتباريان) الطاعة واملعصية(َّ بأن هذين العنوانني ّتضحومن هنا ي، طاعة
 .ا واضحوهذ، حقيقة الفعلني يف وجودمها اخلارجي واحد ال غري

ِ إذن فأداء الفعلني بعد إرادهتام من قبـَل اإلنسان وإفاضتهام من اهللا تعـاىل 

                                                 
: ار العقليـة األربعـةاحلكمة املتعاليـة يف األسـف: انظر. ائيطباطب الكلمة للسيد العالمة ال)١(

  .التعليقة األوىل، ٣٧٢ ص،٦ج
 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكايفُ أصول )٢(
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ّهو ما جيعلنا نسمي اإلنسان الفاعل املختار باملعد االختياري ُُ وبـذلك تكـون ، ِّ
ُحصة اإلنسان من الفعل هو تعيني اجتاه الفعل املفاض من قبل اهللا تعـاىل إمـا ، ّ

بني اهللا ،  وجه الطولية بني الفاعلنيّتضحومنه ي، ملعصيةباجتاه الطاعة أو باجتاه ا
َّفإهنا طولية بمعنى أنـه ، وبني العبد املختار ألصل الفعل، ُتعاىل املفيض للفعل

َّفإنه ال تتحقق اإلفاضة ، وهو اختياره للفعل، َّما مل يتحقق اإلعداد من اإلنسان
وافق ملباين مدرسـة وهذا هو التصوير الصحيح وامل، للفعل من الواجب تعاىل

َّولـيس بـاملعنى املـشائي للطوليـة ، احلكمة املتعالية يف معنى الطولية يف املقـام
ُالقائمة عىل أساس صوري مفاده أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان واإلنسان املختـار  َّ

 .رَّفتدب، )١(خالق ألفعاله
 

 : ملا ييل،  أمامنا التصوير الثاينَّبمراجعة دقيقة للتصويرين السابقني يرتجح
وأنـه معنـى حـريف ال ، وهـو حقيقـة وجـود املمكـن، َّ صحة مـستنده.١
 .ه بالفاعليةّتصاففيمنع من ا، ّمستقل
ّ خلوه من شمة التفويض امللحوظة يف التصوير األو.٢ َفإنه وإن قبــِل ، لَّّ َ

وحة التفـويض ُيف قبال أطر، قريب فعل الفاعل البعيدإمكان عرقلة الفاعل ال
إال ، )٢(َّالتي ترمجتها وخالصتها إثبات مدعى اليهود بكون يد اهللا تعاىل مغلولة

                                                 
الـسيد ّالعالمـة ًتقريـرا لـدروس ، )ّاإلهليات باملعنى األخـص(رشح هناية احلكمة :  انظر)١(

  .١٤١ ص،٢ج: كامل احليدري
ً وهو ما حكاه القرآن الكريم ورد عليه أيضا يف قوله تعاىل)٢( َوقال{: ّ َ ٌت اليهود يد اهللاِ مغلولـة َ َ ُ ْْ َ َ َُ ُ ُ ِ

ُغلت أيدهيم ولعنوا بام قالوا بل يداه مبـسوطتان ينفـق كيـف يـشاء  َ ََ ْ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ َْ ْ ُ َ َْ ُ ُ َّْ َ َْ ِ ِ َ ، <٦٤: املائـدة> }...ُ
:  وذلـك ألهنـم، َّفأعجزوا اهللا وحجموا قدرتـه، َّوالتي مؤداها جتريد اهللا تعاىل من سلطانه

ُما قدروا اهللاَ{ ََ ٌ حق قدره إن اهللاَ لقوي عزيزَ ِْ َ ٌّ َِ َِ ََ َّ ِ ِ وستأتينا بيانات الحقة حـول ، <٧٤: احلج> }َّ
 ).دام ظله(منه . وكوهنا بينونة صفة ال بينونة عزلة، صفته سبحانه يف ذلك
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 الفعل ّعلةأنه بتحليل حقيقة الفاعل البعيد ننتهي إىل أنه ليس له دور يف تركيبة 
 إال بمنحها الوجود وتفويضها ومتكينهـا مـن أداء دورهـا مـع احتفـاظ ّتامةال

وسلب الفاعل القريـب تلـك ، ض والقدرة عىل ذلكّالفاعل البعيد بحق النق
 ،وإال لزم اجلـرب، ُوأما عملية إجياد الفعل نفسه فإنه تعاىل مل يبارشها، اإلمكانات

 وإنام هي عملية مرتوكة للفاعل القريب؛ فاهللا تعاىل منح الفاعل القريب القـدرة
 اإلذن وعدم بمعنى، ّولكن دون أن يستقل به، كاملة عىل أداء الفعل والقيام به

سـواء مـن ، وإال فله القدرة عىل منع إيقاع ذلك الفعـل، منعه من وقوع ذلك
فام شاءه يكون بفعـل الفاعـل القريـب ،  فواعلّعدةفاعل قريب واحد أم من 

 .ًولو اجتمع أهل األرض وكان بعضهم لبعض ظهريا، وما مل يشأه ال يكون
 ولكـن دون أن يلغـي ،ًظ عىل التصوير الثـاين أيـضاّهنالك نوع حتف، نعم
الواحـد (: َّظ الذي لوحنا به جتاه القاعدة الفلسفيةّوهو نفس التحف، تهّأرجحي

، ُالتي عرضناها بوجه آخر غـري املتعـارف عليـه، )١()ال يصدر منه إال الواحد
                                                 

ّومفادها أن الواحد املجر، طرحها فالسفة اإلغريق القدماء،  إهنا قاعدة فلسفية)١( د البـسيط َّ
وقد واجهـت ، ًفال تصدر الكثرة من الواحد أبدا، ً بسيط أيضا وليس الكثريمعلوله واحد

َّهذه القاعدة معوقات كثـرية يف مبـاين الفلـسفة املـشائية القائلـة بوجـود التبـاين يف عـامل  ّ
هـا دعـوى الـشيخ ّأمهَّولذلك جلأوا إىل عدة حلـول كـان ، ر انطباق القاعدةّفتعذ، الكثرة

ُ األوىل مل يصدر منها إال واحد ّعلةَّوبالتايل فإن ال، لعقول العرشةالرئيس ابن سينا بمقولة ا
 بنـا إىل العقـل احتـى يـصلو، ومنه جاء الصادر الثاين، )العقل(ل ّفقط وهو الصادر األو

فاهللا تعاىل واحد وعامل اإلمكـان ، َّالعارش املسمى بالعقل الفعال الذي صدرت منه الكثرة
 فالعقـل، ّوهو كام ترى حل صـوري، ً يكون فاقدا للرتابطوبذلك، كثري ذو حقائق متباينة

ًد أيضا ومشمول للقاعدة أيضا فكيف صدرت منه الكثرةّالعارش هو اآلخر وجود جمر  !؟ً
 عىل  حيث اعتمدوا، ًمن هنا طرحت فلسفة احلكمة املتعالية حال آخر يستقيم مع القاعدة

َّأطروحة الوجود الواحـد املـشكك املـسمى عنـدهم با ّ ُ ، ّلتـشكيك الفلـسفي أو اخلـايصُ
= ومـا بـه االمتيـاز عـني مـا بـه ، ة والـضعفّفالوجود واحد ذو مراتب ختتلف يف الـشد
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 : نوجزه بام ييل
َّفركب هذا العامل عىل أسـاس ، َّإن اهللا تعاىل كتب عىل نفسه نظام الوسائط

ّابل إىل علل معدةحاجة القو وهنـا ، باعتبار النظام األحسن ومقتىض احلكمة، ُ
ومل ، وهـو اإلنـسان بحـسب الفـرض، نحفظ نكتة االختيار للفاعل القريـب

ات والوسائط ّ حاجة القوابل إىل املعدّنوأ، ُا بمعنى أنه ال يمكن غري هذانقبله
راجعـة تفـصيل ومل، ُفذلك مستبطن لشبهة اجلـرب، ّذاتية عىل حد نظام األعداد

ُوكذلك تفصيل القول يف االختيار واجلرب تراجع دراساتنا يف الفلسفة ، املسألة
 .)١(والعرفان

                                                                                                                   
ُويمكـن التمثيـل ، فهو واحـد يف عـني أنـه كثـري وكثـري يف عـني أنـه واحـد، االشرتاك=

ِّللتشكيك اخلايص بنور املصباح ونور الشمس فـإهنام يـشرتكان يف النوريـة ويتاميـزان هبـا 
ي أو املنطقـي الـذي ّيف قبـال التـشكيك العـام، فاألول نوره ضعيف والثاين شديد، ًأيضا

 فـإهنام يـشرتكان، ًكنور املصباح ونور الشمس أيضا، يكون ما به االمتياز غري ما به االشرتاك
 ،كام هو واضـح، فقابلية املصباح للنورية غري قابلية الشمس، يف النورية وخيتلفان يف القوابل

وإن لـوحظ ، ّوحظ وحدة االشرتاك واالمتياز فذلك هو التشكيك الفلسفي اخلايصُفإن ل
 . فانتبه، ي املنطقيّاالختالف يف جهة االشرتاك واالمتياز فذلك الشكيك العام

َّألن ، وكثـري يف عـني أنـه واحـد، واحد يف عني أنه كثـري) عامل اإلمكان(وعليه فهذا العامل 
ثـم إن . يـة منطقيـةّوليست كثرة تباينيـة عام، ّلسفية خاصيةكثرته كثرة تشكيكية مراتبية ف

 .وسـيأيت إجيـازه، ً قبلنا بفكرته وفقا للحكمة املتعالية وخالفنا يف تـصويره للقاعدةَضَرَع
    ).دام ظله(منه 

صدر منهـا اجلـزء األول والثـاين مـن رشح ، ُ للسيد األستاذ دراسات كثرية يف هذا املجال)١(
قـراءة يف >فلـسفة صـدر املتـأهلني : ًوأيـضا). ّهليـات بـاملعنى األخـصاإل(هناية احلكمـة 

رشح كتـاب (اجلـزء األول والثـاين مـن الفلـسفة : ًوأيـضا، <مرتكزات احلكمة املتعاليـة
َّولكـن األخـري مل تـصل فيـه النوبـة ملوضـوعة اجلـرب ) ُاألسفار األربعـة لـصدر املتـأهلني

  .فُرتاجع دراساته الصوتية، واالختيار
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 تنبيهات ثامن
ة فالزمه أن ّتعاىل عدديصف هبا اهللا ّلو كانت الوحدة التي يت :لّالتنبيه األو
فتنتفـي عنـه األزليـة ... َّألن الواحد بالعدد لـه ثـان وثالـث و ًيكون حادثا، 

ّباطل فاملقـدم مثلـه، وهـذا قيـاس  -وهو احلدوث يف املقام - والتايل ،والقدم
يـة ّاستثنائي ّ تدركه الفطرة السليمة حتى من غري فهم االصطالح والكيفية الفنّ ّ

 .ّالتي يتألف منها
هـو ، بإرادة منه تعاىل، معنى وقوع أفعال عامل اإلمكان بأرسه :التنبيه الثاين
 .ًذن يعني جعله وسيطا يف قابلية القابلوهذا اإل، اإلذن بوقوعه

َّومنه يعلم بأن املـراد مـن اإلذن يف املقـام هـو اإلذن التكـويني ال اإلذن ، ُ
ًذن اهللا تعاىل به تكوينا هو غري مأذون بـه تـرشيعاأَّوإال فالكثري مما ، الترشيعي ً ،

 .كام هو احلال يف مطلق الذنوب واملعايص
ة ّة أو غري العدديـة ال تتقـاطع البتـّاحلقيقية احلقَّإن الوحدة : التنبيه الثالث

 . لك معناهّتضحًما دام الغري كائنا بالغري وباإلذن الذي ا، مع الغري
ًتتناىف متاما مع ) الواحد ال يصدر منه إال الواحد(: َّإن قاعدة :التنبيه الرابع
لـة ًولكنها ال جتد هلا خمرجا مـن الـشبهات إال يف ضـوء مقو، مقولة التفويض
 .األمر بني األمرين

، هنالك فرق بني التوحيد األفعايل وبني التوحيـد الفعـيل: التنبيه اخلامس
ّوملخـ، ل كـام عرفـتّفاألو مـا أو،  يف الوجـود إال اهللا تعـاىلّؤثرُصه أنـه ال مـُ

َّالتوحيد الفعيل فرياد به االعتقاد بأن الفعل الصادر من الواجب تعاىل بـصورة  ُ
َّ لك الوجه يف ذلك مما عرفـت ّتضحوقد ا،  وليس بكثريُمبارشة هو فعل واحد

ّفبناء عىل مدرسة املش، <الواحد ال يصدر منه إال الواحد>يف بيانات قاعدة  اء ال ً
 احلكمة املتعالية فالتوحيـد الفعـيل ةما يف ضوء مدرسأو، يثبت التوحيد الفعيل

 .وقد عرفت السبب يف ذلك، حارض
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ن الفعـيل اقـول بـالتفويض ينتفـي التوحيـدًبنـاء عـىل ال :التنبيه السادس
ألهنـم ، وأما الفعيل فمن باب أوىل، أما األفعايل فواضح انتفاؤه، ًواألفعايل معا

وهذا يعنى وجـود الكثـرة غـري الراجعـة ، يفرضون فاعلـِني حقيقيني يف قباله
ًنظرا الختالف اجلهة؛ وأما يف ضوء مقولة اجلرب فالتوحيـد األفعـايل ، للوحدة
ًألن اجلربيني ال يرون فاعال غريه سبحانه، ّقوةبحارض  وأما التوحيـد الفعـيل ، َّ

وإن كـانوا ، َّولكن األقرب ملقولتهم هو الثبـوت، فغري واضح ثبوته أو انتفاؤه
 . ُغري ملتفتني لذلك
الواحـد ال (: توجيه مدرسـة احلكمـة املتعاليـة لقاعـدةّن إ :التنبيه السابع

وحـدة ألهنا ال تتناىف مع الكثرة، التي الوحدة ء يف ضو) يصدر منه إال الواحد
َّتلتقي مع قاعدة الوحدة احلقيقية احلقة ، يف عني الكثرة، وكثرة يف عني الوحدة

ومن هنا جتد ، َّألن الوحدة العددية تستبطن القول بالتباين، ال الوحدة العددية
ًأن قاعدة الوحدة احلقيقية احلقة تبتعـد كثـريا يف ضـوء مبـاين َّ  مدرسـة املـشاء َّ

َّبل إن مبـانيهم هـي األقـرب للقـول بالوحـدة ، وتفسريهم للقاعدة الفلسفية
 .وقد عرفت احلال، العددية

يف عني الكثـرة والكثـرة يف عـني الوحـدة هـي الوحدة َّإن  : التنبيه الثامن
ّوهذه الوحـدة احلقـة شـبيهة ، كام عرفت، وليست وحدة عددية، َّوحدة حقة

ّ أن النفس واحدة وهلا مراتب متعددة فهـذا العـامل الـذي وحدة النفس، فكامب ّ
وهـو بوحدتـه الـصدورية ،  وله مراتـبًصدر منه سبحانه وتعاىل أيضا واحد

تلـك احلقيقـة لرقيقـة أو قل إنـه ، ُ للحقيقة املطلقةّ ظيلوكثرته الطولية وجود
 .ّبحسب تعبري صدر املتأهلنيوحتكيها 

 

روي عن أمري املؤمنني عيل عليه السالم أنه قال يف خطبة نفيسة له يـصف 
وصلته بديمومة عـامل ، وكيفية توحيده،  اهللا تعاىلفيها الطريق إىل إثبات وجود
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ومعرفتـه توحيـده، ، )١(إثباتهدليله آياته، ووجوده (: حيث يقول ، اإلمكان بأرسه
 .)٢()...ة صفة ال بينونة عزلة وحكم التمييز بينون،وتوحيده متييزه من خلقه

 ،ّايصالتوحيـد اخلـة ّ تكشف لنا من الناحية النظرية هويةميإهنا كلمة عظ
ومن ناحيـة تطبيقيـة تكـشف لنـا عظمـة وتوحيـد أمـري ، ّايص اخلّاصبل اخل

ّوالعاقل احلـر مـن ، )٣(دين عيل بن أيب طالب عليه السالمّاملؤمنني وسيد املوح
 . بع أثرهّات

كلمة بصدد وصف واقع حال العالقة بني الواجب تعاىل وعـامل َّإن هذه ال
ُوبعبارة أخرى وجه العالقة والرتابط بـني الفاعـل الـواجبي ، اإلمكان بأرسه
 .وفعله اإلمكاين

 ؟ّبمعنى العينية عىل حد الصفة الذاتية، فهل هي عالقة تطابق وتوافق
 ؟أم هي عالقة متازج وتداخل
ّعاملني مستقلك، أم هي عالقة بينونة مطلقة  ؟نيُ

 ؟أم هي أمر آخر يلغي صورة العينية والتامزج والبينونة بنحو العزلة
ُلنأيت بكلمتني أخريني ألمري املؤمنني عيل عليه السالم تساعدان ًنا كثريا عىل ُ

 :ُفهم كلمته األوىل
: ، قيلفني نفسهَّبام عر:  قال؟كّبم عرفت رب(: عليه السالمسئل ُيف األوىل 
، وخارج ء داخل يف يشء ال كيشاألشياءداخل يف  ...: قال ؟فك نفسهَّوكيف عر

ّكل  ول، وال هكذا غريه،، سبحان من هو هكذاء خارج من يشء ال كيشاألشياءمن 
                                                 

وجـوده >:  عليـه الـسالمومن ألطف املقاصـد املوضـوعة فيـه قولـه(: ائيطباطب يقول ال)١(
نـه ال يـدخل الـذهن، وال أ الربهان عليه نفـس وجـوده اخلـارجي أي َّ يريد به أن،<إثباته

 ).دام ظله(منه . َّوقد نبهنا لذلك. <١٠٢ ص،٦ج: امليزانتفسري > ).يسعه العقل
 .٢٩٩ ص،١ج: لطربيسل، االحتجاج )٢(
  .١٥٢ ص،١ج: رشح األسامء احلسنى:  انظر)٣(
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 .)١()أ مبتدءيش
ًفإن الدخول يف األشياء الزمه أن يكون حماطا بتلك األشياء ال حميطا هبـا ً َُّ ُ ،

َّكام أن هذا النحو من الدخول يلزم ، قةُوهو خلف جلميع أسامئه وصفاته املطل
ِّمنه القول باحللول واالحتاد الباطلني عقال ونقـال يف حقـه سـبحانه ً ّويف حـق ، ً

فــاحللول واالحتــاد مــن لــوازمهام الباطلــة صــريورة املطلــق  ،ًاملمكــن أيــضا
ٍإىل مقيد ومتنـاه) اهللا(والالمتناهي  ُ ) املمكـن(َّأو صـريورة املقيـد واملتنـاهي ، َّ

ًطلقا وال متناهيام  .وهو كام ترى، ً
ما ّكل أو ، وأما خروجه من األشياء باملعنى العريف والدارج يف الطبيعيات

ّهو متصور فيه ًفإنه يعني أن حدود املطلق ستنتهي عند تلك األشـياء أيـضا، ُ َّ ّ ،
  .وقد عرفت ذلك، ًوهو خلف أيضا، ُوهذا موجب لتحديده وتناهيه

وخارج عنها ال ، داخل يف األشياء ال باملامزجة(: السالم قوله عليه ةويف الثاني
ًنه لو انعزل لصار حمدودا، أل ،)٢()باملزايلة ٍّي تنتهـي رتبتـه الوجوديـة إىل حـد أّ

ّلك املحدوديـة، واحلـق سـبحانه ذحمدود ليبدأ الوجود اآلخر، حيث يلزم من 
 .)٣(غري حمدود

                                                 
 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
، املعتربة وغري املعتـربة، وال يف مجيع كتبنا احلديثية،  مل أعثر عىل هذه الكلمة يف هنج البالغة)٢(

ًوأيضا . ٩٦ ص،٢ج: للحكيم السبزواري، ولكني عثرت عليها يف رشح األسامء احلسنى
ُويف كتيبـات أخـرى ألعـالم ، ُالشعراين عىل رشح أصول الكايف للامزنـدراينيف تعليقات  ِّ ُ
دنا ّومـنهم سـي، َّوالظاهر أن مجلة من األعـالم املعـارصين قـد نقلوهـا عـنهام، ُمعارصين
 وعـىل !ثالث مـرات دون تـصدير) التوحيد(: ُوالغريب أهنا قد ذكرت يف كتابه، ُاألستاذ
 وحارضة مضامينها يف كلامت أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ًاّفالكلمة مشهورة جد، ّأي حال
 . السالم

 .١٠٠ ص،١ج: )حوث حتليلية يف مراتبه ومعطياتهب(التوحيد :  انظر)٣(



 ١٣٥ .......................................................................يبالتأسيس للتوحيد الربو

و ما ملحوظ يف األجـسام َّفاملحصلة أن الدخول واخلروج باملعنى العريف أ
ًالطبيعية ال يصدق يف حقه مطلقا وليس هنالك مكنة حقيقية ، َّ للزوم ما تقدم؛ِّ

وإال لوصلتنا بيانات ، لوصف ما هو عليه يف دخوله يف األشياء وخروجه منها
 .نبوية أو علوية

سبحان مـن هـو فـ، ّ البتـةغاية األمر أنه سبحانه ال شبيه له يف ذلـك، نعم
، وهكذا يف نكتة املامزجة واملزايلة،  عليه السالمكام قال،  هكذا غريه وال،هكذا

فالدخول واخلروج اآلنفـان مهـا تعبـريان ، فهام ممنوعان لتلك اللوازم الباطلة
َّوبالتايل فإن صفتي الدخول واخلـروج يأخـذان ، آخران عن املامزجة واملزايلة

: بقولـه -عليهام السالم  -هام َّومها ما عرب عن، ُ آخر يربزان وجه التمييزًمنحى
 ).وحكم التمييز بينونة صفة ال بينونة عزلة(

ُإن هذه الكلمة النفيسة بعد التوضيحات الالحقة هلا يمكن أن نطرح فيها  َّ
 :وهي، احتامالت أربعة
َفهـي ،  باملوصوف إال أهنا غـريهاَّن الصفة رغم التصاقهأ :لّاالحتامل األو

ًهو حكاية َ ُوهـي ليـست هـ، ُ ًو ذاتـاَ ، فالـصفة صـفة حـضور ال صـفة نفـور، َ
فالفاصلة بني اهللا تعاىل واملمكن هـي أشـبه مـا تكـون بالفاصـلة بـني الـصفة 

 . هباّتصافًوهي فاصلة ال تعني العزلة مطلقا بدليل صحة اال، واملوصوف
بينونـة (: حيـث يقـول، وهو ما ذكـره العالمـة املجلـيس :االحتامل الثاين

خللـق بمباينتـه هلـم يف الـصفات، ال باعتزالـه عـنهم يف زه عن اّمتي:  أي،صفة
إمـا مـن حيـث ، فصفات الواجب سبحانه غـري صـفات املمكـن، )١()املكان

أو مـن حيـث الكـامل الـذايت للواجـب ، اإلطالق والتقييد والتناهي وعدمـه
 .ّل أدق والثاين أوضحّواألو، والعريض للممكن

                                                 
  .٢٥٣ ص،٤ج: بحار األنوار:  انظر)١(
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َّأن يف صـفاته مبائنـة لـصفات َّن بينونـة الـصفة تعنـي أ: االحتامل الثالث
َّن صـفات الواجـب حـني إيف ، فـصفات املمكـن ليـست عـني ذاتـه، املمكن

 .فالبينونة يف حيثية الصفة، سبحانه عني ذاته
فهـو ،  مـن قبـل املمكـنّتصافه سبحانه غري قابل لالّنأ: االحتامل الرابع

لـيس بخالف املمكن ف، الذي له أن يصف نفسه الواجبة ويصف غريه املمكن
ًوإن كان له أن يصف نفسه ويصف ممكنا آخـر ، له أن يصف الواجب سبحانه

ّفيـصح مـن ، ة وصف الواجـب وعدمـهّفالبينونة تكمن يف أنه يف صح، غريه
واهللا تعـاىل ال يعرفـه ، َّألن الوصف يبتني عـىل املعرفـة، الواجب دون املمكن

: الم حيث يقولولذلك شاهد يف كلمة اإلمام عيل الرضا عليه الس، أحد سواه
فـي الـصفات ن ونظام توحيد اهللا ،ل عبادة اهللا معرفته، وأصل معرفة اهللا توحيدهّأو(
فنفـي الـصفات ، )١()اه مـن اشـتملهّفقد جهل اهللا من استوصفه، وقد تعـد...عنه

، ّوصـف تربعـي مـن املمكـن هللا تعـاىل فهـو غـريهّكـل و، الزائدة عنه توحيد
ولذلك فتوصيفه منشؤه اجلهل بـاهللا ، ءوتوصيفه بغريه ليس من التوحيد بيش

عى اشـتامله فقـد شـغل نفـسه ّفمن اد، ُما االشتامل فرياد به اإلحاطةأو، تعاىل
، وهـذا خلـف، َّألن اإلحاطة واالشتامل تعني حتديده ورسم هنايات له، بغريه

ُفضال عن كونه مستلزم  . للكفر واإلحلاد والرشكًاً
وكالمهـا مقبـوالن ، الثالث يف اجلملـةأما االحتامل الثاين فهو يشرتك مع 

ّولكنه ال يقـرب ، ًوأما الرابع فهو وجيه جدا، ولكنها ليسا املقصودين يف املقام ُ
ُويمكـن اجلمـع بـني هـذه ، لّلنا الفكـرة بالقـدر الـذي عليـه االحـتامل األو

االحتامالت األربعة يف جعـل البينونـة حتمـل تلـك اخلـصائص األربـع التـي 
 .وال ضري يف ذلك، امالت اآلنفةعرضتها هذه االحت

                                                 
 .٢ح ،٣٤ص: لشيخ الصدوقل، التوحيد )١(
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 ًاّ يكشف لنـا رس، وهذا احلضور يف األشياء بال ممازجة واخلروج بال عزلة
 ًفـام دام هـذا احلـضور قـائام، ًا عن استمرار وديمومة عامل اإلمكان بـأرسهّخفي

 .ًفعامل اإلمكان حارض أيضا
بالوحـدة َّجدير بالذكر أن البينونـة املوجبـة للعزلـة تعـود بنـا إىل القـول 

َّوقد عرفت أن وحدته وحدة حقيقية حقة، العددية  ُوعليه فال يمكن أن تكـون، َّ
 ّتـضحوقد ا، ّبينونته بينونة عزلة بأي شكل من األشكال وإنام هي بينونة صفة

وبذلك تكون هـذه الكلمـة النفيـسة بـصدد إثبـات وحدتـه ، لك معنى ذلك
 .ذه اجلملة املباركةسريه هلوهذا ما التفت إليه بعض األعاظم يف تف، َّاحلقة

 اخلطبة مسوقة لبيان كون وحدته تعـاىل وحـدة غـري َّنإ(: ائيطباطبقال ال
إثبـات وجـوده عـني :  أي، معرفته تعاىل عني توحيدهَّ لرصاحته يف أن؛عددية

 فكانـت ،إثبات وحدته، ولو كانت هذه الوحدة عدديـة لكانـت غـري الـذات
 بموجـب مـن خـارج عـن جهـة ثبـوت  بالوحدة إالتفيالذات يف نفسها ال 

وهذا من عجيب املنطق وأبلغ البيان يف بـاب التوحيـد الـذى حيتـاج . الذات
َّولعلنا نوف، )١( ...)رشحه إىل جمال وسيع ُق يف مناسبات أخرى للوقـوف عـىل ُ

 .تفاصيل تلك اخلطبة النفيسة اجلليلة
ّ 

َاهللاُ ال إلـه إال هو{: وهو قوله تعاىل،  الكريسَّإن ملطلع آية ُ ََّ َِ صـلة وثيقـة ، }َِ
ّأسـد الرباهـني بل هو ، ةالسديدمن الرباهني  ُالذي يعترب ،)٢(ّبربهان الصديقني

                                                 
 .١٠٢ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 »إشـاراته«ِّمية برهان الصديقني بذلك هو ما أطلقه الشيخ الرئيس يف ّالرس يف تسَّ قيل بأن )٢(

ّعىل احلكامء املستدلني بذلك بالصديقني فاستفيد منـه إطـالق هـذه التـسمية عـىل نفـس  ّ
ّإن هذا حكم الصديقني الـذين يستـشهدون بـه ال عليـه(: ّالربهان، فنبه لذلك بقوله ّ.( = 
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ّعـىل حـد ، يكون الطريق إىل املقصود هو عـني املقـصودحيث  ،وأرشفها إليه
 وأرشفها إليه هـو الـذي ال  الرباهنيّوأسد(: حيث يقول، نيِّتعبري صدر املتأهل

فيكون الطريق إىل املقصود هـو عـني ، يكون الوسط يف الربهان غريه باحلقيقة
  يستشهدونّ ثم،يقني الذين يستشهدون به تعاىل عليهّ وهو سبيل الصد،املقصود

                                                                                                                   
 .٦٦ص ،٣ج: نابن سيال، اإلشارات والتنبيهات: انظر=

َّولكـن ، )٣٩٣ ص،١ج: معرفـة اهللا(: َّوسبق لنا أن نبهنا لذلك يف كتابنا، والنقل صحيح
ّاألوفق أن يقال يف ذلك بأن رس التسمية يرجع إىل ما اس َّ ّخوة يوسف الصدّتدل به إُ يق عىل ُ

ُقـالوا أإنـك ألنـت يوسـ{: وهو قوله تعاىل، وا به عليهّتدلحيث اس، ُيوسف ُ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ ْف قـال أنـا َُ ََ َُ َ
ُيوسف ُ ُ وحيث إن يوسف كان صـديقا بـنص القـرآن فقـد أطلـق هـذا <٩٠: يوسف> }ُ ّ ًُ َِّّ

وأما تسمية احلكـامء ، يق نفسهّيق بالصدّوا عىل الصدّتدلاس: يأ، العنوان عىل هذا الربهان
ّعلام بأن الصد، ِّبالصديقني فال وجه له َّ ّيقية احلقة هي فرع معاينـة الـيشء ال جمـرً د وصـفه ّ

فيكـون وصـفهم بـذلك فيـه نـسبة ، كام هـو ديـدن احلكـامء، واالستدالل عليه بالصورة
 .ّواضحة من التجوز

يف تسمية » ّالصديقني«املراد بـ َّيرى أن رمحه اهللا  الطويساخلواجة احلكيم َّجدير بالذكر أن 
ّنيـة، ّهذا الربهان هو كونه أصدق الـوجهني، حيـث اعتمـد املتكلمـون عـىل الربهنـة اإل

ّ، ومن الواضح أن هذا املعنى أجنبيّاللميربهان الواعتمد هؤالء احلكامء عىل   عـن مقـام ّ
ّالصديقني، فإن الذي ارتقى إىل مقام الصديقية غني عن ذلك الكم من املقدمات العقليـة ّ ّّ ّ ّ 

ً الربهان وحيكمه جيـدا الهذاّكام أن الذي يقف عىل ، الذي ساقوه يف تقريب هذا الربهان ّ ُ 
ّيكون صديقا حقيقيا إال باملعنى النظري ّّ ً ً ّمع أن الصديقية مقام بطانتـه التحقـق  ،ّ الظاهريّ ّّ ّ

 .وقد عرفت ذلك، باحلضور ال باحلصول
فـإذا كانـت ، بمعنـى كثـري الـصدق، هي صيغة مبالغـة) ّصديق(: َّجدير بالذكر أن كلمة

َّ األخرى صادقة يف إثبات مدعاها فهذا الربهان هـّدلةاأل ُ ًو األشـد صـدقاُ ُألن األخـرى ، ّ َّ
، َّبخالف هذا الربهان الذي مقدماته عني نتيجته، َّنحتاج فيها أن تفرغ من صدق مقدماهتا

وهذا وجه وجيـه ، )وهي النتيجة( عىل ذاته ّدالال) ّمقدمةوهو (وهو معنى كونه سبحانه 
 ). دام ظله(منه . ًأيضا
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 وغـري هـؤالء ، بعـد واحـدً وبـصفاته عـىل أفعالـه واحـدا،بذاته عىل صفاته
لون إىل معرفته تعـاىل وصـفاته بواسـطة ّهم يتوس والطبيعيني وغريّكلمنيكاملت

 واحلركة للجسم أو ، واحلدوث للخلق،اعتبار أمر آخر غريه كاإلمكان للامهية
 دالئل عىل ذاته وشواهد عىل صـفاته لكـن هـذا املـنهج ً وهي أيضا.غري ذلك

 .)١()أحكم وأرشف
ِّة صدر املتأهلني حماولورغم  ّ اإلين إىل عن االستداللهبذا الربهان اخلروج ُ

ّ إال أنه اعتمد عىل مقدمات عقلية كثرية)٢(برهان املالزمات ّ حـرص االنتفـاع ف ؛ّ
ّبه عىل أصحاب االختصاص ممن وقفوا عىل األمور العامة من الفلسفة وهذا ، ّ

الـذي ألغـى ، نسجم مع أرضية هذا الربهـانيالنحو من التطويل واإلحالة ال 
ّ وجنَّب املستدل اخلـوض يف إبطـال ، األوسط الختصار طريقة الوصولّاحلد ُ

ّعـىل حـد تعبـري ، هّفهو أرشف وأوثق وأخـرص لـذلك كلـ، الدور والتسلسل
إذن فهو الطريق األمثل يف سلسلة الرباهـني ، )٣(احلكيمني السبزواري واآلميل

 .احلصولية الذي ينطلق من الواجب نفسه إلثبات الواجب
ّحاجة ماسة إىل التأم ب-عىل وضوحها -َّإن هذه الكلامت اليسرية   ،ل والتدقيقّ
ّولذلك فإن برهان الصد ، التّمات وإنام هو برهـان تـأمّيقني ليس برهان مقدَّ

 َّفال حاجة للوسائط واملقـدمات، ل بالوجود وأصالته إلثبات واجبيتهّحيث التأم
قد أشار أمـري املـؤمنني عـيل عليـه وما دام هو احلارض وهو الدليل عىل نفسه؛ 

                                                 
  .١٣ص ،٦ ج: ألربعة احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية ا)١(
ّائي خروج هذا الربهان عن اإلنية رغم أنه قد عرب عنه بأنـه أوثـق طباطبالالسيد ِمل يرتض  )٢( ّ ّّ

ُوهو برهان إين يسلك فيه من  «:الرباهني وأمتنها، حيث قال عنه لوازم الوجـود الزم من ّ
 .ّصل األول، الفالثانية عرشةاملرحلة ، ٣٢٨ص: هناية احلكمة: ، انظر»إىل الزم آخر

: للـشيخ حممـد تقـي اآلمـيل، )تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري(درر الفوائد :  انظر)٣(
  .٤٢٩ ص،١ج
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: أي، )١()ى باملعرفـة إليـهّ بالدليل عليـه واملـؤدّدالهو ال(:  ذلك بقولهالسالم إىل
ى املعرفـة إىل أن ّ عليـه، ويـؤدّ الدليل عـىل أن يـدلّإنه تعاىل هو الدليل يدل(

، فكيـف ءيشّكـل ق ملكان إحاطته تعاىل وسلطانه عـىل ّق به تعاىل نوع تعلّيتعل
 .)٢()ط به وباهتدائه إىل ذاته ليحيط به وهو حميهيتدي أن ءيمكن ليش

، )٣( بغـريه عليـهّلَتدُفكيـف يـس، ًفإذا كان سبحانه كفيال بتعريـف نفـسه
ّوإىل قلب يقظ يصدق بذلك، َّولكن األمر حيتاج إىل التفات وانتباه أمري وهذا ، ُ

بـام (: ُفيجيب بثبات ويقـني ؟كَّ عرفت ربَِمب: ُ عليه السالم يسألاملؤمنني عيل
بواسطة :  ألجابه؟ّكيف أعرف ريب: وربام لو سأله السائل، )٤() ...فني نفسهَّعر

ّولكنه سئل عن معرفته بربـ، اآليات اآلفاقية أو األنفسية وحيـث إنـه عليـه ، هُ
ّالسالم ال يرى حارضا غري ربه  .َّفعرفه بذلك، ً

ّإنه الربهان الذي اسـتحق أصـحابه الـرتحم مـن اإلمـام الـصادق عليـه  ّ
قلـت أليب عبـداهللا (: صور بن حازم أنـه قـالفقد ورد عن من، السالم عليهم
ًإين ناظرت قوما فقلت هلم: عليه السالم ّإن اهللا جل جالله أجل وأعز وأكرم مـن : ّ ّ ّ ّ
 .)٥()رمحك اهللا: ُبل العباد يعرفون باهللا، فقال، ُأن يعرف بخلقه

 يقنيّتقريب برهان الصد
ِّفقد قرب هذا الربهان بطرق كثرية، ّوعىل أي حال هذا الوجود َّن أ :منها، ُ

                                                 
 . ٢٩٩ ص،١ج: االحتجاج )١(
  .١٠٢ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٢(
فهّكتاب يدلّكل َّإن :  وبعبارة معارصة)٣( فكيـف تكـون شـهادات ، ُنا عىل ما هو عليـه مـصنّ

 ّتدلُفكيف يس، وهكذا فالوجود كتاب تكويني ال قبله يشء وال بعده،  عليهّين أدلاآلخر
َّ إن ذلك مما ال ينقيض منه العجب!؟بالاليشء عليه َّ. 

 .٢ ح،٨٥ ص،١ج: الكايفُ أصول )٤(
ّنه ال يعرف إال بهإ: (باب، ٣ح، ٨٦ ص،١ج:  املصدر السابق)٥( ّ.( 
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ّ ال الوجــود اخلــاص بكــل فــرد- ّعــامال  وجــود واحــد رصف ال ثــاين لــه، -ّ
 ،ّال يتثنّى وال يتكررهو الذي والرصافة هي البساطة وعدم التناهي، والرصف 

ّألن التثنية والتكرار تعنيان االبتداء واالنتهـاء واملحدوديـة وعـدم اإلطـالق، 
 واحلقيقـة الواحـدة ال خيلطهـا يشء ُوهذا خلف كونه حقيقة واحدة مطلقـة،

ّوالزم ثبوت هذا الوجود الرصف وجوبه، وهذا الوجوب إما أن يكـون ، آخر
ّبالذات أو بالغري، وعىل األول يثبت املطلوب، وعىل الثـاين يلـزم منـه خلـف 

 .ّالفرض حيث قلنا إنه أصيل رصف ال ثاين له، فال يشء غريه ليجب به
وجود الواجبي بالذات هو املرتبة األوىل مـن ّومن الواضح أن املراد من ال

 ّمشككة ذات مراتب طوليـةواحدة ّالوجود املطلق ألن الوجود املطلق حقيقة 
 فتكون أعىل مراتبها هي الوجود الواجبي -ً بناء عىل مدرسة احلكمة املتعالية-

 .)١(كون الوجود املمكن أو الواجب بالغرييًوما دوهنا عىل اختالف مراتبها أيضا 
ـ ته ّأن حقيقة الوجود ـ بعـد الفـراغ عـن أصـال :ّولعل من أوجز تقريباته

ُحقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم لذاهتا، فـاملوجود بذاتـه يمتنـع عليـه العـدم 
يقـة ق، والذي يمتنع عليه العدم يكـون واجـب الوجـود بالـذات، فح)٢(لذاته

                                                 
للـسيد ، بحاثنا يف رشح بداية احلكمة وهناية احلكمةُتفاصيل املسألة تراجع أللوقوف عىل  )١(

 .هّس رسّائي قدطباطبّالعالمة حممد حسني ال
ًإن يف هذا العامل وجودا فنبادر بتحليل أصل هذا الوجود:  أو قل)٢( ومن خالل حتليل دقيق ، ّ

ًنصل إىل أن أصل الوجود جيب أن يكون واجبا  وباختصار عند مالحظة الوجود احلقيقـي، ّ
ّ أنه ال جيتمع مع العدم أبدا، وال يسمح للعدم أن يتطرق إليه؛ وذلك ألن الوجود والعـدمنجد ًّ ّ 

ّن حقيقـة إّنا نجده يطرد الوجود عن ذاته، وعليه فـإمتقابالن، وهكذا إذا الحظنا العدم ف
ّوالبـد مـن االلتفـات إىل أن الوجـودات ،  والعدم ممتنع الوجود،الوجود واجبة الوجود ّ

: انظـر). ست وجودات أصيلة، بل هي وجودات حمـدودة ومـصحوبة بالعـدماملمكنة لي
 ).ف قليلّبترص. (٧٥-٥٨ ص،٣ج: للشيخ نارص مكارم الشريازي، نفحات القرآن
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 .)١(الوجود واجبة بالذات
 نييقّصلة آية الكريس بربهان الصد

يقني من قبيـل قولـه ّهنالك نصوص قرآنية كثرية أشارت إىل برهان الصد
ٌأو مل يكف بربك انه عىل كـل يشء شـهيد{: تعاىل َ َ ِّ ُ َ ُ َِّّ َ ِ َ ْ َ فـال معنـى ، )٥٣: ّفـصلت( }َ

ِأو مل يكـف يف (: أو قل املعنـى، إلشهاد غريه عىل شهوده وحضوره الرسمدي ْ َ َ َ
ّتبني احلق كون ربك مشهودا عىل كل ً ّ ّ ّإذ ما من يشء إال وهـو فقـري مـن ،  يشءّ

فهـو تعـاىل معلـوم ، قاهر فوقه،  وهو تعاىل قائم به،ّمتعلق به، مجيع جهاته إليه
 .)٢()وإن مل يعرفه بعض األشياء، ّلكل يشء

ٌهو األول واآلخر والظاهر والباطن وهـو بكـل يشء علـيم{: وقوله تعاىل ُ َُ َ ُ َ ُ ّ َ َُ ّ ُ ِ ِ ُ{ 
إذ مل يبق يشء ، َّته وآخريته وظاهريته وباطنيته كل يشءليّفقهر بأو، )٣: احلديد(

َّوقد مرت بك شواهد وشوارق ، ّ به ما دام أنه قد مأل الوجود كلهّتدلُآخر ليس
 . فال تغفل عنها، َّهلذه املعاين األربعة فيام تقدم

ِاهللاُ نور السموات واألرض{: وقوله تعاىل ْ َّ َُ ِ والنـور إشـارة ، )٣٥: النـور( }ُ
ُ فـام الـذي يلحـظ ،هّفإذا هو الوجود كل، َّن الظالم إشارة للعدمأكام ، للوجود

ُبعد الوجود ليس َّ أن النـور :ُومـن جهـة أخـرى، هـذا مـن جهـة،  به عليهّتدلِ
 .كاشف عن نفسه وعن غريه فال يبقى حاجة للكشف عنه

ّوهكذا يقدم لنا القرآن الكـريم نـامذج للوصـول بـأرشف الرباهـني إليـه  ُ
اهللاُ {: فقوله تعاىل، ن تلك النصوص ما جاء يف صدر آية الكريسوم، سبحانه

َال إلـه إال هو ُ ََّ َِ  عـن ّ إذ الـسؤال الـذي ال ننفـك؛حونا عـىل ذلـك بوضـّيـدل، }َِ
                                                 

، ُ يف ذيل التعليقـة األوىل.١٦ص، ٦ج:  العقلية األربعةألسفارحلكمة املتعالية يف اا:  انظر)١(
ُيب مما ذكره السيد األستاذوهذا الوجه قر. وتعليقة للحكيم السبزواري َّ. 

  .٤٠٥ ص،١٧ج: امليزان يف تفسري امليزان:  انظر)٢(
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 ؟ما هو اهللا: اخلوض فيه هو
لوهيـة واأل، لوهيـةه باألّتصافوهي ا، ُية اهللا األوىلّخاصُوهنا جتيب اآلية ب

، فاآلية مل تنقلنا إىل معاليله سـبحانه، ن عرفناه بنفسهفنكو،  عني ذاتهّمتثلصفة 
 .فافهم، ومل تربطنا بأمر خارج عن ذاته سبحانه

 ّرس ختم بعض اآليات باألسامء احلسنى 
َّمر بنا أن لألسامء احلسنى حاكمية وبينهـا ،  بني بعضها البعض من جهـة،َّ
،  بمكانّمهية األُوهنا نريد طرح مسألة من، ُوبني عامل اإلمكان من جهة أخرى

 ؟ُما صلة املضامني باألسامء احلسنى يف اآليات القرآنية املنتهية هبا: وهي
، َّإن مجلة من اآليات القرآنية تشتمل عـىل مـضامني عاليـة: ُبعبارة أخرى

ُوهـذه املـضامني املختلفـة نجـد ، سواء كانت فكرية عقدية أم حكمية عمليـة
 بمعنـى ،ّتقدمفهل لتلك األسامء صلة بام ، نةّالكثري منها ينتهي بأسامء إهلية معي

 ؟ّهل للمضامني السابقة نحو تعلق بتلك األسامء الالحقة
ّالصحيح هو أن هنالك تعل  بـني املـضامني وخواتيمهـا ًا وواضـحًا كبريًاقَّ

 والقرآن الكريم يصدقنا يف هـذا الـسلوك(: ائيطباطبويف ذلك يقول ال، األسامئية
ل آياتـه الكريمـة ّ فرتاه يذي،ة هذا النظرّ عىل صحوهو أصدق شاهد، والقضاء

ل مـا يفرغـه مـن احلقـائق ِّ ويعل،اإلهلية األسامءبام يناسب مضامني متوهنا من 
 . )١() بحسب ما يستدعيه املورد من ذلكاألسامءبذكر االسم واالسمني من 

ِّوبغية توضيح ذلك نحتاج أن نقدم ُ  : من قبيل،  نامذج تطبيقيةّ عدةُ
ُفتلقى آدم من ربـه كلـامت فتـاب عليـه إنـه هـو التـواب {: قوله تعاىل ً:الّأو َّ َ ُ ُ َ َ ِّ ََّ َ ََّ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َّ َُ ََ ََ َ َّ
ُالرحيم ّفإن تلقي الكلامت مصداق حقيقي للرمحة، )٣٧: البقرة( }َِّ والعمل هبا ، َّ

وبتوبتـه ،  أنه تعاىل برمحته وهب له كلامتيفتكون النتيجة ه، يستدعي التوبة
                                                 

  .٣٥٣ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان  )١(
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هـذا مـن حيـث ، ةّوليس مقام تعنيف وشد، ملقام مقام رمحة وتوبةفا،  عنهاعف
َّوأما من حيث التنظيم والرتتيب فإن االسمني قد أمجال ما ، العالقة واحلاكمية

  .وهذا واضح، َّتقدم
ًوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدهيام جزاء بام كـسبا نكـاال{: قوله تعاىل: ًثانيا َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َّ ََّ َ َ ُ َِ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ 

ٌمن اهللاِ واهللاُ عزيز حكيم ِِّ َ َ َ ٌَ َّفإن األمر بقطـع اليـد حيتـاج إىل جهـة ، )٣٨: املائدة( }ِ
ًقوية ال يعيقها يشء أبدا َّوحيـث إن ، ًة يف املقام حتديداّوهذه الصفة تعني العز، ُ

ًمثل هكذا حكم دقيق وخطري حيتاج إىل جهـة ال ختطـئ أبـدا ّتقـدر األشـياء ، ُ ُ
وهكـذا ، ة واحلكمـةّفاحتـاج األمـر إىل العـز، ىض احلكمـةُوهو مقت، باملثاقيل

ّ إذ ليس من املناسب أن ختتم بـالتو؛ُختمت اآلية بذلك ُ كـام هـو ، اب الـرحيمُ
 .واضح
َ يؤاخذكم اهللاُ بـاللغو يف أيامنكـم ولكـن يؤاخـذكم بـام َال{: قوله تعاىل :ًثالثا َِ ُِ ُُ ُِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ُ َُ ََّ ُ َْ َ ِ ِ

َكسبت قلوبكم واهللاُ ُ َْ َُ ُ ُ ْ ٌ غفور حليمَ ٌِ َ ُ ْيف أيامنكم(و، )٢٢٥: البقرة( }َ ُْ ِ َ َ  حلفكـميف : أي) ِ
ْبام كسبت قلـوبكم>فإن كان بقصد ، <تاهللاواهللا، >: من قبيل، أقسامكمو َ َُ ُ َُ ُ ْ َ  فهـو <ِ

ُوهنا تعالج اآلية ، وإن كان بغري بقصد فهو لغو،  عليه أثرّيرتتبقسم رشعي و
ّحيث تبني احلك، النوع الثاين منهام ولكنـه ، م الرشعي بعدم املؤاخذة عىل ذلكُ

ّونظرا لتوقع تكراره فاحتاج األمر إىل احللم الكبـري، ًأمر غري مرغوب به أبدا ً ،
فـالغفور ألمـر جـائز يف نفـسه غـري ، <احلليم>: فجاءت صيغة املبالغة بمفردة

ًوهذا األمران ينـسجامن متامـا مـع عـدم ، احلليم لتكرار الفعلو، مرغوب فيه
َّوال يبعد أن يكون متعلق الغفور احلليم هو القـسم الواقـع بقـصد، ةذاملؤاخ ُ ،
ْبام كسبت قلوبكم>: أي َ َُ ُ َُ ُ ْ َ ، فهو غفور عن اليمني الغموس بعد االستغفار منه، <ِ

ّفيكون املـؤد، وحليم بعدم تعجيل العقوبة عىل الذنب ّى أن املتعلـق األوُ َّ ُ  -ل َّ
ّكام فهمه معظم املفرسين َّوأما املتعلق الثاين ، يل حاصل حتصّرد جم-ُ  الـذي مل -ُ

حيث يدعوهم لالسـتغفار مـن ،  فهو ما يليق بساحة فيضه وقدسه-ُيلتفت له
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رشط أن ال يلزم منـه انتهـاك ، وهذا هو معنى املؤاخذة، تلك اليمني املقصودة
   .بمعنى لزوم السخرية واالستهزاء من ذلك، ّفعيل

َاهللاُ ال {: وهو قولـه تعـاىل، آية الكريسل من ّوهكذا احلال يف املقطع األو
َإلـه إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف الساموات وما يف األرض مـن  ْ َ َّ َ ٌ ُ ُّ ُِّ ََ ِ َِ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ َِ َّ ْ ََ َ َ ٌَّ ََ ُ َُ ْ ِ ِ

َذا الذي يشفع عنده إال بإذنه يعلم ما بني أيدهيم وما خلف َْ َ ْ َّ ََ َ َْ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِِ َّ ْهم وال حييطون بـيشء مـن ْ َِّ ٍْ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ ُ
ُّعلمه إال بام شاء وسع كرسيه الساموات واألرض وال يـؤوده حفظهـام وهـو العـيل  َ َ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َْ ُْ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َّ ُّ َْ ََّ َ ُ َ ِ ِ

ُالعظيم ِ َ ُفإن مجيع املضامني امل، )٥٥: البقـرة( }ْ ّالعيل ة ذات صـلة وثيقـة بـّتقدمـَّ ِ َ ْ
ِالعظيم َ ّفعلو، ْ ُُ ُه عن أحكام اإلمكان بأرسه جرده ونزهـه عـن الـنقص املـالزم َ َّ َّ

ُتامـة الُواإلحاطـة،  املطلق فال يعزب عنـه يشءُوالعلم، للسنة والنوم  ّلكـل فاّ
ذلك يقتيض أن تكـون ّكل ، واحلفظ الكامل بال ضعف وال فتور، حارض لديه
ّمتفرعة عىل  ِالعيل العظيمُ َِ َْ ّْ. 
 <اهللا ال إله إال هو> َّنأ: تفيده اآلية من املعنىوحمصل ما (: ائيطباطبقال ال

احلياة وله القيومية املطلقـة مـن غـري ضـعف والفتـور، ولـذلك وقـع ّكل له 
ه ال تنالـه أيـدي ّ لعلـو؛ فإنه تعاىل،العيل العظيم: التعليل باالسمني الكريمني

 يف أمـره، ولعظمتـه ال ً يف وجـوده وفتـوراًاملخلوقات فيوجبوا بـذلك ضـعفا
 . )١()واألرضهده كثرة اخللق وال يطيقه عظمة السموات جي

َال إكـراه يف الـدين قـد تبـني {: وهو قوله تعـاىل، وهكذا املقطع الثاين منها َّ ََ ََّ َِّ ِ ِ ْ ِ َ
ِالرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا ِِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِّ َُّ ْ َُ َّ ُ ْ ََ ْْ َ فقد استمسك بالعروة الـوثقى ال ُ َ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ َ

ٌانفصام هلا واهللاُ سميع عليم َ َِ ِ َِ ٌ َ َّفإن اإليـامن والكفـر تـارة يكونـان ، )٥٦: البقرة( }َََ
ُبصورة ظاهرية معلنة حيتاج معهام إىل صفة الـسميع وتـارة يكونـان بـصورة ، ُ

 .وهكذا اقتىض األمر اخلامتية بذلك، ُوفيها حيتاج إىل العليم، باطنية خفية
                                                 

  .٣٣٦ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
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اآليات باألسامء اإلهلية باملضمون الـسابق عالقة خواتيم ّأن جدير بالذكر 
ّيعترب من خواص ويف ، ُ القرآن الكريم من دون سائر الكتب الساموية األخرىُ

والقرآن هو الكتاب الساموي الوحيد الذي يستعمل (: ائيطباطبذلك يقول ال
 من بـني مـا بلغنـا مـن األسامءمنا علم ِّعلُوي،  يف تقرير مقاصدهاإلهلية األسامء
َّوينبغـي أن يعلـم بـأن هلـذا البحـث ، )١()ب الساموية املنسوبة إىل الوحيالكت ُ

ّتفصيالت أخرى ال تقـل نـا نقـف عنـد مجلـة منهـا يف ّلعل،  عـن ذلـكّأمهيـة ُ
 .موضوعة تأويل اآلية يف الفصول الالحقة

 

وقـد ، رآن الكـريمَهت مجيع أبحاثنا السابقة بموضـوعة فهـم القـّلقد اجت
ُالتفسري املفردايت واجل: وهي، مررنا باملراتب الثالث للتفسري ، ميل واملوضوعيُ

ّفإذا كانت األلسنة النصية تؤكد حقيقة العجز من املعرفة فام جـدوى حتـصيل  ُ ّ
 ؟الفهم

 فإنـه عليـه الـسالمعيل بن احلسني ّولنُطالع هذا النص املروي عن اإلمام 
َوإن تعـدوا نعمـة اهللاِ ال حتـصوها{: ةإذا قرأ هـذه اآليـكان  ُ ْ ُ َْ ُ َ َ َْ ِ ُّ َ  )١٨: النحـل( }...ِ
 إال املعرفـة بالتقـصري عـن ه نعمـةسبحان من مل جيعـل يف أحـد مـن معرفـ(: يقول
 كام مل جيعل يف أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه ال يدركـه، فـشكر ،معرفتها
 فجعـل معرفتـه بالتقـصري ، شـكره معرفة العارفني بالتقصري عـن معرفـةَّعزو َّجل
 منـه أنـه قـد وسـع ً، علامً العاملني أهنم ال يدركونه فجعله إيامناَمْلِ عَِملَ كام ع،ًشكرا
 وكيـف يبلـغ ، من خلقه ال يبلغ مـدى عبادتـهً فإن شيئا؛فال يتجاوز ذلك، )٢(دالعبا

                                                 
  .٣٥٣ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان  )١(
، <ر وسـع العبـاقـد>: املوجـود يف األصـل هـو .٥٩٢ح ،٣٩٤ ص،٨ج: الكـايفُ أصول )٢(

 =وقيل بأن، ً راءّدال فصارت ال<العباد>ًوبالتحقيق ثبت أن هنالك تصحيفا وقع يف كلمة 
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 .)١()ً كبرياًاّمدى عبادته من ال مدى له وال كيف، تعاىل اهللا عن ذلك علو
،  الفـرق اجلـوهري بـني املعرفـة والفهـمدًوهنا نحتاج أن نقف قليال عنـ

ّفـال يـصح ، ومأمورون بالشهادة بالعجز عن املعرفة، َفنحن مأمورون بالفهم
 .َأن تكون املعرفة يف املقام عني الفهم
 تصوير الفرق بني املعرفة والفهم

ّإن الفهم املطلوب يف املقام ما جيعلك تعمـل بـالنص عـىل وأمـا ،  وجهـهَّ
ّالعجز عن معرفته فرياد هبا املعرفة اإلحاطيـة أو كـشف رس الـذات املقد ّ ، سـةُ

أو ، فيكون اإلقرار بالعجز عن معرفته هو عني معرفتـه، لّوهذا هو البعد األو
وإعـالن العجـز إنـام ، بل ذلك هو مالك الرسوخ يف العلـم، هو مالك معرفته

ُبطـرد مجيـع اخلـواطر التـي حتـاول وهذا ال يكون إال ، يكون عن يقني بذلك
ُونأمل أن تكون لنا وقفة أخرى عند هـذه احلقيقـة ، حكايته ولو كانت نورانية

 .ومضامينها العليا يف بحوث تأويالت اآلية
يف ، ّوأما البعد اآلخر من العجز فهو ما يتعلق بالعجز عـن معرفـة الـنعم

 املعرفـة بالتقـصري عـن  إاله نعمـةمل جيعل يف أحـد مـن معرفـ(: قوله عليه السالم
 العجز عن معرفة مجيع خصوصيات النعمـة :لّاألو، ُفرياد به أمران، )معرفتها

 هو العجز عن شكر ما أدركه العبد من معرفة :والثاين، ُاملقتضية لدوام الشكر
 . النعمة

                                                                                                                   
َقدر> هو <قد>املراد من حرف التحقيق =  األنسب رغم عدم لزوم ّلعلهو،  بمعنى التقدير<َّ

ُإال أن األصل حيقق لنا املعنى املقـارب للعجـز عـن امل، اخللل يف ما جاء يف األصل ّ ، عرفـةَُّ
ُوهذا هو اهلدف الذي يريـد ، نا من أنه تعاىل وسع العباد استحال أن يسعه العبادّققفإذا حت

 .َّفتأمل، أن حيكيه معنى العجز
  .٥٩٢ح ،٣٩٤ ص،٨ج: الكايفُ أصول )١(
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واجلمع بني مطلوبية الفهم والعجز عن معرفته تعاىل هو أن يفهم اإلنسان 
ًحتقيقا وحتققا ّ َّويقر بام أقر به الرسـول األكـرم ،  بأنه عاجز عن معرفته سبحانهً َّ

ُ اهللا عليه وآله تعبريا عن منتهى معرفتهَّصىل : حيث يقول صىل اهللا عليه وآلـه، ً
 .لّفأحفظ وتأم، )١()ال هوإمن ال يعلم ما هو  يا(

                                                 
  .٢٢٦ح ،١٣٢ ص،٤ج: يلآلعوايل ال )١(
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َّيف هذا الفصل معطيات ونتائج غنية ومجة  .ا ييلاخرتنا منها م، َّ
ً البد من حتديد موضوعة بحـث التفـسري املوضـوعي ابتـداء.١ والتـي ، َّ

َّثـم الـرشوع بجمـع اآليـات ذات ، ن إشكالية نوعية ال فرديةّينبغي أن تتضم
ّ تطابقيا أو تضم-الصلة  ًنيا أو التزاميـا أو إشـارياً ً ّثـم ،  بموضـوعة البحـث-ً

ًتفسريها تفسريا مفرداتيا و جتزيئيا ً ُع النتائج التفسريية ومـزج معطياهتـا َّثم مج، ًُ
ّيمثلللوصول إىل املوقف النهائي الذي   . املوقف القرآين وليس املوقف اآليتيُ

 ال توجد إشكالية واضحة اسمها آية الكـريس لنعرضـها عـىل القـرآن .٢
من ، ّولكن هنالك موضوعات عدة تعرضت هلا اآلية، ُبغية معرفة موقفه منها

بـل وموضـوعة ، وعلـم اهللا واإلحاطـة بـه، الـشفاعةو حقيقة التوحيد: قبيل
 .الكريس نفسه

ً إن السور ال تفرس بنفسها تفسريا موضوعيا.٣ ً ََّّ ُُّ  إشـكاليات ّمتثلألهنا ال ، َ
ً يمكن أن تفرس موضوعياّمهمةُوإنام ما تثريه من موضوعات ، معرفية بنفسها َّ ُ ُ ،

عاهتا بـام يكـشف لنـا وقد وقع اخللط عند البعض بني عنوان السورة وموضو
 .ُر اإلهبام الذي حييط هبذا األسلوب التفسرييامقد

ُ الكثري ممن تصدوا للعملية التفسريية باألسلوب املوضوعي مل يـدركوا .٤ ُ ّ َّ
بعد االثنينية احلقيقية القائمة بني التفسري املوضـوعي ومـنهج تفـسري القـرآن 

ًذان جيعالن املفرس باحثا وأما العرض واجلمع لآليات ذات الصلة الل، بالقرآن ّ ُ
ً وبالتايل فهو يامرس منهجة تفسري القرآن به عمليا- ًقرآنيا  فهـو صـحيح إال -ُ

ّأنه ال يصحح لنا وحدة العنوان بينهام ق ويعمق العالقة بينهام، ُ ّوإنام يوثـِّ ُ ُ. 
ً إن املفرس قرآنيا ال ينطلق مـن إشـكالية معرفيـة لكـي يعرضـها عـىل .٥ َّّ ُ
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، ًنـة قرآنيـاّوهـي حماولـة فهـم آيـة معي، ام ينطلق من زاوية ضـيقةوإن، القرآن
عملية عرض حقيقية إلشـكالية فيه ُبخالف التفسري املوضوعي الذي نامرس 

فالتفسري املوضوعي هو عبارة عن حماولة لتفسري إشكالية ، عىل القرآن الكريم
سري آية قرآنيـة َّن تفسري القرآن بالقرآن هو تفحني إيف ، معرفية بالقرآن الكريم

 .بالقرآن
ً إن اخلروج من احلالة التكرارية يف املجاالت املعرفيـة وإن كـان صـعبا .٦ َّ

ًبل عسريا إال أنه رضوري جدا َّوقد ال حظنا أن النـسبة األعظـم يف الرصـيد ، ً
ّاملعلومايت الـذي تقدمـه املـ فُ ات التفـسريية يغلـب عليـه التكـرار والقيـل صنّ

 .احلالة اإلبداعية أو غياهباالذي يعنى ضعف ، والقال
ُ إن الدليلية عنوان كربوي يمكـن لتفـسري القـرآن بـالقرآن أن .٧ ّيمثلـَّ ، هُ

ّيمثلبخالف التفسري املوضوعي الذي   طريقة عرض املعطيـات التفـسريية ال ُ
 .الدليلية عليها

َّ إن الصفة الذاتية العينية ليس فيها جهة احلكاية ليتصور معها احلـاكي .٨ ُ َّ
ًوإنام هي هو وهو هي إمجاال وتفصيال، حكيوامل وأما ، وهذا هو معنى العينية، ً

 .معنى الذاتية فهو قوام الذات هبا
 فمـن نـسب . منحرص باهللا تعـاىل،ً لألسامء احلسنى مصداق واحد ذاتا.٩

َيلحد يف أسامَّ ال يبعد أن يكون ممن ،ًلنفسه اسام أوصفة منها ْ َ ِ ِ ْ وأما املعـصوم ، ِئهُ
وهذه املظهرية ال تعني االستقالل باالسم ، فهو مظهر من مظاهر أسامئهًمطلقا 

 .أو الصفة
إما ،  يف الوجود إال هوّؤثرَّ إن التوحيد األفعايل خيلص بنا إىل أنه ال م.١٠

، وإما بنكتة أنه ال موجـود سـواه، وهو قول الفالسفة،  إليهّلكلبنكتة افتقار ا
وما عـداه ، ال موجود حقيقي ذايت سواهأن  :مرادهمّلعل  و.وهو قول العرفاء

 . تبعيّوجود ظيل
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َّ إن العناية القرآنية الفائقـة بموضـوعة التوحيـد اقتـضت التأسـيس .١١
ّوآية الكريس متهد بل حتقق لنـا ذلـك، ملوضوعة التوحيد الربويب ُُ فالتأسـيس ، ِّ

ّبل هي تعرب عن ذلك التوحيـد بـأرقى صـور، للتوحيد الربويب من امتيازاهتا ه ُ
ومـن ،  والرفعةّتقدموهذا التأسيس جعل هذه اآلية بالغة الرشف وال، ومراتبه
ُ أن من أوىل أهداف تفسرينا هلذه اآليـة الـرشيفة استـرشاف معـاين ّتضحهنا ي َّ

 .التوحيد ومعرفة اهللا تعاىل
ُ إن املساحات اإلرشاقية ال تقاس هبا املـساحات الربهانيـة.١٢ ُفـاألوىل ، َّ

فاملعرفة الشهودية فوق مستوى مرتبـة اإلدراك ، ى انحصاريةُامتدادية واألخر
 .العقيل
ً إن املعرفة النـسبية أو اجلمليـة ـ حـصوال وحـضورا ـ قـارصة عـن .١٣ ًَّ ُ

فيكون املناسب هـو املعرفـة ، ّمعرفة الذات املطلقة يف كامالهتا ويف كل صفاهتا
سة تكـون ّ املقدوعند الذات، )هو(: ُوالتي أشري إليها بالضمري الغائب، بوجه

 .ّنقطة التوقف
ّال تعرب عن الذات بام هي هي) اهللا(َّ إن مفردة .١٤ ّوإنام هي مفردة تعـرب ، ُ ُ

ّوهو مقـام غـري مقـام الـذات املقد، عن اسم اهللا األعظم َّإن اسـم ، نعـم، سـةُ
ال عىل مجيع ما ،  عىل الذات اجلامعة لصفات الكامل املعلومةّيدل) اهللا(اجلاللة 

 . فذلك موكول لالسم األعظم،  الواجبصف بهّيت
وأمـا ،  الصفة حتكي حقيقـة الوصـف مـن دون انتـسابه إىل الـذات.١٥

ِّاالسم فهو الذات املتحيثة بالصفة واملأخوذة معها َّثـم إن االسـم اللفظـي ال ، ُ
ًصف بكونه عظيام فضال عن األعظمّيت ، ألنـه حـادث، ًفـضال عـن توكيـده، ً

ثـم ، لوارد يف األدعية هو االسم العيني ال اللفظيولذلك فاملقصود باألعظم ا
ًإن الروايات الناهية عن عبادة االسـم مطلقـا إنـام تعنـي االسـم اللفظـي ال ، َُّ

من عبد االسم دون املعنى فقد (: وهو معنى قوله عليه السالم، العيني اخلارجي
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ادة وعبـ، َّ إن عبـادة املفهـوم كفـر:واخلالصـة، أي اللفظي دون العيني، )كفر
 . ّوعبادة املصداق بإشارة املفهوم إيامن حق، ًاملفهوم واملصداق معا رشك

َّ مراد األعالم من كون االسم العيني هو عني املـسمى بوجـه.١٦ وهـو ، ُ
ّهو أن األو، غريه بوجه آخر ، ًواآلخـر غـريه إذا كـان لفظـا، ل االسم العينـيَّ

ّفاالسم عني املسمى باعتبار اهلوية والوجود ه باعتبـار املعنـى الـذهني وغـري، ُ
 .واملفهوم
ّ إن عدم الوقوف عىل االصطالح واللغة التي كتب هبا أي.١٧ ُ ّ علم يعـد َّ ُ

َّالسـيام ، ّومن ثم التحامل عىل أعالمه، أحد األسباب الرئيسية للفهم اخلاطئ
ّيف مثل مباين العرفان النظري الذي كتب لطائفـة معي ُ وبطريقـة أقـرب إىل ، نـةُ

ّ جمـال للتمـسك بظـواهر الكلـامت يف فهـم مقاصـدهم واحلكـم فال، الرمزية
 .عليها

 بقدر ما نعرفه عن االسم العيني والصفة العينية تكون معرفتنـا بـاهللا .١٨
وإن كانـت ، فإن كانت معرفتنا بالالزم حتقيقية فعلمنا بـامللزوم كـذلك، تعاىل

ّحتققية فتحققية  .لعرفاءوالتالية طريقة ا، ُواألوىل طريقة احلكامء، ّ
َّ إن األسامء اإلهلية ال حترص بعدد معـني.١٩ ُ َّوإنـام كـل اسـم أحـسن يف ، َّ

وأما احلـرص الروائـي لألسـامء ، ُوال يشاركه فيه أحد، الوجود فهو هللا سبحانه
بمعنى أن تكـون هـذه ، ّلكيلُفال يبعد أن يكون املراد منها هو االسم النوعي ا

ُاألسامء أنموذجا لسائر ما يدعى به   .سبحانهً
ًبأن يكـون بعـضها حميطـا ،  األسامء احلسنى حمكومة لعالقة التداخل.٢٠ ُ

، ُحتـى ننتهـي إىل اسـم جـامع حمـيط بـاجلميع، ًبالبعض اآلخر أو حمكوما لـه
َفيستحق أن يكون االسم األعظم وهـذا ،  بالقيـاس إىل العلـيمّفاخلبري جزئي، ّ

ّمعنى قوهلم بوجود أسامء بمثابة األم كـام هـو حـال اسـم ، ُأخرىهات ألسامء ُ
وهـذه العالقـة الطوليـة ، فهو املرجعية العليا جلميع األسـامء الفعليـة، ّالقيوم
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 .ّعقلية الثبوت نصية اإلثبات
وكـذلك ، َّ إن كنه ذاته تعاىل مستور عن عقول مجيع اخللق بالرضورة.٢١
ّ عليه مستور أيضا، فاالسم اجلامع يدلّدالاالسم ال يـع  عىل كنه الذات مع مجً

ُقد يعرف شطر،  نعم.الصفات الكاملية  .هُّه ولكن ال يكتمل رسُ
َّ إن الذات املقدسة عىل مستوى الواقع واخلارج العيني وجود بـسيط .٢٢ َّ

ومـن ثـم ،  االسـم يف اخلـارجّتعددفال يبقى وجه للقول ب، بتامم معنى الكلمة
ُويف أفق ، فهومُيف أفق الذهن وعىل مستوى امل: مها،  يف مستوينيّتعددينحرص ال

 .اآلثار واآليات
َّ أنه يطلب أثرا له يف عـامل اإلمكـان يـتجىل : من قوانني االسم العيني.٢٣ ً

ض إىل ُّولـذلك ينبغـي التعـر، ُوال يستثنى من ذلك حتى االسم األعظـم، به
،  فيه آثار األسـامء ـ واألسـامء اإلهليـةّتصورُوجه العالقة بني عامل اإلمكان ـ امل

َّأن عامل اإلمكان بأرسه ينتهي إىل الـذات املقدسـةومنه تفهم  ُ َّفـإن كـل اسـم ، َّ َّ
ّوخلق مسانخ له وممث، ُعيني له مسانخ يف عامل اإلمكان ُ  .ل عنهُ

ُ إن كل خملوق مسانخ السم عيني أو أكثر من األسامء اإلهلية.٢٤ َّ ّكيل أو ، َّ
ً حامال لألثر وبنفس القانون يكون، يكون آية وعالمة عىل ذلك االسم، ّجزئي

فاملظهر واآليـة ، غري أهنا لالسم القادر بالذات وللمظهر باإلذن، الذي لالسم
 .مها نموذج االسم العيني يف عامل اإلمكان

ّ من الرضوري جدا التمييز بني فكرة الوساطة والتجيل.٢٥ فقـد يكـون ، ً
ًاخللق جتليا ومظهرا وآية وحاكيا عن االسم األعظم من دون أن يعني  ً ً َّذلك أن ّ

وبذا يرتفع التنـايف بـني أن يكـون ، واسطة فيضه احلرصية هي االسم األعظم
جربئيل واسطة لنزول القرآن عىل قلب اخلـاتم صـىل اهللا عليـه وآلـه يف هـذه 

ّل والتجيل األتم لالسم ّوبني أن يكون صىل اهللا عليه وآله الصادر األو، النشأة ّ
 .فيض عامل اإلمكان بأرسهفهو صىل اهللا عليه وآله واسطة ، األعظم
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ِّ إن التفاوت بني األسامء اإلهلية كاشف إين عن رساية هـذا التفـاوت .٢٦ َّ
ومن ذلك ،  اسم أثرهّلكلَّوحيث إن ،  يف اخللقتالتفاو: أي، بني آثار األسامء
وبذلك يثبـت وجـود اإلنـسان ، َّفإن أثره هو اإلنسان الكامل، االسم األعظم

 . بالرضورةعرص ومرصّكل الكامل يف 
 ّوإنام تستمر، َّ إن العالقة بني اخللق واألسامء ال تقف عند أصل اخللق.٢٧

َّ عىل ذلك أن التكامل املنوط بالسعي واحلركة عـن ّيرتتبو، باستمرار وجوده
ألنه من يقـوم بـدور التـأثري يف ، يكون املقصود فيه االسم املناسب له، اختيار

 .الكامل املطلوب
،  حقيقة باالسم اللفظـيّحققط والدعاء واالستغاثة ال تتَّ إن االرتبا.٢٨

فإنـه ، ُنظري ما نشاهده يف العطـشان، ُفالذي يعطي و يمنع هو االسم اخلارجي
 الـرواء بـرشب ّحقـقإنام يت، ةّألف مر) رشبت املاء(: ال يرتفع عطشه ولو قال
 .املاء اخلارجي ال غري

ّ إن االسم األعظم هو الذات املقد.٢٩ وهو االسـم ، ِّتحيثة بكامالهتاُسة املَّ
وأما مظهـره وأثـره يف عـامل اإلمكـان فهـو ، اجلامع املحيط باألسامء واملنشأ هلا

 .اإلنسان الكامل
ًوفقا ، طهام العبادةّتتوس، وغاية ومنتهى، ُ لكامل املعرفة بداية ومنطلق.٣٠

َّن فـإن وعىل األمـري، والثانية شهودية، األوىل معرفة حصولية، ّللنص القرآين
ّوتتحقق الغايـة مـن ، ًيكون اإلنسان إنسانا املقصد احلقيقي هو املعرفة التي هبا

 .اخللق
ُ من احلقائق األساسية الثابتة عقال ونقـال أن اهللا تعـاىل رس مطلـق ال .٣١ ٌّ َّ ً ً

ّيمكن التعرف عليه أدناهـا ، ُوباب معرفته مـرشع، َّوإن ذاته جمهولة الكنه لنا، ُ
ّوبه يكون توحيد املحققني، عظمتهامتالء الوجدان ب وأعالها اإلقرار بالعجز ، ُ
ّوبه يكون توحيد املتحققني، ّعن درك رسه ُ. 
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ً التفاضل بني اخلالئـق عمومـا وبـني األنبيـاء واملعـصومني علـيهم .٣٢
ّالسالم خصوصا مـرد  ّ مظهـر السـم جزئـيٌفـبعض، ه ملظهـريتهم األسـامئيةً

ساع ّومـا اتـ، ىل مظهر االسـم األعظـمحتى ننتهي إ، ّ مظهر السم كيلٌوبعض
 .دائرة النبوة وضيقها إال لذلك

ُ إن االسم املستأثر .٣٣ ّيمثلَّ واالسم األعظم العينـي غـري ،  حقيقة عقليةُ
ٍمتناه ًوإال ملا كان مستأثرا، ّ البتةّفال يتنزل يف عامل اخللقة، ُ  منه بقـدر ّوما يتجىل، ُ

َّكامل املتجىل فيه ُوأيا كان املت، ُ ًجىل فيه فهـو لـيس مـسانخا وآيـة لـتامم االسـم ً ُ َّ
 .األعظم
ــُيال حــرف واحــد اهللا تعــاىل باختــصاص َّ إن .٣٤ ة ّوجــب نــسبته بالقل
 بل هي وحدة ،وجب نقصه عن املمكنات بكثرهتمُت وحدته ال َّكام أن والكثرة،
 . به تعاىل جامع جلميع حروف االسم األعظمّاص واحلرف اخل،شاملة
بل ، نكار بدهية العقلُعن غريه تعاىل موجب إلطلق التأثري مَّ إن نفي .٣٥
 ّعـام واملعلوليـة الّالعليةبطال قانون إلستلزم ُوم، اإلنسانيةعن الفطرة ُوخمرج 
 ياملنفـوأمـا ،  التوحيد، وفيه هدم بنيان التوحيـدّدلة هو الركن يف مجيع أالذي

 .لتأثريهو االستقالل يف ابالرضورة فمن التأثري عن غريه تعاىل 
َاهللاُ ال إلـه إال هو{: َّ إن مطلع آية الكريس.٣٦ ُ ََّ َِ ّيمثل، }َِ  أرشف مجلـة نطـق ُ

 .وال رشف فوقه،  كلمة التوحيدّمتثلألهنا ، هبا القرآن الكريم
ّ إن الفطرة يف كل تفسرياهتا تعنـى العلـم احلـضوري والبدهيـة التـي .٣٧ َّ

ّلبداهة التي يكون قياسـها مؤلأو النظرية القريبة من ا، تكون قياساهتا معها ًفـا ُ
فتكـون ، ولكن ال يلزمهـا الوضـوح، ّمن مقدمتني بدهيتني حارضتني للنفس

فـالفطرة ال ، ُمنسجمة مع الغفلة التي تعني االنطفاء العـريض ولـيس الـذايت
 .ة تكوينيةألهنا سنّ، ًمتوت أبدا
ٍ يف الوحدة العددية يمكن فرض ثان معهـا.٣٨ يقيـة وأمـا الوحـدة احلق، ُ
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ًاحلقة فال يمكن فرض ثان معها إلطالقيتهـا يف الوجـود التـي التـرتك جمـاال  ٍ ُ ّ
ًلفرض ثان فضال عن الكثرة ّفإذا مأل وجوده احلقي الوجود ال يتـصور معـه ، ٍ ُ ّ

 .َّفهي الوحدة القهارية، ثان
 ّعـامولـذلك فاالعتقـاد ال،  يألف الوحـدة العدديـةّعامَّ إن الذهن ال.٣٩

ّمتحرك باجتاهه ّفجاءت البحوث العقلية والنصية الدينية لرفع ذلك التوهم ، اُ ّ
 .ّوتأكيد حقيقة الوحدة احلقة املناسبة إلطالقية الواجب سبحانه

ًيئا  شـيال يفقده املتناهو، ُمهيمن عىل الوجود بأرسه يغري املتناهَّ إن .٤٠
 .املحيط به من سواه ومن أركان كامله، وهو القائم عىل نفسه، الشهيد عىل

َّ إن الوحدة احلقيقية احلقة .٤١ َّثـم إن مجيـع ، ّعقلية نـصية) غري العددية(َّ
ّالقضايا املعرفية املتعلقة بالتجر ّ د والبساطة والعلم والقدرة واحلياة والتوحيـد ُ

ّ رس اخللط الواقع ّتضحومنه ي، َّتتأسس عىل نوع الوحدة، وغري ذلك، األفعايل
 .يف فهم هذه املسائل

ــيالقيــة املطلــق تعَّ إن إط.٤٢ ًال وآخــرا يف ّ إذا فرضــت أو: بالــرضورةن ً
ًوإذا فرضت ظاهرا وباطنا فهو كـذلك، الوجود فإنه ال جيتمع إال فيه وإال ال ، ً
َّوهذه اإلطالقية هي التي جعلت وحدته احلقة ، معنى إلطالقيته وعدم تناهيه

 .َّقهارية
َّ إن رس التقابل امللحوظ يف املوجودات اإلمكا.٤٢ نية واستحالة االجتامع َّ

ّفلظهوره حد ولبطون ، ها باملحدودية والتناهيّتصافيف واحد منها هو حقيقة ا
ُبخالف الالمتناهي حيث ال ي، ّحد  .ّ معه حد بني ظاهره وباطنهّتصورُ

 ، إليـهتـهوأوب اهللا تعاىل من - قطب عامل اإلمكان-اإلنسان  ابتداءَّ إن .٤٣
ّنسبة إىل اإلنسان، وإال فإن آلخرّاألول وهو اهو سبحانه ولذا ف وال له ّ ال أول هّ
 بحركة اإلنسان نفـسه الـذي يبتـدئ مـن اهللا ةرتبطلية واآلخرية مّفاألو، آخر

 .وينتهي إليه
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ّ إن الوحدة اإلهلية التي أدل.٤٤ ، ّتها عقلية ونصية هي الوحدة غري العدديةَّ
 دهتا النصوص بشكلَّوقد أك، سةّوهي التي تنسجم مع عدم تناهي الذات املقد
ًمكثـّف نظرا لتعثـّر الذهن االختـصايص يف الكـشف ، يّعـامًفـضال عـن ال، ُ

ّ الفلسفة والكالم مل يوفءفعلام، عنها  .ّعامقا للتنظري هلا قرابة ألف ُ
،  كـاملّلكـلُالتي حتكي االسـم األعظـم املـستجمع ) اهللا(َّ إن كلمة .٤٥

َّال إلـه إال(وكلمة التوحيد العظمى  َِ َِ َ هوَ ، التـي تعنـي الوحـدة غـري العدديـة) ُ
ًمتجانستان متاما ّومنه تفهم رس استتباع كلمة التوحيد لكلمة اجلاللة يف اآليـة ، ُ

 .الرشيفة
َ إن املدر.٤٦ ُ  املفـاهيم القابلـة -ك من صـفاته تعـاىل لنـا هـو ظواهرهـا َّ

 الواقـع ّمتثـلَّ وأمـا حقائقهـا احلقـة التـي -لإلدراك العقيل واإلثبات الربهاين
و حمدودية املفهوم مهام بلغت سـعتها قـارصة عـن نيـل ، ّاملكنون فأمرها خفي

 .َّومنه تفهم رس سؤالنا له بنفي الصفات عنه، ُاملطلق
ّ إن املقايسة بني أسامئه احلسنى تقتيض تقـدم االسـم األعظـم الـذي .٤٧ ُ ُ َّ

، ُمتنـاهي كامل ومجال وجالل بوجـوده الالّلكلسة اجلامعة ّحيكي الذات املقد
َّكام أن املقايسة بني صفاته األسنى تقتيض تقدم صفة الوحدة احلقيقية احلقة َّّ ُ. 

ـ، ُ مقولة اجلرب مبطلة للثواب والعقـاب.٤٨ ُبـل ومبطلـة ، ة والنـارواجلنّ
وال يبقـى معهـا حجـر عـىل ، ّجلميع مقومات فلسفة حتصيل الكامالت اإلهلية

 .حجر
أخفـق ، ًيف الفعل اإلنساين خطرية جـداَّ إن إشكالية اجلرب واالختيار .٤٩

والـصحيح فيهـا هـو صـدور الفعـل مـن اإلنـسان ، فيها الكثري ونجا القليل
 ّأيًوإال فاإلنسان ليس قادرا عىل فعـل ، باختياره بعد حصول اإلذن منه تعاىل

ًوإن كان ممكنا، يشء ُ. 
هـا ومـا كـان من، تهّ ما كان من األشياء ينتهي إليه بال واسطة فهو عل.٥٠
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ُعلةو، تهّ علّعلةٍينتهي إليه بواسطة فهو  ه علّ هّ علتـِ  ومـا ،فهو تعاىل الفاعـل، تـُ
َّعداه مسخر إليه ُ. 

َّ إن الفعل ال يكون مهي.٥١ ُ اإلنـسان وخيتـاره كن يعلمـه  للوجود ما مل يًأَّ
ّفإذا توفرت هذه املبادئ أصبح الفعل قابال لتلقـي الفـيض، ُويريده وعنـدها ، ًّ

فمساحة االختيار لإلنسان يف أداء الفعل ، ل الفاعل وهو اهللا تعاىلُيوجد من قب
غـري ، إن شاء فعل وإن مل يشأ مل يفعـل، ُاملفاض عليه من قبله اهللا تعاىل حمفوظة

 .َّأن إشاءته ملحوقة باإلفاضة
ِ أداء الفعل بعد إرادته من قبـَل اإلنسان وإفاضته من اهللا تعاىل جيعلنا .٥٢

ِّنسمي اإلنسان  ّالفاعل املختار باملعد االختياريُ ّفتكـون حـصته مـن الفعـل ، ُ
إمـا باجتـاه الطاعـة أو باجتـاه ، ُتعيني اجتاه الفعل املفـاض مـن قبـل اهللا تعـاىل

 .املعصية
، ُبني اهللا املفيض للفعـل، َّ إن التصوير الصحيح للطولية بني الفاعلني.٥٣

كمـة املتعاليـة يف معنـى هو املوافـق ملبـاين مدرسـة احل، والعبد املختار للفعل
َّوليس باملعنى املشائي للطوليـة القائمـة عـىل أسـاس صـوري ، الطولية بينهام

ُمفاده أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان واإلنسان املختار خالق ألفعاله َّ. 
َّفركب هـذا العـامل عـىل ، َّ إن اهللا تعاىل كتب عىل نفسه نظام الوسائط.٥٤

باعتبـار النظـام األحـسن ومقتـىض ، ّدةُأساس حاجـة القوابـل إىل علـل معـ
 .وهنا نحفظ نكتة االختيار للفاعل القريب، احلكمة
فتنتفـي عنـه ًيكون حادثـا، ة فالزمه أن ّتعاىل عددي لو كانت وحدته .٥٥

 تدركه الفطـرة ّ قياس استثنائيوّباطل فاملقدم مثله، وهو والتايل ،أزليته وقدمه
 .السليمة
فـام طـابق ،  للفعل الترشيعيةرادف املحبوبيةُ اإلذن بوقوع الفعل ال ي.٥٦

 .فاإلذن تكويني ال ترشيعي، وإال فال، الرشيعة وفيه منفعة للناس فهو حمبوب له
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ًتتناىف متاما مـع مقولـة ) الواحد ال يصدر منه إال الواحد(: َّ إن قاعدة.٥٧
بل ّ يف صورة القول بأن حاجة القوا، ًوتنسجم متاما مع مقولة اجلرب، التفويض

ّإىل املعدات والوسائط ذاتية عىل حد نظام األعداد؛ والقاعدة ً ال جتد هلا خمرجا ّ
 .من الشبهات إال يف ضوء مقولة األمر بني األمرين

ُ ملخص التوحيد األفعايل االعتقاد بأنـه ال مـ.٥٨  يف الوجـود إال اهللا ّؤثرَُّ
َّما التوحيد الفعيل فـرياد بـه أن الفعـل الـصادر مـنأو، تعاىل  الواجـب تعـاىل ُ

 .ُبصورة مبارشة هو فعل واحد وليس بكثري
 وأما التوحيـد، ّقوةً يف ضوء مقولة اجلرب يكون التوحيد األفعايل حارضا ب.٥٩

 .ُوإن كانوا غري ملتفتني لذلك، ولكنَّه األقرب هلم، الفعيل فغري واضح ثبوته
هللا َصـدر مـن اأنـه ، و ذي مراتب كثـريةً حقيقةٍوجود واحد القول ب.٦٠

 الوحـدة َّألن، ال مع الوحدة العددية، َّيلتقي مع الوحدة احلقةسبحانه وتعاىل، 
، والالزم الباطل ملدرسة املشاء الزم،  الطولية املراتبيةتتناىف مع الكثرة ّالعددية

 .ُدون احلكمة املتعالية
، َّيف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة هي وحـدة حقـةالوحدة َّ إن .٦١
ّوحدة النفس، فكام أن النفس واحدة وهلا وهي شبيهة ب، حدة عدديةوليست و

 .ًوفقا ملباين احلكمة املتعالية، كذلكدر منه سبحانه اّمراتب متعددة فالعامل الص
َّ إن الدخول واخلروج باملعنى العريف و امللحوظ يف األجسام الطبيعيـة ال .٦٢

ًيصدق يف حقه مطلقا  غاية األمـر ، ًبحانه ليس حمدوداّ املحدودية، واحلق سللزوماِّ
 . وال هكذا غريه،سبحان من هو هكذاف، ّ البتةأنه سبحانه ال شبيه له يف ذلك

َّ إن بينونته سبحانه لو كانت بينونة عزلة للزم انتفـاء حاجـة املمكـن .٦٣
َّبل مؤداه غنـى املمكـن وعـدم حاجتـه يف الديمومـة ، إليه يف استمرار وجوده ُ

َّثم إن البينونة املوجبة للعزلة ، ته ووجوده الربطيّ فقريوهذا خلف فرض، إليه ّ
 .ًوهو خلف أيضا، تعود بنا إىل القول بالوحدة العددية
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َاهللاُ ال إلــه إال هـو{: َّ إن ملطلع آية الكـريس.٦٤ ُ ََّ َِ صـلة وثيقـة بربهـان ، }َِ
وهو الطريق ، إىل املقصود هو عني املقصودفيه يكون الطريق الذي  ،ّالصديقني

باتـه األمثل يف سلسلة الرباهني احلصولية الذي ينطلق من الواجـب نفـسه إلث
يقني لـيس برهـان ّولـذا فربهـان الـصد، لوجودابعد الفراغ من إثبات أصالة 

 .التّمات وإنام هو برهان تأمّمقد
َاهللاُ ال إلـه إال هو{:  آلية الكريس.٦٥ ُ ََّ َِ ، ّصلة وثيقة بربهـان الـصديقني، }َِ

 عـىل ّفيكون فيها قـد دل، لوهيته التي هي عني ذاتهأىل اهللا تعاىل بنا عّتدلحيث 
 . بذاتههذات

َّ إن مجلة من اآليات القرآنية املشتملة عىل مضامني عالية تنتهي بأسامء .٦٦
ومن مجلة ذلك ما جـاء يف آيـة ، وهلذه األسامء صلة وثيقة بام قبلها، نةّإهلية معي
 .الكريس
، َا السابقة بموضـوعة فهـم القـرآن الكـريم لقد اجتهت مجيع أبحاثن.٦٧

ّفكيف يوجه ذلك مع حقيقة العجز من املعرفة  والـصحيح هـو الفـرق بـني ؟ُ
ومـأمورون بالـشهادة بـالعجز عـن ، َفنحن مأمورون بـالفهم، املعرفة والفهم

َفال يصح أن تكون املعرفة يف املقام عني الفهم، املعرفة ّ. 
 واإلقرار بالعجز عـن معرفتـه سـبحانه َّ إن اجلمع بني مطلوبية الفهم.٦٨

ًهو أن يفهم اإلنسان حتقيقا وحتققا بأنه عاجز عن معرفته سبحانه ّ َّويقر بام أقر ، ً ّ
ُبه الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله تعبريا عن منتهى معرفتـه حيـث يقـول ، ً

 .)ال هوإمن ال يعلم ما هو  يا(: صىل اهللا عليه وآله
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ُاحلي القيوم{ :قوله تعاىل  • ُّ َُّ ْ ُّمعنى احلياة والقيومية هللا تعاىل :}َ َ ْ َ. 
ٌال تأخذه سنة وال نوم{  • ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْأسباب امتناع السنة والنوم عليه سبحانه: }ْ َ َ ِ . 
َله ما يف الساموا{  • َُ َّ ِت ومـا يف األرضَِ ْ ََ ِ َ ِأشـكال مالكيتـه تعـاىل ملـا يف : }ِ

ْالساموات واألرض ََّ ِ َ َ . 
ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{  • ِ ِ ِْ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ  .تصوير الشفاعة واإلذن: }ََّ
ْيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم{  • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ معنى العلم اإلهلـي وتـصويرات : }َ

 .اإلحاطة منه وبه
َال بام شاءِإ{  • َ ِ   .يات املشيئة اإلهلية وعالقتها بمشيئة اإلنسانّجتل: }َّ
َوسع كرسيه الساموات واألرض{  • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ جدلية العالقة بني علمـه تعـاىل : }ُ

ّوكرسيه ِْ  . ومعاين السعة،ُ
َوال يؤوده حفظهام{  • ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ  .خصوصيات احلفظ اإلهلي: } ...َ
 .معطيات الفصل  •
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ُاهللا ال إلـه إال هو ال  القيوم{: عا قو  ت  َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{  

 

َّا قد سجلنا يف دراسات سابقة بيانات خمتلفة حول حياة الذات املقدسة كنّ ُ ُ َّ
ُومـا نحاولـه ، ولكنها بيانات مثلت املعطيات العقلية والروائيـة، )١(ّوقيوميتها

 .يانات القرآنية يف تصوير احلياة والقيوميةّاآلن هو تقيص الب
 ّقـقُ مل حت-ًبل والعرفانيـة أيـضا -َّإن مجيع الدراسات العقدية والفلسفية 

حيـث ، نجاحات باهرة يف جمال تصوير األسامء احلـسنى والـصفات األسـنى
ّهتا األوىل هي جتلّوماد، كانت آلتها الوصفية هي احلاكمة يات الـصفة وفعلهـا ُ

َّمل توفق لالقرتاب من نفس الـصفة، ي حكاية وصفية بحتةفه، وأثرها كمـن ، ُ
، يصف الشمس بواسطة ما انتهى إليه من شعاع الشمس وضـوئها وحرارهتـا

 .وهذا واضح، وإنام حتكيها،  حقيقتهاّمتثلة عن الشمس ال ّوهذه اآلثار املنفك
 ؟؟وهل باإلمكان جتاوز ذلك، ّفام هو الرس وراء ذلك اإلخفاق التأرخيي

 من وجه الفـرق بـني )٢(َّوهنا ينبغي التذكري بام سجلناه يف دراسات سابقة
ُفاألوىل ال تعـدو جمـال الـصورة العلميـة ، ّاملعرفة التحقيقية واملعرفة التحققية

قة وقريبة من واقـع احلـال فإهنـا سـوف ّوبالتايل فإهنا مهام كانت موف، الذهنية
بخالف ما عليه ، ّتصور وآثاره الفعليةُتبقى بعيدة عن املالمح الذاتية لليشء امل

ّاحلال يف املعرفة التحققية التي خترج عن جمال الصورة العلمية الذهنية إىل جمال 
                                                 

 . اآلية يف اجلزء الثاين من الكتاب يف البحث املفردايت للمقطع األول من)١(
 .١ج: معرفة اهللا:  انظر)٢(
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ل مهـام ّفـاألو، قهّوهذا أشبه ما يكون بمن وصف الشهد وآخر تذو، احلضور
َّبخـالف اآلخـر الـذي تطبـع ، بلغ من الوصف فهو بعيد عن حقيقـة الـيشء

 .بحقيقة اليشء
َّ ذلك فإن من البني لنا أن السواد األعظم ممن تعاطى مع مقولـة ّتضحإذا ا َّ ّّ

ل ّاألسامء اإلهلية إنام تعاطى معها بآلة الـصورة الذهنيـة التـي عـادة مـا تتـدخ
وألجل هذه النكتة الدقيقة فقد هنى اإلمام ، شخصية العامل هبا يف رسم مالحمها

سـة وأسـامئها ّيف جمـال الـذات املقدّحممد الباقر عن التزود بمثل هذه الـصور 
ّكـل مـا ميزمتـوه بأوهـامكم يف أدق معانيـه (: حيث يقول عليه السالم، احلسنى ّ ّ

، ألنه صورة ذهنية ونتاج ذهني خالص، )١() مردود إليكم،خملوق مصنوع مثلكم
إنـه ال حيكـيكم وأنـتم : ُوبعبارة أخرى، وهو خملوق لكم فكيف حيكي اخلالق

 ؟ه املكنة يف حكاية مصدركممصدره فكيف تكون ل
ْجمموع األحاديث التي دلت عىل احلظر واملنـع َّإن هذا احلديث وغريه من  ّ

ّمن التفكري بذات اهللا تعاىل قد حددت جهة املنع وهي التفكر بذات اهللا تعاىل،  ّ
ُوهو تعبري يشري إىل املعرفة احلصولية التحقيقية الربهانية املبتنيـة عـىل التفكـري 

يف الـذات ّهذا النوع من التفكر َّألن واالستدالل واالستنباط العقيل، ّوالتفكر 
ّولعل من أقـل ؛ُيوقع صاحبه يف تيه وضاللة ومهالكاإلهلية   خمـاطره هـو أنـه َّ

َيوقع اإلنسان يف رش َ ّأن مـا التحقيقي يرى صاحب الربهان ف، ّك اخلفيِك الرشُ
ّن كل ما حني إانطبع يف ذهنه هو اهللا تعاىل يف   عليه هو خملـوق مـصنوع صلحّ

ّأن هذا النمط املعريف هو غري النمط املعريفب وال ريب ،)٢(مردود إليه ّ التحققـي ّ
                                                 

 .٢٩٣ ص،٦٦ج:  بحار األنوار)١(
ُ وقد ورد يف بعض األدعية الرجبية املروية عن اإلمـام اجلـواد عليـه الـسالم مـا يـشري إىل )٢(

ّضالل العقول عند التفكر بالذات املقد  = األصوات لكخشعتاللهم (: حيث يقول، سةّ
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ّ وإنام يعتمد الربهـان الـشهودي فـإن وسـيلته ،ّالذي ال يعتمد الربهان العقيل ّ
فاحلـارض هـو املـشهود نفـسه أو ، وطريقته هي السلوك والكـشف والـشهود

 .ان بني صورة اليشء وعينهّوشت، يات منه ال صورة عنهّجتل
ّإن السالك إنام ترتتب معارفه يف ضوء تعاملـه مـع املـصداق : ّأدقبعبارة  ّ ّ

ّاخلارجي بخالف املعرفة الربهانية فإهنا ترتتب يف ضوء التعامل مـع املفهـوم،  ّ
 وعـامد املعرفـة الربهانيـة هـو ،ّفعامد املعرفة التحققية هـو املـشهود اخلـارجي

 ّتجيلالـ املفهـوم واحلاصـل مـن خـالل  ّتجيلالـّني، وشتان بني املشهود الذه
ُ فإن بينهام بعد املرشقني، املصداقاحلاصل من خالل ّ. 

الـشهودية ّالتحققيـة ُاملنع واحلظر ال يلقي بظالله عىل املعرفة َّوبالتايل فإن 
  عـنةالربهانية، وال ينبغي الغفلالتحقيقية  املعرفة ّخيص بذلكّ وإنام ،الصادقة

شهود الـ ال ،حـضاملقلبـي الشهود ُالذي يـراد يف املقـام هـو الـكون الشهود 
 .ّذهنيال ّعقيلالشهود ال أو ّّيساحل ّبرصيال

ّبطبيعة احلال فإن املعرفة بقـسميها التحقيقيـة والتحققيـة و َّ فـيام يتعلـق -َّ
ّ يمكن أن نعرب عنه- وأسامئها الذاتيةّاملقدسةبالذات   من وجهة نظـر منطقيـة اُ

 .)١( معرفة بكنه، فاكتناه الذات منحرص باهللا تعاىلاّ معرفة بوجه ال أهناّهنأ
وال ينبغـي ، َّفإن الفوارق بني املعرفتني جوهرية وعظيمـة، ّوعيل أي حال

ّولعل الكثري من الدراسات الكالمية والفلسفية التـي تناولـت ، اإلغفال عنها
َّها مل توفءسة وأسامّبحوث الذات املقد َّممـا ،  عىل هذه النكتة الدقيقةق للوقوفُ

نـتج عنهـا هـي ، ُى هبا إىل الوقـوع يف مـشكالت معرفيـة وأزمـات فكريـةّأد
                                                                                                                   

 واملـراد .)... نـوركءّء دونـك، ومـأل كـل يشت األحالم فيك، وضاقت األشـياّوضل= 
  .١٧٦ ص،٣ج: إقبال األعامل: انظر.  العقوليباألحالم ه

 .٢٦١ ص،١ج: معرفة اهللا: ُ ملراجعة تفصيل املسألة ينظر)١(
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ّاألخرى نزاع شديد وصل يف الكثري من مساحاته إىل الدهاليز املظلمـة املـسام ة ُ
 .بالتضليل والتكفري والتقتيل

لو بصورة ًكام ينبغي أيضا جتلية املوقف و، من هنا ينبغي التأكيد عىل ذلك
ً سـوف تـساعدنا كثـريا يف ّمهمـة نكـات ّ عدةنقترص فيها عىل عرض، موجزة ُ

 مــن وراء املعرفــة امالوصــول إىل اهلــدفني النظــري والعمــيل اللــذين نبتغــيه
ّوالعميل هو التوجه نحو جاد، األسامئية والنظـري هـو ، يّحققـة التحصيل التّ

 املعرفـة التحقيقيـة بيان اخلطوط احلقيقيـة للمـستوى املعـريف الربزخـي بـني
ًنظرا لإلشـكاليات ، ية القلبية الشهوديةّحققوبني املعرفة الت، دةّالربهانية املجر

ولـصعوبة أو عـرس املعرفـة ، اخلطرية التي تنتهي بنـا إليهـا املعرفـة الـصورية
ة يف صنع حركة علمية ّية؛ إذن فاهلدف العلمي الربزخي هو حماولة جادّحققالت

ّماتنا املعرفيـة وتوجهـات ّمقـد الذي متنحه لنـا جمموعـة عملية مزجية بالقدر
 .كام سيأيت، الوقوف عليها

 : فهي، أما النكات املعرفية اجلديرة بالذكر
ّالتمييز بني املعرفة احلقة واملعرفة االكتناهيـة مـن حيثيـة َّإن  :وىلُالنكتة األ ّ

ّاحلقـة ليـست يف حدود دائرة عامل اإلمكان، فاملعرفـة إنام هو التوحيد والرشك 
ًطلب منّا مجيعا حتقيقها، بل هـي خالصـة ُي ٌوىل معرفةُكاملعرفة االكتناهية، فاأل

 بخـالف املعرفـة ،ما يمكن أن يصل إليـه اإلنـسان الكامـل يف سـريه املعـريف
ُاالكتناهية فإهنا فضال عن حماليتها ثبوتـا وإثباتـا تفـيض إىل الـضالل واهلـالك  ً ً ّ ً ّ

 .املبني
ّ املعرفة احلقـة هـي خالصـة التوحيـد األكمـل وكـامل ّإن :خرىُأبعبارة 

ّالتصديق به تبارك وتعاىل، وفيها يتجىل املصداق األمثل لنفـي الـصفات عنـه 
ّوطرد األغيار قاطبة عن الوجود الواحد احلقي ّ ثم اإلقـرار بالظليـة والتبعيـة ،ً ّ

ّوالعبودية التامة، أما املعرفـة اإلحاطيـة االكتناهيـة فإهنـا تفـيض إ ّ ىل تقـويض ّ
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 .ّأركان التوحيد يف نفس املعتقد هبا واملدعي هلا
ٍوهذا األمر لشدة خفائه صار املوحدون منه عىل وجل خـشية الوقـوع يف  ّ

ّأعاذنا اهللا تعاىل وإياكم من مضالت الفتن .الفتن ُ  ورزقنا ، وعصمنا من الزلل،ّ
ّاملعرفة احلقة وتوحيده احلق تبارك ذكره ّ. 

ّاملعرفة االكتناهية وإن كانت هـي بنفـسها معرفـة حقـة ّن إ :النكتة الثانية
ًأيضا، بل هي أرفع مراتبها قاطبة ولكن بلحاظ اخلالق إىل املخلـوق وبلحـاظ  ً

ً أيضا، ال بلحاظ املخلوق إىل خالقـه، -ّ يف دوائر معينة-املخلوق إىل املخلوق 
ًفهذا النمط األخري ممنوع رشعا وعقال وشهودا ًً. 

 بلحـاظ املخلـوق إىل اخلـالق وبلحـاظ - ّاملعرفـة احلقـةعليه فام نعنيه بو
ًأيـضا املخلوق العادي إىل املخلوقات املعصومة، بل بلحاظ علم النفس بذاهتا 

 هو خصوص املعرفة اإلمجالية الواقعـة يف قبـال املعرفـة -)١(ّيف األعم األغلب
 غـري مجال واالكتنـاه هـو املعرفـة احلـضورية الاالكتناهية، فيكون املقسم لإل

ّوالتي عربنا عنها يف أكثر من مورد من أهنا هي املعرفة احلقة ّ ّ. 
ّبأن املعرفة احلضورية ممتنعة المتناع االكتناه فإنه ال مالزمة بـني : ُفال يقال ّ

 .ً لصدق احلضور عىل اإلمجال أيضا؛احلضور واالكتناه
ًعـدم حـصول االكتنـاه مطلقـا وإن وصـل العـارف وبذلك نخلص إىل 

                                                 
كالعلم احلضوري الذي للنفس ... «:  يقول احلكيم السبزواري يف تعليقة له عىل األسفار)١(

ّبذاهتا علام غري اكتناهي ّفإن النفس وجود حقيقي ،ً  .ً»فعلمها هبـا علـم بـالوجود إمجـاال ،ّ
 .٣٩٠ص، ١ج: األربعةالعقلية األسفار احلكمة املتعالية يف : انظر

هـو إخـراج علـم » ّاألعـم األغلـب« مـن التعبـري بــاحليدريستاذ ُاألدنا ّسيّولعل مراد 
ك، ولـذلك فهـم قـد ً إذ ال يبعد أن يكون اكتناهيا بل هـو كـذل؛بنفسه القدسية املعصوم

ّعرفوا رهبم معرفة حقة إمجالية يف أرفع درجاهتا ال ّ، فإنـه جـل  تفـصيليةمعرفـة اكتناهيـة ّ ّ
 .ذكره فوق ما ال يتناهى بام ال يتناهى، كام عرفت
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ّ إىل مقــام الفنــاء، فــإن الفنــاء يف املطلــق ال يلغــي الرقعــة الوجوديــة ُاملـشاهد
ّإن الفـاين وإن : خرىُأبعبارة و، ُوالسقف املعريف املحدودين يف قبال املفنى فيه

ّكان بفنائه يغيب عنه حده وحـدوده فـال يلتفـت إىل ذلـك لغيابـه يف الظـاهر 
ّ إال أن واقعه الوجودي حمفوظ يف مرتبته امل،املطلق علومة، وبذلك سوف يبقى ّ

 .)١(عىل معرفته اإلمجالية وإن علت مراتبها بفعل الفناء
                                                 

والفناء ، َّ لقد تفرد العرفاء الشاخمون بعرض البيانات األولية ملعاين الفناء والصحو واملحو)١(
ولكـن ، ك مـن االصـطالحات األساسـية يف دائـرة الـسري والـسلوكوغري ذل، يف الفناء

ّبصورة هي أقرب للرمزية نظرا لدق ّفال ترتقي إليها أفهام املتلق، ة املطالب وعظمتهاً ني مـا ُ
ُوقد ذكر سيدنا األستاذ شذرات منها يف مجلة ، ّ اخلواصّ أو خواصّمل يكونوا من اخلواص

ًفـضال ، )العرفان الـشيعي(: و، )معرفة اهللا(: و، )حلقمن اخللق إىل ا(: منها، ناتهّمن مدو
ُعام يف دروسه غري املدونة دام (ًونظرا لكون املقام غري ناظر إىل عرض هكذا مطالب فإنه ، َّ

ّمل يتعرض لفك رموز هذه املطالب) ظله ُية هذا املطلب سـوف أحـاول بيـان ّمهًونظرا أل، ّ
ًمعنى كون الفاين يف اهللا متلبسا برقعت ِّ وهل هنالك مرتبة فوق ، وما معنى فنائه، ه الوجوديةُ

 .الفناء
ً إىل األغيار مطلقاتَّولنبدأ بمعنى الفناء فإن من معانيه األولية عدم االلتفا فـال حـارض ، ُ

وأما املرتبة التي تفوق ذلك فهو عـدم االلتفـات إىل نفـس عـدم ، عنده أحد غري اهللا تعاىل
، ُ األغيار وال يلتفت إىل التفاته بأنه غري ملتفـت لألغيـارفت إىلتفهو ال يل، التفاته السابق

ّوهذه املرتبة هي املسام وعندئـذ ال ، ًفال يبقى يشء من االلتفـات مطلقـا، ة بالفناء يف الفناءُ
ًوأما معنى كون الفاين متلبسا برقعته الوجودية فهو أنـه بفنائـه . يبقى يشء سوى اهللا تعاىل ِّ ُ
ً يمر بمرحلة العدم مطلقاًالثاين فضال عن األول ال ُ فهنالك فرق عظيم بني الفنـاء وبـني ، ّ

َّولذلك نقول بأن الفـاين بمرتبتيـه ، عني إلغاء الرقعة الوجودية للفاينيواإلعدام ، اإلعدام
ًالفنائية تبقى رقعته الوجودية ألنه ال يعدم ذاتـا وإنـام يعـدم حـضورا بمعنـى االلتفـا ًُ ، تُ

ً لألغيار ابتداء ولنفس التفاتـه ختامـا-لتفات فاملعدوم حقيقة هو مطلق اال وأمـا نفـس ، ً
ألنه ، ٍوإال ملا بقي معنى لقولنا لصاحب مقام الفناءين بأنه فان، الذات فعدمها أمر جمازي

 =َّومـن الواضـح بـأن مجيـع األنبيـاء، ُبحسب الفرض غري موجود فكيف يوصف بذلك
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 ّ املعرفة احلقة الوارد ذكرها يف حـديث الرسـول األكـرمَّنإ :النكتة الثالثة
ّعيل مـا عـرف اهللا حـق معرفتـه غـريي وغـريك يا(: صىل اهللا عليه وآله  ال تعنـي )ّ

ّ، فـإن دعـوى احلـرص ال عليهام وآهلـامصلوات اهللا بالرضورة حرص املعرفة هبام 
ّتنسجم مع عمومات املذهب احلق القاضية بعدم خلـو األرض مـن حجـة هللا  ّ ّ

ُن إمجاع األإّتعاىل يف كل زمان، بل  ّمة معقود عىل عدم خلـو زمـان مـن حجـة ّ ّ ّ
ّ احلـق ّحجـةليـة للّومـن املقامـات األو، ظاهرة مـشهورة أو خافيـة مـستورة

بل هو الدليل األكمل األوحـد ، َّ باهللا تعاىل حق معرفتهًكونه عارفا) املعصوم(
كام جاء ذلك عىل لسان صادق أهل البيـت اإلمـام ، لتعريف الناس باهللا تعاىل
ّبنا عرف اهللا، وبنا عبـد اهللا، نحـن األدالء عـىل اهللا، «: جعفر بن حممد حيث يقول ُ ُ

يـع املعـارف، ومركـز  أو اإلمـام هـو حمـور جلمّجةفاحل، )١(»ُولوالنا ما عبد اهللا
 .)٢(جلميع طرق املعرفة

ًواهللا مـا تـرك اهللا أرضـا منـذ (: قـال عليه السالم أنه عن اإلمام أيب جعفرو
ُ إال وفيها إمام هيتد عليه السالمقبض آدم ّ به إىل اهللا وهـو حجتـه عـىل عبـاده، وال ىّ

 رهـن فمصري األرض ومن عليها، )٣()ّتبقى األرض بغري إمام حجة هللا عىل عباده
                                                                                                                   

ك املراتـب يف حيـاهتم فكيـف واألوصياء واملعـصومني علـيهم الـسالم قـد بلغـوا تلـ=
ُيوصفون بذلك وهم أحياء يرزقون ُولقد كان أمري املؤمنني عيل عليه السالم يـشري ملقـام ، ُ

مـصباح اهلدايـة إىل : انظـر). ًما رأيت شيئا إال ورأيت اهللا قبله وبعده ومعه(: الفناء بقوله
 أو قل بأن املنظور له ،فهو عليه السالم ال يرى غري اهللا سبحانه. ٢٢ص: اخلالفة والوالية

فلـيس ، ًفذلك منظور ثانيا وبـالعرض، ًأوال وبالذات هو اهللا تعاىل وليس األثر املعلول له
 .تهّللمعلول من الظهور ما لعل

 .٩ح ، ١٥٢ص: لصدوقا توحيد )١(
 . الطريق السادس، ١٩٢ ص،٢ج: )معرفة اهللا(:  انظر التفصيل يف كتاب)٢(
 .)ّكتاب احلجة( ٨ ح،١٧٩ ص،١ج: صول من الكايف األ)٣(
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ّففيه اهلدى ورس الديمومة والبقاء،  املعصومّجةبوجود اإلمام احل وهو حجـر ، ُ
ولكنهـا ،  قريبـةّعلةِّفهو عىل حد تعبري الفالسفة ، الزاوية يف الوجود اإلمكاين

ولذلك يقـول ، ها الظلمة أو السديمّفدونه تبسط ظل،  للظهور ال للوجودّعلة
ّما زالت األرض إال وهللا فيهـا احلجـة (: الم عليه الساهللا الصادق  عبدوأباإلمام  ّ

 .)١()يعرف احلالل واحلرام ويدعو الناس إىل سبيل اهللا
ال غري، ومـن  عليه السالم ّواملراد باحلجة يف املقام هو خصوص املعصوم
ّالواضح أن املعصوم هو عارف باهللا حق معرفته  حظـي، فهو إنـسان كامـل )٢(ّ

َكامالت القرب واملخلصية ب ُ وهـذا بـدوره يفـيض إىل توسـيع -تح الـالم بف-ُ
ّرقعة العارفني باهللا تعاىل حق معرفته لتـشمل مجيـع املعـصومني مـن األنبيـاء 

ِّ والـصديقة الطـاهرة  عليهم السالمّواألوصياء، ويف طليعتهم أئمة أهل البيت
ونفـسه  صىل اهللا عليـه وآلـه بعد الرسول األكرم عليها السالم فاطمة الزهراء

 .)٣( عليه السالمّمري املؤمنني عيلالزكية أ
ّنعم، إن املعرفة احلقة ذات مراتب كثرية يقف عـىل قمـة هرمهـا الرسـول  ّ ّ

فهام قطبا املعرفة اإلهلية   عليه السالمّوأمري املؤمنني عيل  صىل اهللا عليه وآلهاألكرم
ّاحلقة، وما سوامها آخذ عنهام، خلقهـام اهللا تعـاىل مـن شـجرة واحـدة وسـائر 

ًكـان إنـسانا أسواء  -ِّ سوامها من املوحدين نّ، وكل م)٤(ّس من شجر شتىالنا
                                                 

 .٣  ح،١٧٨ ص،١ج: السابق املصدر )١(
ً إمجاال ال اكتناها كام هو واضح)٢( ً. 
ْوأنفسنا وأنفسكم{:  إشارة إىل قوله تعاىل يف آية املباهلة)٣( َ َُ ْ ُْ َُ ََ ّحيـث فـرس. ٦١:  آل عمـران.}ََ ُ 

 . صىل اهللا عليه وآلهّي، فهو نفس النب عليه السالمبأمري املؤمنني» أنفسنا«يف » نا«الضمري 
عيـون أخبـار الرضـا : انظر، ورد حديث خلقهام من شجرة واحدة يف مصادر كثرية من الفريقني )٤(

 ٢ج : للحــاكم احلــسكاين احلنفــي، شــواهد التنزيــل:  و.٢٦٧ ح،٦٨ ص،١ج: عليــه الــسالم
 .ُوعرشات املصادر األخرى. ٢٠٣
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ّكامال أم سائرا يف طريق كامالت احلق ً  .فهو آخذ عنهام صىل اهللا عليهام وآهلام -ً
ّولعل أو  وإن زاغ كثـري مـنهم، ةّل من التفت لذلك هم طالب املعارف احلقـّ

ّإال أهنم مجيعا أدركوا هذه احلقيقة وثب ًبل جعلوا ذلك رشطا ، ّ مدوناهتمتوها يفً
 .للقبول

ّولعل هذا املعنى الدقيق الرشيف قد ضمنه أمـري املـؤمنني  عليـه الـسالم ّ
َّينحدر عني السيل وال يرقى إيل الطري(: بقوله فالسيل إشارة إىل فيض علمه ، )١()ّ

ال يساويه وال يعلو عليـه أحـد مـن ف ،ٌ وال يرقى إىل ذلك العلم أحد،ومعرفته
ُمة ومن سائر األُ األهذه  صـىل اهللا عليـه سوى الرسول األكـرم -خرى ُمم األّ
 وكيـف ،ّس به من معارف وحتقق به من املقاصـدي عليه املقحصل مهام -وآله

ٌيتصور مساواته بمن هو منحدر عنه ّ  !؟ُ
ّوقد أشار إىل هذا الرقي واالنحدار الصحايب  ّاهللا بـن عبـاس  اجلليل عبـدّ

عليه الـسالم ُسئل عن علمه ونسبته إىل علم أمري املؤمنني عندما ريض اهللا عنه 
ّوما علمي وعلم الصحابة يف علم عيل إال كقطرة يف سبعة أبحـر(: فقال وكأنه ، )٢()ّ

 .ُرب األمة أعلم بام يقولَوح، ّأراد القول كقطرة يف ماء الوجود كله
ّوبذلك نخلص إىل أن أعىل املراتب املعرفية احلقة وأرشفهـا صـادقة  عـىل ّ

ّ ثم تنحدر ، عليه السالمّوأمري املؤمنني عيل صىل اهللا عليه وآله الرسول األكرم
ُخرى وتفتح أبواهبـا أمـام سـائر األنبيـاء واملرسـلني ُعنهام املراتب املعرفية األ

ّا يعني أن دائرة املعرفة احلقة ليست مغلقة َّمم ؛ِّواألوصياء واألولياء والصديقني ّ
َحظي بعىل من  ِ  ،أمـام اجلميـعًأيضا  هي مرشعة بل، حسبت العصمة فكامالَ
ٌوكل آخذ وهـذا الـسري املعـاريف ، ّ من احلق بحسب استعداده ورفـده وقـدرهٌّ
ً وجوده ابتداء وخالصة ظهوره انتهاءّعلة هو لإلنسان ً. 

                                                 
 .ّ اخلطبة الشقشقية: هنج البالغة)١(
 .٨٠ص ،١ج: لقندوزي احلنفي ل،ّ املودة ينابيع)٢(
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ًوهي ذات صلة وثيقـة جـدا بـاختالف املراتـب املعرفيـة :النكتة الرابعة ّ، 
ّ فكلـام ،ب ودرجات التكليف املطلوب امتثالـهفباختالفها سوف ختتلف مرات

:  أي،ازدادت درجات املعرفة ازدادت درجة العبوديـة هللا تعـاىل والطاعـة لـه
 .ّازدادت املسؤولية ودرجة التشبث بالعمل أكثر فأكثر

ّوال خيفى أن هدف الرشيعة اإلسالمية هـو رصف وجهـة اإلنـسان نحـو 
ّعامل الغيب وحتجيم تعلقه باملاديات ّ. 

ّام أن املناط هو نوعية العمل وكيفيته ال كميتهك ّ ّ َالذي خلق املوت واحلياة { ،ّ َ َ ََ َْ ََ َ َِّ
ًليبلوكم أيكم أحسن عمال َ َ ْ ُّ ْ ََ ُ ْ َ َْ َُ ُ ُ ّ فعرب بأحسن ومل يعرب بأكثر،)٢: امللك( }...ِ  إشارة ،ّ

ُوال يعني ذلك انحصار الزيادة يف البعد ، ّمنه سبحانه إىل نوعية العمل ال كميته
ًالكيفي وإن كان هو املنظور يف األعامل أوال وبالذات ّ إنام الزيادة شاملة للكم ،ّ ّ

 .ًأيضا مع حفظ الكيف
ّ أي يف البعدين الكيفـي،فالزيادة طولية وعرضية ّ ويتـضح لنـا ،ّ والكمـيُ

ّمعنى أدق لقول الرسول األكرم ُإنا معارش األنبياء أمرنا أن (:  صىل اهللا عليه وآلهً ّ
ِّنكلم ال  . ّ ومن مجلة التكليم بيان تكاليفهم ومسؤولياهتم،)١()ناس عىل قدر عقوهلمُ
ًإنام يرتفع العباد غدا يف الدرجات وينالون الزلفى مـن(:  صىل اهللا عليه وآلهوعنه ّ 

  أي عـىل قـدر،ا نفهمه من مفردة العقول هو املعرفةم و،)٢()ّرهبم عىل قدر عقوهلم
 أن تكـون املعرفـة إحـدىالتقادير ّأقل ىل وع ،معارفهم تكون درجاهتم وحساهبم

ُبل هي األبرز يف ذلك كله من مجيع ما يذكر يف املقام، املعاين البارزة لذلك ّ. 
 

ُّبعد هذه اجلولة املعرفية نكون قد اقرتبنا مـن معنـى احليـاة والقيوميـة هللا  َ ْ َْ
َاهللاُ ال إلـه إال هو احل(: تعاىل يف قوله تعاىل َ ُ ََّ َِ ُي القيـومَِ ُّ َُّ ًفـإذا مـا انطلقنـا منطلقـا ، )ْ

                                                 
 .١٥ ح،٢٣ص ،١ج:  أصول الكايف)١(
 .٥٤ص:  حتف العقول)٢(
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ّحتقيقيا فإننا سوف نأيت بغري املدو ولـذلك سـوف ، نات الكالميـة والفلـسفيةً
،  وهو منفذ قـرآين خـالص-َّ كام نبهنا لذلك-ّنحاول حتري الطريق الربزخي 

َّف عند مجلة من النصوص التي تعرضت حليـاة الـذات ّوهذا ما يدعونا للتوق
ّاملقد ُوقيوميتها املطلقةسة ُ ُّ ِّوالتي منها النص املتقدم الذي ، َ ُ ل ّ عينـه يف أوّتكـررّ

ُهو احلي ال إله إال هو فادعوه ُخملـصني لـه {: ومنها قوله تعاىل، سورة آل عمران ُ ُ ْ َ ُ َ َ َُ ْ ََ ِ ِ َ َّ َِ ِ ُّ َ
َالدين احلمد هللاِِ رب العاملني ِ َ ََ ِّ َْ َ ُْ َّاحلقـة ّويف هذا النص حيـرص احليـاة ، )٦٥: غافر( }ِّ

ّفلم يرش للذات املقد، سةّبالذات املقد ُبمطلـق ) هـو(: سة املحكيـة بالـضمريُ
ّاحلياة التي يعرب َّوإنام جاء هبا معرفة،  عنها عادة بالنكرةُ وهذا التعريف سـواء ، ُ

َّعلام بأن مفـردة، أفاد اجلنس واحلقيقة أم االستغراق فالداللة واحدة ّاحلـي(: ً َ ْ (
 .ّوباخلرب تتم الفائدة بخالف الصفة، ت صفةل للضمري وليسّخرب أو

ّإذن فالنتيجة األوىل حلياة الذات املقد ّسة هو كوهنا متفرُ دة باحلياة احلقيقية ُ
ومن هنا تفهم معنى كون حياتـه عـني ، ُال يشاركها يف ذلك وجود آخر، َّاحلقة
 ومـا عـداها فالنـسبة،  الذات هباّتصاف ارّفكل صفة عينية تعني انحصا، ذاته

ُفهو احلي واملحيي وحده، غريية أو جمازية َّوال ريـب بـأن ، ُوما سواه حميى به، ُّ
فاملعنى احلريف ، هياب احلياة لغريهإًمن كانت حياته غريية يكون عاجزا عن ّكل 
ُ االستمداد فال يتوقع أن يستمد الغري منهّأبدي ّ َّ ّوما دامت احلياة احلقة خمتص، ُ ة ّ

ًوأن ال يدعى هبا غريه أيضا، عى غريهُبه سبحانه فيجب أن ال يد وذلك هو ، )١(ُ
 .أرشف مراتب اإلخالص لدينه الذي يبدأ وينتهي بتوحيده

                                                 
ًحيكي مجلتـني خمتلفتـني متامـا) ُوأن ال يدعى هبا غريه، ُأن ال يدعى غريه(: ـ التعبري ب)١( هـو ، ُ

ُتعني أن ال يعبد غريه أبـدا وال ي) ُأن ال يدعى غريه: (فجملة، ًتعبري دقيق جدا  نظـر إىل غـريهًُ
فتعنـي عـدم إطـالق صـفة ) ُوأن ال يدعى هبا غريه(: وأما التعبري بجملة، لوهيةبصفة األ

ّولذلك خص السيد األستاذ هـذا املعنـى اآلخـر بأنـه يمثـ، ًاحلياة عىل غريه أبدا ُ ل أرشف ّ
 .مراتب اإلخالص
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َوتوكل عىل احلي الذي ال يموت وسـبح بحمـده وكفـى {: ومنها قوله تعاىل َ ََّ َ ْ ِّ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ِِّ ُ ََ َّ َ َْ
ًبه بذنوب عباده خبريا ِ َ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ِ ، نـا اآليـة الكريمـة أمـرينُوهنا تؤكد ل، )٥٨: الفرقان( }ِ

ّفـال يتوكـل إال عليـه، بهّكل ل انحصار التوّاألو ّوالـرس يف ذلـك هـو كونـه ، ُ
ح من عهديتها انحصار احليـاة ّفاأللف والالم التي يرتش، ّسبحانه احلي وحده

ّأن التوكإىل ُبه ترشدنا  َّوال حـي ، ّل واالعتامد ينبغي أن يكون عىل موجود حيَّ
ّ فال يتوك،سواه  .ل إال عليهُ

، ّوجدوائية التوكـل عليـه، ّوأما األمر الثاين فهو توكيد معنى حياته احلقة
ًفمن كانت له حياة ذاتية ال موت فيهـا أبـدا جـدير بـأن ، وهو كونه ال يموت

ّيتوكل عليه ُ. 
ّفهذه احلياة احلقة املتفر ُ هـي املـصداق ، ل عليـهّاملوجبـة للتوكـ، دة بالبقاءّ

، وأما احلياة اإلبقائية فهـي عرضـة للـسقوط والتـسافل، ل للكامل املطلقّاألو
ّولذلك عرب عن مصداقها باحلياة الدنيا ، وباملتـاع القليـل، وبـاللهو واللعـب، ُ

ًولذلك مل تكن هذه احلياة اإلبقائية مطلبا للعقالء فـضال عـن ، وبمتاع الغرور ً
ًاحلكامء فضال عن العرفاء فضال عن األنبياء واألوصياء عليهم ال  .سالمً

ّومن كانت حياته حقة رسمدية ال يشوهبا مـوت أبـدا فلـه القيوميـة أو ُّ ً ًال َّ
، ّوكام أن احلياة احلقة منحـرصة بـه فكـذلك القيوميـة، ً وتفصيالًمجلة، ًوآخرا

َاهللاُ ال {: ّ ملفردة القيوم يف آيـة البحـثمن أقرب الوجوه اإلعرابيةّفإن ولذلك 
ْإلـه إال هو احلي ال َُّ َْ َ ُ ََّ ِ ُقيومِ ُّ ّوإنـام أخـ، ً هو كوهنا خربا آخر للفظ اجلاللـة،}...َ رت ُ

  .ّالقيومية عىل احلياة لعدم إمكان تصورها بدوهنا
َّأبدا ولـه القيوميـة بـذلك فـإن وما دامت حياته رسمدية ال يشوهبا موت  ًّ

، َّومن هنا قيل بأن حياته تعني علمه، ُ بدون العلم املطلقّتصورُال تكهذه حياة 
وهذا التداخل يف الصفات حيكي لنـا بوجـه مـن الوجـوه ، َّن علمه حياتهكام أ

وهو عامل مـن ، ّفهو حي من حيث هو عامل، معنى كون صفاته الذاتية عني ذاته
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 .ُوهكذا احلال بالنسبة لصفاته العينية األخرى، ّحيث هو حي
ح مـن معنـى احليـاة وصـلتها باحليـاة ّ لطائف ترتشّ عدةُبقي أن نشري إىل

 :وهي، سةّهلية املقداإل
 احلياة اإلبقائية واحلياة البقائية: ُاللطيفة األوىل

بـل ، َّمرت بنا إشارة للحياة اإلبقائية التي مـصداقها مـا نحـن عليـه اآلن
ِوكل حياة مل يرتق صاحبها ملقام الوالية ، وهي احلياة التي رسعان مـا تنخـرم، ّ

 يشأ اهللا تعاىل إبقاءه فمـصريه الفنـاء فإذا مل، فة عىل إبقاء اهللا تعاىل لهّألهنا متوق
ّوهنالك حياة أخرى هلا مس بحياة اهللا تعاىل، واملوت االضطراري وهي حياة ، ُ

َّواملسامة باحلياة البقائية، األولياء املقرونة بحياة اهللا تعاىل ّفالويل حي بحياة اهللا ، ُ
ٍهللا تعاىل باقيا فهو باقما دام ا: أي، َّبمعنى أن بقاءه كائن ببقاء اهللا تعاىل، تعاىل ً ،

ومـن هنـا نفهـم معنـى ، َّن حياة اهللا تعاىل أبدية فحيـاة الـويل كـذلكإوحيث 
ُففي املقام يراد بذلك اخلـروج مـن دائـرة احليـاة ،  بصفات اهللا تعاىلّتصافاال

 .اإلبقائية الناقصة إىل فسيح احلياة البقائية الكاملة
ًوصوفة باملتاع كناية عن الزوال وعـدم واحلياة اإلبقائية هي احلياة الدنيا امل

، واحلياة البقائية هي احلياة اآلخرة املوصوفة باخللود والـدوام والقـرار، القرار
ِيا قوم إنام هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القـرار{: قال تعاىل َ ُ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ٌ َ ِْ ِ ِ َِ ُْ َّ ِ َِ ُّْ ََّ َ : غـافر( }ِ

 قـال ؛ هلـو ولعـبّردَّ هي احلياة احلقة وما سواها جمـبل إن احلياة البقائية، )٣٩
ُوما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب وإن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كـانوا {: تعاىل َْ َ ُْ َ َ ٌ َ ٌ َ ََ َُ ََّ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ََّّ ُِّ ِ
َيعلمون ُ ََ والتعبـري بـاللهو واللعـب للكنايـة عـن فقـداهنا ، )٦٤: العنكبوت( }ْ

َّولـذلك فـإن الـذي ال ، َّألن اللهو واللعـب فاقـدان للقيمـة، قيةالقيمة احلقي
ٍ يقال عنه بأنه اله،ٍيستفيد من وقته بيشء نافع فال جيني من وراء هلـوه ولعبـه ، ُ

  .وعبثه سوى التيه والضاللة والندم
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 احلياة اإلنسانية واحلياة البهيمية: ةاللطيفة الثاني
ّ روحه إال أنه ال خيلو من تركبه من َّإن اإلنسان وإن كانت حقيقته كامنة يف

والبهيميـة تكمـن يف حيـاة ، واإلنسانية تكمن يف حيـاة الـروح، روح وجسد
ً فـضال عـن االنحـصار - فإذا ما اشتغل بالروح فوق اشتغاله باجلسد، اجلسد
وإذا مـا اشـتغل ، واإلنسانية مقام يعلو مقام املالئكة،  فذلك هو اإلنسان-هبا

،  فذلك هـو البهيمـة-ً فضال عن االنحصار به-ه بالروح باجلسد فوق اشتغال
 .والبهيمية مرتع الشيطان

من مل يرس باجتاه احلياة اإلنـسانية فهـو سـائر ال حمالـة باجتـاه احليـاة ّكل و
فمـن مل ، ّ التعلق باحلياة اإلهلية األبديـة اخلالـدةيالبهيمية؛ واحلياة اإلنسانية ه

ُومن طلب حياة البهائم أسـقط ، ياة البهائميطلب حياة اهللا تعاىل فهو طالب حل
ُمن كل اعتبار يذكر حتى من نفس اال ومن هنا تفهـم معنـى ،  بالبهيميةّتصافّ

َّأم حتــسب أن أكثــرهم يــسمعون أو يعقلــون إن هــم إال {: ًجديــدا لقولــه تعــاىل ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ُ ُ ُْ َ َ َُّ ِ َ َ َ ََ ْ ْ َ
ًكاألنعام بل هم أضل سبيال ِ َ ُّْ َْ َِ ُ َ َ ْ َ ْ   .)٤٤: رقانالف( }َ

 احلياة بني اإلعدام والفناء: اللطيفة الثالثة
ًإن املطلوب مـن اإلنـسان امللتفـت يف احلـرضة اإلهليـة أن يـسعى حثيثـا  َُّ

َّواملراد من السعي هو كف االلتفات عمن سواه سبحانه، لتحصيل الفناء  وإمـا، ّ
ولو  -ي وما حيصل باملوت االضطرار، اإلعدام فذلك أمر ليس له وليس بمقدوره

فـالنفس ، وإنام هو فصل للروح عن اجلـسد، ً ليس إعداما للنفس-ًكان عمدا
ّولو تصور اإلعدام بحق، والروح خالدتان ّ  .هام فذلك أمر نحن بمنأى عنهُ

ّوإنام هو فعل احلي القي، ّ البتةفاإلعدام ال تطاله يد املخلوق وم وحده عند ّ
وينبغي أن ، ُقيقي لإلنسان امللتفتوأما الفناء فهو املقصد احل، )١(ّتصور وقوعه

                                                 
= وإن كـان ، دامـه فال معنى إلع،ُ فاإلنسان وهو أرشف خملوقاته سبحانه إنام خلق للبقاء)١(
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َّفإن املوت االضطراري ال فـضيلة ، حيصل باملوت االختياري ال االضطراري
 . وهذا واضح، فيه

ًنفس والروح أبدا هو اآلخـر ال ل الَّ بالذكر أن اإلعدام الذي ال يطاجدير
ّوإنام املتغري هو الصورة امل، ًة أيضاّل املاديطا ال يف موضوعة ُوما يق، ة ال غريّاديُ

ّل الـصورة وتغـري ّوإنـام حتـو، ةّاالستحالة من يشء آلخر ال يعنـي زوال املـاد
 .وهذا واضح،  السابقةّبعض اخلواص

فمن طلب حياة اهللا تعاىل واالنتقال من دائـرة اإلبقـاء إىل ، ّوعىل أي حال
 ومن مل يكن كذلك فهو بحكم املعدوم، ًفسيح البقاء فذلك طالب للفناء اختيارا

ًوسائر مرغام باجتاه الفناء االضطراري ثانيا؛ والفنـاء االضـطراري غـري ، ًالّأو ً ُ
املسبوق بالفناء االختياري حيكي احلياة اإلبقائية واحليـاة البهيميـة ملـن طالتـه 

  .وهللا يف خلقه شؤون، وما هو بذلك،  باإلنسانّتصافشبهة اال
 يتهُّسة وقيومّتصوير برزخية فهم احلياة اإلهلية املقد

ًفضال عن  -َّقلنا بأن املعرفة الصورية لألسامء احلسنى والصفات األسنى 
ّ ال حتقق الغاية واهلدف املطلوب-معرفة الذات كـام ، بل هي عىل خطر كبـري، ُ

 .عرفت
 : وهي، وبالتايل فإننا أمام ثالثة أمور

                                                                                                                   
ّولكنه فعل ال ترب، ًإعدامه ممكنا= ُوأما مـا يـروى مـن اإلماتـة املطلقـة ، ره حكمة وجودهُ

، َّالواحد القهار ،هللا(: ّفريد عىل نفسه، )؟ملن امللك اليوم(: جلميع اخللق ليأيت النداء اإلهلي
َّولـذلك عـربت ، مهمفإنه ال يعني إعـدا،  ...)؟ًعوا معي إهلاّ أين الذين اد؟ارونّأين اجلب
ّثم تعرب بأنه تعاىل يبعثهم من جديد،  بأنه تعاىل أماهتمتالراويا والبعث والنرش وجهـان ، ُ

والذي يبدو من بعـض النـصوص هـو أنـه . ًينسجامن مع أمر موجود سلفا ال أنه معدوم
َّفيقر اجلميـع بـالعجز ويتأكـد، فّتعاىل يسلب القدرة من اخللق عىل النطق ومطلق الترص ّ 

َهلم مجيعا م   .َّن هو الواحد القهارً
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 .َّالبقاء عىل املعرفة الصورية وإعالن العجز عام سوى ذلك :لّاألو
ُوهذا أمر ال إشكال وال شـبهة ، االنتقال إىل ساحة السري والسلوك :الثاين
َّالسيام يف صـورة البنـاء ، وإنام اخلطر والزلل يكمنان يف صغرويته، يف كربويته

ّعىل رضورة وجود األستاذ املسمى بالشيخ يف لغة العرفان العميل والتصو َّ ُ ، فُ
ُولعل من تأمل منه الوصول بك لضفاف املعرفة احل ّ يف تـسفلك ّعلـةّقة يكون َّْ

ِفكأنام خر من السامء فتخطفه الطـري أو هتـوي بـه ...{: ٍوسقوطك يف واد سحيق ِِ ِ ْ ُ َ ََ ْ َ َْ ُ ََ ْ َّ ََّّ َُ َ ََّ ََ
ٍالريح يف مكان سحيق ِ َ َ ٍِّ َ ِ ّ أستاذ ال يرتقي بك فهو طري وحيشّفكل، )٣١: ّاحلج( }ُ ُ 
وهـو ريـح ال ،  كـالغرائز عنـد طاعتهـا تفتـك بـصاحبها،يلتهم فيك ما بقي

   .يمهلك فرصة النجاة لرسعة السقوط
 البحث عن طريق برزخي يرتقي بنا من أرضية التحقيق وحمدوديـة :الثالث
 .وهذا ما نسعى إليه ونأمل حتقيقه، ّ بنا عىل فسيح التحققّويطل، الصورة

ُإن أوىل مراتب املرحلة الربزخية لفهم احلياة اإلهلية هـ  رضورة اإلقـرار يَّ
، سـةّ احلياة احلقيقية للذات املقدّمتثلِالصورة الذهنية احلاصلة للعامل هبا ال َّبأن 

ًوأهنا ال تشكل أفقا معرفيا حقيقيا للتوحيد الذايت احلقيقـي ً ً ُ ّ ة ّوإنـام هـي حمطـ، ُ
ّمما يعنـي أن مجيـع املـستويات املعرفيـة التـي تقـدمها ، ًطاردة لألغيار صوريا ُ َّ َّ

ّمدارس املتكلمني ومدرسة ا التـي ، ُة األوىلّاء الفلسفية ال تعدو تلك املحطّملشُ
ال خترج يف أعىل مراتبها عن التوحيـد الـصوري والعـرض الـصوري جلميـع 
َّصفات الذات التي تقف يف طليعتها احلياة اإلهلية؛ فـإذا مـا تـصور بـأن هـذا  ِّ ُ

 فـذلك خـروج ،ّاملستوى املعريف الصوري هو التوحيد املطلوب التـوفر عليـه
 .)١(عن دائرة التوحيدفعيل 

                                                 
ُ من هنا تفهم رس اهلجوم والكلامت الالذعة التي يكيلها بعض أعالم العرفاء عىل مدارس )١( ّ

 =فذلك ناشئ من اعتقاد هذه املدارس بالتوحيـد الـصوري، ً والفالسفة عموماّكلمنياملت
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، وأما املرتبة الثانية ملرحلة الفهم الربزخي فإهنا تكمن يف شخصية القارئ
ّحيث ينبغي أن يكون متحر كهـذه َّفإن شخـصية ، ًرا من صفة التبعية والتقليدُ

فالـذي ، َّيعرس عليها اخلروج من دوائر الصورة السيام بعد استحكام دليلتهـا
ً جتـده ممتعـضا مـن برهـان ّالعليةدية عىل برهان انبسطت مجيع معارفه التوحي ُ

ّمع أن برهان الصديقني هو اآلخر ال ينفك عن املحـيط الـصوري ، ّالصديقني َّ
ُوأنه يعطي مـساحة ، ّة من التحقيق إىل التحققّمع ما يمتلكه من انتقاالت جاد

 .رّل والتدبّدة للتأمّجي
ًباعا وتقليدا ّتاهان الصديقني ُفإذا كان البعض مل يقفز أفقه املعريف باجتاه بر ً

ّ املتمسك بربهان العلّعاملالجتاه ال ّية فكيف يتوقـع منـه أن يلـج عـامل احلقيقـة ُّ ُ
 ؟ّوالتحقـق

د ّوأما املرتبة الثالثة ملرحلة الفهم الربزخـي فإهنـا تكمـن بـرضورة التـزو
ّبثقافة املراجعة املستمر خصية فالباحث يف املعارف اإلهلية قد يكون حيمل ش، ةُ

ًإبداعية وليست تقليدية إال أنه من املمكن أن يكـون قابعـا يف دائـرة التـسليم 
َّواملسلامت املعارفية حتى فيام وصل إليه بنفسه ًد عموديـا دون أن ّفتجده يتمد، ُ

ّد األفقي الذي عادة ما يضطرّ التمدّأمهيةُيالحظ   .ةّه للمراجعات املستمرُ
ّإن التمد ، ُد األفقيّبخالف التمد، لياتّده عن األود العمودي عادة ما يبعَّ

ّا أن ال تكـون للباحـث مراجعـات فـصلية عـىل أقـلّولذلك من املعيب جد ً 
ومن هنا تفهم القيمـة املعرفيـة التـي انتهـى إليهـا مجلـة مـن أعـالم ، التقادير
وقـد تـرك لنـا التـأريخ ، ةّ التي بلغوها بواسطة املراجعات املـستمر،املسلمني

                                                                                                                   
ُالذي تلفه شبهات الرشك=  باجلهل والقصور تارة منيّكلفتجدهم ينعتون الفالسفة واملت، ّ

ًوال ريب بأهنم ال يقـصدون أشخاصـا بعيـنهم بقـدر مـا يعنـون ، ُوبالضاللة تارة أخرى
ًوبطبيعة احلال فإن احلال ال خيتلف كثريا عن ، منهجهم املعريف ونتائجه العقيمة يف نظرهم َّ

  .ملنهج بعينهوهم يعنون ا،  والفالسفة جتاه العرفاءّكلمنيتوجيه سهام الطعن من قبل املت
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 .)١(ىل ذلكشواهد كثرية ع
وأما املرتبة الرابعة ملرحلة الفهم الربزخي فـتكمن يف أرضـية املقاصـد يف 

ًفقد يكون الباحث متحررا ومبـدعا وكثـري املراجعـة ولكنـه ال ، طلب املعرفة ًُ ُ
ُحيمل ثقافة طلب احلق واحلقيقة فيوصد عليـه أبـواب الفـيض ويبقـى سـعيه  ّ

ًأن حيمل اعتقـادا راسـخا  َّال بدونتاجه لقيود الصور الذهنية؛ وبعبارة أوضح  ً
ُبأن هنالك معارف أخرى فـوق أو غـري معارفـه الـصورية يف جمـال املعـارف  َّ

عـوامل الـشهود والكـشف ّكـل ًفهنالـك مـن ينكـر ابتـداء ، اإلهلية التوحيدية
ّ أن ما هو عليه هو احلقّحجةب، ّوالتجيل ّفيكون حمكوما لثقافة صـح، َّ ة مـا هـو ً
 .ّ احلق ال ثقافة طلب،عليه

وهذه النكتة رغم أبعادها األخالقية والـسلوكية الواضـحة إال أهنـا ذات 
ُ عن نكران األفق )٢(ومن هنا هنى بعض الشاخمني، تأثري كبري عىل النتاج املعريف

                                                 
حيث انشطرت معارفهم إىل ، من تلك الشواهد التأرخيية اإلمامني الشافعي والغزايلّلعل  )١(

وهكذا ، فقه سابق وفقه الحق، ُحتى عرف الشافعي بأنه ذو فقهني، ًشطرين خمتلفني متاما
ومـن املعـارصين ، )من معارصي الشيخ الـصدوق(احلال بالنسبة البن اجلنيد االسكايف 

ُهيد حممد باقر الصدر الذي حتول يف أخريات حياته من نظرية الـشورى يف احلكـم إىل الش َّ
ومنهم سـيدنا ، وال نعدم مجلة من املعارصين، نظرية والية الفقيه بسبب مراجعاته الكثرية

ّاألستاذ الذي عرف عنه كثرة املراجعـات والـشجاعة يف تبنّـي القـول احلـق أو األصـح ّ ُ ُ ،
كـام ، ينفي مجلة من املباين التي كان يعتقدها عند رشحه لنهاية احلكمـةفتجده يف األسفار 

ّجتده يرش    .وهكذا،  رشحه ملتون العرفان النظريدد مجلة من مباين األسفار عنُ
َّكلـام قـرع سـمعك فـذره يف بقعـة (:  يدور ذلك بني الشيخ الـرئيس يف مقولتـه الـشهرية)٢(

 ،<٤١٨ ص ،٣ج: اإلشـارات والتنبيهـات: انظر> ).اإلمكان ما مل يذدك عنه قائم الربهان
ث عن مقامـات النبـي ّ األنصاري تتحدابرجليف ميزانه بعدما ذكر رواية  ائيطباطبالوبني 

ّإياك أن ترمي أمثال هذه األحاديث الرشيفة املأثورة عـن (:  حيث قال،صىل اهللا عليه وآله
ّمعادن العلم ومنابع احلكمة بأهنا من اختالقات املتصو  =فة وأوهـامهم، فللخلقـة أرسار،ّ



 ١٨١ ......................................................احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ

ال بكلمـة ،  يف صورة عـدم املعرفـة بكلمـة ال أعلـممورضورة االلتزا، اآلخر
 ذلك الرتاشق غـري -ًيب جدا وهو من املع-ولذلك نجد ، النفي لذلك اآلخر

ّمع أن كـل مـنهج لـه ،  والفالسفة والعرفاءّكلمنيالالئق بني بعض أعالم املت َّ
 .ينتج ما عليه اآلخرأن نتاجه وليس بالرضورة 

ّال بد لطالب املعارف اإلهلية أن تكون ني، ّوعىل أي حال   لـهته طلب احلقّ
ّلعـل و، َّ تلقاه دراسة أو وراثةَّوليس إثبات ما هو عليه أو الدفاع عام، احلقيقةو

 .هذه اآلفة العظمى هي التي منعت من الوصول إىل احلقيقة أو اإلقرار هبا
وأمــا املرتبــة اخلامــسة واألخــرية ملرحلــة الفهــم الربزخــي فهــو رضورة 

 قـال ؛َّاالعتقاد بأن املنبع األسايس للمعارف اإلهليـة هـو اهللا سـبحانه وتعـاىل
ُيعلمكمَو{: تعاىل ُ ُُ ِّ َ الكتاب واحلكمة ويعلمكـم مـا مل تكونـوا تعلمـونَ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِّ ْْ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ْْ َ َ ِ : البقـرة( }ِ
 أن يعــيش الباحــث يف آفــاق التعلــيم اإلهلــي فــذلك أقــرب :بمعنــى، )١٥١

ّ بأن علومه ذاتية وفهمه ذايتّوأما من يظن، للتحصيل َّ ونتاجه ذايت فذلك ممـن َّ
ّتقـد الباحـث عـن احلـق يف املعـارف فإذا مـا اع، ًأغلق عىل نفسه آفاقا عظيمة

                                                                                                                   
ًوهو ذا العلامء من طبقات أقوام اإلنسان ال يألون جهدا يف البحث عـن أرسار الطبيعـة =

َمنذ أخذ البرش يف االنتشار، وكلام الح هلم معلوم بان هلم جماهيل كثرية، وهي عامل الطبيعة  ّ
امليزان يف : انظر>). السعةها وهي عوامل النور واءّأضيق العوامل وأخسها، فام ظنّك بام ور

ّ؛ وقد بني ذلك السيد اإلمـام اخلمينـي قـد<١٢٢ ص،١ج: تفسري القرآن حيـث ، هّس رسَّ
ّمبيعن إيكال التهم إىل السالكني، ولده وتالمذته هى ينما ًكان كثريا  مرنا بأن ال ُأًنا بأننا قد ُ

 .٨٦ص: اليةمصباح اهلداية إىل اخلالفة والو: انظر. نحمل كلامهتم عىل ظاهرها
ى لنـا معرفـة يـّوهذا هو الصحيح، فال بد من معرفة أحـواهلم احلقيق ة وإشـاراهتم ليتـسنّ

ّمراداهتم ومقاصدهم، ومما يذكر أن احلال ّ ُ  ؟كيف الطريق إىل اهللا تعـاىل(: ج قد سأله سائلّ
 مل تنااَمـن مل يقـف عـىل إشـار: قـال. ِّنيَب: فقال. الطريق بني اثنني وليس مع اهللا أحد: قال

  .٥٧ص: جّديوان احلال:  انظر).ُترشده عباراتنا
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 الوفـاض بدونـه سـبحانه فإنـه سـوف اإلهلية أنه يف املحرض اإلهلي وأنه خايل
 .خيترص عىل نفسه الكثري من املسافات

َّوال ريب بأن هذه الفقرة والسابقة عليها هي نتاج التجربة العمليـة التـي 
ُة الوصول إىل احلق الذي يّحيتاج الباحث أن خيوضها بني  .ريده اهللا سبحانهّ

 لنا ذلك وعملنا عليها نكون قـد نلنـا املرتبـة الربزخيـة ملعرفـة ّتضحإذا ا
ّاحلياة اإلهلية التي ستقدم للباحث مساحات جديـدة ويستكـشف يف ضـوئها 

وهذا ما سنفيض ببعض منه يف فصل تـأويالت اآليـة ، ًآفاقا مل يعهدها من قبل
ًال وآخرا عىل ّوله احلمد أو، الكريمة  .ذلكً

َّإن املعطيــات األوىل هلــذه املــساحات واآلفــاق اجلديــدة يف مــدار احليــاة 
ّوالقيومية تقدم لنا احلياة بمعنى اإلطـالق يف احلـضور ُ ُّوتقـدم لنـا القيوميـة ، ُّ ّ

ُّفالقيوميــة ، ســواء كانــت أســامئية أم أفعاليــة، بمعنــى اإلطــالق يف احلاكميــة
، )اهللا( السم الـذات اجلـامع ّالظيلوكأهنا التعبري ، حاكم وحمكومّكل مرجعية 

، )اهللا(فهنالك من األسـامء احلـسنى مرجـع ظـاهر لألسـامء واألفعـال وهـو 
واسم مرجع بـاطن ، <ّاحلي>: وهو، وهنالك اسم مرجع باطن لألسامء الذاتية

ّوبنكتـة إطـالق حاكميـة القيـوم ال تتـصور ، )ُّالقيـوم(وهـو ، ألسامء الفعل ُُّ
نسبة التوارد والتوافـق ) اهللا(ُّ نسبة القيوم السم الذات َّثم إن، ته لغريهّحمكومي

، )ُّالقيوميـة(حـاكم باسـم ) اهللا(ّفـإن االسـم اجلـامع ، بني الظـاهر والبـاطن
 .موضع حكم اسم الذات) ُّالقيومية(و

ُّوعليه فإن القيوم ليس هو االسم األوحد الذي يقع يف ظل اسم الـذات َّ ،
كام ، ُالذي حيكي مجيع أسامء الذات األخرى، <ّاحلي>: وإنام يف عرضه يقع اسم

ُّأن القيومية حتكي مجيع أسامء الفعل ّفهام أشبه بخطني متوازيني يشك، َّ ُ ًالن أفقـا َّ ُ
ّا مجلة بيانات توضح ذلكت منَّّوقد مت، <اهللا>: أعىل حيكيه اسم الذات ُ. 

ّوقد مر بنا يف التفسري املفردايت بعـض التـصويرات األو، هذا  ملفـرديتليـة َّ
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ُّاحلي القيوم( ًإن احليـاة هللا حمـضا إال مـا أفاضـه لغـريه: من قبيـل، )ّ فحياتـه ، َّ
ُوإن القيوم هو القائم بذاتـه واملقـيم ، سبحانه ال يشوهبا موت وال يعرتهيا فناء ُّ َّ

ّفالكل متقوم به، لغريه ُ وهي تصويرات الحظت أثر االسم ومل تلحظ االسم ، ّ
ِّكمن يريد أن يعر، نفسه ُ هـو الـرمحن الـرحيم اخلـالق : فنا بـاهللا تعـاىل فيقـولُ
ُمـع أننـا نريـد أن ، ّؤثرَّ؛ فيكون قد الحظ األثر وعرفنـا بـه دون املـ...البارئ

ًيعرف لنا شيئا آخر ِّ ّوهكذا احلال بالنسبة ملا جاء يف تعريفات احلي القيوم، ُ ّ. 
يـة وأفعاليـة الـصفات اإلهليـة ذاتيـة عينّأن َّمرت اإلشـارة إىل  :لّتنبيه أو

وعـن ، ُويمكن التعبري عن الذاتية بالثبوتية وعن اإلضـافية باإلثباتيـة، إضافية
فتكون مجيعها يف قبال الصفات الـسلبية ، ُاألوىل بالكاملية وعن الثانية باجلاملية

ّومورد التنبيه هنا يكمن فيام يتعلق بصفتي احلي القيوم، اجلاللية حيث يمكن ، َّ
َّكام أن ، ّالذاتية العينية الكاملية الثبوتية حمكومة لصفة احليَّالقول بأن الصفات 

ُّ القيـوم ّفتكون صـفتا احلـي، ُّلصفة القيومالصفات اإلضافية اجلاملية حمكومة 
ولكـن لـيس هـو الـسقف ، السقف األعىل اجلامع لـصفات الـذات والفعـل

َّدمت وقـد تقـ، فهنالك االسم األعظـم، سةّالنهائي املنظوي حتت الذات املقد
 .مجلة بيانات وإشارات لذلك

: َّالظاهر من كلامت الراغـب يف املفـردات أن املـراد مـن مفـردة :ٍتنبيه ثان
َالذي أعطى كل يشء خلقه ثـم هـدى...{: ُ هو ما يساوق قوله تعاىل<ُّالقيوم> ََ ُ َّْ ُ َ َْ َّ ٍَّ ِْ ُ َ َ{ 
َاهللاُ خالق كل يشء وهو عىل {: وقوله تعاىل، )٥٠: طه( َِّ َ ُ َ ٍ ِْ َ ُ ُ ٌكل يشء وكيلَ ِِّ ٍَ ْ َ : الزمر( }ُ

، ّتامـة ال<كـان>: ُواملعادل االصطالحي هلذا الفهم هو كونه تعاىل معطي، )٦٢
دون ، التي تعني كامالت الوجود،  الناقصة<كان>: التي تعني أصل الوجود؛ و

ً يف الوجـود ذاتـا إال ّؤثرُال مـ: وهذا املعنى االرتقائي يلتقي مع مقولة، استثناء
ومـا ، ّفتكون الفاعلية الذاتية صفة حرصية هللا تعاىل غري قابلة للتنزل، اهللا تعاىل

أو ، ًدون ذلك من فاعليات وفواعل تندرج ضمن مقولة الفاعل بالغري فلسفيا
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  .ًالفاعل باإلذن قرآنيا
ليـة للطريـق الربزخـي يف  ّ مـن بيانـات املعطيـات األوّتقدمَّوال ريب بأن ما 

ّجلهـا بحاجـة إىل ، ُ عرضها وطوهلا بيانات أخـرىعرض احلياة والقيومية تقع يف ُ
  .ُروح صاغية وأذن واعية رغم أهنا يف جذورها ومناشئها ال تعدو دائرة الفطرة

َّعز وجل>: َّإن إطالق كلمة :تنبيه ثالث ُ يـشار بـه إىل الـصفات الكامليـة <َّ
 وإىل الصفات ،ةوإىل الصفات اجلاملية اإلضافية اإلثباتي، الذاتية العينية الثبوتية

َّوجـل ، َّفقد عز سبحانه بصفاته الذاتية واإلضافية، اجلاللية السلبية املنفية عنه
فاسـم ، أو إثبـات املقابـل،  بالصفات السلبية عند رفع الـسلبّتصافعن اال

َّاحلي ربام يعرب عنه ب ِّويقابله امليت، <تِّليس بمي>: ـُّ فـاهللا تعـاىل ، بطبيعة احلال، ُ
 . بالسلبية عند رفع السلب أو باملقابلافّتصَّجل عن اال

َّعلام بأن نفي اال ،  باملقابل إنام هـو عـىل مـستوى الـصفات الذاتيـةّتصافً
ّفاحلي العامل الغني ّ القادر ال يمكن أن يتـّ صف بـاملوت أو اجلهـل أو الفقـر أو ُ

صف بالـصفة ّفإنـه يتـ، العجز؛ بخالف ما عليـه احلـال يف الـصفات الفعليـة
ُ املحيي املميتفهو، ّوضدها وهـو ، ُوهو املعطـي اآلخـذ،  النافعّوهو الضار، ُ

ُواملثيب املعاقب، والباسط القابض، الرافع اخلافض  .وهكذا، ُ
 يف ً وكانـا مجيعـا، اهللا هبـامَشـيئني وصـفتّكـل  َّإن(: قال الشيخ الكلينـي

أنك تثبت يف الوجود ما يريد :  وتفسري هذه اجلملة، فذلك صفة فعل،الوجود
رادة  فلو كانـت اإل، وما يبغضّ وما حيب، وما يسخطه وما يرىض، ال يريدوما

 ولو ، لتلك الصفةًمن صفات الذات مثل العلم والقدرة كان ما ال يريد ناقضا
ا َّنإ أال ترى ، لتلك الصفةًكان ما حيب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضا

زيل ك صـفات ذاتـه األ وكذل،ال نجد يف الوجود ما ال يعلم وما ال يقدر عليه
 ، وذلـةّ وعـز، وسفه وحكمة وخطاء،وعلم وجهل، لسنا نصفه بقدرة وعجز

 من أطاعه ويبغض من عصاه ويوايل من أطاعه ويعـادي ّحيب: وجيوز أن يقال
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 عنـي وال َ ارضَّاللهـم: ويقـال يف الـدعاء ، ويـسخط وإنه يـرىض،من عصاه
ن أن يعلم وال يقدر أيقدر : قال وال جيوز أن ي،ني وال تعادينَّ وتولَّتسخط عيل
 ً حكيامً ويقدر أن يكون عزيزا،ن يملك وال يقدر أن ال يملكأ ويقدر ،ال يعلم

صـفة ّكـل وصفات الذات تنفـى عنـه ب... ً حكيامًوال يقدر أن ال يكون عزيزا
 ملك حليم ّ غني، وعامل وسميع وبصري وعزيز وحكيمّحي:  يقال،هاّمنها ضد
 واحليـاة ضـدها ،ها العجـزّ والقـدرة ضـد،ه اجلهـلّ فالعلم ضـد،عدل كريم

 احللـم العجلـة ّ وضـد،ها اخلطـاءّ واحلكمة ضـد،ةّها الذلّ والعزة ضد،املوت
 .)١() العدل اجلور والظلمّ وضد،واجلهل

ُوخلفية هذه التفرقة واالختالف هي أن صفة الذات ال متناهية بموجـب  َّ
ّوال ترتك جماال للـضدل املقابل ّفال تتحم، سةّعينيتها للذات املقد ام صـفة نبيـ، ً

ّوعندئذ يمكن للضد ، الفعل تفقد الالتناهي بموجب عينيتها للفعل ال للذات ُ
ّأن يوجد من حيث ينتهي الضد اآلخر؛ وأما التفاوت اآلخر فـيكمن يف كـون  ُ
ُصفة الذات يمكن انتزاعها من حاق الذات يف قبال صفة الفعل التي ال يمكن  ُّ

ًفرضا أو واقعا، وإنام بمعية خملوق آخر، ًات استقالالانتزاعها من الذ فيكون ، ً
كام هـو ، ُاملمكن واسطة يف إثبات الصفة الفعلية هللا تعاىل ال واسطة يف الثبوت

ُحتى وإن فـرض عـدم وجـود ، واضح؛ فاحلياة تكفي الذات يف انتزاعها منها
ننا حني إ يف ،ُومجيع صفات الذات األخرى، وهكذا يف العلم والقدرة، املمكن
وهـذا ،  لفرض وجود املمكن يف إثبات صفة الرازقية واخلالقية هللا تعاىلّنضطر

ّهو مبنى جل ُّ؛ وبذلك يتأكـد لنـا أن القيوميـة صـفة مـن )٢( الفالسفة اإلهلينيُ َّ َّ
 .ممكن ّ احلق سبحانه هبا دون فرض وجودّتصافُحيث ال يمكن ا، صفات الفعل

                                                 
 ).مجلة القول يف صفات الذات وصفات الفعل(، ١١١ ص،١ج: الكايفُ األصول من )١(
 .الفصل الثامن، ةاملرحلة الثانية عرش. ٣٤٦ص: هناية احلكمة:  انظر)٢(
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ّخلفية القيومية ونمطي  تهاُّ
وبيـان الركـائز األساسـية ، ُّلية للقيوميـةّهنا ينبغي عرض البناءات األوو

َّالتي تنطلق منها صفة هبذا املستوى من الكامل والفاعلية يف اخللق؛ فال بد مـن 
َّبحيث جيعلهـا مؤهلـة ، وجود مواصفات استثنائية يف الذات املوصوفة بذلك ُ

حاكمـة يف ) ُد الـيشء ال يعطيـهفاقـ(: َّوإال فإن القاعدة العقلية القائلة، لذلك
 .ًاملقام أيضا

ّفام هي تلك املواصفات املفروضة سلفا للتلبس بمثل هذه الصفة  ؟ً
 ّتمثـلَّإن البناء األويل والركيزة األساسية التي تقوم عليها صفة القيومية ت

سة؛ وما يرتبط هبا من صفات ّباإلطالقية الوجودية وعدم التناهي للذات املقد
والعلـم ، فـالغنى بالـذات واحليـاة الكاملـة يف أرقـى درجاهتـا، ةعينية مطلقـ

ُّذلك كان وراء القيوميـة املطلقـة ّكل ، الالمتناهي والقدرة والفاعلية املطلقتان
ُّوهي املوجبة هلذا النمط الفريد من القيومية، )١(هللا تعاىل ُ. 

ُّومن البني أن حياته املطلقة اجلامعـة واملرجـع لـصفات الـذات وقي َّ ومتـه ِّ
ِّاملطلقة تلزمان برضورة عدم وجود مقوم لغريه سواه سـبحانه ُ ولـذلك فلـم ، ُ

 لالسـمني ّجـردُل من اآلية الكريمة األسلوب الوصـفي املّيعتمد املقطع األو
ُّاحلي والقيوم( ّاجلامعني لكل أسامء الـذات والفعـل حتـى أخـذت الوحـدة ) ّ

ّاحلقة وسطا فعليا يف احلياة التي يتشع ً ً وعـنهام ، َّتفرع عنها العلم والقـدرةب ويَّ
َّفالوحدة احلقة واحلياة كأصل جامع لصفات الـذات صـارا ، َّتتشعب فروعهام

                                                 
ً بل إن ذلك كان وراء إحاطته باألشياء أيضا)١( ًتايل صريورهتا تلقائيا وبال، ضح ذلكّكام سيت، َّ

: كام يف قولـه تعـاىل، ٍآيات: أو بحسب التعبري القرآين، ّ للحق ومرايا لكامله املطلقيحواك
َسنرهيم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتى يتبني ل{ َ َّ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َّ َ ُِ ِ ُِ َ ِ ِِ َ ْ ِ ُّهم أنه احلقـِ َ ُ َّ َ ْ منـه . <٥٣: لتّفص> .}...ُ
 ).دام ظله(



 ١٨٧ ......................................................احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ

ّوسطا يف قيومي ُّ  هـو املعنـى اوهـذ، ُته تعاىل عىل مطلق األشياء وبشكل مطلـقً
 .اآلخر إلحاطته بالوجود بجميع رشارشه وتفاصيله
وقـد ألفتنـا النظـر ، آن الكريمُوهذا األسلوب الوصفي طاملا اعتمده القر

واعتربنـاه قاعـدة قرآنيـة ، َّلذلك يف مناسبات عدة من هذه الدراسة التفسريية
َّكثريا ما تذيل هبا اآليات القرآنية ُ ّفاآليـة املذي، ً العزيـز >: لـة باالسـم الرتكيبـيُ

ُليس مـن بـاب حـسن ، <اللطيف اخلبري>: َّواملذيلة باالسم الرتكيبي، <احلكيم
بقدر ما هو بيان وصـفي حقيقـي خللفيـة حمتـوى ، ة والتفنّن يف التعبريالصياغ
ِفلـم يـأت يف ذلـك ، َّكـام تقـدم، ّوهذا ما نلمسه بعمق يف مسألة التوكل، اآلية

ُاألمر بالتوكل عىل املميـت  : وإنـام جـاء يف ذلـك،  أو عـىل اللطيـف-ً مـثال-ّ
ُوتوكل عىل احلي الذي ال يمـوت{ َُ َ َِّ ِ َّ َ َْ َ َ َّلبيـان أن نكتـة األمـر ، )٥٨: الفرقـان( }...ََّ

َوتوكـل عـىل {: من قبيـل، أو ينتهي عند ذلك، ل إنام هي حياته سبحانهّبالتوك َْ َ ََّ َ
ِالعزيز الرحيم ِ َّ ِ ِ َ ًفالعزة ضامنة التوكـل أيـضا، )٢١٧: الشعراء( }ْ ّ ولكنهـا لـيس ، َّ

ُأبلغ يف التعبري من موضوعة القيومية املطلقة ُّ. 
ُّثم إن القيوم  عـىل الوجـود اإلمكـاين ّتامـةية وإن كانـت تعنـي اهليمنـة الَّ

ًوعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من محل ظلام{: كام يف قوله تعاىل، بأرسه ُْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ُّ َِّ ْ ََ َِ ِ ِ{ 
فهـي مل ، بحسب البيانات القرآنية، ِبيد أهنا مل تلغ اختيار اإلنسان، )١١١: طه(

ُوإنام هي قيومية حيفظ معها االختيار بنـوع مـن ، ذةّمنف آلة ّردُتعترب اإلنسان جم ُّ
، املوازنة التي حتفظ لنا جدوائية حركة اإلنسان وتوجيه اخلطاب له مـن جهـة

َّوقـد مـرت بنـا بعـض ، ُوحتفظ لنا فلسفة الثواب والعقاب من جهـة أخـرى
 اإلشارات لذلك يف بيانات التوحيد األفعايل؛ وهذا احلفظ للهيمنة واالختيـار

ُفاملعتـاد يف حركـة اإلنـسان العاديـة نـدرة ، ُيعترب خصيـصة أسـامئية هللا تعـاىل
ية للـسلطان يـصاحبها ّفاهليمنة الكل، االجتامع والتوافق بني اهليمنة واالختيار

َّ إن اهليمنـة :ُوبعبـارة أخـرى معـارصة،  فقد لالختيار يف حركـة الرعيـةًعادة
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بخالف ما عليه ، ةداد والديكتاتوريُالبرشية عادة ما تصاحبها أنامط من االستب
ُاحلال يف اهليمنة اإلهليـة التـي ال يقـاس هبـا مجيـع أنـامط اهليمنـات األخـرى  ُ

َّاملتصورة يف املقام ًفإهنا تسجل امتيازا فريدا يف الـسعة مـن جهـة، ُ ً ِّ ويف حفـظ ، ُ
ُاختيار اإلنسان املهيمن عليه من جهة أخرى ُ. 
ُن قــوى خمتلفــة كــاجلربوت والقهــر َّإن هــذه اهليمنــة وإن كانــت تــستبط ُ

ِوله الكربياء يف الـساموات واألرض{: كام يف، والكربياء والعظمة ْ َّ ََ ِْ َ َ ْ ُ َِ َِ ِ ْ : اجلاثيـة( }...َ
ُسبحانه هو اهللاُ الواحد القهار...{: و، )٣٧ َُّ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ ُ َ ُاملهـيمن ...{: و هـو، )٤: الزمـر( }َْ ِ ْ َ ُ

ُالعزيز اجلبار املتكرب ِّ َّ ََ َ ُُ َُ ّإال أهنا مفرغة متاما من كـل املـردودات ، )٢٣: احلرش( }...ِ ً ُ
ُالسلبية التي غالبا ما ترافق تلك الصفات مـن حـاالت االسـتبدا  والطغيـان دً

ي يف السري التأرخيي لإلنسان؛ بل إهنا قوى إهلية ممزوجة بكـامل ّوالظلم والتعد
يـصري الفـساد و، ًما عندنا هنبا لألغيارّكل ولوال ذلك لصار ، اللطف والرمحة

ُواملفـضية للهـالك ، التكويني يف الوجود اإلمكاين هو الصفة الغالبة واحلاكمة
 .والعدم

ُّإهنا بحسب التعبري القرآين قيومية بالقسط والعدل وليست قيومية اجلـور  ُّ
ًودون أن يكون خيار العدل اإلهلي خيارا حتميا ملزمـا لـه، والظلم ً ُويفقـده ، ًُ

َال يسأل عام يفعل وهم يـسألون{: هو سبحانهف، القدرة عىل املقابل ُ َُ َْ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ َْ َّ ُ : األنبيـاء( }َ
ًفضال عن كونه قـد كتـب ، ِّوإنام ال يصدر منه املقابل ألنه نقص يف حقه، )٢٣

واملـانع ، والقدرة عىل املقابل حمفوظـة،  فإلزامه ذايت،عىل نفسه العدل والقسط
ِّلظلم غري متصور يف حقهفا، ًسة عن النقص مطلقاّتنزيه الذات املقد ّ ال لعـدم ، ُ
  وإنـام، ُوفاقد الـيشء ال يعطيـه، فهو منحنا القدرة عىل ذلك، قدرته عىل ذلك

وكون الظلـم الزمـه نـسبة ،  بأنه كتب عىل نفسه العدل من جهة-َّكام قدمنا -
ًوهو منزه عن ذلك مطلقا، النقص له ّ لـيس يف حكـم اهللا تعـاىل وكـام فالظلم ، ُ

 وإن ؟يـا رب إن ترفعنـي فمـن يـضعني(: َّيل السجاد عليه الـسالماإلمام عقال 
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 وال يف نقمتـك ، يا إهلي أن ليس يف حكمك ظلـمُ وقد علمت؟تضعني فمن يرفعني
 وقد تعاليـت عـن ، وحيتاج إىل الظلم الضعيف، إنام يعجل من خياف الفوت،عجلة

 .)١()ً كبرياًاّدي علوّذلك يا سي
َّ مائز عام سواهّرد مطلق الظلم ليس جمُّوبالتايل فتنزيه قيوميته عن وإنام هو ، ٍ

ُامتياز فريد وخاصية أخرى له سبحانه أفردته عن مجيـع األدعيـاء التـأرخييني ، ّ
ُالتـي مل يـؤثر عنهـا غـري ، لوهية الكاذبة واحلاكميات الدكتاتوريـة الظاملـةلأل

وحـدود ظلمهـم حلـدود ، سياسة القمـع والظلـم واإلقـصاء بأبـشع صـوره
ّفلو كانت هلم مكنـة أكـرب الزدادوا ظلـام وجـورا وإرغامـا لألمـ، همهيمنت ُ ً ً ة؛ ً

 .فقرصوا عن الظلم املطلق لقصور هيمنتهم ال لرمحة منهم ورأفة
َّفهو سبحانه الذي تفرد باهليمنة املطلقة والعدل املطلق الذي ال جور فيـه 

ِأفمن هو قآئم عىل كل نفـس بـ{: ًأبدا؛ قال تعاىل ٍ ْ َ ِّ َُ َ َ ُ ٌْ َِ َ َ ْام كـسبتَ َ َ َ ، )٣٣: الرعـد( }...َ
ِشهد اهللاُ أنه ال إلـه إال هو واملالئكة وأولـوا العلـم {: لاوق، حيث اهليمنة املطلقة ْ ْ ُ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُ َ ُُ ََ ََّ َ َّ َِ ِ َ ِ َ

ًقآئام ِ ُ بالقسط ال إلـه إال هـو العزيـز احلكـيمَ ِْ ِ َِ ُ ِ َِ َ ُ َْ َ َّْ َِ حيـث العدالـة ، )١٨: آل عمـران( }ِ
ُإين توكلـت {: اهليمنة املطلقة والعدل املطلق يف قوله تعاىلُوقد مجعت ، املطلقة َْ َّ َ ِّ ِ

ٍعىل اهللاِ ريب وربكم ما من دآبة إال هو آخذ بناصـيتها إن ريب عـىل رصاط مـستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ ُّ َ َ َّ َ ََ َ ََ ِّ َ ُ َّ َ ِّ َ ِّ ََّ ِ َِ ِ ٌ َّ ُ{ 
م ُوالـرصاط املـستقيم يالئـ، ُفاألخذ بالناصية يالئم هيمنة مطلقة، )٥٦: هود(

ُّبمعنى أن قيوميته املطلقة ال تتاميل باجتاهات خمتلفة، عدله وإنـام هـي سـائرة ، َّ
ًباجتاه واحد ال يعتوره تغري وال تبدل أبدا ّ  وهـذا القيـام ،وهو القيام بالقـسط، ّ

التي ال تقبل التغيـري أو التبـديل أو التحويـل ، ُة من سننه سبحانه يف اخللقسنّ
َفلن...{:  قال تعاىل؛ًأبدا َّ جتد لسنَ َُ ِ ِ َّ اهللاِ تبديال ولن جتد لـسنِةَ َ َُ ِ ِِ َ َ َ ً اهللاِ حتـويالِةًْ ِ ْ : فـاطر( }َ
 .ُوهذه خصيصة أخرى له سبحانه، )٤٣

                                                 
  .١٠٦ص: ديةالصحيفة السجا )١(
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ُّوأخريا فإن إطالق قيوميته نافية للجهـد املـصحوب بالكلـل واإلرهـاق  َّ ً
، َّفتنفي عنه ما تومهه املـرشكون مـن اللغـوب، ّومطلق الشعور بالعي والتعب

ْأفعيينا باخللق األول بل هم {:  قال تعاىل؛ّسوا عىل تومههم إنكارهم للمعادَّوأس ُ َ َّ َْ ِْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َ َ
ٍيف لــبس مــن خلــق جديــد ِ َ ْ ٍْ ْ ََ ِّ ٍ ِولقــد خلقنــا الــساموات {: ًوقــال أيــضا، )١٥: ق( }ِ َ ََ َّ َ َ ْْ ََ َ

ٍواألرض وما بينهام يف ستة أيام وما مسنا من لغوب ُ َُّ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ َّ ْ َ َْ َ َ ٍَ َ ِ ََ ُ ّوالعي واللغوب ، )٣٨: ق( }ْ
َّحيث تـصدت ، ّهو التعب والنصب والضعف احلاصل من القيام بعمل شاق

َّالذي تولد عندهم نتيجـة املقايـسة بيـنهم ، ّهاتان اآليتان لنفي التوهم السابق
 ّفوجـدوا أنفـسهم يعيـون بالعمـل الـشاق، وبني خالق الـساموات واألرض

 !ة أيام؟ّيف ستاملحدود فكيف بخلق الساموات واألرض 
َّإن بعض الصفات اإلهلية خمتصة باهللا تعاىل :تنبيه ًفال تقبل التنزل مطلقا، َّ ُّ ،

ومــا شــابه ذلــك مــن األســامء ، لوهيــة واإلطالقيــة والواجبيــةمــن قبيــل األ
ّولكـن بنحـو الـتجيل ال ، ّوبعضها اآلخـر قابـل للتنـزل، ُوالصفات املستأثرة

، حمفوظة بني األصل الذايت والفـرع العـريضَّومن ثم ستبقى املسافة ، التجايف
ومثل هـذا ، ّوالتجيل باإلذن وبالغري للفرع، ًفيبقى االستقالل حمفوظا لألصل
ّالتنزل ال يزاحم استقالل املستقل ُ ُ بل هو كامل حقيقي ، وال يلغي عدم تناهيه، ُّ

 .ثابت له سبحانه
َّوالذي يظهر لنا قرآنيا أن التقويم للغري من احلقائق ا ولكن ، ّلقابلة للتنزلً

كـام هـو احلـال بالنـسبة للـدين ، ُّمع حفظ مرتبة قيومية اآلخر غريية وباإلذن
ًفأقم وجهـك للـدين حنيفـا {: وهو قوله تعاىل، صف بذلكّاإلسالمي الذي ات َِ ِ َِ ْ َِ ِّ َ َ ْ َ

َفطرة اهللاَِ التي فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللاِ ذلـك ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َ ََ َْ َ الـدين القـيم ولكـن أكثـر َ ُ َِّ َْ َ َّ َ ُِ َ ِّ
َالناس ال يعلمون ُ ََ ْ َ ِ ّوقيومية الـدين واضـحة وجليـ، )٣٠: الروم( }َّ ة عـىل سـائر ُّ
 .ّتنزلية فرعية عن ذلك األصل ُّقيوميةولكنها ، ُاألديان األخرى



 ١٩١ ......................................................احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ
  

ٌال تأخذه سنة وال نوم{: قو  تعا  ْ َ ٌَ ََ َ ِ ُ ُ ُ
ْ َ{  

 

ّما دامت العبادة ال حيدها زمان ومكان وأنه سبحانه املستحق األوحد هلـا  ُ ّ
ٌفإنه ال يتصور معها أن تنال الرب املعبود سنة وال نوم ِ ّ ّ وإال لزم غيبوبة املعبود ، ُ

َّعن عباده وهـو ، ًوأرشف كامال بوجودهم اجلمعـي، ًفكانوا أكثر حضورا منه، ُ
ّدامت صفة الغنى املطلـق ذاتيـة لـه فإنـه ال يتـصور ًباطل مجلة وتفصيال؛ وما  ُ

ًمعها أيضا احلاجة للـسنة والنـوم مطلقـا ّومـا دامـت قيومي، ً تـه مطلقـة وفـق ُّ
وبتبـع ذلـك ، وال جهـد وتعـب، فإنه ال يناله إعياء ونصب، البيانات السابقة

 ُلوهية املـستدعية لعبوديـة مـا سـواه لـهفاأل، تنتفي عنه احلاجة للسنة أو النوم
ذلك ّكل ، ُّوقيوميته املطلقة، وغناه املستدعي الفتقار ما عداه له تعاىل، سبحانه

َّطارد للسنة والنوم عنه مطلقا؛ بل إن النفي هو فوق مستوى الفعليـة حيـث ، ً
ّفليس من شأن احلي القيوم الغني أن تنالـه سـنة أو نـوم، ًينفي الشأنية ابتداء ّّ ،

ّنفـي الـصورة الذهنيـة املتومهـة حلـصول َّوقد عرفت بأن نفي الشأنية بـصدد 
 . َّأو بأن انتفاءه ثابت باألولوية، ًفيكون الفعل سالبا بانتفاء املوضوع، ذلك

ّفإن هذه التصويرات األو، ّوعىل أي حال ّلية وإن كانـت حمقـة ومرضـيةَّ ُ ،
َّفكيـف يتـصور ، إال أهنا غفلت عن كون السنة والنوم خملوقني حمكـومني لـه ُ

 َّ وكيف يتحكامن باهللا تعاىل؟هعروضهام علي
َإن احلكم إال هللاِِ يقص احلق وهو خري الفاصلني...{: وهو القائل ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َُ َ ُ َ َُّّ َ ُُ َّ ِ ِْ : األنعام( }ِ

٥٧(. 
ُثم ردوا إىل اهللاِ موالهم احلق أال له احلكم... {: والقائل ُ َ ُ َّْ ُ َُ ُ ْ َُّ ََ ََ ِّ ِ ْ  .)٦٢: األنعام( }...ُ
ُإن احل ...{: والقائل ِ َكـم إال هللاِِ عليـه توكلـت وعليـه فليتوكـل املتوكلـونِ ُ ْ َ ْ َِّ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُ َُ ِ َ ْ ْ َُ ِ ِ َّ ِ ْ{ 

 .)٦٧: يوسف(
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ُوامتـداد حمـدود الـتحكم ،  ضـئيلٍ وأثـرٍ ضـعيفٍفكيف يتسنَّى ملخلـوق ّ ٍ
 ؟ الكبري املطلقِّباخلالق القوي

 ، بأهنام عرضيان يعرضان املاهيـة اجلوهريـة:لك أن تقول ؛ُبعبارة أخرىو
 أو قل هـو ؟فكيف يعرضانه، ّواهللا سبحانه وتعاىل ال ماهية له باملعنى األخص

ّ املطلق فكيف حيده املقيد أو يقيّجردامل َّ ُ  ؟ده املحدودّ
ّإن هذه اإلجابات احليوية واجلديدة رغم جد ُيتها إال أهنا هي األخـرى ال َّ

ِّبمعنى أهنا ال توقف احلركة اللم، تفي بالغرض ،  عـن ذلـكية ألصل التساؤلُ
 ؟فام هو الوجه اآلخر يف عدم احلاجة لذلك

وهنا نحتاج أن نستنطق بعض النصوص القرآنيـة التـي محلـت إشـارات 
وهـي ، ونسوق بعض الـشواهد الروائيـة عـىل ذلـك، ّخفية سنحاول تقصيها

 : كاآليت
َّوما هذه احلياة الـدنيا إال هلـو ولعـب وإن ا{: قوله تعاىل • ِ َِ ٌ َ ٌ َ َِ ِ َِ َ َّ َ َ َْ ُّ ُ َلـدار اآلخـرة هلـي َ َ َِ َِ َ ْ َّ

َاحليوان لو كانوا يعلمون ُُ َ ََ َْ ْ َُ َ َّ إن السنة والنوم من سـنخ اللهـو .)٦٤: العنكبوت( }َ
ّ إن احلياة الدنيا لضآلتها ونقصها وقصورها اتـ:ُبعبارة أخرى، واللعب صفت َّ

ومقتىض تنزيه احليـاة اآلخـرة ، يشوب أصحاهبا السنة والنوم، بأهنا هلو ولعب
َّوبالتايل فإن واهـب احليـاة ، ًللهو واللعب تنزهيها عن السنة والنوم أيضاعن ا

فكيـف لـه أن يقـي ، األبدية اخلالية من السنة والنوم هو بـاألوىل خلـو مـنهام
َّخملوقاته عن ذلك وهو متصف ب  ؟هُ

ُومن البني بأن أهل اجلنة يف شغل عن السنة والنوم َّ َّكام أن أهـل النـار يف ، ِّ
ّل فإن مقتىض النعيم دوام التمتـّوأما األو، أما الثاين فمعلوم، كُشغل عن ذل ع َّ

ة وظرفي، به ال االنقطاع عنه ّفضال عن كون خصوصيات اجلنَّ ، تها تـأبى ذلـكً
َّومـن الواضـح بـأن ، وليسا من مراتب الكـامل، فالسنة والنوم نقص وحاجة

َّاجلنة دار كامل؛ كام أن هنالك بيانات تتعلق بحقيقة اجل ة وكيفية إبائها للنقص نَّّ
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ّني لعلنا نوفّاديوالفقر امل  .ُق لعرضها يف مناسبات أخرىُ
َيسبحون الليل والنهار ال يفرتون{: وقوله تعاىل • َُ ُ ْ َ َ ْ َ َُ َ َّ َ ُ َِّ َّإن هذه ، )٢٠: األنبياء( }َّ
،  من خلقـه سـبحانهٌوهم خلق يسري، َّ بشكل رصيح عىل أن املالئكةّتدلاآلية 

 ،لديمومة تسبيحهم وعدم عروض الفتـور علـيهم، ً وال نوم أبداال تأخذهم سنة
فكيف يكون للمعلول من كامل ما ، وهذه املكنة كامل إهلي ومنحة إهلية منه هلم

َّوقد ثبت يف مجيع املباين الفلسفية أن كل كـامل وجـود، ّتامةته الّ لعلليس ثابـت  يَّ
 عـن يكون انتفاء الـسنة والنـومف،  وبأعىل املراتبّتامةته الّللمعلول فهو ثابت لعل

ه عنه ثابت باألولوية؛ ولو ؤبل انتفا، ًاملالئكة دليال عىل انتفائه عن اهللا سبحانه
، َّأمكن عروض السنة والنوم عليه سبحانه لتفردت املالئكة بكامل ال منشأ لـه

 .وهو باطل
ِإن اهللاَ ال خيفـى عليـه يشء يف األرض{: وقوله تعـاىل • ْ ْ ََ ِ ٌ ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َّ َ وال يف الـسامءِ َّ ِ َ آل ( }َ
بـام يف ذلـك ، هليوعدم اخلفاء الزمه عدم عروض مطلق الفتور ع، )٥: عمران

، ّوإال خلفي عنه كل يشء مقدار ما وقع عليـه مـن سـنة أو نـوم، السنة والنوم
َ خاصة:َّففي اآلية إشارة إىل أن من أسباب انتفاء السنة والنوم عنه  عدم خفـاء ّ

كـام يف ، ًويف اآلخرة أيضا، كام يف اآلية، والسامء يف الدنيايشء عليه يف األرض 
ِيوم هم بارزون ال خيفى عىل اهللاِ منهم يشء ملن امللك اليوم هللاِِ الواحد {: قوله تعاىل ِ َِ ْ َ َ ُ ْْ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ ُ َِِّ ٌ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ َ َ ِ
ِالقهار َّ َ  .)١٦: غافر( }ْ
َّهـو اهللاَُ الـذي ال إلـه إال {: وقوله تعـاىل • َِ َِ َ َُ ِهـو عـامل الغيـب والـشهادةَِّ َ َ َ َ َُ َّ َِ ْ ْ ُ ِ...{ 

الـذي ، َّفإن مقتىض رسمدية وهيمنة علمه عىل الوجـود بـأرسه، )٢٢: احلرش(
ِّلوح إليه بالغيب والشهادة ُأن ال يعرتيه أمر يغيبه عن ذلك، ُ ِّ َّبـل وال يتـصور ، ُ ُ

ّذلك يف حقه البت املقطع الثالث َّومن هنا قلنا بأن نفي السنة والنوم الوارد يف ، ةِّ
فنفـت مـا ، من آية الكريس كان بصدد نفي الشأنية النتفاء الفعلية بالـرضورة

ِّيمكن تومهه يف حقه ّ ُ.  
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ُهو اهللاُ الذي ال إله إال هـو امللـك القـدوس الـسالم املـؤمن {: وقوله تعاىل • ُ َ ُ َ َ ُِ ِ ِْ ُ َُ ََّ ُّ ُ ْ َ َُّ َّ َِ ِ
ُاملهيمن العزيز اجلبـار املتكـرب ِّ َّ َ َُ َ ُُْ َ ُُ ِْ ْ ِ َ سـبحان اهللاِ عـام يـرشكونَ َُ ِ ْ ُ َُّ َ َ وهـذه ، )٢٣: احلـرش( }ْ

ُّوتؤكـد قيوميتـه املطلقـة، تها ترمي إىل نفي الـسنة والنـوم عنـهّالصفات برم ِّ ُ ،
ّفكيف يكون مهيمنا وعزيزا وجب ً ً ًارا ومتكربا وهـو تعرضـه الـسنة والنـومُ ًّ ! ؟ُ

َّواجلبـار ، ًيـز ذلـيالوجتعـل العز، ُفالسنة والنوم تلغي مراسيم اهليمنة املطلقـة
ًواملتكرب صغريا، ًمنخفضا ِّ فيلـزم منـه نفـي الـسنة ، ونفي ذلك عنه رضوري، ُ

   .ًوالنوم عنه أيضا
والتعليل ، وأما ما ورد من إشارات روائية لنفي السنة والنوم عنه سبحانه

هجعـت ! إهلـي(: صـالة الليـلفمنها ما جاء يف األدعية الـواردة بعـد ، لذلك
 ، بك اهلجـوعّ قيوم ال يلمٌّ وأنت حي،ونام الغافلون، ...ضت اجلفون وأغم،العيون

واهلجـوع ،  مطلق اهلجـوعى؛ حيث نف)١()...طتهّ وعىل اجلفون سل،وأنت خلقته
َّهو االضطجاع والنوم اخلفيف اليسري؛ ويعلل ذلك بـأن اهلجـوع خملـوق لـه  ّ ُ

 يف أصـل فكيـف ملخلـوق احتـاج، َّوأنه سلطه عىل خملوق آخر مثله، سبحانه
 !؟ُخلقته إليه أن هييمن عليه

 قد نامت ! ِّيا رب(: ُيف دعاء لهعليه السالم اإلمام جعفر الصادق عن أيب و
 لـن يـواري ، ال تأخذك سـنة وال نـوم،ومُّ القيُّ وأنت احلي، وغارت النجوم،العيون

 وال ،يّ وال بحـر جلـ، وال أرض ذات مهـاد، وال سـامء ذات أبـراج،عنك ليـل داج
فكيـف ، ّ البتـةُّفإنه ال حيجبه يشء عن خلقـه وهـو قيـوم عليـه، )٢()...ظلامت

ُيتصور يف حقه االحتجاب عن سائر خلقه باالنقطاع عنه بغفلـة تفـيض إليهـا  ّ َّ ُ
 ؟سنة أو نوم

                                                 
  .<١١>: رقم ١٩٢ص: مصباح املتهجد )١(
 .٣٣٧ص: مكارم األخالق )٢(
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ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{: قو  تعا  ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ{ 

 

ّهذه الفقرة تستعرض اآلية الكريمة ملكـه وملكـه وملكييف  ُ َُ َ تـه للوجـود ِ
ِ بـأن امللـكّتـضحوقـد ا، َّواملعـرب عنـه بالـساموات واألرض، املمكن بـأرسه َّ  

ً يعني سلطة املالك عىل اململوك ترصفا وتدبريا- بالكرس- ً ّبغض النظـر عـن ، ّ
بعـد ، ُمشري لعنوان امللك أثر ّردَ هوية الـملك أو أهنا جمّمتثلكون هذه السلطة 

ّأن كان امللك يتأسس عىل أصيل الفاعلية واإلجياد من جهة املالك وبـالعكس ، ِ
ّمما يمنح املالك صالحية الترصف يف اململوك كنتيجة حتمية ، من جهة اململوك َّ
 .لفاعليته وإجياديته
ّإجياد يشء ليشء له مقتضيات ولوازم ال تنفك: ُبعبارة أخرى وهـي ،  عنهُ

ِحضور املوجد للموجد:  سبيل املثال ال احلرصعىل ُ َّوبذلك نتوفر عىل حيثيـة ، َ
َالعلم احلضوري؛ وتدبري املوجد للموجد ِ َّوبذلك نتوفر عىل حيثية الربوبيـة؛ ، ُ

َوإمكانية ترصف املوجد يف املوجد وسلطته عليه ِ َّوبـذلك نتـوفر عـىل حيثيـة ، ّ
 .ِامللك

ِّإن هذه املفاهيم وغريها ضمن  ُ  ّالعليةُيف حقيقتها وأخذ يف مفهومها فكرة َّ
َّولكن مع حيثية إضافية أدت إىل بروز هذه املفـاهيم؛ وأمـا ، ُّوتقوم يشء بيشء

ُإذا أخذ التقوم وحده بأن تم الرتكيز عـىل بعـد اإلجيـاد ال غـري َُّّ  كـان مفهـوم ،ُ
ُ فاإلجياد واقعيا ال يعقل جم.الفاعلية واإلجياد واخلالقية ُ الربوبية وامللك ًا عن ّردً
فهي واقعيات بمثابة إفـرازات أو شـؤون لعمليـة ، ِوحضور املعلول للموجد
 . وإال كان هنالك خلل يف العملية ذاهتا، ُّاإلجياد وقيومية يشء ليشء

ًإن العالقة املذكورة تشبه متاما العالقة بني الالمتناهي وصفاته َّفإن اخللل ، َّ
يف ، ّخيـل بالالتنـاهي، ناهي أو عجـزهكفرضية جهل الالمت، يف أحد الصفات
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ًحني تبقى تلك الصفات مغايرة مفهوما وحقيقة لعدم التناهي إال أهنا لـوازم ، ً
ُال تنفك عنه بحيث يضمن يف حقيقتها؛ وهبذا يمكـن التسلـسل املنطقـي بـني  ّ ّ

ِفـإن عالقـة امللـك بـالتقويم ، )ُّالقيـوم(هذه الفقرة من آية الكريس وسابقتها  َّ
به عـىل ،ّ عالقة النتيجة باحلد األوسط-ّتضحكام ا - واإلجياد ّ ومن ثم جاء ترتـّ

ّالقيومية ترتبا منطقيا؛ ثم إن هذا امللك إذا لوحظ حمي ُُّ َّ ً ًَّ َّثا بحيثية خاصـةّ  وهـي - ً
، -ّ بالـضم-ُ يظهر لنا مفهوم جديـد وهـو امللـك -احلكم والسلطة السياسية

، ّ واخلـاصّعـامبالة بني املفهـومني ومن هنا ضبط الراغب يف املفردات العالق
ُوإن امللك بمثابة اجلنس للملك ِ ّ. 

 بحيـث ،ء بيشءقيام يش -بكرس امليم وفتحها  -امللك (: ائيطباطبقال ال
 سواء كان قيام رقبته به كقيام رقبة املال باملكه بحيـث ،ف فيه كيف شاءَّيترص

مر والنهي ف باألّه بالترص أو قيامه به باستيالئه علي،ف فيهُّكان له أنواع الترص
  ويطلق عىل،ته وما يف أيدهيمّ كاستيالء امللك عىل الناس من رعي،وأنواع احلكم
 .)١()هاّ من امللك بضمّ فامللك بكرس امليم أعم،لك بضم امليمُالقسم الثاين امل

 امللك بني التكوين واالعتبار
ض وجـوده إىل حيتـاج فـر، َّإن نسبة الوجود لألمر االعتباري نسبة جمازية

وعليـه ، بخالف نسبته لألمر احلقيقي التكويني فإهنا نسبة حقيقيـة، نةّآلية معي
ُة يضاف من خالهلـا ّخاصّفامللك االعتباري عبارة عن وجود يتم فرضه بآلية 

ًإىل مصاديق املاهية التكوينيـة جتـوزا ومـن ، بغيـة تنظـيم احلالـة االجتامعيـة، ّ
ــأن اخــتالف الوجــود ينجــ ــة إىل االخــتالف يف َّالواضــح ب ــصورة تلقائي ّر ب

ًفامللك االعتباري بحكم كونه وجودا فرضيا غري حقيقي فإنـه ، اخلصوصيات ً
عرب اإلرث أو البيع ، يقبل االنفكاك بالنقل واالنتقال إىل مالك اعتباري جديد

                                                 
  .١٧٤ ص،١٥ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
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ًأو أي وسيلة قانونية أخرى؛ كام أنه يقبـل تـرصف الغـري فيـه تكوينـا ّ ُ سـواء ، ّ
ّكام لو تم الترصف فيه من غري إذن املالك؛ كام أنه ، أم غري قانوينبشكل قانوين  ّ

َّفـإن العـني ، كام لـو مـات املالـك، ًيقبل بقاء اململوك تكوينا مع انعدام املالك
ًننا نجد احلال خمتلفا متاما يف امللـك حني إاململوكة ال تنعدم أو تزول بذلك؛ يف  ً
ُز الذي يرضب يف املقام بملك الـنفس التكويني احلقيقي؛ من قبيل املثال البار

نا قيامها بالنفس قيام العرض باجلوهر ّسواء فرس، كالبارصة والسامعة، لقواها
ًفإهنا ال يمكن تكوينـا انتقـال ملكيتهـا ، أم بمعنى قيام املعنى احلريف باالسمي ُ

َّألن االنتقـال ،ُكـالعني واألذن، وإن أمكن ذلك يف اآلالت املوازية هلـا، للغري
أو ، وقيام املعنى احلـريف بـال معنـى اسـمي، نتهي إىل بقاء العرض بال جوهري

ّحتقق املعلول بال عل َّيف حلظة االنتقال وهو حمـال؛ ومـن ثـم ال يمكـن هلـذه ، ةّ
وإنـام ، لتنتقل باإلرث ملالك آخر، القوى اململوكة أن تبقى موجودة مع املوت

ّفـإذا مـس الـنفس ، و الـنفسَّألن موضـوعها هـ، لّتنتهي بانتهاء مالكها األو
 .)١(املوت أصبحت سالبة بانتفاء موضوعها

                                                 
، وإنام باملوت تنفصم العالقـة بـني الـنفس والبـدن، َّإن النفس ال تنعدم باملوت: ُقد يقال )١(

ّحيث يرتك البدن بال مدب مـا هـو الـسبب يف زوال هـذه : َّومن ثم لنا أن نـسأل، ر لشؤونهُُ
إهنا ملك النفس يف حال ارتباطهـا : ُ إال أن يقال؟القوى مع أهنا ملك للنفس وليس للبدن

 ؟ًوإنام تكون روحا، ًوالذي ال تبقى معه النفس نفسا، ّبالبدن ال يف حال جتردها
ّاحلق أن املوت الذي هو بمعنى التويف: وجوابه َّ ، سدخالصته انفـصال الـروح عـن اجلـ ،ّ

َوالنفس اإلنسانية إنام تعنو ّفتكون مترصفة يف قواها التي ، ن بذلك يف حلاظ اقرتاهنا بالبدنُ
فـإذا مـا ، ُواألذن للـسامع هبـا، ية كالعني لإلبصار هبـاّف فاعليتها عىل وجود آلة حسّتتوق

ّوعادت روحا بتجردها فإنه ال معنى لفرض بقاء تلك ، ّاديانفصلت النفس عن البدن امل ً
وبالتـايل يف صـورة ، َّألن النفس كعنوان هـو حاصـل اجـتامع الـروح مـع البـدن، قوىال

ِّ لعدم بقاء النفس باملعنى املتقدم؛االنفصال ال بقاء للقوى  ). دام ظله(منه . ُ
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ّوكذلك ال يمكن لآلخر أن يبارش التـرصف فيهـا ُ ولـو بحـصول اإلذن ، ُ
َّفضال عام مل، الرشعي من مالكها ّوذلك لعدم تصور االنفكـاك ، صل اإلذنحي ً
امنـا ولعدمها بانعدام النفس؛ ويف ضـوء ذلـك تنفـتح أم، فيها مع بقاء النفس

ِال إكراه يف الدين{: نافذة جديدة من نوافذ تفسري قوله تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ َّحيث إن الدين ، }َ
ًال يقبل اإلكراه بعد أن كان التزاما داخليا مرتبطا ب ً فـال ،  من قـوى الـنفسّقوةً

ّيمكن توفره عرب وسيط يقفز عىل اختيار النفس ويتجاوزه يف إجيـاده للـنفس ُ ،
 .مبارشة هباوإنام هو مرتبط بصورة 

َّإن كــل هــذه الفــروق قــد جــاءت نتيجــة اخــتالف امللكــني احلقيقــي ، َّ
وعـدم ، َّوالتي تبني منها اختالف اخلصوصيات بينهام، واالعتباري يف الوجود

إال بحـدود مـا ، إمكان رسيان خصوصيات امللك احلقيقي للملك االعتباري
 ملـك ّتضحار؛ ومنه يّويكون الترصف يف ضوء نفس االعتب، )١(ُيفرتضه املعترب

ًاهللا تعاىل خللقه تكوينا وحقيقة وملكنا نحن ألشياء خارجة عن إطار الـنفس ، ً
ًاعتبارا وجتوزا ًّ. 

                                                 
ًهل يمكن القول إن امللك االعتباري ملا كـان اعتباريـا كانـت خصائـصه : ولك أن تسأل )١( َّ ُ

 منهـا ّيرتتبّومن ثم ال ، جة إىل اعتبار آخر لتلك اخلصوصياتفكان بحا، وآثاره اعتبارية
َّإال بقدر ما يعتربه املعترب مما تظهره معه بعض الفروق مع امللك التكويني  ؟ُ

 لـيس مـن للملـك التكـويني للملـك االعتبـاريَّإن اخلصائص املذكورة : ُبعبارة أخرى
ٍعتبار امللك فكانت بحاجة إىل اعتبـار  اّجرد عليه بمّرتتبالتي ت، ّلوازمه التي ال تنفك عنه

 ؟َّيف ضوئه يتجىل الفرق األسايس بني امللك التكويني وامللك االعتباريو، ُمستأنف
ُفإن خصائص امللك االعتباري ليست لوازم ذاتيـة ليـستغنى ، هو كذلك، نعم: واجلواب َّ

ًكام أهنا بطبيعتها االعتبارية ال تفرض حدودا، بلزومها عن اعتبارها ّ معيَّ فهـي بعبـارة ، نـةُ
ُ فاحتاج األمر إىل تقنني وحدود مـن قبـل املعتـرب <الال برشط >: منطقية مأخوذة عىل نحو

   ).دام ظله(منه . كام أوضحناه يف املتن، ّوبحدود ذلك يكون الترصف، نفسه
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  حقيقة امللك التكويني هللا تعاىل
املوجـودات املمكنـة بـال ّكـل ال خالف يف كون خالقية اهللا تعـاىل تطـال 

 إىل ّوإنـام متتـد، يلّواستثناء؛ وأهنا ال تقف عند أصل وجود املمكـن بكاملـه األ
َّوهو املعرب عنه ب، كامالته الثانوية من صفات وآثار ؛ < والناقـصةّتامـةكان ال>: ـُ

ًوإنـام تنبـسط عـىل وجـوده بقـاء؛ ، وأهنا ال تقف عند حدوث وجود املمكـن
فملكيته هي األثـر الطبيعـي ، وكانت ملكيته تعاىل موازية يف الشمول خلالقيته

 .ّخالقيته من حيثية إمكان الترصفهي : أو قل، خلالقيته
ُفهو يقومها بحيث يمكنـه ، ًنه تعاىل مالك األشياء مجيعاأ: وينتج عن ذلك ّ ُ

ًحدوثا وبقاء، ّالترصف فيها بأن يبقى اختيارها بيده تعاىل ويف أصل وجودها ، ً
مـن ، ِ يف امللكّعامطابع الالويف كامالهتا الثانوية؛ ومن هنا جاءت اآليات ذات 

ِله ما يف الـساموات ومـا يف األرض{: قرة البحثقبيل ف ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ ّوعـىل حـد عموميـة ، }َّ
ٌوهللاِِ ملك الـساموات واألرض واهللاُ عـىل كـل يشء قـدير{: كام يف، آيات اخللق ْ َّ ُِ ٍ َِ َْ َ َِّ َ ُْ َ َ َ َ َِ َ ُ{ 

ُالـذي لـه ملـك {: كـام يف، ُدون أن يشاركه يف ذلـك أحـد، )١٨٩: آل عمران( ْ َ َُّ ُ ِ
َالسام ِوات واألرض ومل يتخذ ولدا ومل يكن له رشيك يف امللـكَّ ِ ِْ َّ َُ ِِ ٌَ ِ َ ًُ َ َ َ َ َُ َ َ ْْ َْ َْ َّ ، )٢: الفرقـان( }...ْ

ِيسبح هللاِِ ما يف الـساموات ومـا يف األرض {: كام يف، فاقتىض ملكه املطلق تسبيحه ْ َ َّ َ َ َُ ِ ِْ َ َ ُ ِِّ َ
ِامللك القدوس العزيز احلكيم ِ ِ َِ ِ َِ ِ َ ْ ُّْ َّم من ذلك كله أن الم امللـك ُ؛ فيفه)١: اجلمعة( }ُ ّ

ًيف فقرة البحث تفيد عموم امللك وامللك معا ُ ِ ُ. 
َّعلام بأن شمولية ملكه تعاىل  ُيشء ال تصادر امللكيـات اجلزئيـة التـي ّلكل ً
َّألن الـشمول ال يمنـع مـن فرضـية وجـود ، َّيتوفر عليها بعـض املخلوقـات

ملوازنة ذاهتا التي ألفتنـا إليهـا با، ملكيات متناهية ممنوحة من قبله تعاىل وبإذنه
ّبني الالمتناهي واملتناهي؛ وبذلك نتوفر عىل مفهومني مهم  : مها، نيَّ

ُهنا ليست فكرة طوبائية ختلـو أو، فكرة امللك التكويني يف املخلوق :لّاألو
ِّمن معنى حمصل ّوليست نوعا من الغلو، ُ رشيطـة داللـة ،  واإلفراط يف القـولً
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 )١( .الدليل عليها
ِملك امللك أو مالكية املالكية :الثاين وهـي مالكيـة اهللا تعـاىل للاملكيـات ، ِ

َّغـري أن أحـدمها باالسـتقالل واآلخـر ، ًمـنهام حقيقيـاّكـل التكوينية مع بقاء 
ُوبه يبقى ملكه سبحانه حمتفظا بشموليته وبمستوى حمصلة قوله تعاىل، باإلذن ً ِ :

َواعلموا أن اهللاَ حيول ب...{ ْ َُ ُ َ َّ َ ْ ُ ِني املرء وقلبهَ ِِ ْ َ َ ْ َْ ِمـع قبـول ملـك ، )٢٤: األنفـال( }...َ
 .ًاإلنسان لقواه حقيقة أيضا

ًفإنه وإن كان تكوينيا وبشكل مطلـق ، ُوالكالم الكالم يف امللك التكويني
ّبيد أنه ال يمنـع مـن فرضـي، ِبحكم عمومية ملكه، هللا تعاىل ، ًته يف الغـري أيـضاَّ

ٌاهللاُ يؤيت ملكه من يشاء واهللاُ واسع عليمَو...{: ًطبقا للقاعدة القرآنية َ َ ُ ُِ َِ ٌ َ َ ُُ َ َ ْ ِ : البقـرة( }ْ
ِإال أنه إن وجد ال خيرج عن الطولية، )٢٤٧ ، ِفهو ملك باإلذن ال باالستقالل، ُ

مـن مجلـة ّلعـل و، كام عرفت ذلك يف بحوث سابقة، واإلذن يف املقام تكويني
:  ما جاء يف قوله تعاىل:وينيمصاديق امللك الغريي احلاصل باإلذن اإلهلي التك

ًفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظـيام...{ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ًْ َْ ُّْ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ ْ ؛ )٥٤: النـساء( }ِ
                                                 

ِّيف أي ليس : تعني ،يونانيةكلمة ، <u-topoـ  Utopia > اليوطوبياأو الطوباوية  الطوبائية أو )١(
َّمرة ل ّوأل <١٥٣٥-١٤٧٨>  توماس مورا استخدمه؛املكان الذي ال وجود له: ؛ أومكان

 املفهـومَّوقد توسع هذا  ليصف مدينة مثالية وخيالية؛ ، م١٥١٦عام ) يوطوبيا(: يف كتابه
ًولكنها اسـتعملت أيـضا ك، َّشمل كل جمتمع خيايل غري قابل للتحقيقلي ِّمحـرض للفكـر ُ

ِّ؛ وكمعـرب فالطـونالفاضـلة ألدينة  يف املكام، السيايس عـن مـصالح القـوى االجتامعيـة ُ
ُ؛ ولكنها شكلت مفهومـا يـشري إاملحرومة من السلطة السياسية ً ر ّر جمتمـع متعـذّىل تـصوَّ

س عـىل فهـم ّر جمتمـع غـري مؤسـّ تصوأو ، مستقبل متناقض مع واقع راهنأو ،التحقيق
 مـرشوع غـري ِّوهلذا غدت الطوباوية مرادفة ألي، ر املجتمع والتاريخّعلمي لقوانني تطو

خيـايل بمعنـى أنـه ، ّحقـقللت ما هو غري واقعي وغري قابلّعىل كل وصادقة ، قابل للتنفيذ
 .وومهي
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ّولكن مع ذلك يبقى هنالك سؤال ملح ّ يدور حول الـرس يف بنـاء هـذا العـامل ُ
َّاإلمكاين طبقا لصيغة الوسائط مع أن قـدرة اهللا سـبحا إذ ، نه ال يعجزهـا يشءً

ُ أن يبـارش الفعـل وامللـك وامللـك بنفـسهّاصكان باإلمكان اخلـ ِ َّالسـيام أن ، ُ َّ
ً كام-األفعال املمكنة مهام تفاوتت يف كينونتها   فإهنا تبقى متـساوية يف -ً ونوعاّ
ّواملت، ُنــسبة إجيادهــا إىل قــدرة اهللا تعــاىل املطلقــة كئــة عــىل علــم وحيــاة غــري ُ

 .ام هو واضحك، متناهيتني
يف ، َّوالصحيح يف املقام هـو أن األفعـال تتفـاوت يف تعقيـدها وبـساطتها

ًابتــداء مـن خلــق أصــغر خملـوق وانتهــاء باحلــرش األكــرب ، كربهـا وصــغرها
ّوالذي حيد، اتهّمقدمو ًثنا عنه القرآن الكريم بأنه يشكل انقالبا كونيا صـارخاُ ً ً ِّ ُ ،

ُيوم تبدل{: كام يف قوله تعاىل َّ َُ َْ ِ األرض غري األرض والساموات وبـرزوا هللاِ الواحـد َ ِ َ َ َ َ َْ ْ ُ َُ َّ ْ ْ َْ َِ َ ََ ُ
ِالقهار َّ َ ِيوم نطوي السامء كطـي الـسجل للكتـب{: وقوله، )٤٨: إبراهيم( }ْ ُ ُ َْ ِِّ ِ ِّ ِّ َّ َ ََ َْ َ ِ ْ...{ 

ِوتكون اجلبال كالعهن املنفوش{: وقوله، )١٠٤: األنبياء( َ ُْ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ َِ ُ ُ وغري ، )٥: القارعة( }َ
ّك مما ورد يف سوريت التكوير واالنفطار؛ ثم حيدذل ثنا عن حياة أخرى حتكمهـا ُ

ْوننشئكم...{: كام أملح لذلك يف قوله تعاىل، قوانني جديدة ُ َُ ِ َ يف مـا ال تعلمـونَ ُ ََ ْ َ َ ِ{ 
ّ؛ وصعودا من الذر)٦١: الواقعة( ّل احلـاوي لكـل كـامالت ّة إىل الـصادر األوً

قلـت (: قـال، ن جابر بن عبد اهللا األنصاريعكام ورد يف اخلرب ، عامل اإلمكان
 يـا ّنور نبيـك: وآله عليه  فقال صىل اهللا؟ّأول يشء خلق اهللا ما هو: لرسول اهللا

ّخلقه اهللا ثم خلق منه كل خري، جابر َّإال أن ذلك التفاوت امللحـوظ إنـام ، )١()...ّ
والتي بتبعها ، اًتبعا لتفاوت قدراتنا وإمكانياتنا واستعداداتن، هو بالقياس إلينا

حـني يف ، فنقيس هبا حتى ما مل يصدر منا، تظهر يف عاملنا هذه املفاهيم املتفاوتة
وتناهينـا مـن ،  بحكم إطالقيته وعدم تناهيه مـن جهـة-هنا بالنسبة هللا تعاىل إ

                                                 
 .٤٣ ح،٢٤ ص،١٥ج: بحار األنوار )١(
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ّوعىل حـد تعبـري بعـض املحققـني، ٍّ عىل حد سواء-ُجهة أخرى ُ َّإن صـفحة : ِّ
ّفكام أن تصور ، ِّ عىل حد صفحة األذهان بالنسبة إلينااألعيان بالنسبة إليه تعاىل َّ

فهي بأعياهنـا عـىل ، ٍّاألشياء عىل حد سواء مهام اختلفت وتفاوتت يف األعيان
  .)١(ٍّحد سواء بالنسبة إليه سبحانه

حيـث ، ُويمكن اإلجابة عن ذلك من خالل الرجوع إىل كلامت األعـالم
َّفإن الـصفة الغالبـة عـىل ،  القابلّ حظَّيرون أن السبب احلقيقي يكمن يف سوء
، ٍتهـا لالرتبـاط بـالفيض بـشكل مبـارشّأكثر القوابل اإلمكانية هي عدم أهلي

وذلك نتيجة ضعف خصائصها التي تفقدها السنخية مـع خـصائص الفاعـل 
ِّفاحتاج األمر إىل نظام الوسائط التـي تـوفر هلـا مـن الفـيض مـا ، الالمتناهي ُ

ًوهـذا مـن قبيـل مـا نالحظـه حـسيا عنـد ،  هبـاّاصيسمح به استعدادها اخل ِّ ُ
حيث نعجز عـن ذلـك فنحتـاج إىل ، مواجهتنا لضوء الشمس يف رابعة النهار

ّفنتزود بالعدسات املظل، وسائط للنظر إليها  .)٢(لة وما شابه ذلكَّ

                                                 
ًتقريـرا ، بحوث يف علم النفس الفلـسفي: ً وأيضا.٣٩٥-٣٩٤ ص ،١ج: التوحيد:  انظر)١(

 .٣٦٦ص: مة كامل احليدريلدروس السيد العال
ّإن األشياء ف ّوجل كصفحة األذهان عندنا، ّصفحة األعيان عنده عز(: ُقال سيدنا األستاذ

حارضة عنده تعاىل بوجودها ال بمفاهيمها، وكذلك عندما نأيت إىل األذهان فال نجد فيها 
ًزمانا ماضيا وال حارضا وال مستقبال ً ً ّ متعـددة يف ّ، مع أن ما حيكـي عنـه الـذهن حـوادثً

نا نجدها جمتمعة يف صفحة أذهاننا، وكذلك األمـر بالنـسبة  ّأزمنة متفرقة غري جمتمعة، لكنّ
: املـصدر الـسابق: انظـر...). له تعاىل حيث توجد األشياء عنده بوجـود واحـد عـريض

 .٣٦٦ص
 أو هو من قبيل أجهزة التحويل للطاقـة الكهربائيـة العاليـة التـي تفـسح املجـال لتغذيـة )٢(

ولـو اسـتلمتها ، مبارش من مصادر الطاقـةكل  بشّقوةُاآلالت التي ال يمكنها أن تستلم ال
 ).دام ظله(منه . َّبصورة مبارشة لتحطمت وتناثرت
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ـ  فكيـف يكـون األمـر بـني املتنـاهي ،نيفإذا كان األمر كـذلك بـني ممكنَ
 ؟  والالمتناهي
، ُام الوسائط ال يوجد لنا الفيض بقدر ما هو وسيلة لوصـوله إلينـاَّإن نظ

اسـتقبال :  أو قـل- عالية تفوظيفة الوسيط تكمن يف استالم الفيض بدرجا
 ثـم حتويلهـا إىل درجـات تناسـب إمكانـات -بحسب الفهم املعارص، اقةالط

يث جابر إرشاقـات واضـحة للوسـائطية مـن جهـة دَّالقوابل؛ وما تقدم يف ح
الطاقـة ّكـل فـذلك النـور الـذي حيمـل ، ُولتقنني الفـيض مـن جهـة أخـرى
ّوالكامالت اإلمكانية قد جعل املاد  خلقـه اهللا(: حيـث يقـول، ُة األوىل لإلجيادُ

ّثم خلق منه كل خري ًل بنفسه أهال للمبارشة من قبـل اهللا ّفكان الصادر األو، )ّ
وهـذه ، ًوأما ما سواه فقد كانت له التبعية يف اخللق وفقـا ملقتـىض كاملـه، تعاىل

، تفاصـيل احليـاة الكامليـةّكل وإنام يف ، الطولية والتبعية ليست يف أصل اخللق
ِّوهذا ما يفرس لنـا سـي، ية والطاعةعىل مستوى العلم وعىل مستوى املرجع دة اُ

بل هو سيد عـامل ، النبي األكرم صىل اهللا عليه وآله عىل سائر األنبياء واملرسلني
ًوما سواه ليس إال تابعا لـه يف كاملـه وراجعـا إليـه يف النـشأة ، اإلمكان بأرسه ً

ًالكاملية وملزما بالطاعة ال  عليـه فمن خرج عن رسوم طاعته صىل اهللا،  لهّتامةُ
ْقل أطيعوا اهللاَ{: قال تعاىل ،وآله كان من الكافرين ُُ ِ َ َ والرسول فإن تولوا فإن اهللاَّ ال ْ َّ ِ َِ ْ ْ َ ََّ َ َ ُ َّ

ِحيب الكافر ِ َِ ْ ُّ ُوهذا النور املحمدي هو ما يطلـق عليـه يف ، )٣٢: آل عمران( }َينُ ُ
 التي هي قطب الرحى ومركز القوى اإلمكانيـة، ُكلامت العرفاء باحلقيقة املحمدية

ولـوال املـرآة املحمديـة األصـيلة واملرايـا الوريثـة هلـا ، يف االنطالقة والعـود
ٍالستحال عىل كل أحد أن يقف عىل أدنى حقيقة من احل  .)١(َّقائق املعرفية احلقةّ

                                                 
ّ األول هـو احلقيقـة ّهذا الوجود النوري(: ُ قال سيدنا األستاذ يف تصوير احلقيقة املحمدية)١(

ُّثم تفرعت يف احلياة الدنيا ،ّالتي كانت املظهر األول للكامالت اإلهلية ّ  = فظهرت بمظاهر،ّ
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يف ضوء االلتزام بمقولة نظام الوسائط يتسنَّى لنا تفـسري جدوائيـة  :فائدة
ُحيـث يعطـي هـذا النظـام فرصـة ، والثـواب والعقـاب، التكليف واحلساب

وذلك من خالل إعامل اختياره يف قواه ، التكامل واالستكامل املعريف واملعنوي
   .كاته وملكياتهوعرب مملو، ة واملعنويةّاديامل

ُعالقة اهللا تعاىل بامللك وامللك االعتباريني ِ 
وأما عىل صـعيد االعتبـار ،  طبيعة امللك التكويني هللا تعاىلّتقدمَّ مما ّتضحا

ُفال ريب يف وجود ظاهرة امللـك وامللـك االعتبـاريني يف االجـتامع البـرشي ِ ،
ظيم احلالة االجتامعيـة ُحيث يسهامن إىل جانب بقية االعتبارات القانونية يف تن

 .ّوالوصول هبا إىل أرقى مستوى الرشد اإلنساين والتطور احلضاري
ــه أن يكــون  ــدر ل ــة رضورة قــصوى لوجــود ق ــارات القانوني ِّإن االعتب ُ ُ ٍَّ

ًمستكمال ة ّوحمدودية الفرص يف عامل املـاد، ات داخلية عنيفةّ تضادّويف خضم، ُ
                                                                                                                   

علـيهم  صىل اهللا عليه وآله وأهـل بيتـه عديدة كان جامعها هو شخص الرسول األكرم= 
 صىل اهللا عليه وآله عن ذلك بعبـائر عديـدة منهـا قولـه ّالسالم، وقد عرب الرسول األكرم

كنـز  - <ّ مـن أشـجار شـتىالناسسائر ّأنا وعيل من شجرة واحدة و>: صىل اهللا عليه وآله
ُ حيـث يـشري بـذلك إىل تلـك احلقيقـة األوىل مـن -٣٢٩٤٣ح ،٦٠٨ص ،١١ج: ّالعامل ُ

ّ أبـوا هـذه األمـةّأنـا وعـيل>: صىل اهللا عليه وآله ً وأيضا قوله،وجودات عامل اإلمكان ُ> - 
وهـو الـذي ...>: عليه السالم  وقول اإلمام جعفر الصادق-٣ ح،٥٢ص: معاين األخبار
ًه حممدا وعلياخلق من ًّ ّ إذ ال يشء كون قـبلهام؛ّين أولنيَ فلم يزاال نور،ّ : ُأصـول الكـايف - <ُ

ــة اهللا: انظــر>). -٩ ح ،٤٤١ص ،١ج ــة . <٢٧٣ ص،١ج: معرف ــا أن احلقيق ــضح لن ّفيت ّ
ٍاملحمدية ليست شخصا بعينه وإنام هي مقام عال ّ ً ّ، مصداقه األتم هو الرسـول حممـد بـن ّ ّ

 ّ ولذا سميت تلك احلقيقة باسمه الرشيف، فشخص الرسـول،ه وآلهصىل اهللا علي اهللا عبد
ّاملادي اخلارجي هو مـصداق أتـم لتلـك احلقيقـة األعالئيـة املقدسـة صىل اهللا عليه وآله ّ ّ. 

  .٤٢٦ص: اهللا جوادي اآلميل  للشيخ عبد،رشح متهيد القواعد: نظرا
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ر التنـافس بمختلـف ألوانـه يف ّالذي خيلق حالـة مـن التـزاحم جتـر إىل ظهـو
 .املجتمع البرشي
ًوإنام يتأسـس دائـام ، َّمت اإلشارة إىل أن االعتبار ال يأيت من فراغّوقد تقد َّ

ٍبمعنى أن الوجود االعتباري لـه وجـود مـواز تكـويني ، عىل أساس التكوين َّ
؛ فامللك ّتقدمكام ، وخيتلفان يف اخلصائص، يندرج كالمها حتت عنوان الوجود

ُالعتباري كنموذج يوازيه ملك تكويني خيتلف معـه يف طبيعـة الوجـود ال يف ا
ُفاآلثار دون اهلوية واحلقيقة؛ وكام يرجع امللك وامللك التكـوينيني يف ، العنوان ِ

كـذلك يرجـع االعتبـاري ، عاملنا إىل اهللا سبحانه وتعاىل فهي بإذنـه التكـويني
 .ه الترشيعيغري أهنا بإذن، منهام إىل مالكيته التكوينية

َّهل يتصف اهللا سبحانه بصفة املالكية االعتبارية : ولكن يبقى لنا أن نسأل
 ؟َّكام يتصف باملالكية التكوينية

َّوهنا ربام يتـوهم الـبعض نـسبة القـول بامللكيـة االعتباريـة هللا تعـاىل إىل 
باالعتامد عىل ما يلـوح مـن كلامتـه املـستندة يف ذلـك عـىل نظـام ، ائيطباطبال

ُفلوال مالكيته االعتبارية مل يعقل أن ، <ُفاقد اليشء ال يعطيه>: خية وقاعدةالسن
َّيمنحها ملخلوقاته التي تعترب املالكية االعتبارية هي القدر املتيقن يف مالكيتهم؛  ُ

ّقدس رسهحيث يقول  فإنـه تعـاىل من امللكيـة ـ : ـ أيوأما االعتباري منها (: ّ
منه ّيصح  ولو مل يملك مل ، من املالًلك شيئامن يمّلكل  هو املعطي ألنه ،مالك
ًوأيـضا جـاءت اإلشـارة ، )١(...) ملا ال يملك ملن ال يملكًولكان معطيا ،ذلك

َقل اللهم مالك امللك تؤيت امللك مـن تـشاء{: لذلك يف تفسريه لقوله تعاىل َ َُ َ ََّ َْ ْ َُّ ُ ِِ ْ ِ ِ ُ ُ...{ 
واهللا  -اآليـة الـرشيفة  املـراد بامللـك يف َّنإ(: حيـث يقـول، )٢٦: آل عمران(

 ما ذكر من أمره تعاىل يف اآلية َّ فإن، من احلقيقي واالعتباريّما هو أعم -أعلم
                                                 

 .١٣٠ ص،٣ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
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َتؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز مـن تـشاء {: قوله:  أعني،األوىل َ ََ ُّ ُ َ َ َ َُ َِ َِ ُ ََّ َ َْ ُْ ُِ ِ ْ
َوتذل من تشاء َ َُ ُّ ِ  وما ذكـره يف ،تباريعىل ما سنوضحه من شؤون امللك االع، }َ

 .)١()ً فهو مالك امللك مطلقا،اآلية الثانية من شؤون امللك احلقيقي
ِوآتوهم من مـال اهللاِ {:  عىل هذه املالكية االعتبارية بقوله تعاىلّتدلُوقد يس َّ ِّ ُ َُ
ْالذي آتاكم ُ َ ِ ِر ملكـه سـبحانه االعتبـاري اُحيث يمكن اسـتظه، )٣٣: النور( }َّ

ْآتاكم>: بقرينة ُ َ>. 
فـال ، ُولكن الصحيح يف املقام هو انحـصار مالكيتـه بـاألمور التكوينيـة

 : ِوذلك ملا يأيت، ًصف ملكه باالعتبار مطلقاّيت
ُ إنام جتري يف األمور التكوينية ال يف <ُفاقد اليشء ال يعطيه>َّإن قاعدة : ًالّأو

ة مل  عىل البعض مـنهم مناصـب اعتباريـنَّبدليل أن العقالء خيلعو، االعتبارية
ًمن قبيل تسميتهم للبعض منهم رئيسا أو ملكا أو قائـدا، َّيتلبسوا هبا من قبل ً ً ،

ُفإن احلكومات املنتخبة من قبـل شـعوهبا متـنح صـفة احلـاكم دون أن يكـون  َُّ
ًالشعب حاكام أو متلبسا بذلك ِّ  .وهذا واضح، ً

ًإن إتيان اهللا تعاىل ملكا حقيقيا أو اعتباريـا خللقـه ال :ًثانيا ً ً ِّ يـصري مالكيتـه َّ ُ
ّنحة اإلهلية هو إعطاء صفة التـرصف فمعنى االعتبار يف امل، اعتباريةالتكوينية 

، دون أن يتنازل عن ملكه احلقيقـي لـه، للمخلوق يف بعض ما يملكه سبحانه
ًفخروج يشء عن ملكه احلقيقي يعني بالرضورة صريورته عـدما حمـضا َّألن ، ً

َّفكيـف يتـصور ، ّتامـةته احلقيقيـة الّن قبل عليشء حيتاج إىل بقاء وإبقاء مّكل  ُ
 ؟خروج يشء عن ملكه احلقيقي مع بقاء صفة الديمومة له

َّائي قـد رصح يف أكثـر مـن موضـع بانحـصار مالكيتـه طباطبـَّإن ال: ًثالثا
ّابتداء من اجلزء األو، ُسبحانه باألمور احلقيقية التكوينية ًل من ميزانـه وانتهـاء ً
                                                 

  .١٣٠ ص،٣ج: سري القرآن يف تفامليزان )١(
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والذي يمكن انتسابه إليه تعاىل بحسب احلقيقة هو (: قولحيث ي، باألخري منه
 ، يبطل ببطالن االعتبـار والوضـعي الذ، دون امللك االعتباري،حقيقة امللك
 إذا افتقـر يف ء الـيشَّنإ فـ، عن التـدبريّ امللك احلقيقي ال ينفكَّنأومن املعلوم 

 فهـو ، وجوده عنه يف آثارّ عنه يف وجوده مل يستقلّ فلم يستقلءوجوده إىل يش
 .)١()ر وهو تعاىل كذلكّ هو املالك املدبّ الربَّن أل، ملا سواهّتعاىل رب

 فهو مملـوك لـه تعـاىل بحقيقـة ء ما يصدق عليه أنه يشّكل(: ًويقول أيضا
ع عليه امللك االعتبـاري الـذي ّ ويتفر،ه القيومّامللك الذي هو قيام وجوده برب

 فال يملك ،جهةّكل  من ءيشّكل ملك فهو تعاىل ي، فاتّمن آثاره جواز الترص
 كـام ، يغلبـهء وال يش، وال مـانع يمنعـه، فال معارض يعارضه،ً منه شيئاءيش
ِواهللاُ حيكم ال معقب حلكمـه{: قال ِ ِْ ُُ َ َ َِّ ُ َُ ْ َواهللاُ غالـب عـىل {: وقـال <٤١:  الرعـد> }َ َ ٌ َِ َ
ِأمره ِ ْ  .)٢()<٢١: يوسف>  }َ

ّقدس رسهَّوأما ما تقدم من قوليه  َّراد منهام هو أن ما ثبتت ملكيتـه لنـا  فاملّ
ملـك حقيقـي أو ّكـل َّ بـأن ّتقـدموقـد ، ًهو سبحانه مالك له أيضافباالعتبار 

فلـو ، ّتامـةتـه الّ لعدم انفكاك املعلول عـن عل؛اعتباري لإلنسان عائد هللا تعاىل
ّتصورنا أن اهللا تعاىل له ملكية اعتبارية باملعنى الثابـت لإلنـسان فـذلك يعنـي 

قـد مـنح اإلذن ، ض مالك حقيقي لذلك امللك االعتباري يف رتبـة سـابقةفر
 وإن افرتضـنا، فإن ثبت هو اهللا تعاىل ثبت املطلوب، ف للاملك االعتباريّبالترص
وقـد نفـى ، ُ يف عرضه لزم القول بوجود رشيك له يف امللـكَ آخرًا حقيقيًامالك

ُالذي له ملك {: سبحانه ذلك عنه بقوله تعاىل ْ َ َُّ ُ ًالساموات واألرض ومل يتخذ ولـدا ِ َ َ َ َ َْ ِ َِّ َ ْ َّْ َ ِ َ ْ َ
ًومل يكن له رشيك يف امللك وخلق كل يشء فقدره تقديرا ْ َ َ َِ ٍ َِ َّ َُ َ ُ ََ ََ ْ َّ َ ْ َُّ َ ُ ِ ٌ ِ ُ ْ  .)٢: الفرقان( }َ

                                                 
  .٢١ ص،١ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 .٣٠٥ ص،٢٠ج:  املصدر السابق)٢(
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ثبته هللا  َّثم أي كامل حقيقي يتوفر عليه امللك االعتباري باملعنى املتعارف لنُ ّ َّ
ًباري فاقدا للصفة الوجوديـة احلقيقيـة فالـساحة وما دام الوجود االعت، تعاىل
َّ عنه بالرضورة؛ وقد مـر بنـا يف ّفإثباته إثبات لنقص منفي، َّسة منزهة عنهّاملقد

ّالفائدة السابقة أن نظام الوسـائط يفـرس ُ ُ جدوائيـة التكليـف ويعطـي فرصـة َّ
 قواه وذلك من خالل إعامل اختياره يف، التكامل واالستكامل املعريف واملعنوي

ّوالتي مردهـا ، وعرب مملوكاته وملكياته التكوينية واالعتبارية، ة واملعنويةّاديامل
وبــاملعنى الثابــت ، ُفــإذا فرضــت امللكيــة االعتباريــة هللا تعــاىل، إليــه ســبحانه

َّوممن يطلبـه وهـو املطلـق يف ، ّفأي تكامل واستكامل يطلبه اهللا تعاىل، لإلنسان
 !! ؟َّكامله القهار يف وجوده

ّواملحص سواء باحلقيقـة أو باالعتبـار ، ما ثبتت ملكيته لإلنسانّكل َّن أ :لةُ
 للملك احلقيقي واالعتباري ًافيكون اهللا تعاىل مالك، فهو ملك حقيقي هللا تعاىل

 .َّكام توهم البعض، َّال أن ملكه اعتباري، هبذا املعنى
ًإن اخللق بأرسه ملك هللا تعاىل تكوينا :فائدة أوىل د إليـه يف األصـل وعائ، َّ
ِله ما يف الساموات ومـا يف األرض{: ومقتىض قوله، والديمومة ْ َ َّ ََ ِ َِ َ ُِ َ  هـو انحـصار }َّ

وبالتـايل ،  له سـبحانهّتامةوالطاعة واملتابعة ال، الربوبية به والعبودية املطلقة له
ّفإن ذلك يلزم بكـون مملوكاتـه مجيعـا حيـ ًُ َّليـتم هلـا اإلقـرار ، ة شـاعرة عاملـةَّ

َثـم اسـتوى إىل الـسامء وهـي {:  قال تعـاىل؛عبودية والعود والطاعة واملتابعةبال َّ ْ َِّ َ ََ َ ِ َ
َدخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينـا طـائعني ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ََ َ ًَ ً ََ ْْ ْ َ ُِ َ ْ ََ ، )١١: لتّفـص( }ٌ

وهـي يف ، وعىل أساس ذلك أمكن هلا التسبيح والسجود والـصالة والقنـوت
ّياهتا وعلمها وكامهلا مطلقا مهام بلغت من الكامل وشدح ته حمكومـة بالتنـاهي ً

ُوبالتايل فإهنا عندما تنسب لعلم اهللا ، فقرية بام عليه للغني، للمطلق الالمتناهي
ًوال تبقى شـيئا مـذكورا، ّتعاىل وقدرته وحياته وعظمته الالمتناهية تضمحل ً ،

 <مـا>: ـ أكثـر مـن التعبـري بـّتـستحقوبالتـايل فإهنـا ال ، فتكون بحكم العـدم
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 .املوصولة الواردة يف فقرة البحث
ــة ــدة ثاني ــ :فائ ُإن اخــتالف األشــياء ي ــاوين ّؤثرَّ ــريا يف اخــتالف العن ً كث

ًكــام الحظنــا ذلــك آنفــا يف تفــاوت األشــياء بالنــسبة إىل قــدراتنا ، واملفــاهيم
ة ذلـك حـني ُويمكـن مالحظـ، املحدودة وسواسيتها بالنسبة هللا تعاىل املطلق

ًل عاملا والثاين جاهالّحيث يكون األو، ننسب العامل للجاهل وأمـا إذا نـسبنا ، ً
ًاالثنني معا إىل اهللا تعاىل فكالمها يكون جاهال ًوهذا مـا نالحظـه حـارضا يف ، ً

حيـث نجـدهم ، أدبيات وأدعية األئمة األطهار من أهل البيت عليهم السالم
ُوهم علامء األمة وعبـَّادها ي ُ ُ ظهرون من صور اخلـضوع والتواضـع واخلـوف ُ

، ّوالتوسل وإنكار الذات واالنتساب إىل القصور والتقـصري واجلهـل والفقـر
َّوذلك عندما يناجون رهبم جلت قدرته َّ بل ال يرون ، ًفال يرون ألنفسهم شيئا، ُ

وهذا ما نقـرأه بوضـوح يف دعـاء عرفـة لإلمـام احلـسني عليـه ، ًأنفسهم شيئا
،  يف فقريً فقرياأكون فكيف ال ،ي الفقري يف غناناأهلي إ(: قولحيث ي، السالم
 . )١()... يف جهيلًكون جهوال أنا اجلاهل يف علمي فكيف الأهلي إ

  
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه{ :قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ{  

 

 يقـوم بـه أصـحاب ُنـشطر إىل سـلوك عمـيل أخـروييّالتشفع ّأن  )٢(ّتقدم
َّفريفعون بمقامهم ووساطتهم ما أمل باملشفع لـه ، املقامات املقبولة لدى اهللا تعاىل ُ َّ

ن ّفال تتضم، وإىل سلوك دنيوي يسري باجتاه حتصيل الكامل، من عذاب وما شابه
َّوبالتايل فإن هذا املقطع يكشف لنا وحيثــّنا بـصورة غـري ، معنى الوساطة اآلنفة

                                                 
  .٢١٠ص: صفهاينجواد القيومي األ، احلسني عليه السالماإلمام صحيفة  )١(
ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{: يف فقرة،  يف الفصل األول من الباب الثاين)٢( ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ{. 
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 .ًصيل املقام املعنوي الذي ننال به الشفاعة ألنفسنا ولغرينا أيضامبارشة عىل حت
 َّإن هذا االنشطار يف تقسيامت الشفاعة مرجعه االختالف يف فهم النصوص

َّفإن الشفاعة الدنيوية عملية تكوينيـة يقـوم ، ّوعىل أي حال .القرآنية والروائية
ّ حيث تتم الوساطة بشخـصه وهوي،هبا نفس الوسيط فيـدخل ، لـسانهتـه ال بّ

بوجوده يف منظومة أسباب وجود الفقري أو شؤونه ليأخذ الفيض مـن معطيـه 
ُومبدعه بيد ليسلمه باليد األخرى ِّ ُ وهبـذا ، فيكون وجوده بركة لذلك الفقـري، ُ

 .َّيتحقق معنى الشفاعة
 : وهي، َّوهنا سنحاول أن نتدرج يف خطوتني إلثبات الشفاعة وبيان معناها

ًوهي ما تتعلق بإثبات هـذا الـنمط مـن الـشفاعة قرآنيـا :ُاخلطوة األوىل َّ ،
َّالسيام بعدما أنكره البعض بسبب االنسياق مـع املعنـى أو املـصداق املـألوف 

 .ّومن ثم انحرص حتققه يف الدار اآلخرة، الذي ال يتجاوز الوساطة باللسان
َّاألوىل تتعلق بإثبـات قبـول اإلنـس، وتنقسم هذه اخلطوة عىل مرحلتني ان ُ

وإن رافق هذا القبول رفض واستنكار مـن قبـل اهللا ، لفكرة الشفاعة الدنيوية
ًإال أنه ليس رفضا مبدئيا ألصل الفكرة، سبحانه َّوإنام لتطبيقاهتا؛ وهذا إن دل ، ً

 وإنام يف اقرتاحه من ،َّ عىل أن الرشك ليس يف فرض الوسيطّعىل يشء فإنام يدل
وإال لـو كـان بإذنـه تعـاىل لكـان ، ن قبلهمويف املواصفة املمنوحة له م، البرش

 .ًرفضه رضبا من رضوب الرشك
وأما املرحلة الثانية فتكمن يف إثبات قبوله تعاىل هلذه الفكـرة يف تطبيقـات 

وما دون ذلك فإنه ، وذلك من خالل استنطاق النصوص القرآنية، َّهو حددها
 .ات التفسريية للنصوصّقدمداخل يف امل

التـي نحـن بـصدد ، َّعلـق بتحديـد مفـاد فقـرة البحـثتت :اخلطوة الثانية
آخذين بعني االعتبار تأمني الربط املنطقي بني هذه الفقرة ، تفسريهاومعاجلتها 

وبينهـا وبـني ،  واملطلق هللا تعاىل من جهةّعاموبني سابقتها التي أثبتت امللك ال



 ٢١١ ......................................................احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ

عنـه وأنـه ال يعـزب ، الفقرة الالحقة التي هي بصدد إثبات إحاطتـه الكاملـة
 .ُمن جهة أخرى، يشء

 إشكالية الوثنية العقدية
ّ معرب-ًاصطالحا -َّإن الوثنية وإن باتت  ُة عن فريق املرشكني من أناس ال ُ
فتلك هي الوثنية ، َّإال أن املسألة أعقد من ذلك بكثري، ينتمون لديانة توحيدية

ُوذلك ألن موضوعة التوحيد ليست مقولة وحالة بـسيطة ليعـ، الظاهرية رف َّ
ًوإنام للتوحيد مراتب وأقسام كثرية جـدا؛ ونحـن حـني نطـالع ، ُمقابلها بيرس

ثنا عن التزامات املرشكني العقدية نجد أهنم يقبلون التوحيـد ّدُاآليات التي حت
، من قبيل التوحيد عىل مستوى الذات ومـستوى اخلالقيـة، يف بعض مستوياته

ًومع أن القرآن الكريم شـديد جـدا مـع املـرشكني  يف تعاطيـه مـع موضـوعة َّ
كام ، إال أنه يشهد هلم بأهنم يتعاطون مع بعض املستويات التوحيدية، التوحيد

َوالذين اختذوا من دونه أولياء مـا نعبـدهم إال ليقربونـا إىل اهللاَِ ...{: يف قوله تعاىل َِّ َِ َُ ُ ُ ْ ْ ُ َ َِّ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ُ َ َّ
َزلفى ْ ون بمـصداق ئولكنهم خيط، هليةّفهم يقرون بالذات اإل، )٣: الزمر( }...ُ
ُّأو أهنم يعبدون ما مل يؤمروا به تومه، املعبود ّا مـنهم أنـه يقـرهبم إىل اهللا تعـاىلُ ُ ً ،

ّوللتهـرب مـن ، ذلك كان منهم حيلة للدفاع عن أصـنامهم مـن جهـةّلعل و
ُالدين احلق من جهة أخرى ّ. 

ِولـئ{: فقوله تعـاىل، وأما عىل مستوى خالقية اهللا تعاىل هلم َ ْن سـألتهم مـن َ َّ َُ َ ْ َ
َخلقهم ليقولن اهللاُ فأنى يؤفكون ُْ ََّ َُ َ َْ َّ ُ َ َُ َُ ّبـل هـم يقـرون بخالقيتـه ، )٨٧: الزخـرف( }َ

َولـئن سـألتهم مـن خلـق الـساموات واألرض {: وهو قوله تعـاىل، للعامل بأرسه ْ َّ َّ ََ ْ َ َ ْ َِ َِ َ َ ْ ََ َُ َ
َّوسخر الشمس والقمر ليقولن اهللاُ َ َ َُ َ ُْ ََ َ َ ْ َ ََّ بل األكثـر مـن ذلـك ، )٦١: لعنكبوتا( }...َّ

ّأننا نجدهم يقرون بعد من قبيـل قولـه ، )١(ة مستويات من رازقية اهللا تعاىل هلمّ
                                                 

ِّ كيف يتفق أن يكونوا موحدين عىل مستوى الذات واخلالقية وبعض مـستويات:ُ يقالقد )١( ُ= 
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َّولئن سألتهم من نزل من السامء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقولن {: تعاىل ْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ َّ َّ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ْ ِ َ ََ ً َ َّ َُ
ِقل من يـرزقكم مـن الـسامء {: ألكثر رصاحة منهوا، )٦٣: العنكبوت( }...اهللاُ َ َّ ِّ ْ َ ََ ُ ُ ُُ ْ

َواألرض أمن يملك السمع واألبصار ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليـت مـن  ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ ِّ َّ َ َ ْ َّ ْ َ َّ َْ َ َ ِِ ِْ ُْ ُ َ َُ َ
َاحلي ومن يدبر األمر فسيقولون اهللاُ فقل أفال تتقـون َُ ُ َُّ َ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َِّ ِّ َ إنـه تقريـر ، )٣١: سيـون( }َْ
 .رصيح بأكثر من مستوى من مستويات الرازقية

، ّولكنهم مع ذلك كله قد ثقلت عليهم فكرة إرسال أنبياء من بـني البـرش
ًفاضطربوا لذلك واعتربوه بدعة ومانعا حقيقيا من اإليامن : كام يف قوله تعـاىل، ً

ُوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهل{ ُ ُ َ َُ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َّ َِ ْ ًدى إال أن قالوا أبعـث اهللاُ بـرشا رسـوالَ َُّ َّ ً َ َ ْ ََ َ َ َ َُ ِ َ{ 
َّفقـالوا أبـرشا منـا {: كـام يف، وكأهنم يطلبونه من جـنس آخـر، )٩٤: اإلرساء( ِّ ً َ ََ َ ُ َ

ٍواحدا نتبعه إنا إذا لفي ضالل وسعر ُ َ ُ ُ َُ ٍ َ َ ِ َِّ ً ًِ َِّ َِّ ، ثم يقرتحون البـديل عنـه، )٢٤: القمر( }َّ
                                                                                                                   

: كـام هـو رصيـح القـرآن الكـريم، ّالرازقية مع متردهم الواضح عن السجود هللا تعـاىل= 
ْوإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قـالوا ومـا الـرمحن أنـسجد ملـا تأ{ َ ُ َُ ِِ ِ ُِ ُ َ ُ َْ َّ َ َّ ْ َُ َ َ َْ ُْ َ ََ َُ ًمرنـا وزادهـم نفـوراِ ُ ُ َْ ُ ُُ َ ََ{ 
َّفالبد أن يكـون ، ًخصوصا وأهنم يقبلون بربوبية اهللا تعاىل ولو بنحو الرشك، <٦٠: الفرقان>

ُوهذا ما يفيض إىل وجود مشكل آخر يف عقائدهم؟، ًاملانع احلقيقي هلم من السجود شيئا آخر ُ 
َّوأن هذه اآلية وغريها مل ، ضةَّمن الواضح بأن السجود من األفعال العبادية املح: وجوابه

وهـم ، وإنـام دعـتهم للتوحيـد يف ذلـك، ليـستجيبوا لـذلك، تدعهم للرشكة يف العبـادة
فلـو كانـت الـدعوة ، َّبطبيعتهم املرشكة ال يتقبلون فكرة التوحيـد عـىل مـستوى العبـادة

ُوما الرمحن: (َّكام أن قوله، َترشيكية ملا وقع اعرتاض منهم ََ ْ َّ اسـتكبارهم عـىل ّيـدل عـىل ، )َ
: ة الرمحن لقالواّولو كانوا بصدد بيان جهلهم هبوي، الدعوة التوحيدية عىل مستوى العبادة

ُ عـن اسـتكبار ال عـن جهـل؛ ثـم ال يوجـد دليـل <ما>: ومن الرمحن؟ فكشف سؤاهلم بـ
إنام الدليل عـىل عـدم توحيـدهم يف العبـادة؛ ، رصيح عىل عدم سجودهم املطلق هللا تعاىل

َما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللاِ زلفى{: ً قوهلم املحكي قرآنياّولعل يف ْ َُ ِ َِ َُ ُ ُ ِّْ ُ ْ ََ ِ َّ داللـة عـىل عـدم ، }ُ
ًولكنهم اختذوا طريقا هـم رسـموه بأنفـسهم ، إنكارهم ألصل العبادة والسجود هللا تعاىل

 ).  دام ظله(منه . َّوألسباب نبهنا لبعضها، من خالل عبادهتم لألصنام، لعبادته
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َوقالوا ما {: كام يف ُ َ ِذا الرسول يأكل الطعام ويميش يف األسواق لـوال أنـزل إليـه ـَِهلَ ِْ ْ ْ َ َ َ ُ ََّ َ ُِ َ َِّ ُ َ ْْ َ َ َِ َ ِ ُ ْ ِ َ
ًملك فيكون معه نذيرا ِ َ ُُ َ َ َ ََ َ ٌ  .)٧: الفرقان( }َ
َإن هـي إال موتتنـا {: كـام يف قولـه تعـاىل، ًا مع فكرة املعـادّثم تقاطعوا كلي ُ َ ْ َ ََّ ِ ِِ ْ

ِاألوىل وما نحن بمنـرشي َ ُ َِ ُ ْ ََ َ ُ ّوعـدوها حمـض افـرتاء ودعـوى ، )٣٥: الـدخان( }َنْ
َّوقال الذين كفروا هل ندلكم عىل رجل ينبـئكم إذا مـزقتم كـل {: كام يف، جنونية َ َ ُّ ْ َُّ َْ ُ ْ ُ َ ْ ُُ ِّ ُ َ ُْ َِ ُ ُ َِّ ُ َ َ َ ٍَ َ ِ َ

ٍممزق إنكم لفي خلق جديد ِ َِ ٍ ْ ََ َّْ ُ َّ ِ ٍ َ ٌ أفرتى عىل اهللاِ كذبا أم به جنة *ُ َّ ِ ِ ِِ َ ًَ َْ ََ َ بل ، )٨-٧: سبأ( }...َ
َّلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا مـن قبـل إن هـذا إال {: كام يف، ُّعدوها من األساطري ِ َِ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ُْ ُ ََ َِ َِ ُ َ َ ْ ْ

َأساطري األولني ِ َِّ َ ْ ُ َ   .)٨٣: املؤمنون( }َ
فاخرتعوا مـن عنـد أنفـسهم ، وقادهم عنادهم هذا إىل الرشك يف الربوبية
ِأربابا؛ وقد كان من تـداعيات هـذا الـرشك  يف العبـادة واالستـشفاع ُلـرشك اً

َويعبدون من دون اهللاِ ما ال يرضهم وال يـنفعهم ويقولـون {:  قال تعاىل؛باألصنام َُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ ُ ُ ُ ْ َُ َ َ َُّ ُ ِ ِ ُ
َهـؤالء شفعاؤنا عنـد اهللاِ ِ َ ُ َ ََ ُ ْولقـد {: وهكـذا يف قولـه تعـاىل، )١٨: يـونس( }...ُ َ َ َ

َجئتمونا فرادى كام خلقناكم أ ْ َ ُُ ََ َ ُ ْْ َ َ َ ُ َ َول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نـرى ِ َ ْ َ ْ َّ َ َّ ََ َ َ َّ َ َُّ ُ ِْ ُ ُ ََ َ ُ َْ ٍ
َمعكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم رشكاء َُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ُِ َِّ َ َ َ ََ ُ َ َّ َ  .)٩٤: األنعام( }...ُ

َّإن هذه الشفاعة ال بد أن تكون دنيوية ماداموا منكرين للمعاد واآليـات ، َّ
وهي غري الشفاعة ،  هي بصدد نفي هذا النوع من الشفاعةالنافية للشفاعة إنام

التي نقبلها للنبي األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه وأهـل بيتـه علـيهم الـسالم يف 
 .بوجودهم وبطلبهم، ًالدارين معا

ًالشفاعة الدنيوية تصورا وتصديقا ً ّ 
ولـذا فهـو ال ، َّإن القرآن الكريم ال يتقاطع مع فكـرة الـشفاعة الدنيويـة

ِإن ربكم اهللاُ الذي {: كام هو واضح يف قوله تعاىل، ُرصها بالشفاعة األخرويةحي َّ ُ َُ َّ َّ ِ
ٍخلق الساموات واألرض يف ستة أيام ثم استوى عىل العرش يدبر األمر ما من شفيع  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ َّ ْ ََّ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َ َّ َِ ْ َ ٍَ َ َ َ َ
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ِإال من بعد إذنه ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َّن محـل هـذه الـشفاعة عـىل ومن الواضح بـأ، )٣: يونس( }...َّ
ّاألخروية يفقد النص العالقة املنطقية بني صدره املرتبط بعامل خلق الـساموات  ُ ُ

وذيلـه املـرتبط بموضـوعة  ،وهو جمـال سـابق عـىل جمـال اآلخـرة، واألرض
ّوعليه فهو احتامل مرفوض لعدم انسجامه مع النص الظاهر بارتباط ، الشفاعة

ُبل إن مقتىض التحقيق يف مـضامني اآليـة يـشري ، الشفاعة بعامل اخللق الدنيوي َّ
، فذلك أمر مفروغ منه، َّإىل أن اآلية ليست بصدد إثبات الشفاعة يف عامل الدنيا

ّوإنام هي بصدد إثبات أن الشفاعة ليست مستقل ُ  .ة عن اهللا تعاىلَّ
َّة أكرب نجد أن اآلية الكريمة بصدد التكييف بني اسـتقالل اهللا تعـاىل ّوبدق

واملثبتة ، وبني ظاهرة الوسائط املرئية بالوجدان، ناه املطلق يف خلقه وتدبريهوغ
ُقرآنيا يف آيات أخر ًبأن الوسيط وإن كان متحققا بيد أنـه لـيس مـستقال عنـه ، ً ُ ًُ ِّ َّ

َّدة بـاإلذن ال بـد مـن حفظهـا ليبقـى َّوهـذه احليثيـة املقيـ، وإنام بإذنـه، تعاىل
ِّعلام بأن هـذا اإلذن ال يـصري الوسـيط ، ًفوظااالستقالل املطلق هللا سبحانه حم ُ َّ ً
ًوسيطا شكليا ال فاعلية لـه َّوإنـام هـو وسـيط حقيقـي حميـث بحيثيـة اإلذن ، ً ُ

 . عن االستقالل الثابت هللا وحدهّردُالتكويني وجم
ُمن هنا نقـرأ اقـرتاح الوسـيط مـن قبـل مـرشكي قـريش بأنـه نـوع مـن 

، ًا بحيثيـة اإلذن التكـويني اإلهلـيَّاالستقالل عـن اهللا سـبحانه ولـيس مقيـد
َّولذلك عد هذا النوع من الوساطة بالرشك الرصيح؛ علام بأن املواصـفة التـي  ً ّ ُ
ُمنحوها للوسيط املقرتح من قبلهم قاربت مواصفة االستقالل الثابتة هللا تعاىل 

َّ؛ مما عمق إشكالية الرشك وحمضها بعنوان الرشك يف الربوبية)١(وحده َّ َّ)١(. 
                                                 

ّإن القرآن حيد: ُقد يقال )١( ُ َّثنا عن أن مرشكي قريش قد تعاطوا مع ربوبية آهلتهم عىل أسـاس َّ
 ة مـن خـالل دعـواهم التـيّوهذه الطولية تبدو لنا جلي، الطولية ال العرضية مع اهللا تعاىل

َما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللاِ زلفى(: حيكيها قوله تعاىل ْ َُ ِ َِ َُ ُ ُ ِّْ ُ ْ ََ ِ َّ ّي مسحة الربوبيـة املـدفتنتف، )ُ عاة ُ
 .آلهلتهم
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قىض القرآن الكريم عىل هذين النوعني مـن الوسـاطة الـرشكية مـن وقد 
خالل جتريده للمصداق املقرتح من قبلهم عن الوساطة احلاصلة بإذنه؛ بمعنى 

َّ أن تكون ألصـنامهم وآهلـتهم املـدعاة عنـوان الوسـاطة ِأنه مل جيعل أو يرتض ُ
 - وإن كانـت لغويـة-  القول بوسائطيتهاّردَّاإلهلية املأذون هبا؛ بل أعترب أن جم

ًفـضال عـن ، لوهية والربوبيـة هللا تعـاىلي الصارخ عىل مقام األّنوع من التعد
لوهيتهـا؛ هـذا فـيام أُدعواهم الرصحية بتأثريها االستقاليل املفيض إىل القـول ب

 .ًالشفاعة تصديقابَّيتعلق 
َّ نكون قد توصـلنا إىل أن الـشفاعة ّتقدمَّفمام ، ًراُّوأما الشفاعة تصو تعنـي َّ

، َّإن الوساطة تارة تكون مـن خـالل الـسؤال والطلـب: ًوثانيا، ًالّالوساطة أو
 .وهي الدنيوية، ُوأخرى من خالل الوجود، ُوهي الوساطة األخروية
ُ تقسيم الوساطة والشفاعة بدال من الدنيوية واألخروية:واألفضل من ذلك ً، 

هـا عـىل مكانـة الـسائل ًإىل شفاعة اعتبارية قائمة بالسؤال والطلب اعـتامدا من
ّوأخـرى وسـاطة وشـفاعة تكوينيـة تتقـوم بتـدخ، والشفيع عند املـسؤول َّ ل ُ

                                                                                                                   
وإنام فرضـوها يف طـول ، َّ من آهلتهم الرب األولمن جعلواإهنم وإن مل جيعلوا : وجوابه= 

وهـذا معنـى فـرض ، ولكنهم افرتضوا أهنا تقوم بعملية التقريـب باالسـتقالل، اهللا تعاىل
 ).دام ظله(منه . ُربوبيتها من جهة وطوليتها من جهة أخرى

ّ بأن هذا النمط من الرشك الرصيح يقارب يف حمصُيقالقد  )١( ُُ ُلته إىل حـد كبـري مـا يـصطلح َّ ٍّ
ًغري أن ما تقدم أعمـق رشكـا، ه رشحية من املسلمنيتعليه بالتفويض الذي تبنّ َّحيـث إن ، ََّّ

وأمـا رشك الوثنيـة ، رشك التفويض قائم يف الفاعلية واإلجياد عىل مـستوى بقـاء الكـون
ولكـن ، وبالتايل فالتفويض نمط من الرشك، وبية الرصحية والتدبري هلذا العاملفقائم يف الرب

ًالرصيح قوال واألعمـق مـضمونا؛ فهـل األمـر كـذلك، بمرتبة أدنى من رشك الوثنية . ؟ً
ُوإن مل يطلق عنوان الـرشك عـىل التفـويض ، لةّهو كذلك من حيث املحص، نعم :وجوابه
 ).دام ظله(منه . رصاحة
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وهذا التقسيم عىل أساس حموريـة الوسـاطة ، الوسيط والشفيع بكامل وجوده
ه مـن وقـوع ّتـصورّه حيفظ لنا ما يصح ّألن ،ًاالعتبارية والتكوينية أجدى نفعا

 ،ّالوسائط التكويني ال يتم إلغاؤه يف اآلخرةفنظام ، منهام يف الدنيا واآلخرةّكل 
ًكام أن نظام السؤال والطلب يتصور وقوعه يف الدنيا ويف شـؤوهنا أيـضا َّّ وإن ، ُ

َّإال أن ذلك ال ،  يف الدنياةاقرتنت الوساطة الطلبية باآلخرة والوساطة التكويني
 .يمنع أو يتقاطع مع ما افرتضناه

وعرفنا أهنـا وسـاطة يف ، ق هذه الوساطةَّدنا متعلَّفلو حد، ّوعىل أي حال
 سوف تكتمل صورة الشفاعة يف الـذهن؛ فالـشفاعة ،ّطلب اخلري أو دفع الرش

هتـا ّفهـي تعنـي يف ماد،  مأخوذة من الشفع يف قبال الوتر-ّتقدمكام  -يف اللغة 
لغـرض ، )١(ّأو ضم اليشء ملثله، إحلاق يشء بآخر: املنترشة يف اهليئات املختلفة

ُوأكثر ما تستعمل الـشفاعة يف انـضامم مـن ، وحتصيل نتيجة مقصودةمطلوب 
ّفيكون املنـضم، هو أعىل مرتبة وحرمة إىل من هو أدنى ّ نـارصا للمنـضمُ  إليـه ً

ًوسائال عنه وساعيا يف الطلب له؛ وأما هبيئتها فإهنا تعني جعل نفـوذ الـشافع : ً
َّتقوى هبا ويصل إىل لكي ي، ته أو تأثري كالمه ضميمة ودعامة للمشفوع لهّوقو

النتيجة املطلوبة؛ وبذلك تكون الشفاعة وسـاطة مـن الـشافع يف طلـب خـري 
 .ّمفقود لضمه وإحلاقه باملشفوع له

َفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا...{: َّ بأن املراد من مثلّتضحومن هنا ي ََ َّْ ُ ََ َْ َ َ ُ َِ َ...{ 
ُفام تنفعهم شفاعة ا{: ومن، )٥٣: األعراف( َ َُ ََ َْ ُ َ َلشافعنيَ ِ ِ َمـا ...{: و، )٤٨: املدثر( }َّ

ُللظاملني من محيم وال شفيع يطاع َ َْ َُّ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ٍ َ ْومل يكن هلم مـن رشكـائهم {: و، )١٨: غافر( }َ ِّ َِ ِ َ َ ُ ُ َُ ْ َ
َشفعاء َ هو نفي تأثري نفـوذ ، وغريها من اآليات ذات الصلة، )١٣: الروم( }...ُ

 . الوتريةِّالشافع ودعوته وإعانته وإخراج الغري من حد
                                                 

 .املقطع األول من التفسري املفردايت يف، <يشفع>: ردةمف:  راجع)١(
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املالحظ يف جمموعة غري قليلة من آيات القرآن الكريم تأكيدها عىل وجود 
َقـل اللهـم مالـك {: من قبيل، ُكالوسيط يف امللك، الوسيط ويف أصعدة خمتلفة ِ َ َّ ُ َّ ِ ُ
َامللك تؤيت امللك من تشاء َ َُ َ ْ ُْ ُِ ْ : قبيلمن ، والوسيط يف التدبري، )٢٦: آل عمران( }...ِ

ًفاملدبرات أمرا{ ْ ََ ِ ِّ َ ُ َّكام تقدم ويف أكثر من ، والوسيط يف الشفاعة، )٥: النازعات( }َ
َّبيد أن هـذه اآليـات الكريمـة قـسمت ، وغري ذلك من أنواع الوساطة، مورد َّ

ًالوساطة إىل نوعني باعتبار اإلذن اإلهلي التكويني وعدمه؛ فام كان مأذونـا هبـا 
ًوإن مل يكن مأذونا هبا ، والتي تتوافق مع مقولة التوحيد، فهي الوساطة املقبولة

 .ألهنا تلتقي مع مقولة الرشك، فهي الوساطة املنفية واملرفوضة
فمـن ، َّوقد عرفت بأن الوساطة اإلذنية املرضية تقع يف قبـال االسـتقالل

ّ أو ويص أو ويلّالوساطة لنبيَّادعى  ّفضال عم، ّ ًفإهنا تندرج تلقائيـا ، ن سواهمً
 .ّتقدمكام ، والتي تلتقي مع مقولة الرشك، مع الوساطة غري املأذون هبا

ًثم إن الوسيط ليس شيئا جمانبا لصفحة الوجود اإلمكاين ً َّ فهو مفردة مـن ، َّ
َّمفرداته تقال يف األفعال خاصة فهو بحقيقته اإلمكانية وجود آخر غري وجود ، ُ

ويقـع إىل ، ان الوجـود بـالغريُيطلق عليه يف الصنعة الكالميـة عنـو، اهللا تعاىل
ّجانب سائر الوجودات اإلمكانية األخرى املتـ صفة باحليـاة والعلـم والقـدرة ُ

وإن وقـع نـوع متـايز بينهـا يف ، َّضمن حدودها وقيودها املختصة هبـا، ِوامللك
يف قبال ، ًولكنها مجيعا حمكومة باملحدودية أو بالصفة التقييدية، السعة والضيق
 .هي سبحانهاملطلق الالمتنا

َّولذا فمن الواضح بأن تقييد الوسيط املريض بالغريية واإلذنية هيـدف إىل 
مـع الالمتنـاهي يف ، من وجود وصفات وأفعـال، ّحل إشكالية فرضية اآلخر

دون أن يـرتك ، وجوده وصفاته واختياراته وقدراتـه وفاعليتـه املنحـرصة بـه
 -َّ إذا صـح التعبـري-ألمر ًوفقا إلطالقيته وحمدودية اآلخر؛ فـا، فرصة لآلخر
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ًفاقيا أو قصديا بقـدر مـا هـو قـرس حقـائقي تفرضـه طبيعـة وجوديـة ّليس إت ً
َّاملوجود؛ وهذا القرس احلقائقي تارة يفرس بإلغاء اآلخر عـن صـفحة الوجـود  ُ

ُوهو ما يدعيه مجلة من العرفاء مـن أصـحاب مقولـة ، ً وتفصيالًاحلقيقي مجلة َّ
َّيفرس القرس برفع صفة االسـتقالل عـن املوجـود  وتارة ،)١(الوحدة الشخصية ُ

                                                 
وقد وقعت مشكلة عميقة يف تصوير العالقة القائمة ،  هنالك وحدة حقيقية وكثرة حقيقية)١(

َّوبحسب تصورنا أن الفلسفة املشائية ، )الوحدة والكثرة(بني هاتني الظاهرتني احلقيقيتني  ّ
ًد قبلـوا مجيعـا هبـذين األصـلني الوحـدة والكثـرة واحلكمة املتعالية واملدرسة العرفانية ق

َّغري أن الـبعض قـد اسـتغرق يف موضـوعة الكثـرة عـىل حـساب موضـوعة ، وواقعيتهام
َّحتى جعل الوحدة مغيبة وبحاجة إىل دليل، الوحدة فإننـا ، كام هو حال الفلسفة املشائية، ُ

َّر مفروغ منه والقـدر املتـيقن يف  منهم بأنه أمًاظنّ، ال نجد يف كلامهتم حماولة إلثبات الكثرة ُ
ّويف تـصورنا أن مـرد ، ّولذلك قد انصب اهتاممهم عىل إثبـات الوحـدة، صفحة الوجود َّّ

ذلك لطبيعة العلوم احلصولية التي تتعامل مع املفاهيم التي هـي مثـار الكثـرة؛ ويف قبـال 
د اسـتغرقوا ذلك نجد مدرسة العرفان العميل القائمة عىل أصل الشهود ونبذ احلصول قـ

َوهللاِِ املرشق وامل{: ًتبعا لقوله تعاىل، يف مقولة الوحدة ََ َُ َّغرب فأينام تولوا فثم وجـه اهللاِ إن اهللاَ ِْ ِ ُ ْ َ َ َُّ َْ َْ َُّ ُ ََ َ ِ ْ
ٌواسع عليم ِ َِ ٌ وبـذلك قـد ، َّحيث فرسوا ذلك بانحصار الوجود به تعاىل، <١١٥: البقرة> }َ

ِّغيبت الكثرة؛ ويف خطوة الحقة عنـدما أ راد العـارف أن ينظـر لـشهوده ـ وهـي مرحلـة ُ
مرحلة االنتقال مـن الثبـوت إىل : أو قل، االنتقال من العرفان العميل إىل العرفان النظري

ًفام شاهده منحرصا باهللا تعاىل عكـسه ، َّاإلثبات ـ حتولت وحدة الشهود إىل وحدة الوجود
 الوحـدة هـي األصـل فكانـت، ِّبكليته عىل صفحة الوجـود بجميـع رشارشه وتفاصـيله

ّوالكثرة حمل إشكال وبحاجة إىل دليل؛ وعليه فاملبنى املشائي بحكم طبيعـة ، الثابت عنده
فجـاءت ، علمه احلصويل انطلق من الكثـرة كأصـل مفـروغ منـه وانتهـى عنـد الوحـدة

ًوأما العرفـاء فتبعـا لطبيعـة علمهـم ، ُوموضوعة الوحدة مهلهلة، ُموضوعة الكثرة متقنة
حمـاولني ، نطلقوا من الوحدة كأصل ثابت وانتهوا عند الكثرة بنظرة تشكيكيةالشهودي ا

ومـن هنـا جـاء ، تفسريها بالكثرة املظهرية ال الكثرة الواقعية التي هلا نحو من االستقالل
 =ُوبعبـارة أخـرى، اهم من كثرة املظاهر إذا مل تكن هي الكثـرة املـشائيةدالسؤال حول مر



 ٢١٩ ......................................................احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ

                                                                                                                   
فهل هو الوجـود يف غـريه أو ، الفلسفي للمظهرية العرفانيةجرى السؤال حول املعادل =

ى الوجـود يف غـريه إن قبلنـا بمعقوليـة مبنـى ّ والصحيح هـو أنـه ال يتعـد؟أنه أمر آخر
ًفإنه عىل هذا املبنى ال يكون الوجـود املعلـول حاجبـا ، ُاآلخوند صدر املتأهلني يف املعلول

واالسـتقرار عـىل ،  بمبنى الوجود يف غـريهَّعن الوحدة احلقة؛ وأما يف صورة عدم القبول
فهل يتقـاطع ذلـك مـع كـون املعلـول ، اءّكام هو مبنى املش، ًكون املعلول وجودا يف نفسه

ّكي يكون مرب، ًحاكيا ُرا لظهـور أطروحـة كثـرة املظـاهرُ َّمـع األخـذ بعـني االعتبـار أن ، ً
وحيـث ، الوجود يف غـريهِفلم هيتد إىل فكرة ، العرفان النظري سابق عىل فلسفة اآلخوند

 ؟إنه مل يقبل فكرة استقالل املعلول فقد أنكر وجوده واستبدله بتعبري املظهر
َّهو أن هنالك أزمة حقيقيـة يف الفكـر املـشائي خالصـتها : واجلواب َّن هـذا الفكـر قـد أَّ

مـن قبيـل ، استخدم اصطالحات بعيدة عن اصطالحات القرآن الكريم والسنة الـرشيفة
َّمما أوقع القارئ يف انطباعات خاطئة ، وما شابه ذلك، ويف نفسه ويف غريه، علول واملّعلةال

فإهنم عىل مستوى التفكري ودرك املسائل انطلقـوا يف ، رات الصحيحةّأو بعيدة عن التصو
، ّثم محلوا ما انتهوا إليـه عـىل الـنص الـديني، ًذلك بعيدا عن الفكر الديني واصطالحاته

ننـا نجـد العرفـاء قـد حـني إن يف مشكالت عديدة وعميقـة؛ يف فوقعوا وأوقعوا اآلخري
وإذا مـا اسـتعملوا ، ّثوا بلسان الدين واصطالحاته عـىل مـستوى املبـادئ التـصوريةّحتد

ونه ضـمن ّفإهنم يفـرس،  قبيل اصطالح اجلوهرنة مبعض ما ال وجود له يف القرآن والسنّ
ّتصوراهتم املقتبسة من لغة النص ويبتعدون عن التف سري الفلسفي؛ ومن هنـا جتـد شـيوع ّ

يف حـني جتـد يف ، َّاصطالحات احلكاية واملرآتية واآلياتية يف كلـامت العرفـاء دون املـشاء
ُعلـام بـأن العرفـاء مل يوازنـوا يف ، كلامت املشاء اصطالحات الفلسفة اليونانيـة التقليديـة َّ ً

ً نفس اللغة فضال عـن ّحيث أخذوا النقطة املقابلة متمردين عىل، استعامل االصطالحات
َّمتردهم عىل املنهج املشائي حتى ، ًن قبل الفريقني معامفكان التفريط يف الوحدة والكثرة ، ّ

الوحـدة يف : فشاع عنه القول، جاء صدر املتأهلني فقام بعملية موازنة وتوفيق بني املقولتني
ّوأن الوجود واحد مشكك، والكثرة يف عني الوحدة، عني الكثرة ُ  ذلك مـن كلامتـه وغري، َّ
ًوأيضا يف فلسفة صـدر ، ضنا هلا يف رشوحاتنا عىل هناية احلكمة واألسفار األربعةّالتي تعر

 =                .أهلنيتامل



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٢٢٠

َّالذي منح قدرا من القدرة عىل احلاكميـة والتـرصف والتـدبري؛ ولـذلك فـإن  ًّ ُ
حيـث ختلـع ، ّمقولة الوسائطية باإلذن تدخل كطرف فاعل يف حل اإلشكالية

، ف عىل موجود آخـر تـصف وجـوده بالغرييـةّصفة الوجود والفعل والترص
ويف قبال ، ُيف قبال أطروحة الوحدة الشخصية من جهة، يةوتصف فعله باإلذن

، ُاملفضية إىل نفي إطالقية املطلـق، ُأطروحة تقسيم املساحات بينه وبني املطلق
وللوقوف عىل تفصيل القـول بالوحـدة الشخـصية . ونفي القول بعدم تناهيه

 يف ُومالزماهتا وإشـكالياهتا ومعرفـة القـائلني هبـا تراجـع بحوثنـا التفـصيلية
 .)١(العرفان النظري

َّن أو، َّن الغرييـة ثابتـةأ :ُولكن ما يمكن قوله يف املقام ولو بنحـو الفتـوى
ًوجودا وصفة، اخليار املنطقي يكمن يف قبول اآلخر ولكن لـيس عـىل ، ً وآثاراً

وإنام هـو قبـول مقـرون ، حساب الوجود املطلق هللا تعاىل واستقالليته املطلقة
ًوجودا وصفة وآثارا -هي كونه و، بحيثية ذاتية للغري َّمما ، ً قائام باإلذن اإلهلي-ً

                                                                                                                   
هذا ما أمكن إجيازه يف املقام؛ وملن يبتغي التفصيل عليه مراجعة ما كتبنـاه ودروسـنا يف = 

 ).دام ظله(منه . ذلك
يف اهلامش السابق من بيان مـوجز ودقيـق يف املـسألة ) دام ظله(َّ باإلضافة إىل ما تقدم منه )١(

قة بمقولة وحدة الوجـود والوحـدة الشخـصية ّفقد وردت هنالك بعض الشذرات املتعل
فجاءت يف مجلة من  ، )من اخللـق إىل احلـق(، )معرفة اهللا(: من قبيل، )حفظه اهللا(اته مصنّ

، وغـري ذلـك، )فلسفة صدر املتـأهلني(، )دروس يف احلكمة املتعالية(، )العرفان الشيعي(
ُإال أن تفصيل املسألة يراجع فيه بحوثـه العليـا يف العرفـان النظـري ًوحتديـدا يف رشحـه ، َّ

 البـن عـريب <فـصوص احلكـم>: ًوأيـضا رشوحاتـه لكتـاب، <متهيد القواعـد>: لكتاب
ِّوالتي مل تسجل املكتبات الـصوتية العربيـة الـشيعية سـابقة عليهـا، األندليس وبإمكـان ، ُ

ّالقارئ املتخصص مراجعتها والتزود منها ملعرفة القول الفصل يف ذلـك ومـا وقـع فيـه ، ّ
  .األعالم من خلط واضح يف االستعامل واالستدالل
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يفرض علينا القبول بفكرة وجود حالة من حاالت التداخل يف الوظائف دون 
ًأن تصل إىل رتبة االحتاد املرفوضة عقال ونقال؛ وتفرض حالة من ال  بعيدة ّتعددً

سالم يف أكثـر مـن وهذا ما أوجزه لنا أمري املؤمنني عيل عليه ال، عن االنفصال
: وقوله، )١() ال بمزايلةءيشّكل  وغري ، ال بمقارنةءيشّكل مع (: منها قوله، كلمة

: وقولـه، )٢() ومل ينأ عنها فيقال هو منها بائن، فيقال هو فيها كائناألشياءيف ليس (
فنفـاه عنـه ، والولوج هو الدخول، )٣() وال عنها بخارج، بوالجاألشياءليس يف (

وإال فإنه سبحانه له صـفة ،  املألوف لديناّادينه نفي للدخول املولك، سبحانه
: حيـث يقـول، الدخول بمعنى آخر جاء يف كلامت اإلمام عـيل عليـه الـسالم

وهـي كلمـة شـبيهة ، )٤()وخارج عنها ال باملزايلـة، داخل يف األشياء ال باملامزجة(
 .كام هو واضح، ُبكلمته األوىل

َّمن ثم نجد أن القرآن قـد وجـ ُه عنايتـه لنفـي اخليـارين أو األطـروحتني َّ
فإنـه يف ، الثالث القائل بالغريية والوسائطية بـاإلذنالرأي  حلساب )٥(األوليني

ّالوقت الذي أكد عىل استقاللية الرب وشموليته ووحدتـه يف قبـال التحديـد  َّ
ً قد أكـد أيـضا عـىل وسـائطية الوسـيط والغرييـة يف ،والتقييد وتقليص املهام َّ

ّوأن هذا األمر الثابت للغري والوسيط يعد، لف املجاالتخمت ُ  حقيقـة تكوينيـة َّ
 .ُدون أن تكون عىل حساب احلقيقة األوىل، بيد أهنا باإلذن والتخويل ،ثابتة

ّإن من احلقائق القرآنية أننا نجده يؤكد يف بياناته النصية عىل االسـتقالل ، نعم ُّ َّ
                                                 

  .حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده، ١٦ ص،١ج: هنج البالغة )١(
 ،مل ينـأ عنهـا(: بـارةقال الشيخ حممد عبده يف بيانه هلذه الع. ١٣ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(

  ).منفصل:  أي،مل ينفصل انفصال اجلسم حتى يقال هو بائن: أي
 .١٢٢ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
 .٩٦ ص،٢ج: مصدر سابق،  رشح األسامء احلسنى للحكيم السبزواري)٤(
 .ُوأطروحة تقسيم املساحات، ُأطروحة الوحدة الشخصية:  أي)٥(
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أكثر من تأكيده عىل فكرة القبول ، ًاوالشمولية واإلطالق ونفي الرشيك مطلق
 .وإن كان اآلخر والغري وجوده وحركته غريية وإذنية، بوجود اآلخر

ُوهو أن التأكيـدات األوىل هـي مـا تقتـضيها ، واجلواب عن ذلك واضح َّ
ُألنه جاء ليثبت فكرة التوحيد يف قبـال مقـوالت ، مناسبات احلكم واملوضوع ِ

َّ بمختلف اآلهلـة املـدعاة ال يمكـن ّتمثل امل والرشيك احلقيقي.الكفر والرشك ُ
َّوملا تعرض لـذلك يف ، بتثبيت فكرة اإلطالق والشمولية واالستقاللَّإال نفيه 

ُموارد كثرية وتم نفي الـرشيك جـاءت النـصوص األخـرى املثبتـة الوجـود  ُ
َّالغريي وترصفه ووسيطيته باإلذن لـدفع دخـل مقـدر قـاض بـأن اإلطـالق  ٍ َّ ّ

وهـذا خمــالف ، الزمـه نفـي الوجـود والــصفة واآلثـار لآلخـرواالسـتقالل 
ًكم بالغريية وجودا وترصفا وآثارااللوجدان احل ً ، فأثبتت الغرييـة الوجدانيـة، ًّ

َّولكنها غريية حميثة بحيثية اإلذن والوسائطية غري امل  .ّستقلةُ
ــاء  ــد حتــرك يف ضــوئها األنبي ــة ق ــة التوحيدي ــائطية اإلذني ــذه الوس َّوه

ّبل يمكن أن يعد ذلك األرضـية ، بل وكافة املصلحني يف األرض، واملرسلون ُ ُ
ِّولذلك فنحن نؤكد توحيديـة هـذه ، التي ابتنت عليها حركة رساالت السامء

ة والـوحي ّوما دامت مرتبطة بمفردات الرسالة والنبـو، الوسائطية املأذون هبا
ّفإهنا تنتمي إىل أصول تعترب هي مخ الدين وحموره ن التوحيـد الـذايت ًابتداء م، ُ

 .وعىل مستوييه الفردي واالجتامعي، ًوانتهاء بالتوحيد العميل
َّومن الواضح بأن وسائطية الشفاعة املأذون هلا ال خترج عـن حـريم هـذه 

رص لنا القـرآن الـشفاعة بـاهللا حيففي الوقت الذي ، املنظومة التوحيدية اإلهلية
ِقل هللا الـشفاعة مج{: كام يف، تعاىل وحده َ ُ َُ َ ِيعـا لـه ملـك الـساموات واألرضَّ ْ َّ َُ ْ َ َ ُِ َ ُ ْ َّ ً...{ 

َمـا لكـم مـن دونـه مـن ويل وال ...{: كـام يف، وينفيها عن األغيار، )٤٤: الزمر( َ َ ٍُّ ِ ِ ِ ِ ِّ َُ َ
َشفيع أفال تتذكرون ُ َّ َ ََ َ َ ََ ٍ كـام ، وإذا ما وجدت فإهنا عديمة اجلدوى، )٤: السجدة( }ِ

َّفام تنفعهم شفاعة الش{: يف ُ َ َُ ََ َْ ُ َ َافعنيَ ِ ، فإنه يف عني حرصها به تعـاىل، )٤٨: رّاملدث( }ِ
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ِّنجده يؤسس لنمط آخر من الشفاعة الغرييـة، ًه مطلقا غري عناونفيه وهـي ، ُ
 .ّالشفاعة العهدية املرضية املأذون هلا واملقرونة باحلق

  .وقد أثبت لنا القرآن هذه احلقيقة يف أكثر من مورد
َال يملكون الشفاعة إال من اختذ {:  قوله تعاىلا الشفاعة العهدية فكام يفّمأ • َ َّ ِ َ ْ ََّ َِ َ َ َ َّ َُ ِ

ًعند الرمحن عهدا ْ َ َِ ْ َّ َ  .)٨٧: مريم( }ِ
َوال يشفعون إال ملن ارتىض...{: وأما املرضية فكام يف • َ ْ َِ َِ َّ َِ َ ُ ََ  .)٢٨: األنبياء( }...ْ
ِوال يملك الذين يدعون مـ{: ِّوأما احلقية فكام يف • ِ َِ ُ َ َْ َ ْ ََّ ُ َن دونـه الـشفاعة إال مـن َ َّ ِ َ َ َُ َّ ِ ِ

َشهد باحلق وهم يعلمون ُ َ َْ ْ ُ َ ِّ َ ِ َ ِ  )٨٦: الزخرف( }َ
ِمـن ذا الـذي {: منها فقـرة بحثنـا، وأما اإلذنية فلها شواهد قرآنية كثرية • َّ َ َ

ِيشفع عنده إال بإذنه ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ : كـام يف، والتي اجتمعت مع الشفاعة املرضية كرشط هلا، }َ
ٍيومئذ{ ِ َ ً ال تنفع الشفاعة إال من أذن له الرمحن وريض له قوالَْ َّ َّْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َُ ََ ِ َِ َّ َْ َ َ ِ َ ََّ  .)١٠٩: طه( }َ

َّوالذي يرتشح لدينا أن هذه الشفاعة   املـأذون هبـا واملرضـية والعهديـة -َّ
 : الزمها أمران-ّواحلقية
ّ أن الشفعاء ال يشفعون إال ملن علموا أنه أهل للتـشفع لـه:لّاألو  لـه أي، َّ

ّأهلية االستجابة وقبول األثر التكويني الذي ختلفه الشفاعة ُ. 
وإال تكون مقتضيات اإلذن والـرىض والعهـد ، ّحتقق االستجابة: والثاين

وهذا ال يعني فرض االسـتجابة بقـدر مـا هـي ، ِّواحلقية أقرب ملقولة اللغوية
 .الزم لنفس اإلذن

 قـوهلم إنـام يـشفعون يف ّريضَّجدير بالذكر أن الشفعاء املـأذون هلـم واملـ
بمعنى ، ّذلك فإهنم ال يشفعون ألي أحدًمضافا إىل و، صورة انعقاد اإلذن هلم

ُأهنم إنام تنحرص شفاعتهم برشحية دون أخرى ال إلقبـاهلم وإعراضـهم وإنـام ، َّ
 .ًإتباعا حليثية االنعقاد؛ وهذا األمر من األرسار العميقة يف موضوعة الشفاعة

َّن فاقدي مقتضيات الشفاعة من املشفوع هلـم عـاجزون إ: وبتصوير آخر
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ًعن حتريك الشفعاء جللب النفع هلم ودفـع الـرضر عـنهم أخرويـا ومكمـن ، ُ
ًونعنـي بـذلك حتديـدا ، ُعجزهم يغلق دائرة االلتفات إليهم من قبل الـشفعاء

ُة التي ال تطلب لـشخص بعينـه فأمرهـا ّعاموأما الشفاعة ال، َّالشفاعة اخلاصة
 .ًف متاماُخمتل

 َّالسيام الشفاعة املنظورة للرسـول، ُنا نوفق لبيان بعض أرسار الشفاعةّولعل
ً انعكاسـا ّمتثـلاألكرم صىل اهللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم باعتبارهـا 

ّعمليا لكامل التجيل األعظم ّمما يعني أن حدود الـشفاعة حتـد، ً ُ َّ دها املـستويات َّ
ّوليس هنالك مرتبة تفـوق مـا عليـه الـتجيل ، شفوع هلمالكاملية للشفعاء ال امل

وهذا ما ،  بالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلهّتمثلاألعظم لإلنسان الكامل امل
فيكـون ، ًاقتـضاء اخللـق بـأرسه بحيث تشمل شـفاعته، ًاّيمنحه استثناء خاص

َّبـأرسه طامعـا بـشفاعته العهديـة املرضـية احلقـةّلكل ا يـاء ًابتـداء مـن األنب، ً
فـإهنم ، ار واملـرشكنيّوأما رشائح الكفـ، ًواملرسلني وانتهاء بالعصاة واملذنبني

َِإن اهللاَ ال يغفـر أن يـرشك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك ملـن {: حمجوبون بقوله تعـاىل ِ ِ ِ َِ َ َ َُّ ََ ُ َ ُ ُ َْ ِْ َ َ ْ َ َ ِ
ُيشاء َ َإن املنـافقني{: يف قولـه تعـاىل، وبتـبعهم املنـافقون، )٤٨: النساء( }...َ ِ ِ َ ُ َّ ِ يف ِ

ًالدرك األسفل من النار ولن جتد هلم نصريا ِ ِ َِ ْ ْ َُْ َ َّ َِّ َ َ َ َِ َِ  ًاّومن هنا تفهم رس، )١٤٥: النساء( }َ
َوما أرسلناك إال رمحة للعاملني{: ملعنى قوله تعاىل ِ َ َ َ َْ ِّ ًْ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ النـازل يف ، )١٠٧: األنبيـاء( }َ

 .ه صىل اهللا عليه وآلهّحق
ّإن تقوم الشفاعة : فائدة َّالسـيام ، ّبالوساطة ال ينفيها املوىل عنه جل ذكـرهَّ

ّبعد أن أمكن تصور توس ّكتوسط اسم الغفور بـني ، ط بعض األسامء التكوينيةّ
فيخرجه عن مصداق أثـر املنـتقم إىل مـصداق أثـر ، العبد املذنب وبني املنتقم

ِّوهذه احلكومة األسامئية هي املؤهـل احلقيقـي النتقـال الوسـاطة إ، الغفور ىل ُ
ًباعتبارهم مظهرا وجتليا لتلك األسامء، اخللق  وبتبع املظهرية وحدودها تكـون، ًِّ

 .حركة الشفيع باجتاه املشفوع هلم
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 التشخيص النهائي للشفاعة يف فقرة البحث
ة عـىل امللكيـة ّدالَّذكرنا أن هلذه الفقرة صلة وثيقة بالفقرة السابقة عليها ال

ُففي ضوئهام يمكن حتديد هوية الشفاعة ، حقة هلاوبالفقرة الال، ة هللا تعاىلّعامال
من الرازي والزخمرشي الشفاعة الـواردة فيهـا ّكل َّفقد خص ، وزمان وقوعها

َّوعىل أساس ذلك حـددا مفـاد اآليـة بأهنـا بـصدد بيـان كربيائـه ، ُباألخروية
ِمالك يوم الدين{: فهو، سبحانه يف يوم القيامة ِّ ِ ْ َ َِ َّله ما يف الـس{: بل، }ِ َِ َاموات ومـا ُ َ َِ َ

ِيف األرض ْ َ َّولذلك ال يسمح ألحد بالتكلم يف حرضته إال، }ِ ّ ال {: ُ مـن أذن لـهُ
ُيتكلمون إال من أذن له الرمحن َ ُ ْْ َ ََّ َِ َ َ ُ ََّ ِ َ ولكـن الظـاهر لنـا وبحـسب قرينـة ملكيتـه ، }َ

ة املطلقة هو اختصاصها بالشفاعة التكوينية الدنيوية ال بشفاعة الـسؤال ّعامال
َّأو قل هي القدر املتيقن منها، بوالطل : َّالسـيام إذا الحظنـا الفقـرة الالحقـة، ُ

ْيعلم ما بني أيدهيم ومـا خلفهـم{ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َّفـإن اإلحاطـة العلميـة إنـام تنـسجم مـع ، }َ
تنـسجم مـع الدنيويـة ال : ُوبعبارة أخـرى، الوساطة التكوينية دون الترشيعية
إهنـا شـفاعة تكوينيـة : ّتقدمم األفضل الذي ُاألخروية؛ أو قل بحسب التقسي

ّتتقوم بتدخ وليست شفاعة اعتبارية قائمة ، ل الوسيط والشفيع بكامل وجودهَّ
 .ًبالسؤال والطلب اعتامدا منها عىل مكانة السائل والشفيع عند املسؤول

فهنالك بحوث ، َّال ريب بأن أبحاث الشفاعة أوسع من ذلك بكثري :تنبيه
ومالمح ، وحدود الشفاعة ومصاديقها،  الشفاعة وأجوبتهاة بإشكاالتّخاص

وغـري ، نويـة للـشفاعةواآلثار االجتامعية واملع، شخصية الشفيع واملشفوع له
إىل ُولذلك نرجع القارئ والباحـث ، ًسع املقام لعرضها تفصيالّ يتَّمما ال، ذلك

فاتنا يف موضوعة الشفاعة ففيها بعض ما مل نتعر    .)١(امض له يف املقّمصنَّ

                                                 
 .<الشفاعة>: و، <مفهوم الشفاعة>: ومها، لكُ يمكن الرجوع إىل كتابيه يف ذ)١(
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ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم {: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ...{  

 

، ه وآثـارهّإنام الكالم يف خواص،  يف مصاديقهٌّالعلم بدهيي يف مفهومه جيل
ّبحسب ما يقرره احلكامء ّائي يقـرر ذلـك بقولـهطباطبولذا نجد ال، ُ ود وجـ(: ُ

وإنـام نريـد ، وكـذلك مفهومـه بـدهيي لنـا، العلم رضوري عندنا بالوجـدان
ّاحلصول عىل أخص خواص...بالبحث ثم إن املعلوم تـارة حيـرض لـدينا ، )١()هّ

َّفيـسمى ،  عليه اآلثار اخلارجيةّرتتببامهيته بعينه ال بوجوده اخلارجي الذي ت ُ
ًالعلم به علام حصوليا حتـى الـرشعية منهـا ، منـاكام هو احلال يف غالب علو، ً

َّفضال عن الطبيعية واحلكمية؛ ومنها ما نتـوفر عليـه يف علـم التفـسري؛ وتـارة  ً
ًفيسمى العلم به علـام حـضوريا، حيرض املعلوم بعينه اخلارجية ال بامهيته ً َّ مـن ، ُ

فهي حارضة لدينا بنفسها ال بصورهتا؛ فالصورة العلميـة ، قبيل علمنا بأنفسنا
 الـذي ّاديًه فهو أقوى وجودا من املعلـوم املـّجردًري نظرا لتأو املعلوم الصو
ًا فاألمر خيتلف مجلة وتفصيالّردوأما إذا كان املعلوم جم، )٢(ّيقع عليه احلس كام ، ً

مـن قبيـل اهللا سـبحانه ، ةّاديـهو احلال بالنسبة للموجودات احلقيقيـة غـري امل
 .وما يدخل يف هذا امليدان احلقائقي، واملالئكة
ًريب بأن علم اهللا تعاىل بام سواه حضوري حمـضاوال  ًفـضال عـن علمـه ، َّ
ام بـرأ األشـياء وصـارت لـف، وهو علم باملوجود قبل إجيـاده، )٣(سةّبذاته املقد

                                                 
 .الفصل األول، املرحلة احلادية عرشة، ٢٩٣ص:  هناية احلكمة)١(
 .٢٩٤-٢٩٣ص:  املصدر السابق)٢(
َّانطالقا من قاعدة أن العامل غري املعلوم،  أورد البعض شبهة يف مسألة علم اهللا تعاىل بذاته)٣( ً ،

فينتفـي أن ، وهو باطل ألنه واحـد، للقول باالثنينيةًفيكون افرتاض علمه بذاته مستلزما 
 =فاالثنينية الزمة للمغـايرة، ومنشأ الشبهة خلطهم بني املفهوم واملصداق، ًيكون عاملا بذاته
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ًمعلوما بعد اإلجياد وقع علمه قبل اإلجياد هبا عىل املعلـوم بعـد اإلجيـاد بنحـو 
شياء بعد إجيادها عىل علمه فلم يزده العلم باأل، فال زيادة وال نقيصة، املطابقة

َّوهـو مـا يـسمى ، ًبمعنـى أن يكـون معلومـه تابعـا لعلمـه، )١(هبا قبل اإلجياد ُ
ًواملـسمى اصـطالحا ، َّال أن علمـه تـابع ملعلومـه، باالصطالح بالعلم الفعيل َّ ُ

 .َّوهو امتياز فارد له جلت قدرته، بالعلم االنفعايل

                                                                                                                   
 يف مصداقه فـال اثنينيـة ًاّوأما إذا نظرنا للمفهوم مندك،  بني مفهوم العامل ومفهوم املعلوم=

 فهـو عـامل ،وهـو اهللا تعـاىل، ام االحتاد يف مـصداق واحـدفالعامل واملعلوم يمكنه، يف املقام
فالتغـاير اعتبـاري مـن حيـث املفهـوم ، فـال اثنينيـة يف املقـام، بنفسه وهو معلوم لنفـسه

ويمكن للقارئ مراجعة التفاصـيل ، ًوأما مصداقا فأحدمها عني اآلخر، واالعتبار الذهني
    ).هدام ظل(منه . <٢٠٣ -١٩٧ ص،١ج: التوحيد>: يف كتابنا

وردت يف هذه احلقائق روايات عديدة عن اإلمامني أيب جعفر الباقر وأيب عبداهللا الصادق  )١(
سمعت : (عن أيب بصري قالروي أما يف مسألة وقوع علمه عىل املعلوم فقد ، عليهام السالم

ّز وجل ربنا والعلم ذاته وال معلومع يزل اهللا مل: أبا عبداهللا يقول ّ شـياء فلـام أحـدث األ ...ّ
 .<١ ح،١٠٧ ص،١ج: األصول من الكايف> ).ملعلوماوقع العلم منه عىل ، وكان املعلوم

 يف األزل وانطبق عليه ال عىل ًقع العلم عىل ما كان معلوماو: يعني(: قال املوىل املازندراين
 ، علمه قبل اإلجياد هـو بعينـه علمـه بعـد اإلجيـادَّ واملقصود أن،أمر يغايره ولو يف اجلملة

 ولـيس هنـاك ،ًعلوم قبله هو املعلوم بعينه بعده من غري تفاوت وتغري يف العلـم أصـالوامل
وليس املراد بوقوع العلم عىل املعلـوم ، ه قبلهّقق املعلوم يف وقت وعدم حتّققتفاوت إال حت

ق به قبل اإلجياد وبعده عـىل نحـو ِّ علمه تعاىل متعلَّ ألن، مل يكن قبل اإلجيادًقاّقه به تعلُّتعل
، ُرشح أصـول الكـايف> ...). وهذا الذي ذكره عليه السالم هو املذهب الـصحيح،واحد

 .< ٢٤٤ ص،٣ج: للامزندراين
 وأما بشأن املطابقة بني علمه قبل اإلجياد وبعده، فقد ورد عن حممد بن مسلم عن أيب جعفـر

ًكان اهللا عز وجل وال يشء غريه، ومل يزل عاملا بـام يكـون،: سمعته يقول: (قال ّ  فعلمـه بـه ّ
 ). دام ظله(منه . <٢ ح،١٠٧ ص،١ج: املصدر السابق> ).عد كونهبقبل كونه كعلمه به 
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 ال الفعيل الذي يقـع، بال االنفعايلوعلمه الفعيل يف املقام اصطالح يقع يف ق
كام ال ينبغـي تـرسية االثنينيـة ، )١(فال ينبغي اخللط بينهام، يف قبال العلم الذايت

القائمة بني مفهوم العامل ومفهوم املعلوم إىل وحدة املصداق الثابتة هللا تعـاىل يف 
ش َّوقـد نبهنـا لـذلك يف هـام، ًفهو عامل ومعلـوم مـصداقا، مسألة علمه بذاته

 .سابق
ً فتارة يكون حصوليا تشوبه شبهة - َّ بمقدار ما نتوفر عليه-وأما علمنا به 

ّكل ما (: َّكام نبه لذلك اإلمام الباقر عليه السالم يف قوله، َّولعله كذلك، الرشك
ّميزمتوه بأوهامكم يف أدق معانيه خملوق مصنوع مثلكم مردود إليكم ألنـه ، )٢()ّ

، ًوما كان خملوقا كيف له أن حيكـي اخلـالق، صصورة ذهنية ونتاج ذهني خال
فكيف تكون هلـا املكنـة يف ،  ونحن مصدرهاّتامةبل إهنا عاجزة عن حكايتنا ال

 !؟حكاية مصدرنا
ِّوهو ما يتعلق باإلرشاق والتجيل، ًوتارة يكون علمنا به حضوريا الـذي ، َّ
ًوعندئذ يكون العـامل مظهـرا لـذ، َّنتجنب به شبهة الرشك املحتمل لك الكـامل ِ

، ًفـالعلم صـفة كـامل مطلقـا، املعلوم الذي أرشق فيه بقدره ال بقـدر املعلـوم
ّفكيف إذا كان إرشاقا وفيضا من احلق املطلق ً  فذلك هو الكامل الذي تتداعى ؟ً

 .عاءات الكاملّادّكل أمامه 
ٌمعلـوم علـم بـهّكل َّ لنا أن الوقوف عىل ّتضحوقد ا، هذا وإذا عـاد العلـم ، ٍ
 ال، وإال فهو ليس بعلم، َّاىل نكون قد توفرنا عىل ذلك اليسري من علمهلعلمه تع

َّبأصل املعلوم املدعى علمه َّوال باليسري من علمه املدعى أو املطلوب حتـصيله، ُ ُ ،
وعندئذ ال ضري يف وصف مـا ، فمعلوم علمنا ما طابق علمه ومعلومه سبحانه

                                                 
 ).دام ظله(منه . <٢١٦-٢١٤ ص،١ج: التوحيد>ُملراجعة تفصيل املسألة يراجع كتابنا  )١(
 .٢٩٣ص ،٦٦ج:  بحار األنوار)٢(
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سواء كان العلم والتعليم ، لبنيإذ ال فصل يف ا، ُينسب من معلومات إلينا بالعلم
ْعلم اإلنسان ما مل يعلـم{: إهليني كام يف َ َ َ ََ َّْ َْ َ َ ِ ْواتقـوا اهللاَ ...{: وكـام يف، )٥: العلـق( }ْ ُ َّ َ

ٌويعلمكم اهللاُ واهللاُ بكل يشء علـيم ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َْ َ ِّ ُِّ  ّأم كـان بطريـق ظـاهري، )٢٨٢: البقـرة( }ُِ
ُ أن العلم املفاض عىلّتضحوقد ا، )١(آخر ِّ املتعلم ال يعني اقتطاعَّ ٍ جزء من علمـه ُ

ِّسبحانه وإفاضته عىل املتلقي ففيضه ، َّفهو الذي ال تنقص خزائنه يشء مما هيبه، ُ
ًأو بـالتنزل قرآنيـا، ِّالعلمي والتعليمي إنام يكون بطريـق الـتجيل ال التجـايف ّ ،

هذا ما ينبغـي و، ً منطقياّركبوبالعلم البسيط ال امل، ًوبالظاهر واملظهر عرفانيا
 .بيانه

ّإن النزول واحلركة واالنتقال إذا كان الزمـه خلـو :توضيح ذلك  ُ  املكـان ّ
ّاملنزل واملنتقل عنه فإنه يكون عىل نحو التجايف َ َ  كام هـو احلاصـل يف حركاتنـا ،ُ

الزمـه خلـو خـرى ُأُمـن غرفـة إىل فانتقالنا ، ّوانتقاالتنا يف عامل الطبيعة واملادة
ّأما إذا كان االنتقال واحلركة والنزول ال يلزمه خلومنا؛ ووىل ُالغرفة األ ُ  املكان ّ
ّ يبقى حمافظا عىل مرتبته الوجودية فيـه، فإنـه يكـون عـىل نحـو بل ،ّاألول عنه ً ُ
ّيمـثالذين لـلاحني وقد أشار القـرآن الكـريم إىل هـذين االصـطال؛ ّالتجيل ن ُ

ُتتجاىف جن{: تعاىل  قال؛نوعي النزول واالنتقال َ َُ ِوهبم عنََ َ ْ ُ ِاملضاجع ُ ِ َ : الـسجدة( }َْ
ّ خلواهّ ومؤد)١٦ يف ِّالـتجيل فكـام ّ وأمـا ،ّنوب فعرب بالتجايفُاجل املضاجع عن ُ

ِفلام جتىل ربه للجبل{: قوله تعاىل َ َ ُ ُّْ َّ َِ َ َ َ َّ  مع مالحظة خـصوصية ،)١٤٣: األعراف( }َ
                                                 

َّ التعبري بذلك من قبل سيدنا األستاذ يدلل عىل أن طريق )١( ِّ ُ وهو العلـم ، العلم احلقيقي فاردُ
فتكون دعوى حتـصيله عـن طريـق آخـر ظاهريـة وليـست ، اإلهلي واحلاصل بفيض منه

ُوقد نبه األستاذ لذلك بنسبة الدعوى للظاهر من جهـة، حقيقية وجمـاراة للـدعوى مـن ، َّ
َإن اهللاَ يعلم وأنتم ال تعلمون... { ،ُجهة أخرى َُّ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ َ  كان من علـم فمنـه فام، <٧٤: النحل> .}ِ
ْعلم اإلنسان ما مل يعلم{ ،سبحانه َ َ َ ََ َّْ َْ َ َْ  .<٥: العلق> }ِ
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َّاملتجىل وإطالقيته ا حيكيـه للجبـل؛ َّحيث إن الظاهر لنا أنه أرشق بمقـدار مـ، ُ
َّبيد أن إطالقيته وعدم تناهيـه يقودانـا ، ِّوالواقع إننا مل نسرب غور جتليه لنحكيه

 .للقول بذلك
ْن مـن إَو{: ىلاجاء يف قوله تع ما ايتّمصاديق النزول التجليّأهم من َّلعل و ِ ْ
ٍيشء  ُال عندنا خزائنه وما ننزله إْ َ ُُ ِّ َ ُ َ َ َ ُْ ََ ِ ِ ٍقدر معلـومـَِّال بإَّ ُ ْ َ ٍ َ فـالقرآن يشء ، )٢١: احلجـر( }َ

 :وقد نزل القرآن بصورتني معلومتني، وعنده خزائنه
ُتسمى األوىل منهام بـالنزول الـدفعي َّ ِّوهـي جتلياتيـة عـىل نحـو القطـع ، ُ

ِإنا أنزلناه يف ليلة القدر{: ُوقد أشري إليها يف قوله تعاىل، )١(واجلزم ِْ َ ََ ْ َ َ ِْ ْ ُ َ َّ ، )١: القدر( }ِ
ّ اجلميل أو اإلمجايل بمعانيه الكلوقد كان مستودعه ية قلب النبي صىل اهللا عليـه ُ

ُنزل به الروح األمني{: وآله ِ َِ ْ ُ ُّ ِ َ َ َعىل قلبك لتكون من املنذرين * َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ ِ ْ -١٩٣: الـشعراء( }ََ
١٩٤(. 

َّوتسمى الثانية منهام بالنزول التدرجيي ًوالراجح عندنا أهنا جتلياتية أيـضا ، ُ ِّ
َوقال الذين كفروا لـوال نـزل {: ُوقد أشري للتدريج يف قوله تعاىل .لنكتة الوحي َِّ ُ َ ْ َ ََ َُّ َ َ ِ َ

ًعليه القرآن مجلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َّ َ ُ َُ َ َ ِّ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ُُ ِ َ ً َُ َ َ ً  .)٣٢: الفرقان( }ُ
                                                 

 ولـيس حـول ،ّالكالم حول نزول القرآن الدفعي عىل قلـب النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه )١(
ّالقرآن نفسه؛ فإن نزوله الدفعي كان عىل نحو التجيل ال بنحـو آخـر ّ وهـذا الـتجيل أمـر ،ّ

 :ًله التدرجيي فيحتمل فيه األمران معاّوأما نزو. مقطوع به
 .ّأن يكون نزوله عىل نحو التجيل كام هو عليه احلال يف نزوله الدفعي: األول
ّأن ال يكون عىل نحو التجيل، وبذلك خيتلف نزول القرآن يف الدفعية والتدرجييـة : والثاين

ّ هـو أن نزولـه - هّدام ظلـ -ّمن حيثية التجيل وعدمها، ولكن الراجح عند السيد األسـتاذ 
ّالتدرجيي أيضا كان عىل نحو التجيل ّ لنكتة الوحي، فالوحي جتليـايت فيكـون مـا نـزل بـه ً

ًجتلياتيا أيضا، فيكون نزول القرآن جتلياتيا يف صـورتيه ً ًّ ّالدفعيـة والتدرجييـة معـا، إال أن : ّ ًَّ
 .ّالقدر املتيقن واملقطوع به يف نزوله التجليايت هو نزوله الدفعي
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ُأشـري وقـد ، )١(َّوكال النزولني قد حتققا بعلمه تعاىل ال بعلم منـه فحـسب
ُلــكن اهللاُ يـشهد بـام أنـزل إليـك أنزلـه بعلمـه واملآلئكـة {: لذلك يف قوله تعاىل َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َِّ َِ َ َُ ََ ْ َِ َ َ َ ِ

ًيشهدون وكفى باهللاِ شهيدا ِ َ ِ َ َ َ َ ُ َ ْ ؛ وعليه فالقرآن بصورتيه النزوليـة )١٦٦: النساء( }َ
ًمصداق لتجيل تلك املعاين العلوية املعرب عنها قرآنيا باخل َّ ُ ُ فلو كان نزولـه ، زائنِّ

 .ُعىل نحو التجايف خللت خزائنه العلوية منه
َّثم إن هذا العلم اخلزائني  تـابع - وهو تكـويني لـذات علمـه سـبحانه- َّ

ٍما عندكم ينفـد ومـا عنـد اهللاِ بـاق{: ّوال يتغري ّ البتةدفال ينف، إلطالقية علمه َ ََ ْ ُ ْ َ ِْ َِ َ ْ ََ ُ{ 
بـني  من عنـده وًكون اليشء نازال بني َّبأن اجلمع ومن الواضح ،)٩٦: النحل(

ُّيا عنده ال يتمباقكونه  فاآليـة الكريمـة ؛ ّالنزول عىل نحـو الـتجيليف ضوء ّإال  ً
ًتثبت نزوال ْإنا أن{:  قوله تعاىلوهكذا احلال يف،  عنده وال ينفدٍ ملا هو باقُ  ُاهَنـْلَزَّ

ُما ننزل ا{: قوله و)١: القدر( }رْدَقْ الِةَلْيَ لِيف ِّ َ ُ َملالئكـة َ َ ِ ِّاحلقـَِّال بـإَ ، )٨: احلجـر( }َ
ّ بل مجيع املوجودات املجردة عـن املـادة،ّفإن نزول القرآن واملالئكة ّ إنـام هـو ،ّ

 .وقد عرفت الفرق بينهام،  ال التجايفّعىل نحو التجيل
ّفاعلم أن النزول من العوامل العلوية إىل العامل الـسفيل إنـام  ذلك ّتضحاإذا  ُ ّ

ّولذا فكل واحد منّا له وجود وظهور يف تلك ،  ال التجايفّلتجيلهو عىل نحو ا
َّوقـد عرفـت مـؤدى آيـة ، ةّالعوامل العلوية والنشآت الـسابقة عـىل عـامل املـاد ُ

ًوكفى هبا شاهدا ودليال يف طول األ، اخلزائن  العقليـة القائمـة عـىل ذلـك؛ ّدلةً
ًعدما حمضامل يكن ّعامل املادة قبل وجوده وظهوره هذا ف  له نـشآت تّ وإنام كان،ً

ًالسابقة وجودا وظهـوراُخرى تناسب أنظمة العوامل ُأوظهورات  وهـذا هـو ، ً
                                                 

فـذلك مفـروغ ، ال أنه نزل وهو يعلم بذلك فحـسب،  وطريق نزوله علمه تعاىلّعلة:  أي)١(
ِعاملِ الغيب ال يعزب عنـه مثقـال ذرة يف الـساموات وال يف ...{: وكيف ال هو القائل، منه َِ ََ َ ُ َ ُ ْ َِ ٍ َِ َّ َّ َ َْ ُْ َ ْ ْ ُ ِ َ ِ

ٍاألرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب َ ِ ِ ِِ َّ َ َ ِْ ُ َ َ ْ َْ َ ََ َ ُ َْ ِ ٍ مبنيَ ِ  .<٣: سبأ> .}ُّ
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ّمعنى ارتباطنا األصيل والفعيل بالصادر األول والعوامل العلويـة التـي صـدرنا 
 .)١(َّ بالنحو الذي تقدمت اإلشارة لهعنها

 

 فكـرة اإلذن يف الـشفاعة الظاهر من فقرة البحث هو أهنـا بـصدد تثبيـت
 يقع فيه البعض نتيجة ما هو مألوف يف الوسط االجتامعي من قدورفع التباس 

ًأن اإلذن يستنبط االستقالل والترصف بعيدا عن علم اآلذن فيقـوم بتعمـيم ، َّّ
َّمما ينتهي به إىل رفض الفكـرة مـن ، هذا الفهم العريف السائد عىل اإلذن اإلهلي

 .باطلة الناجتة من تعميمهاألساس للوازمها ال
يف ، ومطلق الوسائطية اإلذنية املرضية، َّوالصحيح هو أن الشفاعة باإلذن

ِّالوقت الذي ال يلزم منها دعـوى االسـتقالل بالتـرصف فإهنـا تؤكـد حفـظ  ُ ّ
َّإن : ُوبعبـارة أخـرى، االستقالل الـذايت واملطلـق لـآلذن وتبعيـة املـأذون لـه

ًالشفاعة ملا كانت حرصا هللا ُ تعاىل بموجب قيوميته فإن ملكه املطلق كان يمنح َّ َّّ
فاملأذون له أشـبه مـا ، ّالترصف فيه لآلخرين باإلذن دون اخلروج عن سلطانه

 .ًوقد عرفت ذلك آنفا، يكون بصاحب السلطة التنفيذية ال التفويضية
وعدم استقالل العبد ، فعدم اخلروج عن إطالقية السلطة اإلهلية من جهة

ُه بالترصف من جهة أخرىاملأذون ل ِّيصححان لنـا األخـذ بفكـرة الـشفاعة ، ّ ُ
                                                 

ِّاملتجدد ّلنا رس شوقنا َّه يتأكد من و)١( ّوحتديـدا إىل الـصادر األول ، ة الـسابقإىل تلـك العـواملُ ً
ًفاجعل أفئـدة {: ّصيل الذي نظل هنفو إليهذلك املوطن األ، ّواملظهر األتم لالسم األعظم َ ِ ْ ََ ْ َ ْ

ِمن الناس هتوي  ْ َ َِّ َ ْليهمإِ ِْ كـام جـاء ، ّبه إيامنُفهو الوطن احلقيقي الذي ح، <٣٧: إبراهيم> .}َ
سفينة البحار للشيخ عباس > ).ّحب الوطن من اإليامن(: يف قوله صىل اهللا عليه وآلهذلك 
 )ّمـة أبـوا هـذه األأنا وعيل(:  صىل اهللا عليه وآلههقوله تفهم ومن. <٥٢٥ ص ٨ج : ّالقمي

َّبغي التأمل فيـه واالنطـالق هذا ما ين، واألب أصل وعود، <٢٧ ص،١ج: علل الرشائع>
 ).دام ظله(منه . منه
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ّاإلذنية ومطلق الوسائطيات األخـرى مـا دامـت تنـضوي حتـت هـذه املظلـ ة ُ
ولكنـه اختيـار ، الوظائفية التنفيذية والتي ال تلغي أصل االختيار للمأذون له

 يف شـأن ّ حملـهِملا هو ثابت يف،  تعاىلة السلطة والنفوذ املطلق هللاّواقع حتت مظل
ّاجلرب ومطلق االختيار من أن مقولة األمر بني أمرين هي احلق يف ذلك كله ّ َّ)١(. 

وهـي إحاطـة تكوينيـة ال ، َّإن اإلحاطة العلمية املطلقة بـالوجود بـأرسه
ّمن لوازمها حتقـق اإلحاطـة بالـشافعني ، ًتبعا لعلمه التكويني املطلق، صورية

وبالتايل ، ّاملقوم األسايس للبقاء حتت هيمنتهوهذه اإلحاطة هي ، من باب أوىل
عامل وساطته بعلم اهللا تعاىل وقدرتـه وإرادتـه إًسوف يبقى الشفيع مأسورا يف 

وإنام هو مأسـور ، ًفهو ليس واقعا حتت مظلة اإلذن بالشفاعة فحسب، ورضاه
ّوبذلك ينتفي أي احتامل أو تصور خـاطئ حيكـي ، بعدم الشفاعة يف غري ذلك ّ

سـواء كانـت تكوينيـة أم اعتباريـة ،  املأذون له بالشفاعة والوسـاطةاستقالل
 .قائمة بالسؤال والطلب

َّوقد تناول القرآن الكريم موضوعة اإلحاطة وأكد عليهـا بألـسنة خمتلفـة 
ِعـاملِ الغيـب{: من قبيـل، ِّكيل وشمويلّكل ة وبشّتعددوتعابري م ْ َ ْ ِ ُال يعـزب عنـه  َ َ ُ ْْ ُ َ

ِمثقال ذرة يف ا ٍ َِّ َ ُ َ ِلساموات وال يف األرضْ ْ ََّ ِْ َ َ َِ ال يغيـب عـن علمـه : أي، )٣: سبأ( }...َ
ًوأن اهللاََ قد أحاط بكل يشء علام...{: ومن قبيل، ًيشء مطلقا ْ ِِّ ٍ ْ َ َُ ِ َ َ ََ َْ ، )١٢: الطـالق( }َّ

ًوكان اهللاُ بكل يشء حميطا...{: و ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ ِ َ َ ِأال إنه بكل يشء حم...{، )١٢٦: النساء( }َ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ  }ٌيطَ
ٌواهللاُ من ورائهم حميط{: ًوأيضا، )٥٤: لتّفص( ِ ِ ُِّ ِ َ َ ًوأخـريا فقـرة ، )٢٠: الربوج( }َ

ٍيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطـون بـيشء {: البحث التي نحن بصددها ِ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ َ
ِمن علمه ِ ِْ ْ ِّفعلمه إحاطي يسورنا بام ال حميص منه، }ِّ ُ. 

                                                 
وذلـك للوقـوف عـىل تفاصـيل ، ُ ننصح بمراجعة جمموعة الكتب العقدية للسيد األستاذ)١(

ّوالتي تصحح للقارئ املط، ً جداّهمةهذه املسألة امل ِّ   .ّلع واملتتبع الكثري من الرؤى والعقائدُ
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 .ة عىل اإلحاطة العلمية بالوجود بأرسهّدالالنصوص الوغري ذلك من 
َّومن الواضح بأن إحاطته العلمية بام سواه هي إحاطة وجودية ألن علمه  َّ
ُعني ذاته؛ وقد استعملت النصوص اآلنفة مفردة اإلحاطة ألهنا تعطـي معنـى 

ّشموليا للعلم تقرص عنه ماد فإهنا تفيـد الوقـوف عـىل دقـائق الـيشء ، ة العلمً
إهنا اإلحاطـة ، له وآخرهّأو،  ما يرتبط به من ظاهره وباطنهّبل وكل، تفاصيلهو

ّ واالستعالء والقيومية عـىل كـل يشءالشهادةوالتي متنحه صفة اهليمنة  وقـد ، ّ
ٌإن اهللاَ عىل كل يشء شـهيد...{: ًورد هذا املعنى رصحيا يف قوله تعاىل ِ َ ٍ ْ َ ِّ َُ َ َّ : احلـج( }ِ

فيكون ذلك ، <عىل>: مةلة استعالئية واستيالئية كَّوقد سجل أعالم اللغ، )١٧
ّوال يكون كذلك إال إذا كان واقفا عىل كل يشء، ًثابتا له سبحانه فهـو حمـيط ، ً

َّوال يتخفى ، فال خيرج يشء عن فيض علمه ووجوده، يشء وشهيد عليهّكل ب
ٌال ختفـى مـنكم خافيـة...{: إنـه، نعم،  عن سلطة شهودهّ البتةيشء َ ِْ َِ ُ َ ْ : ةّاحلاقـ( }َ
ًوكان اهللاُ عىل كل يشء رقيبا...{، )١٨ ِ ٍَّ ْ َ ِّ َُ ََ وهذا الشهود الـذي ، )٥٢: األحزاب( }ََ

ما مها إال ثمرتـان فعليتـان لالسـم الرتكيبـي ، والرقابة التي ال تفرت، ّال ينفك
: وهو، ف من اسم جامع لصفات الذات واسم جامع ألسامء الفعلّالذي يتأل

ُّاحلي القيوم(  .وهذه واحدة من تطبيقاته، ًرفت آنفاوقد ع، )ّ
 

، إلطالقيته وشموليته، جلية موانع اإلحاطة العلمية التفصيلية به سبحانه
 ولكن ما الضري يف حتقيـق، كام هو واضح، واإلحاطة الوجودية به تنفي عنه ذلك

 ؟زم منها تلك املوانع الباطلةَّالسيام إهنا إحاطة ال يل، اإلحاطة اإلمجالية به
ٍإن اإلحاطة اإلمجالية باهللا تعاىل ذاتا وصفات ً إن كانـت بمعنـى ، ً وأفعـاالَّ

، ًلعدم العلم ابتداء بالرسـوم واحلـدود، ِّاحلصول فالظاهر لنا أهنا ال حمصل هلا
ًبمعنى أن إطالقيته وقهاريته مانعة من حتصيل ذلك أيضا إننا : ُوبعبارة أخرى، ََّّ

نملك ضامنات االنطباق يف دعوى حصول املعرفـة اإلمجاليـة عـىل الواقـع ال 
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ِّللزوم وقوع التجيل ، اخلارجي هللا تعاىل؛ وإن كانت بمعنى احلضور فاملنع أوىل
ًوهو منتف عقال، َّاملطلق للمقيد  .ِّدعائهفال وجه ال، ٍ

ً حصوال أو حضورا-َّإال إذا قلنا بأن اإلحاطة ، نعم يثية  إحاطة جزئية حل-ً
َّفـإن معرفتنـا بـاهللا تعـاىل ، ًبل وواقع أيـضا، فذلك ممكن، من حيثياته سبحانه

َّوال يوجد من يدعي حصول أكثر من ذلـك؛ وإال ، تندرج ضمن هذه احلدود
ّوهو خلف الفرض عقال ونص، ُباألشياء إىل حماط به انقلب املحيط فـدعوى ، ًاً
ما عـىل مـستوى أو، بعيدة املنالًية اإلمجالية فضال عن التفصيلية ّاإلحاطة الكل

، فهي عىل إمكاهنا ووقوعها مـشوبة باملحـاذير، املفاهيم فقد عرفت احلال فيها
ًولذلك نجد األعالم الشاخمني يتهيبون كثريا من دعـوى ذلـك خـشية وقـوع  َّ

َّوإذا ما رصحوا باإلحاطة اإلمجاليـة فـاملراد هبـا اإلحاطـة ، املحذور يف املنظور
أو املراد هبـا املعرفـة املفهوميـة ، دها كامل الطالب ال املطلوبّدُاجلزئية التي حي

ًالتي ال تسجل مستوى ِّ ً حقيقيا من املعرفة اإلهلية اهلادفـة؛ وأمـا عـىل مـستوى ُ
ًوالبت فيه قد يتحقق ثبوتا ولكنه قارص ، اإلرشاق واحلضور فاألمر غري معلوم َّ ّ

ّعىل أن أصل التحقق مل ترد فيه بيانـ، ًإثباتا ُفكيـف تقبـل ، ة واضـحةّات نـصيَّ
 !؟ِّدعوى بياناهتا غري نصية

 عـىل اإلرشاف املفاهيم تـسقط عنـد َّولوال أن(: ائيطباطبمن هنا يقول ال
ة ّعاممكن للعقل أن حييط به بام عنده من املفاهيم الأل...ساحة عظمته وكربيائه

 كقـدرة  وقدرة ال، وله علم ال كالعلوم،املبهمة كوصفه بأنه ذات ال كالذوات
 ً هذا النحو من الوصف ال يـدع شـيئاَّ فإن، وحياة ال كسائر أقسام احلياة،غريه

 َّ أو أن؟ٌءيط بـه سـبحانه يشُ فهـل يمكـن أن حيـً،به إمجاال إال أحصاه وأحاط
 وقد قال ؟ فال بأس هبااإلمجالية اإلحاطةوأما ، ً به تفصيالاإلحاطةاملمنوع هو 

ِوال حييطون به ع{: تعاىل ِ ِِ َ ُ ُ ًلامَ ٌأال إنـه بكـل يشء حمـيط{:  وقـال،)١١٠: طه( }ْ ِ ٍُّ ْ َ ِّ ُ َِّ ُ ِ َ{ 
 من جهة من اجلهات بنحـو مـن ء واهللا سبحانه ال حييط به يش،)٥٤: فصلت(
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ض فيكـون ّ حتـى يتـبعً وتفصيالًسة إمجاالّ وال يقبل ذاته املقد،اإلحاطةأنحاء 
اإلحاطـة ُحيـث يثبـت ، )١() فـافهم ذلـك، حكم ولتفصيله حكم آخرإلمجاله

ّثم ينفي حصول أي نحو من أنحاء اإلحاطـة، اإلمجالية املفهومية َّثـم ينفيهـا ، َّ
ومـا قولـه بطلـب ، ّعىل مستوى اإلمجال والتفصيل؛ وهذا ما عنيناه بالتهيـب

 .كام أسلفنا، فهمنا لذلك إال تعبري آخر عن خشيته من وقوع املحذور يف املنظور
ِّاملفهومية عىل فرض حصوهلا ال حمصل َّوقد عرفت بأن اإلحاطة اإلمجالية 

فيكـون أصـل املطلـوب يف منـأى عـن ، بمعنـى أهنـا ال تفـي بـاملطلوب، هلا
ر فهـو ِّصوُمـا تـ(: َّوهذا ما نبه له أمري املؤمنني عيل عليه السالم بقوله، املرصود
ُحيـث تـشري إىل ، وإهنا لكلمة جامعة مانعة ختترص علينـا الطريـق، )٢()بخالفه
، وبني األصل الواقعي املحكي عنه، طلق بني الصورة الذهنية احلاكيةالتنايف امل

فاملسألة أبعد من ، ِّوليس ذلك عىل حد املرئي لنا الذي حتكيه لنا صورته الذهنية
ليس املراد بـه أنـه غـري (: ائي يف بيانه هلذه الكلمةطباطبولذلك يقول ال، ذلك

بـل املـراد أنـه ، عىل هـذا النعـت اخلارجية األشياء مجيع َّنإ ف،الصورة الذهنية
فـال حيـيط بـه صـورة ،  ما كانً أياالذهني ّتصورتعاىل بخالف ما يكشف عنه ال

 ،رّ حتـى مـن هـذا التـصوًنه أنـزه سـاحةأ تغفل عن أن لك ينبغي وال ،ذهنية
 .)٣()ّتصورّكل نه بخالف أر ّتصو: يأعن

ً آخـر لـه حـدا وٍولقـيف من هنا نجده عليه السالم يرسم لنا  ًاضـحا بـني ّ
ّإال أنـا ، ظمتكعلسنا نعلم كنه ف(: حيث يقول، املعرفة املمكنة واملعرفة املمتنعة

ِنعلم أنك حي قيوم ال تأخذك سنة وال نوم ٌّ ًوهذا النص يتضمن أيضا إشـارة ، )٤()ُّ َّ ّ
                                                 

 .١٠٢ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
 .٢٩٩ ص،١ج: االحتجاج )٢(
  .١٠٢ ص،٦ج:  يف تفسري القرآنامليزان )٣(
 .٢٢٥، ص١٦٠اخلطبة :  هنج البالغة)٤(
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ّخفية إىل أن صفة احلياة والقيومية مها يف طليعة  وأهنام مرجـع ، لصفات اإلهليةاّ
؛ وعليـه ة بيانات سـابقّ عدةيفذلك وقد أثبتنا ، ذاتية والفعليةبقية الصفات ال

ّفإن ما ينبغي االلتفات له هو رضورة التحقق والرتوي يف التعاطي مع مقولـة  َّ
ٍذاتـا وصـفات، اإلحاطة العلمية باهللا تعـاىل ، ّكـي ال تـزل األقـدام، ً وأفعـاالً

ُفتخدش صفحة التوحيد بام ال حتمد عقباه ُ  . بعد اخللوصويكون النكوص، ُ
  إطالق علمه ينفي مقابله

ُسـة مطلقـة فعلمـه ّوذاتـه املقد،  عني ذاتـهّمتثلَّإن علمه تعاىل صفة ذاتية 
ًوعليه فإن مقتىض هذا اإلطالق نفي املقابل عنه أيـضا، كذلك فهـو سـبحانه ، َّ

ًليس مطلقا يف علمه فال يشوبه جهل ُوإنام ال يوجد إطالق آخر ،  فحسبّ البتةُ
ُفليس هنالك جهل مطلـق ليكـون يف ، ُ أو يقابل صفة من صفاته الذاتيةُيقابله

ُ وجوده واصطبغ الوجودَفقد مأل الوجود، قبال علمه املطلق فمن أين ،  بعلمهُ
ُيأيت اجلهل املطلق ليقابله ق ُّ فرض ال حتقّردُوإذا ما فرض يف قباله ذلك فهو جم، ِ

 .له
ُإن علمه املطلق لوحظ في: وبعبارة أوضح َّه ذاته املطلقة فـصح الوصـفَّ ُ ،

َّفلكي يقع يف قباله جهل مطلـق ال بـد مـن ،  إطالقه ال جهل فيهةوعلمه بنكت
، ّوهو كلـه علـم، وال مطلق سواه، صف باجلهل املطلقّوجود ذات مطلقة لتت

وإذا ما قيل يف كلامت احلكامء عن إطالق آخر يف ،  املقابل لهّققفينتفي بذلك حت
ّابه فاألمر ال يعدو جمال الفرض وال ينال صـفحة التحقـق دائرة اجلهل وما ش

 .َّفتأمل، ًأبدا
ُإن إطالق علمه كام أنه يغلق أبواب تصور وجود مشابه له وإال لزم انتفاء  ّ ُ َّ

ٍفكذلك يغلق أبواب تصور مقابل له، إطالقه ّ فعلمـه ، واملقابلة تقتيض التنايف، ُ
ًطارد ألي إطالق آخر سواء كان علميـا أم ج َّوقـد نبـه اإلمـام موسـى ، ًهليـاِّ
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صـفوان بـن حييـى عـن  يف روايـة ، كـامالكاظم عليه السالم إىل إطالق علمه
احلمـد هللا منتهـى >: كتبت إىل أيب احلسن عليـه الـسالم يف دعـاء(: الكاهيل قال

منتهـى  : ولكن قل، فليس لعلمه منتهى، منتهى علمهَّال تقولن: َّفكتب إيل، <علمه
ََ يكن لرضاه سبحانه منتهى ملا بـدأ الغـضبولو مل، )١()رضاه ّفالغـضب حـد ، ُ
ّكام أن رضاه حد لغضبه، لرضاه َّ. 

ُومن حسن صنيعه بنا أنه سبحانه قد سـبقت رمحتـ ُ وقـد جعـل ، ه غـضبهُ
ًالرمحة سلام تصاعديا آخره رضاه ً َّ وفوق اجلنة رمحـة أعظـم ، فاجلنة من رمحته، ُ
َوعـد اهللاُ {:  قـال تعـاىل؛الفوز العظـيم فيه ّأسامها القرآن بالرضوان الذي يتم َ َ

ِاملؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنـار خالـدين فيهـا ومـساكن طيبـة يف  ًَ َ َ َ َ ْ َ َِّ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ َْ َْ َِ ْ ُْ ُ
ُجنات عدن ورضوان من اهللاِّ أكرب ذلك هو الفوز العظيم ِِّ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َُ ْ ََّ َ ُ ْ َ ٌ ْ ِ  .)٧٢: التوبة( }ٍ

 

ّإن التعبري القرآين بالعلم بام بني اليدين واخللف ورد يف أكثر مـن نـص َّ)٢( ،
َّن اجلميـع واقـع حتـت سـلطته أو، وهو تعبري كاشف لبيان اإلحاطة الربوبيـة

َّولعـل مـن أبـرز النـصوص ، فال يقع منهم ما ال يريده ومـا ال يرضـاه، تعاىل
ِوما تكـون يف {:  قوله تعاىل:بيان تفصيالت اإلحاطة لّأمهيةالقرآنية التي أولت  ُ ُ َ َ َ

َشأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهودا إذ تفيـضون  َُ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ْ ْ َْ َ ُ ُِ ًِ ُُ ُ َْ ْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ْ َ ُ َُ َّ ٍَ ٍ ٍ ْ

                                                 
  .٣ ح،١٠٧ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
ًيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطون به علام{:  من قبيل)٢( ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ َ ِ ُيعلـم {: و، <١١٠: طه> }َ ََ ْ

َما بني ْ َ أيدهيم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتىضََ َ َْ َ ْ َ ْ ِْ َِ َِّ َِ َ ُ َ ََ َْ ُ ْ ِ َيعلـم مـا {: و، <٢٨: األنبياء> }...َ ُ ََ ْ
ُبني أيدهيم وما خلفهم وإىل اهللاِ ترجع األمور ُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ َ َُ ََ ِْ ُ ََ ِ ِ وغريها من النـصوص ذات ، <٧٦: احلج> }َ

ِوأحاط بام لدهي...{: من قبيل، الصلة ْ ََ َ ِ َ َ ًم وأحىص كل يشء عدداََ ََ َ ْ ٍَ ْ َّ ُ َ َ دام (منـه . <٢٨: ّاجلن> }ْ
 ).ظله
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َّفيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف الس ْ َّ ِّ َّ َ َِ َ َِ َ ِّ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َامء وال أصغر من ذلـك ُ ِ َِ َ َ ْ ََ َ َ
ٍوال أكرب إال يف كتاب مبني ِِ ُّ ٍ َ ِ َّ ِ َ َ َْ ّحيث تبني لنا مجلة متعل، )٦١: يونس( }َ ِّ قات لعلمـه ُ

ٍوما تكون يف شأن{:  فقوله.اإلحاطي ْ َ ِ ُ ُ َ َ ُ يشري إىل ما نستبطنه مـن أمـور نفـسية }َ ُ
ُوما نعلنه من أمور ظاهرية، وقلبية لدقيقة لإلحاطة العلمية ُوهذا من األمور ا، ُ

َوال أصغر من ذلك وال أكرب{: وأما قوله، اإلهلية بذلك َ َ ْ َْ َ ََ ِ َِ َ َ ، ةّسة للذريباملقا: أي، }َ
َفهو تعبري واقعي ومل يؤت به لغرض املبالغة َّفإن من األحياء املجهرية الفاعلة ، ُ

ت فأعطـ، َّوتثبت منهـا الالحقـون، ّلون عن تصورهاّيف الوجود ما عجز األو
ّللنص بعدا عمليا تطبيقيا أكثر دق ً ً ً ُ حيـث كـان ، ًا كـان عليـه األمـر سـابقاممـة ّ

ّيمثلالبعض  ّا منه بأهنا أصـغر يشء حـي مرئـيظنّ، ة بالذبابةّ ملثقال الذرُ ثـم ، ً
 .سة ملا دوهنا وفوقهايُيوجد مقا

ّويف اآليــة إشــارة إىل أن الــذر حيــث كــان الــسائد يف ، ة قابلــة لالنقــسامَّ
ًحيث مل يعرفوا شيئا أصـغر ، ةّة عند الذرّلعلمية الطبيعية توقف املادالبحوث ا
فكانت للقرآن سابقة علمية من ، ةّثم انتهوا إىل إمكان انشطار الذر، ًوزنا منها

ِّوالتـي تـسجل أصـغر طـرف يف ، خالل التعبري باإلحاطة بام هو أصـغر منهـا ُ
 .ّمتعلقات علمه تعاىل
  ن اإلحاطة ملا بـني األيـدي ومـا خلـف ذلـكَّفإن املراد م، ّوعىل أي حال

ما هو مـشهود لنـا مـشهود لـه ّكل َّ هو أن -كام هو حال لسان فقرة البحث -
وشهوده للمشهود لنـا ، ّوكل ما هو موجود وغائب عنـَّا حارض لديه، سبحانه
 .ة الشهودّوحضور الغائب عنـَّا لديه تعميق لشد،  لنكتة اإلحاطة به؛ّأشد

يشء ّكـل و، أمر خيرج عن دائرة شهوده عدم حمضّكل َّن إ: وبعبارة أوجز
َّشم رائحة الوجود حارض لديه؛ فيكون علمـه اإلحـاطي ملـا بـني أيـدينا ومـا 

ِعامل الغيب والشهادة الكبري املتعال{:  قوله تعاىلّقوةخلفنا ب َ َ َ ََ ُ ُ ِ َ َّ َْ ِْ َ ِ ْ ُ  .)٩: الرعد( }ِ
من املفاهيم النسبية التـي  هيَّجدير بالذكر أن الغيب والشهادة وما بينهام 
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ّلكـل فا، وأما بالنسبة هللا تعـاىل فـال معنـى للغيـب عنـده، تظهر بالقياس إلينا
ّشهادة وحضور بام ال يتصور معه خفاء أو غياب أو نسيان بالنحو الذي : أي، ُ

َوما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدين{: حكاه عنه قوله تعاىل َّ َ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ِّ ََ َ ِ َِ َّ ِ ُ َا وما خلفنا وما بـني َ ْ َ ََ َ ََ ََ ْ
ًذلك وما كان ربك نسيا ّ َ َِ َِ َ َُّ ََ َ  .)٦٤: مريم( }َ

 

ٍيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم وال حييطون بيشء {: لقد ورد يف فقرة البحث ِ ِْ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ َ
ِمن علمه ِ ِْ ْ علـم بـشمولية الـشفاعة مـع أننـا ن، ضمري اجلمـع املـذكر الـسامل، }ِّ

وهي موجودات غري ، وغريها، كاملاء واهلواء والنار واملطر، لألسباب الطبيعية
 ؟ى التعبري عنها بضمري العقالءفكيف يتسنَّ، عاقلة

: وهي قولـه، َّإن هذه اإلشكالية هلا سابقة معاكسة يف فقرة سابقة: وجوابه
ِله مـا يف الـسموات{ َ َُ َّ َِ ِومـا يف األرض َ ْ ََ ِ َّ حيـث عـرب عـن املوجـودات باالسـم ،}َ

، ًقل أيـضااَّمع أن الفقرة شاملة للع،  عىل غري العاقلّدالوهو ، <ما>: املوصول
َّبل العاقل منها هو القدر املتيقن منها وهو إما اللجوء ، واجلواب عنهام واحد، ُ

ّوإما القول بأن املوجودات إذا مـا لوحظـت يف حـد أنفـسها ، إىل مقولة الغلبة ُ َّ
كـام يف ، ُيطلب منها اإلقرار بالربوبية ولزوم الطاعة واملتابعة، ًهي عاقلة مجيعاف

ْثم استوى إىل السامء وهي دخان فقال هلـا ولـألرض ائتيـا طوعـا أو {: قوله تعاىل ْ َ ُ َ ََ ً ََ ََ ْ َ َّ ْ َِّ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ََ َ ٌ َ ََ َ ِ
َكرها قالتا أتينا طائعني ِ ِ َ َ َ َْ َْ َ َ ً َومـا مـن د{: وقولـه، )١١: لتّفص( }َ َِ َآبـة يف األرض وال َ َ َِّ ْ َ ِ ٍ

ْطائر يطري بجناحيه إال أمم أمثـالكم مـا فرطنـا يف الكتـاب مـن يشء ثـم إىل رهبـم  ِّ َ َّ َّ َّ ْ ٌ َ ْ َِ َ ُِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َِ َ َ َِ ْ ََ ُ َ ُ َّ َ َ ِ ٍ
َحيرشون ُ َ ْ ًفضال عن كون اخللـق بـأرسه مـسبحا تكوينيـا هللا ، )١()٣٨: األنعام( }ُ ً ِّ ُ ً

                                                 
ّ وإنام يعم كل اخلالئق، ،ال ينحرص التكليف باإلنسان فحسباعلم أنه ( )١( ّ : كام يف هذه اآليةّ

ٌمم أَّإال { ْمثالكمأَ ُْ ُ ّ هـو امـة حاهلـا حـال - وبـال اسـتثناء- ّ نوع من الدوابّ فكل،}َ ّمـة أُ
ْوإن من {: ّمة بال نذيرأّن اهللا تعاىل مل يرتك اإلنسان، وحيث إ َِ ٌمـة إال خـال فيهـا نـذيرُاْ َِّ ِ ٍَ َ َ َّ{= 
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 .)١(ًرصحيا يف القرآن الكريمكام ورد ذلك ، ًوقانتا له، تعاىل
ُألن الفاصـلة بـني املتنـاهي ، وأما بالقياس إىل بارئها فهي بحكـم العـدم َّ

ّوالالمتناهي تبقى ال متناهية؛ وهذه نظرية قرآنية لعلنا نوف ُ َّ ق إلبراز بياناهتـا يف ُ
ُومـا يتعلـق يف فقـرة البحـث قـد لوحظـت املوجـودات يف ، دراسات الحقة َّ

   .بموجب هذه النظرية القرآنية، ًعا عاقلةوهي مجي، أنفسها
 

َإال بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ{   

 

ِّإن هذا التذييل للفقرة السابقة يـشكل معهـا صـورة كاملـة عـن وجـود  ُ َّ
نات إمكانية وسائطية هلا إحاطة علميـة جزئيـة بالقيـاس إىل علمـه املطلـق ّعي
ِبيشء من علمه{: َّوقد عرب عنها بقوله، بحانهس ِ ِ ٍْ ْ ِّ ْ َ وهـذا يعنـي رضورة كـون ، }ِ

فال يقوم بوسائطيته عـن ، ًالوسيط من الشفعاء أن يكون عاملا بفعله ووساطته
ًجهل مطلقا َّألن اإلحاطـة العلميـة مـا دامـت ، َّثم إن هذه الوسائطية مراتبية، ُ

                                                                                                                   
ُ، فإنه يثبت لدينا وجود التكليف جلميـع تلـك األ<٢٤: فاطر>= مـم، فـام مل يكـن هنالـك ّ

ليس بدرجـة واحـدة وإنـام بطبيعته تكليف الّتكليف فإنه ال معنى إلرسال النذير، ولكن 
ّويف ضوء هذه التكاليف يمكنك فهم شطر مهم، ّ تكليفه اخلاص بهّكل نوع وخلق له  مـن ُ

ُالوالية التكوينية امللزمة للغري بالطاعة واملتابعة ًوهنالك من الشواهد الكثـرية جـدا عـىل ، ُ
من قبيل مـا كـان لنبـي اهللا عيـسى عليـه ، إعامل تلك السلطة التكوينية من قبل أصحاهبا

ًواملثبت قرآنيا، السالم ّ وما يروى عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف مسألة شق القمر،َُّ ُ ،
 ).دام ظله( منه .)وما شابه ذلك

ِيسبح هللاَِِ ما يف الـساموات ومـا يف األرض امللـك القـدوس العزيـز {:  من قبيل قوله تعاىل)١( ِ َ َ َ ُ ِّْ ِْ َ ُِّ ُ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َُ ْ ِ َِ
ِاحلكيم ِ ِولـه مـن يف{: وقولـه، <١: اجلمعـة> .}َْ َ ُ َ الـساموات واألرض كـل لـه قـانتونََ ُ ِ َِ ُ َ ََّ ٌّ ُ ِ ْ ََّ ْ َ{. 

 .<٢٦: الروم>
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، ن هنا تتبلـور أمامنـا حقيقـة قرآنيـةوم، جزئية فإهنا ليست عىل مرتبة واحدة
بتبـع تلـك اإلحاطـة واإلذن ، ًوهي مراتبية املقامات العلمية واملعنويـة أيـضا

ٌومـا منـا إال لـه مقـام معلـوم{: قال تعـاىل، والوسائطية َّ ٌ َ َُ َْ ُ ََ َّ ِ َّ ، )١٦٤: الـصافات( }ِ
وهـو نتـاج فعـيل لفيـضه ، فاإلحاطة العلمية بحدودها مقام حمـدود ومعلـوم

وهذا ما ، بمعنى أنه املقام املوهوب منه سبحانه ملن ارتضاه من عباده، انهسبح
ًينسجم متاما مع أصل الدعوى يف فقـريت البحـث مـن كـون اإلحاطـة شـيئية 

ًومن جهة أخرى يتطابق هذا املعنى متامـا مـع قولـه ، وليست مطلقة من جهة ُ
َوإن من يشء إال عندنا خزائنه و{: تعاىل ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ ٍما ننزله إال بقدر معلومِّ ُ ُْ َُّ ٍَ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ، )٢١: احلجـر( }ُ

َّوالقدر املعلوم املنزل مـن قبلـه سـبحانه شـمل موضـوعة اإلحاطـة العلميـة  ُ ُ
والقدر املعلـوم ، بل ذلك من أبرز مصاديق القدر املعلوم، واإلذن بالوسائطية

ِينبئ عن املحدودية يف الوجود والعلم واإلحاطـة ملـا عـداه مـن امل وجـودات ُ
رة َّوجودات غري متناهية الكامل غري حمدودة وال مقد(: فإهنا ليست، اإلمكانية

ِوال حييطون بيشء من علمه {:  يف قوله تعاىلاإلحاطةاالستثناء من ّيصح وإال مل  ِ ِ ٍ ِْ ْ َِّ ْ َ ِ َ ُ ُ َ
َإال بام شاء َ ِ َّ  فهو مرحلـة ، ببعض ما فيهاإلحاطةفال حمالة هو مقام يمكن هلم ، }ِ

 .)١()رةّرات من حيث هي حمدودة مقدّباملحدودات واملقدالعلم 
 

ّإن فقرة البحث بمعي ًة السابقتني عليها تسجل لنا اسـتثناء مـن املنـع مـن َّ ِّ ُ
ُمـن ذا الـذي يـشفع عنـده{، والذي أسـمتهم بالـشفعاء، اإلحاطة العلمية َُ ْ ِ َِ ْ َ ََّ َ{ ،

َّولكــن هــذه ، الوســائط املــأذون هلــم بــاإلذن التكــوينيوالــذين أســميناهم ب
ِّالفقرات الثالث مل ترصح لنا بنموذج حقيقي للوسيط التكويني الذي شملته ، ُ

ّوهذا ما يدعونا للتأمل ملي، ّخاصية اإلحاطة العلمية ل ّ يف أصـل املقطـع األوًاّ
                                                 

  .٣٤٠ ص،٢ج: يف تفسري القرآنامليزان  )١(
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َّوبعد التأمل والتدقيق وجدنا أن من تلك الوسائط، من آية الكريس  التي شـاء ّ
ُوكأن اآلية تطلق عنوان ، ّ كرسيه سبحانه:ُاهللا تعاىل هلا أن حتيط بيشء من علمه َّ
ُاإلشاءة وتنبئ عن حصول املـستثنى وقـد رشعـت ،  لـه بـالكريسّمتثـلَّثـم ، ُ

مـن اإلحاطـة العلميـة الكـربى حيـث شـملت الـساموات  بمصداق بارز له
شملته املشيئة اإلهليـة واإلذن ُفال أحد حييط بيشء من علمه إال ملن ، واألرض
ًفكان الكريس مصداقا بـارزا ملـن شـملته املـشيئة وحـصل لـه اإلذن ، اإلهلي ً ّ
ُفكان وسيطا علميا تكوينيا منح وظيفة اإلرشاف الكوين العلمي عـىل ، بذلك ً ً ً

 .ُالوجود اإلمكاين املشار إليه بالساموات واألرض
ِّإليها أعالم املفرسينَّإن هذه النتيجة التفسريية التي مل يلتفت  ًفضال عـن ، ُ

ّمتعل َّفـإن ، منها حتقيق إطالقية علمه تعـاىل، ً جداّمهمةتقودنا إىل نتائج ، ميهمُ
بـدليل ، ُفقرة البحث والسابقة عليها تؤكد إمكان اإلحاطة بـيشء مـن علمـه

ّاالســتثناء ومــا حتقــق للكــريس ــث إن الكــريس حــصلت لــه إحاطــة ، َّ َّوحي
وهـذه اإلحاطـة العلميـة مـصداق ،  أي بعامل اإلمكـان،بالساموات واألرض

وبعبـارة ، َّفإنه يتعني االلتزام بإطالقية علمه، حقيقي لإلحاطة بيشء من علمه
ّأخرى تعج إذا كانت اإلحاطة اجلزئية هبذا املستوى من اإلحاطة فكيف بام : بيةُ
ُوالكريس بالنسبة له كاحللقة امللقاة يف الفالة اخلال، عليه العرش كام جـاء يف ، يةّ

 !!.؟وكيف بام عليه علمه املطلق سبحانه، )١(احلديث
، َّومنها ما عليه املوىل جل شأنه من فـيض مطلـق وكـرم وجـود وسـخاء

 وتتطاول ّ املرتبة من اإلحاطة العلمية التي ترشئبهُفكان املستثنى من املنع هبذ
                                                 

ّ سأل أبو ذر الغفاري رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله)١( ّقال صـىل . ؟ليكعُما أفضل ما أنزل : ّ
ّال كحلقـة إيف الكريس ما الساموات السبع واألرضون السبع ، آية الكريس(: اهللا عليه وآله

). حللقـةافـالة عـىل الّن فـضل العـرش عـىل الكـريس كفـضل إّثـم و، ملقاة بأرض فالة
 . <١٧ ح،٥٣٤ص ،١ج: للبحراين،  يف تفسري القرآنالربهان>
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ًد اخللق معنويا باجتاه ُ أراد من خالل هذه اإلرشاقة املعلنة شهَّوكأن، هلا األعناق ّ
وهاتـان ، ُوباجتـاه املنحـة والعطـاء مـن جهـة أخـرى، العلم اإلهلي من جهـة

ّاخلصلتان مل ينفك عنهام أولياء اهللا تعاىل يف كل عرص ومرص ّ. 
 معنى اإلشاءة اإلهلية

 يف موضوعة اإلحاطة العلميـة ونموذجهـا ّمهمةَّبعد أن تبينت لنا حقائق 
ومدى صـلتها ،  إىل وقفة تأملية يف معنى اإلشاءة اإلهليةنحتاج، القرآين البارز

، العلـم، اإلشـاءة(َّفإن هلـذه املفـردات الـثالث ، بالعلم وموضوعة اإلحاطة
 .وبحدود فقرات البحث، صلة وثيقة بحسب العرض القرآين) اإلحاطة

فإن شـاء الفاعـل القـادر ، َّإن املشيئة ركن أسايس يف قيام األشياء وزواهلا
، ًفيكون إجياده حتقيقا ملشيئة الفاعل، َّيشء حترك باجتاهه وعمل عىل إجيادهإجياد 

َّوإن مل يشأ إجياده مل يتحرك باجتاهه؛ وهذه اإلشـاءة طوليـة مـسبوقة باإلشـاءة 
ًفليس ملن شاء شيئا وقدر عليـه أن ، بمعنى القدرة عىل الفعل أو الرتك، اإلهلية

إهنا مشيئة اختيارية من : ُوبعبارة أخرى، ىليفعله إال بعد موافقته ملشيئة اهللا تعا
فـال يتأتــَّى ألحـد ، ومرشوطة من قبل اخلالق سـبحانه، جهة الفاعل املمكن

َومـا تـشاؤون إال أن {: وهو قوله تعـاىل، ّ البتةّفعل يشء بنحو االستقالل التام َّ ِ َ ُ َ َ َ َ
ًيشاء اهللاُ إن اهللاَ كـان علـيام حكـيام ًِ َِ َ َ ََّ ِ َ َ َّهـذا فـيام يتعلـق بمـشيئة ، )٣٠: اإلنـسان( }َ

َّة يف نفسها فإن حتققت هلا ّجردوأما املوجودات امل، ةّادياملوجودات اإلمكانية امل
فمـشيئتها ختتلـف مـن جهتـني ، بل طوليتهـا آكـد، ًوهي طولية أيضا، مشيئة

 :مها، أساسيتني
 َّإن مشيئتها وإن كانت طولية إال أهنا ال تنعقد لدهيم مـشيئة :ُاجلهة األوىل

َّبمعنى أهنم يعرفون بمشيئة اهللا تعاىل بـأمر ، إال بعد أخذ اإلذن منه تعاىل بذلك ُ
 ّمتثـلَّوكأن مشيئة اهللا سبحانه الـسابقة ، ُما فتنعقد لدهيم املشيئة بام يوافق ذلك
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ًأمرا تكوينيا هلم وخـشية منـه ،  طاعـة لـذلك األمـرّمتثلومشيئتهم الالحقة ، ً
ُخيافو{: قال تعاىل، سبحانه َ َن رهبم من فوقهم ويفعلـون مـا يـؤمرونَ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ َّ َُ َ َ ْْ ِ ِ : النحـل( }َ

: قـال تعـاىل، وذلك هـو منتهـى كامهلـم، فدأهبم الطاعة وشأهنم املتابعة، )٥٠
َال يعصون اهللاَ ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون...{ ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ ْْ فمـشيئتهم ، )٦: التحـريم( }َ

ولـذلك ، ة العلم فـيام يـشاؤون وفـيام نـشاؤهوهنا تكمن نكت، طولية مطابقية
ّفمشيئتهم ليشء ال يقبل متعل ًقها التخلف أبـداُ مـا ًبخـالف مـشيئتنا فكثـريا ، ّ

َّيتخلف متعلقها  .إما لعدم مكنتنا أو لعدم مشيئة اهللا تعاىل، َّ
ًوكثريا مـا ، ات كثريةّمقدمإننا يف حتقيق ما نشاؤه نحتاج إىل  :اجلهة الثانية

َّن حني إيف ، ًجهال منا أو لسوء تقدير، ات الفعلّمقدمّتنا قبل توفر تنعقد مشيئ
ّفـإن شـاؤوا فـذلك دليـل تـوفر مجيـع ، اهتاّمقـدمات مقرونـة بّجردمشيئة امل

ه إىل طبيعة العلـم املختلفـة ّوإال فال؛ وهذا االمتياز مرد، َّمقدمات إجياد الفعل
َّبني ما نتوفر عليه وما يتوفرون عليه ، ك تكـون مـساحات اإلحاطـةوبتبع ذل، ّ

اتـه وبمطابقتـه ّمقدمًفالفعل الذي نشاء إجياده وإن كان مقرونـا بوجـود متـام 
ٍإال أن ذلك غري كاف، للمشيئة اإلهلية َّفال بد من وجود إحاطـة علميـة ، ً أيضاَّ

َّفإن توفرت اكتملت أسـباب إجيـاد ، بتفاصيل الفعل الذي نحن بصدد إجياده
َّا األمر متصور يف املوجودات املَّن هذحني إيف ، الفعل ة بنحو من التحليل ّجردُ

ات يف مـشيئتها وفعلهـا ّجردَّفإن امل، ال بنحو الواقع اخلارجي، العقيل ليس إال
ّملـا عرفـت بأهنـا ال تنعقـد مـشيئة هلـا إال وحتقـق ، لعلميـةامقرونة باإلحاطة  َّ ِ

وعليـه ، إلحاطـةات والعلـم واّقـدم املّقـقِّوهذا كاشف إين عـن حت، قهاّمتعل
ّفالفاصلة كبرية جدا بني أصل انعقاد املشيئة عندنا وحتقق متعل ّ قها وبني ما عند ً

ً مشيئة ومتعلقاّجردامل َّ. 
ّ وحتقق متعلّجردَّ ذلك فاعلم بأن الفاصلة بني مشيئة املّتضحإذا ا قه وبـني ّ

ّمشيئة اهللا تعاىل وحتقق متعل ، تنـاهيهي عني الفاصلة بـني املتنـاهي والالم، قهّ
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ًفضال عن الفاصلة بيننا وبينه سـبحانه؛ وال ، والفاصلة هي عدم التناهي نفسه
ّينبغي توهم التخلف واالنطباق بني مشيئة امل ِملـا ،  وبـني مـشيئة اهللا تعـاىلّجردّ

ّعرفت من عدم التخلف يف حتقق املراد وإنـام الفاصـلة تكمـن يف العلـم ، ّ البتةّ
هـذا ،  اهللا سبحانه إطالقي يف علمه وإحاطتـهَّفإن، اتّقدمّواإلحاطة وتوفر امل

ُومن جهة أخرى إن اهللا تعـاىل ال يعجـزه يشء، من جهة َّ ُوبعبـارة أخـرى ال ، ُ
ُوإال ألغـي نظـام املعجـزات ، ّبات عن حتقق مرادهّاملسبوُيوقفه نظام األسباب 

ُوما كان اهللاُ ليعجـزه...{: احلاكم عىل نظام األسباب؛ قال سبحانه ْ ََ ِ ُ َِ َ ِ مـن يشء يف َ ٍ ِْ َ
ًالساموات وال يف األرض إنه كان عليام قديرا َِ ِ ًِ َ ُ َ ََ َ َّ ِ ِ ْ ََّ ِْ َ َّ؛ ومـن هنـا تفهـم رس )٤٤: فاطر( }َ
َّفـإن ذلـك اليـأس تقييـد إلرادة اهللا ، احلكم بكفرية اليأس من روح اهللا تعـاىل

ْوال تيأسـوا مـن رو...{:  قال تعاىل؛وإعجاز ملشيئته، تعاىل وقدرته ََّ ُ ِْ ْ َ َ َح اهللاِ إنـه ال َ ُ َّ ِ ِ
َييأس مـن روح اهللاِّ إال القـوم الكـافرون ُ ُ َّ ْ َِ َِ ْ ْْ ْ َُ َّ ِ ِ َّومـن الواضـح بـأن ، )٨٧: يوسـف( }َ

فـال ، ًوأمـا سـاحة الوجـوب فمـرشعة أبـدا، ُاإلمكان وعدمه ساحته املمكن
ّحيكمها أو يوقفها يشء البت فـإن انعقـدت ، ة غري نفس انعقاد مشيئته سـبحانهُ

َإنام قولنا ليشء إذا أردناه أن {: َّاد بالنحو الذي سجله لنا القرآن الكريمَّحتقق املر َُ ْ َْ ََّ َ ُِ ٍِ ِْ ََ ََ
ُنقول له كن فيكون ُ ََّ َ ُ ُ َ َ ُله األمر من قبل ومن بعد، )٤٠: النحل( }ُ ِفسبحان الذي {، ُ َّ َ َ ْ ُ َ

َبيده ملكوت كل يشء وإليه ترجعون ُ َ َْ ْ َ َُ ُِ ٍ ِ َِ ِّ َِ ْ َ ُ ُ   .)٨٣: يس( }ِ
َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{: ا قو  تع ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{  

 

ا قد وعدنا بتسليط الضوء يف موضوعة الكريس عىل نكات املجازيـة يف كنّ
ثم ، ًوحتقيق مسألة املصداق اخلارجي من عدمه للكريس والعرش معا، التعبري

ة؛ ّعامـتبة الوجودية اإلمكانية التي تنشأ منها التـدابري البيان صلة العرش باملر
قسم هذه البيانات اجلديدة عىل حمـاور ، وقد حان موعد الوفاء بذلك ِّحيث سنُ
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 : وهي، ةمخس
 .ُاالجتاهات املتعاطية مع موضوعة الكريس :لّاملحور األو
 .صلة الكريس بالعرش والعلم والتدبري :املحور الثاين

 ).تعميق االجتاه الرابع(ّرمزية الكريس ورس التعبري به  :املحور الثالث
 .املفاد النهائي للكريس يف حدود فقرة البحث :املحور الرابع

 .صلتنا املعرفية واملعنوية بالكريس :املحور اخلامس
ومن خالل ذلك سوف نكـون قـد اقرتبنـا مـن تـشكيل رؤيـة تفـسريية 

ِّواضحة ملوضوعة تشكل حمورية كبـرية يف الن وهـي حموريـة ، ظـام التفـسرييُ
، والتي تقـف يف طليعتهـا مفـردة الكـريس، ّالعناوين الفاردة يف النص القرآين

ُجنبا إىل جنب املفردات الفاردة األخرى من قبيل اللـوح والقلـم والـرصاط ، ً
 .وغري ذلك، وامليزان والعرش والرضوان والقرب

ى يف النظـام يتـه الكـربّمن هنا يكتسب البحث يف موضوعة الكـريس أمه
ًالتفسريي؛ ملا عرفت يف الفـصول األوىل مـن هـذه الدراسـة أن هنالـك شـيئا  َّ ُ ِ

ُيمكن أن نطلق عليه بالبنى التحتية للعملية التفـسريية واحـدة منهـا معرفـة ، ُُ
وال ، وغري ذلـك، هاداملحاور القرآنية واألوتاد القرآنية ومعاين الرمزية وحدو

ِّريب بأن موضوعة بحثنا تشك ُ ُل أساسا مهام يف بناءات البنى التحتيـة للعمليـة َّ ً ً
 .التفسريية

 

َّكنا قد تعرضنا يف دراسات سابقة  لالجتاهات املطروحة يف التعاطي مـع )١(ُ
، كالعرش والقلم واللـوح، ُموضوعة الكريس وما يشاهبها من العناوين الفاردة

 : وهي كالتايل، ُوقد ارتأينا عرضها بام يناسب رؤيتنا التفسريية، به ذلكوما شا
                                                 

 . ٣٣٩-٣٣٦ ص،١ج: ، األستاذ احليدريالتوحيد:  انظر)١(
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 ِّاملعطلة: لّاالجتاه األو
َوهو االجتاه املناهض للعقل والنقل اآلمر ر يف كلـامت ّين بالبحث والتـدبُ

فقـد اعتـرب أصـحاب هـذا ، بدعوى البدعية يف السؤال عـن ذلـك، اهللا تعاىل
والسؤال عنهـا حـرام ، ه املفاهيم الدينية بدعةاالجتاه السلبي أن البحث يف هذ

َبل وحياس، ًرشعا ّوهو اجتاه له خلفية تأرخييـة متتـد إىل الـصدر األو، ب عليهُ ل ّ
فقـد ، ُحتى اشتهر ذلك فيام بعد عـن اإلمـام مالـك ورووه عنـه، من اإلسالم

َالرمحن عىل العـرش اسـتوى{: عن معنى قوله تعاىل(: ُسئل َ َ ُ ََ ْ ْ َِّ ْ َ طـرق أوفعـرق ، }ْ
 ،منـه غـري معقـول الكيـف:  وقـالرأسـه رفع َّ ثم،وصار ينكت بعوده يف يده
ـ ، والسؤال عنه بدعـة، به واجبواإليامن ،واالستواء منه غري جمهول  كوأظنّ

 مـن َّنإ: ُويف رواية أخرى أنه قال، )١(...)خرجُأ بالسائل فوأمر ؛صاحب بدعة
 ذلك فأجـاب وزاعي عنسئل األوقد ، عاد إىل هذا السؤال عنه أرضب عنقه

هم السائل بالضاللة َّبتكرار نص اآلية ثم اتـَّ ّ)٢(. 
ُإنه اجتاه يواجه اجلهل باليشء بإلصاق الباحث والـسائل بتهمـة الـضاللة 

َّوكم كان األحرى هبم الرجوع إىل أهل الذكر ممن أمر اهللا تعاىل ، واقتفاء البدع
َّوممـا ، م حركـة الفكـر حتجي عنّأو السكوت والكف، ّورسوله بالتمسك هبم

ّيؤسف له أن هذا االجتاه الضارب يف التأريخ اإلسـالمي كـان يمث َّ لـه الـسواد ُ
ائي هـذه احلقيقـة املؤملـة طباطبـِّوهنـا يـسجل لنـا ال، ُاألعظم من سلف األمة

َّم ُثـ{: للناس يف معنى العرش بل يف معنى قولـه(: حيث يقول، ًواملرعبة أيضا
ِاستوى عىل العرش ْ َْ َ َْ َ  فـأكثر ، واآليات التـي يف هـذا املـساق مـسالك خمتلفـة،}َ

السلف عىل أهنا وما يشاكلها من اآليات من املتشاهبات التـي جيـب أن يرجـع 
                                                 

  .<٥: طه>: واآلية .٤٦٥ ص،٦ج: مام مالكإلل ،نة الكربىّاملدو )١(
 .٧٨ ص،٢ج: لزركيشل،  الربهان يف علوم القرآن)٢(
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لـع إىل ّ وهؤالء يرون البحث عن احلقائق الدينية والتط،علمها إىل اهللا سبحانه
التعطـييل ذا االجتاه ّأن هلولذلك جتد  ،)١() بدعةةما وراء ظواهر الكتاب والسن

ّ ارتباطه بالسلف أنصارا ودعاة وإمكانات وأصداء تصم اآلذانّحجةب ً ُ ً. 
ّاملشبهة واملجس: االجتاه الثاين ّ  مةُ

كـام هـو ،  بحمل األلفـاظ عـىل ظاهرهـاّتمثلوالتجسيم يف هذه املوارد ي
اليــد والعــني (: التــي وردت فيهــا كلــامت، احلــال يف مجيــع صــفات التــشبيه

حيث محلوها عىل مـصاديقها ،  جاء يف الكريس والعرشومنه ما، ...)والوجه
َّوأن ، هيئة الرسير له قـوائمكفالعرش عىل سبيل املثال ال احلرص خملوق ، ّاملادية

 !ِّعىل حد استواء ملوك البرش عىل عروشهم،  عليهٍستوماهللا تعاىل 
ِثم استوى عىل العرش{ قوله تعاىلفعن ابن كثري يف  ْ ْ ََّ َ َْ َ ام جاء من  كّ أنه يمر،}َ

 عـىل أنـه ...ً كبـرياًغري تكييف وال تشبيه وال تعطيل وال متثيل تعاىل اهللا علـوا
 ولـيس ،ة ممـا يـيل العـامل مـن هـذا الوجـهّ قبّدلةاألالصحيح الذي تقوم عليه 

ثم ينـسب ذلـك إىل ، )٢() له قوائم ومحلة حيملونهَّن أل،األفالكبمحيط كسائر 
؛ وهو قـول رصيـح )٣() له قوائم حتملهَّع أن قد ثبت يف الرشإنه(: الرشع بقوله

نقرؤهـا : وقال بعـضهم(: قال، فعن القرطبي يف تفسري آية االستواء، بالتشبيه
 .)٤()هةّوهذا قول املشب، ها عىل ما حيتمله ظاهر اللغةّونفرس

َّوالغريب من ابن كثري أنه ينفي التـشبيه والتمثيـل ثـم يثبـت أن للعـرش  ُ
َالـذين حيملـون {: ذلـك مـن فهـم مغلـوط لقولـه تعـاىلَّ توهم ّلعلهو، قوائم ُ َِّ ِْ َ َ

                                                 
 .١٥٣ ص،٨ج : يف تفسري القرآنامليزان  )١(
 .<٥٩: الفرقان>: واآلية. ٥١٧ ص،٢ج: كثري بنال، العظيم القرآن تفسري )٢(
  .١٢ ص،١ج: بن كثريال، البداية والنهاية )٣(
  .٢٥٤ ص ،١ج: تفسري القرطبي )٤(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٢٥٠

َالعرش ْ َ ُوما جاء يف األخبار يف موضوعة الكـريس مـا يـساعد ، )٧: غافر( }...ْ
ّإن الـسامء (: من قبيل ما ورد عن أمري املـؤمنني عـيل عليـه الـسالم، عىل ذلك

ملونـه وله أربعـة أمـالك حي، لوق يف جوف الكريسخمّواألرض وما فيهن من خلق 
 .ُفأربعة أمالك قد توحي بوجود أربعة قوائم، )١()بإذن اهللا

ًونحن ال نرتب حمذورا عىل أصل اإلحياء ِّ ّوإنام نشكل عىل التصور امل، ُ  ّاديُ
وإذا ما كان ، والتي ترسي إىل نفس العرش أو الكريس، الرصف لتلك القوائم

َّا فإن اجلالس عليه يف رؤيتهم سيكون كذلكّماديالعرش  حيث ورد يف معظم ، ً
ف ل ّحتى مث، َّاهتم بأن استواء اهللا عىل العرش بمعنى جلوسه عليه وهيمنتهمصنّ

وروايـات األطـيط شـاهدة عـىل ، البعض لذلك اجللوس بجلوسه عىل منربه
 العرش حتته أطـيط الرحـل اجلديـد حتـت الراكـب ّوا أنه يئطَحيث رو، ذلك
 .)٢(الثقيل

ّوغري خفي بأن هذا النـوع مـن  التمثيـل رضب مـن التـشبيه والتجـسيم ٍّ
ًاملمنوعني عقال ونقال؛ قال ال  ،هة مـن املـسلمنيّوهؤالء هم املـشب(: ائيطباطبً

 ًامثل شـيئاُ العاملني أن يَّه ربّ وتنز،ة والعقل ختاصمهم يف ذلكوالكتاب والسنّ
 . )٣()سَّ تعاىل وتقد، ويشبهه يف ذات أو صفه أو فعل،من خلقه

                                                 
 .٤٥٨ح ،١٣٨ ص،١ج: تفسري العيايش )١(
 .١٥٩ ص،١٠ج: لهيثميل ،جممع الزوائد )٢(

ِّجدير بالذكر أن السيد األستاذ املحقـق  ُ قـد أفـرد هلـذه الروايـات املوضـوعة ) دام ظلـه(َُّ
ّوالظاهرة يف التشبيه حلقات عديدة ضمنها ألصل بحثه يف الرد  عىل االجتاه األموي الذي َّ

ّيمثل ُن عرفوا باالجتاه السلفي التكفريي؛ وقد شاعت الذي، ه ابن تيمية وأتباعه املعارصونُ
ُوالقـت رواجـا منقطـع النظـري؛ وهـي يف ، هذه احللقات يف األوساط العلمية والـشعبية ً

 .طريقها للتدوين والنرش
  .١٥٣ ص،٨ج: يف تفسري القرآنامليزان  )٣(
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 هليئة واألفالكا: االجتاه الثالث
اعتمد هذا االجتاه عىل علم اهليئة البطليمويس القائم عىل نظريـة األفـالك 

والكـريس ، وا العرش بالفلك التاسع املحـيط بالعـامل اجلـسامينّففرس، التسعة
وهـو ، ّلكليـة الـسبعةا األفـالك اويف جوفه، بالفلك الثامن الذي فيه الثوابت

 يف اهليئـة األخـرية ومـع األبحـاث، هةاجتاه يتعارض مع ظواهر القرآن من ج
  التي أبطلت هذه الفرضيات القديمة؛– والتجربة ِّدة باحلسّوالطبيعيات املؤي

ُ من جهـة أخـرى؛ -اورفع اليد عنهاهتا تطبيقّ التنصل عن اضطر هؤالء إىلَّمما 
وال خيفى ما لألفالك البطليموسية من آثار سلبية تركتها عىل املنظومة الفكرية 

 .أرباب العلم الذين مل خيرجوا بعد من أرسها ونتائجهامن ري للكث
 )الرمزية(الكناية واملجاز : االجتاه الرابع

َّإن هذا االجتاه وإن اعتمـد املبالغـة يف التنزيـه إال أنـه أفـضل االجتاهـات 
ارجيـة للعـرش والكـريس خحيث أنكر وجـود مـصاديق أو حقـائق ، اآلنفة

َّأن ما جاء يف النصوص ال يعدو عن اعترب و، كوما شابه ذل، القلموواأللواح 
 فاالستواء والعـرش والكـريس تعـابري خمتلفـة .االستعامل الكنائي واملجازي

والـرشوع يف ، وهو اإلشارة إىل قدرته واستيالئه عىل عامل اخللق، واملراد واحد
وهذه العناوين ليست موجـودات ، فليس هنالك إال اهللا تعاىل وخلقه، تدبريه
 .ةخارجي

ًإن هذا االجتاه وإن مل يكن تعطيليا ُفأولئك قـالوا ، ُإال أنه يوافقه بالنتيجة، َّ
، ًوهؤالء نفـوا وجودهـا ابتـداء، بوجودها حقيقة ولكنهم منعوا من تفسريها

ّوال فرق كثري بني إلغاء أصل اليشء وبني إلغاء تفسريه؛ وهـو اجتـاه يـصب يف 
اقعية ومصاديق خارجيـة و حقائق ّتفريغ النص الديني من دالالته عىل وجود

ًمكتفيا باملجال الكنائي واالعتباري هلا، وراء ألفاظها ُ. 
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ًوعىل أي حال فإن هلذا االجتاه أنصارا كث ، ين مـن القـدماء واملعـارصينريِّ
الـذين حـاولوا إعطـاء ، )١(اهلرمنيوطيقـاُيـصطلح عليـه أصـحاب مـا َّالسيام 

وقـد بـالغ بعـض أنـصارها ، دالالت جديـدة لأللفـاظ أسـموها بـالقراءات
ُ تربعية مل تؤخذ فيهـا مقاصـد ٍم وإحداث معانّبمحاولة تغييب مقاصد املتكل

َّاملتكلم؛ وعىل أي حال فإن  َّزال مثرية للغـط واجلـدل ما ت كانت واهلرمنيوطيقاّ
 .داليل األلفاظمواخلالف يف حتديد 

  املصداقّتعددوحدة املفهوم و: االجتاه اخلامس
ّل أن جيمع بني املـداليل اللفظيـة للـنص واالجتـاه والذي حاوهو االجتاه 

َّالعقيل يف التعاطي مع احلقـائق التـي تتوحـد وتتفـرد عـىل مـستوى املفهـوم َّ ،
ّة تدور بـني الوجـود املـادي ّتعددضمن آفاق م،  عىل مستوى املصداقّتكثروت

ًوالوجود املجرد؛ فالكريس مثال ال ينطوي عىل مصداق واحـد هـو املـصدا ق ّ
ًتنوع فيشملهام معايوإنام من املمكن له أن ، َّأو املصداق املجرد، ّاملادي ّ. 

ّوهلذا االجتاه خلفيات تأرخيية وممارسـات علميـة سـابقة متتـد إىل اإلمـام 
َثم اكتسب عمقا تنظرييا مع علمني، الغزايل َ ًُ مهـا صـدر الـدين الـشريازي يف ، ً

حتــى وصــلت إىل ، <لــصايفا>واملــال فــيض الكاشــاين يف تفــسريه ، مفاتيحــه
وتعـاطى ، الذي اعتمد هذا االجتاه يف تكوين منهجـه التفـسريي، ائيطباطبال

ًمعه عىل نطاق واسع شمل عددا كبريا من احلقائق القرآنية   .الدينيةوً
 

َّ بأن الكريس َّمن جمموع املعطيات السابقة يف موضوعة الكريس يرتشح لنا
ًوأن هذه املرتبة هلا أفق تـدبريي وسـيع جـدا ، مرتبة من مراتب علمه سبحانه َُّ

                                                 
  .فراجع، َّ مر بيان هذا االصطالح يف الفصل األول من الباب األول من الكتاب)١(
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َّ وهـذا مـا رصحـت بـه بعـض .نوينضوي حتته الـساموات الـسبع واألرضـ
 .النصوص الروائية

سـألت أبـا (: أما كون كرسيه علمه فقد ورد عن حفص بـن غيـاث قـال
ِوســع كرســيه الــسموات {: ّلّلــسالم عــن قــول اهللا عــز وجــاعبــداهللا عليــه  ِ َِ ُ َ ََّ ُّ ْ ُ

َواألرض ْ َ  .)١()علمه: قال ،}َ
سة بـني يـوأما كونه مرتبة من مراتب علمه فذلك واضح من خـالل املقا

وبني حمدوديـة الكـريس بالنـسبة للعـرش مـن جهـة ، إطالقية علمه من جهة
 جواب لإلمام جعفر الصادق عليـه الـسالم <االحتجاج>فقد ورد يف ، ُأخرى
ّكـل يشء خلـق :  قال عليه الـسالم؟م العرشأالكريس أكرب (:  قد سألهلرجل

فخلـق : قال، ّفإنه أعظم من أن حييط به الكريس، رشهعاهللا يف جوف الكريس خال 
ّثـم خلـق الكـريس فحـش ... خلـق، نعم:  قال عليه السالم؟النهار قبل الليل اه ّ

ق العـرش فجعلـه ّثـم خلـ، ّوالكريس أكرب من كل يشء خلق، لساموات واألرضا
 .)٢()كرب من الكريسأ

ً كونـه حميطـا بالـساموايوأما اجلنبة التدبريية يف الكريس فه ،  واألرضتُ
ِحيث ورد عن أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم حـني سـئل عـن قولـه تعـاىل ُ :

َوسع كرسيه السموات واألرض{ ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ّإن الـسامء واألرض ومـا فـيهن مـن (: قـال ،}ُِ ّ
 .)٣()وله أربعة أمالك حيملونه بإذن اهللا، وق يف جوف الكريسلخمخلق 

ُوهذه اجلنبة التدبريية الوسيعة األفق للكريس تـنجيل لنـا يف مـا ورد عـن 
يا رسول اهللا (: قالفّحيث سأله أبو ذر الغفاري ، ّرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

                                                 
 .<٥٢>: الباب، ١ ح،٣٢٧ص: للصدوق،  التوحيد)١(
  .١٠٠ ص،٢ج: االحتجاج )٢(
 .٤٥٨ح ،١٣٨ ص،١ج: تفسري العيايش )٣(
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ُصىل اهللا عليه وآله ما أفضل ما أنزل  آيـة :  عليـه وآلـهّ قـال صـىل اهللا؟ليـكعّ
ّال كحلقة ملقاة بـأرض إما الساموات السبع واألرضون السبع يف الكريس ، الكريس

 .)١()حللقةاّن فضل العرش عىل الكريس كفضل فالة عىل إّثم و، فالة
                                                 

 .١٧ ح،٥٣٤ص ،١ج:  يف تفسري القرآنالربهان )١(
َّينبغي أن يعلم بأن املشهور عىل ألسنة الروايات ويف كلامت األعالم هو أن العـرش أكـرب  َّ ُ

، كام هو واضح يف الروايـات الـسابقة، يشء يف الكريس إال العرش ّكلَّوأن ، من الكريس
ًولكن هنالك روايات تبني عكس ذلك متاما ّ ُ ُيشء قـد جعـل يف الكـريس ّكل َّفلساهنا أن ، َّ

ها عني الروايات السابقة ومن بين، لعيايش يف ذلك مجلة رواياتوقد روى ا، حتى العرش
قـال (: عليه الـسالم قـالالصادق  عبد اهللا عن أيبفقد روى ، مع إبدال العرش بالكريس

 مـا الـسموات الـسبع ،آيـة الكـريس:  قال؟يا رسول اهللا ما أفضل ما أنزل عليك: أبو ذر
 فضله عىل َّنأو - قفر خالية- ال كحلقة ملقاة بأرض بالقعإرضون السبع يف الكريس واأل

 .<٤٥٦ح ،١٥٧ ص،١ج: تفسري العيايش>).  عىل احللقةالفالةالعرش كفضل 
َوسـع {: سألت أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم عـن قـول اهللا(: عن زرارة قالويف خرب آخر  َِ

ُكرسيه ُّ ِْ :  قـال؟واألرض وسع الكريس أو الكريس وسع السموات واألرض السموات }ُ
. ) خلـق اهللا يف الكـريسءّ والعـرش وكـل يش،واألرض بل الكريس وسع السموات ،ال
 .<٤٥٨ح ،١٥٧ ص،١ج: املصدر السابق>

ّوالغريب أن املحد ِّوأن املحققني لتفسريه ، ًث البحراين قد روى الروايتني املتعارضتني معاَّ ُ َّ
ّمع أن العيايش مل يرو رواية البحـراين البتـ، نسبوا الروايتني للعيايش وإنـام روى فـضل ، ةَّ
َّعلام بأن مـا أثبتنـاه، ؛ وال ندري بام نعتذر هلمّتقدمكام ، الكريس عىل العرش  يف املـتن قـد ً

وابـن أيب . ١ح ،٣٣٢ص: معاين األخبارو، ٥٢٤ص : اخلصال من الصدوق يفّكل رواه 
 ابن حجرو. ١٤٣ح ،١٠٠ ص،٤ج: ًوأيضا. ٢٦ح ،٩٠ ص،١ج: يلعوايل الآل مجهور يف

، ١ح ،٥ ص،٥٥ج: بحار األنـوار  يفالعالمة املجليسو. ٣٤٧ ص،١٣ج: فتح الباري يف
َّ؛ فلم يبق إال أن نقـول بـأن  املنثورّواملعاين والعيايش والدراخلصال وقد نسبه املجليس إىل 

َّقة لتفسري العيايش ليست حمققة أو أن العيايش أخطأ يف النقـل أو أن الـسهو َّالنسخة املحق ُ
 .ّأو أن هنالك نسخة للعيايش نقل منها األعالم ومل يقف عليها املحققون، اخّمن النس
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ًإن سعة الكريس العلمية للساموات واألرض يمكـن إثباهتـا قرآنيـا فقـد ، َُّ
ُري بالـساموات واألرض يـراد بـه عـامل َّا يف أكثر مـن مـورد بـأن التعبـمنّّتقدم 

ة اإلمكان واخللق فهو مندرج حتت ّ يشء دخل حتت مظلّفكل، اإلمكان بأرسه
ــ ــساموات واألرضّمظل ــاىل، ة ال ــال تع ــد ق ــساموات {: وق ــيه ال ــع كرس ِوس ِ َِ ُ َ ََ َّ ُّ ْ ُ

َواألرض ْ َ َإنام إهلكم اهللاُ الذي ال إله إال هو {: ًوقال أيضا، }َ ُ ََّ َِ ِ ِ َِ َِّ ُ ُ ََُّ ًوسع كل يشء علـامَ ْ َِّ ٍ ِْ َ ُ َ َ{ 
ّلة أن كرسيّفتكون املحص، )٩٨: طه( ه سبحانه قد وسع الـساموات واألرض َّ

 .ًوالسعة تعبري آخر عن اإلحاطة بجميع لوازمها تبعا للبيانات السابقة، ًعلام
ُا العالقة العلمية بني العرش والكريس فيمكن استجالؤها من كلمـة ّوأم

كـرب مـن أّثم خلق العرش فجعله (: كرذالم اآلنفة الاإلمام الصادق عليه الس
ّوخملوقية العـرش مقـر، )الكريس ُّقـل مـن رب {: كـام قولـه تعـاىل، ًرة قرآنيـاُ َّ َ ْ ُ

ِالساموات السبع ورب العرش العظيم ِ َِ َ ُّ َ ْ َْ ِْ ْ َ َّ َِّ  .)٨٦: املؤمنون( }َ
هـو اهليمنـة و ،ومن خالل فهمنا لالستواء عىل العـرش بمعنـاه الـراجح

ً يتبني لنا بأن الكريس حمـيط بالـساموات واألرض علـام،مية املطلقةالعل ُ َّ َّوأن ، َّ
ًالعرش حميط بالكريس علام ًوأن اهللا تعاىل حميط باجلميع علـام؛ إهنـا اإلحاطـة ، ُ َّ

ًفيكون املحيط مرشفا بعلمه عىل املحاط به ومدبرا ألمره، َّالكاملية احلقة ًِّ ُ ُُ وهذا ، ُ
ِّي يفرس لنا كلمة لرسول اإلرشاف الكاميل العلم صىل اهللا عليه وآله يروهيـا اهللا ُ

 رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله َّإن(: حيث يقول، أمري املؤمنني عيل عليه السالم
 كـان ٌّ ومل يؤهتـا نبـي، حتـت العـرشٍ آيـة الكـريس مـن كنـزعطيـتُأ: أخربين قال

كام ، ف كامل العرش إرشاّفهي يف ظل، واآلية تعكس كامهلا وحتكيه، )١()...قبيل
  .َّأن العرش يف ظل إرشاف كامل اهللا املطلق وعلمه

ّ العلمي تارة ينظر فيه التجليات األسامئيةّرتتبَّإن هذا ال فيكـون بعـض ، ُ
                                                 

  .١٢٦ ص،٨٣ج: بحار األنوار )١(
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ًخلقه مظهرا لكامل كرسيه وآخر مظهرا لكامل عرشه ًكـام أن هنالـك مظهـرا ، ً َّ
ت التنظيميـة لتـدبري ُوتارة ينظـر فيـه الـسياقا، لرمحته وقدرته ورضاه وغضبه

ِإن ربكم اهللاُ الذي خلق الـساموات واألرض يف {: كام هو ظاهر قوله تعاىل، العامل ََ ُْ َّ ُ ََ َ َِّ َِ َ َ ََّ َّ ِ
َستة أيام ثم استوى عىل العـرش يـدبر األمـر ْ ُ ُ ْ ْ َّ ََّ ِّ َ َ ََ َ َِّ ْ َ ُ ٍ َ ِ وبعـد االسـتواء ، )٣: يـونس( }...ِ

والبعديـة ليـست ، ُلتـدبري املـتقنواهليمنة العلمية عىل ما برأه من خلقه وقـع ا
التـدبري هـو اإلتيـان بالـيشء عقيـب (: و، مراتبية وجوديةهي زمانية بقدر ما 

ِّويراد به ترتيب األشياء املتعددة املختلفة ونظمها بوضـع ، اليشء ُ يشء يف ّكـل ُ
ُبحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغـرض والفائـدة ،  بهّاصموضعه اخل ّ

َّالعامل نظم أجزائه نظام جيدا متقنا بحيث يتوجه به فتدبري أمر  ... ً ًُ يشء إىل ّكـل ً
 .)١()غايته املقصودة

، وال خيفى امتياز العرش عىل الكريس برمزيته ألمر فوق مستوى التـدبري
وإن كـان هـذا ، ل ملقـام الـسلطنةّفالعرش حامل ملعنى امللك وممث، وهو امللك

واقرتانـه بامللـك ، ًرش أكثـر قربـا لـذلكَّإال أن العـ، املعنى ال يعدمه الكريس
ُ بالرضورة انتهاء مجيع أزمة األمور إليهنيوالسلطنة يع ففي عامل الكون عـىل (: َّ

ُمرحلة تنتهي إليها مجيع أزمة احلوادث امللقـاة عـىل كواهـل ، اختالف مراحله َّ
ّوأزمة األسباب عىل اختالف أشخاصها وأنواعها وترتـب مراتبهـا ، األسباب َّ

ًاملسمى عرشاوهو  َّ ّوفيه صور األمور الكونية املدب، ُ رة بتدبري اهللا سبحانه كـيفام ُ
َّومـن هنـا ذكـروا بـأن االسـتيالء كنايـة عـن ، )٢()وعنده مفاتح الغيب، شاء

ّاستيالئه تعاىل عىل ملكه وقيامه بتدبري األمر بنحو ينبسط عىل كل ما دق وجل َّّ . 
 والتدبريي ترشق أمامنا حقيقة التصوير العلمي واملظهريهذا ويف ضوء 

ْالـذين حيملـون العـرش ومـن {: محلة العرش وأسباب تسبيحهم يف قوله تعاىل َ َ ََ َْ ْ ُ ََّ ِ ِْ َ
                                                 

 . ١٧-١٦ص: آية اهللا احليدري، )العرش والكريس يف القرآن الكريم( بحوث عقائدية )١(
 . ١٥ص:  املصدر السابق)٢(
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ْحوله يسبحون بحمد رهبم ِّ َ ْ َ ُِ ِ َ ُ ِّ ُ ْ َِ َ هـم محلـة : ُاألوىل، فهؤالء طبقتـان، )٧: غافر( }...َ
ِّهم املـسبحون بحمـده لفـيض علمـ: والثانية، علمه تعاىل وكامله واحلامـل ، هُ

َّومـن عمـل بمقتـىض علمـه سـبحانه حـف ، والدائر عامـل بمقتـىض علمـه ُ
َال يعـصون اهللاَ مـا أمـرهم ويفعلـون مـا ...{: وقد قال فيهم، بالعصمة الكربى َ ْ َ َ َ ََ َُ َ َ ُ ُ ْْ َ

َيؤمرون ُْ َ  .)٦: التحريم( }ُ
: َّوإن العرش يف قوله، َّإن االستواء عىل العرش هو امللك: وإن شئت قلت

َذين حيملون العرشَّال{ ْ َ َْ َُ ِ ِْ ، ً مجيعـا واحـد-امللـك والعـرش -ومها ،  هو العلم}َ
َّوهو املقام الذي يظهـر بـه مجيـع األشـياء ويرتكـز فيـه إمجـال مجيـع التـدابري 

، فهو مقام امللك الذي تصدر منه التـدابري، التفصيلية اجلارية يف نظام الوجود
 ورد يف خرب طويل عن اإلمام عـيل وقد، )١(ومقام العلم الذي يظهر به األشياء
  .)٢()العرش اسم علم وقدرة(: بن موسى الرضا عليه السالم قوله

 

، ُ ما نريد عرضه يف هذا املحور هـو حماولـة تعميـق فكـرة االجتـاه الرابـع
يس والعرش والقلم من قبيل الكر، القائل بالكناية واملجاز يف العناوين الفاردة

 أهنـم ينفـون الـدالالت املطابقـة هلـذه ّتـضحوما شابه ذلك؛ فقـد ا، واللوح
كـام هـو ،  بإرادة املعنى املجـازي هلـا-ةّاديً وحتديدا التصويرات امل- العناوين

ٍة عىل معـان غـري ّدالال، من قبيل اليد والوجه والعني، احلال يف صفات التشبيه
وكام هو احلـال يف مـوارد متنـع فيهـا ، ألمر والعلممن قبيل القدرة وا، مطابقية

ِومـن كـان يف هــذه {: كام يف قوله تعـاىل، القرينة العقلية من إرادة الظاهر منها ِ َ َِ َ َ َ
ًأعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال ِ َ َ َ َُّ َ َ َ ََ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ُحيـث يـراد العمـى ، )٧٢: اإلرساء( }َ

                                                 
 .٥٥ص: )العرش والكريس يف القرآن الكريم(بحوث عقائدية :  انظر)١(
 .٢ ح،١٣٠ ص،١ج: ُ أصول الكايف)٢(
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َّعن احلق وطريق النجاة؛ وغري ذلك مما ل  .ه صلة وثيقة بموضوعة البحثِّ
َّإن هذا االجتاه وإن كان حيجب الظاهر عن مصداقه يف العنـاوين الفـاردة 

ة ّفـال كـالم عنـد عامـ، ُإال أنه ال جيانب احلقيقة يف كشفه عن املقصد احلقيقي
ُعناوين مشرية ، عىل سبيل املثال ال احلرص، األعالم من كون الكريس والعرش

وهـذا مـا يلتـزم بـه أصـحاب االجتـاه ، مللـك والـسلطنةإىل العلم والقدرة وا
وأما بالنسبة للمصداق املطابقي للعنوان فإهنم حيـذرون منـه خـشية ، الكنائي

َّفلو اعتذرنا هلـم بـأهنم مل يقفـوا عـىل ، اخلوض يف التشبيه والتمثيل والتجسيم
ّإمكان حتقق املصداق بثوب املظهرية والتجيل ال بثوب التشبيه  طرحوه َّفإن ما، ّ

ًحق ال خالف فيه عقال ونقال ً وعليه فـإهنم بحاجـة إىل تـصحيح أسـايس يف ، ّ
َّفإن تلك العناوين ال ، ِّتصوير املصداق اخلارجي احليس أو املصداق الشهودي

ً دائام إىل عملية التأويـل والقـول ّة لنضطرّاديتنحرص مصاديقها باملوجودات امل
سـواء ، ةّجـردليـة املّ عنـد مـصاديقها األوفّكام أهنا ال تتوق، بالكناية واملجاز

ولـذلك ، ُة أخرىّردكانت حاكية عن صفات إهلية أم عن وجودات إمكانية جم
ُالبد من توسيع أفق الرؤية ، ُمع التأكيد عىل بلورة نظرية أو أطروحة املظهرية، َّ

وهذا مـا حـاول أن ، من جتسيم وتشبيه ومتثيل وما شابه، لكي ال يقع املحذور
ًرغم أنه يعاين هو اآلخر قصورا يف تتميم بياناته، يه االجتاه اخلامسيصل إل ُ. 

 

ِّوهنا يمكن أن نسجل ذلك من خالل  :  وهي، نقاطّ عدةُُ
َّال شك أن هنالك إحاطة علمية للكريس ً:الّأو ُواملحاط به هو خصوص ، َّ

والتي ال ينبغـي إعـامل التأويـل فيهـا ، ّض بنص فقرة البحثالساموات واألر
ُفهنالك كريس حميط وساموات وأرض حماط ، وإخراجها عن مداليلها احلقيقية ُ

 .هبا
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ّإن اجلهـة التدبرييـة للكـريس هـي امللحوظـة أو :ًثانيا ومـا ، ًال وبالـذاتَّ
عـل التصوير العلمي لذلك إال طريق لتحقيق هذا اهلدف احلقيقي من أصل ج

 .الكريس
ّإن املصداق األو :ًثالثا ثـم انعكـس ، ّردل للكريس هـو وجـود نـوري جمـَّ

َّفمن توفر عىل القدر املتيقن ، وأرشق هذا الوجود النوري عىل صفحة الوجود َُّ
ُعىل حد مـا نثبتـه مـن مظهريـة ، ً مظهرا لهة والتدبريية صارمن كامالته العلمي ِّ

 فهنالك - ألسامء اإلهلية هلا مظاهر وجوديةفإذا كانت ا، اخللق لألسامء اإلهلية
َّوغري ذلك مما له صلة وثيقة بمقامـات ، ُوعني وسمع وأذن ووجه، يد هللا تعاىل

َّ فـإن ثبوهتـا للكـريس -)١(النوافل والفـرائض ومجـع اجلمـع وأحديـة اجلمـع
                                                 

ُ قرب النوافل، وقرب الفرائض، ومقام اجلم:ات أربع مقام هذه)١( ع بينهام دون القدرة عـىل ُ
ّ ومقام اجلمع بينهام مع القدرة عىل التحك،م فيهامّالتحك  .م فيهامُ

عن رسـول قد ورد فيه  و،ه ولسانهوسمعالعبد يكون اهللا تعاىل عني ففيه ُقرب النوافل أما 
ّليتقـرب إيل بالنافلـة حتـ - أي العبـد- ّنـهإو...(:  عن اهللا تعـاىلّصىل اهللا عليه وآلهاهللا  ى ّ
 ولسانه الذي ينطـق ،ُ وبرصه الذي يبرص به،ُحببته كنت سمعه الذي يسمع بهأ فإذا ،ّحبهُأ
، ٢ج: أصـول الكـايف>). لني أعطيتـهأ وإن سـ، إن دعـاين أجبتـه، ويده التي يبطش هبا،به
 . ويف هذا املقام يكون العبد قد أوجب النوافل عىل نفسه.<٧ ح،٣٥٢ص

ُوأما ق  هّفإن العبد نفسه يكون عني اهللا تعـاىل وسـمع، هسابقأرفع من  وهو، رب الفرائضّ
 ّصىل اهللا عليه وآلـهاهللا عن رسول  -مل نعثر عىل مصدره -قد ورد فيه خرب  و،ه ويدهولسان

ّما يزال عبدي يتقرب إيل بـالفرائض حتـى أحبـه: (عن اهللا تعاىل ّ ّ  فـإذا أحببتـه صـار سـمعي ،ّ
 ولـسانه ، وأنـا قلـب اهللا،أنا علم اهللا: (هالسالم قولعليه عيل أمري املؤمنني قد ورد عن و، )...و

    .<١، ح١٦٤ص:  مصدر سابق،توحيد الصدوق>). ... وجنب اهللا، وعني اهللا،الناطق
ًقـادرا عـىل مل يكـن فـإن ،  النوافـل والفـرائضيبني مقـامفيجمع ، اجلمعمجع مقام وأما 

ذلك فـ كـيفام شـاء ومتـى شـاء ّ وإن أمكنه التحكم فيهام،ّالتحكم فيهام فهو املقام الثالث
ًخري وهو املسمى بأحدية اجلمع، واملسمى أيضا بمقام املقام الرابع واأل ُ ُّ  =وهو، »ىنأو أد«ّ
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ّعلام بأن املصداق األو، والعرش والقلم من باب أوىل َّ ل للكـريس هـو بنفـسه ً
ّجتل أو كـام هـو ، ّوالـتجيل العلمـي غـري مقتـرص بـه،  الفعيلل لعلم اهللا تعاىلّ
 .واضح
ِّإن حمصلة ظاهر اآليات والروايات يف موضوعة الكريس والعرش  :ًرابعا َّ

 ّجـردُفهام مل يوضـعا مل، ُهي انتساهبا إىل احلقائق الغيبية واألمور اخلارجية، ًمعا
ًونظـرا لكـوهنام مـن ، لم والتـدبريَّوإنام لغرض عظيم يتعلق بـالع، تتميم املثل

عـامل غيـب : أعنـي، احلقائق الغيبيـة فـذلك يعنـي ارتبـاطهام بعـامل امللكـوت
 . الساموات واألرض وباطنهام

هو األقرب ملقام ، وهو اإلنسان الكامل، َّإن خليفة اهللا يف األرض: ًخامسا
، م اإلهلـيًنظرا لكون الكريس مرتبة رفيعة من مراتب العلـ، ِّجتيل الكريس فيه

ًونظرا لكونه مظهرا للحكم والسلطة والنفوذ ًوهذا ما ينسجم متاما مع مقـام ، ً
فقد ،  مقامهُّومظهرية خليفة اهللا تعاىل للكريس ال حتد، اخلالفة واإلمامة اإلهلية

كام هـو اعتقادنـا بالرسـول ، يرقى خليفة اهللا سبحانه إىل ما هو أرفع من ذلك
َفكان قاب قوسني أو أدنـى{: الذي ارتقى إىل مقاماألكرم صىل اهللا عليه وآله  َْ ْ ْ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ َ{ 

ًوعندئذ حق للكريس أن يكون مظهرا لكامله ومجالـه، )٩: الـنجم( َّ فـالكريس ، ُ
ل الـذي بـرأه اهللا تعـاىل يف ّوهو صىل اهللا عليه وآلـه النـور األو، َّكام تقدم، نور

َّثم خلق اهللا سبحانه منه كل خري، اخللق  ذكره عـن ّتقدمء ذلك يف خرب كام جا، َّ
َّومن الواضح بـأن الكـريس مفـردة عظيمـة مـن ، جابر بن عبداهللا األنصاري

 .رّفتدب، مفردات اخلري

                                                                                                                   
  علـيهم الـسالمأهـل البيـتوعرتته من ، ّ صىل اهللا عليه وآله باألصالةاهللا رسول مقام= 

ّفتوحـة لكـل إنـسان هي مف ،املقامات الثالثة األوىل من املمكن الوصول إليهاو .بالوراثة
 .وإىل يوم القيامة
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دنا لـصلتنا ووظيفتنـا جتـاه ّ يف املحور الرابـع نكـون قـد مهـّتقدمًتبعا ملا 
ومـن جهـة ، ًبون بالوقوف عىل كامالته معرفيـاُ فمن جهة نحن مطال.الكريس

ّأخرى نجد أنفسنا ملزمني متاما بالطاعة للتجيل ً ُ فـنحن ال ،  األعظـم للكـريسُ
ًنكاد نتحسس شيئا للكريس ومقامه لوال افرتاضنا لوجود خليفـة هللا تعـاىل يف  َّ

َّوقد علم األسامء كلها، األرض ِّ والكـريس واحـد ، ّبمعنى التحقق بكامالهتـا، ُ
ّومنه نفهم بأن والية خلفاء اهللا علينا وتول، من تلك األسامء هـي عـني ، ينا هلمَّ

ِفبهم عرف اهللا، ينا هللا تعاىل وعني واليته سبحانه عليناّتول ، ء عليهّوهم األدال، ُ
السالم عىل الذين مـن واالهـم فقـد ، ء عىل اهللاّدالالسالم عىل األ(: وقد ورد فيهم

 ومن جهلهم فقـد ، ومن عرفهم فقد عرف اهللا،د عادى اهللا ومن عاداهم فق،واىل اهللا
ِّوستكون لنـا وقفـة أخـرى نعمـق فيهـا أبحـاث صـلتنا ،  هذا)١()...جهل اهللا ُ ُ

وذلك يف معـرض ، وعىل الصعيدين املعريف واملعنوي، ووظيفتنا جتاه الكريس
  .بياناتنا األخرية يف تأويالت اآلية

 
ْوال يؤوده حف{: قو  تعا  ِ ُ ُ ُ َ َ ُظهما وهو الع  العظيمَ ِ َ َْ ْ ِ َ ُ َُ َ ُ{  

 

ُوهنا يمكن تسجيل خصوصيات احلفظ اإلهلي للساموات واألرض بعـد 
ُوال يؤوده{: الفراغ من عائدية الضمري يف قوله ُ َُ َ ِّفقد رج، }َ ته إىل اهللا َّحت عائديُ

نالك مـن يـرى ًمن الفريقني معا؛ ولكن ه، ينّوهو مشهور قول املفرس، تعاىل
 أنوالظـاهر (: حيث يقول، ائيطباطبوهو ما استظهره ال، عائديته إىل الكريس
ولكـن ، )٢() وإن جاز رجوعه إليه تعاىل،هو الكريس، دهومرجع الضمري يف يؤ

                                                 
  .٢، ح٥٧٩ ص،٤ج: لكلينيل، الكايف الفروع من )١(
  .٣٣٦ ص،٢ج:  امليزان يف تفسري القرآن)٢(
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َّوحيـث إن ، حيث اكتفى بنسبة ذلك للظـاهر، دون أن يسوق قرائن عىل ذلك
 ،ائيطباطبآلخر الذي وافقه الاملشهور خالف ذلك فإننا سوف نقف عند القول ا

فـذلك دليـل املـشهور ، ولكن ليس لنكتـة الظـاهر، فهو القول الراجح عندنا
إضـافة إىل ، يـهة علّدالـوإنام لوجود بعض القرائن الـسياقية اللفظيـة ال، ًأيضا

 : وهي كالتايل، ّالبيانات الروائية التي تنم عن ذلك
َوسع>: قوله :ُالقرينة األوىل ، ىل اإلحاطـة بالـساموات واألرض عّدالال، <َِ

ّوقد ذكرنا أنفا بأن هذه اإلحاطة العلمية تتضم َّ وعندئذ تكـون ، ن نكتة التدبريً
ن القبول بل ال مناص ع، مفردة احلفظ ونفي التعب عن الكريس هي األقرب

 .ّ ال كالم يف كونه تعاىل ال يمسه تعب أو لغوبإذ، هبا
: حيث يكون قوله، عطف عىل القريبهي العمل بقاعدة ال :القرينة الثانية

ُال يؤوده> ُ ُ َ َوسع>: ً معطوفا عىل<َ : َّومـن الواضـح بـأن فاعـل، فهـو األقـرب، <َِ
َوسع> ُكرسيه> هو <َِ ُّ ِْ فيكون املعطـوف عليـه كـذلك؛ وأمـا القرينـة الـسياقية ، <ُ

ُوهو العيل العظيم>: اللفظية ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ ِّ فإهنا ليست متعلقة بقولـه<ِ َوال يـ>: ُ َ َؤوده حفظهـامَ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ> ،
ُليقال بعود الضمري عىل اهللا تعاىل ُوسع كرسيه>: وإنام تعود القرينة عىل قوله، ِ َ َُّ ِْ ُِ> ،

ّفإن العيل  .ّ مدح لتحقق ما فيه السعة للساموات واألرضَّ
ّكل يشء خلـق (: قول اإلمام الصادق عليه السالم لرجل سأله :القرينة الثالثة

، )١()لـساموات واألرضاّثم خلق الكريس فحـشاه  ...رشهع اهللا يف جوف الكريس خال
وعادة ما تكـون وظيفـة الوعـاء حفـظ ، إذن فالكريس وعاء للساموات واألرض

ّفيكون احلديث عن احلفظ وعن التعـب والنـصب واللغـوب متعلقـ، ُاملودع فيه  ًاُ
 .ُفجاءت اآلية لتنفي وقوع التعب وتثبت دوام احلفظ، بالكريس

 وقـوع ةَّإن اهللا سبحانه وتعاىل ملن آمن بـه ال تعرتيـه شـبه :عةالقرينة الراب
ولذلك عندما تأيت اآليـة ، فذلك سالب بانتفاء املوضوع، التعب والنصب منه

                                                 
  .١٠٠ ص،٢ج: االحتجاج )١(
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، ث عـن الكـريسّ فإهنا تتحد،َّوتنفي وقوع التعب والنصب جراء دوام احلفظ
 .َّألن االحتامل اآلخر ال سبيل إليه

، َّ احلفظ اإلهلي جتلت يف كينونة الكـريسَّ ذلك فإن خصوصياتّتضحإذا ا
ِّومن خالل هذه احلقيقة التكوينية يمكننا أن نسجل ما ييل ُُ : 

ّ أن الكريس يمتد إىل عامل الغيب وامللكوتّتقدم ً:الّأو وهذا االنتامء يعني ، َّ
 .َّأن العصمة الكربى حارضة يف األداء التدبريي للكريس

ّإن الكريس مث :ًثانيا فيكـون ، ً حقيقيا ملرتبة رفيعة من علم اهللا تعاىلًاّل جتليَّ
ًاإلرشاف واألداء علميا رصفـا َّبمعنـى أن الكـامل الـذي يتحـرك يف ضـوئه ، ً َّ

ه إنـام يكـون مـن خـالل هـذه ّواالنـتامء إىل كرسـي، ُّكرسيه سبحانه هو العلم
 .ّ البتةفيكون احلفظ بنحو ال يشوبه جهل، ّاخلاصية اإلهلية
َحلفظ احلقيقي يتوقف عىل حتقق إرشاف حقيقـي عـىل املـرشف َّإن ا :ًثالثا ُ ّ َّ
ُ املرشف عليه ما يلزم منه وقوع الفـساد؛ وقـد انتفـى هـذا منوإال فاته ، عليه

ِّالالزم بصورة عملية بعد أن زين الكريس بثوب الـسعة املطلقـة فقـال تعـاىل ، ُ
ُوسع كرسيه{: فيه َ َُّ ِْ َّوحيث إن متعلـق الـسعة الـساموا، }ُِ ت واألرض باملعـاين َّ
ًة فإنه سوف يكون صادقا عليه قوله تعاىلّتقدمامل ِال يعزب عنـه مثقـال ذرة يف {: َّ ٍ َِّ ََ ُ َ ُ َ ُ ْْ ُ

ٍالساموات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتـاب مبـني ِ َ ِِ ُّ ُ ْ ٍَّ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ِْ ُ َ َ ْ َ َ َْ َ ََ َ َ ِ : سـبأ( }َ
ُفيكون مصداقا للكتاب املبني دون ا، )٣ وتكـون رعيتـه التـي ، النحـصار بـهً

ًوهذا ما يسجل لنا مستوى عميقا جدا مـن احلفـظ ، ًوسعها علام حارضة لديه ً ِّ ُ
 .ّاإلهلي بواسطة كرسيه سبحانه

 يف املحـورين الرابـع ّتقـدمومـا ، يف ضوء معطيات النقطة السابقة :ًرابعا
ذلـك مـن و، َّواخلامس ستتجىل أمامنا حقائق هلا صلة وثيقـة بـاحلفظ اإلهلـي

ث عن اقرتان احلفظ الكوين بوجـود ّخالل تقديم قراءة جديدة لروايات تتحد
وقـد عقـد الكلينـي يف الكـايف ، اخلليفة اإلهلـي واإلمـام املنـصوب مـن قبلـه
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ّالرشيف بابا خاص وأورد فيه ، )ّحجةَّأن األرض ال ختلو من (: ـ بذلك أسامه بًاً
 :منها، ثالث عرشة رواية

 بغري األرضأتبقى :  عبد اهللا عليه السالم أليبقلت ( :عن أيب محزة قال •
النخـسفت بأهلهـا : أي، )١() بغـري إمـام لـساختاألرضلو بقيـت :  قال؟إمام

 .وذهبت هبم
فـع مـن األرض سـاعة ُلـو أن اإلمـام ر(: اإلمام الباقر عليه الـسالموعن  •

 .)٢() كام يموج البحر بأهله،ملاجت بأهلها
 أركـان ّوجـل َّجعلهـم اهللا عـز(: يف وصف األئمة ً أيضاعنه عليه السالمو

 .)٣() ورابطة عىل سبيل هداه، وعمد اإلسالم،األرض أن متيد بأهلها
ِّثم يرصح اإلمام جعفر الصادق عليه السالم هبوية اإلمام بقوله ما تبقى (: ُ

الكاشف عن وجـود إمـام ، )٤()األمةا تفزع إليه ـَّنِ بغري إمام مً واحداًاألرض يوما
وإال للزم أن تسيخ األرض وتنخسف بنـا؛ واألمـر ال ، صوم يف زماننا هذامع

، وإنام بصالح أهل األرض والـساكنني فيهـا، َّيتعلق بصالح األرض فحسب
ًولذا نجده عليه السالم يبني لنا ذلك قائال، ّوهذا هو اهلدف اإلهلي األهم ِّ  َّإن(: ُ

 وال يـصلح األرض ،س إال ذلـك إنه ال يصلح النـا،ّحجةاألرض ال تكون إال وفيها 
ِحتـى يميـز اخلبيـث مـن الطيـب{: فيستقيم حال النـاس و، )٥()إال ذاك ِّ َ ََّ َ َِ َِ ِ َ َ آل ( }...َّ
 .)٦( من الباطلّولوال ذلك مل يعرف احلق، )١٧٩: عمران

                                                 
 .١٠ح ،١٧٩ص ،١ج: الكايفُ أصول )١(
 .١٢ح ،١٧٩ص ،١ج:  املصدر السابق)٢(
 .٣ح ،١٩٨ص ،١ج:  املصدر السابق)٣(
 . ٨٢ح ،٤٢ص ،٢٣ج: نوار األبحار )٤(
 . ١٠١ح ،٥١ص ،٢٣ج:  املصدر السابق)٥(
  .٥ح  ،١٧٨ ص،١ج: الكايفُأصول : انظر. رواية عن اإلمام الصادق )٦(
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، يتهـاّلكثرهتـا وأمه، ًمن العسري جدا اختصار املعطيـات يف هـذا الفـصل
 : وهي،  منهاّة العمل سنحاول التقاط األهمّ منَّا بخطًولكننا التزاما

ُ إن مجيع الدراسات العقدية والفلسفية والعرفانيـة مل حت.١  نجاحـات ّقـقَّ
هتـا ّوماد، فآلتها الوصفية هي احلاكمـة، باهرة يف جمال تصوير األسامء احلسنى

َّفلم توفق لالقرتاب من االسم والص، يات الصفة وفعلها وأثرهاّجتل  .فةُ
ّ إن السواد األعظم قد تعاطى مع األسامء اإلهلية مـن خـالل الـصورة .٢

 وهذا منشأ االستهجان، ل شخصية العامل هبا يف رسم مالحمهاّالذهنية التي تتدخ
ّكل ما ميزمتوه (: الوارد يف كلمة اإلمام الباقر عليه السالم  ).مردود إليكم ...ّ

ّإن السالك إنام ترتتب معارفه يف ض .٣ ّ وء تعامله مع املـصداق اخلـارجي ّ
ّبخالف املعرفة الربهانية فإهنا ترتتب يف ضوء التعامل مع املفهوم ّوشتان بـني ، ّ

 .تنيتجليال
ــة.٤ ــة والتحققي ــسميها التحقيقي ــة بق ّ إن املعرف ــذات - َّ ــق بال ــيام يتعل َّ ف

 فاكتنـاه الـذات ؛كنـهال بوجـه ال بٌ معرفـة: من وجهة نظر منطقيـة-وأسامئها
 .به تعاىلمنحرص 
ّالتمييز بني املعرفة احلقة واملعرفـة االكتناهيـة مـن حيثيـة التوحيـد َّ إن .٥ ّ

ًوىل معرفة مطلوب منّا مجيعا ُ فاأل،يف حدود دائرة عامل اإلمكانإنام هو والرشك 
ًضال عـن حماليتهـا ثبوتـا وإثباتـا فـاالكتناهية فوأما حتقيقها،  ً ّ ُتفـيض إىل فإهنـا ً
 .الضالل
وهـي ممكنـة بخـالف ، مجـال واالكتنـاهمقـسم لإل حلـضورية املعرفة ا.٦
 لـصدق احلـضور عـىل اإلمجـال ؛مالزمة بني احلضور واالكتنـاهوال ، االكتناه
 . وإن وصل العارف إىل مقام الفناء،ً اكتناه مطلقا؛ فالًأيضا
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ّعيل ما عرف اهللا  يا(: قوله صىل اهللا عليه وآلهيف ة ّ املعرفة احلقة الواردَّنإ .٧
ال هبـام فـدعـوى احلـرص وأما ، ُيراد هبا أرفع مراتبها ) معرفته غريي وغريكّحق

ّتنسجم مع عمومات املذهب احلق القاضية بعدم خلو األرض مـن حجـة  ّ بـه ّ
؛ ال غـري عليـه الـسالم ّواملراد باحلجة خصوص املعـصومُيعرف اهللا سبحانه؛ 

داد وتز ،هللا تعاىلتنا ّبودي عَّا تعمقتادهتيزوبقدر ، َّولنا نصيبنا من املعرفة احلقة
 .ّاملسؤولية والتشبث بالعمل

ّسة متفرّ حياة الذات املقد.٨ ُال يـشاركه وجـود ، َّدة باحلياة احلقيقية احلقةُ
واحلياة احلقيقية هي احلياة البقائية املقرونة ، وهو معنى عينية حياته لذاته، آخر

ِهـي التـي مل يرتـق صـاحبها رضة للتسافل فُوأما اإلبقائية الع، بحياة اهللا تعاىل
 .ملقام الوالية

ً يطلب من اإلنسان امللتفت يف احلرضة اإلهلية السعي حثيثـا لتحـصيل .٩ ُ ُ
َّبمعنى كف االلتفات عمن سواه سـبحانه، الفناء وينبغـي حـصوله بـاملوت ، ّ

فالفناء االضـطراري غـري املـسبوق باالختيـاري ، االختياري ال االضطراري
 . باإلنسانّتصافية ملن طالته شبهة االحيكي احلياة اإلبقائ

وإنـام اخلطـر يكمـن يف ، ُ ال شبهة يف كربوية الـسري والـسلوك إىل اهللا.١٠
ّأستاذ ال يرتقي بك فهو طـري وحـيشّكل و، صغرويته ،  يلـتهم فيـك مـا بقـيُ

وهـو ريـح ال يمهلـك فرصـة النجـاة ، كالغرائز عند طاعتها تفتك بصاحبها
 .لرسعة السقوط به ومعه

ُ إن أوىل مراتب املرحلة الربزخية لفهم احلياة اإلهلية.١١  رضورة اإلقرار :َّ
ًوال تشكل أفقا معرفيـا حقيقيـا ،  احلياة احلقيقية هلاّمتثلَّبأن الصورة الذهنية ال  ً ً ُ ّ ُ

وإذا كـان الـبعض مل يقفـز ، ًفهي حمطة طاردة لألغيار صوريا، للتوحيد الذايت
فإنه ممنـوع مـن ولـوج عـامل ، ّالعليةًباعا لربهان ّتاُأفقه باجتاه برهان الصديقني 

 .ّالتحقـق
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ّ البد من ثقافة املراجعة املستمر.١٢ ُ فالشخـصية اإلبداعيـة القابعـة يف ، ةَّ
ّدائرة املسلامت املعارفية تتمد َّ ُد عموديـا دون مالحظـة ُ ُ التمـدد األفقـي ّأمهيـةً

ادة مـا يبعـده عـن د العمودي عـّوالتمد، ةّه للمراجعات املستمرّالذي يضطر
 .بخالف الثاين، لياتّاألو

ّ قد يكون الباحث متحر.١٣ ًرا ومبدعا وكثري املراجعـة ولكنـه ال حيمـل ُ ًُ
ُثقافة طلب احلق واحلقيقة فيوصد عليه أبواب الفيض ويبقـى سـعيه ونتاجـه  ّ

ًمقيدا بصوره الذهنية ، ُولذا هنى بعض الـشاخمني عـن نكـران األفـق اآلخـر، ُ
ال بكلمـة النفـي لـذلك ،  يف صورة عدم املعرفة بكلمة ال أعلممودعا لاللتزا

 .اآلخر
َّ ال بد من االعتقـاد بـأن املنبـع األسـايس للمعـارف اإلهليـة هـو اهللا .١٤ َّ
َّومن ظـن بـأن علومـه ذاتيـة ، فآفاق التعليم اإلهلي أقرب للتحصيل، سبحانه َّ

 .َّملعرفة احلقةًوفهمه ونتاجه ذاتيان أيضا يكون قد أغلق عىل نفسه آفاق ا
وهـي التعبـري الظـيل السـم ، حـاكم وحمكـومّكل ُّ القيومية مرجعية .١٥

، )ّاحلي(: وهو، فهنالك اسم مرجع باطن لألسامء الذاتية، )اهللا(الذات اجلامع 
ُّوالقيومية صفة من صفات ، )ُّالقيوم(وهو ، ألسامء الفعلاواسم مرجع باطن 

ّحيث ال يمكن نسبتها للحق سب، الفعل  .حانه دون فرض وجود ممكنُ
ّ إن البناء األو.١٦  باإلطالقية الوجودية وعدم التنـاهي ّتمثليل للقيومية يَّ

ذلـك كـان ّكـل ، سة؛ والعلم الالمتناهي والقدرة والفاعلية املطلقتان ّللذات املقد
ُّوهي املوجبة هلذا النمط الفريد من القيومية، ُّوراء القيومية املطلقة هللا تعاىل ُ. 

ّ اآليات املذي.١٧ لـيس ، <ّالعـيل العظـيم>: من قبيل، لة باألسامء الرتكيبيةُ
بقدر ما هي بيـان حقيقـي خللفيـة حمتـوى ، ُحلسن الصياغة والتفنّن يف التعبري

 .اآليات
ُ رغم أن القيومية تفيد اهليمنة ال.١٨ ُّ بيد ،  عىل الوجود اإلمكاين بأرسهّتامةَّ
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ُفهي قيومية حيفـظ معهـا ، ذةّ آلة منفّردُتعتربه جمومل ، ِأهنا مل تلغ اختيار اإلنسان ُّ
 .وحتفظ فلسفة الثواب والعقاب، االختيار بموازنة حتفظ جدوائية حركة اإلنسان

بخـالف اهليمنـة ، ُ عادة ما يصاحب اهليمنـة البـرشية اسـتبداد قاتـل.١٩
ًفإهنا تسجل امتيازا فريدا يف السعة مع حفـظ، اإلهلية ً ِّ فهـي ، اختيـار اإلنـسان ُ

ّخلو من كل املردودات الـسلبية التـي رافقـت االسـتبدا  يف الـسري التـأرخيي دٌ
ُّفهـي قيوميـة القـسط ،  إهلية ممزوجة بكامل اللطف والرمحةّقوةألهنا ، لإلنسان

ُّومقتـىض إطـالق قيوميتـه الفـاردة نفيهـا للجهـد ، والعدل ال اجلور والظلـم
 .ّاملصحوب بالكلل ومطلق الشعور بالعي

ًفـال تقبـل التنـزل مطلقـا، َّ الصفات اإلهلية خمتصة بـه تعـاىل بعض.٢٠ ُّ ،
ّوبعضها قابل للتنزل بنحـو ، وما شابه ذلك، لوهية واإلطالقية والواجبيةكاأل

 .فتبقى املسافة حمفوظة بني األصل الذايت والفرع العريض، ّالتجيل ال التجايف
ّ إن احلياة الدنيا لضآلتها ونقصها ات.٢١ ويـشوب ، واللعبصفت باللهو َّ

ومقتىض التنزيه عن اللهو واللعب نفي الـسنة والنـوم ، أصحاهبا السنة والنوم
فنفـت مـا ، ٌونفيهام يف آية الكريس نفي للشأنية النتفاء الفعلية بالرضورة، عنه

ِّيمكن تومهه يف حقه ّ ُ. 
ِ يتأسس امللك عىل أصيل الفاعلية واإلجياد من جهة املالك.٢٢ َّمما يمنحه ، َّ
 .ّحية الترصف يف اململوك كنتيجة حتمية لفاعليته وإجياديتهصال

ِّ إن حضور املوجد للموجد يوف.٢٣ َُّ َِ ر حيثيـة العلـم احلـضوري؛ وتـدبري ُ
ِّاملوجد للموجد يوف ُ َ ِ  -َ يف املوجـدّتـرصفه -ِر حيثية الربوبية؛ وسـلطة املوجـد ُ

ِّيوف  .ِر حيثية امللكُ
فـالعني ، ًلوك تكوينا مع انعدام املالك امللك االعتباري يقبل بقاء املم.٢٤

َّن امللـك التكـويني احلقيقـي يـأبى حني إاململوكة ال تزول بموت مالكها؛ يف 
، ُولذا ال يمكن رسيان خصوصيات امللك احلقيقي للملـك االعتبـاري، ذلك
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 .ُإال بحدود ما يفرتضه املعترب
 إىل ّ وإنام متتد،يلّ اخلالقية ال تقف عند أصل وجود املمكن بكامله األو.٢٥

؛ فتنبسط عـىل < والناقصةّتامةكان ال>: بنحو، كامالته الثانوية من صفات وآثار
فملكيته خالقيته حليثية إمكـان ، ًوملكيته موازية خلالقيته شموال، ًوجوده بقاء
 .ّالترصف
، ُ شمولية ملكه تعاىل ال تصادر امللكيات اجلزئية الثابتة للبعض بإذنه.٢٦

ِّلك التكويني يف املخلوق ليست طوبائية ختلو من معنى حمصلولذا ففكرة امل ُ ُ ،
 .رشيطة داللة الدليل عليها، ًوليست نوعا من الغلو واإلفراط يف القول

ُ إن نظام الوسائط ال يوجد لنا الفيض بقدر ما هـو وسـيلة لوصـوله .٢٧ َّ
ا ُفوظيفة الوسيط تكمـن يف اسـتالم الفـيض العلـوي ثـم حتويلـه إىل مـ، إلينا

 .ُيناسب القوابل
، التكـوين َّوإنـام يتأسـس عـىل أسـاس، َّ إن االعتبار ال يأيت من فراغ.٢٨

ِوكـام يرجـع امللـك التكـويني يف ، ٍفالوجود االعتباري له وجود مواز تكويني
غري أهنا ، عاملنا له سبحانه فكذلك يرجع االعتباري منهام إىل مالكيته التكوينية

 .بإذنه الترشيعي
ُجتـري يف األمـور التكوينيـة ال يف ) ُفاقد اليشء ال يعطيه(: اعدةَّ إن ق.٢٩
ُفاحلكومات املنتخبة من قبل شـعوهبا متـنح صـفة احلـاكم دون أن ، االعتبارية ُ

ًوما دام الوجود االعتباري فاقدا لصفة الوجود احلقيقي ، ًيكون الشعب حاكام
 .رضورةوإثباته نقص منفي عنه بال، َّسة منزهة عنهّفالساحة املقد

 فيـدخل ، الشفاعة الدنيوية عملية تكوينية يقوم هبـا نفـس الوسـيط.٣٠
ِّبوجوده يف منظومة أسباب وجود الفقري ليأخذ الفيض من معطيه بيد ليسلمه  ُ

 .َّوهبذا يتحقق معنى الشفاعة، ُباليد األخرى
ً يطالعنا القرآن ببعض التزامات املـرشكني عقـديا.٣١ هلم توحيـد وكقبـ، ُ
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ولكنهم أخطأوا بمصداق املعبـود؛ وقـالوا ببدعيـة إرسـال ، القيةالذات واخل
ًوتقاطعوا مع املعاد وعدوه افرتاء وجنونا وأساطري، أنبياء من البرش فقـادهم ، ّ

 .ثم أرشكوا يف العبادة واالستشفاع باألصنام، عنادهم إىل الرشك يف الربوبية
ً اإلذن بالوساطة ال يصري الوسيط وسيطا شكليا ال.٣٢ ً ِّ فهـو ،  فاعلية لـهُ

َّوسيط حقيقي حميـث بـاإلذن التكـويني  عـن االسـتقالل الثابـت هللا ّردُوجمـ، ُ
ُأبرزها الوساطة يف امللـك ، وهي أنواع، وحده؛ والوساطة املأذون هبا توحيدية

ألهنا تلتقي مع ، والتدبري والشفاعة؛ وأما غري املأذون هبا فإهنا منفية ومرفوضة
 .مقولة الرشك

ــاء َّ إن ا.٣٣ ــد حتــرك يف ضــوئها األنبي ــة ق ــة التوحيدي َّلوســائطية اإلذني
وهي األرضـية التـي ابتنـت عليهـا ، ّ كافةن يف األرضوواملصلح، واملرسلون

 .حركة رساالت السامء
َّ من األرسار العميقة يف موضوعة الشفاعة أن الـشفعاء املـأذون هلـم .٣٤
ّفهم ال يـشفعون ألي ، م قوهلم إنام يشفعون يف صورة انعقاد اإلذن هلّواملريض
وإنـام ، ُفتنحرص شفاعتهم برشحية دون أخـرى ال إلقبـاهلم وإعراضـهم، أحد

 .ًإتباعا حليثية االنعقاد
وبحـسب قرينـة ملكيتـه املطلقـة هـو ،  الظاهر من الشفاعة يف اآلية.٣٥

أو قـل ، اختصاصها بالشفاعة التكوينية الدنيوية ال بشفاعة السؤال والطلـب
فاإلحاطة العلمية إنام تنسجم مع الوسـاطة التكوينيـة ، َّتيقن منهاُهي القدر امل

 .دون الترشيعية
، ه وآثـارهّإنام الكـالم يف خواصـ،  املصداقٌّ العلم بدهيي املفهوم جيل.٣٦

وإن حرض بعينه اخلارجيـة فـالعلم ، واملعلوم إن حرض بامهيته فالعلم حصويل
وهـو ، ً سـواه حـضوري حمـضاَّوال ريب بأن علمه تعاىل بذاته وبام، حضوري

وأمـا ، ال العكس، بمعنى تابعية املعلوم لعلمه، علم فعيل باملوجود قبل إجياده
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، ًوتـارة يكـون حـضوريا، ًعلمنا به فتارة يكون حصوليا تشوبه شبهة الـرشك
ِّوهو ما يتعلق باإلرشاق والتجيل َّ. 

ّإن النزول واحلركة واالنتقال إذا كان الزمه خلو .٣٧ ُ َ املنتقـل عنـه  املكانّ
ّيلزمـه خلـومل إذا و،  كاحلاصل يف انتقاالتنا يف عامل الطبيعة،نحو التجايفبّفإنه  ُ 

النزول مـن العـوامل العلويـة إىل ؛ وعليه فـّنحو التجيلبّ فإنه ،نهمّاملكان األول 
ّالعامل السفيل إنام هو عىل نحو التجيل ّ ّولذا فكل واحد منّا له وجود ،  ال التجايفُ

َّاملسامة، ةّ تلك العوامل العلوية والنشآت السابقة عىل عامل املادوظهور يف ًقرآنيـا  ُ
 .باخلزائن
وعدم اسـتقالل العبـد ، َّ إن عدم اخلروج عن إطالقية السلطة اإلهلية.٣٨

ِّيصححان األخذ بفكرة الشفاعة اإلذنية ومطلـق الوسـائط، ّاملأذون له بالترصف ُ 
 .ُاألخرى
ٍاهللا تعاىل ذاتا وصفات اإلحاطة اإلمجالية ب.٣٩ إن كانت بمعنـى ، ً وأفعاالً

وإن كانت بمعنى ، َّفإطالقيته وقهاريته مانعة من ذلك، ِّاحلصول فال حمصل هلا
َّللزوم وقوع التجيل املطلق للمقيد، احلضور فاملنع أوىل ًوهو منتف عقال، ِّ فال ، ٍ

ًدعائــه؛ اإلحاطــة اجلزئيــة حـصوال أو حــضورا حليثيــة مــنوجـه ال ً  حيثياتــه ِّ
 .ًوواقع أيضا، فذلك ممكن، سبحانه
َّ إن التعبري القرآين بالعلم بام بني اليدين واخللف كاشف عن اإلحاطة .٤٠
فال يقع منهم ما ال يريده وما ، َّوإن اجلميع واقع حتت سلطته سبحانه، الربوبية
، ّوكل غائب عنـَّا حارض لديـه،  مشهود لنا مشهود له سبحانهّفكل، ال يرضاه

 .ّوشهوده للمشهود لنا أشد لنكتة اإلحاطة به
ً إن املوجودات إذا ما لوحظت يف حد أنفسها فهي عاقلة مجيعـا.٤١ َّّ أمـا ، ُ

ُألن الفاصلة بني املتنـاهي والالمتنـاهي ، بالقياس إىل بارئها فهي بحكم العدم َّ
 .ُتبقى ال متناهية
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َّ بعد تأمل وتدقيق وجدنا أن الوسائط التي شاء اهللا.٤٢ ُ تعاىل هلا أن حتـيط ّ
ُفاآلية تطلق عنـوان اإلشـاءة وتنبـئ عـن ، ُّبيشء من علمه هو كرسيه سبحانه ُ

وهذه النتيجة التفسريية مل يلتفت إليها ،  له بالكريسّمتثلَّثم ، ُحصول املستثنى
ِّأعالم املفرسين ُ. 

وإشـاءتنا طوليـة ، َّ إن املشيئة ركن أسايس يف قيـام األشـياء وزواهلـا.٤٣
َفليس ملن شاء شـيئا وقـدر عليـه أن يفعلـه إال بعـد ، وقة بإشاءته سبحانهمسب ِ َ ً

وهـي طوليـة ، َّة فإن حتققت هلا مشيئةّجردوأما املوجودات امل، موافقته ملشيئته
َّهنا ال تنعقـد إال بعـد أخـذ اإلذن منـه أ: ُاألوىل، فإهنا ختتلف من جهتني، ًأيضا

، ومشيئتهم الالحقة طاعـة لـه، ي هلمفمشيئته السابقة أمر تكوين، تعاىل بذلك
فهي طولية مطابقية الختالف طبيعة العلم فيام يشاؤونه وما نشاؤه؛ ومشيئتهم 

ّليشء ال يقبل متعل إمـا لعـدم مكنتنـا أو لعـدم ، بخالف مشيئتنا، ّقها التخلفُ
ّإننا كثريا ما تنعقد مشيئتنا قبل تـوفر : مشيئته تعاىل؛ والثانية ، ات الفعـلّمقـدمً

 .اهتاّمقدموأما مشيئتها فمقرونة ب،  مناًجهال
ّ وحتقق متعلّجردَّ إن الفاصلة بني مشيئة امل.٤٤ قـه وبـني مـشيئة اهللا تعـاىل ّ

ّوحتقق متعل والفاصـلة هـي ، هي عني الفاصلة بني املتنـاهي والالمتنـاهي، قهّ
 .ًفضال عن الفاصلة بيننا وبينه سبحانه، عدم التناهي نفسه

هات مطروحة يف التعاطي مع موضـوعة الكـريس  هنالك مخسة اجتا.٤٥
ُاالجتـاه التعطـييل املنـاهض للعقـل : وهـي، ُوما يشاهبها من العناوين الفاردة

ّ بدعوى البدعية يف السؤال عن ذلك؛ واجتاه املـشبهة الـذين حيملـون ،والنقل ُ
هـم مـشبهة و، كام هو احلـال يف مجيـع صـفات التـشبيه، األلفاظ عىل ظاهرها

اجتاه اهليئة واألفالك املعتمد عىل علـم اهليئـة البطليمـويس الـذي ؛ واملسلمني
؛  يف اهليئـة والطبيعيـاتاألخـرية يتعارض مع ظواهر القرآن ومـع األبحـاث

ّإال أنه يفرغ النص الديني ، واجتاه الكناية واملجاز املعتمد عىل املبالغة يف التنزيه ُ
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 وراء ألفاظهـا؛ وهـو اقعية ومصاديق خارجيةومن دالالته عىل وجود حقائق 
أفضل االجتاهات اآلنفة؛ واجتاه وحدة املفهـوم وكثـرة املـصداق اجلـامع بـني 
َّاملداليل اللفظية للنص واالجتاه العقيل يف التعاطي مـع احلقـائق التـي تتوحـد  ّ

ًوتتفرد مفهوما  .ّوهو االجتاه احلق، ً مصداقاّتكثروت، َّ
ًبريه وسـيع جـدا يـشمل ُأفـق تـد، ُّ كرسيه من مراتب علمه سبحانه.٤٦

ّلة أن كرســيّواملحــص، وســعته علميــة إحاطيــة، الــساموات واألرض ه وســع َّ
ًفالكريس حميط هبا علـام، ًالساموات واألرض علام ًوالعـرش حمـيط بـه علـام، ُ ُ ،

 .ًوسبحانه حميط باجلميع علام
ّ قد يكون بعض خلقه مظهـرا لكـامل كرسـي.٤٧ ًه وآخـر مظهـرا لكـامل ً
 .ًهنالك مظهرا لرمحته وقدرته ورضاه وغضبهَّكام أن ، عرشه
وجهة تدبريية ملحوظـة ،  للكريس إحاطة علمية بالساموات واألرض.٤٨

ّن املصداق األوإو، ًال وبالذاتّأو  قد أرشق عـىل ّردل للكريس وجود نوري جمَّ
َّفمن توفر عىل القدر املتيقن من كامالتـه العلميـة والتدبرييـة ، صفحة الوجود َُّ

 ،َّفإن الكريس ينتسب إىل احلقائق الغيبية املرتبطة بعـامل امللكـوت، ًا له مظهرصار
 .َّوإنام لغرض عظيم يتعلق بالعلم والتدبري،  تتميم املثلّجردُفهو مل يوضع مل

ِّوهو األقـرب ملقـام جتـيل ،  اإلنسان الكامل هو خليفة اهللا يف األرض.٤٩
ًومظهـرا للحكـم ، سـبحانهلكونه مرتبة رفيعة من مراتب علمه ، ّالكريس فيه

 .والسلطة والنفوذ
 انــتامء الكــريس إىل عــامل الغيــب وامللكــوت يمنحــه عــصمة كــربى .٥٠

 .وإرشافه وأداؤه علمي رصف، حارضة يف أدائه التدبريي للعامل
ًنا مطالب بالوقوف عىل كامالت الكريس معرفياّ كل.٥١ ُونحن ملزمـون ، ُ

ّمتاما بالطاعة للتجيل ً وليس لنا أن نتحـسس شـيئا للكـريس ، األعظم للكريسً َّ
َّقد علـم األسـامء كلهـا، ومقامه بدون افرتاض جود خليفة هللا تعاىل يف أرضه ِّ ُ ،
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 .والكريس واحد منها
ــه.٥٢ ــضمري يف قول ــؤوده{: َّ إن الــراجح يف عــود ال ُوال ي ُ َُ َ ،  إىل الكــريس}َ

ظ ونفـي وعندئـذ تكـون مفـردة احلفـ، ن نكتة التـدبريّفاإلحاطة العلمية تتضم
كام أن مقتـىض قاعـدة العطـف عـىل القريـب ، التعب عن الكريس هي األقرب

ووظيفـة الوعـاء حفـظ ، َّثم إن الكريس وعاء للساموات واألرض، ُيلزم بذلك
َّوأخريا إن اهللا سبحانه ال تعرتيه شبه، ُاملودع فيه فـذلك سـالب ،  وقوع التعـبةً

َّ التعب عن الكـريس جـراء دوام ولذلك فاآلية إنام تنفي وقوع، بانتفاء املوضوع
 .احلفظ منه
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ِال إكراه يف الدين{: قوله تعاىل • ِّ ِ َ َ ْ ِ ِكراه يف الدينِحقيقة اإل: }َ ِّ ِ َ َ  وعالقته ْ
 .بإشكالية التفويض

ِقد تبني الرشد م{ • ُ َّْ ُّ ََّ َ ِّن الغيَ َ ْ ِفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بـاهللاِ َ ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ{  :
ْالرشد تصويرات  ؛ِباهللاِحقيقة اإليامن  ِّالغيوُّ َ ُكفر والْ ِبالطاغوت ْ ُ َّ ِ. 

ََفقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفـصام هلـا{ • َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُِ ِ َِ َ َْ ْ ِ َ َ تـصويرات : }...َ
َبــالعروة الــوثقىاالستمــساك  َْ ْ ُ َ ُْ ِْ َنفــصامار امتنــاع ا وأرسِ عالقــة ؛ هاِ

 .ّالكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىل بالتربي والتويل
ْاهللاُ ويل الذين آمنوا{ • ُ َ َ َِ َّ ُّ  .اهللا عىل املؤمنني ةيالَ ومعنى: }ِ
ِخيرجهم من الظلـامت إىل النـور{ • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ِالظلـامت جتليـات : }ُ َ ُ ِالنـوروُّ ُ ُّ، 

 .ومعنى اإلخراج واإلدخال
َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{ • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ  . حقيقته ومستوياته،اخللود: }َ
  .معطيات الفصل •
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ِال إكراه   ا ين{: قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{  

ِّ 

ّمر بنا يف البيانات األو ُلية للفقرة أن املنفي هـو مطلـق اإلكـراه الواقـع يف َّ َّ
ًإيامنـا وعمـال -  بالدين لغري املـسلمّتمثلقه املّفال إلزام بمتعل، خيريقبال الت ً- 

َّ أن تـرشيعه :َّن من أرسار نفـي اإلكـراه ومنعـهأو، باملفردات العملية للرشيعة
َّمقيد بالعجز عن إيصال احلقائق والبيانات للمخاطب ًفنُكرهه حرصـا عـىل ، ُ

كام هـو ، كنة من إيصال احلقائقويف صورة امل، إيصاله إىل الكامل املطلوب منه
ُوستأتينا يف البحث الالحق نكـات أخـرى ، فال معنى إلكراهه، احلاصل عادة

َّوكيـف أن اآليـة الكريمـة ،  اجلانب القيمي يف حياة اإلنسانّأمهيةَّتتعلق ببيان 
 .َّحتركت يف هذا االجتاه

 يف صورة إنـشائيةو، َّوقد عرفت بأن اإليامن حالة قلبية غري قابلة لإلكراه عليها
َّبمعنى أن اإلكراه وإن ،  حرمة رشعية عىل اإلكراهّترتبمجلة نفي اإلكراه فإهنا 

َّمل يكن ممكنا إال أن ممارسته عمل حمرم ُ َّ َّولعل الـرس يف التحـريم هـو ملواجهـة ، ً َّ
، قد مارسها طغاة سابقون وورثهـا الالحقـون، ثقافة سائدة يف تأريخ اإلنسان

،  رقم لتكثري الـسوادّرد إلغاء البعد القيمي لإلنسان وجعله جمثقافة قائمة عىل
 .ّوحلفظ حق االختيار لإلنسان، فجاءت اآلية لردع هذا السلوك االستضعايف

ُفيوجـد احلالـة ، للباري سبحانه إكراه الناس عـىل األمـر التكـويني، نعم
َولو ش{: كام هو رصيح قوله تعاىل، ُكام له أن يزيلها، اإليامنية ْ َاء ربك آلمن مـن ََ َ ََ َُّ

َيف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره الناس حتى يكونـوا مـؤمنني ُِ ِ ِْ ُ َ ْ ْْ ُ ُ َّْ َّ ُ ََ َ ُ ِ َ َ ًَ َ ُّ ُ ِ َ ، )٩٩: يـونس( }ِ
ولكنه سبحانه حلكمته وعدله وفضله اقتىض ترجيح اختيار اإلنسان لدينه عىل 

، تيـارهو لإلنسان حتديد حركته اخلارجيـة يف ضـوء اخ، ًاضطراره لذلك تكوينا
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َّوهذا من حسن صنيعه سبحانه يف خلقه جلت قدرته وجتلت حكمته ورمحته َّ. 
ف ّ ينبغي لنا التوق،ُبعد هذا االستذكار املوجز واإلضافات اليسريةواآلن 

 .وبيان الوجه يف ذلك، ًقليال عند نكتة عدم اإلكراه
 

ّمتعلـ كـان قـسم ًاّأيـ، ا النكتـة يف عـدم اإلكـراهّأم  كـان ًاّوأيـ، ق اإلكـراهُ
 : ومها، ُفيمكن عرضها عىل مستويني،  يف اخلطابناملقصودو

 حلاظ اجلانب القيمي يف اإلنسان: لّاملستوى األو
ُال ريب بأن من اخلطوط البيانية للقرآن الكريم وسطور فلسفته العليا  أنه :َّ

ّيمثلتعاطى مع اإلنسان عىل أنه  وطاملـا دعـاه ، جـود القيمة العليا يف هـذا الوُ
ّللحوار اإلجيايب والتفكر والتأمل ًبمعنى أنـه كـان يلحـظ يف خطاباتـه كثـريا ، ّ

 املعطى البرشي وتراثه التأرخيي وأثره يف حركة اإلنـسان العمرانيـة عـىل ّأمهية
 .ة والفكرية واملعنويةّادياألصعدة امل

وهـي ، قـلالمتيـازه بالع، َّوهذه النظرة اإلجيابية قـد اسـتحقها اإلنـسان
ِ ملـا عليـه ةوإنام هي رعايـة فعليـ، ُليست نظرة استدراجية كام يستدرج الطفل

َّ إبداعية وخالقية استثنائية تفـرد هبـا عـن سـائر املخلوقـاتّقوةاإلنسان من  َّ ،
َوبالتايل فإن من مقتضيات حكمته االنطالق مـع اإلنـسان مـن حيـث انتهـى  َُّ

عطـى اإلنـساين يرفـع اإلنـسان إىل ُ وهـذا امل.)١(اإلنسان ال مـن نقطـة الـصفر
                                                 

َّفتـصور لنـا أن اإلسـالم ، ُ هنالك نظرة سلفية سـلبية تلغـي املعطـى اإلنـساين التـأرخيي)١( ِّ ُ
َّبنصوصه القرآنية والنبوية قد أسس لإلنـسان كـل يش ُبمعنـى ليبـدل حيـاة ، ء يف حياتـهَّ

ًاإلنسان بحياة أخرى مغايرة متاما جلميع ُ  ربط ذلـك وقد حاولت،  تفاصيل حياته السابقةُ
 َّفـإن، ًوكون النسبة بينهام هي التنايف التـام؛ ولكنهـا نظـرة قـارصة جـدا، بالكفر واإليامن

ّالقرآن الكريم حيدثنا عن املكنة املعنوية هلؤالء ّهم ما يمكنه من سرب غـور عـاملَّوأن لبعض، ُ ُ= 
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ّاعتامدا عىل املكنة البـرشية يف تقـيص ، مستويات عدم اإلكراه يف القول والفعل ً
ّويف توخي احلق وحتري الصواب، احلقيقة واكتشافها ّ فعدم اإلكـراه أرضـيته ، ّ

ْالذي أعطى كل يشء خل...{: ًووفقا لقوله تعاىل، اته إنسانية بحتةّمقدمو َّ ََّ ٍ ِْ َ ُ َ ْ َّقه ثـم َ ُ َ
َهدى َوالـذي قـدر فهـدى{: وقولـه تعـاىل، )٥٠: طـه( }َ ََّ َ َ َ ِ َّ َّفـإن ، )٣: األعـىل( }َ

ُويف ضوء هـذه املكنـة واملعطيـات مـنح اإلنـسان ، اإلنسان أهل لعدم اإلكراه
َوقـل اعملـوا فـسريى اهللاُ{: ًوفقـا لقولـه تعـاىل، فرصة صناعة احلياة َ َ ََ ْ ُُ ْ ْ عملكـم َِ َُ َ َ

َورسوله وا ُ َُ ُ َؤمنون وسرتدون إىل عاملِ الغيب والشهادة فينبئكم بام كنـتم تعملـونُملَ َ َ ُْ ْ ََ ْ ُ ْ َْ ِّ َ َ َ ُّ ََ ُ ُ َ ُُ َُ ِ ُ َّ ََ ِ َِ ِ ِ ِ َ{ 
ات مذهلة أثبتـت ّفأنتج احلضارة واملدنية وقفز بالعلم إىل حمط، )١٠٥: التوبة(

ّجانبا مهام من توف    .ره عىل أرضية اخلالفة اإلهليةًً
                                                                                                                   

ُيـة عـن واقـع حـال حيـاول ّمهوهـذا تـرصيح يف غايـة األ، ًامللكوت فضال عـن امللـك= 
ًليتأملوا قليال يف قولـه تعـاىل. أصحاب النظرة اإلقصائية نفيه ِأومل ينظـروا يف ملكـوت {: َّ ُ َ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ َ َ

ٍالساموات واألرض وما خلق اهللاُ من يشء  ِ ِْ ََ َ َ َ َ ْ ََّ َ َِ ِّوأن عسى أن يكون قـد اقـرتب أجلهـم فبـأي َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ َُ ُ َ َ ََ َ ْ َِ َ ُْ
َحديث بعده يؤمنون ُْ َِ ٍ ُِ ُ ْ َ أيـن ذهبـت جهـود األنبيـاء : ولنـا أن نـسأل، <١٨٥: األعراف> .}َ

ِّ وكيـف لنـا أن نـربر ؟وقد جاؤوا مجيعهم رافعني شعار التوحيد، السابقني عليهم السالم ُ
 سـامع كلمـة مـن ّجـرد بم-ّكان غالبهم عىل ملـة الكفـرالذين  -إيامن الصحابة األوائل 

ًأو شـاهدوا موقفـا مـن مواقفـه ، كلامت القرآن أو كلامت الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه
ً أو ليس هذا شاهدا عىل صالح رسيرة الكثري منهم وطهارة نفوسهم؟العظيمة  ؟َ

 إرشـادية تـصحيحية هليـة كانـت انطالقـةاإلنطالقة اال تلك ّنأًنحن نلتزم كثريا يف ، نعم
كت وأثرت دون أن تلغـي نتاجنـا َّولكنها حتر، لركام األخطاء التأرخيي يف حركة اإلنسان

ًاملثمر ومعطياتنا البنائية الوفرية؛ وأخريا تكفينا كلمـة واحـدة للرسـول األكـرم صـىل اهللا 
انتهى عليه وآله ختترص أمامنا الطريق يف كون اإلسالم قد جاء لينطلق باإلنسان من حيث 

م مكـارم ِّمتـُإنام بعثت أل(:  قوله صىل اهللا عليه وآلهوهي، يه اإلنسان ال من نقطة الصفرإل
، َّوالتتميم مسبوق بمعطيات مجة .<١ح ،١٨٧ ص،١١ج: مستدرك الوسائل>. )األخالق

   ).دام ظله(منه . كام هو واضح
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 ّقي الرشد والغيوضوح طري: املستوى الثاين
رتك اإلنـسان ُفلـم يـ، ُوأما النكتة األخرى فتكمن يف جتلية املوقف أمامـه

ِّفعرف بـام ، ُوإنام أوضحت له منظومة السري الصحيح، ًلنتاجه الفكري حرصا ُ
َّإنا هـديناه الـسبيل إمـا شـاكرا وإمـا {: ًوفقا لقوله تعاىل، ّهو حق وبام هو باطل َّ َّ ِْ ِ َِ ُ ًَ ِ َ َ ِ َ َ َّ

ًكفورا ُ ًومنح فرصة االختيار تبعا ألرضـيته الفكريـة الـسليمة ، )٣: اإلنسان( }َ ُ
ًتبعا ، ُ وإن كان خيطئ يف حتديد املصداق-القائمة عىل أساس انتخاب األفضل 

: ًوفقـا لقولـه تعـاىل، ً فينتخـب مـا يـراه مناسـبا لـه-ّللوامهة أو متابعة احلس
َاعملوا ما شئتم إنه بام تعم...{ ْ َ َْ ُ َْ ُ َْ ِ َّ ِ ِ ٌلون بصريُ ِ َ َ رتك له ما ينفعـه ُ ومل ي.)٤٠: لتّفص( }ُ

َولقد رصفنـا للنـاس يف هــذا {: ًوفقا لقوله تعاىل، له لهّنه ومثّه إال وبيّوما يرض َ َِ ِ َّ َ ِْ ْ َّ َ َ َ
ٍالقرآن من كل مثل  َ ِّْ ُْ ِ ِ ُفجمع له احلـسنيان، )٨٩: اإلرساء( }...ُ ّحـق االنتخـاب ، ُ

 ؟ّكله فرض اجلرب أو اإلكراهفكيف يستقيم مع ذلك ، التبينيّحق و
 الكفـر َّنإ و،األبديـةشد يوصل إىل الـسعادة ُ راإليامن َّنإ(: قال الكاشاين

 .)١()اإلكراه يؤدي إىل الشقاوة الرسمدية، فال حاجة إىل ّغي
َوطبقا لقاعدة انتخاب األفضل فإن العاقل م َّ َن متً  يف دائرة نور اإليامن َرَوْحَ

ٍت الكفـر؛ وعندئـذ ال يبقـى معنـى لإلكـراه أو ى بنفسه عن دوائـر ظلـامَونأ
ّموضوع له بعد أن تبني للناس وجها احلق والباطـل ووجهـا اهلـدى والـضالل ، َّ

  .ادان قريةّليس بعد عب: ُأو كام يقال، وليس بعد الكشف انكشاف جديد، ُاملبني
 طريقـه بالبيانـات ّتـضحوالدين ملا انكشفت حقائقـه وا: ائيطباطبقال ال
 ،باعـهّتا الـدين رشـد والرشـد يف َّ أنّة النبوية فقد تبـني املوضحة بالسنّاإلهلية
 عـىل ًه أحـد أحـداِكـرُن ي يف تركه والرغبة عنه، وعىل هذا ال موجب ألّوالغي
 .الدين

                                                 
 .٤ ص،١ج: لكاشاينل،  يف تفسري القرآناألصفى )١(
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 ومل ، مل يبتن عىل السيف والدماإلسالم َّة عىل أنّدالحدى اآليات الإوهذه 
 من البـاحثني مـن املنتحلـني ّ عدةمه عىل خالف ما زع، والعنوةباإلكراه ِتْفُي

باجلهاد الذي هو أحد أركـان  وا عليهّتدلواس  دين السيفاإلسالم َّوغريهم أن
 ّتقدم الإحراز ليس لغاية اإلسالم القتال الذي ندب إليه َّأن - مع- هذا الدين

 احلق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة إلحياء، بل واإلكراه ّقوةوبسط الدين بال
 .)١(توحيدوهو ال

 

ُيراد بـه النفـي الظـاهري فيكـون نفـي أ ؟اإلكراه يف الدينما الذي يراد ب
ًاإلكراه القلبي منفيا أيضا بقياس األولوية َّأم أن املنفي، ً  حقيقة هـو خـصوص َّ

 ى لآلمرين بـاملعروفوبالتايل يتسنَّ، فيبقى اإلكراه الظاهري عىل حاله، القلبي
ُوالناهني عن املنكر إكراه الشخص غري املقـر أو امللتـزم بالـدين عـىل اإلقـرار  ُّ

 ؟الظاهري بالدين وااللتزام به
 املراد به ليس الدين ما يدين به يف الظـاهر َّنإ: الثاين(...: قال ابن اجلوزي
 وإنـام ، وينطـوي عليـه الـضامئر، ومل يشهد بـه القلـب،عىل جهة اإلكراه عليه

ّفيكـون متعلـق اإلكـراه املنفـي، )٢(...)ملعتقد بالقلبالدين هو ا  هـو اإلكـراه َّ
وبالتايل سيتـسنَّى اإلكـراه الظـاهري لعـدم نفيـه ، القلبي ال اإلكراه الظاهري

 .بلسان اآلية
َّوالصحيح يف املقام هو أن اإلكراه القلبي أمر غري مقدور عليه فيكون نفيه 

ًأمرا عبثيا َّومـن الواضـح جـدا بـأن ،  الظـاهريولذلك فاملنفي هو اإلكـراه، ً ً
وإن كانت الرسائر هي حمور قبـول ،  عليها األحكام الرشعيةّرتتبالرسائر ال ت

                                                 
 ).هّدام ظل(منه . ف يسريّبترص .٣٤٢ ص،٢ج: يف تفسري القرآنان امليز:  انظر)١(
 .٩٢ص: بن اجلوزي البغداديال،  نواسخ القرآن)٢(
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ولكن مورد القبـول يشء ومـورد التعـايش وحفـظ الـنفس واملـال ، األعامل
 ً.الّأوهذا ، َّفالرشيعة تتعلق بظواهر األقوال واألفعال ال غري، والعرض يشء
ِبمعنى إكراه املنك، اه الظاهريَّإن اإلكر :ًثانيا ، ر عىل اإلقـرار بالـشاهدتنيُ

ًال يعترب دينا حقيقة، واإلتيان بجملة الفروع ً فاآليت بذلك ال ينجـو مـن يشء ، ُ
إذ املطلوب حقيقة هو الدين احلقيقـي القـائم عـىل ، ِ مل يأت بأمر مطلوبهَّألن

إكراه فيام هو دين  املراد بذلك ال(:  قال الشيخ الطويس؛أساس اإلقرار القلبي
كـره ُ فأما مـا ي، ذلك من أفعال القلوب إذا فعل لوجه بوجوبهَّنيف احلقيقة، أل

كـره عـىل كلمـة الكفـر مل ُ من أَّعليه من إظهار الشهادتني، فليس بدين، كام أن
 .)١()ًيكن كافرا

ّولذلك فإن هذه الصورة الظاهرية غري املحققة للدين الصحيح قـد جـاء  َّ
َّويف ذلك إشارة إىل أن الدين احلقيقـي هـو ، في وقوع اإلكراه عليهاالقرآن لين
َّ وال يقال بأن مـا تقـدم يف النقطـة .ُثري من األمور الشكلية والصوريةأعظم بك َّ ُ

ًاألوىل التي تقرر فيها اعتناء الرشيعة بالظواهر قوال وفعال ينقض ذلـك ً ّ َّفـإن ، ُ
ًالرشيعة تقيد اعتامد الظاهر قوال وفعال ً ِّ ومن ،  بعدم اإلكراه واجلرب واالضطرارُ

وبالنـسبة ملـورد ، َّهنا تأسست فيه األحكام الثانوية يف قبال األحكام الظاهرية
ًوال ترتـب عليـه أثـرا، ُالبحث فإهنا ال ترتيض إسالم املكره عليه ّ فمـن ثبـت ، ُ
وإنام اكتفى بحسن الظـاهر يف صـورة ، إسالمه باإلكراه حمكوم باحلالة السابقة

ّدم اإلكراه عمال بحسن الظنع ًوثانيا لعدم وجود طريـق كاشـف عـن ، ًالّ أوً
ولــو مل يعمـل بــذلك ، صـدق الـصادق وكــذب الكـاذب يف دعــوى اإليـامن

ُلتعطلت احلياة وأغلق باب اإليـامن َّومـن الواضـح بـأن األعـامل الظاهريـة ، َّ
ّاملوافقة للحالة اإليامنية ليست دليال قطعيا عىل حتقق اإليامن ً ّويكفينـا التأمـل ، ً

                                                 
  .٣١١ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنالتبيان )١(
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َوممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينـة مـردوا عـىل {: يف قوله تعاىل ََ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َُ َ ُ َ ِِّ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ِ َ ُ َّ
ٍالنفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سـنعذهبم مـرتني ثـم يـردون إىل عـذاب عظـيم ِ َ َ ُّ َ ْ ُ ْ ٍْ َ َِّ َ َِ َ َ ُ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُِ َ ُ َ ُِّ َُ َ َ ِ َ{ 

فاآليـة ، ً لنخرج بنتائج خطرية جدا يف شأن مجلة من الـصحابة،)١٠١: التوبة(
ومـنهم مـن أهـل ، نيّال عن مرشكني أو كتـابي، ث عن مسلمني منافقنيّتتحد
ملاذا خفـي نفـاق هـؤالء : والسؤال هو، مركز الدولة اإلسالمية آنذاك، نةياملد

َّ فضال عمن سواه- بحسب الظاهر-عىل الرسول صىل اهللا عليه وآله   ؟ً
 :ومن جهتني، ًاجلواب واضح جداو

ّأقلها الدأب عىل الصالة يف ،  أهنم كانوا يقوموا بأعامل إيامنية كثرية:ُاألوىل
، املسجد النبوي واملشاركة يف اجلهاد بـأمواهلم وربـام بأنفـسهم إذا لـزم األمـر
، وهذه األعامل وغريها قد أسدلت الستار حول شخصيتهم النفاقية احلقيقيـة

ُولذلك مل يطلب من الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه ، ذا النحوفخفي أمرهم هب
 .ً عمال بظواهر الرشيعة،اإلعالن عنهم وحماسبتهم

لعـدم ، َّن كشفهم أمام املأل فيه مفـسدة كبـرية لـسائر املـسلمنيأ :والثانية
ُفلو أعلن عن نفاق واحد أو جمموعة منهم لوقع التشكيك من ، وضوح إيامهنم

وما نفهمـه مـن ، َّألن هؤالء قدوات كبرية يف املجتمع، همقبل املسلمني بأنفس
ْال تعلمهم نحن نعلمهم{: قوله ُ ْ ُُ َُ َْ ُ ْ َْ َ َ  هو األمر بعدم كشف أمرهم عىل املأل لوقوع }َ

َّ إنه سبحانه تكفل بعـذاهبم ثـالث :ُومن جهة أخرى، املفسدة بذلك من جهة
 عليه وآلـه باملنـافقني ّكام هو ظاهر النص؛ والدليل عىل علمه صىل اهللا، اتّمر

ِّهو أنه أرس بأسامء مجيع املنافقني إىل حافظ رسه حذيفة بن الـيامن رضـوان اهللا  َّ
َّوبذلك نخلص إىل أن اإلقرار الظاهري باحلالة اإليامنية غـري املقـرون ، )١(عليه

                                                 
 وإنام نسب إىل الـيامن ألنـه اسـم جـده ،اسم والده حسيل، صحايب كبريحذيفة بن اليامن  )١(

  = ؛ حـافظ جابر بن ربيعة بن عمرو بن الـيامن العبـيسحذيفة بن حسيل بن : فهو، األعىل
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ّباإلكراه حمل قبول الشارع املقد َّوأن هذا الظاهر املقبول ال يكشف بصورة ، سّ
ٍوهـو كـاف يف حفـظ ، وإنام هو كاشـف ظـاهري، ن اإليامن احلقيقيواقعية ع

 .رات الرشعيةّاملال والعرض بحسب املقروالنفس 
َّوهي بعيـدة كـل البعـد ، ةّاصإذن فاألحوال القلبية هلا أسباهبا وعللها اخل

ُبل إن اإلكراه عادة مـا خيلـق مناخـات عكـسية تفـيض إىل ، عن حالة اإلكراه َّ
وبحـسب فلـسفة ، ّرق مجيع مراتـب الـسلم الكـاميلنقض الغرض وهدم وح

ً أن كل قول أو فعل إذا مل يرتق باإلنسان أفقا فإنه يتسافل بـه :الكامالت اإلهلية َُّ ِ َّ
  .ّ البتةًأرضا

 ، واحلمل عىل الفعل من غـري رىضاإلجبار هو اإلكراه(: ائيطباطبقال ال
ِال إكراه يف الدين{: ويف قوله تعاىل ِّ ِ َ َ ْ ِ  الـدين وهـو َّ ملا أن،اإلجباريدين  نفى ال}َ

 ،سلسلة من املعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية جيمعها أهنـا اعتقـادات
 َّ فإن،واإلجبار اإلكراه القلبية التي ال حيكم فيها األمور من واإليامنواالعتقاد 
 وأمـا ،ةّادي واحلركات البدنية املواألفعال الظاهرية عاملاأل يف ّؤثر يإنام اإلكراه

 ،واإلدراك قلبية من سـنخ االعتقـاد أخرىاالعتقاد القلبي فله علل وأسباب 
 ًات غـري العلميـة تـصديقاّقـدمد املِّ أو تولـ،ًومن املحال أن ينتج اجلهـل علـام

ِال إكراه يف الدين{:  فقوله،ًعلميا ِّ ِ َ َ ْ  حاكيـة عـن حـال إخباريـة كان قضية إن ،}ِ
 ً وان كـان حكـام، عىل الدين واالعتقـادكراهاإل بنفي ً دينياًالتكوين أنتج حكام

َقـد تبـني الرشـد مـن {: بـه تعـاىل مـن قولـهّ كام يشهد به ما عقً ترشيعياًإنشائيا َِ ُ َّْ ُّ ََّ َ
ِّالغي َ  عـىل ٍكّ وهو هني متـ،ً كرهاواإليامن عن احلمل عىل االعتقاد ً كان هنيا،}ْ

                                                                                                                   
حذيفـة بـن الـيامن مـن (: وقد قال فيه برواية الفريقني، ِّرس الرسول صىل اهللا عليه وآله= 

فـيض القـدير رشح اجلـامع : ًوأيـضا. ٣٤٣ ص،٢٢ج: بحار األنـوار> ،)أصفياء الرمحن
 . <٣٨٧٧ح ،٥٧٣ ص،٣ج: الصغري
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 يف مرحلـة ّؤثر يعمـل ويـإنـام اإلكـراه َّ بياهنا أنَّ وهي التي مر،حقيقة تكوينية
 .)١() البدنية دون االعتقادات القلبيةاألفعال
ّ إىل أن موضوع النهي عن اإلكراه هـو مـا مث)٢(َّوقد نبهنا، هذا لتـه الثقافـة َّ

فـالنهي ، وهي إلزام الغري باملتابعة، احلاكمة والسائدة يف تأريخ حركة اإلنسان
ّوإنام انصب عـىل ، غري مقدورّمل ينصب عىل نفس اإلكراه يف الدين فذلك أمر 

ّتلك املامرسات املغلوطة التي عملت عىل مصادرة حـق اإلنـسان يف انتخـاب 
 .الصحيح
َّقد عرفت بأن املصداق الفعيل واحلقيقي للـدين يف االصـطالح القـرآين و

، وهـو اإلسـالم، ّ لنـا رب العـاملنيارتـضاهالـذي و، الذين ندين بهالدين هو 
ِال إكراه يف الدين{: وله تعاىلفيكون املعنى األقرب لق ِّ ِ َ َ ْ  يف ديـنهـو ال إكـراه ، }ِ

ًوديـن اهللا الـذي ارتـضاه لإلنـسان مطلقـا هـو ، )٣( ذكـر اهللاّتقدم قد ألنه ،اهللا
ُإن الدين عند اهللاِ اإلسـالم{:  قال تعاىل؛اإلسالم َْ ِ َ ِِّ َ َّ وقـال ، )١٩: آل عمـران( }...ِ
َومن يبتغ غري اإلسال{: تعاىل َْ ْ َ َِ َ ِ َ ْ َم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخـرة مـن اخلـارسينَ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُِ ْ َ َْ َ ً ِ{ 

ُوأخريا جلوة الرتيض اإلهلـي املـشبع بـاللزوم، )٨٥: آل عمران( ِّ وهـو قولـه ، ً
ًورضيت لكم اإلسالم دينا...{: تعاىل ِ َِ ْ ُ ََ ِ ُ َ ُ  .)٣: املائدة( }...َ

 الفرق بني اإلكراه القلبي واإلكراه النفيس
ًلنا بأن اإلكراه القلبي إما أن يكون أمـرا غـري ممكـن بـصفته فعـال  ّتضحا ً ََّّ

وهنا ينبغـي لنـا ، ةّتقدمعىل التفصيالت امل، ًأو يكون فعال غري جائر، ًجوانحيا
                                                 

  .٣٤٢ ص،٢ج: ن يف تفسري القرآامليزان )١(
ّوأيضا بصورة مفص، َّ تقدم يف االستذكار الوارد يف مطلع هذا الفصل)٢( ،  الكتـاب يف هـذالةً

  .فراجع
 .٣١١ ص،٢ج: التبيان يف تفسري القرآن:  انظر)٣(
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ِال إكراه يف الدين{: فقوله تعاىل، التفريق بني اإلكراه القلبي واإلكراه النفيس ِّ ِ َ َ ْ ِ َ{ ،
 ؟ عىل اإلكراه القلبي يقترصمًيشمل اإلكراهني معا أأ

َّالصحيح يف املقام أن اإلكراه النفيس يعتـرب مـسألة أخالقيـة حـث عليهـا  َُّ
 َّإن(: وقد ورد عن أمري املؤمنني عـيل عليـه الـسالم أنـه قـال، سّالشارع املقد

 القلب إذا َّ فإن، فأتوها من قبل شهوهتا وإقباهلا،ً وإدباراً وإقباالًللقلوب شهوة
: بمعنى، َّ فالقلب ال بد أن يقبل اليشء بمحض اختياره وإرادته،)١()ميُكره عُأ

َّوإذا مل تتوفر له فال ، َّإذا توفرت أسباب االعتقاد فالقلب يندفع باجتاه االعتقاد
ُوإن ألزم اإلنسان بالفعـل املكـره عليـه ، َّ ما حصل إكراه له سيتنفراوإذ، ُيقبل ُ

وهذا العمى هو ، ه إىل العمى املطبقسينتهي املقام بقلبفدون أن يقبل عيه بقلبه 
ّمرتبة عميقة يف سلم تسفل اإلنسان إن مل تكن هنايته َفإهنـا ال ...{:  قال تعـاىل؛ّ َ َّ ِ َ
ِتعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور ِ َُ َ َُّ ُ ْ َ َ ْ ِْ َِّ ُ ْ َُ َ ُ  .)٤٦: احلج( }َْ

فعل املثوبـات ُدة املعمي للقلوب غري إكراه النفس عىل يفاإلكراه عىل العق
ًوقد ورد أيضا عن أمري املـؤمنني عـيل ، فذلك إحياء للقلوب، وترك املوبقات

ما وافقت به : أي، )٢() ما أكرهت نفسك عليهاألعاملأفضل (: عليه السالم قوله
 اإلكـراه ا وهـذ.وخالفت به الشهوة الداعية للمعصية، عقلك الداعي للطاعة

َّاملحبب واملندوب له يدخل يف باب ا ، ًلرتويض الذي به يكون اإلنسان إنـساناُ
فعنـه عليـه ، وينال املراتب العالية التي تقيه أهوال يوم القيامة ومتنحه األمـان

، )٣()...األكـرب لتأيت آمنة يـوم اخلـوف ،وإنام هي نفيس أروضها بالتقوى(: السالم
فيكون ، وإكراه النفس مصريه االستبصار، وعليه فإكراه القلب مصريه العمى

                                                 
 .<١٩٣>:  رقم،٤٤ ص،٤ج: تعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )١(
 .<٢٤٩>:  رقماملصدر نفسه، )٢(
 .٧١ ص،٣ج: ابق املصدر الس)٣(
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وبعبـارة ،  يف اآلية هـو اإلكـراه القلبـي ال النفـيس املنـدوب لـهّإلكراه املنفيا
، اإلكراه القلبي عىل فـرض إمكانـه هـو إلغـاء للشخـصية اإلنـسانية: ُأخرى

 . بناء للشخصية اإلنسانيةواإلكراه النفيس
 

صية نفـي اإلكـراه حاول مجلة من أعالم املعتزلـة االسـتفادة مـن خـصو
والتفويض عقيدة أساسية من ، املطلق يف الدين يف إثبات مقولتهم يف التفويض

 )١(ة املطلقة لإلنسانّعقائدهم القائمة عىل أساس إثبات االختيار املطلق واحلري
َّن اهللا تعاىل قد فـوض لإلنـسان مجيـع أعاملـهأو فلـيس هللا تعـاىل مدخليـة يف ، َّ

 .إجيادها أو نفيها
 وهـو: أحـدها، وجـوه اآلية تأويل يف: الثانية املسألة(: لفخر الرازيقال ا

 أمر ىبنَ ما تعاىل أنه معناه: املعتزلة بأصول األليق وهو والقفال مسلم أيب قول
 القفال َّاحتج َّثم ،واالختيار نّالتمك عىل بناه وإنام ،والقرس اإلجبار عىل اإليامن
 ،للعـذر ًقاطعا ًشافيا ًبيانا التوحيد دالئل ّبني امل تعاىل بأنه املراد هو هذا َّأن عىل
 عـىل اإلقامـة يف عذر للكافر الدالئل هذه إيضاح بعد يبق مل إنه: ذلك بعد قال
 التي الدنيا دار يف جيوز ال مما وذلك ،عليه وجيرب اإليامن عىل يقرس أن إال الكفر
 االبـتالء ىمعنـ بطـالن الـدين عـىل واإلكـراه القهـر يف إذ ؛االبـتالء دار هي

َفمن{: تعاىل قوله هذا ونظري ،واالمتحان ِفليـؤمن َشـاء َ ْ ُ ْ َومـن َ ْفليكفـر َشـاء َ َُ ْ ْ َ{ ،
                                                 

  املفـضية للقـول بإمكـان صـدور القبـيح منـه،  يف قبال دعـوى احلريـة املطلقـة هللا تعـاىل)١(
الـذين مل ، وهي دعوى األشـعرية، ُ وللقول باجلربية من جهة أخرى-والعياذ باهللا تعاىل -

اهللا َّوأن ،  بالعـدلاإليـامنالقائمة عـىل أسـاس ) الشيعة واملعتزلة(يلتزموا بمقولة العدلية 
ومـا ، وجيب الوفاء بالوعد، ُفال يمكن صدور القبيح منه، تعاىل قد أوجب ذلك عىل نفسه
 .قة بالعدلّشابه ذلك من املسائل املتعل
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ْولو{: أخرى سورة يف وقال َربك َشاء ََ ُّ َآلمن َ ْكلهـم األرض ِيف َمن َ ُ ُّ ًمجيعـا ُ ِ َأفأنـت َ َ َ َ 
ُتكره ِ ْ ْيكونوا حتى الناس ُ ُ ُ َمؤمنني َ ِ ِ ْ  منفي بـرصيح وهو، فاإلكراه يعني اجلرب، )١()}ُ
 .ونفيه يعني إثبات التفويض، اآلية

َّ خالصة مدعى املعتزلةههذ ألنـه موقـوف عـىل ، ولكنه استدالل سقيم، ُ
فلكي يثبـت االسـتدالل باآليـة عـىل موضـوعة ، ّ البتةإثبات أصل غري ثابت

وهـو أمـر غـري ، َّالتفويض البد من إثبات نسبة التناقض بني اجلرب والتفويض
وهـي مقولـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم ، قولة ثالثة بيـنهامفهنالك م، ثابت
ُالتي هبا حيفظ اختيـار ، فال جرب وال تفويض، ة بالقول باألمر بني أمرينّتمثلامل

فتنفـي ، ُدون أن يـسلب سـلطان اهللا تعـاىل، فتنفي مقولة األشـاعرة، اإلنسان
 .مقولة املعتزلة

ادق عليـه الـسالم اإلمام جعفـر الـصن حدثه عن ّعن حممد بن حييى عم
 ؟قلت وما أمر بـني أمـرين:  قال،ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين(: قال
 ، فرتكته ففعل تلك املعصية،ِرجل رأيته عىل معصية فنهيته فلم ينته: مثل ذلك :قال

 .)٢()فليس حيث مل يقبل منك فرتكته كنت أنت الذي أمرته باملعصية
ِّويف رواية أخرى عرب ُ ي عـن ّعن أيب طالب القم .ملنزلة باللطف عن هذه اُ

 أجرب اهللا العباد عـىل :قلت(:  عليه السالم قالعن اإلمام جعفر الصادقرجل 
:  قـال؟ فـامذا: قلـت،ال:  قـال؟األمرض إليهم ّففو:  قلت،ال: املعايص؟ قال
 . )٣()ك بني ذلكّلطف من رب

                                                 
. <٢٩: الكهــف>: ُواآليــة األوىل. ١٥-١٤ ص،٣ج: )مفــاتيح الغيــب( التفـسري الكبــري )١(

 .<٤-٣: الشعراء>: ُواآليتان األخريان
 .١٣ح ،١٦٠ص ،١ج: الكايفُ أصول )٢(
  .٨ح ،١٥٩ ص،١ج:  املصدر السابق)٣(
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ُإن هذه املنزلة الرفيعة يف الوقـت الـذي تثبـت اختيـار اإل نـسان بخـالف َّ
 عن ّ عدةعن يونس عنُفإهنا تثبت سلطان اهللا تعاىل بخالف التفويض؛ ف، اجلرب

علت فداك أجرب اهللا ُج: قال له رجل(: عليه السالم قالاإلمام جعفر الصادق 
هبم ّاهللا أعدل مـن أن جيـربهم عـىل املعـايص ثـم يعـذ:  فقال؟العباد عىل املعايص

ض إليهم ّلو فو: فقال:  قال؟ض اهللا إىل العبادَّعلت فداك ففوُج:  فقال له،عليها
نعم : فقال:  قال؟علت فداك فبينهام منزلةُج:  فقال له، والنهيباألمرمل حيرصهم 

 .)١()واألرضأوسع ما بني السامء 
 واهللا ،ف الناس مـا ال يطيقـونِّكلُاهللا أكرم من أن ي(: ًوعنه عليه السالم أيضا

 .)٢() يريد من أن يكون يف سلطانه ما الّأعز
 َّ إن اآلية وإن كانت بصدد نفي اجلرب إال أهنا ليست بصدد إثبـات:واخلالصة

وهـي ، وهـي منزلـة األمـر بـني أمـرين، فهنالك منزلة ثالثة بينهام، التفويض
ًبل توافق سرية العقالء أيضا، ًاملقولة املوافقة للسري العقيل والنقيل معا ُ.   

  
َ قد ت   ا ر{: قو  تعا   َ َ شد من ال َ  ْ َ ِ ُ ْ{  

 

ّإن تصويرات الرشـد والغـي تتوقـ ًف كثـريا عـىل بيـان صـفات الرشـد َّّ
كـام ،  هباّتصافَّفللرشد مزايا البد من اال، والراشد وصفات الغواية والغواي

ّأن للغواية صفات البد من التنصل عنها َّ ّليتأتى لنا مـن ذلـك كلـه التمـسك ، َّ ّ َّ ِ
، َّمن هنا يتعني علينـا الوقـوف عنـد هـذه املزايـا والـصفات، وة الوثقىبالعر

 .ِّألنه بيان وتبيان لكل يشء، وذلك من خالل عرض قرآين خالص
                                                 

  .١١ح ،١٥٩ ص،١ج:  املصدر السابق)١(
 .١٤ح ،١٦٠ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
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 صفات الراشد والغاوي
مفهـوم ّلكـل من خصائص القرآن الكـريم تقديمـه البيانـات األساسـية 

ّفتجده عندما يطرح مفهوم األبرار واملت، يطرحه ِّقني يبنيُ وعنـدما ،  لنا صفاهتمُ
ِّيطرح مفهوم املخلصني والشاكرين يقدم لنا ذلك من خالل عرض املـصاديق  ُ

ّبمعنى أن هنالك جمموعة صفات جيـب توفرهـا لينطبـق املفهـوم، الفعلية هلا َّ ،
ِّوهكذا نجده يف مفاهيم الرشك والكفر والنفاق فإنه يقدمها من خالل عرض  ُ

ِّجمموعة صفات تؤطر لنا املفهو ، ّوهكذا احلال يف مفهـومي الرشـد والغـي، مُ
 .َّحيث يتعرض القرآن الكريم لبيان صفات الراشدين وصفات الغاوين

ْواعلموا أن فيكم رسول اهللاِ لو يطيعكم يف كثري من األمـر لعنـتم {: قال تعاىل ْ ِّ ْ ُ ُ َ ْ ُُّ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ََ َ َِ َ ِْ ٍ َ ُ َُ َّ َ
َولكن اهللاَ حبب إلـيكم اإليـامن  َ ِ ْ ُ ُْ َ َِ َ َّ َ َّ َوزينـه يف قلـوبكم وكـره إلـيكم الكفـر والفـسوق َِ ُُ َ ُ ْ َّ ْ َُّ ْْ ْ َ َُ َ َ ُ َُ ُ ُِ َ ِ ِ َ َ
َوالعصيان أولئك هم الراشدون َُ ِ ِ َِّ ُ َُ ْ ْ ََ َ فهنالك صفات إجيابية جيـب ، )٧: احلجرات( }ُْ

وهنالك صفات سـلبية جيـب ،  اإليامن والرغبة فيهّ بحبّتمثلت،  هباّتصافاال
صف اجلـامع ّعندئـذ يتـ،  والفسوق والعـصيان بنفي الكفرّتمثلت، هاّنزه عنتال

ِّلصفات اإلجياب والنفي بالراشدية؛ ويف قبال ذلك يقدم لنـا مفهـوم الغوايـة  ُ
ّوالغاوية من خالل صفات معي ْإن عبـادي لـيس لـك علـيهم {:  قـال تعـاىل؛نةُ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َّ ِ

َسلطان إال من اتبعـك مـن الغـاوين َ َ َِ َ ْ ِْ َ َّ ِ َ َُّ ِ ٌ  :ن صـفات الغـاوينفمـ، )٤٢: احلجـر( }َ
َّوهذا يعني أن اخلارج ، أو من كان للشيطان سلطان عليهم، باعهم للشيطانّتا

، ُفتضاف صـفة جديـدة للراشـدية، عن سلطان الشيطان يكون من الراشدين
 . كام هو واضح
ْواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأت{: وقال تعاىل ْ َ َ َ َ َْ ََ ََ ِ ِ َِ َّ َ َُ َ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ ُبعـه الـشيطان ِ َ ْ َّ ُ َ َ
َفكان مـن الغـاوين َِ َ َْ ِ َ ِّ حيـث تقـرر لنـا اآليـة حقيقـة كـون ،)١٧٥: األعـراف( }َ ُ

ألنـه ، ُة أوىل لطريق الغـاوينّمقدمّاالنسالخ والتنصل عن آيات اهللا تعاىل هو 
ًفيكـون مـؤهال الحتـضان ، َّيكون قد وفر األرضية واملرتع اخلصب للشيطان َّ



 ٢٩١ ........................................................اإلكراه واالستمساك والوالية واخللود

ًيا حقيقياالشيطان له فيكون غاو والغواية يف املقام هي الكفـر واخلـروج عـن ، ً
  .والية اهللا تعاىل
ُولو شئنا لرفعناه هبا ولـكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثلـه {: وقال تعاىل ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََ ََّ َ ْ َّ َ َ ِْ َ ِ َ ِ ِِ

ْكمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يل ْ َ ْ ْ َْ َ ْ َُ ْ َْ ْ َُ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ ْهث ذلك مثـل القـوم الـذين كـذبوا ِ َُ َ َّْ َ ِ َِّ ْ ُِ َ َ َ
َبآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ُ َ ْ ََّ َ َ َُ َّ َ َْ َ َ َُ ِْ َ ِ ث ّفاآليـة تتحـد، )١٧٦: األعـراف( }ِ

ِّولكنهـا هنـا تـسجل صـفات ، ألهنا تتميم لآليـة الـسابقة ،ًعن الغاوين أيضا ُ
ى اخللـود إىل األرض ومعنـ، باع اهلـوىّتاأبرزها اخللود إىل األرض و، جديدة

َّألن القـيم الـساموية جـاءت لتنقـذ اإلنـسان مـن ، ّهو التنصل عن قيم السامء
، ًفذلك حمال وخمالفة رشعية أيـضا، ةّة وليس القضاء عىل املادّحاكمية عامل املاد

ّوإنام املطلوب هو أن ال تكون عبدا للامد ُلك أن تتملكها فيكون لك حـسن ، ةً َّ
ِزين للناس حـب الـشهوات {:  قال تعاىل؛كك فتسوء العاقبةَّال أن تتمل، املآب َِ ُّ ُ ََ َّ ِ َّ ُِّ

ِمن النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املـسومة واألنعـام  َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ ِ َ َُّ ْ ْ ِْ َّ َ َ َِ َ َِّ
ُواحلرث ذلـك متـاع احليـاة الـدنيا واهللاُ عنـده حـ ُ َ ُ ََ ُّ َِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ََ ِسن املـآبَ َ ُ ، )١٤: آل عمـران( }ْ
ًولذلك قالوا بأن الزهد ال يعني أن ال متلك شيئا ال يملكك يشء من أن وإنام ، َّ

ُوذلـك هـو اخللـق ، فإذا ما كنت كذلك كنـت مـن الراشـدين، دون اهللا تعاىل
ْلكيال تأسوا عىل ما فاتكم{:  قال تعاىل؛ُالوقائي من األسى عىل حطام الدنيا َ َ ُْ ََ ََ َ َ ْ ْ َ وال ِ َ

ٍتفرحوا بام آتاكم واهللاَُ ال حيب كل ُخمتال فخور ُ َ َ ََ ٍ ْ َّ ُ ُ ُُّ َ ُِ َ ْ ََ ِ  .)٢٣: احلديد( }ْ
 مـن خـالل ّمهمـةُل من آية الكريس فإنه يشري إىل حقيقة ّوأما املقطع األو
ُوهي حقيقة توفر مجيع األسباب املخرجـة مـن دوائـر ، ّبيانية الرشد من الغي ِّ

ِ مفرتق طرق وهو مستوعب ملـا وصـل إليـه مـن ليكون اإلنسان عىل، الغفلة ُ ُ
ِّفيخري نفسه بـني سـلوك طريـق الراشـدين ، ة الرشيفةالبيانات القرآنية والسنّ ُ

ُأو يسلك طريق الغاوين املفيض ،  بالكفر بالطاغوت واإليامن باهللا تعاىلّتمثلامل
 .يطانُإىل االنسالخ من آيات اهللا تعاىل الواصلة إليه والكينونة يف بؤر الش



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٢٩٢

ــا أن هنالــك جمموعــة صــفات للراشــدين والغــاوين ــتلخص إىل هن َّف َّ ،
َّيستعرضها لنا القرآن الكريم لتكون لنا كواشف إنية عام نحـن عليـه فنأخـذ ، ِّ

ّوذلـك هـو مـصداق متـسكنا بـالعروة ، ر أسباب الغوايةَذَبأسباب الرشاد ون
 .الوثقى

ً متامـا عـىل موضـوعة  يف بحـث الواليـة يـنعكسّتقدمَّإن مجيع ما  :فائدة
َّفمن متسك بالويل املعصوم وعمل عىل طاعته ولزوم متابعتـه ، الرشد والغواية

ّاملتمـسكني ، املـؤمنني بـاهللا تعـاىل، الكـافرين بالطـاغوت، كان من الراشدين
ِّومن تنصل عن والية الويل، بالعروة الوثقى  املعصوم وأبدهلا بوالية اآلخـرين َّ

َّدا للطاغوت حمكومـا لـه؛ ولعـل مـا جـاء يف بعـض فقد كان من الغاوين عاب ً ً
ُاألخبار التي تربط موضوعة الوالية املعصومة بالعروة الوثقى ما يساعد عـىل 

 أمـري املـؤمنني عـيل ًخماطبـا ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلهوقمن قبيل ، ذلك
، )١()ك بـالعروة الـوثقىّفقـد متـس، ك بكمَّكم ومتسّيا عيل من أحب(: عليه السالم

واليـة عـيل عليـه : العروة الـوثقى هـي(: نه قالأعليه السالم اإلمام الباقر عن و
 والطـاغوت أعـداء آل حممـد علـيهم ،السالم والقول بإمامته والرباءة مـن أعدائـه

، )٣()أنا عروة اهللا الوثقى(: أمري املؤمنني عيل عليه السالمًوأخريا عن ، )٢()السالم
 ًمـن اختـذ عليـا(: موضوعة العروة الوثقى بقوله يف الرازيوقد أنصف الفخر 

وسـيأيت يف بعـض ، )٤() لدينه فقد استمسك بالعروة الـوثقى يف دينـه ونفـسهًإماما
 .البيانات الالحقة حديث عن تصويرات االستمساك بالعروة الوثقى وطبيعته

                                                 
 .٧١ص: اخلزاز القميأليب القاسم ، ّ يف النص عىل األئمة االثني عرشكفاية األثر )١(
: امن التميمـي املغـريبللقـايض أيب حنيفـة الـنع، ة األطهارّ رشح األخبار يف فضائل األئم)٢(

 .٢٥٤ح ،٢٣٩ ص،١ج
  .٣٣٩ ص،٣٩ج: بحار األنوار )٣(
  .١٨٧ ص،١ج: )مفاتيح الغيب( التفسري الكبري )٤(
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َ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا  قد است{: قو  تعا  َْ ِْ َ َ َِ ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْ ُ ْ َمسك َ َ ْ

ٌبالعروة ا وث  ال انفصام  ها واهللا سميع عليم ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ ََ ِ َ َ َ ُ ْ ِْ ْ ُ ِ{  
 

 : وهي، وهنا توجد مخسة بحوث ينبغي رسم بياناهتا وحدودها
ُكفرتصويرات ال: لّاألو ِبالطاغوت ْ ُ َّ ِ. 
 .تعاىلِباهللاِ حقيقة اإليامن : الثاين

ِّويل والتربي بذلكعالقة الت: الثالث ّ. 
َبالعروة الوثقىتصويرات االستمساك : الرابع َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ِ. 

َنفصامأرسار امتناع ا: اخلامس  . العروة الوثقىِ
 

عـن أيب عمـرو  الصادق عليه السالمورد يف خرب طويل عن اإلمام جعفر 
:  قـال.َّ وجلَّ الكفر يف كتاب اهللا عزأخربين عن وجوه: قلت له:  قال،الزبريي

 ، واجلحـود عـىل وجهـني،فمنها كفر اجلحود: الكفر يف كتاب اهللا عىل مخسة أوجه(
 .)١()... وكفر النعم، وكفر الرباءة،والكفر برتك ما أمر اهللا

الكفـر (: كتب عبد امللك إىل سعيد بن جبري يسأله عـن الكفـر فقـالقد و
 ، وكفر بكتاب اهللا ورسـوله، مع اهللا إهلا آخرفكفر هو رشك يتخذ: عىل وجوه
 بغري ما أنزل ً وهو أن يعمل أعامال،عي اإلسالمَّدُ وكفر م،عاء ولد هللاّوكفر باد

 نحـو ذلـك مـن َّ ثم،ِّمة بغري حقّ حمرً ويقتل نفساًاهللا ويسعى يف األرض فسادا
 .)٢() واآلخر التكذيب باهللا،أحدمها كفر نعمة اهللا: األعامل كفران

                                                 
  .١ح ،٣٨٩ ص،٢ج: لكايفُ أصول ا)١(
  .١٤٤ ص،٥ج: لسان العرب:  انظر)٢(
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ِّكام نبه لذلك يف احلديث، وهلذه التقسيامت مناشئ قرآنية فكفـر اجلحـود ، ُ
ٍأو عىل جهـل ، لعمل بهاّإما أن يكون عىل علم فيمنعهم الكرب من قبول احلق و

ُوجحـدوا {: ل كام يف قوله تعـاىلّواألو، استحكم هبم فلم يعد يف إنذارهم نفع َ َ َ
ًهبا واستيقنتها أنفسهم ظلام ُْ ْ ُ ْ ْ َُ َُ َ ْ َ ََ َ َ وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدينِ َ َ ّ ُ َِ ِ ِْ ُ ُ ًَ َ ََ ْ ْ ُ َ ، )١٤: النمل( }ُ
ٌوسـواء{: والثاين كام يف قوله تعاىل َ َ علـيهم أأنـذرهتم أم مل تنـذرهم ال يؤمنـونََ ُْ ُ َِ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َُ َ ِ َ{ 

: تعــاىل بــه فكــام يف قولــه تعــاىلرتك مــا أمــر اهللا بــكفــر وأمــا ال، )١٠: يــس(
ْأفتؤ...{ ُ َ ٍمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعضَ ِْ َ َ ْ َِ َِ َُ ُ ْ َ َ ُِ ِ كفـر أمـا و، )٨٥: البقـرة( }...ِْ

ِقال هذا من ...{: ه سليامن عليه السالمّفكام يف قوله تعاىل حكاية عن نبي، النعم َ َ َ َ
ِفضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنام يشكر لنفـسه ِ ِ ِْ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َُ ْ َّ َ َُ ِ َ َ ْ ََ َ ْ ِّْ َ َ َ َ ِ ُ ِ ِّ ومـن كفـر فـإن ريب ْ ََ َ ََّ ِ َ َ َ

ٌغني كريم ٌِّ َ ِ ْقـد كانـت {: فكام يف قولـه تعـاىل،  الرباءةوأما كفر، )٤٠: النمل( }َ َْ َ َ
َلكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبـدون  ُ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُْ َّ ُِ ِ ِِ َ َ ٌُ ْ َّ َِ ٌ ُ

ِمن دون اهللاَِ ُ َ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أِ َ ْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُْ ََ َ َ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِبـدا حتـى تؤمنـوا بـاهللاَ ُ ُ َِّ ْ َ ًَ 
ُوحده ْ  .)٤: املمتحنة( }ََ

أ إبـراهيم ّفقـد تـرب، وهذا القسم األخري له صلة وثيقة بموضـوعة بحثنـا
، أتباع الطواغيتُعليه السالم من الطواغيت التي تعبد من دون اهللا تعاىل ومن 

ِفمن يكفر بالطاغوت(: فقوله تعاىل يف مورد البحث، ُولنا به أسوة ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ َّال يتوقف ، )َ
ًوإنـام ال بـد أن يـشمل أتباعـه أيـضا، عند شخص الطاغوت فكـان موقـف ، َّ

ًإبراهيم اخلليل عليـه الـسالم حامـل لـواء التوحيـد واضـحا ورصحيـا َّفـإن ، ً
ولـذا أعلـن ، ًا من أوليـائهمّظفهم أسوأ ح، أتباعهالطاغوت ال وجود له لوال 

ِوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتـى تؤمنـوا بـاهللاِ {: عليه السالم موقفه ُ ُ َّ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ْ ُْ ُْ ُ ْ ْ
ُوحده ْ  تَّوال ريب بأن هـذه العـداوة والبغـضاء ليـس، فال مناص من ذلك، }ََ
وإنام هو النتـاج ، ري اقرتحه إبراهيم عليه السالمأو أنه أمر اعتبا، ًصورياًأمرا 

تفرضه طبيعة التنايف بني معطيات التوحيد ومعطيـات  الذيالطبيعي والعميل 
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معطيـات العلـم ومعطيـات ، بني معطيات الرشد ومعطيات الغوايـة، الرشك
فليس هنالـك نقطـة التقـاء سـوى ، ّمعطيات احلق ومعطيات الباطل، اجلهل
 ّوالتـضاد، ه فاهلويتان لـيس فـيهام سـوى العالمـات الفارقـةما عداو، التبليغ

 .والتنايف املطلق
ّمن هنا تتجىل أمامنا اخلطوط العام فإهنـا ال ، ة لـصور الكفـر بالطـاغوتَّ

وإنام تتجاوز ذلك للرباءة مـن ، ف عند إعالن الرباءة من نفس الطاغوتّتتوق
جـاوزه إىل إبـداء ف عنـد ذلـك وإنـام تتّوال تتوقـ، أعوان الطاغوت وأنصاره

ّفال جيوز أن نلقي إليهم باملود، العداوة والبغضاء : كام هو رصيح قوله تعـاىل، ةُ
ْيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء تلقـون إلـيهم بـاملودة وقـد { ُ ُ ُ َّ َ َُ َُ َّ َ ْ َّ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ َِّ َ َ َُ ُ َ َ ُّ

ِّكفروا بام جاءكم من احلق َ َ َِّ ُُ ََ ِ بمعنـى ، ة إلـيهم مـواالة هلـمّل إلقاء املودَ فجع،}...َ
، وهذا يعني عود الطاغوتية واإلخراج من النور إىل الظلـامت، اختاذهم أولياء

ّبل إن النهي يتجاوز مستوى اإللقاء إىل مستوى إرسار املـود ة ّفتكـون مـود، ةَّ
ّالذين كفروا ممنوعة جهرا ورس و قولـه وه، وهذا ما جاء يف ذيل اآلية اآلنفة، ًاً

ِترسون إليهم{: تعاىل ْ َ ِ َ ُّ ِ ْباملودة وأنا أعلم بام أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد  ُ ُ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُُ َِ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َّ َْ َ َْ ََ َ َ ََ ِ َِ
ِضل سواء السبيل ِ َّ ََ َّ  .)١: املمتحنة( }َ

ِّولذلك كله ينبغي توخي احلذر الشديد َّفإن الكفر بالطـاغوت ال يتجـزأ ، ِّ َّ
َّ يسمى بـالًاَّتقسيامت أن هنالك كفرال يف ّتقدمد وق، ًأبدا رتك مـا أمـر اهللا بـكفر ُ

َأفتؤمنـون بـبعض الكتـاب وتكفـرون ...{: لنـا لـه بقولـه تعـاىلّومث، تعاىل بـه َ ُْ ُ ْ َ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِِ ِ َ َ
ٍببعض ْ َ َّالسـيام إذا صـدرت مـن ، َّواحلذر الشديد يتأكد يف زلـل اللـسان، }...ِ

 عضو من ُّما من يوم إال وكل(: يف احلديثرد وقد و، ُأناس هلم حضور وحظوة
 ّيـذل: أي، )١()نـشدتك اهللا أن أعـذب فيـك:  يقـول،للـسانار ّأعضاء اجلسد يكف

                                                 
    .١٢ ح،١١٥ ص،٢ج: ُ أصول الكايف)١(
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 .ب فيكَّنشدتك اهللا أن أعذ:  يقول،وخيضع له
َّإن إعالن العداوة والبغضاء ضد الطاغوتية وأتباعها :فائدة أو إشعارهم ، َّ
ًال يتوقف عىل كونه واجبا، بذلك ّ رشعيا يؤدَّ ُ ِّوإنـام قـد رشع ذلـك ، يه املـوايلً ُ

فإذا كانـت ، حتصني املؤمن من لوث الكافرين: منها، ألهداف عظيمة وعميقة
 لدى املؤمن جتاه الكافرين فذلك مانع نفيس مـن نيالعداوة والبغضاء حارضت

َّفالنفس جمبولة عىل الصدود والتنفر عام تبغضه؛ ومنها، اإلصغاء إليهم إشعار : ّ
ِّفاملحارصة االجتامعية تؤسـس لـدواع، خلصوم بسوء ما هم عليها  اخلـروج يُ

ُمن العزلة؛ وقد ورد ذلك رصحيـا بالنـسبة ملـدمني اخلمـر والفـسقة مرتكبـي  ً
َحيث يقاط، الفواحش ً يـسقوا مـاء الحتى جاء يف بعضهم أن، ًعون اجتامعياُ ُ ،

: لّقال الشهيد األو، َّوقد رصح الفقهاء بذلك، والكراهة الشديدة يف تزوجيهم
    .)١() شارب اخلمرًيكره تزويج الفاسق وخصوصا(

 

َّيف ضوء ما تقدم يف موضوعة الكفـر بالطـاغوت تـتجىل أمامنـا املالمـح  َّ
ِّفالرباءة وهي مقدمة عـىل التـويل ، األساسية لإليامن باهللا تعاىل َّ  - كـام سـيأيت-ُ

ِّتقد ِّفاإليامن باهللا ال يقترص عىل إعالن التويل له ، ليات اإليامن باهللا تعاىلّ لنا أومُ
أو قـل ،  مراحلّ عدةفتلك مرحلة طولية تسبقها، والعمل عىل طاعته ومتابعته
ّكـل وخطواهتا الرباءة من ، ِّوهي مرحلة التربي، مرحلة واحدة ذات خطوات

َّوقـد عرفـت الـرس يف ، غضاءطاغوت ومن أتباعهم وإشعارهم بالعداوة والب
 .ذلك

فـإذا ، َّفإذا حتقق ذلك يكون اإليامن باهللا تعاىل قد انطلق من أرضية صـلبة
ُأعلن اإليامن به سبحانه فإنه يقتيض اإليامن بجميـع أصـول الـدين وفر ، عـهوُ

                                                 
 .١٦٧ص: )الشهيد األول(كي العاميل  حممد بن مجال الدين م،اللمعة الدمشقية )١(
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مـا اإليـامن أو، ّذلك هو حتقق عنوان الطاعة ولزوم املتابعة واجلامع املشرتك يف
َّأو ترك بعض الفروع اعتقادا ال معصية فذلك مما يصدق عليه ُببعض األصول  ً

ُأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بـبعض فـام جـزاء مـن يفعـل ...{: قوله تعاىل َْ َ ْ َ َ ْ َْ َُ َ َُ َ َ ُ َُ َ ٍَ ِِ َِ َ ْْ ِ ِ ِ َ
ِّذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يـردون إىل أشـد ُّ َْ َ َ ْ َِ َِ ُّ ْ َ ٌَ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ِ َّ َ العـذاب ومـا اهللاُ َ َ َِ َ ْ

َبغافل عام تعملون ُ َ ْ ََ َّ ٍ ِ َ وأمـا مـن ، ّفالنص واضح واملـصري معلـوم، )٨٥: البقرة( }ِ
ُوقعت له شبهة فرياعى فيه ذلك ُ. 

ُوقد عربنا باالعتقاد دون املعصية ألن املعصية تقع من املؤمن وال خترجـه  َّ َّ
راد من التارك لبعض الكتـاب َّألن امل، ِّمن الدين وال تصدق اآلية اآلنفة بحقه

كام هو حال مجلة من أدعياء العلم وأنصاف ، هو االعتقاد ببطالن هذا البعض
ُاملتعلمني الذين يفتون بام ال يعلمون ِّ ِّفيحللون وحيرمون الستحسانات باطلة ، ُ ُ ِّ ُ
ُوأن الفقه منبثق من سرية العقـالء، َّخرجوها برضورة معارصة الواقع ّوكـل ، َّ

ًة التي تقتيض فقها جديـداّاصوهذا العرص له سريته اخل، دة عرصهاسرية ولي ً ،
ِّدون أن يفرقوا بني مساحات املوضوع القابلة للسعة والضيق وبـني مـساحة ، ُ

ّفضلوا وأضلوا بذلك، احلكم الثابتة ّ.    
ّ 

ِّأمجع أعالم األمة عىل قضيتي التـويل وال َّ واختلفـوا يف كـوهنام مـن ، ِّتـربيُ
َّ ولعل ارتبـاطهام ؟ُمسائل أصول الدين فيلزم فيها االعتقاد أم من فروع الدين

جيعالهنـام أقـرب  ُوالتعبري عـنهام بـأهنام أوثـق عـرى اإليـامن، بالكفر واإليامن
عليـه الـسالم اإلمام جعفر الـصادق عن فقد ورد ، ُلألصول منهام إىل الفروع

 ؟يـامن أوثـق عـرى اإلُّأي: صـحابهل اهللا صىل اهللا عليه وآلـه ألقال رسو(: قال
 ،الزكـاة:  وقـال بعـضهم،الـصالة:  وقال بعـضهم،اهللا ورسوله أعلم: فقالوا

 ،اجلهـاد:  وقال بعضهم،والعمرة ّاحلج:  وقال بعضهم،الصيام: وقال بعضهم
 أوثـق  ولكن،ما قلتم فضل وليس بهّلكل : فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
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ي من أعـداء ِّ وتوايل أولياء اهللا والترب،والبغض يف اهللا  يف اهللاُّ احلباإليامنعرى 
َّواملالحظ أن الصحابة قد عدوا مجيع فروع الدين أو أمهها، )١()اهللا ّ فكـان هلـا ، ُ

ِّفتكون مسألة التويل والتـربي بنكتـة ، ُفضل ولكنها ليست بأوثق عرى اإليامن ِّ
ًاألوثقية مقدمة  َّ ُوهذا ما يقرهبا من األصول، عىل سائر فروع الدينُ ِّ ُ. 

 وتـوايل أوليـاء اهللا ،والـبغض يف اهللا  يف اهللاُّاحلب(: وقوله صىل اهللا عليه وآله
ِّيتضمن تعريفا موجزا ودقيقا للتـويل والتـربي) ي من أعداء اهللاِّوالترب َِّّ ً ً فـالتويل ، ً

ّوالتربي تعبري آخر عن نفس احلب والبغض كـام ،  كانا أشمل مـن ذلـكوإن، ِّ
:  صىل اهللا عليه وآلـهفعن رسول اهللا، وإن كان يف ذلك كفاية لوجوهبام، سرتى

 .)٢() والبغض يف اهللا فريضة، يف اهللا فريضةُّاحلب(
ُوقد عرب عنهام بشكل غري مبارش بـأهنام مهـا الـدين ِّ جعفـر إلمـام فعـن ا، ُ

 فال ،بغض عىل الدينُ ومل ي،الدين عىل ّبُمن مل حيّكل (:  قولهالصادق عليه السالم
 .)٣() لهَدين

: وقد جاء يف حديث رشائع الدين عن اإلمام الصادق عليه الـسالم قولـه
 والـرباءة مـن أعـدائهم واجبـة ومـن الـذين ، أولياء اهللا والوالية هلم واجبةُّوحب(

 والرباءة من مجيع قتلة أهل البيـت علـيهم الـسالم...ظلموا آل حممد عليهم السالم
هم صـىل اهللا عليـه وآلـه ّلوا بعد نبيِّبدُوا ومل يِّغريُ والوالية للمؤمنني الذين مل ي،واجبة
 .)٤() واملقتدين هبم و هبداهم واجبةألتباعهموالوالية ...واجبة

َّورغم أن هنالك الكثري من الواجبات املعلومة إال أهنام كانـا حمـل العنايـة  َّ
َّحتى عدا يف بعض، ةّاصاإلهلية اخل فقـد ورد ،  األخبار أهنام هللا تعاىل خالـصنيُ

                                                 
  .٦ح ،١٢٥ ص،٢ج:  الكايفُ أصول)١(
  .٢٥٢ ص،٦٦ج:  بحار األنوار)٢(
  .١١ح ،١٢٦ص ،٢ج: ُ أصول الكايف)٣(
 .٩ح ،٦٠٧ص: اخلصال )٤(
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يت ّصل:  قال؟ّ قطً عمالهل عملت يل(:  ملوسى عليه السالمقال َّأن اهللا تعاىل قد
ا الـصالة فلـك ّأمـ:  قـال اهللا تبـارك وتعـاىل،قت وذكرت لـكّلك وصمت وتصد

 قال موسى ؟ عمل عملت يلّي فأ، والذكر نور،ّ والصدقة ظل،ةّنُ والصوم ج،برهان
 ،ًاـّ وليـيا موسـى هـل واليـت يل:  قال، هو لكالذي عىل العمل ينّلُد: ليه السالمع

 والبغض يف ، يف اهللاُّعامل احلب أفضل األَّ فعلم موسى أن؟ّ قطًاّ عدووهل عاديت يل
 .)١()اهللا

ًوال ريب بأن وجوهبام واختصاصهام باهللا تعاىل جيعالهنام حمال للقرب منـه  َّ
ّ جاء يف حديث موسى عليه السالم من تعلقهام بأولياء اهللا َّالسيام فيام، سبحانه

 َّ إىل اهللا ثـمّتقربوأ(: يف بعض زيارات العرتة الطاهرةورد وقد ، تعاىل وأعدائه
 ، وبالرباءة من أعدائكم والناصبني لكـم احلـرب،كمّإليكم بمواالتكم ومواالة ولي
 ّ وويل،حرب ملـن حـاربكم إين سلم ملن ساملكم و،وبالرباءة من أشياعهم وأتباعهم

 .)٢()... ملن عاداكمّملن واالكم وعدو
ِّإذن فللتويل والتربي أثامن عملية ورضائب   ،َّة ومعنوية ال بد من تقـديمهاّماديِّ

ًخالصتهام أن تكون سلام ملن ساملهم وحربا ملن حارهبم ّألن تـول، ً ٍّيهم تـول هللا َّ
ُتعاىل ومعاداهتم معاداة هللا تعاىل السالم عىل الذين من واالهـم (:  فيهموقد جاء، ُ

  ومن جهلهم فقـد، ومن عرفهم فقد عرف اهللا، اهللاى ومن عاداهم فقد عاد،فقد واىل اهللا
  .)٣() مؤمن بام آمنتم به، سلم ملن ساملكم،شهد اهللا أين حرب ملن حاربكمُ أ،جهل اهللا
َّأي الواجبني مقـدم عـىل اآلخـر:  ذلك فلنا أن نسألّتضحإذا ا ُ ِّلتـويل أم ا، ّ
 ؟وما صلة ذلك بآية الكريس، ِّالتربي

ِّ ومتقدمة عليهالواليةلمة ّقدُالرباءة مَّإن : واجلواب عن ذلك فـال معنـى ، ُ
                                                 

 .٥٠ح ،٢٨ص: لراونديل، الدعوات )١(
  .٧٧٥ص: مصباح املتهجد )٢(
 .٢٩٠ ص،١ج: بن الرباج الطرابليسال، بّاملهذ )٣(
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ِّللتويل بدون أن يتحقق التربي َّ ًوقد جاء ذلك رصحيا يف املقطع الثاين مـن آيـة ، ِّ
ْفمن يكفر بالطـاغوت ويـؤ(: وهو قوله تعاىل، الكريس ُ ْ َ ََ ِْ ُ َّ ِ ُ ْ َمن بـاهللاِ فقـد استمـسك َ َ ْ َْ ِ َِ َ ِ

َبالعروة الوثقى َْ ْ ُ َ ُِ ِّحيث قدم الكفر ، )ِ وقـد ، يامن بـاهللا سـبحانهبالطاغوت عىل اإلُ
الـرباءة  :واإليامن بـاهللا تعـاىلالكفر بالطاغوت َّعرفت يف بحوث أن من معاين 

 . أولياءه سبحانهّوتويل، ً مجيعامن أعداء اهللا
َال جتد قومـا يؤمنـون {: كام يف، ر من مورد قرآينوقد ورد هذا املعنى يف أكث ُْ ُِ ُ ً ْ َ ِ َ َ

ْباهللاِ واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللاَ ورسـوله ولـو كـانوا آبـاءهم أو أبنـاءهم أو  ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُّ َ ْ ََ َ َْ ْ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ِ ِِ ْ ِ
َإخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإليامن و َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُُ َُ ِ َ َ َْ َ ِ ُِ َ ْأيدهم بـروح منـه ويـدخلهم ِ ُ ِّ ُ َُّ ُ ِ ْ ْ ََ ُ ٍُ ِ َ

ٍجنات َّ ومل ، ُفهؤالء املؤمنون مل يكتـب يف قلـوهبم اإليـامن، )٢٢: املجادلة( }...َ
َّة إال بعد أن حققـوا معنـى الـرباءة ُومل يوعدوا بدخول اجلنّ، دوا بروح منهّيؤي

ُممن يعادون اهللا تعاىل ورسوله صىل اهللا عليه وآله  اإليـامن بـدون ّدعبل اآلية ت، َّ
ًالتربي سالبا بانتفاء موضوعه ِّ. 

 

ّال ريب بأن الكفر بالطـاغوت واإليـامن بـاهللا تعـاىل مفـضيان للتمـسك  ُ َّ
ّولكن هذا التمسك مـرشوط بت، بالعروة الوثقى  معنـى الكفـر ومعنـى ّحقـقَّ

ًفاإليامن مثال يستلزم الطاعـة املطلقـة ، تزام بلوازمهامومعنامها هو االل، اإليامن
ُّومن مجلة أولويات هذه الطاعة التقيد بالطاعة املطلقة لألولياء ، ولزوم املتابعة

َّاملنصبني من قبله سبحانه ًفاخلروج عن طـاعتهم عمـدا الزمـه اخلـروج مـن ، ُ
َّإن كلمة التوحيـد وبالتايل ف، حريم الوالية اإلهلية والدخول يف والية الشيطان
ًولو كان ذلك األمر كافيا ، ال تكفي وحدها يف اإلخراج من الظلامت إىل النور

ِفالشيطان قد أمر اإلنـسان بـالكفر ولكنـه مل يـدع ، النتفع به الطاغوت األكرب َّ
َكمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلـام ك{:  قال تعاىل؛لوهية لنفسهاأل ْ ََّ َ َْ ْ َ ْ َُ ِ ِِ ْ ِ َ ََ َِ َّ َفـر قـال ِ َ َ َ

َإين بريء منك إين أخاف اهللاَ رب العاملني ِ َ َ َّ َْ َ ُِّ َ َ ِّ ِِّ َِ ٌ فاملخلوق الوحيد الذي ، )١٦: احلرش( }ِ
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ًادعى ذلك لنفسه زورا وهبتانا هو اإلنسان ً ّكـام يف قـصة ، َّبل ادعى أنه األعىل ،َّ
َفقال أنا ربكم األعىل{: فرعون إذ هتف بقومه ْ َُّ ْ ُ َُ َ َ َ َ ُّا وجتربُّ تكرب)٢٤: النازعات( }َ  .ًاً

ُقتل اإلنسان ما أكفره{ َ َ ََ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ ا ّوأمـ،  حيـث فـاق الـشيطان بـذلك)١٧: عبس( }ُ
 للخروج من والية آدم ولـزوم ؛ً نفاقا منه،َّالشيطان فقد متسك بكلمة التوحيد

 .طاعته
َّوهـذا األمـر ال يتحقـق ، ُوكلمة التوحيد إنام تؤخذ بـرشطها ورشوطهـا

ُما آتاكم الرسـول فخـذوه  ...{: فاهللا سبحانه وتعاىل يقول، بدون طاعة أوليائه ُ ُ ََ ُ ُ َّ ُ َُ
ِوما هناكم عنـه فـانتهوا واتقـوا اهللاَ إن اهللاَ شـديد العقـاب َ ُِ ِْ ُ َّ َ َْ ََّ ِ َ ُ َ َ َُ ْ َ فيكـون ، )٧: احلـرش( }َُ

ًاخلروج عن طاعة الرسول صىل اهللا عليه وآلـه خروجـا عـن طاعـة اهللا تعـاىل 
الرسول صىل اهللا عليـه وآلـه يف حـديث ترويـه كتـب وعندما يقول ، وواليته

: وا من بعديّأهيا الناس إين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضل(: ًالفريقني معا
 حبـل ممـدود مـن الـسامء إىل ّ وجـلّ كتـاب اهللا عـزاآلخر أحدمها أكرب من ،الثقلني
َّ فـال بـد )١()وض احلّ أال وأهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل، وعرتيت أهل بيتي،األرض

، وإال كــان املــصري هــو الــضاللة، ّمــن التمــسك بــالقرآن والعــرتة الطــاهرة
، والضاللة يف املقام تعنـي اخلـروج عـن واليـة اهللا تعـاىل إىل واليـة الـشيطان

ّكـل  ُّ اهللا مـوالي وأنـا ويلَّإن(:  الوداعّحجة آله يفصىل اهللا عليه ووعندما يقول 
 وال من وااله وعـاد َّ اللهم،هّه فهذا وليّمن كنت ولي: قال ف أخذ بيدي عٍيلَّ ثم،مؤمن

فـاخلروج عـن ، َّفال بد من االلتزام بوالية عيل عليـه الـسالم، )٢()...من عـاداه
                                                 

مـصادر كثـرية عنـى يف امل متواترة أخرىهبذا اللفظ وبألفاظ الرشيف هذا احلديث ُ أخرج )١(
 ،٣ج: حنبـل  بـنمـسند أمحـد: و. ١، ح٤١٥، ص٢ج: ُأصول الكايف: منها، ًمن الفريقني معا

 ،الـصحابة ويف فضائل. ١٨٩، ١٨٢ص ،٥ج: و. ٣٧١ص ،٤ج: و. ٥٩، ٢٦، ١٧، ١٤ص
 . ٨٩ ،٧٥ص: بن حجرال، والصواعق املحرقة .١٠٣٥ح ،٦٠٣ح ،٢ص: بن حنبلال

 . ١٥ص: نسائيلل، فضائل الصحابة )٢(
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واليته خروج عن والية الرسول وهو خروج عـن واليـة اهللا تعـاىل؛ ولـذلك 
ول حدثني أيب عن أبيه عـن جـده رسـ(: كان اإلمام الرضا عليه السالم يقول

 حصني ومن دخل اإليامن: وجل يقول َّ اهللا عزَّنإ: اهللا صىل اهللا عليه وآله أنه قال
 رضب َّثـم -  دخـل اجلنـةً اهللا خملـصاإالومن قـال ال الـه ، حصني أمن من عذايب
بـرشطها  -: قـالَّ ثـم، التفـت إلـيهمَّثـم،  والنـاس خلفـهًراحلته وسار قليال

لتوحيـد مقـرون بـالقول بـواليتهم اأن : أي، )١()ورشوطها وأنا مـن رشوطهـا
 .وطاعتهم ولزوم متابعتهم

ّوعليه فإن التمسك بالعروة الوثقى ّيمثلالذي ، َّ  خالصـة اإلخـراج مـن ُ
ّهو التمسك بالوالية الذاتيـة هللا تعـاىل والواليـة ، الظلامت والدخول يف النور

البيـت املجعولة من قبله للنبي األكرم صىل اهللا عليه وآله ولألئمـة مـن أهـل 
وإخـراج مـن ، ّوما دون ذلك فهو خروج عـن الواليـة احلقـة، عليهم السالم

، ؛ وقد ورد يف األخبار ترصيح بمصداق العـروة والـوثقى.النور إىل الظلامت
وعـن ، )٢()أنا عـروة اهللا الـوثقى(:  قالهفعن أمري املؤمنني عيل عليه السالم أن

والية عيل عليه السالم : لوثقى هيالعروة ا(: نه قالأاإلمام الباقر عليه السالم 
 .)٣()والطاغوت أعداء آل حممد، والقول بإمامته والرباءة من أعدائه

 

 : ومها، ُوهنا يمكننا أن نستعرض رؤيتني لعدم انفصام العروة الوثقى
 صوم املعّاالنفصام وعدمه بلحاظ الويل: ُالرؤية األوىل

 كوهنا مقرونة بالعـصمة مـن :ّمن أهم أرسار عدم انفصام العروة الوثقى
                                                 

 .واحلديث معروف بحديث السلسلة الذهبية. ٩٤ ص،٤ج: يلآلعوايل ال )١(
 . ٣٣٩ ص،٣٩ج:  بحار األنوار)٢(
 . ٢٥٤ ح،٢٣٩ ص،١ج:  رشح األخبار)٣(
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بمعنى أهنا ال تطاهلـا حكومـة ، ُواقرتاهنا بوالية اهللا تعاىل من جهة أخرى، جهة
فال جمال لطروء االنفصام عليها واحلـاكم هـو الواحـد ، غري حكومته سبحانه

 .َّالقهار
ٍأو الغفلة والسهو والنسيان مفض َّإن احتامل صدور اخلطأ : ُبعبارة أخرى ُ

ُفكان ال بد للويل الذي به حتفظ العروة من االنفـصام ، إىل انفصام تلك العروة َّ
ِّوهذا املعنى يرسخه حديث الثقلـني اآلمـر ، ًأن يكون معصوما بعصمة مطلقة ُ

فلـو احتملنـا ، ًوجعل ذلـك ضـامنا مـن الـضالل، ّبالتمسك بالعرتة الطاهرة
َّي يشء خيالف احلق والصواب فاملصري هو الـضاللصدور اخلطأ أو أ ُ فكـان ، ّ

ّال بد من العصمة العاصمة له من خمالفة احلق ، والعاصمة لنـا مـن الـضالل، َّ
 .وهذا هو معنى امتناع العروة الوثقى من االنفصام

َّاالنفصام وعدمه بلحاظ املكلفني: الرؤية الثانية ُ 
ِّ املعصوم هلا جتليات منبـسطة عـىل ّيلَّبمعنى أن العروة الوثقى القائمة بالو

َّاملوىل عليهم ُفتكون لكل مؤمن عروة منبسطة بحدود إيامنه وكاملـه، ُ فيكـون ، ّ
، خمالفة منه هو انفصام لعروته بقـدرهاّكل َّبمعنى أن ، ًاالنفصام وعدمه نسبيا

 .ّوكل طاعة هو انجبار لعروته بقدرها
 االنبساط بحـسب الكـامل عليـه ّوالتنوع يف، وهذا املعنى الباطني للعروة
َّوأن ليس لإلنـسان إال {: قوله تعاىلمن قبيل ، إشارات وشواهد قرآنية وروائية ِ ِ َ ِْ ِ َ ََّ َ

َما سعى َ ّاملتضم، )٣٩: النجم( }َ منهـا مـا نحـن فيـه مـن ، ن إلشارات كثـريةُ
َذلـك مـبلغهم مـن{: وقوله تعـاىل، ّالتمسك بالعروة ودرجة انعدام االنفصام ِّْ َُ ُ َ ََ ِ 

ِالعلم ْ وسيأيت بيان ذلـك مـع عـرض إشـارات وشـواهد ، )٣٠: النجم( }...ِْ
وذلـك ، ُقرآنية وروائية أخرى عىل موضوعي العروة الوثقى وعدم انفـصامها

 . يف بحوث تأويالت اآلية
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ْاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ ُ{  
 

، وعالقتها بقبول األعامل، َّ تتعلق بالوالية وتقسيامهتا بحوثّ عدةوها هنا
وحموريتها يف السري التنظيمي للمجتمع والسري األخالقـي ، وطلب الكامالت

،  من التفصيليشءوسنحاول عرضها ب، بة عليهاّترتُواآلثار األخرى امل، للفرد
 : وهي كالتايل
 معنى الوالية وتقسيامهتا: لّالبحث األو
فيقـول ، َّفتـشمل املـوىل علـيهم، ُلويل يطلق عىل طريف الواليـةَّإن عنوان ا

كام للـويل احلقيقـي أن يقـول بـشأن ، أو أنا موىل فالن، يّ فالن ولي:َّاملوىل عليه
 ،ُفإذا قال املـوىل عليـه بأنـه ويل فـالن، بمعنى التابع،  يلّ فالن ويل:َّاملوىل عليه

ومن هنا تفهـم معنـى ، ى التبعيةوإنام بمعن، ّفذلك ال يعني املكنة له بالترصف
َأال إن أولياء اهللاِ ال خوف عليهم وال هـم حيزنـون{: قوله تعاىل َُّ َ ٌ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َِ َ ِ َ ، )٦٢: يـونس( }َِ

ّكام أن اهللا تعاىل وليه بنص، ٌّفاإلنسان الصالح التقي ويل هللا تعاىل ُّ :  فقرة البحثَّ
ْاهللاُ ويل الذين آمنوا{ ُ َ َ َِ َّ ُّ ًيل هللا تعـاىل واهللا تعـاىل ويل لـه أيـضافاملؤمن و، }ِ ٌّ بنكتـة ، ٌّ

وبنكتـة اإليـامن والتبعيـة والطاعـة يف طـرف ، ّمكنة الترصف يف طرف اخلالق
 .كام هو واضح، تناقضال فال تنايف و، املخلوق

َّثم إن الوالية عىل قسمني َوالية أمر هبا العقل والنقل، َّ َ َ ووالية هنى عـنهام ، ٌ
، ًال وبالـذاتّ أما املأمور هبا فهي الوالية الثابتة هللا تعاىل أو،ًالعقل والنقل أيضا

، ًة مـن النـاس ثانيـا وبـالعرضّاصوبتبعها الوالية الثابتة من قبل اهللا تعاىل خل
وأما ، لّل من الوالية بشطرها األوّومورد فقرة البحث يتناول هذا القسم األو

 والية الرسول صـىل اهللا ة من الناس فهي من قبيلّاصشطرها الثاين الثابت خل
كام يف قوله ، عليه وآله ووالية األئمة املعصومني من أهل البيت عليهم السالم
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َإنام وليكم اهللاُ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكـاة {: تعاىل َ ََّ ُ َُ ْ َُ ُ ُ َ ُ َ ُ َُّ َّ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َّ ُْ ُ ََّ ِ
َوهم راكعون ُ ُ َِ َ ، والذي أسـمينا الـوالء هلـم بـالوالء اإلجيـايب، )١()٥٥: املائدة( }ْ

 .)٢(فراجع،  عىل مراتبهوجعلنا
التي تقع يف قبال والية اهللا ، ق بوالية الشيطانّ عنه فيتعلّوأما الوالء املنهي

: وهـو قولـه تعـاىل، ًكام جاء رصحيا يف املقطع الثالث مـن آيـة الكـريس، تعاىل
ُوالذين كفروا أوليآؤهم { َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ ُالطاغوتَّ ُ فهـي ،  عنهـاّوواليـة الطـاغوت منهـي، }َّ

ِومن يتخذ الشيطان وليا من دون ...{: كام هو رصيح قوله تعاىل، ُاخلرسان املبني ُ َ َِّ ّ ْ َ ًَ ِ ِ َِ َ َّ َّ
ًاهللاِ فقد خرس خرسانا مبينا ً َِ ُّ َْ َُ َ ِْ ؛ وبتبع هذه الوالية الطاغوتية تأيت )٢٨: آل عمران( }َ

ة مـن ّخاصـة لطبقـة ّاصـ قبـال واليـة الواليـة اخلالتي تقـع يف، ارّوالية الكف
َيا أهيـا الـذين {: كام هو رصيح قوله، وقد هنى عنها اهللا تعاىل يف كتابه، املؤمنني ِ َّ َ ُّ َ َ

ْآمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قـبلكم  ِّ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ْ ً ْ ْ َْ ُ ُ َ َّ َ ُْ َّ َ َُّ ً ُ َُ َّ َ
َوالكفار أولياء َِ ْ ََ َّ ُ ُيا أهيا الـذين آمنـوا ال تتخـذوا {: وقوله تعاىل، )٥٧: املائدة( }...ْ ِ َِّ َ َُ َ ََ َّ َ ُّ َ

ِّعدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا بـام جـاءكم مـن احلـق َ ََ َ َ َّ َ ْ َّ َ َ ِّ َِّ ُ ْ َ ُْ َ َُ ِ َِ ْ ُ ُ َُ ُِ ِِ َ ِْ َ َ...{ 
، اىل عن إبدال والية املؤمنني بوالية الكـافرينكام قد هنانا اهللا تع، )١: املمتحنة(

كـام هـو رصيـح ، إال من اضطر لذلك تقية منه، فذلك الذي يربأ منه اهللا تعاىل
َال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعـل ذلـك {: قوله تعاىل ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ ُْ ُِ َ ِ َ ُ َّ َّ

ْفليس من اهللاِ يف يش َ ِ َ َِ ْ َ ُء إال أن تتقوا منهم تقـاة وحيـذركم اهللاُ نفـسه وإىل اهللاِ املـصريَ ِ ِ ٍَ َ ِ َِ ُ ََ ُ ُ ْْ َ ُ ُ ًِّ َ َ ْ ُُ ْ َّ َُ َ َّ{ 
َّبل أمرنا بمواجهة هذه الواليات الكاذبة التي ما انفكت عن ، )٢٨: آل عمران( ُ

ولـذا فحـرهبم ، اإليقاع باإلنسان يف املهالـك واالنتهـاء بـه إىل سـوء العاقبـة
                                                 

املجعولة من قبل اهللا تعاىل لبعض  سيأيت الكالم يف مضمون هذه الكريمة املتعلقة بالوالية )١(
 .يف البحث الثاين من هذه الفقرة، ّاخلاصة من خلقة

  ...).حتديد معنى الوالية: (حتت عنوان، يف مطلع التفسري التجزيئي للمقطع الثالث من اآلية )٢(
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ّهادا ابتدائيا ليشك يف مرشوعيتهوجهادهم ليس ج ُ ِ ً وإنـام هـو جهـاد دفـاعي ، ً
َالـذين {: قال تعاىل، به نحفظ أنفسنا واملؤمنني من سوئهم وطغياهنم، خالص ِ َّ

َآمنوا يقاتلون يف سبيل اهللاِ والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا أوليـاء  َ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ َّ َُ ُ َّ ِ ِِ ِِ َِ ََ َ ُ
ًيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاَّالش ِ َ َ ََّ َِ َِ َْ ْ َّْ َ َّوقد مرت بنـا تفـصيالت ، )٧٦: النساء( }ِ

وقـد أثبتنـا عـود ، االبتدائي والـدفاعي،  عاجلنا فيها موضوعة اجلهادينّمهمة
 .)١(اجلهاد االبتدائي للجهاد الدفاعي

 عالقة الوالية بقبول األعامل وطلب الكامل: البحث الثاين
ّ لزوم التمسك بوالية اهللا تعاىل الثابتة أوال ريب يف ّكـل َّوأن ، ًال وبالـذاتّ

وداخل يف واليـة ، ً وتفصيالًفاخلارج عنها كافر مجلة، يشء دوهنا حمض رساب
ُوالـذين كفـروا أعامهلـم كـرساب بقيعـة حيـسبه الظمـآن {:  قال تعـاىل؛الشيطان ْ َ َ ْ َُّ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َ ٍَ ِ ِِ ٍ َ َُُ َ َ َّ
نام الكالم يف الوالية املجعولة من قبل اهللا تعاىل لـبعض إ، )٣٩: النور( }...َماء

مـن قبيـل واليـة ، أمر بطـاعتهم والرجـوع إلـيهم الذينو، ّاخلاصة من خلقه
ًووفقا ، ًفهي والية ثابتة له ثانيا وبالعرض، الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله

م ولزوم متـابعهم َّما بالعرض ينتهي إىل ما هو بالذات فإن طاعتنا هلّكل َّإىل أن 
 .له سبحانه كطاعة اهللا ولزوم متابعتنا
فمـن مجلـة ،  مسائل عقدية ورشعيـة وأخالقيـةّ عدةَّوهذا ما تتفرع عليه

َّفـإن مـواليهم مـوايل اهللا تعـاىل ،  مسألة الكفر واإليـامنّترتباملسائل العقدية 
هو ظـاهر كام ، ُومعادهيم معادي اهللا تعاىل وموايل الشيطان، ُومعادي الشيطان

ِاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم مـن الظلـامت {: لسان آية الكريس يف مقطعها الثاين َِ ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ
ُإىل النور والذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت ُُّ َّ ُ َ ُُ ْ َ َ ُُ ِ َِ ْ َ َ َّ َِ ُإنام ولـيكم {: بمعية قوله تعاىل، }...ِ ُُّ َِّ َ َ ِ

ُاهللاُ ورسوله َُ ُ تكون بيعته بيعة هللا تعاىل الزمـة عـىل اجلميـع و، )٥٥: املائدة( }...َ
                                                 

ْقد تبني الرش: (ضمن تفسري فقرة، يف القسم الثاين من التفسري املوضوعي لآلية )١( ُّ ََّ َ َّ ِّد من الغيَ َ ْ َ ِ ُ.( 
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ًوال جيوز التنصل عنها أبدا ُإن الذين يبايعونك إنام يبـايعون اهللاَ يـد {:  قال تعاىل؛ّ َ ُ َُ َُّ َ ُ َ َِ َِ َّ َِ َِ ِ َّ
ْاهللاِ فوق أيدهيم فمن نكث فـإنام ينكـث عـىل نفـسه ومـن أوىف بـام عاهـد عليـ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َّ َ َُّ َ َِ َ َ ُه اهللاَ َِ

ًفسيؤتيه أجرا عظيام ِ ِ َِ ًْ َ ْ ُ َ  .)١٠: الفتح( }َ
 :بة عىل انتهاء واليتهم إىل والية اهللا تعـاىلّترتومن مجلة املسائل الرشعية امل

ّأهنم يعتربون مصدرا رشعيا عىل حد مـصدرية اهللا تعـاىل يف تعيـني األحكـام  ً ً ُ
َّوما آتاكم الر...{: كام هو رصيح قوله تعاىل، ورصدها ُ َُ َ ْسول فخذوه ومـا هنـاكم َ َ َ ُُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
ُعنه فانتهوا َ َْ ُ  .)٧: احلرش( }...َ

عـىل ،  بأخالقهم وصفاهتمّتصافومن مجلة املسائل األخالقية السعي لال
ْلقـد {: ُكام أملح لذلك يف قولـه تعـاىل،  بصفات اهللا تعاىلّتصافّحد سعينا لال َ َ

َِّكان لكم يف رسول اهللاِ أسوة حسنة مل ٌ َ َ ْ ُ َ َْ ٌَ َُ ِ ِ ُ َ ًن كان يرجو اهللاَ واليوم اآلخر وذكر اهللاَ كثرياَ ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ََ َْ ْ َ ُْ َ{ 
 .)٢١: األحزاب(

بـاع ّتإذن فالكفر واإليامن واملصدرية الرشعية والقدوة احلسنة الواجبة اال
ة عىل تبعية الوالية املجعولة من قبله تعـاىل لواليتـه ّرتتبمن مجلة املسائل املهي 

وليس لنـا أن ، فليس لنا أن نجتهد يف قبال نصوصهم، لذاتًال وباّالثابتة له أو
ِّننصب أولياء وأئمة من دوهنم ، ألهنا والية إهلية غري جمعولة من قبل اإلنسان، ُ

ٍومـا كـان ملـؤمن {: قال تعاىل، ّ البتةوليس لنا اخلرية يف ذلك، تهمّخاصفذلك  ِ ِْ َُ َ َ َ
َوال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله أ ُ َ َُ َُ َ َُ َ ِ ٍ َِ ْ ِمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومـن يعـص اهللاَ َ ْْ َ َْ َ ْ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َُ َ َُ َ ُ ً
ًورسوله فقد ضل ضالال مبينا َِ ُّ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ُ  .)٣٦: األحزاب( }َ

َّوهذا ما جيعلنا نقف أمـام قـضية مـصريية بالنـسبة إلينـا تتعلـق بأعاملنـا 
ّن الكافر باهللا تعاىل ال تتأتإف، ورشوط قبوهلا ألنه ،  القربى إىل اهللا تعاىل منه نيةىَّ
ِّفال يتصور ذلك يف حقه، غري معتقد به َّ  املجعولـة ّاصَّوبالتايل فإن الـويل اخلـ، ُ

 هل يصدق مع الكفر هبـا ،لالزمة الطاعة واملتابعةاو، واليته من قبل اهللا تعاىل
َّوجود عمل يتقرب به إىل اهللا تعـاىل ّمـن قبيـل أولئـك الـذين ينكـرون نبـو، ُ ة ُ
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فهـل أعامهلـم الـصحيحة ـ ،  األكرم صىل اهللا عليـه وآلـهّمة ووالية النبيوإما
ُ ـ تقبل )١(ُ الساموية األخرىرشائعكالتي يقوم هبا غري املسلمني من أصحاب ال

                                                 
ّإن مجلة من النصارى ال ينفـون نبـو: ُقد يقال )١( بـل ، ة النبـي األكـرم صـىل اهللا عليـه وآلـهَّ

ُباعا ملـا ألزمـوا بـه يف ديـانتهم املـسيحيةّتاولكنهم ال يتابعونه ، ته ورسالتهّيعتقدون بنبو ً ،
فيـصدق فـيهم ، ً عمـال وعاطفـة الًاّون وموالون حبّبل هم حمب، وبالتايل فهم غري مناوئني

ْ ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن مـنهم ...{: قوله تعاىل َ َ َّ ْ ُ َ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َ ُ َّ َّ ِّ ََ َ َ َ َّ َ ََ َّ ِ ْ َ ْ ًْ َ ِ
َقسيسني ورهبانا وأهنم ال يستكربون ُ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َِّ َّ َ َ ْ ََ ً َ ِ ُوإذا سمعوا مـا أنـزل إىل الرسـ * ِ َّ َ ََ َِ َِ ِ ُ ْ ُ ْول تـرى أعيـنهم َِ ُ َُ َ َْ َ ِ

َتفيض من الدمِع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنـا مـع الـشاهدين َ ْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َ َ َْ ُ َّ َ َّ َْ َ َُ ُ ُ ِّْ : املائـدة> .}ََّ
 ؟فام الضري يف قبول أعامهلم مع البقاء عىل ما هم عليه من عقائدهم، <٨٣ -٨٢

وقـد ،  مراتب املتابعة للويل املجعول من قبل اهللا تعـاىلَّإننا قد استوفينا البحث يف: وجوابه
ّبينا بأن مرتبة احلب ّوأن فوقها مراتـب عـد، ة هي املرتبة الدانية منهاّ واملودََّّ منهـا لـزوم ، ةَّ
ًفمن حتقق منه ذلك صار مسلام واقعيا، الطاعة واملتابعة له ، وال ينطبق عليه عنـوان آخـر، ًَّ

، ّث عن حادثة خاصة بنصارى احلبـشةّن سورة املائدة فإهنا تتحدوأما ما جاء يف اآليتني م
ّيمثلـُوأولئـك كـان ، ال عن مجيع النصارى يف العامل ة يف التـأريخ حيـث ّون حالـة خاصـُ

ّسمعوا احلق وأقروا به َقسيـسني َّومجلة من األخبار تذكر بأن ملك احلبـشة ومجلـة مـن ال، َّ ِ ِِّ
َرهبانالَو ْ  .ة وإمامة وواليـة النبـي األكـرم صـىل اهللا عليـه وآلـهّبو قد أسلموا والتزموا بنُ

ّوبغض النظر عن صح ّفمـن انعقـد احلـب يف ، مناهّة اخلرب فإهنم مشمولون كغريهم بام قدِّ
ًقلبه دون أن تتحقق منه الطاعة واملتابعة يكون مشموال بقاعدة عدم قبـول األعـامل كـام ، َّ

إال يف حالـة ،  منهّتامة الةِّلعدم تأيت نية القرب، َّوأن أعامله الصحيحة ال تغدو صاحلة، سيأيت
أو مل يقم عنـده الـدليل النـاهض ، واحدة هي قطعه بأنه غري ملزم بالطاعة للنبي ومتابعته

ًباع اإلسالم طريقا ومنهجاّتاعىل ترك ما هو عليه و ًوينبغي أن يكـون قطعـه هـذا مبتنيـا ، ً
والتقليد يف هذه ، فذلك تقليد أعمى،  ورهباهنم املتابعة لعلامئهمّردعىل التحقيق ال عىل جم
َّعلام بأن القرآن الكريم قد كشف لنا عـن كـون الكتـابيني كـانوا ، املسألة غري مقبول البتة ً

 -علامءهـم:  أي-ًقا مـنهم يَّبل إن فر، ولكنهم مل يستجيبوا، عارفني به صىل اهللا عليه وآله
ّفضلوا وأضلواّكتموا احلق  َلذين آتيناهم الكتاب يعرفونـه كـام يعرفـون ا{:  قال تعاىل؛ُّ ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِْ َّ=  
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َّ هـذا مـا يتعلـق بغـري ؟ًمنهم فيها نية القربى إىل اهللا تعاىل فتكون أعامال صاحلة
 .املسلمني
ُبت لنا أن هنالك واليـة أخـرى جـاءت يف فإذا ث، ا بالنسبة للمسلمنيّوأم َّ

، جمعولـة مـن قبـل اهللا تعـاىل، طول والية الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلـه
ًومنصوصا عليها قرآنا وسنّ كام هو احلال بالنسبة لوالية وإمامة أمري املؤمنني ، ةً

َّعيل بن أيب طالب عليه السالم املبينـة بقولـه تعـاىل ُإنـام ولـيك{: ُ َُّّ ِ َ َ ُم اهللاُ ورسـوله ِ َُ ُ َ ُ
َوالذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ َ ََّ ُ َُ َّ ، )١()٥٥: املائدة( }َّْ

، )٢(حيث أمجعت مدرسة أهل البيت عىل نزوهلا يف أمري املؤمنني عليـه الـسالم
                                                                                                                   

َأبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون ا=  َُّ َ ْ ِّ ُْ ْ َْ َ ُ ً ِ َ ِ َ ُ ْ َق وهم يعلمـونَحلَ ُ َ َْ ْ ُ َ فهـم الـذين ، <١٤٦: البقـرة> .}َّ
ُالـذين آتينـاهم{: ًكام ورد رصحيـا يف قولـه تعـاىل، خرسوا أنفسهم بعدم إيامهنم ُْ ََ َ ِ َ الكتـاب َّ َ ِ ْ

َيعرفونه كام يعرفون أبناءهم الذين خرسوا أنفسهم فهم ال يؤمنون ْ َُ َ َِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ َ ََ ُ َُ ُ ُُ َ َْ ُ ََ ُ ْ ْ ُ َّْ ِ َِ منه . <٢٠: األنعام> .}َ
 ).دام ظله(

قة بالوالية املجعولة من قبل اهللا تعاىل لبعض ّ سيأيت الكالم يف مضمون هذه الكريمة املتعل)١(
 .بحث الثاين من هذه الفقرةيف ال، هّاخلاصة من خلق

 َّ وجـلَّأمـر اهللا عـز(: عليه السالم قالالباقر أيب اجلارود عن أيب جعفر  روى الكليني عن )٢(
َإنـام ولـيكم اهللاُ ورسـوله والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون { رسوله بوالية عيل وأنزل عليه ُ ُ َ ُ َ ُ ُِّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ََّ َّ ُْ ُ ُ ََّ ِ

َالصالة ويؤتون الزكاة ََ َّ َُ ْ ُ َ  صىل ً فأمر اهللا حممدا، فلم يدروا ما هي،مروفرض والية أويل األ ،}ََّ
 فلـام أتـاه ،ّ هلم الصالة والزكاة والصوم واحلـجّ هلم الوالية كام فرسّاهللا عليه وآله أن يفرس

وا عـن ّف أن يرتـدَّذلك من اهللا ضاق بذلك صدر رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وختـو
َيـا { : إليـهَّ وجلَّ فأوحى اهللا عز،َّ وجلَّه عزَّدره وراجع رب فضاق ص،بوهّ وأن يكذ،دينهم

َأهيا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فام بلغت رسـالته واهللاُ يعـصمك مـن  ْ َ ُ َ َ َ ِّ َِ ِ َِ َ َُ َ َ َّ ْ َ ُ ََّ َ َ َْ َّ ْ َ ِِّ ْ َ َ َُّ ْ ْ َّ ِ ِ َ ُِ ُ َ
ِالناس الية عـيل عليـه الـسالم يـوم  فقام بو،فصدع بأمر اهللا تعاىل ذكره، -٦٧: املائدة - }َّ

:  الكـايفُأصـول>). غ الشاهد الغائبّ وأمر الناس أن يبل، فنادى الصالة جامعة،ّغدير خم
  .<٤ح ،٢٨٩ ص،١ج
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ّني واملتكلمـني ثّكام ذهب إىل هـذا القـول عـدد غـري قليـل مـن أعـالم املحـد
 .)١(إىل نزوهلا فيه عليه السالمذهبوا  ؛ين من مدرسة اخللفاءّواملفرس

ِّعىل حـد طاعتنـا ومتابعتنـا ، ًباع أيضاّتَّإن هذه الوالية واجبة الطاعة واال
وعندئـذ سـوف ، لوالية اهللا تعاىل ووالية الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآلـه

 مسألة اإليامن واملصدرية الترشيعية والقدوة يف، ً آنفاّترتب عىل ذلك ما ّيرتتب
 .ألخالقيةاوما يتبع ذلك من املسائل العقدية والرشعية و، احلسنة
ًملن مل يثبت له ذلك فهو معذور ما مل يكن مبغضا لإلمام عليه السالم ، نعم ُ

ِّأو باخسا حلقه  ة النبي صىل اهللا عليه وآله فـيامّ يف مسألة نبوّتقدمِّوعىل حد ما ، ً
 القطعية القائمة عىل أساس البحث ّجةحيث يلزمهم احل، َّيتعلق بغري املسلمني

وأما املعاند فحكمه حكم املعانـد يف ، والتحقيق ال عىل أساس التقليد األعمى
َّعلـام بـأن معرفتـه عليـه ، والية اهللا تعاىل ووالية رسوله صـىل اهللا عليـه وآلـه ً

ّ وال عىل املتأخرين املطلعني،ال عىل السابقني، ةّالسالم مل تكن خفي ُ وقـد ورد ، ِّ
 .ما يكشف لنا عن ذلك

ه ّ عـن جـد، عـن أبيـه،حدثني جعفر بن حممـد(: عن أمحد بن عيسى قال
َيعرفـون نعمـت اهللاِ ثـم ينكروهنـا{: َّوجل َّعليهم السالم يف قوله عز ُ ُ َّ َ ََ ْ ِْ ُِ َ َ ُ ُوأكثـرهم  ِ ُُ ََ ْ َ

                                                 
آخـر َّإن (: حيـث روى. ١٣٣ص: للواحـدي النيـسابوري، أسباب نزول اآليات: نظرا )١(

 وهـو راكـع يف ًئالنـه أعطـى خامتـه سـاأل، اآلية يف عيل بن أيب طالب رضـوان اهللا عليـه
 -٢٤١ -٢١٦ح ،٢٠٩ص -١٨٤-١٦١ ص،١ج: شـواهد التنزيـل: ً وأيـضا.)الصالة
، )نزلـت يف عـيل بـن أيب طالـب عليـه الـسالم: عن ابن عباس قال(: حيث روى. ٢١٦
ّحيث روى نزوهلا فيه يف قصة تـصدقه  .٢٩٢ ص،٢ج: بن اجلوزي، الزاد املسري: ًوأيضا َّ

حيـث روى . ٧٤ ص،٢ج: بن كثريال، تفسري القرآن العظيم: ًوأيضا. عليه السالم بخامته
ُإنام وليكم اهللاُ ورسوله{: عن ابن عباس يف قوله َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ .  نزلت يف عيل بن أيب طالبأهنا،  اآلية}ِ

ًوقد ورد ذلك يف عرشات الكتب احلديثية والتفسريية األخرى من مصادر الفريقني معا ُ. 
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َالكافرون ُ ِ َ ْإنام وليكم اهللاُ ورسوله والـذين آمنـوا { :تملا نزل : قال،)٨٣: النحل( }ْ ُ َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ
َالذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعـون َ ْ َُ ُ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ ََّ ُ َ  اجتمـع نفـر مـن أصـحاب ،}َّ
ما تقولـون يف :  فقال بعضهم لبعض،رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف مسجد املدينة

 ٌّ هـذا ذلَّا فـإنّ وإن آمن،إن كفرنا هبذه اآلية نكفر بسائرها : فقال بعضهم؟هذه اآلية
 ولكنا ، صادق فيام يقولً حممداَّقد علمنا أن:  فقالوا،ط علينا ابن أيب طالبِّسلُحني ي
 .أمرنا فيام ًه وال نطيع علياّنتوال

َيعرفون نعمـت اهللاِ ثـم ينكروهنـا{ :فنزلت هذه اآلية: قال ُ ُ َّ َ ََ ْ ِْ ُِ َ َ ُ  يعنـي  يعرفـون،}ِ
  .)١() وأكثرهم الكافرون بالوالية،والية عيل بن أيب طالب

ِّفهم يرصحون بصدق النبي  ّبمعنى أنه يـنص ، يف ذلكصىل اهللا عليه وآله ُ
َّ منهم كانوا يضمرون يف أنفـسهم أن ًاكثريّلعل و، عىل واليته من قبل اهللا تعاىل

 وليس بأمر من اهللا هصىل اهللا عليه وآلذلك التنصيب كان من قبله باجتهاد منه 
 .تعاىل

لـيس للنيـل ، َّوقد رست هذه الثقافة اخلاطئة التي طاملا روج هلا اخلـصوم
صىل اهللا عليـه وإنام للنيل من النبي األكرم ، من أمري املؤمنني عيل عليه السالم

أيب بصري عن أيب جعفر عليـه الـسالم قـال كنـت وقد ورد يف ذلك عن ، وآله
 ؟ن رسـولهِن اهللا أو مِ أم،ثني عن والية عيلّحد(: رجل فقال له ،ًعنده جالسا

وحيك كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أخوف من أن يقول مـا :  قالَّ ثم،فغضب
 .)٢()ّ بل افرتضه كام افرتض اهللا الصالة والزكاة والصوم واحلج،مل يأمره به اهللا

لبيـت علـيهم والكالم الكالم يف والية األئمة االثني عرش من أئمة أهل ا
ولـزوم طـاعتهم هلـم ، من حيث وجوب اإلقرار بواليتهم وإمامتهم، السالم

َّأن  :حتى ورد فيهم، تهم الترشيعية ورضورة االقتداء هبمّومصدري، ومتابعتهم
                                                 

  .٧٧ ح،٤٢٧ ص،١ج:  الكايفُ أصول)١(
 .٥ح ،٢٨٩ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
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 .)١(كم زاهقّ يف حقِّ واملقرص، والالزم لكم الحق،الراغب عنكم مارق
 الناس هو اجلهـل هبـم َّفإن الغالب عىل، ّوهذا كله موقوف عىل معرفتهم

 ،َّإال أن التعتـيم علـيهم مـن قبـل األعـداء، اب تأرخيية يطـول رشحهـابألس
ٍّواخلوف من أعدائهم من قبل األولياء أسهم إىل حد كبري يف خفاء الكثـري مـن 

 .أمرهم وبيان مقامهم وشأهنم
ُولذلك نجدهم عليهم السالم يوصون أولياءهم وأتباعهم برواية حماسن 

 ؛ كانـت مـشارهبم ومـذاقاهتمًأيـا، ذلك كفيل بجذب الناس إليهمف، كالمهم
سمعت أبا احلسن عـىل بـن موسـى (: عبد السالم بن صالح اهلروي قالفعن 

وكيـف حييـى :  فقلت لـه،أمرنـا ىأحي ًرحم اهللا عبدا: الرضا عليه السالم يقول
اسـن كالمنـا  الناس لو علمـوا حمَّ فإن،مها الناسِّعلُم علومنا ويَّيتعل:  قال؟أمركم
  .)٢()...بعوناّالت

 ًاّوأي، ُفإذا ما أضيفت هلا أشياء مل تعد حماسن، والشاهد هو حماسن كالمهم
ّحمب، كان واضع الزيادات فيه ًأم مبغضا خمالفا، ً مؤالفاًاُ ًُ وهذا ، فالنتيجة واحدة، ُ

 ،إىل الناسنا ـبَّ حبًرحم اهللا عبدا(: بقوله، َّما نبه إليه اإلمام الصادق عليه السالم
 وما استطاع أحد ،َّ كالمنا لكانوا به أعزَون حماسنُوْرُ لو يأما واهللاِ، ضنا إليهمّومل يبغ
، )٣()ً إليهـا عـرشاّ ولكـن أحـدهم يـسمع الكلمـة فـيحط،ءق عليهم بـيشَّأن يتعل

 .كام هو واضح، والشاهد ذيل الرواية
                                                 

يف بيـان زيـارة أئمـة أهـل البيـت علـيهم ، اهلادي عليه السالمعيل ي ذلك عن اإلمام رو )١(
 ،فالراغب عنكم مارق والالزم لكم الحـق(: يف الزيارة املعروفة باجلامعة الكبرية، السالم

 ).... وأنتم أهلـه ومعدنـه، معكم وفيكم ومنكم وإليكمّ واحلق،كم زاهقّ يف حقّواملقرص
  .٣٢١٣ ح،٦١٢-٦٠٩ ص،٢ج: لشيخ الصدوقل، حيرضه الفقيه من ال

 .٦٩ح ،٢٧٥ ص،٢ج: ليه السالمعيون أخبار الرضا ع )٢(
 .٢٩٣ ح،٢٢٩ ص،٨ج:  الكايفُ أصول)٣(
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ِّومن هنا نجد اإلمام الصادق عليـه الـسالم يؤكـد مـسألة   جيعلهـا ّمـةمهُ
ّرشطا يف إمتام التمسك بواليتهم ها لغري ّوهي رضورة حفظ علومهم وعدم بث، ً

ّال لغرض الكـف ، ففي املواقع التيُ تناصبهم العداء ينبغي عدم البوح، أهلها
هم ِّوإنام حلفظ منهجهم وهدهيم ورس، ة الناسّعامعن الرتويج وإيصال احلق ل

َّ أن لرسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وقد عرفت من قبل، من متناول أعدائهم
ُحافظ رس يدعى حذيفة اليامن َّووقد أمجع العقالء عىل حقيقة البد من العمل ، ّ

ُما يعرف يقالّكل ليس : مفادها، هبا ُ)١(. 
ُوال يعـذر يف ، بـاعّتَّفإن واليتهم عليهم السالم الزمـة اال، ّوعىل أي حال

ّفإن من أهم واجبات املسل، تركها أحد ولو فعلنـا ، َّسأل عمن يأخذ دينهَم أن يَّ
ولقد ورد التحـذير مـن اجلهـل ،  ومثمرةّمهمةَّذلك وحتققنا النتهينا إىل نتائج 

ِردعا منهم عليهم السالم ملا يقع فيه الكثري من أتباع ، هبم بلسان شديد اللهجة ً
نحـن (: عليـه الـسالمالـصادق  اإلمام جعفرعن فقد ورد ، الرسالة املحمدية

 مـن ، ال يسع الناس إال معرفتنا وال يعذر النـاس بجهالتنـا،ين فرض اهللا طاعتناالذ
 حتـى ً ومن مل يعرفنا ومل ينكرنا كان ضـاال،ً ومن أنكرنا كان كافرا،ًعرفنا كان مؤمنا

 فإن يمـت عـىل ضـاللته ،يرجع إىل اهلدى الذي افرتض اهللا عليه من طاعتنا الواجبة
 .)٢()يفعل اهللا به ما يشاء

ًفضال عـن معـاداهتم أو ، وترك الرجوع إليهم، َّ ريب بأن التفريط هبموال
                                                 

سمعت أبا عبد اهللا عليـه الـسالم (:  قالاألعىلعن حممد بن سنان عن عبد  روى الكليني )١(
ليس من احتامل أمرنـا التـصديق لـه والقبـول فقـط، مـن احـتامل أمرنـا سـرته إنه : يقول

ثوهم بام يعرفـون ِّ حد،ة الناس إىل نفسهّ مودّ اجرتًرحم اهللا عبدا ... وصيانته من غري أهله
 علينا مؤونة من الناطق ّ بأشدًواهللا ما الناصب لنا حربا:  ثم قال،واسرتوا عنهم ما ينكرون

 .٥ح ،٢٢٢ ص،٢ج: الكايفُأصول . )...علينا بام نكره
 .١١ح، ١٨٧ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
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ّيعد من الظلم العظيم، االستخفاف هبم عليه الباقر عن زرارة عن أيب جعفر ف، ُ
ْوما ظلمونا ولـكن كانوا أنفـسهم {: َّ وجلَّسألته عن قول اهللا عز(: السالم قال َ ُ َُ ُ َ ْ ُ ََ ِ َ ََ ََ
َيظلمون ُ َِ نـا َطَلَ ولكنه خ،ظلمُ وأمنع من أن يّ وأجلّتعاىل أعظم وأعز اهللا َّإن: قال، }ْ
ُإنام وليكم اهللاُ ورسـوله {:  حيث يقول، وواليتنا واليته،لمنا ظلمهُ فجعل ظ،بنفسه َ َُ ُ َ ُ ُُّ َِّ َ ِ

ْوالذين آمنوا ُ َ َ َِ  .)١() مناةّاألئم: يعني ،}َّ
ّوقد رتب أعالم األم ُ ، عـاملة عىل هذا االلتـزام وعدمـه مـسألة قبـول األَّ
ًفقد سمى القرآن فئة،  الرشعيةّدلةُمستنبطني ذلك من األ  ت من املسلمني كانـَّ

َّمن املصلني وممن يدفعون النفقات الواجبة بالكفـار ووصـمهم بعـدم قبـول ، ِّ
ْوما منعهم أن تقبل منهم {:  قال تعاىل؛ الكاشف عن عدم قبول أعامهلم،نفقاهتم ْ َ َُ ُْ ُ َِ َ َ َ َْ َ
َّنفقاهتم إال ِ ْ ُ ُ َ َ َ أهنم كفروا باهللاِ وبرسوله وال يأتون الصالة إال وهم كـساىل وال ينفقـون َ َُ ِْ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َُ َّ ََ ُ َ َّ َ َ ََّ ُ َ َِ َ ُ ْ ِ ِ َ َ

َإال وهم كارهون ُ ُ َِ َ ْ َّ َّومن الواضح بأن الكافر احلقيقي ال تقع منـه ، )٥٤: التوبة( }ِ
ن  مـن املـسلمني قـد كـشف القـرآن عـًةّفكان املعنـي ثلـ، صالة أو دفع نفقة

ّممن كانوا يشككون بنبو، رسائرهم ُِّ ّة النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه ويـستخفون َّ
م كانوا يـضمرون ّلعلهو، َّبالصالة ويتثاقلون منها ويتذمرون من دفع النفقات

ًكام صدر ذلك رصحيا من الصحايب ثعلبة بن حاطب ، يف قلوهبم عىل أهنا جزية
 .)٢(األنصاري

                                                 
  .<٥٧: البقرة>: ُواآلية األوىل .١١ح ،١٤٦ ص،١ج:  الكايفُ أصول)١(
فقـال رسـول اهللا ، ً كان فقريا فطلب من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أن يدعو له بالرزق)٢(

والـذي : الفـأبى وقـ، )من كثـري ال تطيقـه خري ، شكرهيّقليل تؤد(: ىل اهللا عليه وآلهص
، فدعا له رسـول اهللا، هّ حقّذي حقّكل  ّعطني ألً لئن دعوت اهللا فرزقني ماال،ّبعثك باحلق

، فـامتنع عـن دفـع الزكـاة،  وقد كان كثرت أغنام ثعلبـة- الزكاة-َّفلام نزلت آية الصدقة 
َومـنهم مـن عاهـد اهللاَ{: فنزل فيه، ُما هي إال أخت اجلزية، ما هي إال جزية: وقال َْ َ ْ ََّ ُ ِ...{. 

 .<١٣٢٠٥>: رقم  ٢٤١ ص،١٠ج: لطربيل ،جامع البيان: انظر. <٧٧ -٧٥: التوبة>
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ان منهم يظاهر النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه فأما من ك(: قال الشيخ املفيد
 وحيـرض ، وينفـق يف سـبيل اهللا، ويؤيت الزكـاة،ن يقيم معه الصالةَّمم، باإليامن
 كام نطق بذكر مـن ، فقد نطق بذكره القرآن، ويباطنه بالكفر والعدوان،اجلهاد

ْوما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم{: ظهر منه النفاق ْ ْ َ َُ ُ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُِ َ َ َ ََ... {()١(. 
ِّوقد انتهى أستاذنا املحقق اخلوئي  ُ ّقدس رسهُ ة ّدال الكثرية الَّ إىل أن األخبارّ

وبطالن العبادة بـدون ، تهاّ وصحاألعاملوالوالية يف قبول اإليامن عىل اعتبار 
 .)٢( يف احلجلنيااملو مانعة من قبول نيابة غري، الوالية

 : وهي، ّمهمةه ننتهي إىل نتائج ّويف ضوء ذلك كل
َّإن والية النبي صىل اهللا عليه وآله وأئمة أهل البيت علـيهم الـسالم  ً:الّأو

ُوليـست مـن قبـل أي جهـة أخـرى، جمعولة من قبل اهللا تعاىل وهـي واليـة ، ّ
 . ًةًمنصوص عليها قرآنا وسنّ

ًإن هذه الوالية املجعولة إهليـا واجبـة الطاعـة واال :ًثانيا ِّعـىل حـد ، بـاعّتَّ
غايـة مـا ، ًفال فرق بينها عمليا بالنـسبة إلينـا، نا لوالية اهللا تعاىلباعّتاطاعتنا و

ُفيهام أن األوىل ذاتية  بـالعرض  هـومـاّكـل َّ بـأن ّتضحوقد ا، والثانية عرضية، َّ
 .ينتهي إىل ما هو بالذات

َّية اإليامن كام تتوقف عىل اإلقرار بوالية اهللا تعـاىل وطاعتـه ّخاصَّإن  :ًثالثا
 األمر بالنسبة لوالية الرسـول وواليـة األئمـة صـلوات اهللا ومتابعته فكذلك
ُولكن غري امللتزم بوالية األئمة ال خيـرج عـن ربقـة اإلسـالم، عليهم أمجعني َّ ،

                                                 
 عبد اهللا حممد بـن الـنعامن لفقيه املتكلم أيبل،  املؤمنني عليه السالمأمري إمامة يف  اإلفصاح)١(

 .١٦ص: )الشيخ املفيد(  احلارثي املعروف ب
بـو القاسـم أية اهللا العظمى السيد آ حمارضات ،)كتاب احلج (عروة الوثقىمعتمد ال:  انظر)٢(

  .بقلم السيد اخللخايل، ١٥ ص،٢ج: املوسوي اخلوئي
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وأما بالنسبة للكتـابيني فـإهنم ال خيرجـون ، )١(ّاصوإن فقد اإليامن بمعناه اخل
َّ املوحدين ـ إذا صح منهم التوحيد ـ بعدم إيامهنرةدائعن  م برسالة النبي صـىل ّ

 . اهللا عليه وآله
َّإن نية القربى يف األعامل ال تتأتى بوجههـا الـصحيح دون اإلقـرار  :ًرابعا

وأمـا ، نة أمرها بالنـسبة للكفـارّأما والية اهللا تعاىل فبي، هبذه الواليات الثالث
ّوأمـا واليـة األئمـة فمتعلقـة ، نـة بالنـسبة ألهـل الكتـابّوالية الرسـول فبي

ًوبذلك يتعني القول بكون واليتهم رشطا يف قبول األعامل، ُي األمةبمسلم َّ)٢( ،
ُوال خيفى بأن اهللا تعاىل إنـام يعبـد مـن حيـث يريـد ال مـن حيـث نريـد ُ وإال ، َّ

َّفإن اهللا تعاىل أمر املالئكة بالسجود آلدم عليـه ، َّلصحت دعوى إبليس اللعني
وقـد جعـل اهللا سـبحانه ، يقـةدهم منزلـة ال حقاوكان اللعني يف تعد، السالم

                                                 
 بـاب علمـي ٌّعـيل(: قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم:  عن أيب الدرداء قالورد )١(

تـه ّ ومود، والنظر إليه رأفة، وبغضه نفاق،ه إيامنُّ حب،رسلت به من بعديُتي ما أّ ألمّومبني
 ًاّوإنام يكون حبه إيامنـ. <٢٩ح ،٢٤٠ ص،٢ج: ينابيع املودة لذوي القربى>:  انظر .)عبادة

، وال خـصوصية فيـه، لجميعلّوأما احلب العام فإنه ثابت ، بقيد الطاعة له ولزوم متابعته
َواملؤمنون واملؤمنات بعضهم أ{: كام يف قوله تعاىل ْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِْ َ ُْ َولياءُ ِ ْبعض ْ فهـذا . <٧١: التوبة> .}...َ

ًاحلب العام ال يقرن به اإليامن ثبوتا والنفاق نفيا ً ُ  .وهذا واضح بام ال حاجة معه للتفصيل، ّ
َّبل هم القـدر املتـيقن مـن ،  أما بالنسبة للمعاندين واملناوئني هلم فال ريب ببطالن أعامهلم)٢( ُ

َّدائرة التاركني للتمسك بواليتهم ممن وهباء ، وما أعامهلم إال كرساب بقيعة،  تبطل أعامهلمّ
ِّفإن كانوا مقرصين ، منثور؛ وأما غري املناوئني هلم هلـم املكنـة مـن الوصـول إىل احلقيقـة (ُ
وإن كانوا ،  فحكمهم كالسابقني من حيث عدم قبول أعامهلم)ولكنهم تقاعسوا عن ذلك

ُأفضل حاال من أولئك؛ وإن كانوا قارصين  ًن رشعـا بعـدم وصـوهلم للحقيقـة معذوري(ً
َّ فال غضاضة عليهم؛ والظاهر لنا أن الـسواد األعظـم )النقطاع السبل هبم أو لسبب آخر

ّة األمّمن عام ُّفتقبل أعامهلم رشط حتقـ، ة هم من الصنف الثالثُ ، ق أدنـى مراتـب الـوالءُ
ّوهي احلب واملود  ). دام ظله(نه م. ًة للعرتة الطاهرة الواجب رشعا عىل سائر املسلمنيّ



 ٣١٧ ........................................................اإلكراه واالستمساك والوالية واخللود

َفسجدوا إال إبليس أبى واستكرب وكان ...{، السجود آلدم عليه السالم عبادة له َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ُْ ََ ِ ِ َِّ ْ َ
َمن الكافرين َِ ِ َِ وقد حاول الرجيم ـ كام جاء يف األخبـار ـ إبـدال ، )٣٤: البقرة( }ْ

فأجابـه ، ًاّ وعتـوًاسـتكبارا منـه، السجود آلدم بالسجود املبارش إىل اهللا تعـاىل
ٌقال فـاخرج منهـا فإنـك رجـيم{: سبحانه َ ُِ َ َّ ِ َ ََ ْ ِْ ْ َ َّ إن دعـوة إبلـيس .)٣٤: احلجـر( }َ

حيـث الـسجود واملتابعـة بـال ، الرجيم قد تبدو للغافلني يف ظاهرها توحيدية
ِّولكنها عني الكفر واجلحود ألهنا مل حتقق رسوم الطاعـة، واسطة وكـم هلـذه ، ُ

حيث أنكروا كـون الرسـول ، زمان ومكانّكل  أتباع يف الدعوة الشيطانية من
كل فقالوا إننـا نعبـد اهللا بـش، )١(األكرم صىل اهللا عليه وآله وسيلة إىل اهللا تعاىل

َّ وجهال منهم بـأن وسـائلية الرسـول صـىل اهللا عليـه وآلـه عبـادة ًاظنّ، مبارش ً
َّوا من الرشك املتوهم ليّففر، وأهنا منافية للتوحيد، للرسول قعوا يف نكـران مـا ُ

 .)٢(رّفتدب، وأما جواهبم فالكالم هو الكالم، أمر اهللا تعاىل بلزومه
                                                 

 يف ًمالكـااملنصور ناظر أبو جعفر أنه روى القايض عياض يف الشفاء بإسناده عن ابن محيد  )١(
 - وكان املنصور قد رفع صوته يف املسجد النبـوي- مسجد رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله

كحرمتـه  ًوإن حرمته ميتا...يا أمري املؤمنني ال ترفع صوتك يف هذا املسجد: فقال له مالك
 أم أستقبل رسول ،يا أبا عبد اهللا أستقبل القبلة وأدعو:  وقال،فاستكان هلا أبو جعفر، ًحيا

ومل ترصف وجهك عنه وهو وسـيلتك ووسـيلة أبيـك آدم :  فقال؟اهللا صىل اهللا عليه وآله
  قـال اهللا،بل استقبله واستشفع به فيشفعه اهللا تعـاىل، عليه السالم إىل اهللا تعاىل يوم القيامة

ْولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جآؤوك فاستغفروا اهللاَ واستغفر هلم الرسول لوجـدوا {: تعاىل ْ ُْ َ ََ َ َ َ َّ ْ ََ َ َُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َُُ َ َ ُْ ْ َُ َ ُ َ ََّ ِ
ًاهللاَ توابا رحيام ِ َّ ً َّ : ً وأيـضا.٧٠ص: تقي الدين الـسبكي، شفاء السقام: انظر .٦٤: النساء }َ

 ،٤ج: الـسمهودي الشافعي يبد اهللا بن أمحد احلسنلسيد نور الدين عيل بن عل، وفاء الوفا
 .١٣٦٢-١٣٦٠ص

 عمـر ّواهللا لو أن إبليس سجد هللا بعد املعصية والتكـرب(: عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال )٢(
 يـسجد   أنَّوجل َّ ما مل جيد آلدم كام أمره اهللا عز،ّ وجلّ وال قبله اهللا عز،الدنيا ما نفعه ذلك

 = وبعد تركهم،ها صىل اهللا عليه وآله وسلمّة العاصية املفتونة بعد نبيّم وكذلك هذه األ،له
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ُكام أن القدوة واألسوة يف السري والسلوك هـو الرسـول األكـرم  :ًخامسا َّ
فـال ، ّصىل اهللا عليه وآله بنص القرآن فكذلك أئمة أهل البيت عليهم الـسالم

وهـذا االقتـداء الزمـه ،  هبـمًياُري مقتـدإال إذا كان الغ، ّيصح االقتداء بغريهم
فال ، فال مناصفة وال تشطري، اإلقرار بواليتهم وإمامتهم وطاعتهم ومتابعتهم

وقـد قـال ، فام ذلك بفعـل املـؤمنني، وترك بعض معنى لألخذ ببعض هدهيم
ٍأفتؤمنون بـبعض الكتـاب وتكفـرون بـبعض...{: سبحانه ِْ َ َ ْ َِ َِ َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ُِ ِ ِْ َ ، )٨٥: البقـرة( }...َ

والنائي عنهم واملقتدي بغريهم كاملعتصم بجبل ابن نوح الذي أبى أن يركـب 
ٍونادى نوح ابنه وكان يف معـزل ...{:  قال تعاىل؛سفينة النجاة فكان من املغرقني ِ ْ َ ُ ْ ٌ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ

َيا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين َ َ َ ُِ ِ َ ُْ َّ َّ ْ َّ ََ َ ََ ِ قال سآوي إىل جبل يعـص *َ ْ َ ََ ٍَ َ ِ ِ َ َمني مـن املـاء َ َ ِ ِ ُ
َقال ال عاصم اليوم من أمر اهللاِ إال من رحم وحال بين ْ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ َِّ َِ ِ َ ْ ُهام املوج فكان مـن املَ ََ ُ ِْ َ َ َ َ َغـرقنيُ ِ َ ْ{ 

، ولذلك وصفهم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله بسفينة نـوح، )٤٣-٤٢: هود(
 .)١()ف عنها غرقَّختل ومن ،أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا(: وهو قوله
ٍّإن أمر هذه الوالية غري خفي: ًسادسا فـال ، فقد تناولتها نصوص خمتلفة، َّ

ُفإهنا بالنـسبة للمـسلمني عـىل حـد مـا نلـزم بـه ، ُيعذر فيها من مل يبحث فيها ِّ
ِّ فال نجدهم معذورين برتك ذلك؛ وعىل حد تـرك ، والتنقيبّالكتابيني باحلث

ات ّوهكـذا تلتقـي هـذه املحطـ،  يف مسألة التوحيدَّالكفار واملرشكني للبحث
                                                                                                                   

 ولـن ،ً فلن يقبـل اهللا هلـم عمـال،م هلمّهم صىل اهللا عليه وآله وسلّصبه نبيناإلمام الذي = 
 ، بواليتـهمـرواُأوا اإلمـام الـذي َّ ويتولـ،يرفع هلم حسنة حتى يأتوا اهللا من حيـث أمـرهم

ّللفقيه املحـدث الـشيخ ،  وسائل الشيعة). فتحه اهللا ورسوله هلمويدخلوا من الباب الذي
ً بابا مـستقال بـذلك رمحه اهللاوقد أفرد  .٥ ح،١١٨ ص،١ج: ّحممد بن احلسن احلر العاميل ُ ً

وروى فيـه )  إمـامتهمواعتقاد  عليهم السالمباب بطالن العبادة بدون والية األئمة(: أسامه
ِّكلها تؤكد هذ، تسع عرشة رواية ُ  .َّوهو أن الوالية رشط يف قبول األعامل، ا املعنىّ

 . ١٠٣ ح،٨٠ ص،٢ج: ينابيع املودة.١٠ح ،٣٤ ص،٢٧ج: وسائل الشيعة )١(
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َّ وكـام أن الـدواعي .يف لزوم البحث عنهـا، التوحيد والنبوة واإلمامة، الثالث
والفطرية بقدر ، للبحث يف التوحيد فطرية فكذلك يف النبوة واإلمامة والوالية

أمامهم فإهنا تغلق أبواب العذر بالرتك ، ه من إلزام بالبحث عىل اجلميعّترتبما 
 . هو واضحكام، ًمجيعا

ِّال بد من حفظ رس :ًسابعا فـذلك هتـك ،  من اإلفصاح به لغري أهلهّ الويلَّ
َّ عرفت بأن وقد، فال يكفي الطاعة واملتابعة، ّوهذا احلفظ من رشوط التويل، له

 .وإن كانوا من املوالني هلم،  عليهم من الناصبني هلم العداءُّهم أشدّهاتك رس
َّ الوالية حبل ممدود يرتقـي مـن خاللـه املـسلم املـوايل يف سـلم َّإن :ًثامنا

ـ، الكامالت اإلهلية ا قـد وهذا ما يدخل يف موضوعة الوالية التكوينية التـي كنّ
فاإلمام والويل هو الذي يأخذ برقـاب النـاس ، )١(َّتعرضنا هلا يف بحوث سابقة

ز ذلـك نحـو مرحلـة وإنـام يتجـاو، َّفال يتوقف دوره عنـد اإلراءة، ةّإىل اجلاد
َّفال يرتك كامال إال وهيأ الفرصـة لألخـذ بـه والعمـل بـه، التطبيق وال يـرتك  ،ً

ًفسادا ونقصا إال وواجهه وكان له باملرصاد ًوهذا العمل ال يقوم به قـرسا إال ، ً
وأما سائر مفرداته فإنه يعمل بالرفق يف األخـذ ، ةّعامبمقدار حفظ املصلحة ال
ُ األمور حتى يقوم احلـق ويـدحض الباطـلُبأيادي األمة ومقاليد ّ  مـن ّفكـل، ُ

ُتوطد عمله بام يؤمر وحرص عىل إطاعة أمر مواله كان بالكامل ألصق ّ. 
ِّإن من أعظم آثار طاعة الويل: فائدة  اخلروج مـن : املعصوم ولزوم متابعتهَّ

ّدوائر التشتت إىل دائرة التوحد ً ملا علمت من كون طاعته توحيـدا وعـصيان؛ّ  هِ
ُّقل أطيعوا اهللاَ والرسـول فـإن تولـوا فـإن اهللاَ ال حيـب {: وقد قال سبحانه، ًراكف ْ َ َ ُِ ُِ َ َّ ِ َِ ْ ْ َُّ َْ َ ُ َّ َ

َالكافرين ِ ِ َ َّوبالتايل فإن لزوم طاعته مطلب فطـري لفطريـة ، )٣٢: آل عمران( }ْ
وإذا مـا ، واخلروج عنه خروج عـن دواعـي الفطـرة الـسليمة، ّطلب التوحد

                                                 
 . يف التفسري التجزيئي للمقطع الثالث من اآلية)١(
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بـل ، ر دوائـر التـرشذم فإنـه سيـصبو إىل كاملـه احلقيقـيَّتوحد اإلنسان وغاد
ًوال ريب بأن الوالءات املتشتتة تشل طاقات اإلنسان وجتعله هنبا ، َّسيتحقق به َّّ ُ

ًبل جتعله عبدا وضيعا للجميع، للتيه والضياع ِّبخالف التوحـد فإنـه يطهـره ، ً ُ ّ
ه هللا سبحانه ومـن َّعل منه موىل هلم بمولويته احلقجيبل ، من العبودية لآلخرين

 .)١(أمر بطاعتهم ولزوم متابعتهم
 والية العادل ووالية اجلائر:  البحث الثالث

ًهنا سنُحاول أن نتوقف قليال عند رواية ابن أيب يعفور التي تتعرض آلثار  َّ
يب قلـت أل(:  ابن أيب يعفورقال ؛والية اإلمام العادل وآثار والية اإلمام اجلائر

 الناس فيكثـر عجبـي مـن أقـوام ال أخالطإين : يه السالمالصادق علعبد اهللا 
 ،ونكمّ وأقـوام يتولـ، هلم أمانة وصدق ووفاء،ً وفالناًون فالناّونكم ويتولّيتول

عليـه فاستوى أبـو عبـد اهللا :  قال؟ وال الوفاء والصدقاألمانةليس هلم تلك 
هللا بوالية إمام جائر ال دين ملن دان ا:  قالَّ ثم، كالغضبانَّ فأقبل عيلًجالسا السالم

ال ديـن :  قلـت، وال عتب عـىل مـن دان بواليـة إمـام عـادل مـن اهللا،ليس من اهللا
 ، وال عتب عىل هؤالءألولئك ال دين ،نعم: قال !؟ وال عتب عىل هؤالءألولئك
َاهللاُ ويل الذين آمنوا خيرجهم مـن الظلـام{ :وجل أال تسمع لقول اهللا عز: ثم قال ُُّ َُّّ َ ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ ِت ِ
ِإىل النور ُ ُّ َ إمـام ّكل  يعني من ظلامت الذنوب إىل نور التوبة واملغفرة لواليتهم }ِ

                                                 
َّ ولعل من روائع ما سطره السيد حيدر اآلميل يف )١( حـول هـذا ، <٦-٥ص> جـامع األرسارَّ

 :املعنى قوله
ــــت ــــكان ــــي أه ـــــفـواء مـ لقلب   ةـّرق

  فـــصار حيـــسدين مـــن كنـــت أحـــسده
ــــت ــــنَُترك ــــاهم ودي ــــاس دني   ًمُه للن

 

  يفاســتجمعت مــذ رأتــك العــني أهــوائ 
  !يورصت موىل الورى مذ رصت موالئ

  !ي ودنيــائي بــذكرك، يــا دينــًشــغال
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َوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل {:  وقال،عادل من اهللا َِّ ِ ُّ َُ َ ُ ُ ْ َ َِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ َّ ُ ِ َِ ْ َ
ِالظلامت َ ُ إمـام جـائر ّكـل وا َّتول فلام أن ،اإلسالمإنام عنى هبذا أهنم كانوا عىل نور  }ُّ

 ، إىل ظلـامت الكفـراإلسـالم خرجوا بواليتهم إياه مـن نـور َّوجل َّليس من اهللا عز
ــار ــن الكف ــار م ــ،فأوجــب اهللا هلــم الن ــا {ـ  ف ــار هــم فيه ـــئك أصــحاب الن َأول ِ ِْ ُ ُ َ ْ ِْ َّ َ َُ َ

َخالدون ُ ُنـشري ، عميقة وخطرية، ةَّ؛ إهنا رواية تعرضت إىل مضامني عديد)١()}َِ
 : وهي، بعة منها بإجياز شديدإىل أر
ُفمن أحرز ذلك نظـر ، َّإن املحور احلقيقي للدين هو نفس الوالية: لّاألو

ًولكن اخللق احلـسن تبعـا للحـسن والقـبح ، ُفيام عنده من عمل وخلق حسن
ّالعقليني ال يفقد قيمته سلبا وإجيابا بعدم حتقق معنى الواليـة ً وإنـام هـو غـري ، ً

ّمن التزم بالوالية احلقة والزم ، ّحورية للدين احلق؛ نعمصالح لعدم توفريه امل
وقـد ورد يف ذلـك أخبـار ، الطاعة واملتابعة فهو أوىل بتلك األخـالق احلـسنة

  .)٢(كثرية
وال عتب عىل من دان بوالية إمـام عـادل مـن (: َّإن املراد من قوله: الثاين

 لـه مـن الظلـامت إىل ألنـه إخـراج، بـاعّتهو أنه ال عتب عليه يف هذا اال، )اهللا
                                                 

  .٣ح ،٣٧٥ ص،١ج:  الكايفُ أصول)١(
 ليس مـن:  ما كنت أسمع أيب يقولًكثريا(: قالعليه السالم  اإلمام موسى الكاظمعن :  منها)٢(

 وليس من أوليائنا مـن هـو يف قريـة ،رات بورعه يف خدورهنّث املخدّشيعتنا من ال تتحد
  .١٥ح ،٧٩ ص،٢ج: لكايفُأصول ا .) اهللا أورع منهِخلقمن فيها عرشة آالف رجل فيهم 

 فـإذا هـو ،سجدخرجـت أنـا وأيب ذات يـوم إىل املـ(:  عبد اهللا عليه السالم قـالأيبعن و
 ُّحبُواهللا إين أل:  وقال،م عليهمّفدنا منهم وسل:  قال،بأناس من أصحابه بني القرب واملنرب

 واليتنـا ال تنـال إال َّنأ واعلمـوا ،عينونا عىل ذلك بـورع واجتهـادأ ف،رحيكم وأرواحكم
 ،١١ج: وسـائلمـستدرك ال> ). منكم بقوم فيعمل بعملهـمَّ ومن ائتم،بالورع واالجتهاد

 .<١٦ح ،٢٧٢ص
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ًالنور؛ وأما ما يتصيد من كونه عليه السالم أراد نفي العتب عنه مطلقا يف سائر  َّ ُ
َّاألعامل األخرى مادام متمسكا بالوالية احلقة ً ّ َّالسـيام ، فهذا ما ال سبيل إليـه، ُ

،  ال تنال إال بالورع واالجتهادهم واليتَّنوأهنم قد روي عنهم عليهم السالم أ
 . َّذلك مما تواتر عنهموغري 

 ، وغـري ذلـك مـن أخـالق حـسنةفـاءالوصدق والـمانة واأل َّإن :الثالث
ولكنهـا ليـست ، َّدعائيـةااملنظورة يف غري املوالني هلم قضية حقيقيـة وليـست 

وإنام هي ثمرات أصل اإلسالم واإليامن الذي كانوا عليـه ، ِّوليدة تويل غريهم
 .ُ الطغاة فمخرجة هلم من النور إىل الظلامتوأما نفس والية، والرتبية احلسنة
َّإن تلك األخالق احلسنة الظاهرية املنظورة من قبـل اآلخـرين ال : الرابع

عندئذ ، َّوإنام الواقع الفعيل يتجىل عند وقوع االبتالء،  عىل واقع مطابق هلاّتدل
َّيمحص الصادق من الكاذب ِيميز اخلبيث من الطيـبو، ُ ِّ َ َ َِ ِِ عـدة ال وهـذه القا، ْ

فهنالك الكثري من الكتـابيني والـوثنيني مـن لـدهيم ، ّختتص بقوم دون آخرين
َّولكـن ، َّصدق وأمانة ووفاء وأخالق حسنة ال تتوفر يف الكثري مـن املـسلمني

عليـه الـسالم عـيل كان أمري املـؤمنني ولقد ، ُهذا ال يعطيهم أرجحية يف يشء
ئة فيـه خـري مـن ّ الـسيَّ فـإن،نكم دينكميا أهيا الناس دي(:  ما يقول يف خطبتهًكثريا

 .)١() و احلسنة يف غريه ال تقبل، والسيئة فيه تغفر،احلسنة يف غريه
ُحيث كان يعاين ،  القضية اخلارجية يف عهده عليه السالم أراد بقولهّلعلهو

فيه أتباع أهل البيت عليهم السالم من التجويع والترشيد والتغريب والتقتيـل 
ِّفكان من الطبيعي أن يقال يف حقهـم أهنـم ال ، نات التأريخّما طفحت به مدو ُ

ّيعاتبون بيشء جراء ما يعانونه قبال متسكهم بأئمة احلق ّ َُّ والقضية اخلارجية ال ، ُ
ّيرسي حكمها إىل موضوع آخر له ظروفه اخلاصـة بـه وإال صـار مـن قبيـل ، ُ

                                                 
  .٦ح ،٤٦٤ ص،٢ج: لكايفُ أصول ا)١(
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ّالتمثيل املنطقي والقياس الفقهي الذي ال يؤخذ بنتائجه لظني ِّته غري املصحُ حة ُ
  .)١(ًرشعا

 حمورية الوالية يف السري التنظيمي للمجتمع: البحث الرابع
َّيمكن القول بأن املجتمع إنسان كبري وهذا ، َّكام أن اإلنسان جمتمع صغري، ُ

كبرية ، اجلمعي الكبري والفردي الصغري، َّيعنى أن درجة التداخل بني النظامني
ً مل يلغ نظاما عىل حساب نظـام آخـرّقدسارع املَّومن الواضح بأن الش، ًجدا ِ ُ ،

َّفالنظام الرأساميل قـد اهـتم كثـريا بمـصلحة الفـرد ورجحهـا عـىل مـصلحة  ً َّ
ة ّعامــفــأطلق احلريــات الفرديــة العبثيــة عــىل حــساب احلقــوق ال، املجتمــع
ُحتى اضمحل املجتمع وتفككت عـراه األرسيـة، للمجتمع ُ َّ ّوحـل التـشتت ، َّ َّ
جتامع؛ فصار التيه لغة الشارع والعبث آلته الفاعلـة؛ وأمـا النظـام ًبدال من اال

َّاالشرتاكي فقد قـدم مـصلحة املجتمـع عـىل حـساب مـصلحة الفـرد حتـى 
ّاضمحل الفرد وحتول من قيمة إنسانية إىل رقم حسايب يف سجال َّ  .ت الدولةَّ

َّفقـدم ، من هنا جاءت الوسطية يف التعاطي مع مفـرديت الفـرد واملجتمـع
ًالنظام اإلسالمي حلوال جذرية جلدلية العالقة بني اإلنـسان كفـرد واإلنـسان 

، فجعل االمتياز الفردي قيمـة ومـسؤولية جتـاه الـنفس واملجتمـع، كمجتمع
ِّال يـشكل ، عىل سبيل املثال ال احلرص، فصاحب األموال الطائلة ه املـايل ّتقدمـُ

ِّامتيازا بقدر ما يشكل مسؤولية جتاه نفسه وجمتم ُ فليس لـه حجـب أموالـه ، عهً
ِّفـذلك يـشكل ، وللحـاكم العـادل حماسـبته يف صـورة حجبهـا، عن املجتمع ُ

                                                 
ّ هنالك الكثري من األمارات التي ال تفيد أكثر مـن الظـن)١( ولكنهـا بنكتـة جتـويز الـشارع ، ُ

ّاملقدس للعمل هبا حتولت من الظن َّ ّ غري املعترب إىل الظن اخلـاصّ العامَّ ّ مـن قبيـل ، ُ املعتـربُ
ُظن عام غـري معتـربخرب الواحد؛ وأما القياس الفقهي فإنه  ّمل يـصحح الـشارع املقـد، ّ ُ ِّ  ُسُ

  .بل هنى عنه،  بهَالعمل
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ًمصداقا جديدا لالحتكار ّما دام حجبه للامل مرض، ً وبالتايل ، ةّعام باملصلحة الًاُ
َّعلام بأن زيادة ، ّسوف تتفاقم مسؤولية أصحاب األموال كلام ازدادت أمواهلم ً

فع من درجة مـسؤوليتهم يف النظـام اإلسـالمي إال أهنـا أمواهلم وإن كانت تر
ــضا ــازهم أي ــد مــن امتي ًتزي ــصلحتان، ُ ــظ امل ــذا حتف ــة اخل، ُوهك ة ّاصــالفردي

فإهنـا ال  ،ة؛ وهكذا احلال يف املناصب احلكوميـة واإلداريـةّعامواالجتامعية ال
ًتشكل امتيازا بقدر ما هي مسؤولية ِّ فإهنـا ، وهكذا احلال يف املرجعيـة الدينيـة، ُ
َّولوال أن الفقيه اجلامع للرشائط يرى نفسه ، مسؤولية أكرب بكثري مما هي امتياز

ًمسؤوال أمام اهللا تعـاىل يف عـدم التـصدي وخمالفـا للتكليـف مـا كـان لـه أن  ُ ِّ ً
ُألن التصدي يف هذه األمور مسؤولية بالدرجة األوىل؛ إذن فهنالـك ، ّيتصدى ُ َّ

ُفـال اشـرتاكية حمطمـة لعـرى ، ًظهام معاوينبغي حف، ةّخاصة وّعاممصلحتان  ِ ّ ُ
ُوال رأساملية حمطمة لعرى املجتمع، اإلنسان ِّ وإنـام هـي املـسؤولية املتداولـة ، ُ

 .َّالتي عىل أساسها يتحرك اإلنسان املسلم
َّويف ضوء ذلك فإن الشخص الوحيد القادر عىل إدارة هـاتني املـصلحتني 

َّبـل إن حفـظ هـاتني ، ملعـصوموحفظهام من االنحراف والضياع هـو الـويل ا
ُوما التمدد الـذي نـشاهده ، ّاملصلحتني من أهم وظائف اإلمام الويل املعصوم ّ

ّمن تورم أموال األغنيـاء وتـضاؤل نـصيب ، ونسمع عنه يف املجتمع اإلنساين
ًوكثـريا مـا ، ُالفقراء إال نتيجة عملية لرتجيح إحدى املصلحتني عىل األخـرى

طبقة مرتفة وطبقات حمرومة؛ إنه انحراف ،  فقريةًنجد حكومات غنية وشعوبا
خطري يف حفظ املصالح؛ وما أعظم كلمة أمري املؤمنني عيل عليه الـسالم التـي 

دخلت عىل أمري املؤمنني عليه الـسالم بـذي (: حيث يقول، يروهيا ابن عباس
 فقـال ،ال قيمـة هلـا: فقلت ؟ما قيمة هذا النعل:  فقال يل،قار وهو خيصف نعله

 .)١()...ً أو أدفع باطالًقيم حقاُ إال أن أ، من إمرتكمَّ إيلُّواهللا هلي أحب: يه السالمعل
                                                 

  .<٣٣>: خطبة رقم ٨٠ ص،١ج: تعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )١(
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 .وهذا احلق الذي سعى إلقامته عليه السالم إنام يكمن يف حفظ املصلحتني
كـام فعلـت ذلـك االشـرتاكية ، فاإلسالم ال ينزل بالغني إىل طبقة الفقراء

كام تفعل الرأساملية ،  أو فرصة عملوال يرتك الفقراء بال لقمة عيش، البغيضة
ِّاملستغلة ٌوالـذين يف أمـواهلم حـق معلـوم{: إنام هو جمتمـع تكـافيل ،ُ َّ ْ ُْ َّْ َ َ َ ٌَّ ِِ َِ ِلـسائل ِ ل *ِ ِ َّ

ِواملحــروم ُ ْ ــارج( }ََ ــة أو، )٢٥-٢٤: املع ــة خدمي ــذاتّوحكوم ــا ،ًال وبال ً وثاني
تهـا ّدوة لرعيوهي القـ، تهاّفال ذات مرئية للحكومة غري ذات رعي، وبالعرض
ًفرد مقتديا بحكومته العادلة الـصاحلةّكل فيكون ، يف ذلك َّوعندئـذ يتحقـق ، ُ

املـسؤولية فيـه ل ّفـصاملراد من قول الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله الذي 
 ّ وكلكـمكـم راعّأال كل(: بذكر مواردها البارزة يف قولـه صـىل اهللا عليـه وآلـه

 والرجل ،تهّمسؤول عن رعيوهو  ،عىل الناس راعفاألمري الذي ، تهّمسؤول عن رعي
 واملرأة راعية عىل بيت بعلها وولده وهي ،تهّ وهو مسؤول عن رعي،راع عىل أهل بيته
ِّيقدم نظريته الفاعلـة يفبحيث ، )١()مسؤولة عنهم ّحفـظ الفـرد واملجتمـع ثـم  ُ

 ّإنكـمو مـسؤول إين(: فيقول صـىل اهللا عليـه وآلـه، ينتقل إىل اجلانب التطبيقي
: تعـاىل  اهللاوما هذا إال انعكاس حقيقـي وتطبيـق عمـيل لقـول، )٢()ولونؤمس
ْوقفوهم إهنم مس{ َّ ُ َّْ ُ َِ ُ َولونُؤِ  .)٢٤: الصافات( }ُ

 هـم .الدينيـة والدنيويـة، َّوال ريب بأن احلكام وأصحاب املناصب العليا
ليـه عـيل ععن أمري املـؤمنني وقد ورد فيهم ،  رعاياهمناملسؤولون األوائل ع

ى عـن البقـاع َّكم مـسؤولون حتـّنإ فـ،تقـوا اهللا يف عبـاده وبـالدها(: السالم قولـه
 ّ بـاألرسة ثـمّمسؤولية تبدأ بالنفس ثمإهنا ، )٣() اهللا وال تعصوهأطيعوا ،والبهائم

                                                 
صـحيح : ًوأيـضا. ٨٠٣٤ ح،١٢١٢ ص،٢ج: للشيخ حممد الري شهري، ميزان احلكمة )١(

 .٨ ص،٦ج: مسلم
 .٩ ح،٦٠٦ ص،٢ج: ُ األصول من الكايف)٢(
 .٧٢٥٤: رقم احلكمة:  غرر احلكم ودرر الكلم، مجع عبد الواحد اآلمدي)٣(
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 هــي القــراءة ُتعتــرب ّكــام أهنـا، كـة واجلامــدةّبجميــع كياناتــه املتحر عبـاملجتم
املـال والـسلطة والنفـوذ ف، ةّعامـ يف ثقافتنا الًى امتيازاّسمُ ما يّالصحيحة لكل
ِّما هي إال عناوين تعمق يف مراتب املـسؤولية ال أهنـا ،  واألتباعوكثرة األوالد ُ

 .ًمتنح امتيازا فحسب
 حمورية الوالية يف السري األخالقي للفرد: البحث اخلامس

ّإن للوالية اإلهلية املجعولة من قبله تعاىل خلاصة من أوليائه ً فضال عـن - َّ
ة تـنعكس عـىل الوجـود ّعامـ تكوينيـة ًا آثار-الوالية الذاتية الثابتة له سبحانه

َّة املوىل عليهم ممن اعتقـد بـواليتهم وعمـل ّخاصة تشمل ّخاص ًاوآثار، بأرسه َّ
، ِّ نفس التويل ال غرييّ وحيثية اآلثار والعناية اخلاصة ه.باعهمّتاعىل طاعتهم و

ّوما هيمنـا ، وهذا واضح، َّفإن التويل مراتبي، ِّوبقدر حدود التويل تكون اآلثار
 .ةّاصيف هذا البحث هو اآلثار اخل

سـواء ،  للموالنيّاصٍ ماض يف الوجود اخلّاصَّإن هذا األثر التكويني اخل
قي لتعبئة الفرد بالسري َّوبالتايل فإن الرافد احلقي، كانوا طالبني له أم غافلني عنه

ًولكنه أثر وإن مل يتوقف عىل طلبه ذاتا إال ، األخالقي احلسن هو نفس الوالية َّ
ًدعاء الوالية والتويل ال جيـدي نفعـااف، أنه مقرون بعملية التفاعل مع الوالية ُ ِّ  ؛ّ

ّومـن أهـم مقتـضياهتا الـورع ، َّال بد من تفاعل حقيقي مع مقتضيات الوالية
، ةفالوالية بنفسها داعية للورع ولألخـالق احلـسن، عمل الصالحوالتقوى وال

ًكام أهنا فاعلة يف ترسيخ ذلك تبعا للعناية الغيبيـة والوظيفـة اإلهليـة املوكولـة 
 ّاص فهنالك حيثية تكوينيـة فاعلـة يف الوجـود اخلـنإذ، )١(للويل عليه السالم

                                                 
خصوص الوالية الثابتة لألولياء اإلهليني املعصومني ، ي بالوالية احلاكمة يف اخللقن إنام نع)١(

ًاألربعة عرش ابتداء بالرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله وانتهاء باإلمام املهدي املنتظر مـن 
  ).دام ظله(منه . ت عليهم السالمأهل البي
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حيثية اعتبارية قابلـة فهي ليست ، وهذه احليثية ثابتة الوجود واألثر، للموالني
املمكنـة ، كام هو احلـال يف احلاكميـة االعتباريـة للملـوك والرؤسـاء، للزوال

 .ًالزوال عنهم بوجودهم فضال عن زواهلم
َّ إن املصداق احلقيقي للكامل اإلهلي يف السري األخالقـي للفـرد ال بـد أن  َّ

: أي، طلق يف واليتهّينطلق من دائرة التمسك بالوالية اإلهلية املجعولة للويل امل
وإن كانت هي تأيت يف طول واليـة ، ُالويل الذي ال تقع يف عرضه والية أخرى

ُولكنه كثريا ما خيطـئ يف حتديـد ، ًك فطريا باجتاه كاملهّفاإلنسان يتحر، اهللا تعاىل ً
ُفيكـون سـعيه وعملـه جفـاء وحيـسب أنـه حيـسن ، املصداق احلقيقي للكامل ُ

ًصنعا وحمور ومركـز ، ًال حتديد مسار حركته الكامليةّعليه أوَّولذلك يتعني ، )١(ُ
                                                 

ًقل هل ننبئكم باألخرسين أعامال{:  قال تعاىل)١( َْ ْ َ ِّ ََ ِ َ ْْ ُ ََ ِ ُ ُ ْ ْ ْ الذين ضل سعيهم يف احلياة الـدنيا وهـم *ُ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َْ ُّ ِ َِ ِ ُ َّ ََّ
ًحيسبون أهنم حيسنون صنعا ْ ُُ َّ َُ َِ ْ ُْ َْ ُ ِ أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ول *ََ ِ ِ َِ َْ ِّ َ َ ُِ ِ َ َ َّ ََ ْقائـه فحبطـت أعامهلـم ُ ُُ َ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ ِ َ
ًفال نقيم هلم يوم القيامة وزنا ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ ْ ُْ َُ ُ َ  . <١٠٤-١٠٣: الكهف> .}َ
 :ُقال السيد األستاذ دام ظله

ّ بأن اإلنسان السويُربام يقال  العاقل قـادر عـىل تـشخيص كاملـه بـاالعتامد عـىل ملكاتـه َّ
فطرية لذلك سـتنتفي احلاجـة لوجـود الـويل ة الدواعي الّ وبمعي.ةّاديالعقلية ووسائله امل
 ؟ّفام وجه التمسك به يف السري األخالقي للفرد، ُاملفرتض وجوده

ًإن السري التأرخيي لإلنسان يثبت عكس ذلـك متامـا :وجوابه ًفإنـه ظـل تأرخييـا بحاجـة  ،َُّ َّ
ِّوإن كانت السامء ال تؤسس له املطالب العقدية العليـا، ة إىل هداية السامءّماس فالبيانـات ، ُ

ًالساموية كتبا ورسـال وأئمـة هـدفها األول إثـارة دفـائن العقـول ًً َّولكـن اإلنـسان ظـل ، ُُ َّ
َّومن الواضح بأن السري التأرخيي قد سـج، وأنه ال غنى له عنها، بمسيس احلاجة للسامء ل َّ

ِّوال زال يسجل لنا أعىل درجات الضالل واالنحراف التي  ون قع فيها اإلنسان عندما يكيُ
َّوبالتايل فإن حتديد املصداق احلقيقي للكامالت اإلهلية التي ، بمعزل عن البيانات الساموية

وهذا هو معنى اهلداية التـي يقـوم ، ُهبا يرتقي اإلنسان ال يمكن حتديده دون معونة السامء
ّا أم وصـيّنبيـ ًسواء كان رسوال أم، هبا الويل = فالتشخيـصات الفرديـة دون توجيهـات ، ًاً
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وهذا التحديد واملتابعـة لـيس لـه ، َّثم بذل اجلهد يف الطاعة واملتابعة، انطالقته
َّفـإن ، ًاّويذر من مل جيعله عليه ولي، إنام يلزم ما ألزمه اهللا تعاىل به، )١(اخلرية فيهام

ُاهللا تعاىل ال يعبد من حيث نريد فلو أمرنا بالسجود ، ُعبد من حيث يريدُوإنام ي، ُ
ولو أمرنا هببة أنفـسنا للـويل املطلـق فلـيس لنـا إال ، آلدم فليس لنا إال طاعته

 ناَّوأنت خبري بأن، فذلك هو مقتىض رسوم العبودية والطاعة هللا تعاىل، )٢(طاعته

                                                                                                                   
ُولعل البعض منهـا يـ، لسامء ال حتمل معها ضامنات حقيقيةا= دي باإلنـسان يف مهالـك ؤَّ

ّوأمامنا هذا الكم اهلائل من األديان والفـرق واألحـزاب أو ، اوتسافل يعرس الرجعة عنه
ّوالتي تعتقد اعتقادا راسخا بأهنا عىل احلق، التيارات املنحرفة ً ، رغم تناقضها مع بعـضها، ً

ورغـم هتالكهـا وعـدم ، من شعارات وطقوس بائـسة ومثـرية للـسخريةورغم ما حتمله 
ّانضباطها؛ ولذلك كله ال بد من الرجوع إىل بيانات الشارع املقد َّ س حلفـظ سـرينا باجتـاه ّ

ْقل يا أهيا الناس قد جاءكم احلق من ربكـم {:  قال تعاىل؛الكامل من الضاللة واالنحراف َّ ُ َُ ِّ َ ُِ ُّ َ ُ ْ ََّ َُ ُّ َ ْ
َفمن اهت ْ ِ َ ٍدى فإنام هيتدي لنفسه ومن ضـل فـإنام يـضل عليهـا ومـا أنـا علـيكم بوكيـلَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ُ َ َّ َّْ َ ْ َ ََ َ ُّ َّْ َ َ َ ْ َ َِ َِ ََ ْ َ َ َ{. 

     .منه حفظه اهللا. <١٠٨: يونس>
ُوما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله أمرا أن يكون هلم{:  قال تعاىل)١( َ ْ ُ َ ُ ََُ َ ْ ْ َُ َ ًَ َُ َ َ َُ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ٍ ُ ْ اخلـرية مـن َ ِ ُِ َ َ ْ

ًأمرهم ومن يعص اهللاَ ورسوله فقد ضل ضالال مبينا َِ ُّ ُ َ َ َ ْ ًْ َ َ ََّ َْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ  . <٣٦: األحزاب> .}َ
قـال رسـول اهللا : قالأنه  اهللا عنهام  ابن عباس ريضُ فعندما نطالع هذه الرواية املروية عن)٢(

  ).راد املدينـة فليـأت البـابأفمن ، نا مدينة العلم وعيل باهباأ(: صىل اهللا عليه وآله وسلم
،  عـىل الـصحيحنياملـستدرك: انظـر. اإلسـنادهذا حديث صحيح : قال النيسابوري> -

فباب ،  فليس لنا إال الطاعة واملتابعة-<١٢٦ ص،٣ج: حممد بن حممد احلاكم النيسابوري
ًفإذا اختذنا سواه بابا وطريقا باجتهاد منّ، ّالعلم واإلسالم جيل فإنـه ال ، تنـاّ كانـت نيًاّأيـ، اً

ًجيدي شيئا  . بل ليس من وراء ذلك سوى اخلرسان،ُ
ّولقد كان ابن عباس حيدث املسلمني يف مك ِّ النبـي صـىل اهللا ة بقضية رشعيـة يروهيـا عـن ُ

 فقـال ،هنى أبو بكر وعمر عـن املتعـة: عروة بن الزبريله فقال ، يف جواز املتعة، آلهعليه و
:  فقـال ابـن عبـاس، هنى أبو بكر وعمر عن املتعـةيقول: قال !ما يقول عرية: ابن عباس
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 .ّال نملك اخلرية من أمرنا بعد أمر اهللا والويل املنصب من قبله تعاىل
َّيف سرينا األخالقي بحاجـة ماسـة إىل ضـامنات حقيقيـة للـسري عـىل إننا 

وهـذا يعنـي بالـرضورة حتديـد املـصداق ، الرصاط املستقيم والديمومة عليه
َّال بد مـن وجـود ذلـك ، ًاحلقيقي املوصل لذلك اهلدف اإلنساين واإلهلي معا

َّوبـه تعـني سـبحات النـور، الويل املعصوم الذي به ينعقـد املـصري جاهتـا در، ُ
، لنـا أن نـسأهلم، ذي نصيب نـصيبهّكل َّ حقه وٍّذي حقّكل ليأخذ ، وأطوارها

ُوللويل اإلهلي إن شخص مصلحة اهلداية والعطاء أن جييـب عـن ذلـك وإن ، َّ
سألت الرضا عليه السالم (: عن الوشاء قالف، ص مصلحة املنع فإنه يمنعّشخ

ِّفاسألوا أهل الـذ{: علت فداكُج: فقلت له َ ُْ َ ْ َ ْ َكر إن كنـتم ال تعلمـونَ ُ َْ ْ َ َُ ُ ِْ : فقـال، ؟}ِ
 ؟فأنتم املسؤولون ونحن السائلون: قلت،  ونحن املسؤولون،نحن أهل الذكر

 علـيكم أن ًاّحقـ: قلـت، نعـم:  قـال؟ علينا أن نسألكمًاّحق:  قلت،نعم: قال
 أمـا تـسمع قـول ، وإن شئنا مل نفعل، إن شئنا فعلنا،ذاك إلينا، ال: قال ؟جتيبونا
ٍهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب{:  تبارك وتعاىلاهللا َ ْ ْ ِْ ِِ َ َ ُِ ْ َ َْ ْ َ َُ َ َ َ{()١(. 

                                                                                                                   
: انظـر> ! ويقول هنى أبو بكر وعمـر آله أقول قال النبي صىل اهللا عليه و،أراهم سيهلكون

 . <٣٣٧ ص،١ج: محدأمسند 
 النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـى عـن درمهـني أنعبادة بن الـصامت وروى الصحايب 

قول قال النبي صىل اهللا عليـه أ:  فقال عبادة، بيدًيدا ،ًرى هبذا بأساأما :  فقال فالن،بدرهم
: سـنن الـدرامي: انظـر>. ًبـداأياك سقف إوني ّ واهللا ال يظل،ًوسلم وتقول ال أرى به بأسا

 . <١١٨ ص،١ج
ُال جيدي اإلنسان يشء من طاعة أخـرى، فدون طاعة الويل والنزول عند أوامره ونواهيه ُ ،

الطاعة املقرتحة من إبليس الرجيم يف إبداله السجود  من -إن مل تكن أسوأ -بل هي أشبه 
 ). دام ظله(منه . آلدم عليه السالم بالسجود هللا تعاىل

 .<٣٩: ص>: والثانية، <٤٣: النحل>: ُواآلية األوىل .٣ح ،٢١٠ ص،١ج: لكايفُ أصول ا)١(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٣٠

وإنام النتفـاء وجـود املـصلحة يف ، ّ البتةواملنع منهم ال لبخل يف ساحتهم
،  وأمحـى مواسـمه، قد أحكم مرامهـه،ِّطبهار بّطبيب دو(: فالويل املعصوم، القابل

ع ّتبـت م، وألـسنة بكـم،ّ وآذان صـم،ييضع ذلك حيث احلاجة إليه من قلـوب عمـ
ُّوطــب القلــوب ال ينالــه منــه ، )١()...بدوائــه مواضــع الغفلــة ومــواطن احلــرية

إنام حلكمـة يراهـا ، وال أصحاب األموال ألمواهلم، أصحاب العقول لعقوهلم
 . مسبوقة بنوايا صادقة من طرف القابلّالويل

ِّ قد كلفوا بأن  عليهم السالمجدير بالذكر أهنم ِّيكلموا الناس عىل قدر عقـوهلمُ ُ، 
 والتطـاول، ًفهم أعلم بتكاليفهم وتكاليفنا معـا، َّفليس ألحد أن يضطرهم ليشء

ّعىل شخوصهم ومقامهم مفض إىل معو ُ  .قات جديدة يف طريق السري التكاميلٍُ
ُإن إلزامنا باختاذ الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله قدوة وأسوة :فائدة َّ)٢( 
تحقيق الضامنة يف تشخيص املصداق الفعيل للكامل اإلهلـي املطلـوب إنام هو ل
ُنها مفردتـا األسـوة ّ واألرضية األخالقية والـسلوكية التـي تتـضم.ّالتحقق به

َّوالقدوة تؤكد لنا بأن السري األخالقـي عـىل مـستوى الفـرد ال بـد أن يـرتبط  َُّ ِّ
    .)٣(صىل اهللا عليه وآلهر قائمتها الرسول األعظم َّي تصدتبالوالية املعصومة ال
ّاآلثار األخرى املرت: البحث السادس ًبة عىل الوالية نفيا وإثباتاُ ً 

ّرجاؤنا احلديث عن اآلثار األخرى لثانويتها أو لقلإمل يكن  فإهنا ، ّة أمهيتهاُ
ُومـن أوىل ، وإنام إلجياز احلديث عنها بنحـو اإلشـارة، ُآثار من الدرجة األوىل

                                                 
  .<١٠٨>:  خطبة٢٠٧ ص،١ج: تعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )١(
ٌلقد كان لكم يف رسول اهللاِ أسوة حسنة{:  قال تعاىل)٢( ََ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ ََ  .<٢١: األحزاب> .}...َ
، وقـد وعـدنا باإلجيـاز، ُ وللبحث بيانات أخرى وتفاصيل كثرية ال يسعنا الوقوف عندها)٣(

فُولذلك نرجئ القارئ الكريم إىل بحوثنا التفصيلية يف  : منها، اتنا ذات الصلة بذلكمصنّ
َّفـضال عـام تناولنـاه يف دروسـنا ، علم اإلمام؛ الراسـخون يف العلـم ؛مةبحث حول اإلما ً

   ).دام ظله(منه . الكالمية واحلكمية والعرفانية والتفسريية
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ًربنـا وابعـث فـيهم رسـوال {:  قال تعاىل؛املعرفية والتعليميةر اآلثا: هذه اآلثار ُ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ ََّ
َمنهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة َ ُ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ْْ ِّ َ ُُ َُ فالتعليم ، )١٢٩: البقـرة( }...ِ

ًللكتاب اجلامع للعلوم الدينية وللحكمة النظرية والعملية معا أهداف كربوية 
َّوبالتايل فإن املؤمن بوالية الويل والكائن يف طاعته ، ة األنبياء واألولياءيف مسري
وأما املـؤمن ، َّمل عىل متابعته يكون له نصيب وافر من هذه العلوم اجلمةاوالع
فاإليامن وإن كان أرضية للفيض ، باعه فال يناله إال اليسريّتاّقرص يف طاعته وامل

، َّوبمقدار ما يتحقق من ذلك تكون اإلفاضة، إال أنه مرشوط بالطاعة واملتابعة
ة التي تفـوق يف عمقهـا ومراتبهـا اإلفاضـات ّاصونعني بذلك اإلفاضات اخل

ة ّ مـن هويـّ لنا جانب مهـمّتضحومن خالل ذلك سي، قة بالظاهرّة املتعلّعامال
ًحيث إننا نطالع بعضا منهم حفظة لألرسار، الصحابة ًوبعضا مـنهم مطلعـا ، ُ ً

ّوآخر يوصف بأن لديه علم األو، اطنية كعلمي املنايا والبالياعىل علوم ب ، لـنيَُّ
يكثر السؤال ،  عىل العلمًحريصا ، غريه عجز فيهًوعى علامُوآخر يوصف بأنه 

 ّوغري ذلك من األوصـاف التـي ال يقـف خلفهـا إال الـويل، )١(منعُعطى ويُفي
 .املعصوم عليه السالم

َّب العلوم احلقـة هـي التـي دعـت أمـري َّولعل هذه القلة والندرة من أربا
ُحتريك األمة باجتاه طلب العلـم والرتغيـب فيـه إىل املؤمنني عيل عليه السالم 

ي بطـرق ّرق الـسامء أعلـم منـُنا بطألَ ف،أهيا الناس سلوين قبل أن تفقدوين(: بقوله
؛ )٢() وتـذهب بـأحالم قومهـا، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطـأ يف خطامهـا،األرض

                                                 
ُوربـام يـشاركه يف ذلـك ، والعامل باملنايا والباليا رشيد اهلجري،  حذيفة اليامنّ حافظ الرس)١(

ًوالذي وعى علام أبو ذر ، األولني فسلامنوأما صاحب علم ، رّسلامن الفاريس وميثم التام
ًوهذه الفروع إنام تنتهي لألصل األصيل الذي به يغـاث النـاس علـام وعمـال، الغفاري ً ُ ،
 . املعصومّوهو الويل

 =       .١٣٠ ص،٢ج: تعليق الشيخ حممد عبده، هنج البالغة )٢(
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فئـدهتم هـواء وصـدورهم أفـاء وُجأحالمهم ، املراء لسؤاله أصحاب فنهض
َالذين اختذوا دينهم هلوا ولعبا وغـرهتم احليـاة الـدنيا{ ،خواء وعقوهلم هباء َ ُ َّ ْْ ُّ ْ َُ َْ ُ َ ََ َ ًَ ِ ِ َِ ًَّ َْْ ُ ُ َّ...{ 

ُومل يسأله عن مقاصده احلكيمة وعلومه السديدة إال أولئـك ، )٥١: األعراف(
 .منهّالذين اختصوا بعلم 

َّاخلسارة املعرفية التي منيـت هبـا األمـة جـراء جتاهلهـا كانت وبتبع ذلك  ُُ
ُوهجرهتا له وهو ترمجان القرآن والقرآن الناطق الذي ، ُها املفرتض الطاعةِّلولي

ًوقال الرسـول يـا رب إن قـومي اختـذوا هـذا القـرآن مهجـورا{: ُعنه يسألون ُ َ َُ َ ْ ِّ َْ َ ْ َ َ ُ ََّ َّْ َ ُ َ َّ ِ ِ ُ َ{ 
: ـَّولو أهنم تنبهـوا مـن غفلـتهم وأصـغوا الـسمع وعملـوا بـ، )٣٠ :الفرقان(

ِما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومـن حتـت أرجلهـم...{ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ ْ ْ ِّ َّ ِّ ََ ُْ َ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ : املائـدة( }...ِ
ًإن هذه تذكرة فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال{: و، )٦٦ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِِّ ََ ِ َِ َّْ َ َ ٌ َ ِإن يف { :و، )١٩: املزمل( }َّ َّ ِ

ٌذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهـو شـهيد ِ َ َ ُ َ َ ْ ٌ ُْ َّ ََ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ َِْ ِ ؛ وال ريـب )٣٧: ق( }َِ
   . معرفة اهللا تعاىل وتوحيده:َّبأن من أرشف اآلثار املعرفية

 والعالنيـة عالمـات ِّ ملحبينـا يف الـرسَّإن(: عليه الـسالماإلمام الصادق قال 
 ، وأحكمـوا علـم توحيـده، معرفتـهَّهلا أهنم عرفـوا التوحيـد حـقّأو...يعرفون هبا
 وحقائقـه ورشوطـه اإليـامن علمـوا حـدود َّ ثم، بعد ذلك بام هو وما صفتهواإليامن
 .وهذا هو املغنم والفوز العظيم، )١()وتأويله

                                                                                                                   
ًقال الشيخ حممد عبده مفرسا ذلك=  ِّ لـة كنايـة عـن كثـرة ثـم اجلم، رفعها: شغر برجله(: ُ

 كناية عن إرساهلا وطيـشها وعـدم ،ر فيهّوتطأ يف خطامها أي تتعث ... مداخل الفساد فيها
 فالقـصد بـه أنـه يف العلـوم ،نا بطرق السامء أعلـم الـخ أما قوله عليه السالم فأل،قائد هلا

يـة  ويف تلـك تظهـر مز،هلية أوسع إحاطـة منـه بـالعلوم الـصناعيةامللكوتية واملعارف اإل
والعلـوم امللكوتيـة ).  الفكرء وهبا ينال الرشد ويستيض،العقول العالية والنفوس الرفيعة

ِّإنام تنسب للويل   . ال لغريهُ
  .٣٢٦ص: حتف العقول )١(
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ِّومن اآلثار األخـرى للـويل عـىل ،  املعـصوم عليـه الـسالم نيـل شـفاعتهُ
ُيف الدنيا واآلخرة؛ كام أن هنالك آثـارا أخـرى ، لرشعياملستويني التكويني وا ً َّ

َّيرجع فيها إىل دراسات سابقة تعرضنا فيها إىل علـم اإلمـام وحقائقـه وآثـاره  ُ
 .املعرفية واملعنوية

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور {: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ...{  
 

، فهام أمران وجوديان، )١( النور والظلمة خملوقانَّورد يف بعض األخبار أن
ِّوهذا يعني أن هلام جتليـات ، فتكون النسبة بينهام نسبة التضاد ال نسبة التناقض َّ

ــاطني ــرية يف الوجــودين الظــاهري والب ــا ، كث ــات تعكــس لن ــذه التجلي ِّوه
نة وكلمة وجودية هلا ّفكل، مصاديقهام غري املحدودة بالنسبة إلينا ّتـشكلها  عيـِّ

عىل مـا سـيأتينا يف ، ًة هبا من النورانية أو الظلامنية أو منهام معاّاصومرتبتها اخل
َّتأويالت اآلية من أن النوع اإلنساين جنس منطقـي تنـدرج حتتـه أنـواع عـىل 

ّوأما التشكل الظاهري فإنه وإن كان يبدو لنـا عـىل ، ّمستوى التشكل الباطني
ّألن التـشكل الظـاهري ال ،  أن نقطـع بـذلكشاكلة واحدة إال أننا ال نستطيع َّ

 ً.الّأو هذا، وهذا واضح، سم بالثباتّيت
                                                 

 ًل ما خلـق اخللـق خلـق نـوراّ اهللا تعاىل أوَّإن(: قالأنه عليه السالم عيل عن أمري املؤمنني  )١(
 كام خلق ء أن خيلق الظلمة ال من يشً وكان قديرا،نه ظلمة ثم خلق م،ءابتدعه من غري يش
 .<٧٨ح ،٩٠ ص،٥٤ج: بحار األنوار> ).ً خلق من الظلمة نوراَّ ثم،ءالنور من غري يش

يث جـابر دسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يف حـرَّلعل املراد من النور األول هو ما أشار إليه 
وأما الظلمة التي خلقها مـن هـذا ، َّمنه كل خريبأنه نوره الذي خلق اهللا تعاىل ، األنصاري

ُوأما النور الذي خلقه من تلك الظلمة فهو مـا يوجـده سـبحانه يف ، ّاملادةالنور فهي عامل 
كام هـو مقتـىض آيـة ،  إىل النورالنفس اإلنسانية بواسطة اإلخراج اإلهلي هلم من الظلامت

 ). دام ظله(منه . الكريس
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ّفإن التشكالت الباطنية للظلمة والنور قابلة للتداخل والتغيري  :ًوأما ثانيا َّ
ًوآخرون اعرتفوا بـذنوهبم خلطـوا عمـال صـاحلا {: كام هو املحكي القرآين، ًمعا ُِ َ َ ْ ًَ َ ْ ُْ ُْ َ َ َِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ

َوآخر  َ ًسيئاَ ِّ ىل عـدم ني إوهـذا مـا حـدا باألوليـاء الـصاحل، )١٠٢: التوبة( }...َ
َوإن كان واقعيا وكانوا من املخلصني، الركون إىل صالحهم ُ كام هـو املحكـي ، ً
ّيف قصة يوسف الصد ُ ِرب قد آتيتني مـن امللـك {: يق عليه السالم يف قوله تعاىلّ ِ ِْ ُ َ َِّ َ ْْ ََ
َوعلمتني مـن تأويـل األ ِ ِ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ َحاديـث فـاطر الـساموات واألرض أنـت وليـي يف الـدنيا َ ِّ ْ َّ َُ ُّ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َ

َواآلخــرة تــوفني مــسلام وأحلقنــي بالــصاحلني ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ ْ َ ً ْ ُ ََّ َّفلــم يتــشبث ، )١٠١: يوســف( }َ
اه اهللا ّبـأن يتوفـ، ّليات كـل إنـسانّوإنام عاد إىل أو، ُبمقاماته وصورها املرشقة

ُتعاىل مسلام ويل ً  ؛ًودعوى أن يكون ذلك منه تواضعا مـردودة، حقه بالصاحلنيُ
ًفضال عن كون األولياء الصاحلني ال يرون ألنفـسهم ، لعدم االضطرار لذلك

ّمنقبة أو مقاما عندما يتحد بل ال يستحـرضون إال ، َّثون مع موالهم جل وعالً
إمـا ، بام يليق بمقـامهم، والطمع بالعفو والرمحة، االعرتاف بالذنب والتقصري

َّحسنات األبرار سيئات املقربني>من باب  انتفاء املحـدود أمـام >أو من باب ، <ُ
 .<املطلق

ّإن نكتة التضاد ً بني الظلمة والنور تساعدنا كثريا عىل بيـان االنعكاسـات َّ ُ
فـالعلم ، ُ انعكاس للظلمة يقابله انعكاس للنـورّفكل، لية للظلمة والنورّاألو

ِّوهو أوىل جتليات النور والتوحيد يقابلـه ، ُواإليامن يقابله الكفر، ُ يقابله اجلهلُ
ّ فام نثبته ألحـد املتـضاد.وهكذا، ُواهلدى يقابله الضالل، الرشك ين هـو نفـي ُ

ِّوهـذا مـا يؤكـد لنـا تكوينيـة ، لنكتة استحالة اجـتامع املتـضادين، ِّللضد عنه ُ
ًالتجليات والتشكالت النورية والظلامنية معا ، رين اعتبـارينيفهـام ليـسا أمـ، ّ

ّليمكننا جذب ما نحب ُُ ّ والتنصل عام ال نحبِ ُّ ولذلك فاملسؤولية عظيمة جتاه ، َّ
 عـىل املـستوى -  التي يرتكها اإلخـراج واإلدخـال التكوينيـانُواآلثار، ذلك

 . َّ تبعاته مجة وعظيمة- النوري واملستوى الظلامين
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ُّإن التشك، نعم ًوليس طـاردا ، املقابلة لهِّل النوري طارد لضده من الظلمة َّ
ولكنه ال يلزم منه طرد التهتـك ، ًفالعلم مثال طارد للجهل، ُللظلامت األخرى

ّفالعلم جيتمع مع التهتـك كـام أن اجلهـل جيتمـع مـع التنـسك، والضاللة َّ)١( ،
ُوهكذا احلال يف التجليات األخرى ِّولكن التجيل النوري الطارد ملقابلـه وإن ، ِّ َّ

ّللتجليـات الظلامنيـة األخـرى إال أنـه داع للـتخلص منهـاكان ليس بطارد  ٍ ُ ،
ٍفالعلم وإن كان ال يوجب اإليامن إال أنه داع لذلك ّكـام أن التعبـد والتنـسك ، ُ ّ

ومـن ال جيـد مـن ، وإن كانا ال يطردان اجلهل إال أهنام داعيان للعلم واملعرفـة
ّالعباد يف قلبه رغبة بالعلم والتعليم فال خري يف تعبد َّ      .هُ
ِّإن التجليات النورية والظلامنية يف اخللق مراتبية فـأعىل مراتـب النوريـة ، َّ

ّتتجىل يف الويل وبالتـايل ، َّوأعىل مراتب الظلامنية تتجىل يف الطاغوت،  املعصومَّ
ّفام تفرع عن الويل ٍّوما تفرع عن الطاغوت فهو جتـل ، ٍّ املعصوم فهو جتل نوريَّ َّ

فام خرج من الظلمة ، بني اإلخراج واإلدخال املتبادلني وهنالك جدلية .ظلامين
 ّ بالويلّتمثلوما خرج من النور اإلهلي امل، الطاغوتية فهو داخل يف النور اإلهلي

ّمما يعني أن حمور النوريـة والفاعـل األو، فهو داخل يف الظلمة الطاغوتية َّ ل يف َّ
ل يف ّامنية والفاعـل األوَّوأن حمور الظل، ّعملية اإلخراج من الظلامت هو الويل

ّوهذا ما يؤكد لنا حقيقة التـضاد، اإلخراج من النور هو الطاغوت  الكـربوي ُِّ
:  قال تعاىلًك بينهام وال نقطة التقاء أبدا؛فال جامع مشرت،  والطاغوتّبني الويل

َّفذلكم اهللاُ ربكم احلق فامذا بعد احلق إال الضالل فأن{ ُ َُ َ َ َُ َ َّ َّ ِ ِّ َُّ ََ ْ َ َُّ َ ُ َ ُ ِ َى ترصفونَ ُ َ ْ  .)٣٢: يونس( }ُ
فمنهـا ، لظلمة يعـرس حـرصهااَّفإن املصاديق اخلارجية للنور و :ًوأما ثالثا

، ذا صـلة وثيقـة بموضـوعة األخـالقوهلـ، ظاهري مرئي ومنها باطني خمفي
                                                 

 ّ فاجلاهـل يغـش،كّك وجاهل متنسّقصم ظهري عامل متهت(: لسالمعيل عليه ا عن اإلمام )١(
 .<١٨١ص: لشهيد الثاينل، منية املريد> .)كهّرهم بتهتّ والعامل ينف،كهّالناس بتنس
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ومجيـع ، ة باألخالق الذميمة ظلـامت واقعيـةّتمثلفجميع األمراض الباطنية امل
ّ أيضا؛ إال أن أسوأ موارد الظلـامت وأشـدها مـا األخالق احلسنة أنوار واقعية َّ ً

فـالظلم ، وظلامنيته منشأ الظلم للـنفس، فالرشك ظلم وظلمة، َّيتعلق بالرشك
َّوال ينبغي أن يتوهم وقوع ، الرشكي ظلم للنفس ألنه حاجب عن نور الفطرة ُ

ِّفإنه سبحانه عىل حد تعبري اإلمـام البـاقر، الظلم عىل اهللا تعاىل  ّ وأعـزأعظـم(: َّ
 املقابل هوبشاعة هذا الظلم هو أنه يسري باالجتا، )١(...)ظلمُ وأمنع من أن يّوأجل

َّوهلذا الظلم الـرشكي مراتـب ظاهريـة بينـة تتعلـق ، للكامل املطلوب حتصيله ِّ
ّبوجود خالق أو مدبر مستقل يف قباله سبحانه ِّ َّومراتب باطنيـة خفيـة تتعلـق ، ُ ِّ

َّوهو ما يسمى ، بالعبادات َّبالريـاء املعـربُ واإلخـراج ،  عنـه بالـرشك األصـغرُ
 .يشمل مجيع هذه املراتب الظاهرية والباطنية اإلهلي

ّوينبغي أن يعلم بأن خمالفة الويل َّ  املعصوم واخلـروج عـن طاعتـه ولـزوم ُ
واخلروج من والية اهللا تعاىل دخـول يف ، متابعته هو خروج من والية اهللا تعاىل

ًن كان اخلارج أكثر الناس زهدا وتعبدا وعلامحتى وإ، والية الشيطان ً فـذلك ، ًّ
ُوالذين كفروا أعامهلم كرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه مل جيده {: منه ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ َْ َِّ ََ َ َ َْ َ َُُ َِّ َ ْ َ َ ْ ُُ َّ ْ ٍ ِ ِِ ٍ َ َ َ
ًشيئا ّوال يبعد أن يكون خروجـه هـذا أسـوأ منزلـة وأشـد ، )٣٩: النور( }...َْ

ّفالكافر مل يبرص نور حقيقة اإلسالم وفيوضات النبو، ر نفسهظلمة من الكاف ، ةُ
ُما مدعي اإلسالم فقد وقف عىل ذلك كله ولكنـه وقـف ليبـارز أوليـاء اهللا أو ِ ّ َّ ُ

َّ مما يكشف عن شدة عناده وبشاعة رسيرته،تعاىل يف أرضه عن أبان وقد ورد . َّ
رسي بـالنبي صـىل اهللا ُأملـا (: عليه السالم قـالالباقر بن تغلب عن أيب جعفر 

 فقد ًاـّيا حممد من أهان يل ولي:  قال؟ ما حال املؤمن عندكِّيا رب: عليه وآله قال
  .)٢() ... إىل نرصة أوليائيء وأنا أرسع يش،بارزين باملحاربة

                                                 
  .١١ح ،١٤٦ ص،١ج:  الكايفُ أصول)١(
  .٨ح ،٣٥٢ ص،٢ج: الكايفُ أصول )٢(
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ًال ريب بأن اإلخراج من الظلامت واإلدخال يف النور إهليا من واإلخراج ، َّ
، ُال يراد به الظروف الزمانية أو املكانيـة، ًالنور واإلدخال يف الظلامت طاغوتيا

ُوإنام املراد به إمالء أو إخـالء املـستودع القابـل لفيوضـات النـور وهللكـات 
به كان مـن لُفمن أنري ق، وهو القلب البصائري ال القلب الصنوبري، الظلامت

 وقد أشار .من اخلاسئني اخلارسينومن أظلم كان ، أصحاب البصائر الفائزين
 موارد إىل اجلوانـب التطبيقيـة لإلخـراج واإلدخـال يف ّ عدةالقرآن الكريم يف

ِفمن يـرد {: ًففي املجال النوري والظلامين معا جاء قوله سبحانه، ًاملجالني معا ِ ُ َ َ
َّاهللاُ أن هيديه يرشح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضل ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َ ََ َْ َ ُ َ ْ ُِ ِ َ ِ ْ َ ْ َه جيعل صدره ضيقا حرجا كأنام َْ َّ َ َ ًَ ًَ ِّ ََ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ

َيصعد يف السامء كذلك جيعل اهللاُ الرجس عىل الذين ال يؤمنون ُْ ُِ ِ ُِ ِّ َّ ََ َ َ َ ْ َ َّ ََّّ َ ُ ْ َ ََ َ َ  .)١٢٥: األنعـام( }ِ
وتـضييقه إخـراج مـن ، فرشح الصدر خروج من الظلامت ودخـول يف النـور

 .النور إىل الظلامت
َأفمـن رشح {: ، قال تعـاىلح الصدر بالنور اإلهليرش ُويف آية أخرى تربط َ َ َ َ َ

ِاهللاُ صدره لإلسالم فهو عىل نور من ربه فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللاِ أولئك يف  ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّ ٌ َْ َ ِّ َ َ ُ َُ ِ ْ ِّ ُ ُ َ ْ َّ ِّ ْ َُ َ َ َُ ُ ِ َ ِْ ْ
ٍضالل مبني ِ ُ ٍ َ  .)٢٢: الزمر( }َ

ساة القلـوب الـذين ُوأما الذين أخرجوا مـن النـور إىل الظلـامت فهـم قـ
َأمل تر إىل { ، الذين أبدلوا النعمة بالكفر،َّتوعدهم بالويل إلطفائهم نور الفطرة ِ َ َ ْ َ َ

ِالذين بدلوا نعمة اهللاِ كفرا وأحلوا قومهم دار البوار َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُّ ُ ََّ ْ َ َُ َ ْ ً َ َْ ْ ُ ِ  .)٢٨: إبراهيم( }َِّ
َوجعلنـا {، ًنيـاومن املراتب التطبيقية لإلخراج من النور إىل الظلـامت قرآ ْ َ َ َ

ْعىل قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقرا وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحـده ولـوا  ُ ً ْ َ ً ُْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ ََّ ْ َ َ َ ُ ََ َ َِّ ْ َ ْ ْ َ ِْ َِ َ ِ ِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ
ًعىل أدبارهم نفورا ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ََ  .)٤٦: اإلرساء( }َ

فـذلك مرتبـة مـن ، ُومنها التحاكم إىل الطاغوت الذي أمرنـا بـالكفر بـه
َأمل تر إىل الذين يزعمـون أهنـم آمنـوا بـام { ،راتب اخلروج من النور إىل الظلمةم ِ ْ ُ ْ ََ ْ ُ ُ َ ََّ ُ ََ ََ ِ َّ َ ِ ْ َ
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َأنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحـاكموا إىل الطـاغوت وقـد أمـروا أن  ُ َ ُ ُْ َ ْ َُ ُ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َُ َ ْ َُ َّ َ ََ َِ َِ َ ِ ِ َِ َ
َيكفروا به ويريد الشيطان أن  ُ َ ْ ُ ُ ََّ ُْ ِ َِ ِ ْ ًيضلهم ضالال بعيداُ ِ َِ ً َ َ ْ ُُ  .)٦٠: النساء( }َّ

وإذا مــا اســتقرأنا النــصوص القرآنيــة فإننــا ســنجد عــرشات الــشواهد 
 .التطبيقية عىل اإلخراج واإلدخال يف جمايل النور والظلمة

ُإن إمالء أو إخالء املستودع القابل لفيوضات النور وهللكات الظلامت ذو  َّ
ّيل فليس ملريد اإلخراج واإلدخال حتقـق ذلـك وبالتا، طبيعة وجودية تكوينية ُِ

َّفال بد مـن تأهيـل القلـب عـىل ، وإنام األمر أعقد من ذلك بكثري، ًتبعا لرغبته
ِفالكرب والعزة باإلثم والـسخرية موانـع حقيقيـة مـن الولـوج يف ، ّقبول احلق

َّبمعنـى أن ، َّوال بد من منح النفس فرصة العود مـن الباطـل، حارضة اإليامن
ّلتأمل فيام أنت عليه رضورة ومطلب أوا َّفـإن الغفلـة ، ّيل يف الكينونة عىل احلقّ

حيـث جيعـالن ، ًواالستدراج كفيالن بإزاحة اإلنسان تكوينيـا عـن موضـعه
ًاملستقبل مستدبرا ُ  وهنـا تكمـن قيمـة املـشارطة واملراقبـة .ًوالعـادل ظلومـا، ُ

َّليتأكد لإلنسان امللتفت صـحة مـا هـ، واملحاسبة ُ والغفلـة عـن يشء ، و عليـهَّ
ُويومههم بأهنم ، َّوالغفالت مكامن الشيطان هبا يتصيد فرائسه، تتبعها غفالت

ُفريقـا هـدى وفريقـا حـق علـيهم الـضاللة إهنـم اختـذوا {:  قال تعاىل؛املهتدون َ ََّ ُ ُ ُ َّْ َ َ َ َِ ُ َ ََّ ِ َّ ً َ ً َِ َِ
ُالشياطني أولياء من دون اهللاِ وحيسبون أهن َ َ ََّ ُ َ ُ َْ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ َم مهتدونَّ ُ َ ْ فال خيـرج ، )٣٠: األعراف( }ُّ

 ،ّفيكون دأبه الصد عـن سـبيل اهللا تعـاىل، هو مثله أو قرينهما الشيطان إال من 
َوإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون{ َُ َ ُّْ ُّ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ َُّ ُ َ َ َ ُ َّ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ َّولعـل ، )٣٧: الزخـرف( }ِ

،  رشحات صدق إنام سقطوا يف الفتنَّالكثري ممن أظهروا اإليامن وكانت لدهيم
ّوصاروا طعمة هلـا ألهنـم مل يرعـوا حلظـات التأمـل والـدأب عـىل املـشارطة 

ُوهذا السقوط من شـاهق يف واد سـحيق ال يـستثنى منـه ، واملراقبة واملحاسبة ٍ
ة املديـدة يـومسرية اإلنـسان التأرخي، أحد قد ركن إىل نفسه وصغى لوسوسته

ُكـام أهنـا حـبىل بـآخرين تـرشئب ، يا الفـتناثنأفرزهتم حافلة بالنامذج الكبرية 
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 .ُقهم بني الفينة واألخرى حتى قيام الساعةاأعن
 وإن كـان هيـدف بحـسب ظـاهره إىل إبـراز النكـات ّتقـدمَّإن ما  :فائدة
ّإال أن الكامن فيه هو النصح والرغبة األكيدة يف التأمل ومنح العقـل ، القرآنية

براثن التمّنع التي ال تليق باإلنـسان املـسلم عن والنفس والقلب فرصة العود 
فقـد ورد يف رسـالة ، ُوللناصـح حقـوق ينبغـي مراعاهتـا، ًفضال عن املـؤمن

 الناصح ّوأما حق(: احلقوق لإلمام عيل زين العابدين عليه السالم قوله يف ذلك
وتفـتح لـه سـمعك حتـى تفهـم عنـه ،  تـرشئب لـه قلبـكَّفأن تلني له جناحك ثم

 منه َ اهللا عىل ذلك وقبلتَ فيها للصواب محدتَقِّفُن كان وإ ف، تنظر فيهاَّثم ،نصيحته
ك ُ وعلمت أنه مل يألـ،همهّ ومل تتُهـَ هلا فيها رمحتَقِّفُ وإن مل يكن و،وعرفت له نصيحته

   .)١()... إال أنه أخطأًنصحا
َأولـ ك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ

ُ{  

 

 إشارات قرآنية حتكي أصل العذاب لإلنسان وفرعية اخلروج ّ عدةهنالك
َفلو تـرك اإلنـسان عـىل عـامه لعـاد إىل أصـله ، منها باإليامن والعمل الصالح ُ

بمعنـى ، ّ البتـةًوهذا اإلنقاذ ليس حتميا، ُولكنه أنقذ باإليامن، وظامليته وعذابه
والديمومـة تعنـي الكينونـة بـني الرجـاء ، كَّأن الضامنة هي الديمومة عىل ذل

وهنـا ينبغـي أن تنطلـق ، واخلوف من عدم القبول والزلـل، باملغفرة والقبول
فـذلك خلـود حقيقـي ، رؤيتنا للخلود من الكمون يف دوائر اإليامن أو الكفـر
ُمفض للخلود املتداول ذكره يف بيانات عامل اآلخرة ٍ ُ. 

،  اليشء يقتـيض عـدم اخلـروج منـهَّال ريب بأن اخللود يف: توضيح ذلك
                                                 

  .<٤٢>: رقم ،٢٦٩ص: حتف العقول )١(
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ًسواء كان ذلك الـيشء جنـة وكـامال أم نـارا ونقـصا ً فـاخللود هـو الكمـون ، ًً
ُوال ريب بأن أصل اخللـود مـودع يف قـرارة اإلنـسان إمـا ، والكينونة يف يشء َّ

َّوهو ما يسمى بالرغبة يف البقاء، ٍبشكل غريزة أو بشكل فطري فال تكاد جتـد ، ُ
ّإال وهـو مفطـور عـىل حـب ، ً أم حيوانـاًاًأم إنسانا أم جنّ كانًمالكا ، ًشخصا
ِّوهذا احلب ليس سلبيا يف حد نفسه، البقاء ً بمعنى ، ألنه امتداد لبقاء اهللا تعاىل، ّ

َّوإنـام الـسلبي منـه أن يظـن ، َّأن الباقي انعكست بقائيته رغبة وفطرة يف اخللق
 .ء فيطلب ذلك فيهاَّ ـ أن عامل الدنيا دار بقاّاإلنسان ـ وهو األهم

فاإلنـسان ، وهذا امليل الفطري للبقاء إنام ينسجم مـع الكـامل ال الـنقص
ُبفطرته فرار من نقصه ملتصق بكامله ومن هنا تنعقد يف داخله أو تـرسي فيـه ، َّ
ًرغبة اخللود إىل كل ما يتصوره كامال َّ وهذا الـرسيان إجيـايب فـيام إذا كـان قـد ، ّ

ًبل ذلك مطلـوب منـه رشعـا ،  احلقيقي للكاملنجح يف الوصول إىل املصداق
ُإذن للخلـود معـان أخـرى ، الكينونـة يف الكـامالت احلقيقيـة: أعني، ًوعقال ٍ

ًومستويات تشمل أفق احلياة الدنيا فضال عن أصله الكامن يف الدار اآلخرة ُ. 
َّوألن اإلنسان يفهم جيدا معنى اخللود يف الدنيا ويطلبه فيام يتحقق به مـن  ً َّ

،  هذه النقطـةّقدسفقد تبنَّى الشارع امل، سواء كانت حقيقية أم زائفة، التكام
فقـد ، الرغبـة بـاخللود: أعنـي، َّوالتي هي نقطة ضعف حادة يف بنائية اإلنسان

، ُجرى لسان الشارع يف عرض هذه الرغبة من خالل أفقـي الكـامل والـنقص
خللـود الـسلبي فجرى التأكيد يف آيـة الكـريس عـىل مفـاد ا، النعيم والعذاب

َّالكامن يف دوائر النقص والعـذاب ألن اإلنـسان بطبيعتـه ال يميـل إىل أصـل 
، َّوهذا من باب الرتهيب له لريتـدع عـام هـو فيـه، العذاب فكيف باخللود فيه

ًويبدو أن ما عليه اإلنسان ابتداء هو مـا جيعـل األصـل فيـه العـذاب يف النـار  َّ
ُوأن املنجي له هو ، واخللود فيها َّكام تقدمت ، اإليامن والتقوى والعمل الصالحَّ
 .اإلشارة لذلك
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وإنـام ، َّإن العذاب هـو األصـل القريـب مـن اإلنـسان(: ائيطباطبقال ال
َوإن مـنكم إال واردهـا {: كام يشري إليه قوله تعاىل، يرصف عنه اإليامن والتقوى ُ َ َِ َّ ِ ِْ ُِّ

ًكان عىل ربك حتام مقضيا  ّ َّ َِ ْ ً ْ َ ِّ ََ َ َ ُثم ن* َ َّ ًنجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثياُ ّ ُِ ِ ِِ ِِ َ َ َّ َ َ َّ َ َِّ َّ ََّ{()١(. 
بل هو دليل عـىل ، َّولكن هذا ال يعني انطفاء الفطرة فيهم وانزوائها عنهم

َّفإن ، َوإال ملا شعروا بالعذاب وال طلبوا اخلروج من النار، تها وديمومتهاّحيوي
حدها بصورة واقعية عذابات النـار ال ُالفطرة األصلية اإلنسانية التي تواجه و

والمتنـع طلـبهم اخلـروج ، وإال لبطل العـذاب نفـسه، تبطل فيهم وال تنتفي
 .منها

وهـو ، ُوأمـا يف العـرض األخـروي، َّهذا فيام يتعلـق بـالعرض الـدنيوي
ُامللحوظ ابتداء يف موضوعة اخللود الواردة يف اآلية وسـائر اآليـات األخـرى  ً

ِّوهنا نحتاج أن نؤسس لضابطة يف معنى ، ًه مستويات أيضاَّفإن في، ذات الصلة ُ
 .ّتضحكام سي، ُالدنيوي واألخروي، ًاخللود تنفعنا يف العرضني معا

 ضابطة اخللود
ُإن اخللود إذا لوحظ بام هو حقيقة خارجية واقعية بعيـدة عـن مقا ُ سات يـَّ

َّاإلنسان فإنه ال يتصور فيه إال معنى واحد ء دون اخلروج وهو املكوث يف يش، ُ
َّوقـد تقـدم ذلـك؛ وأمـا إذا تعاطينـا مـع موضـوعة اخللـود بمعيـة ، ًمنه أبدا

ًمقايسات اإلنسان فاألمر خيتلف متاما  .وهذا ما ينبغي توضيحه، ُ
فإنـه مـن املمكـن ، ًوإن كـان حمـدودا يف نفـسه، ُأمر مل يعرف له هنايةّكل 

ُفطلب العلم ـ مثال ـ إذا مل تع، وصمه بصفة اخللود فمن املمكـن ، رف له هنايةً
طالق صفة اخللود عىل حتصيله؛ وطالب املال الذي ال يعرف هناية لطلبه هـو إ

واليائس من شفائه وال يعرف هناية ملرضـه خالـد يف مرضـه ، خالد يف جتميعه
                                                 

 .<٧٢-٧١: مريم>: واآليتان مها. ٣٢٩ ص،٥ج: لقرآن امليزان يف تفسري ا)١(
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وهي املوت احلتمي؛ أما من علم منتهى ، َّرغم أن لشخصه هناية معلومة، ًأيضا
ع مال أو مرض عضال أو مـا شـابه ذلـك فـال ما هو فيه من طلب علم أو مج

 .ُيقال عنه ذلك
َّإذا أمكن اعتامد هذه الضابطة فإن املنعم واملعذ َُّ ب يف الربزخ خالـدان فيـه َُّ

ًوالالبثون يف النار أحقابا خالدون يف النار أيضا، ما داما مل يعلام هناية برزخهام ً ،
ّيشء مل تعلم هنايته يـصح إطـالق  ّفكل، وهكذا، ثهمْما داموا مل يعلموا هناية لب ُ

ال ، ُاخللود عليه؛ وهذا اخللود الذي نعنيه هو اخللود بمعية مقايسات اإلنـسان
ًفنحن نرى اخللود حارضا حتى يف أطالل احلضارات ، بمعية املقايسات اإلهلية

 إهنا املقايـسات .رغم أهنا يف واقعها شاهد صدق عىل زواهلا، َّوخملفاهتا األثرية
َّوحيث إن اإلنـسان عـادة ال ، ّ ضوئها يكون الرش واألمل وما شابه ذلكالتي يف

، ة املحكومـة باملقايـسات البـرشيةّاديـيتعاطى مع املقايسات اإلهلية لطبيعته امل
 فإذا ما .َّفإن صور اخللود سوف تكون حارضة لديه من خالل مصاديق عديدة

ْوالذين آمنوا وعملوا{: قرأ قوله تعاىل ُْ َِّ َِ َ َ َُ َ الصاحلات أولـئك أصحاب اجلنة هم فيها َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ْ ََّّ َ ََ َُ َ
َخالدون ُ َوالذين كفـروا وكـذبوا بآياتنـا أولــئك {: وقوله تعاىل، )٨٢: البقرة( }َِ ِ ِ َِ َُّ َ َ ِ ْ ُْ َ َ ََّ َ ََ

َأصحاب النار هم فيها خالدون ُ َ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ِْ ًسـيكون حـارضا لديـه معنـى ، )٣٩: البقـرة( }َ
َّوهذا يعنـي أن معنـى اخللـود ال يتوقـف ، قايسة البرشيةاخللود ولو بعنوان امل َّ

ّتصوره عىل تصوره باملقايسات اإلهلية ُولعـل هـذه املقايـسة البـرشية تعطـي ، ّ ّ
ًعمقا جديدا من املسؤولية جتاه أعاملنا الرشعية ُوعمقـا جديـدا يف املبالغـة يف ، ً ً ً
 . حلذر من الزللِّة وتوخي اّمعنى احلجية عىل اإلنسان يف السري عىل اجلاد
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ُ يف بيانـات هـذا الفـصل يمكننـا اخلـروج باملعطيـات ّتقدممن جمموع ما 
 : التالية
َّأرسار نفي اإلكـراه هـو أن تـرشيعه مقيـد بـالعجز عـن إيـصال أحد  .١ ُ َّ

ويف ، ًفنُكرهه حرصا عىل إيصاله إىل الكامل املطلوب منـه، احلقائق للمخاطب
 .اهلا إليه ال معنى إلكراههصورة املكنة من إيص

ُفيوجـد احلالـة ،  للباري سبحانه إكـراه النـاس عـىل األمـر التكـويني.٢
لكنه اقتضت حكمته ترجيح اختيار اإلنسان لدينـه ، ُكام له أن يزيلها، اإليامنية

 .عىل اضطراره
 ابتنت اخلطوط البيانية للقرآن عىل التعاطي مع اإلنسان عىل أنـه قيمـة .٣

ّولذا دعاه للحوار اإلجيايب والتفكر والتأمـل، جودعليا يف الو وهـذه النظـرة ، ّ
ُوهبـذا رفـع إىل ، َّالمتيـازه بالعقـل وخالقيتـه، َّاإلجيابية قد استحقها اإلنـسان

 .مستويات عدم اإلكراه
ُوإنـام أوضـحت لـه منظومـة ، ً مل يرتك اإلنسان لنتاجه الفكري حرصا.٤

ّفعرف بام هو حق وب، السري الصحيح ِّ  .ُومنح فرصة االختيار، ام هو باطلُ
ولذلك فـاملنفي هـو ، ً اإلكراه القلبي غري مقدور عليه فيكون نفيه عبثا.٥

ّ ولكون اإلكراه عىل الـصورة الظاهريـة غـري حمقـق للـدين .اإلكراه الظاهري
 . فقد جاء نفي اإلكراه عليها،الصحيح
ول شخـصيتهم ُ دأب املنافقني عىل األعامل اإليامنية أسـدل الـستار حـ.٦

ُولذلك مل يطلب من الرسول صـىل اهللا عليـه ، فخفي أمرهم، النفاقية احلقيقية
ًوآله اإلعالن عنهم وحماسـبتهم عمـال بظـواهر الـرشيعة؛ فـضال عـن كـون  ً



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٤٤

ًكشفهم مفضيا لوقوع مفاسد ُ. 
ُ عادة ما خيلق اإلكراه مناخات عكسية تفـيض إىل هـدم وحـرق مجيـع .٧

ًل قول أو فعل مل يرتق باإلنسان أفقا فإنه يتـسافل بـه وك، ّمراتب السلم الكاميل ُ ِ َّ
 .ًأرضا
بخـالف ، ّقـدسَّ اإلكراه النفيس مسألة أخالقية حث عليها الشارع امل.٨

، فإكراه القلب مصريه العمـى، َّاإلكراه القلبي ـ إن صح ـ عىل اعتناق العقيدة
و القلبـي ال واإلكـراه املنفـي يف اآليـة هـ، وإكراه النفس مـصريه االستبـصار

 .النفيس املندوب له
، َّ ذهب املعتزلة إىل أن نفي اإلكراه يف الـدين إثبـات ملقولـة التفـويض.٩

ونفيه إثبات للتفويض؛ وهو استدالل باطل ألنه قائم عىل نسبة ، فاإلكراه جرب
ة بـاألمر ّتمثلللمقولة الثالثة امل، وهي غري ثابتة، التناقض بني اجلرب والتفويض

 .بني أمرين
ونفي الكفر والفسوق والعصيان عنـه ، ّ اجلامع لصفات حب اإليامن.١٠

والغواية كفر باهللا وخـروج ، فهو من الراشدين؛ واجلامع للمقابل من الغاوين
 .عن واليته تعاىل

التي جـاءت لتنقـذ اإلنـسان ، ّ اخللود لألرض تنصل عن قيم السامء.١١
ّويف متلكهـا ، ُك هلا حـسن مـآبّففي متلك، ة ال القضاء عليهاّمن حاكمية املاد
 .لك سوء عاقبة

َّومـن تنـصل ، َّ من متسك بالويل املعصوم وبطاعته كان من الراشدين.١٢
ًعابدا للطاغوت حمكوما له، عنه وأبدله بآخرين كان من الغاوين ً. 

، ومـع اجلهـل،  مع العلمكفر اجلحود :ً للكفر قرآنيا تقسيامت عديدة.١٣
ُكفـر بالطـاغوت؛ والوكفـر الـرباءة،  وكفر الـنعم،والكفر برتك ما أمر اهللا َّ  يف ِ

 .مورد آية الكريس
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 العداوة والبغضاء من قبل املؤمن جتاه الكافرين نتاج طبيعي تفرضـه .١٤
ومعطيـات الرشـد ، طبيعة التنايف بني معطيـات التوحيـد ومعطيـات الـرشك

 .ومعطيات الغواية
َّبـل البـد مـن إبـداء ، نه الكفر بالطاغوت يرسي إىل الرباءة من أعوا.١٥

ّفال جيوز أن نلقي إليهم باملود، العداوة والبغضاء هلم ّة ظـاهرا ورسُ كـام هـو ، ًاً
 .رصيح القرآن

،  إشعار الكافرين بالعداوة والبغضاء حتـصني للمـؤمن مـن لـوثهم.١٦
ِّفاملحارصة االجتامعية تؤسس لدوا، وإشعار هلم بسوء ما هم عليه  اخلروج عيُ

 .من العزلة
فتلـك مرحلـة ، ِّ ال يقترص اإليامن باهللا عىل التويل والطاعـة واملتابعـة.١٧

وإشـعارهم بالعـداوة ، طاغوت وأتباعـهّكل ِّطولية تسبقها مرحلة التربي من 
ِفمـن يكفـر بالطـاغوت ( ،َّوقد أكدت آية الكريس عىل هذه الطولية، والبغضاء ُ َّ ِ ْ َ َُ ْ ْ َ

ِويؤمن باهللاِ ِ ْ ُ َ.( 
والتعبري عـنهام بـأهنام أوثـق ، ِّ والتربي باإليامن والكفرِّ ارتباط التويل.١٨

 .ُجيعلهام أقرب إىل أصول الدين من فروعه، ُعرى اإليامن
ّ الكفر بالطاغوت واإليامن بـاهللا تعـاىل مفـضيان للتمـسك بـالعروة .١٩ ُ
َّ معنامها املقيد بالطاعة املطلقة لألولياء املنـصبني ّحققوهو مرشوط بت، الوثقى َُّ ُ
ّفـاخلروج عـن طـاعتهم انتفـاء للتمـسك بـالعروة الـوثقى ، بله سبحانهمن ق

 .بالرضورة
َّ إن كلمة التوحيد ال تكفـي وحـدها يف اإلخـراج مـن الظلـامت إىل .٢٠
َّورشطها ورشوطها بطاعة أوليائه املنصبني مـن ، إال برشطها ورشوطها، النور ُ

 .قبله سبحانه
،  املعـصومّوىل بلحاظ الويلُاأل،  لعدم انفصام العروة الوثقى رؤيتان.٢١
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والقرتاهنا بواليـة اهللا تعـاىل؛ والثانيـة ، ة لعصمة أهلهاّال جمال النفصامها البت
َّبلحاظ املكلفني ّوهي نـسبية تابعـة لدرجـة التمـسك والكـامل الـذي عليـه ، ُ

 .َّاملكلف
وهي الواليـة الثابتـة هللا ، والية أمر هبا العقل والنقل،  الوالية قسامن.٢٢

ووالية هنى ، ة أوليائهّاصوالوالية الثابتة من قبله تعاىل خل، ًال وبالذاتّىل أوتعا
سـواء كـان الطـاغوت هـو ، ق بالطـاغوتّتتعلـ ،ًعنهام العقل والنقـل أيـضا

 .الشيطان أم أتباعه
بـاع ّتدوة احلسنة الواجبة اال الكفر واإليامن واملصدرية الرشعية والق.٢٣

 تبعية الوالية املجعولة من قبل اهللا تعـاىل لألوليـاء ة عىلّرتتبمن مجلة املسائل امل
َّاملنصبني من قبله تعاىل  .ولذلك عالقة مصريية بأعاملنا ورشوط قبوهلا، ُ

ّ إن والية النبي صىل اهللا عليه وآله وأئم.٢٤ ة أهل البيت علـيهم الـسالم َّ
ِّووجـوب طاعتهـا عـىل حـد وجـوب طاعـة واليتـه ، جمعولة من قبله تعـاىل

ى بوجـه صـحيح ّة القربى ال تتأتّية اإليامن؛ ونيّخاصّوعليها تتوقف ، نهسبحا
 .دون اإلقرار بالواليات الثالث

، وحــاهلم معلــوم، ُ املبغــضون ألهــل البيــت مبغــضون هللا ورســوله.٢٥
ُ إن كانوا مقرصين فهم كالسابقني فال تقبل أعامهلمءوسوا ِّ وإن كانوا قارصين ، ُ

نف َّن الـسواد األعظـم مـن النـاس مـن الـصفال غضاضة عليهم؛ والظاهر أ
 .ُفتقبل أعامهلم رشط عدم البغض هلم عليهم السالم، الثالث
ً دعوة الشيطان للسجود هللا تعاىل بدال عن آدم عليه السالم هلا أتبـاع .٢٦

منهم من أنكروا كون الرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله ، زمان ومكانّكل يف 
َّجهال منهم بأن وسائلية ، لوا إننا نعبد اهللا بشكل مبارشفقا، وسيلة إىل اهللا تعاىل ً
 . تعاىلالرسول عبادة هللا

، وكـذلك يف النبـوة والواليـة،  دواعي البحـث يف التوحيـد فطريـة.٢٧
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فإهنا تغلق أبواب العـذر ، ه من إلزام البحث عىل اجلميعّترتبوالفطرية بقدر ما 
 .بالرتك أمامهم

ّ رسهـم أشـد مـن ناصـب هتكو، ّالتويل الويل من رشوط ِّ حفظ رس.٢٨ ّ
 .العداء هلم
ّ الوالءات املتشتتة تشل طاقات اإلنسان وتورثـه الـضياع.٢٩ بخـالف  ،ُ

ِّالتوحد يف الوالية احلقة فإنه يطهره من العبودية لآلخرين ُ عل منه مـوىل جيبل ، َّّ
 .هلم

 ولكنـه غـري، ّ اخللق احلسن ال يفقد قيمته بعدم حتقق معنـى الواليـة.٣٠
ّكاف يف توفري املحوريـة للـدين احلـق؛ وامللتـزم بالواليـة احلقـة أوىل بـاخللق  ّ ٍ

 .احلسن
ً قدم النظام اإلسالمي حلوال جذرية جلدليـة العالقـة بـني اإلنـسان .٣١ َّ

فجعل االمتياز الفردي قيمة ومسؤولية جتاه النفس ، كفرد واإلنسان كمجتمع
 .واملجتمع
 نــصيب الفقــراء دليــل تــرجيح م أمــوال األغنيــاء وتــضاؤلّضخ تــ.٣٢

 .كام هو حال الرأساملية، ُمصلحة الفرد عىل مصلحة األمة
وال ، كام فعلت االشرتاكية،  اإلسالم ال ينزل بالغني إىل طبقة الفقراء.٣٣

ِّكام تفعـل الرأسـاملية املـستغلة، يرتك الفقراء والضعفاء بال فرصة عمل إنـام  ،ُ
فـال ذات مرئيـة ، ًال وبالـذاتّ أوجمتمـع تكـافيل وحكومـة خدميـةإىل و يدع

 .للحكومة غري ذات رعيتها
ِّعنــاوين تعمــق ،  واألتبــاعاملــال والــسلطة والنفــوذ وكثــرة األوالد .٣٤ ُ

 .ًوال متنح امتيازا فحسب، ةمراتب املسؤولية يف الرؤية اإلسالمي
ة تنعكس عـىل ّعام للوالية اإلهلية الذاتية واملجعولة منه آثار تكوينية .٣٥
َّة املوىل عليهم ممن اعتقد هبـا وعمـل ّخاصة تشمل ّخاصوآثار ، ود بأرسهالوج َّ
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ولذ فالرافد احلقيقي لتعبئـة الفـرد بـاخللق احلـسن هـو ، باعهاّتاعىل طاعتها و
 .نفس الوالية

ُلكنـه كثـريا مـا خيطـئ يف حتديـد ، ً يتحرك اإلنسان فطريا باجتاه كامله.٣٦ ً
ً وعمله جفاء وحيسب أنه حيسن صنعافيكون سعيه، املصداق احلقيقي للكامل ُ ُُ ،

 .َّثم الطاعة واملتابعة، وحمور انطالقته، َّفيتعني عليه حتديد مسار حركته الكاملية
ِّ األولياء املنصبون من قبله سبحانه قد كلفوا بأن يكلموا الناس عـىل .٣٧ ِّ ُُ َُّ

والتطاول عـىل شخوصـهم أو ، َّفليس ألحد أن يضطرهم ليشء، قدر عقوهلم
ّمقامهم مفض إىل معو ُ  .قات جديدة يف طريق السري التكاميلٍُ

 اهلدف من إلزامنا باختاذ الرسول األكرم صـىل اهللا عليـه وآلـه قـدوة .٣٨
 حتقيق الضامنة يف تشخيص املصداق الفعيل للكـامل اإلهلـي املطلـوب :ُوأسوة

 .ّالتحقق به
  . ال التناقضّدوالنسبة بينهام التضا،  النور والظلمة وجودان حقيقيان.٣٩
ّ ونكتة التضاد بينهام تساعدنا عىل بيان االنعكاسات األو.٤٠ لية للظلمـة ُ
ِّفالعلم وهو أوىل جتليات ، ُ انعكاس للظلمة يقابله انعكاس للنورّفكل، والنور ُ

 .وهكذا، والتوحيد يقابله الرشك، ُواإليامن يقابله الكفر، ُالنور يقابله اجلهل
ِّارد لضده من الظلمـة املقابلـة لـه دون الظلـامت ل النوري طُّ التشك.٤١
ّإال أنه داع للتخلص منها، وال يطرد الضاللة، فالعلم طارد للجهل، ُاألخرى ٍ. 
 املراد بـاإلخراج واإلدخـال يف النـور أو الظلـامت إمـالء أو إخـالء .٤٢

وهو ذو طبيعة وجوديـة ، ُاملستودع القابل لفيوضات النور وهللكات الظلامت
ًفليس ملريد اإلخراج واإلدخال حتقق ذلك تبعا لرغبته، ةتكويني ّ ُِ. 
َّفاإلنسان فرار من ،  امليل الفطري للبقاء ينسجم مع الكامل ال النقص.٤٣

َّولذا تنعقد يف داخله رغبة اخللـود إىل كـل مـا يتـصوره ، ُنقصه ملتصق بكامله ّ
إىل املـصداق وهذا الرسيان إجيايب فـيام إذا كـان قـد نجـح يف الوصـول ، ًكامال
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 .احلقيقي للكامل
ففـي ، ُ اخللود بمقايسات اإلنـسان خيتلـف عنـه باملقايـسات اإلهليـة.٤٤

ُيمكن ، ًوإن كان حمدودا يف نفسه، ُأمر مل يعرف له هنايةّكل املقايسات اإلنسانية 
ُوما علم منتهاه ال يوصف بذلك، وصفه باخللود َّوحيث إن اإلنسان عادة ال ، ُ
، َّسات اإلهلية فإن صور اخللود سـوف تكـون حـارضة لديـهيتعاطى مع املقاي

ّوبذا فاخللود ال يتوقف تصوره عىل تصوره باملقايسات اإلهلية ّ َّ. 
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َّالسلميتني يف موضوعة )١(ّتقدمت اإلشارة منا  التفسريية والتأويلية للقرآن ُّ
ُلكريم أن اخلزائنية ـ أرضية التأويل ـ هي املستودع الفعيل للكـامالت اإلهليـا  ةَّ

ّبمعنى أن ما نالحظه ونحسه ونسمع به يف حي، ُاملطلقة ّ ز الوجود اخلارجي مـا َّ
وأمـا ، ياهتـاّفهي رضب من جتل، هو إال آثار أسامء اهللا احلسنى وصفاته األسنى

َّوبني لذوي الـصنعة بـأن ، السم والصفةّاخلزائنية فهي التحقق الفعيل لذات ا ِّ
ًأسامءه وصفاته ليست أمورا اعتبارية وإال للزم ، وإنام هي وجود حقيقي تكويني، ُ
ًوهو ممنوع عقال ونقال، لعينيتها، ةّقدسـ والعياذ باهللا تعاىل ـ انعدام الذات امل ً. 

ًإذن فاخلزائنية ليست وجودا افرتاضيا أو اعتباريا ً ًوجـودا وإهنـا ليـست ، ً
ّتكوينيا منفك ُ فهـي ، ُوإنام هي ملتقى مجيع اآلثار األسامئية،  عن األسامء اإلهليةًاً

ِّوهـي الـتجيل األعظـم ، ِّالتجيل األعظم لعلمه عند عود اآلثار العلميـة إليهـا
ُفال يتصور أثر السم من أسامئه احلسنى ، لرمحته عند عود اآلثار الرمحانية إليها َّ ُ

واقـرتان ، ّاديزائنيـة بوجـوده احلقيقـي ال بوجـوده املـإال وهو موصول باخل
التأويل باخلزائن اإلهليـة يعنـي صـريورته حقيقـة واقعيـة تـستند إليهـا مجيـع 

وهـذه اجلامعيـة هلـا صـفة ، ِّفهي الغيب اجلـامع لكـل يشء، البيانات القرآنية
َّإطالقية خترج اخلزائنية عن احلد والقدر املعينني ُ ِّ أى عـن ولذلك فهـي يف منـ، ُ

 املـسجونة ،الواقعة يف هذا الكون املـشهودُاألمور (: بل، اإلحاطة هبا من قبلنا
 ثابتة يف خزائنه ، هي قبل وقوعها وحدوثها موجودة عند اهللا،يف سجن الزمان

                                                 
َّمراتب السلم القرآين(: حتت عنوان، الفصل األول من الباب الثاين:  راجع)١( ُّ.( 
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ّ مبهام غري مقدر،ًنوعا من الثبوت ّ وإن مل نستطع أن نحيط بكيفية ثبوهتا،ً ُ()١(. 
 ،بعـضها فـوق بعـضالغيبية اإلهلية اخلزائن ّ أن هذه َّوهذا ما يرتتب عليه

ٍكل ما هو عالف  .ٍنادّ منها غري حمدود بحد ما هو ّ
 ،ّقاعـدة العلـة واملعلـول حـسب تلك املراتب تنتظم َّإن: وبعبارة حكمية

 عىل حني ليست ، ماّبحيث تكون املرتبة الدانية مقيدة بقيد عدمي فاقدة لكامل
ّاملرتبة العالية التي علتها مقي ّ وإال ملا كانت علة واملرتبة الدانيـة ،دة بالقيد نفسهّ ّ

 ً.معلوال
ّيمثلّوهذا كله إنام  َّل الـذي يرتشـح ّ الرتمجة الفعلية للمستوى البياين األوُ

ٍوإن مـن يشء إال عنـدنا خزائنـه ومـا ننزلـه إال بقـدر معلـوم{: من قوله تعاىل ُ ُْ ُ َ ُ ََّ َ ٍِّ َ ِّ َ ُ َ َ ََ َِ َّ َِّ ِ ُِ َِ ِ ٍ ْ{ 
ُ واملستوى الثاين له املتعلق بمراتب التجيل للحقائق املنعكسة أو ،)٢١: احلجر( ِّ ُِّ

ُ فالرمحة عرضيا املنبسطة عىل اإلنـسان بوجـوده .املنبسطة عىل اخلالئق أمجعني ً
ُوالرمحـة املنبـسطة علـيهام غريهـا يف ، ُالنوعي غري الرمحة املنبسطة عىل احليوان

ً يف الرمحة املنبسطة طوليا يف أفـراد وهكذا احلال، وهي غريها يف اجلامد، النبات ُ
وهـي يف ، فهي يف أهل العصمة منهم غريهـا يف غـري أهـل العـصمة، اإلنسان

، ويف سائر املؤمنني غريهـا يف غـري املـؤمنني، الصاحلني غريها يف سائر املؤمنني
 .وهكذا، ويف غري املؤمنني من غري املعاندين هي غريها يف املعاندين

ِّ مستواها الثالث املرتشح من اآليةوأما اخلزائنية يف ًوهو األعقـد تـصورا ، ُ ّ
َّفإنه يتعلق بالويل األعظم املعرب عنه بقطـب الرحـى، )٢(ًوتصويرا ُ أو قـل هـو ، َّ

                                                 
 .١٢٥ ص،٧ج:  امليزان يف تفسري القرآن)١(
ُ ينبغي أن يعلم بأن ما سنطرحه يف املقام تطلب حقائقه يف اجلانـب اإلرشاقـي)٢( َّ مـا هـذه و، ُ

ُفمسائل موضوعة التأويل أعمق من جماهلا النظري وأفقهـا ،  حماوالت تقريبيةَّإالاملطالب 
ُبل إن النظري منها ليس إال حلقة يـسرية يف أفقهـا املعـريف ،ِّالتصوري َّوقـد نبـه القـرآن ، َّ

َومـا  ...{: الع املعريف يف بعده املعنوي والتأوييل بقوله تعـاىلّالكريم عىل حمدودية اإلط َ =
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حركــة التجــايف وحركــة : بقــسميها، ُمــستودع احلركــة يف الوجــود اإلمكــاين
َّ؛ بمعنى أن هذا الوجود اإلمكاين بأرسه أنى كانـت و)١(ِّالتجيل فإنـه يف ، جهتـهَّ

ّويف املنتهى يمر من ، ّالبدء يمر به عرب قوس النزول بصفته الواسطة يف الفيض
، ًفهو نقطة تشكيل قويس النزول والصعود معـا، )٢(خالله عرب قوس الصعود

ّفتكون املحصلة أن يكون الويل ِّ بـل هـو اخلـزائن ، ُ األعظم مـستودع اخلـزائنُ
 . ذلكّتضحكام سي، انفسه

ِّومراتبية للـتجيل ، لّ رابطة أسامئية للخزائنية يف مستواها األوإذن فهنالك
ونقطـة تـشكيل قـويس النـزول ، واالنبساط عـىل اخللـق يف مـستواها الثـاين

ابـة التأويـل باملـستوى ّفإذا ما أردنا أن نلـج بو، والصعود يف مستواها الثالث
 الوجوديـة ـ فيـة ـ الَّابة التفسري فال بد لنا من اإلحاطة املعرّالذي وجلنا فيه بو

، هبذه املستويات الثالثة؛ وبالتايل بقـدر معرفتنـا هبـا تكـون مكنتنـا التأويليـة
ّن هذه املستويات ال متنح متعلوحيث إ  ، إال بواسطة املعرفة احلـضوريةًاّقاهتا جدَّ

 سـوف تكـون ّهمةَّفإن امل، ّ عند توسلنا بآلة احلصولًاّوأهنا حمدودة العطاء جد
َّبل إهنـا مغلقـة متامـا يف بعـض الزوايـا املعرفيـة احلقـة، عقيديف غاية الت َّوإن ، ً

                                                                                                                   
َيعل=  ْ ِم تأويله إال اهللاُ والراسخون يف العلمَ ْ ْ َِ ِِ َ ُ ََّ َُ َُّ ِ ِ ولـذلك فـام ذكرنـاه يف . <٧: آل عمران> .}...ْ

ًاملستوى الثالث من كونه األعقد تصورا لنا وتصويرا لآلخرين  ً ّيمثلّ  قضية واقعية حقيقية ُ
ّال يمكن التنصل عنها    ).دام ظله(منه . ُ

ُ تعرض السيد األستاذ إىل بي)١( ِّان حركتـي التجـايف والـتجيل يف القـسم الثـاين مـن التفـسري َّ
 .فراجع.<معنى العلم اإلهلي وتصويرات اإلحاطة منه وبه>:  حتت عنوان،املوضوعي

ّن أصل النزول والصعود احلقيقيني ال يمتان بـصلة إىل عـامل املـادة واحلـس، وإنـام هـي  إ)٢( ّّ ّ ّ
من اخللـق إىل : انظر>. ّوعىل نحو التجيل ّظهورات عديدة تبدأ وتنتهي عند الصادر األول

َّعلـام بأنـه قـد مـر بنـا . <قوسا الوجود النزول والـصعود>:  الثانيةّقدمةامل، ٤١ص: احلق ً
، توضيح املراد من قويس النزول والصعود يف القسم األول من التفسري املوضوعي لآليـة

 . فراجع
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ّوصفها باحلصول ال يعد قصورا فحـسب وإنـام يـشكل معو ُ ُِّ ً ُ قـات حقيقيـة يف ّ
فيكون السكوت فيها وعنها هو الوظيفـة الـرشعية حتـى ، موضوعة التوحيد

ِّتتوفر للباحث وسـيلة االنجـالء بـالتجيل والكـشف ال غـري َّريـب بـأن وال ، َّ
ُأصحاب الفن والصنعة يدركون ما نرمي إليه  مستوى احلـرج ًاّويعرفون جد، ّ

ّاللغوي الذي يواجهنا ونحن بصدد التوصيف األو يل فكيـف بتـصوير صـور ُ
 .ّ قراءتنا لوقائع النص يف مستواه التأوييلّسمت

ة ّ البحث مل تنصب عىل استجالء املعاين الباطنيـّمهمةَّفإن ، ِّوعىل أي حال
بمعنى أننا ال نجد أنفسنا ، ُوالذي يمكن التعبري عنه وإيصاله، ُإال بالقدر املتاح

َّمكلفني بالكشف عن خزائنية آية الكريس فذلك أمر عىل فرض حصوله مـن ، ُ
ِّدعـاؤه بـأي شـاُ املعصوم فإنه ال يمكـن َّغري الويل مـن األشـكال لغيـاب كل ّ

م واألعلمية والوثاقة وما شـابه ذلـك وأما مسألة العل، ًاألدوات اإلثباتية متاما
ّدعـاء ذلـك؛ ابل إهنا تقتيض عدم ، ّ البتةفإهنا ال تصلح أن تكون أدوات إثباتية

ُوهو أمـر غـري مـستبعد مـن العلـامء ، )١( األعظمَّوأما من كانت له صلة بالويل
فإنه هو اآلخر ال يمنح الواقف عىل املعاين الباطنية التأويلية نسبتها ، الصاحلني

ِّفضال عن نسبتها لنفسه؛ ولذلك عد الكثري من اإلدعـاءات ، إليه عليه السالم َّ ُ ً
أو عـن ،  شطحات تكشف عن خلـل يف سـلوك صـاحبهاّرديف هذا املجال جم

ِّوالتي نادرا ما تصدر من املحققني، عدم رعاية لرسوم املقام ًُ)٢(. 
، أويـل مستويات ثالثـة ألرضـية التإزاء نجد أنفسنا نقف ٍإذن فمن جهة

                                                 
ُ املنتظـر ّجـةرش من أئمة أهل البيـت احل يف عصورنا هذه هو اإلمام الثاين عه والذي نعتقد)١(

ًاملوعـود بـإمالء األرض قـسطا وعـدال كـام ، بن اإلمام احلسن العسكري عليهام الـسالم ً
ًملئت ظلام وجورا ً من عدله رفـع اجلـور عـن العقـل والقلـب اإلنـساين، والذي يكون ، ُ

 ).دام ظله(منه . إيقافه عىل احلقائق الوجودية واملعاين اخلزائنيةو
 .٤٠٨ص: رسائل ابن عريب:  انظر)٢(
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ًوالتي أطلق عليها قرآنيا باخلزائن ومـن ، وهي مستويات عـسرية التحـصيل، ُ
َّجهة أخرى نجد أننا  ً حقيقة أخرى ال بد من اإلقرار مسبقا بأهنا ال تصلح إزاءُ َّ ُ

منا ّفإذا ما سـل، ِّوهو نفس احلضور والتجيل، ن تكون وسيلة إثباتية لآلخرينأ
ق والكشف واحلضور ُّمقـرتنة بالتحق،  منهاّهمأو األ، َّبأن املستويات اخلزائنية

ًفإن النتيجة سـوف تكـون معلومـة سـلفا؛ ، ال بالتحقيق والربهان واحلصول َّ
ً أمور أو حقـائق تـساعد كثـريا يف سـرب غـور ّ عدةَّولكن مع ذلك فإن هنالك ُ ُ
ومن مجلتها ما نحن فيه من السعي للكشف عـن ، الكثري من خمابئ آي القرآن

 : وهي، عامل واملعاين آلية الكريسمجلة من امل
ًإن معرفتنا األسامئية وإن كانت حمدودة إال أهنا سوف تساعدنا كثريا  ً:الّأو َُّ

ل من اخلزائنية؛ وهكـذا احلـال يف ّيف الكشف عن مجلة من زوايا املستوى األو
فيكـون ، فإننا ننتمي إىل ذلـك االنبـساط بـصورة عمليـة، املستوى الثاين منها

 .َّة مهمة لالقرتاب منهّا إىل واقعنا حمطالتفاتن
ًهنالك الكثري من اإلشارات القرآنية سوف تساعدنا كثريا للكـشف  :ًثانيا ُ

َّكـام أن هنالـك مجلـة مـن ،  من املعاين الباطنيـة آليـة الكـريسّمهمةعن زوايا 
ًالروايات واملذاكرات العلمية ألهل الفن سوف تساعدنا يف ذلك أيضا ُ ِّ. 

ّوعد اإلهلي بالتعليم منه لعباده املتال :ًثالثا وبحـسب مقتـىض رمحتـه ، قـنيُ
ّومن الواضح بأن سقف تعليمه لنا لدين، سبحانه ُ ، أو ما هو قريب من ذلـك، َّ

ٌواتقوا اهللاَ ويعلمكـم اهللاُ واهللاُ بكـل يشء علـيم...{: كام هو رصيح قوله تعاىل ُ ُ ُِ ٍَ َ َ َ َْ َ ْ ُِّ ُِّ ُِ َّ{ 
َفوجدا عبـدا مـن عبادنـا آتينـاه رمحـة مـن عنـدنا {: وقوله تعاىل، )٢٨٢: البقرة( َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ًَ ًْ َ ْ َِّ َ َ َ

ًوعلمناه من لدنا علام ْ َّ َِّ َِّ ُ َُ َ حيث كان مالك تعليمـه هـو أنـه كـان ، )٦٥: الكهف( }َْ
ّعبدا هللا تعاىل وحده؛ وبطبيعة احلال فإن هذا التعليم اللـدين َّ َّ ال بـد مـن إجيـاد ً

وإال عاد اإلشـكال املزبـور مـن ، بغية نقله لآلخرينشاهد عقيل أو نقيل عليه 
 .رأس
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جيعـالن ، والعمل عىل فهمـه والعمـل بـه، العيش مع روح القرآن :ًرابعا
وهذا األمـر وإن كـان ال ينفـصل عـن ، طالب معانيه الباطنية عىل مقربة منها

ت ُربام يطلق عليه بالتوفيقات اإلهليـة والعنايـا، التقوى إال أنه أمر آخر غريها
ًولكننا نراه شيئا آخر ال يبتعد كثريا عن مـضامني العنايـة والتوفيـق، الربانية ً ،

َفـإن اهللا سـبحانه وتعـاىل كـام وصـف ، وهو ثمرة البحث والتحقيق العلمـي ِ ُ َّ
َقال ربنا الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هدى{: بقوله َ ََ ُ ْ َُّّ ََ َْ َّ ٍَّ ِْ ُ َ َّالذي يرتشح ، )٥٠: طه( }ََ

وكان له مقصد معريف ، َّه أن من دأب عىل التحقيق والتحصيلومن، منه الكثري
َّفإن كرامـة العلـم أوسـع دائـرة مـن ، ًاّتقي ًحتى وإن مل يكن صاحلا، ُفإنه يؤتاه

ّواملعطي أكثر انفتاحا من تصويرات عقولنا الضي، ذلك ً ِّقة التـي حتـدد عطايـاه ُ ُ
ُّكال ن{:  قال تعاىل؛ا ال بتقديرات منهبتقديرات منّ َمد هـؤالء وهـؤالء من عطاء ُ  َ ْ َ َ َِ ُِ ُ ُّ

ًربك وما كان عطاء ربك حمظورا ُ َْ َ َ َِّ َ َ َِّ َ ََ  .)٢٠: اإلرساء( }َ
ّقدس رسهائي طباطبيقول ال  من شأنه وأمره َّ أنَّفبني(:  يف ذيل اآلية السابقةّ

 أن هيتـدي اإلنسان ومن متام خلقة ، به خلقهّ إىل ما يتمءيشّكل تعاىل أن هيدي 
ُكـال نمـد هــؤالء {:  وقد قال تعاىل أيـضا،ل وجوده يف الدنيا واآلخرةإىل كام َ ُّ ِ ُّ  ُ

ًوهـؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا ُ َ َْ َ َ َِّ َ َ ِّ َ ْ َ ََ َ ََ َُ  شـأنه َّ وهذه اآلية تفيد أن،}ِ
مـن حيتـاج إىل إمـداده يف طريـق حياتـه ّكـل  ّ يمـد، بالعطاءاإلمدادتعاىل هو 
 وال ممنـوع مـن قبلـه ،ه غـري حمظـورء عطاَّ وأن،هّا يستحق ويعطيه م،ووجوده
 .)١() ال من قبله تعاىل، من قبل نفسه، نفسهّ إال أن يمتنع ممتنع بسوء حظ،تعاىل

َيؤتـ، ًوإن كـان باطنيـا، َّإذن فمن بحث وحقـق يف أمـر ه بقـدره ال بقـدر ُ
ًفإن فيضه وإمداده فوق مستوى احلدود والتقييد فضال، الواهب سبحانه  عـن َّ

فمن كان قصده معنى ما وبذل جهده ومل تكـن هنالـك ، ّاملنع والشح يف ذلك
                                                 

  .١٣٠ ص،٢ج:  يف تفسري القرآنامليزان )١(
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َوعـىل {: قال تعاىل، وذلك وعد منه سبحانه وفضل، موانع أمامه سينال بغيته َ َ
ِاهللاِ قصد السبيل ِ َّ ُ ْ  .)٩: النحل( }...َ

إىل كـامل وجـوده ًذاتيا منذ بدايـة نـشأته ه ِّتوجُمخملوق  َّكلَّوال ريب بأن 
حيث ، ِّ أوىل بذلك كلهنسانواإل، خريه وسعادته يكمن  فيهيغاية خلقه الذو

َّه امليرس لهكامل ، باجتاهها سواء بصورته الفردية أم اجلامعيـةيسري التي  ته وسعادُ
ِّكام أن اجلاذبية الباطنيـة التـي تدفعـه باجتـاه الـسلوك املعنـوي وفـك ألغـازه  َّ

   .ُقيقة التي تبحث عن مريدهيا مع احلّوطالسمه جيعله عىل مقربة ومتاس
َّوبذلك نخلص إىل أن املعرفـة األسـامئية واإلشـارات القرآنيـة والتعلـيم 

، واحلركة الذاتيـة باجتـاه الكـامل، ًعمالوًاإلهلي والعيش مع روح القرآن علام 
ّكل هذه األو ٍليات تساعدنا إىل حد كبري يف إجياد منفذ معريف إىل املعاين الباطنية ّ ٍّ ُ

 . آية الكريساومنه، تأويلية للقرآن الكريموال
 

ّيف ضوء ما تقدم يتأكد لنا أن مقولة التأويل عىل متاس َّ َّ  مع العينية اخلارجية َّ
ّفمتعلـق املـاد، ال مع الصور الذهنية أو الوجود اللفظي االعتباري َّ ة التأويليـة ُ

وهـذه العينيــة ،  القـرآن الكــريم بـاخلزائنوالتــي أسـامها، عينيـات خارجيـة
 ّتمثـلاخلارجية سابقة يف وجودها عىل الوجـود اللفظـي الكاشـف عنهـا وامل

ّبخالف من ادعى أن املاد، بالقرآن الكريم ة التأويليـة هـي الواقعـة اخلارجيـة ََّّ
َّبمعنـى أن األخبـار الغيبيـة القرآنيـة تأويلهـا وقوعهـا ، ّاحلاصلة بعـد الـنص

ّفإذا تصورنا عدم وقوعها خارجا فإن النص، )١(ًخارجا ََّّ ً القرآين سيكون خلـوا ً
ً فضال عن كونـه سـيبقى معطـال يف جمالـه التـأوييل حتـى وقـوع من التأويل، ًَّ

 .احلادثة
                                                 

 .١٥١ ص،٣ج: تفسري املنار: ًوأيضا. ١١٤-٨٨ ص،٢ج: ابن تيمية تفسري:  انظر)١(
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ّولكن الصحيح هو أسبقية املاد ة بعامل اخلـزائن واحلقـائق ّتمثلة التأويلية املَّ
ة ّفيكـون البحـث عـن املـاد، ةّاديـية املعىل عامل األلفاظ وعامل الوقائع اخلارج

ّالتأويلية أو احلقيقة التأويلية الكامنة من وراء النص القرآين هو عـود إىل عـامل 
ُاخلزائن السابق وجودا عىل كل يشء ملكي  ِّ ُوليس تقصيا لوقوع املخرب ، ّماديً ً ِّ

ّوبالتايل سوف حتفظ لكل نص قرآين وجهه أو وجوهه التأويليـة، عنه ِّ اء سـو، ُ
ّكـام أن املـاد، ة أم مل تكـنّكانت هنالك واقعة خارجية يف عامل الظـاهر واملـاد ة َّ

 .ّتضحكام سي، التأويلية ستشمل النصوص القرآنية بأرسها
 

ّكنا قد أرشنا إىل أن القرآن الكريم كام أنه ماد ّيمثلبكامل نصوصه  ةَّ ة ّ مـادُ
َّبمعنـى أن دعـوى انحـصار التأويـل ، للتأويلتفسريية فكذلك احلال بالنسبة 

ًباملتشابه القرآين دون حمكمه اعتامدا عىل قوله تعـاىل َهـو الـذي أنـزل عليـك {: ُ ْ َ ََّ َ َ َُ َ َ ِ
ٌالكتاب منه آيات حمكامت هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ  َ ٌ َ َ َ ٌ ٌ ْ َْ ْ َّ َ ُ ُ ُّ َِ ِ ُِ َّ ُْ َ َ َّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُِ َ ْ ُّ

َّفيت َ َبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللاُ والراسخون َ َُ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُّ ِ َ َ ِْ ِْ ْ َ َ َ ِ
ِيف العلــم ْ ِْ َّفــإن التأويــل يطــال املحكــم ، دعــوى باطلــة، )٧: آل عمــران( }...ِ

َّواملتشابه معا؛ ألن احلقيقة الواقعية التي تستند إ ً ليها البيانات القرآنية من حكم ُ
فهـي ، حمكمهـا ومتـشاهبها، ثابتة جلميع اآليات القرآنية، أو موعظة أو حكمة

 وإنام هي من األمور احلقيقية ،ليست من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ
دها باأللفاظ كان لغـرض تقريبهـا ّوتقي، الغيبية املتعالية عن اإلحاطة اللفظية

ّفهي أشبه ما تكـون باألمثـال التـي تـرضب ليقـرب هبـا ، خاطبمن ذهن امل ُ
ُوتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع، املقصد ّ ُ . 

َّألن ، َّوعليه فإن موضوعة اإلحكام والتشابه ال عالقة هلا بمساحة التأويل
ًمساحته مرتبطة بشكل مبارش باخلزائن الـسابقة وجـودا عـىل أصـل الظهـور  ُ
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كون اآلية ذات تأويـل ترجـع َّوبالتايل فإن ، ه القرآيناللغوي للمحكم واملتشاب
ّالتأويل ال خيـتص باآليـات ؛ فغري كوهنا متشاهبة ترجع إىل آية حمكمةهي إليه 

ّ فلآلية املحكمـة تأويـل كـام أن لآليـة ،القرآيناآلي جلميع وإنام هو ، املتشاهبة
التـي هـي مـداليل التأويل ليس من املفاهيم َّ؛ وقد عرفت بأن ًاملتشاهبة تأويال

 نـسبته إىل املعـارف واملقاصـد ،ّمور اخلارجية العينيةهو من األوإنام  ،األلفاظ
مـرضوبة طوليـة ّن مجيع املعارف القرآنية أمثال أ و،ّاملبينة نسبة املمثل إىل املثال

أمثـال مـرضوبة فهـي البيانـات القرآنيـة  تعـاىل؛ وأمـا للتأويل الذي عند اهللا
وإنام هـو مـصداق ، املثل الطويل اآلنفوهذا املعنى غري  ،ملعارفها ومقاصدها
 .)١(للمثل العريض

ّوحيث إن املساحة التأويلية متتد  إىل القرآن بأرسه كام هـو احلـال بالنـسبة َّ
َّللمساحة التفسريية فإن العالقة بني التفسري والتأويل سوف تقـوى وتتعمـق َّ ،

َّ من اعتامد السلمية التفسريي)٢(ّتقدمِملا  َّة مدخال لبيان السلمية التأويليةُّ ُّ َّبـل إن ، ً
وقـد ورد يف ، ُكـام أهنـا موجبـة للمراتبيـة، مقولة التأويل تقتيض ذلك بنفسها

: من قبيل املروي عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه، ًاَّاألخبار أن للقرآن بطون
ا ورد األخبار ويف بعضه، )٣()أبطن سبعة إىلولبطنه بطن ، ً وبطناً للقرآن ظهراًإن(

ومـا جـاء عـن أمـري املـؤمنني عـيل عليـه ، بل ال هناية لبطونه، ًإىل سبعني بطنا
: وقولـه، هاّومل يتم  آخرهإىلل الليل ّالبسملة من أوالسالم من أنه رشع برشح 

ُكل ذلك يشري ، )٤() من باء بسم اهللا الرمحن الرحيمًوقرت سبعني بعريالو شئت أل( ّ
َّكـام أن القـرآن الكـريم بـصفته جمـىل لكـامل اهللا  ، القرآنهناية معاينإىل انتفاء 

                                                 
 .٢٣ص: تأويل القرآن، النظرية واملعطيات، للسيد كامل احليدري:  انظر)١(
ًمراتب السلم القرآين تأويليا>: حتت عنوان،  يف الفصل األول من الباب األول)٢( َّ ُّ>. 
 .ويف بعض األخبار ورد سبعامئة بطن. ١٠٧ ص،٤ج: يلآلعوايل ال:  انظر)٣(
  .١٥٠ ح،١٠٢ ص،٤ج:  املصدر السابق)٤(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٦٤

َقل لـو كـان {: وقد قال سبحانه، ومجاله وجالله يتقاطع مع القول باملحدودية َ ْ َّ ُ
ًالبحر مدادا لكلامت ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلامت ريب ولو جئنا بمثله مـددا ْ َ ًَ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ِّ ْ ْ َ ِّ ْ ََ َ ْ َ ِّ َْ ََ َ َ َ{ 

؛ فيكون التحديد بالبطن الواحد أو الـسبعة وحتـى الـسبعني )١٠٩: الكهف(
م عليهم السالم كانوا مـأمورين بمخاطبـة ّهنأو أل،  تقريب ألصل الفكرةّردجم

 .)١(من قبيل ما جاء يف عدد العوامل وكم آدم خملوق، الناس عىل قدر عقوهلم
ُويف ضوء املراتبية يتعني أن يكون لكل مرتبة س َّلم معريف خزائني يرتقي به َِّّ

ِّوبقدر املراتب املوقوف عليها مـن قبـل قـارئ الـنص ومؤولـه ، ّقارئ النص ُّ
وهذا األمـر جـاء عـىل املـستويني التفـسريي ، ّتكون خواتيم السلم املعريف له

 .)٢(والتأوييل
ُإن إطالق النصوص التأويلية لتشمل القرآن بأرسه هـو األرضـية األوىل  َّ

ّليهـا الـسلمية املعنويـالتي تبتني ع َّ َّن عرفـت أن القـرآن الكـريم جمـىل أة بعـد ُّ َ
ِّوهذا مـا يوطـد ، والسري األسامئي خزائني خالص، للكامالت املطلقة هللا تعاىل ُ

ِّالعالقة بني السلم التأوييل والسلم املعنوي ويعمقها يف ذاكرة السائر وحرك ُّ ُُّ َّ  تـهَّ
َّصب أعيننا أن املطلب احلقيقي للعارف هو فإذا ما وضعنا ن، املعرفية واملعنوية

َّوأن دواعـي هـذا املقـصد ، ُق بأرفع املراتب املمكنة من الكـامل املطلـقُّالتحق
ًفإنـه سـيكون لزامـا عـىل العـارف ، السامي هـو الفطـرة اإلنـسانية الـسليمة

ُّخصوصا وطالب املعرفة عموما السري باجتاه التحقيق والتحقق يف الـس ّ ً َّلميتني ً
َّوسيكتشف هنالك يف مراتب عليـا أن هـاتني الـسلميتني ، ةأويلية واملعنويـّالت ُّ َّ ُ

                                                 
 . <٢٨>: باب. ٣٧٤ ص،٨ج: بحار األنوار:  انظر)١(
َّن القـرآن لـه َّ إن هذه احلقيقة تكشف لنا عن احلدود املعرفية التي عليها أصـحاب فكـرة أ)٢(

ًوهذا األمر جار أيـضا يف علـم ، َّوأن فهمه ال حيتاج أكثر من قاموس لغوي، مرتبة واحدة
. ُهنم يضعون عرشات الرشوط والضوابط يف العلوم الرشعية األخـرىحني إيف ، العقيدة

  ).دام ظله(منه 
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فيسقط االصطالح يف حرضته عن االعتبـار وتبقـى ، )١(وجهان حلقيقة واحدة
ًاحلقيقة الواحدة املرتبية التجيل هـي احلـارضة حـرصا ُدون أن تلـصق بـيشء ، ِّ

 .سبوإنام هي اخلزائن العلمية فح، اسمه تأويل أو معنى
ّفإن السري التأوييل يف النص القرآين، ِّوعىل أي حال ً يكفل لنا سريا معنوياَّ ً ،

ّينبغي أن يكون خالصا من كل شوب يف صـورة املكنـة مـن األدوات َّبـل إن ، ً
ًالسري التفسريي يكفل لنا ذلك أيضا ولكن بحدود ضيقة جدا بخالف الـسري  ً

 كام هو واضح؛ ولـذلك أصـبحت ،فظللُالتأوييل امللتصق بعامل املعنى ال بعامل ا
َّالسلمية التأويلية مطلوبة ألهل املعنى ألهنا الطريق القرآين األمثـل للمراتبيـة  ُّ

ّاملعنوية التي تعترب املقصد احلقيقـي الـذي ينبغـي التحـرك باجتاهـ  يف أصـل هُ
 .ّقراءتنا للنص القرآين
ّإن اهلدف الغائي لقراءة النص القرآين : ُبعبارة أخرى َّال يكمن يف سـلمية َّ ُ
وإنـام ، كام أنه ال يوجد هدف غائي يف النتاج التأوييل بام هـو، النتاج التفسريي
َّة تكمن يف السلمية املعنويةيالغاية احلقيق َّفالتفسري سـلم للتأويـل، ُّ والتأويـل ، ُ

َّسلم للهدف املعنوي ٍواهلدف املعنوي غاية السري بأرسه؛ وهذا األمـر مفـض ، ُ ُ
َّاملراتب املعرفية للسلمية التفسريية ذات العرض العـريض هـي أضـيق َّإىل أن  ُّ

َّدائرة من السلمية التأويلية َّكام أن التأويلية أضيق دائرة من السلمية املعنويـة، ُّ ُّ َّ ،
                                                 

َّ إن اكتشاف هذه احلقيقة الواحدة اجلامعة بني السلمني التأوييل و)١( ّ املعنوي يـأيت يف مراحـل َّ
َّوأما يف املراحـل األوىل فـإن االثنينيـة حـارضة يف ذاكـرة ، ًة جدا من السري املعنويّتقدمم ُ

َّفإن املريد ينطلق من أرضـية ، كام هو احلال يف مفرديت التوحيد ومعرفة اهللا تعاىل، السالك
ّندها أن معرفته احلقة هي ليكتشف ع، َّعرفة احلقة هللا تعاىلاملًالتوحيد الكالمي وصوال إىل  َّ

،  هلـاّمقدمـةًفتوحيده كالميـا سـابق عـىل معرفتـه و، عني توحيده ولكن باملعنى العرفاين
َّوعرفانيا معرفته احلقة طريق توحيـده ُواللحـاظ لـيس اعتباريـا لـيمكن إسـقاطه وإنـام ، ً ِ ً

  ).دام ظله(منه . حقيقي
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َّفتكون السلمية املعنوية هي املرجعية املعرفية الكربى جلميع الـدوائر املعرفيـة  ُّ
َّلتأويلية معا؛ ومنه تفهم دقة نظر العرفاء الـشاخمني التفسريية وا، السابقة عليها ً

 .ّوجدوائية متسكهم باملعنى
ً لنا بطالن املقـوالت التـي صـورت التأويـل بعيـدا عـن ّتضحومن هنا ي َّ

َّفإن ما التزمنـا بـه هـو الكفيـل يف حتـصيل الـسلمية ، املقولة العينية اخلارجية ُّ َّ
ُ يف حتقـق املخـرب لـبعضضوء ما تبنَّاه اولكن يف ضوء اخلزائنية ال يف ، املعنوية ّ

 .بة عىل ذلكّترتوقد عرفت الفرق بينهام والنتائج امل، ًعنه خارجا
َّفإن الوقوف عىل مهام سلمية النص عىل مستوى التأويـل ، ّوعىل أي حال ُ ّ

 عىل عوامل اإلشارة -ّعىل نحو التحقيق والتحقق -حتتاج من الباحث أن يقف 
ّفإن البطون القرآنيـة أنـ، ِّكون عىل بينة من تلك املهامواللطائف واحلقائق لي ى َّ

ًكان عددها فإهنا تنطلق من عامل اإلشارة تفريعا لتصل إىل عامل احلقيقة تأسيسا ً ،
َّ إنية عن عللها العلويةيَّبمعنى أن الوجوه اإلشارية ستكون حواك املتوسـطة ، ِّ

َّمما يعنـي أن، )احلقائق(والنهائية ، )اللطائف( ُ القـارئ املتخـصص يمكنـه أن َّ ّ ُ
وعـن ، ِّيسترشف بربهان اإلن عن مجلة من مالمح اإلشـارة بواسـطة العبـارة

وباللطائف عن احلقـائق؛ كـام أنـه ، مجلة من مالمح اللطائف بواسطة اإلشارة
، باحلقائق يعرف مساحات اللطائف وباللطـائف يعـرف مـساحات اإلشـارة

ّلنص؛ كـام هـو احلـال بالنـسبة للعـوامل وباإلشارة يستجمع اخلطوط البيانية ل
الطوليــة يف ، امللــك وامللكــوت واجلــربوت والالهــوت، الوجوديــة األربعــة

، وعامل اجلربوت قـبس منـه، فالالهوت هو الوجود احلقيقي بأرسه، وجودها
وامللك قبس من امللكوت؛ واالمتداد فيها ، َّكام أن امللكوت قبس من اجلربوت

ّ اقرتان املعلول بعلّ البتةُّوعالقة واقرتان ال ينفك، طويل يف الوجود والكامل  .تهَ
َّإن ارتباط السلمني التأوييل واملعنوي باخلزائنية ال يعني انغالق  :لّتنبيه أو ُّ َّ

َّفألن السلمية املعنويـة ، ب التحصيل املعنوي بدون الوقوف عىل اخلزائنيةاأبو ُّ َّ
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َّ وبالتايل فإن أبـواب بعـض مراتبهـا ،ًهي األوثق عالقة وتأثريا يف جمال اهلداية
ًبل إهنا من املمكن جدا أن حتدث تـأثريا عميقـا يف ،  اجلميعمُالدنيا مرشعة أما ً ًِ ْ ُ

ّقلب مستعد َّوالشاهد هو أن الكثـري ممـن اعتنقـوا اإلسـالم يف أوائـل ،  لذلكُ َّ
 يف ّ بسبب األثر املعنوي الـذي تركـه الـنص القـرآينّإنام اعتنقوهالبعثة النبوية 

ّفكان ذلك سلمهم للوصول للحق والتمسك به، قلوهبم ُِّ َّ. 
 وجه الشبه بني مراتب القرآن األربع واملراتب الوجودية ّتضحا :ٍتنبيه ثان
ِّوكيف أن العالقة قائمة عىل أساس العليـة والطوليـة، ًاألربع أيضا وبالتـايل ، َّ

ّفإن عامل امللك حيث إنه حيكي عل تـه وال ّلكوت حيكـي علوامل، ُته وال حييط هباَّ
َّألن الـصورة تبقـى قـارصة إذا ، ُته وال حييط هباّواجلربوت حيكي عل، ُحييط هبا

فالـداين ، َّفإن الكالم هو الكالم يف الطبقات القرآنيـة األربـع، كانت حكواتية
َّحيكي العايل وهو علته دون اإلحاطة به؛ مما يعني أننا سوف نحصل عىل بعض 

َّاملالمح للسلمي ولكـن بـصورة احلكايـة ال ، ة القرآنيـة عـىل مـستوى التأويـلُّ
َّوأما املعاينـة فتحتـاج إىل آليـات وأدوات ختتلـف كثـريا عـام جـاء يف ، ُاملعاينة ً ُ

ــسريية ــشهود، األدوات التف ــفة وال ــرتن باملكاش ــا تق ــث إهن ــشهود ، حي ولل
التـي  )١(َّواملكاشفة ضوابط ورشوط تتعلق بام قطعه السائر يف أسفاره األربعـة

، َّفإن املراتب الطولية يف طبقات القـرآن،  املعرفيةمساحتهوالسائر حتكي كامل 
ذات عالقـة وثيقـة بدرجـة ، ِّواملتعلقة بطبقات التأويـل املنتهيـة إىل اخلزائنيـة

 .ّالكامل التي عليها قارئ النص
                                                 

ِّالسفر من احلق إىل احلـق : والثاين. ّإىل احلقالسفر من اخللق : األول:  األسفار األربعة هي)١( ِّ
ِّالسفر من احلق إىل اخللق باحلق: والثالث. ّباحلق الـسفر مـن اخللـق إىل اخللـق : والرابـع. ِّ
ّوقد ذكروا أن السفر الرابع متعلق بالنبو. ّباحلق ِّ وقد جاء يف حـديث طبقـات ، ة والترشيعَّ

، وبـذلك يتـضح وجـه العالقـة، هـي لألنبيـاء، قوهي احلقائ، َّالقرآن أن الطبقة األخرية
 .َّفتدبر
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ْهو الذي أنزل علي{: قال تعاىل َ ََّ َ َ َُ َ َ ِك الكتاب منه آيات حمكامت هـن أم الكتـاب ِ َ ٌ ٌ ْ َِ ِ ِْ ُّْ َُ َّ ُ ُ ََ َ ْ ُّ َ
َوأخر متشاهبات فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء  َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َّ ٌ َ ٌ َ َْ ُ ََّ َ ْ ْ َّ َ ُ َُ ِ َ َِ ِ ُِ َ ُ

َّتأويله وما يعلم تأويله إال اهللاُ والر ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ َ َِ ِْ َْ َِ َاسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنـا ِ َّ ُِّ َْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ُْ ِ َ َُ ِ ِ
ِوما يذكر إال أولوا األلبـاب َ ْ َْ ُْ ُ َّ ِ ُ َ ََّ وقـد وقـع اخـتالف كبـري بـني ، )٧: آل عمـران( }َّ

فيكونـون ،  عـىل لفـظ اجلاللـة<الراسـخون>: َّاألعالم يف صحة عطف كلمـة
،  مجلة جديدةف عىل لفظ اجلاللة واستئناوبني الوقف، مشمولني بعلم التأويل

 مدرسة أهل البيـت مشهورو، التأويلب نيغري عاملفيكون الراسخون يف العلم 
َّوسمت الراسخني يف العلم بأهنم الرسـول ،  القول بالعطفهوعليهم السالم 

وأهنم عليهم السالم ،  عليهم السالماألكرم صىل اهللا عليه وآله وعرتته الطاهرة
مدرسـة أمـا َّوا اخلاصة من أتباعهم مـا حيتـاجون إليـه مـن تأويلـه؛ وَّقد علم

ِّ بني مؤيد للعطف وبني القائل بالوقف؛ نقسمتصحابة فقد اال املشهور ّإال أن ُ
ِّرغم أن ثلة من كبار علامئهم ومفرسهم قائلون  ، عندهم هو القول االستئناف َّ

 .كام سيأيت، التزموا بالعطف ومنعوا القول باالستئناف
 :)١(ومقتىض حتقيق املسألة هو التفصيل بني الصور الثالث التالية 

ة الرشيفة التي النظر إىل اآلية بقطع النظر عن بيانات السنّ: ُالصورة األوىل
َّتعرضت للعاملني بتأويل القرآن الكريم؛ سواء كانـت نافيـة أم مثبتـة لغـري اهللا 

.تعاىل سبحانه 
ة الـرشيفة  الكريمة مع حلاظ بيانـات الـسنّالنظر إىل اآلية: الصورة الثانية

ُاملثبتة لوجود عاملني بالتأويل غري اهللا سبحانه؛ كام هو احلـال يف مدرسـة أهـل 
. عليهم السالمالبيت 

                                                 
 .مل تكن هلذا التقسيم والتفصيل سابقة يف املصنفات التفسريية وعلوم القرآن )١(
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ة الـرشيفة النظر إىل اآلية الكريمة مع حلاظ بيانـات الـسنّ: الصورة الثالثة
.ال يف مدرسة الصحابةالنافية لوجود عامل بالتأويل غري اهللا تعاىل؛ كام هو احل 

ــول  ــا إىل الق ــسياق يقودن ــىض ال ــإن مقت ــصورة األوىل ف ــسبة لل ــا بالن ُأم َّ ُ
بمعنى ، باالستئناف ونفي العطف؛ ال نفي وجود عاملني بالتأويل غري اهللا تعاىل

َّأن مقتىض اآلية هو إثبات كون العامل بالتأويل هو اهللا تعاىل ال غري؛ وهو علـم 
 .كام هو واضح، ًلقينياًذايت حمض وليس علام ت

، والشاهد عىل ذلك هو ترصيح الراسخني يف العلم بأهنم مؤمنون بـذلك
أي باملتشابه الذي ال يعلم تأويله إال اهللا تعاىل؛ وكم هلـذه الـسياق مـن شـاهد 

ِّويقولون لوال أنزل عليه آية مـن {:من قبيل قوله تعاىل، ُمشابه يف القرآن الكريم َ ْ ٌَ ُِ َ َ َُ ْ ََ ِ ُ َ َ
ِّرب َه فقل إنام الغيب هللاِِّ فانتظروا إين معكـم مـن املنتظـرينَّ َ َ ُِ ِ ِ َِ َُْ ِّ َ ُ ُْ ْ َ َِّّ ِ ِْ َُ َْ وقولـه ، )٢٠: يـونس(}َْ

َقل ال يعلم من يف الـساموات واألرض الغيـب إال اهللاَُّ ومـا يـشعرون أيـان { :تعاىل ََّ ُ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ ْْ ََّ ْ َِّ ْ َِ َ ِِ َ ُ
َيبعثون ُ َ ْ ًعامل الغيـب فـال يظهـر عـىل غيبـه أحـدا{:وقوله تعاىل، )٦٥: النمل( }ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِْ ْ َ َ ِ َ ُ ِ{ 

ً الدالة عىل نفي علـم الغيـب عمـن سـواه مطلقـا؛ إال أنـه نفـي ؛)٢٦: اجلـن( َّ ّ
ّبقطع النظر عن اآليات والروايات املتعلقـة بـذلك؛ ولـيس ألحـد ، بلحاظها

ّإنكار ذلك من الفريقني معا؛ ورس انحصار تأويله به تعاىل هـو كـو ن التأويـل ً
وإنام هو حقائق عينية ، ليس من مقولة األلفاظ ليتسنَّى لآلخرين الوقوف عليه

 تعابري سيقت لتقريب تلك احلقائق إىل األفهام؛ وقـد ّوما األلفاظ إال، خزائنية
 . مت مجلة من البيانات حول ذلكّتقد

ك ّوأما إذا لوحظت اآلية بمعية النصوص القرآنية والروائية املتعلقـة بـذل
ُقد أحلقت باسـتثناء ينفـي ) ٢٦: ّاجلن(ًفاألمر خمتلف متاما؛ ففي اآلية األخرية 

 :؛ وهـو قولـه تعـاىلّية أو النفي الكيلّى السالبة الكلّى احلرص وينفي مؤدّمؤد
ًإال من ارتىض من رسول فإنه يسلك من بني يديـه ومـن خلفـه رصـدا{ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َِ ُ َّ ِ َِ ٍ َ ِ : اجلـن( }َّ

٢٧(. 
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َّوعليه فحرص العلم بتأويل القرآن باهللا تعـاىل ونفيـه مطلقـا عمـن سـواه  ً
بمقتىض احلرص مرشوط  بقرص النظر عىل اآلية وحدها دون حلاظ آخر؛ فاآلية 

َّإن العامل بتأويل القرآن هو اهللا تعاىل وحده؛ : ُبصدد تقرير ثالثة حقائق؛ األوىل
ُهو أن الراسخني يف العلم ي: والثانية ِّرصحون بإيامهنم هبـذه احلقيقـة القرآنيـة؛ َّ
َّهو أن وقوع املحكم واملتشابه من اهللا تعـاىل الـذي اقتـضت حكمتـه : والثالثة

 .إنزال القرآن يف قوالب األلفاظ املقتضية لوقوع املتشابه فيه
ة الـرشيفة النظر لآلية بلحـاظ بيانـات الـسنّ، وأما بالنسبة للصورة الثانية

َّ بالتأويل غريه سبحانه؛ فإن القول بعدم وجود عامل بالتأويل غريه ُاملثبتة لعاملني
 :وهو، سبحانه ـ وفق مقتىض ظاهر اآلية ـ أو عدم وجوده فيه تفصيل

إذا كان املراد من العلـم بالتأويـل هـو العلـم الـذايت ال العلـم بالواسـطة 
 ال بـل، َّفإن الصحيح يف املقام هو القـول باالسـتئناف ال بـالعطف، والعرض

 .مناص من االلتزام بذلك؛ فالعلم الذايت مل يثبت ألحد سواه سبحانه
َّوأما إذا كان املراد نفي العلم بالتأويـل عمـن سـواه سـبحانه هـو العلـم 

ّفإن هذا املؤدى سوف يفيض لوقوع التنـايف بـني الـنص ، ًالذايت والعريض معا َّ َّ
 بوجود عاملني بالتأويل ى الروايات يف مدرسة أهل البيت القائلةّالقرآين ومؤد

يف طول علم اهللا تعاىل به؛ فإذا ما التزم بالنفي املطلق الشامل للعلمـني الـذايت 
َّوالعريض عمن سواه سبحانه فإنه يرتجح عندهم القول بالعطف ومنع القول  َّ

سـواء ، ُباالستئناف؛ وهذا املعنى الدقيق ال ينايف ما تقول به مدرسة الـصحابة
دة لظـاهر ّلقرآن وحده أم من أردف ذلـك بالروايـات املؤيـّمن متسك منهم با

ُحيـث سـوف يـرصف ، القرآن والنافية لوجود عامل بالتأويـل سـواه سـبحانه
الظاهر القرآين والروائي عندهم إىل اختـصاص العلـم الـذايت بالتأويـل بـاهللا 

 .  يف املقامٍوهذا كاف، ًتعاىل؛ ويبقى العلم بالواسطة والعرض مسكوتا عنه
ة النافيـة النظر لآلية مع حلـاظ بيانـات الـسنّ، ا بالنسبة للصورة الثالثةوأم
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لوجود عامل بالتأويل غري اهللا تعاىل؛ كام هو احلـال يف مدرسـة الـصحابة؛ فـإن 
وإن ، فالكالم هو الكالم، لوحظ التفصيل بني العلم بالذات والعلم بالعرض

ّغض الطرف عن ذلك ّوالتزم باملنع التام، ُ فإنه ال مناص عندهم ، ًرضاً ذاتا وعُ
وعندئـذ سـوف يكـون القـول ، ًمن االلتزام باالستئناف ومنع العطـف متامـا

ٍبالوقف مفض ٍ ِّينبغـي أن يقـدموا هلـا ، وإشكاالت عميقـة، ُ إىل شبهات كثريةُ ُ
 :إجابات واضحة ومبارشة؛ نذكر منها

ما فائـدة وصـفه الراسـخني بـالعلم بالراسـخية وهـم ال يعلمـون : ًالّأو
ّأويله؟ السيام إذا كان تفسري القرآن غري خمتص هبمت يعلمـون فغري الراسخني ، َُّ

 من تفسريه اليشء الكثري ؟
ما فضل الراسخني يف العلم عىل من سواهم من عامة الناس : ُبعبارة أخرى

 ًإذا كان علمهم مقصورا عىل الظاهر القرآين املرشعة أبوابه أمام اجلميع؟
 :لبحر املحيط ينقل قول أيب إسحاق الشريازيولذلك نجد صاحب تفسري ا

َّألن اهللا تعـاىل ، بل وقف العلامء عليه، ليس يف القرآن يشء استأثره اهللا بعلمه(
وبطـل ، ةّفلو كانوا ال يعرفون معنـاه لـشاركوا العامـ، ًأورد هذا مدحا للعلامء

...)مدحهم 
ّان املتشابه ـ املادفإذا ك، َّإن القرآن بيان ونور وهدى للعاملني: ًثانيا ُة األوىل ُ

ال يعلمـه إال اهللا تعـاىل ،  مساحة من القرآنّ ـ وهو حيتل)٢(َّللتأويل كقدر متيقن
                                                 

)١(الـشيخ :  وصاحب القول هـو.٨٢ ص ٢ج : األندليس حيان يبأل، تفسري البحر املحيط
مـن ، )هــ ٤٧٦ـ  ٣٩٣( أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي الفريوز آبادي

ًكان فقيهـا ومـتكلام ومفـرسا، علامء الشافعية ًِّ ُ ًُ  والفـروع واخلـالف األصـولصـنف يف ، ِّ
سـري : انظـر. وفاتهإىل فيها ها فلم يزل ّوملا بنى نظام امللك مدرسته ببغداد توال، واملذهب

 .٤٥٤ ص ١٨ ج :الذهبيلإلمام ، أعالم النبالء
ً واملتشابه معا؛ وكام أن تفسري املتشابه أكثر تعقيدا من تفسري َّ ألن التأويل يشمل املحكم)٢( َّ ً =
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ًفام جدوى وجوده ؟ أليس ذلك مسببا لإلضالل أكثر منـه للهدايـة ؟ فيكـون  ِّ ُ
ًنزوله سببا حقيقيا لنقض غرض النزول نفسه ؟ ً 

ات من القرآن الكريم يف يد أهـل هل من مقتىض احلكمة أن يضع آي: ًثالثا
، َّالزيغ ليترصفوا فيها كام تقتضيه أهواؤهم دون أن يكون هنالك عامل بالتأويل

َّلريدع زيغ أهل الزيغ وحيق احلق ؟، ة عىل الناس أمجعنيّوحج، مقبول القول َّ ُ. 
والقرآن الكـريم مـن أعظـم ، َّ إن مقتىض احلكمة فتح أبواب العلم:ًرابعا

ًفكيف يكون القرآن نفسه سببا بغلق أبواب ، لم عىل كافة األصعدةابات العّبو
 ُالعلم بحرص علم املتشابه منه باهللا تعاىل؟

ال ، إذا كان النبي صىل اهللا عليه وآله ليس مـن العـارفني بتأويلـه: ًخامسا
َّفكيف توكل له مهمة تبيني القرآن يف قولـه ، بعلم منه وال بتعليم من اهللا تعاىل ُ

َوأنزلنا إليك الذكر لتبـني للنـاس مـا نـزل إلـيهم ولعلهـم يتفكـرون ..{:تعاىل ُ َ ْ ْ ْ َ ِّ َ َّْ َُ َ ِّ َّ ُ َ َُ ََّ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ ْ ِّ َ َ{
َّبل إن رفع اخلالف بالقرآن هو اهلدف القرآين املنظـور يف قولـه )٤٤: النحل(

َوما أنزلنا عليك الكتاب إال لتبني ل{:تعاىل ِّ ْ ََ َ َ َُ َ َ َِ َِّ ِ ْ َ َْ َّهم الـََ ُ ًذي اختلفـوا فيـه وهـدى ورمحـة ُ َْ َ ُ َْ َ ً َ ِْ ِ ُِ َ
َلقوم يؤمنون ُْ ِ ُ ٍ ْ َ فكيف يكون القرآن الذي جـاء لريفـع اخلـالف ، )٦٤: النحل (}ِّ

 !!!.ًسببا يف نرش اخلالف والتأسيس للخالف ؟
َّن وأ،  قابل للفهم ألنه من املتـشابهَّن وجود قسم من القرآن غريأ: ًسادسا

 لنـا َإذ ال حاجـة، وىل من وجودهَ جيعل عدم وجوده أ،ّتأويله خمتص باهللا تعاىل
ُولكونه سببا يف زيغ األمة مـن جهـة ثانيـة، به لعدم فهمه من جهة َّألن أهـل ، ً

                                                                                                                   
ّوهـذا مـا اقتـىض أن تـرصح اآليـة ، املحكم فكذلك تأويل املتشابه بالنـسبة للمحكـم=  ُ

 منها بتشديد احلـذر مـن الوقـوع يف الزيـغ ًمبالغة، بحرص العلم بتأويل املتشابه باهللا تعاىل
َّفـإن القـدر ، املحكم أو املتشابه، ر التأويل بأحد األمرينواالنحراف؛ فإذا ما قيل بانحصا

 ). دام ظله(منه . َّاملتيقن منهام هو املتشابه
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ّالزيغ عندما يؤولونه بأهوائهم ال يقترص ذلك عليهم وإنام سوف تتلق ِّ ة ّفه عامـُ
وإذا ما ، مًة فيكون ذلك سببا يف إضالهلّالناس وهو من غري الراسخني يف األم

ِّأرد الراسخون يف العلم أن هيدوهم ويبينوا هلم وجه  فام الذي سيقولونه ، ِّاحلقُ
ً هل سيخربوهنم بأهنم ال يعلمون شيئا ؟ وهـل إخبـارهم بـذلك يكـون هلم ؟
 ة مقبولة ورادعة ؟ّحج

ٌّتصوروا أن يأيت صحايب  للنبي صىل اهللا عليه وآله وقد سـمع أهـل الزيـغ َّ
ُيؤولون متش ِّ  معنـى اآليـة الفالنيـة َّهل صحيح أن:  فيقولمابه القرآن بأهوائهُ
ُ فيجيبه النبي صىل اهللا عليه وآله الذي أهو كذا ؟ مرنا القـرآن بـالرجوع لـه يف ُ

ًامللامت قائال َّ   !!!.ّال علم لدي: ُ
ح أهنـا ّومنهم من رجـ( :حيث يقول، وهذا ما التفت له العالمة الزركيش

: ـ أيف اخللـق بـام ال يعلمـون وضـعف األول ِّكلـُ مل ي اهللا تعاىلَّللعطف ألن
 بـه ّ ويـدل، من القرآن إال لينتفع به عبادهً اهللا مل ينزل شيئاَّألنالقول بالوقف ـ 
 فلو كان املتشابه ال يعلمه غري اهللا للزمنا وال يسوغ ألحـد أن ،عىل معنى أراده

)١(...)تشابه رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مل يعلم املَّ إن:يقول 
َآمنا به كل من عند ربنـا( :ما معنى قول الراسخني يف العلم: ًسابعا َِّّ َْ ِّ َِ ِ ٌِّ ُ  ؟ هـل )ِ

ومـا ، ًمنوا بيشء ال يفهمون منـه شـيئاآيقولون ذلك عن جهل ؟ بمعنى أهنم 
 ِّهذا الذي ينسبونه إىل رهبم وهم وال يعلمونه ؟

ؤمنون بأنـه ال يعلـم تأويلـه فلم يبق إال يكون تعبريهم باإليامن هو أهنم م
ِّوأهنم بدون تعليمه تعاىل هلم ليس هلم إال أن يسلموا بذلك؛ ، ًذاتا إال اهللا تعاىل ُ
ِ آمنَّا به:(َّمع أن قوهلم ِ َّفيه إشارة واضحة إىل أن مـرادهم هـو أهنـم آمنـوا بـام ) َ

ِّكل مـ( :َّتعلموه من تأويل القرآن من اهللا تعاىل؛ وأن مرادهم من قوهلم ٌّ ِن عنـد ُ ِ ْ
                                                 

 .٧٢ ص ٢ج :  الربهان يف علوم القرآن)١(
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َربنا ِّ َّأو املراد هو ما علمـوه ومـا تعلمـوه ، وهو الظاهر، إما املحكم واملتشابه، )َ
 .  فهو من عند اهللا تعاىل

 ّ أو عـىل األقـلر هم أنفسهم الراسخون يف العلم ؟أليس أهل الذك: ًثامنا
َفاسـألوا أهـل الـذكر إن كنـتم ال{ :وقد قال تعاىل فـيهم، هم منهم ْ ُْ ُ ِْ ِ ِّ َ ُْ َ ْ َ َ تعلمـونَ ُ َ ْ َ{ 

ٍ ذكر وعلم يكون هلم وهمُّفأي، )٤٣: النحل( ُ ال يعلمون معاين املتشابه ـ كقدر ٍ
َّمتيقن ـ من القرآن ؟ ُ 

َّإن القرآن الكريم قـد أمـر بـالتفكر والتـدبر بـالقرآن؛ وأن الـسنة : ًتاسعا َّّ ّ
ًالرشيفة قد أمرت بالتمسك بالقرآن أيـضا ّفكيـف نـؤمر بالتـدبر والتمـسك ، ّ ُ

ُالسيام وأن مجلة من معانيـه الظاهريـة ال يمكـن األخـذ ، بيشء ال نعلم معناه ََّّ
 .هبا؟

ّإن النقوالت الروائية والتأرخييـة ال تت: ًعارشا فـق مـع فكـرة اختـصاص َّ
َّفقد روت كتب مدرسة اخللفاء أن رسول اهللا صىل اهللا عليه ، التأويل باهللا تعاىل

هـه يف الـدين وعلمـه ِّ فقَّاللهـم( :عاء التـايلوآله قد دعا لعبد اهللا بن عباس بالد
أنا من الراسخني يف العلم وأنا أعلم :(ًوأيضا قول ابن عباس نفسه ،)١()التأويل

                                                 
 تفسري ابـن :ًوأيضا. رواه يف مخسة مواضع من مسنده. ٣١٤ ص ١ج : محدأمسند :  انظر)١(

ًوعلق قائال. ١٦ ص ١ ج :كثري  عـىل املـستدرك: ً وأيضا.)ب برتمجان القرآنِّلق ولذلك( :َّ
ً معلقـا عليـه،٥٣٤ ص ٣ج : لحاكم النيسابوريل، الصحيحني ِّ  هـذا حـديث صـحيح :ُ
 ص ١ ج : جممـع البيـان:وقد نقله عنهم كل من الشيخ الطـربيس يف.  ومل خيرجاهاإلسناد
 . ٥٠ ص ٣ج : امليزان: طبائي يفوالعالمة الطبا. ٢٧

ّأصل الرواية عن الرسول صىل اهللا عليه وآله والدعاء منه خاص باإلمـام َّجدير بالذكر أن 
وال مـانع مـن أن . ٩٢ ص ٦٦ج : بحـار األنـوار: انظـر. عيل بن أيب طالب عليه السالم

ّ مـن اخللـفإنه ريض اهللا عنـه، َّيكون ابن عباس ممن يعلم تأويل القرآن ص الـذين أخـذوا ُ
 = وقد أشار،  عليه الـسالمله وعن أمري املؤمنني عيلعلمهم عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآ
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ّ؛ فأي تأويل علمه أو تعلمه إذا كان النفـي مطلقـا شـامال لكـل)١()تأويله ًَّ ً  مـا ّ
فني هـو أعلـم مـن النـاوّسوى اهللا تعاىل ؟ وما رس تأكيد ابن عباس عىل ذلك 

 ى االستئناف والعطف يف اآلية؟ّبمعنى ومؤد
َفإن تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاِّ ...{:َّإنه بمقتىض قوله تعاىل: احلادي عرش ِ ُِ ُّ ُْ َْ ٍَ ْ َ ِ ُ َ َ َ

ًوالرسول إن كنتم تؤمنون باهللاِّ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تـأويال ِ َْ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ٌَّ َ ِ ِ َِ ِْ ِِ َ ْ ُ ِ : النـساء (}ِ
هو الرجوع إىل القرآن والرسول األكرم صىل اهللا عليه وآله عنـد وقـوع ، )٥٩

ًوال ريب بأن املتشابه ـ وإن كان قليال ـ قد وقع فيه خالف ، اختالف يف أمر ما ُ َّ
 واملتشابه ال يعلم ،فكيف نعود إىل القرآن والرسول صىل اهللا عليه وآله، شديد
 له إال اهللا سبحانه فقط ال غري ؟تأوي

، ُهنالك بعض الشواهد القرآنية املشرية إىل موضوعة التأويـل:  عرشالثاين
َّوكيف أن ،  اهللا موسى عليهام السالمّة العبد الصالح اخلرض مع نبيّحتكي قص

ُ أفعـال اخلـرض املثـرية للـسؤال ُّموسى العامـل بالظـاهر قـد خفـي عليـه رس
ن فهـم ًفعندما بلغ اخلرض من موسى مبلغا عجز فيه موسـى عـ، واالعرتاض

َ هـذا فـراق بينـي وبينـك ...{:أوقفه باملحكي عنه، ّأفعاله ومل يكف عن سؤاله ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َُ َ
ًسأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا ْ َ َّ ِِّ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ُْ َ ِ ِ ْ ُِ َ والذي مل يـستطع عليـه ، )٧٨: الكهف (}َ
 وهـذا األمـر، وإنام أمر اهللا تعاىل وحكمتـه، ًصربا مل يكن من عند اخلرض نفسه

                                                                                                                   
َّالسيد األستاذ بأن علم التأويل ثابت للراسخني يف العلم علـيهم الـسالم وقـد علمـوا =  َّ ُ

ّاخلاصة من أتباعهم ما حيتاجون إليه من تأويله؛ وال ريب بأن ابن عباس مـن خواصـ . همََّّ
 جـاز أن }وما يعلـم تأويلـه إال اهللا{قوله فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع ( :قال الزركيش
أنـا > : كـان يقـول ابن عباسَّ أال ترى أن.تهّون من أمّانيون من صحابته واملفرسّيعرفه الرب

مـا يعلمهـم إال {يف أصـحاب الكهـف   ويقول عند قراءة قوله،< الراسخني يف العلممن
 .٧٤ ص ٢ج : لقرآنالربهان يف علوم ا :انظر ).< ...أنا من أولئك القليل>: }قليل

 .١٤٧ ص٣ج : تفسري املنار: ًنقال عن .٤٤ ص ٣ج : امليزان: الطباطبائي يف رواه )١(
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ُولو تركت احلكاية دون توضيح مـن اخلـرض ، انعكس لنا بصورة احلكاية عنه
فأخربه بتأويل ،  نفسه عليه السالملعرس علينا توجيه أفعاله كام عرس عىل موسى

َأما السفينة فكانت ملساكني{ :ِّذلك كله باملحكي عن قوله ِ ِ َِ َّ ََّ ْ ََ َ َ ُ َوأما الغـالم فكـان  ... َ َ َُ ُ ََّ ْ َ َ
ْأبواه مؤ ُ ُ َ َ ِمننيَ ْ َ ِ وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني ...ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ َِّ ُِ ََ َ َ ْ َ َ ومـا فعلتـه عـن أمـري ذلـك ...َ ِ َ ِْ ْ ََ ْ َ ُ َ َُ َ

ًتأويل ما مل تسطع عليه صربا ْ َ َِّ ِْ ْ ََ َُ َْ َ ِ فكـان الوجـه اآلخـر غـري ، )٨٢ ـ ٧٩: الكهـف (}ْ
ّورغم أن احلادثة متث، ًاملعلوم من أفعاله قد أسامه تأويال ُ َّعة خارجية إال أن ل واقَّ

 باإلخبـار عـن عضبلفال تكون باملعنى الذي تبنَّاه ا، تأويلها جاء بعد وقوعها
 إهنـا ليـست :ُوبعبارة أخـرى،  قد وقعتً حادثةََّألنه أخرب وأول، حادثة ستقع

إنام هي نـصوص ، ُكرؤية يوسف عليه السالم ليصدق عليها تأويل األحاديث
ًإمـا لكونـه مـأمورا ، موسـى إىل معناهـاظهرت عىل لسان اخلـرض مل يلتفـت 

ِوفـوق كـل ذي {:وإما من باب القاعدة القرآنية القائلـة، ًبالعمل طبقا للظاهر ِّ ُ َ ْ ََ
ٌعلم عليم ِ َِ ٍ .)٧٦: يوسف (}ْ 

 :منهم، َّإن الكثري من أعالم مدرسة اخللفاء قائلون بالعطف: الثالث عرش
ذهـب ( :ث يقـولحيـ، مة جامع التفاسـريّ الراغب األصفهاين يف مقد.١
ى إىل إبطـال ّ وإال ألدً القرآن جيب أن يكون معلومـاّ كلَّة املتكلمني إىل أنّعام

َالراسـخونو> :فائدة االنتفاع به ومحلوا قوله ُ ِ َّإال اهللا>  بـالعطف عـىل قولـه<َّ ِ>، 
َيقولون> :وقوله ُُ  .)١()مجلة حالية <َ
 ولـو مل ،ا به آمنّيعلمونه ويقولون( :حيث يقول،  جماهد يف تفسري اآلية.٢

ا مل يكن هلـم فـضل  من املتشابه إال أن يقولوا آمنّّيكن للراسخني يف العلم حظ
ين إىل هـذه الغايـة ّ ونحـن مل نـر املفـرس، قائلون ذلـكّ الكلَّ ألن،عىل اجلاهل

وه عـىل ّ بل أمـر، من القرآن فقالوا هو متشابه ال يعلمه إال اهللاءفوا عن يشّتوق
                                                 

 .٧٤ ص ٢ج : ً نقال عن الربهان يف علوم القرآن)١(
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 كيف جيوز يف اللغـة أن يعلـم : فإن قيل.عةّ احلروف املقطواّالتفسري حتى فرس
 وإذا أرشكهـم }والراسخون يف العلم يقولون آمنا به{ : يقولالراسخون واهللاُ

 ألنـه لـيس هنـا عطـف حتـى يوجـب <يقولـون>يف العلم انقطعوا عن قوله 
ــني ــا إن؟للراســخني فعل ــون> : قلن َيقول ُ ــال<َ ــه ق ــى احلــال كأن ــا يف معن  : هن

  .)١()ان يف العلم قائلني آمنّوالراسخو
.من آيَّ وجلَّ مجيع ما أنزل اهللا عزَّنإ( :حيث يقول،  الطربي يف تفسريه ِ 

ته وهدى ّم له وألً فإنام أنزله عليه بياناىل اهللا عليه وآلهالقرآن عىل رسول اهللا ص
م  وال أن يكون فيه ما هب، وغري جائز أن يكون فيه ما ال حاجة هبم إليه،للعاملني

 .)٢() ال يكون هلم إىل علم تأويله سبيلَّ ثم،إليه احلاجة
َّومـا يـذكر إال {: حيث يقول يف ذيل قوله تعـاىل، ه البيضاوي يف تفسري.٤ ِ ُ َ ََّ َّ َ

ِأولوا األلبـاب َ ْْ ُْ  وإشارة إىل، مدح للراسخني بجودة الذهن وحسن النظر( : بأنه}ُ
 .)٣(...)ّد العقل عن غوايش احلسّوهو جتر، ُّما استعدوا به لالهتداء إىل تأويله

َوما ي{ : الزخمرشي يف تفسريه حيث يقول.٥ َ َّعلم تأويله إال اهللاَُ ِ ُ َْ َِ ْ َ َ والراسـخون ُ ُ ِ َّ َ
ِيف العلم ْ ِْ  اهللا إال عليـه حيمـل أن جيـب الـذي احلـق تأويله إىل هيتدي ال :أي ،}ِ
 بـرضس فيـه وعـضوا نـواّومتك فيـه ثبتوا أي ،العلم يف رسخوا الذين وعباده
َّإال اهللا> قوله عىل يقف من ومنهم؛ قاطع ِوالراسـخون يف العلـم > :ويبتدىء، <ِ ْ ِْ ِِ َ ُ َّ َ

َيقولون آمنَّا َ ُُ  من فيه احلكمة وبمعرفة ،بعلمه اهللا استأثر بام املتشابه ونّويفرس ،<َ
َيقولـون>و ؛الوجـه هو ّواألول .ونحوه الزبانية كعدد ،آياته ُُ  مـستأنف كـالم <َ

 .)٤()بالتأويل العاملون هؤالء بمعنى لراسخنيا حلال موضح
                                                 

 . ٧٣ ص ٢ج :  املصدر السابق)١(
  .٢٣٨ ص ٣ ج : جامع البيان عن تأويل آي القرآن)٢(
 .١٩٢ ص  ١ج ): ار التأويلأنوار التنزيل وأرس( تفسري البيضاوي )٣(
 .٣٣٣ ص ١ج : َّ تفسري الكشاف)٤(
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ِّوخيطئ ، ً وأخريا ابن تيمية الذي يرى رضورة معرفة مجيع معاين القرآن.٦ ُ
 اهللا يكـون أن جيوز ال( :حيث يقول، القائلني بانحصار علم التأويل باهللا تعاىل

 وسـلم عليـه اهللا صـىل الرسـول يكـون أن جيـوز وال ،له معنى ال ًكالما أنزل
 وهـذا ،رينّاملتـأخ من يقوله من ذلك يقول كام ،معناه يعلمون ال ةّاألم يعومج

 يعلمـه ال القـرآن تأويـل هـذا مـع كـان سـواء ،خطـأ بأنه القطع جيب القول
 ،اآلخـر يعلمـون وال ،أحـدمها يعلمـون: معنيان للتأويل كان أو ،الراسخون

 القـرآن مـن ملتـشابها معنى يعلم ال كان الرسول َّبأن القول بني األمر دار وإذا
 ذلـك مـن ًخريا اإلثبات هذا كان؛ يعلمون العلم يف الراسخون: يقال أن وبني
 أن عـىل الـسلف وأقوال ةوالسنّ الكتاب من الكثرية الدالئل معنى َّفإن ،النفي
 ولـيس ،بـه القطـع جيب مما وهذا ،وتدبره وفهمه علمه يمكن مما القرآن مجيع
 السلف َّفإن ،املتشابه تفسري يعلمون ال العلم يف الراسخني َّأن عىل قاطع معناه
 ــ قـدره جاللـة مـع ــ جماهـد مـنهم ،تأويله يعلمون إهنم: منهم كثري قال قد

 وأنه ،عباس ابن عن ذلك ونقلوا ،الزبري بن جعفر بن وحممد ،أنس بن والربيع
 دّجمـر املـراد كـان لـو وألنـه ...تأويلـه يعلمـون الذين الراسخني من أنا: قال
 َّفـإن ؛به آمنا: يقولون واملؤمنون: قال بل ،الراسخني ّخيص مل باإليامن وصفال
 علـم بالـذكر العلم يف الراسخني َّخص َّفلام ،به يؤمن أن عليه جيب مؤمن ّكل
 ،يؤمنـون ألهنـم بـه وآمنـوا ،عـاملون ألهنم فعلموه ،تأويله بعلم امتازوا أهنم
َوما{ :ذلك عقيب قال دوق ،الوصف يف أكمل العلم مع به إيامهنم وكان ُيذكر َ ََّ َّ 
َّإال ْأولوا ِ ُ ْ  فـإن ،األلبـاب أولو به ُّخيتص ًتذكرا هنا َّأن عىل ّيدل وهذا، }ْاأللباب ُ
 ونظـري؛ باملتـشابه أريـد ما عىل مّيدهل ملا يذكر فال بألفاظ اإليامن إال َّثم ما كان
ِلكن{ :األخرى اآلية يف قوله هذا ِ َالراسخون َ ُ ِ ِالع ِيف َّ ِلمْ ْمنهم ْ ُ ْ َواملؤمنون ِ ُْ ِ ُْ َيؤمنون َ ُْ ِ َبام ُ ِ 
َأنزل ِ َإليك ُ َ َوما ِ َأنزل َ ِ َقبلك ِمن ُ ِ ْ  ،يؤمنون وأهنم العلم يف بالرسوخ وصفهم َّفلام، }َ
 العلـم يف والراسـخون: لقـال اإليـامن دّجمـر هنـا أريـد فلو ،املؤمنني هبم قرن
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 اإلخبـار دّجمـر مـراده كان اّمل ةاآلي تلك يف قال كام، به اآمنّ: يقولون واملؤمنون
.)١()الطائفتني بني مجع باإليامن 
َّوقد اختلط عىل البعض من أن اآلية الكريمة املتعلقة بالراسـخني يف ، هذا

 تـال :قالتأهنا عن عائشة حيث رووا ، ُالعلم قد هنت عن السؤال عن املتشابه
َهو الذي أنزل ع{:رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم َ َ َُ َ َ ِ ٌليك الكتاب منه آيات حمكامت َّ ٌ ْ ََ َ ْ ُّ َ ُْ َِ ِ ْ ََ
ٌهن أم الكتاب وأخر متشاهبات َ َ ََ ُ ُ ُِّ َ ُ َُ َّ ُِ ِ إذا :( رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلمفقال، }ْ

َّمع أن احلـديث عـىل فـرض ، )٢()رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم
َّين يتتبعون املتشابه منه َصحته يفيد بأنه صىل اهللا عليه وآله أراد التحذير من الذ

ّلغرض إيقاع األم وأمـا مـن أرادوا الـسؤال وفهـم مقاصـد القـرآن ، ة يف فتنةُ
ِّوالتدبر فيه فأولئك ممدوحون وقلوهبم متفتحة بنور العلـم وطلـب احلقيقـة ُ ُ ّ ،

َُأفـال يتـدبرون القـرآن أم عـىل قلـوب أقفاهلـا{ :وقد قال تعاىل َ ْ ُ َُ َ ٍَ ُ َ َْ َّْ ْ ُ ََ َ َ َ َ ، )٢٤: حممـد( }َ
ُوالغريب أن أحد التابعني ـ ولعله مـن الـصحابة ـ كـان ذا إدراك وحيـاول أن  َّ َّ

حيث يروي فيه ابـن ،  التميميعسل بن صبيغُيدعى ، َّيفهم القرآن ويتدبر فيه
 التميمـي لقينـا يـا أمـري ًاغبيصـإن : إىل عمـر فقـالجـاء  ًرجالَّأيب احلديد أن 

 ، منـهي أمكنـَّاللهم: ن القرآن فقالاملؤمنني فجعل يسألنا عن تفسري حروف م
م ّ وعليه ثياب وعاممة فتقدغبيص الناس إذ جاءه الي جالس يغدًفبينا عمر يوما

ًوالـذاريات ذروا{ :يا أمري املؤمنني ما معنى قوله تعاىل: فأكل حتى إذا فرغ قال ْ ََ ِ ِ َّ َ 
ْفال * ًحامالت وقراـَ ْ ِ ِ ِ اعيـه فلـم فقام إليه فحرس عن ذر! وحيك أنت هو: قال؟ }َ

 نفـس عمـر يوالـذ:  فقال، فإذا له ضفريتان،يزل جيلده حتى سقطت عاممته
 كـان َّ ثـم،عـل يف بيـتُ أمر به فجَّ ثم، لرضبت رأسكًبيده لو وجدتك حملوقا

                                                 
 .١٦٢:  النساء:واآلية. ٣٨٨ ـ ٣٨٦ ص ٥ج ): التفسري(موع فتاوى ابن تيمية جم: انظر )١(
  .٥٥ ص ١ج : يسنن الدارم )٢(
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 محله عىل َّ ثم، فإذا برأ أخرجه فرضبه مائة أخرى،ًرضبه مائة رجه كل يوم يفُخي
م عـىل النـاس ِّرُى يـأمره أن حيـ موسـ وكتـب إىل أيب،ه إىل البـرصةّقتب وسري
 قـد ابتغـى العلـم ًاغبيصـ َّ يقـول إنَّ ثـمً وأن يقوم يف النـاس خطيبـا،جمالسته
 وقد كان مـن قبـل ، يف قومه وعند الناس حتى هلكً فلم يزل وضيعا،فأخطأه

  .)١(سيد قومه

، ُولك أن تقارن ذلك بام رواه ابن كثري يف أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم
 بـن أيب طالـب ّ من غري وجه عن أمري املؤمنني عـيلًوثبت أيضا( :لحيث يقو

ال تسألوين عن آية يف كتاب اهللا تعـاىل >: ريض اهللا عنه أنه صعد منرب الكوفة فقال
 فقام إليه ابـن ،<م إال أنبأتكم بذلكّ اهللا عليه وسلّة عن رسول اهللا صىلّوال عن سن

ًوالذاريات ذروا>: له تعاىل ما معنى قو:الكواء فقال يا أمري املؤمنني ْ ََ ِ ِ َّ  قال عـيل ؟<َ
ًفاحلامالت وقرا >: قال.الريح: ريض اهللا عنه ْ ِ ِ ِ َ  .الـسحاب:  قـال ريض اهللا عنـه؟<َ

ًاريات يرساَجلَفا> :قال ْ ُ َِ ًمقسامت أمـراـَْفال> : قال.السفن:  قال ريض اهللا عنه؟<ِ َْ ِّ َُ ِ  ؟<َ
 .)٢()املالئكة: قال ريض اهللا عنه
 

، َّال ريب بـأن أهـل العـصمة علـيهم الـسالم هـم الراسـخون يف العلـم
وبذلك ال ينحـرص العلـم بتأويلـه بـاهللا ، وهم ترمجانه، العاملون بتأويل القرآن

 :منها، وقد ورد يف هذا املعنى أخبار عديدة، تعاىل
: َّ وجـلَّعن بريد بن معاوية عن أحدمها عليهام السالم يف قـول اهللا عـز •

                                                 
: ـلقد أسامه ابن أيب حديـد بـ. ١٠٢ ص ١٢ج :  احلديديبأابن رشح ، البالغةهنج :  انظر)١(

وقد روى خري . والرواية مشهورة ومنقولة يف أكثر من كتاب. لصحيح ما أثبتناهوا، ضبيع
 .٣٨٨ ص ٥ج : السبب ابن تيمية يف جمموع فتاواهجلده هلذا 

  .٢٤٨ ص ٤ج : تفسري ابن كثري:  انظر)٢(
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ِوما يعلم تأويله إال اهللاُ والراسخون يف العلم{ ْ ْ َ َِ ِِ َ ُ ََّ ُ َ ََ ُ ْ ََّ ِ ِ فرسول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه ( }ْ
 مجيع ما أنـزل عليـه مـن التنزيـل َّ وجلَّمه اهللا عزَّ قد عل،أفضل الراسخني يف العلم

صياؤه من بعده يعلمونه  وأو، مل يعلمه تأويلهً عليه شيئاَلِنزُِي وما كان اهللا ل،والتأويل
 : فأجـاهبم اهللا بقولـه، والـذين ال يعلمـون تأويلـه إذا قـال العـامل فـيهم بعلـم،هّكل
َيقولون آمنا به كل من عند ربنا{ َِّّ َْ ِّ َ َِ ِ ٌِّ ُُ ِ َ  وناسخ ، وحمكم ومتشابه،ّعام وّخاصوالقرآن  ،}ُ

 .)١() فالراسخون يف العلم يعلمونه،ومنسوخ
نحـن الراسـخون يف (: بد اهللا عليه السالم قـالعن أيب بصري عن أيب عو •

 .)٢()العلم ونحن نعلم تأويله
 والطريقـة ،أقوايلالرشيعة (: وقد كان رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله يقول •
واحلقيقـة ، )٣()... دينيأصل والعقل ، واملعرفة رأس مايل،أحوايل واحلقيقة ،أفعايل

ِّانت احلقيقة أحواله فالتأويل خاصـيته ومن ك، وثمرة التأويل، ُمنتهى اخلزائنية
 .وسالحه

ًوقد أخرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله أمري املؤمنني عليا عليه الـسالم  •
صـىل هـو بأن قتاله وجهاده القادم سيكون عىل تأويل القرآن كام قاتل وجاهد 

 .)٤(اهللا عليه وآله عىل التنزيل
                                                 

األئمـة علـيهم  الراسـخني يف العلـم هـم َّنإ>: باب. ٢ح ،٢١٣ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(
الراسـخ يف إذا قـال فـ، تهشـيعهم من : <بالذين ال يعلمون تأويله>: بقوله  املراد.<السالم

فـإهنم يقولـون آمنـا؛  يف القرآن أو التأويل بعلـم العلم من أئمة أهل البيت عليهم السالم
  .فنعم املوالون واملوىل

 .١ح ،٢١٣ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
  .٨ح ،١٧٣ ص،١١ج: مستدرك الوسائل )٣(
ف َّ فتخل، فانقطعت نعله صىل اهللا عليه وآلهمع رسول اهللا اكنّ: (قالاخلدري   سعيديبأعن  )٤(

=  منكم من يقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل َّنإ:  قالَّ ثمً فمشى قليال، خيصفهاٌّعيل
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 بمعرفـة تأويلـه لغـري أهـل َّوالسؤال الذي ينبغي طرحه هـو فـيام يتعلـق
ة َّفإن أعالم ، العصمة عليهم السالم َّالقائلني بأن الراسخني يف العلم أهل السنّ

َّيعلمون تأويله يكون ذلك ممكنا عندهم لعلامء األمة ممن صـدق علـيهم أهنـم  ُ ً
 .من الراسخني يف العلم
ُوما يعلم{: فإذا جاز أن يعرفه الرسول مع قوله(: قال الزركيش َ ََ ْ َّ تأويله إال َ ِ ُ َ ِ ْ َ

 َّ أال تـرى أن،تـهّون من أمّفرسُ وامل،انيون من صحابتهّ جاز أن يعرفه الرب،}اهللاُ
 ويقول عنـد قـراءة قولـه يف ،أنا من الراسخني يف العلم: ابن عباس كان يقول

ٌما يعلمهم إال قليل{أصحاب الكهف  َِ َ َّ ِ ْ ُ َ َُ   .)١(...) أنا من أولئك القليل:}ْ
 : وهي، ُة أهل البيت عليهم السالم فتوجد ثالثة أقوالوأما يف مدرس
 .يرى انحصار ذلك بأهل العصمة عليهم السالم :لّالقول األو
 .ُهم املبارشين ال غريّيه إىل خواصّيرى تعد :القول الثاين

مـن ورثـتهم مـن ،  مـن أتبـاعهمّيه إىل اخلـواصّيرى تعد :القول الثالث
 .ً مل يلتقوا هبم عياناوإن، العلامء الواقفني عىل علومهم

َّالسـيام ونحـن نعـيش عـرص الغيبـة ، وما نراه يف املقام هو القول الثالث
، ًاّومل يصلنا من تأويالت الكتاب عنهم عليهم السالم إال القليل جد، الكربى

فإن منعنا من تأويله عادت علينا الوجوه االثنـا عـرش التـي أشـكلنا هبـا عـىل 
                                                                                                                   

قـال . ال:  قـال، هوأنا : قال أبو بكر، وفيهم أبو بكر وعمر، فاسترشف هلا القوم؛تنزيله= 
 فلـم يرفـع بـه ،ناهّ فبـرشفأتيناه ؛ًعليا: ي يعن، ولكن خاصف النعل،ال:  قال،نا هوأ: عمر
يث مـشهور دوهـو حـ).  كأنه قد كان سمعه من رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه،رأسه

: قال صاحب املستدرك. ١٢٢ ص،٣ج: عىل الصحيحنياملستدرك : انظر. صحيح السند
. ٨٢ ص،٣ج: محدأمسند : ًوأيضا. <هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه>

 .ُوعرشات املصادر األخرى
 .٧٤ ص،٢ج:  الربهان يف علوم القرآن)١(



 ٣٨٣ ............................................................................تأويالت آية الكريس 

َّوبالتـايل فـإن ، ضية الكربوية نقول بإمكان ذلـكولذا فمن حيث الق، املانعني
ّ خيتص بأهل العصمة عليهم السالم وإنـام يـشمل غـريهم عنوان الراسخية ال

ًبل ال يتصور أن يكـون غـريهم راسـخا يف ، ًمن الواقفني عىل علومهم حرصا َّ ُ
 شواهد عىل اتساع دائـرة ّ عدة؛ وهنالك)١(العلم ومل يأخذ عنهم عليهم السالم

 :منها، خني يف العلم والعاملني بتأويل القرآن الكريمالراس
ئل عـيل بـن احلـسني عليـه الـسالم عـن ُسـ(: عن عاصم بن محيد قـال •

قون فأنزل ِّ أنه يكون يف آخر الزمان أقوام متعمَِملَ عَّوجل َّ اهللا عزَّإن: التوحيد فقال
ٌقل هو اهللاُ أحد{ :اهللا تعاىل َ َ َُ ْ ٌوهـو علـيم { : إىل قولـهواآليات من سورة احلديـد ،}ُ ِ َ َ ُ َ

ِبذات الصدور ُ ُّ ِ َ  .)٢()فمن رام وراء ذلك فقد هلك ،}ِ
قال رسول اهللا صـىل اهللا (: عليه السالم قالاإلمام جعفر الصادق عن و •

 وحتريـف ، قرن عدول ينفون عنه تأويل املبطلنيِّحيمل هذا الدين يف كل: عليه وآله
ُونفي تأويل املبطلني ، )٣()الكري خبث احلديد كام ينفى ، وانتحال اجلاهلني،الغالني

ّكـل يف (: وقوله عليه الـسالم، وإنام بالعلم به، ال يكون باجلهل بتأويل القرآن
ِّ عىل اتساع دائرة املؤولنيّيدل) قرن عدول ًحيث إنه مل يقـل عـادال لينحـرص ، ُ
َّليتأكـد لنـا أن دائـرهتم واسـعة، وإنام مجع ذلـك، األمر بواحد  عليـه وقولـه، َّ

                                                 
ً قال شيخنا األستاذ معرفة رمحه اهللا مؤيدا هذا الرأي)١( ِّ ُ الراسخون يف العلم هم من عرفوا (: ُ

َّم إذا ومـن ثـ، ودرسوا من واقع الرشيعة مبانيها القويمة، ُمن قواعد الدين أسسها املكينة
ُما جوهبوا بام خيالفها يف ظاهر التعبري ّعلموا أن تأويال مقبوال جيب التوصل إليه يف ضوء ، ُ ً ً َّ

ُومن جد يف طلب يشء ـ وكان من أهله ـ حتـصله ال حمالـة، ُتلكم املعارف واملباين األولية َّ َّ.( 
 . ٢٩ص: عرفةُللشيخ األستاذ حممد هادي م، راءُالتأويل يف خمتلف املذاهب واآل: انظر

  .٣ح ،٩١ ص،١ج: الكايفُ أصول )٢(
ــشيعة )٣( ــة األوىل .٤٣ح ،١٠٩ ص،١٨ج: وســائل ال ــات . <١: اإلخــالص>: ُواآلي واآلي

 .<٦-١: احلديد>: التالية
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ُدليـل عـىل أن هـؤالء مـصيبون يف )  الكـري خبـث احلديـديكام ينف(: السالم َّ
  .كام هو واضح، تأويالهتم

 : مها، َّوبذلك نخلص إىل نتيجتني مهمتني
ّأولوية بل رضورة التمسك بالعطف ورفض فكرة الوقف  :ُالنتيجة األوىل

ُوقد عرفت بأن هذا الوجه احلق قد ذهب إليه امل، ًمتاما ّ ِّلتفتون من املفرسين من َّ ُ
 .َّوقد تقدمت مجلة منها، أعالم الفريقني
ّكام يدعونا للتمسك بجريان القاعدة عىل كـل مـن صـدق  :النتيجة الثانية ّ

، )١(َّضـمن الـضوابط التـي نبهنـا هلـا أعـاله، عليه عنوان الراسخية يف العلـم
 جمموعـة انـستجيل مـن خالهلـ، َّل حاجة معرفية وعمليـة ماسـةّفالتأويل يمث

 إىل يةُاهرهـا إمـا مفـضوفظ، نصوص قرآنية يعرس علينا محلها عـىل ظواهرهـا
ًالتجسيم املمنوع عقال ونقال ُأو منافيـة للعقـل ، كام هو احلال يف آيات التشبيه، ً

؛ ومـن هنـا ذهـب بعـض األعـالم إىل )٢(وغري ذلـك، ُوموجبة النتفاء العدل
ًوجوب التأويل عقال ونقال ً)٣(. 

                                                 
الراسـخون :  ملراجعة التفصيل يف موضوعة الراسخية يف العلم ننصح بالرجوع إىل كتاب)١(

 .حمارضات السيد كامل احليدري، يف العلم
ْيد اهللاِ فوق أيدهيم{:  فآيات التشبيه من قبيل قوله تعاىل)٢( ْ َِ ِ َ َ ْ َ ُّكـل {: وقولـه. <١٠: الفتح> .}ُ ُ

ُيشء هالك إال وجهه ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ وأما املنافية للعقل والعـدل فمـن قبيـل قولـه . <٨٨: القصص> .}َ
َومن كان يف هـذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى {: تعاىل َ َ َْ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ ًوأضـل سـبيالَ ِ َ ُّ َ َ . <٧٢: اإلرساء> .}َ

ًوجـاء ربـك وامللـك صـفا صـفا{: وغري ذلك من قبيل قولـه تعـاىل ًّ َّ َ َ ُّ َ َُ ََ َْ . <٢٢: الفجـر> .}َ
ّعلام بأن التأويل ال خيتص بذلك، ُوعرشات اآليات أخرى َّ فهو شامل للقرآن بأرسه كـام ، ً

 .ُوقد أشار السيد األستاذ إىل ذلك، هو حال التفسري
ملؤلفـه ، ُتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتـاب اهللا العزيـز املحكـم:  انظر)٣(

   .٢٠٣ ص،١ج: العارف الكامل السيد حيدر اآلميل
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َّال ريب بأن استنطاق النص القرآين والوصول إىل كينونته املقدسة أمر غري  ّ َّ
ّ بدون اعتامد اجلانب التأوييل يف قـراءة الـنص؛ وللجانـب التـأوييل ّ البتةممكن

ُومرتبة النص التي تأيت يف طـول األوىل، مرتبة املفردات، مرتبتان  ّتقـدموقـد ، ّ
ّالتأوييل وإن كان يبدو ظاهرا غري معني باملعنى الداليل للمفردة َّبأن البعد   ّنلكً
والتفـسري ، فإن الوشائج التي تربط الظاهر بالباطن،  غري صحيحّتصورهذا ال

ُالبد أن تكون حمفوظـة حلفـظ الــمعطى التـأوييل مـن االنحـراف؛ ، بالتأويل ّ
ُولذلك كله فإن العملية التأويلية ال تعفى من مالح َّ ظة الوجه الداليل للمفردة ِّ

وأما ما يقع من اختالف ظاهري بـني داللـة املفـردات القرآنيـة مـع ، القرآنية
ّاملعطى التأوييل فإنه ينبغي أن يتحول إىل مهزات وصل تصحح لنا قراءة النص  ِّ َُّ ُ

ّال أن تعمق درجات التباين ُ. 
ّإذن فاملعطى التأوييل عىل مـستوى املفـردات ال يقـل  ُ املعطـى عـن  ّأمهيـةُ

ًوبالتايل فـإن اللحـاظ املجمـوعي للمفـردات والـنص تفـسريا ، التفسريي هلا َّّ
ّوتأويال يشكل لنا رؤية صحيحة عن مقاصد النص ُِّ ً)١(. 

ّمن هنا سوف ننتخب عدة كلامت مهمة من اآلية ملعرفة بواطنهـا األو َّ ليـة َّ
ُالقيوم ،اهللاُ(: وهي، عىل املستوى املفردايت ُّ َ ُّ كرسـي،ْ ِ ْ ُالطـاغوت ،ُهُ ُّويل ،َّ ِ ور ،َ  ،النـُّ

                                                 
َّفإهنـا ال تكـون بم،  للدين اإلسالميّتامة كام هو احلال يف تشكيل الرؤية الكاملة وال)١(  ّجـردُ

َّبعلم التفسري؛ وإنام ال بد من اإلحاطة باملعـارف أو ، أو بعلم الفقه، اإلحاطة بعلم الكالم
، ونعني هبا العقيدة والفقه والتفسري والفلسفة والعرفـان واألخـالق، اإلسالمية الرئيسية

َّفـإن اللحـاظ املجمـوعي ملعطيـات ، نطقاملّمقدمات ذلك من علوم اللغة وإىل باإلضافة 
ِّالعلوم يمكن الواقف عليها من تقديم رؤية كاهذه  ومـا ، ملة وصحيحة عن الدين اإلسـالميُ

ًعدا ذلك فإن مجيع الرؤى االجتزائية تكون قـارصة جـدا ومـا ذلـك الركـام مـن اخلالفـات ، َّ
 ). دام ظله(منه . ًاملذهبية والنزاعات الداخلية التأرخيية واحلارضة معا إال نتاج الرؤى القارصة



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٣٨٦

ِالظلامت َ ُ َّألن امللحـوظ فيهـا خـارج عـن ، أطلقنا عليها الكلامت الوجودية، )ُّ
ًدائرة االعتبار؛ وستساعدنا هذه الوقفـات املفرداتيـة كثـريا يف الوقـوف عـىل  ُ

 .ُتأويالهتا اجلملية
 )اهللاُ(: الكلمة الوجودية

ِّحمري العقول، املعبود(: من قبيل، َّمرت بنا إشارات ملعنى اجلاللة الغائب ، ُ
َّاملتنسك له، ُاملستعيص عىل األفكار، عن األنظار وقيل غـري ، )َاملفزع واملسكن، ُ

ً تشكل لنا مفهوما مركبـا ٍوهي معان، ذلك ًَّ ِّ ِّا يقربنـا مـن احلقيقـةّعامـُ ُ : وهـو، ً
ِّاملتفرد يف ( َّبأن معرفته احلقـة تكمـن ُاملفيض إىل اإلقرار ، )ِّلوهيته وكامله ورسهأُ َّ

ٍفكل قريب منـه بعيـد، وهذا هو االمتياز الفارد، يف العجز عن معرفته ّوكـل ، ّ
ّبعيد عنه قريب؛ فينقدح من هذا التفرد واالمتياز رساية التفرد واالمتياز حتى  ّ

ِّ متفرد يف لفظه ومعناه<اهللاُ>: فهو، وقد كان له ذلك، مَلَباسمه الع ُ. 
َّسلم التفسريي املفيض للسلم التأوييلُهذا هو معطى ال ُ َُّّ والذي جاء معناه ، ُّ

اهللا، معنـاه املعبـود (: قالحيث ، ًإمجاال يف كلمة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم
اهللا، (: عليه الـسالماإلمام الباقر ويف كلمة ، )١()...ؤله إليهُالذي يأله فيه اخللق وي
َّحتـري : أي، )٢()تـه واإلحاطـة بكيفيتـهّن درك ماهي عـُ اخللـقَِهلَمعناه املعبود الذي أ
 . اخللق عن دركه
، ُ الذي يشار بـه إليـه سـبحانه<هو>  صلة وثيقة بالضمري<اهللا>: َّإن لكلمة

َّحتـى قيـل بـأن لفـظ اجلاللـة أصـله اهلـاء ، )٣(وقد ورد ذلك يف آيات عديدة
                                                 

 .  ٨٩ص: التوحيد:  انظر)١(
  . ٨٩ص:  املصدر السابق)٢(
ّكـل حيـث ابتـدأت ،  من قبيل ما جاء يف مطلع اآليات الثالث األواخر من سـور احلـرش)٣(

َهو اهللاُ(: واحدة منها بقوله تعاىل ُ.(...   
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َّويف ضـوء معناهـا يف الـسلمية ا، <هو>: املوجودة يف الضمري لتأويليـة حـاول ُّ
 إىل إشـارة ،الـرشيفة الكلمـة وهـذه(: بعض األعالم االهتداء إىل ذلك بقوله

 أو الـصفات بتعـني تتعـني أن دون مـن هـي هي حيث من املطلقة اهلوية مقام
 وال ،األحديـة مقـام يف تعتـرب التي الذاتية األسامء حتى ،األسامء ّبتجيل ّتتجىل
 النقـي التقـي القلـب ذلـك حبصـا غـري مـن اإلشارة هذه تكون أن يمكن

 النبـي يكـن مل وإن ،العظـيم املقـام هـذا صاحب غري ومن األمحدي األحدي
 هبذه ّتفوه ملا ،املتعايل ِّاحلق نسب بإظهار ًمأمورا وسلم وآله عليه اهللا ّصىل حممد
 ينطـق أن سـبحانه اهللا قضاء يف جرى ولكن ؛واألبد األزل يف الرشيفة الكلمة
 .)١()ـ هو ـ اإلشارة هبذه، وآله عليه اهللا ّصىل اخلاتم النبي

ُوبـأي يشء يبـاح عـن ، فكانت إطالقية كامله سبحانه مانعـة عـن البـوح ِّ
 ّصىل ّيستمر مل وملا( . فتلك اجلذبة أثمرت اإلشارة والغيبوبة يف املطلق؟املطلق
 صـلوات قال الربزخية مقام عىل وحاز ،املطلقة اجلذبة يف وسلم وآله عليه اهللا
ٌأحد اهللاُ«: عليه اهللا َ«()٢(. 

دون سـائر األسـامء ، <اهللا>: وقد وقع يف قلبه الزكي صـىل اهللا عليـه وآلـه
ِّألن األسامء األخرى املتجلية له والتي أبرصها صىل اهللا عليه وآله يف ، ُاألخرى ُ ُ َّ

 اخلفـي الغيبـي ّلـتجيلويف مقـام ا، الواحديـة ظهـور يف مقـام ،عينه الربزخية
ً لكـل مـا جتـىل لـه يف املقـامني معـااألعظـم اجلـامع االسـمه َّألنـ، ألحديةل َّ ِّ ،

فكانـت جامعيتـه صـىل اهللا ، )أو أدنى(: واألحدية، )قاب قوسني(: الواحدية
ّعليه وآله الكربوية ملقام أحدية اجلمع الشامخ وعلو َّ مهته مكنتاه مـن الركـون ُ َّ

مع وما فتئ حتى أردفه إىل الركن الشديد فنطق صىل اهللا عليه وآله باالسم اجلا
 .بالتوحيد

                                                 
  .٥٩٢ص: للسيد اإلمام روح اهللا اخلميني، ًاألربعون حديثا:  انظر)١(
 .٥٩٢ص:  املصدر السابق)٢(
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ُالقيوم(: الكلمة الوجودية ُّ َ ْ( 
َّإن كل موجود قائم به سبحانه؛ و ُّقائم به لو غاب عنـه القيـوم طرفـة ّكل َّ

ًعني أبدا النتفى وصار عدما ّيته قيومية وجود أومُّفقيو، ً ُّال قيومية ، ًال وبالذاتُّ
ُّوهذه القيوميـة أبديـة ، )١(العرض باجلوهر احلاصلة بمعزل عن أصل الوجود

ّبدوام الوجود؛ من هنا يقول السيد اآلميل يف معنى قيومي لو غاب (: ته لألشياءُّ
ًعنها طرفة عني مل يبق له أثر ال ذهنـا وال خارجـا ً ّوهـذا هـو معنـى قيومي، َ تـه ُّ

ُاهللاُ ال إلـــه إال هــو احلــي القيــوم{: بحكــم قولــه، لألشــياء ُّ َُّ ْ ََ َ ُ ََّ َِ وميتــه يف ُّوقي، )٢()}ِ
 من قبـل ّوهي اخلضوع التام، ديمومة الوجود حتيط هبا صفة عىل أصل اإلجياد

ِّوعنت الوجوه للحي {: كام هو رصيح قوله تعاىل، موجود لواهب الوجودّكل  َ ُ ُ ُ َ َْ ِْ ِ َ
ًالقيوم وقد خاب مـن محـل ظلـام ُْ َ َْ ْ َ ََ َ ُّْ َ بمعنـى عـدم االنفكـاك عنـه ، )١١١: طـه( }َِ

َّكام تقدم؛ ولعل يف قوله ، ُكاك ولو طرفة عني يساوق العدمَّألن االنف، سبحانه َّ
ًوقد خاب من محل ظلام(: تعاىل ُْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ، ُإشارة إىل ظلمـة االعتقـاد باالسـتقالل عنـه) َ

ّلتقابل اخلضوع التام ُ ْعنَت>: ُ املشار إليه بكلمةِ َ> . 
ُكرسيه(: الكلمة الوجودية ُّ ِْ ُ( 

ُتعكـس انكفـاء املمكـن ، يف أزلية العلمَّإن هذه الكلمة الوجودية ضاربة 
فهو األمكن لظهـور الظلمـة بـالنور ، فالكريس جهة حكم وصدور، لألمكن

                                                 
مـن قبيـل قيـام املعنـى احلـريف ،  يف ظهورهةّعل يف وجود العرض وإنام ّعلة فاجلوهر ليس )١(

 <يف>: وإال فاملعنى احلـريف لكلمـة، ُوإنام يظهره، ُفاالسم ال يوجد املعنى احلريف، باالسمي
ُ املفيد ،زيد يف الدار: وقولنا، َّأو قل بأنه موضوع ملعنى الظرفية، ته احلقيقة نفس احلرفّعل

ًلكون الدار ظرفا وزيد مظروفا من خالل معن فهـام ، ى الظرفية الظاهر بواسطة االسـمنيً
ِمظهران للمعنى احلريف وليسا موجدين له ُ   ).دام ظله(منه . كام هو واضح، ُِ

 .٣٦٧ ص،٢ج:  تفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم)٢(
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ّببسط منه ممتد من العيل ٍّ َّفكان هو اللوح الذي سطر عىل صفحاته قلم ،  القديرُ
، العـرش مظهـر القلـمَّبـأن : أو كام قيـل، الوجود تفاصيل ما يكون إىل األبد

واألشياء فيـه ،  الكريس فمظهر اللوحوأما ،مجايلإرة فيه بوجه َّواألشياء مصو
؛ )٢(ة بـاللوحّ املـسام اجلامعـةيـةّالـنفس الكلهـو و ؛ أ)١(رة بوجه تفصييلَّمصو

وهـذا ، ها معنى الكريس هو اإلحاطة بالتفاصيلّفتكون اهليمنة التي يلقي بظل
ُوسـع كرسـيه (: اىلًاملعنى الدقيق هلذه الكلمة الوجودية موافق متاما لقولـه تعـ َ َُّ ِْ ُِ

َالساموات واألرض ْ ََّ َ َِ وإنـام هـي سـعة ، فالسعة ـ كام عرفت ـ ليـست زمكانيـة، )َ
 .رَّعلمية معرفية وجودية؛ فتدب

ُالطاغوت(: الكلمة الوجودية  َّ( 
بنكتة إخراجه ملواليه مـن النـور إىل الظلـامت يكـون انـتامؤه احلقيقـي إىل 

اغوتية تكشف عن كون صاحبها مل تعرض عليـه َّبمعنى أن الط، ًالظلامت عينا
الظلمة بقدر ما هو عني هلا؛ من قبيل النجاسات املنقسمة إىل ذاتية عينيـة غـري 

ولـذلك نجـد هـؤالء ، وإىل عرضية غري عينيـة قابلـة للتطهـري، قابلة للتطهري
َّاألعيان الظلامنية النجسة عندما دخلوا اإلسالم توغلوا يف ظلامنيتهم فـصاروا 

وإنام هـو ، ُافقني؛ فالطاغوت ليس جهة يصدر منها الظلم أو منتمية للظلمةُمن
ُفيكون الصدور الذايت آلثار الطواغيـت املـسانخة حلقـائقهم ، الظلم والظلمة

َّأو كام قيل يف الفلسفة بأن الذايت ال يعلل، ًرضوريا بالنسبة هلم ُ   .)٣(ألنه ذايت، َّ
                                                 

شـمس ، )رشح مفتـاح الغيـب(ُمصباح األنس : انظر.  القول للمريزا هاشم األشكوري)١(
 . اهلامش الثاين، ٢٩٤ص: ريالدين حممد بن محزة الفنا

، والكلمة لصدر الدين القنـوي صـاحب مفتـاح الغيـب. ٥٧ص: املصدر السابق:  انظر)٢(
 .َّكام جعل الرمحانية رس روح العرش، َّالذي جعل الرحيمية رس روح الكريس

ّمعناه أنه ال يعلل بعلـة غـري ا، َّإن ما ذكره احلكامء من عدم معلليته(:  قال اآلشتياين)٣( ملاهيـة ّ
ًوإال لزم أن يكون واجبا بالذات، ًالأصّال أنه غري معلل ، ّوعلتها ِّعرف:  - فقوهلم–... ّ ُ= 
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ّويل(: الكلمة الوجودية ِ َ( 
َوردم النقص بـه، ُكمل العقل بهّالويل من  َّ مـن فـوت مـصلحة أو ّفكـل، ُ
 حقيقـي؛ ومـن كـان هيـدي ٍّفهو ليس بـويل، بعمد أم بغري عمد، أوقع مفسدة

ِّللحق والباطل معا فهو ال يفرق بينهام ُ ً ّ احلق الواجـب ُّ؛ فالويلّوهو ليس بويل، ِّ
: ه تعـاىلوهـو قولـ، وال هيتـدي بأحـد، اإلتباع هو الذي هيتـدي بـه اجلميـع

َأفمن هيدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن ال هيـدي إال أن هيـدى فـام لكـم كيـف ...{ ُْ ْ َّ ُ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ ََ ََ ِّ ََّ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ َِ ُّ ِّ َ ِ
َحتكمون ُ ُ ْ ولقد أجاد عمر بن عبد العزيز بتقريب ذلـك عنـدما ، )٣٥: يونس( }َ
من (:  عندهفقال للجالسني، اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالمعنده قام من 

 أرشف النـاس هـذا القـائم مـن َّنإ فـ،كال:  فقال؟ فقالوا أنتم؟أرشف الناس
؛ )١() أن يكون مـن أحـدّبُ ومل حي، الناس أن يكونوا منهَّ من أحب،ًعندي آنفا

ّوكيف حيب الويل ّ  !؟ٍ الكامل أن يكون من غري هو ناقصُ
 )النور والظلامت(: الكلمتان الوجوديتان

 :ِّوله جتليات كثرية، ُلمة مقابلة العلم للجهلُالنور يقابل الظ
ِاهللاُ نور الساموات واألرض{: لقوله تعاىل، فهو اهللا سبحانه • ْ َّ َُ ْ َ َِ َ   .)٣٥: النور( }...ُ
ًوأنزلنا إليكم نورا مبينا...{: لقوله تعاىل،  وهو القرآن الكريم• ِ ُّ ْ ًْ ُ ُ َ ِْ َ َ َ : النساء( }َ
١٧٤(. 

                                                                                                                   
َّالذايت بام ال يعلل=  َّال يعلل ب: ّأي، ُ ُأو ال يمكـن أن جيعـل باجلعـل ، َّ غري علـة املاهيـةّعلةُ ُ

كان يف رتبـة اجلعـل وإن ، ّ املاهية به يف رتبة سابقة غني عن السببّتصافَّوأن ا، الرتكيبي
للمريزا مهدي مـدرس ، عليقة عىل رشح املنظومة للسبزواريت: انظر ...).ًالبسيط جمعوال

 . ١٦٩-١٦٨ص: آشتياين
رشح كتـاب بدايـة احلكمـة (دروس يف احلكمة املتعاليـة : ُولتوضيح املسألة يراجع كتاب

  .٥١٠-٥١٠ ص،١ج: تأليف السيد العالمة كامل احليدري، )ائيطباطبللعالمة ال
  .٣٠٤ ص،٣ج:  املازندراينبن شهر آشوبلإلمام احلافظ ال، يب طالبأمناقب آل  )١(
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ُقـد جـاءكم ...{: لقوله تعـاىل،  عليه وآلهوهو الرسول األكرم صىل اهللا • َ ْ َ
ٌمن اهللاِ نور وكتاب مبني ِ ُّ ٌ ٌِّ َ ََ ِ  .)١٥: املائدة( }ُ

ُومـن مل جيعـل اهللاُ لـه ...{: لقوله تعاىل،  املعصوم عليه السالمُّوهو الويل • َ ََ ِ ْ َ ْ َّ َ
ٍنورا فام له من نور ُّ ُِ ُ َ َ َ  .)١()٤٠: النور( }ً

َأفمن رشح اهللاُ صدره لإلسـالم فهـو {: ىللقوله تعا، وهو العلم والبصرية • ُ َ َُ َ َِ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َ
ِعىل نور من ربه ِّ ََّ ِّ ٍ ُ  .)٢٢: الزمر( }...َ

ًأو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا {: لقوله تعاىل، وهو العقل السليم • ُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ َْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ً َ َ َ
ِيميش به يف الناس َّ ِ ِ ِِ ْ  .)١٢٢: األنعام( }...َ

َيوم ترى املؤمنني واملؤمنـات يـسعى {: لقوله تعاىل، خرويةُوهو احلياة األ • َ ْْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُْ َُ
ٌنورهم بني أيدهيم وبأيامهنم برشاكم اليوم جنات َّ َ ْ ُ َ َ َُ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ  .)١٢: احلديد( }...ُ

َاهللاُ ويل الـذين آمنـوا خيـرجهم مـن {: لقوله تعـاىل، وهو اإليامن احلقيقي • ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ
ِلظلامت إىل النورا ُ ُّ َ ُِ ِ َ  .)٢٥٧: البقرة( }...ُّ

ِّإن مجيع التجليات اآلنفة تعكـس احليـاة احلقيقيـة والوجـود احلقيقـي • َّ ،
ِّفيكون النور هو التجيل األعظم للوجود احلق فإذا ما انتسب أحد لـه يكـون ، ِّ

وم ّوما القرآن الكريم والرسول األعظم والـويل املعـص، ِّانتسابه للوجود احلق
ة لـذلك االنتـسا ُوالعقـل الـسليم واحليـاة األخرويـة إال حواضـن علويــَّ  بُ

َّفهـو بالـرضورة احلقيقـة احلقـة ، والنـور جـامع هلـا، ِّاحلقيقي للوجود احلـق
ًوالوجود احلق؛ وقد سأل كميل بن زياد رمحه اهللا اإلمام عليا عليه السالم عن  ّ

 :احلقيقـة: قـال أمـري املـؤمنني ...؟قةما احلقي! يا أمري املؤمنني (: ًاحلقيقة قائال
حمو املوهـوم : قال، ًزدين بيانا: فقال كميل. كشف سبحات اجلالل من غري إشارة

: فقـال. ّهتك السرت لغلبـة الـرس: قال، ًزدين بيانا: فقال كميل. مع صحو املعلوم
                                                 

 .٥ ح،١٩٥ ص،١ج: ُأصول الكايف:  انظر)١(
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زدين : قال. لوح عىل هياكل التوحيدي، نور يرشق من صبح األزل: قال، ًزدين بيانا
 .فاحلقيقة هي النور األزيل، )١()أطفئ الرساج فقد طلع الصبح: فقال، ًبيانا

ِالظلامت>: وأما كلمة َ ُ اهتا يف قبال ّفبحكم املقابلة اآلنفة الذكر تكون جتلي، <ُّ
، ّويف قبال الرسول والويل عليهام السالم أئمة الكفـر، اهللا تعاىل عني الطاغوت

ويف قبال العقل تكون الـسفه ، ل والعمىويف قبال العلم والبصرية تكون اجله
ويف قبـال ، ُويف قبال احلياة األخرويـة الباقيـة تكـون الـدنيا الفانيـة، واجلنون

، ُّاإليامن تكون الكفر والنفاق؛ وبقدر انطفاء املساحات النورية متتـد الظلـامت
ًطبقــا لفلــسفة الكـامالت اإلهليــة القائمــة عــىل أســاس ، والعكـس بــالعكس

 .)٢(سفليةًال إىل مقام األوأو نز،  ملقام األحسنيةًإما ارتقاء، متداديةاحلركات اال

                                                 
  .٤٩٧ص : لقطب الدين الالهيجي، املقالة الثانية، حمبوب القلوب:  انظر)١(
َلقد خلقنا اإلنسان يف أحس{:  قوله تعاىل إشارة إىل)٢( َْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْْ ََ ٍن تقويم َ ِ ْ َ َثم رددناه أسفل سـافلني* ِ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ْ ََ ُ{. 

 .<٥: التني>
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ُاهللاُ ال إلـه إال هو احلي القيوم{: قوله تعاىل • ُّ َُّ ْ ََ َّ ََ ُ َِ ِ{ : 
 .التوحيد واالسم األعظم

ِله ما يف الساموات وما يف{: قوله تعاىل • َِ َّ ََ َ ُِ َ ِ األرضَّ ْ َ{: 
 .الصورة الباطنية للساموات واألرض

ِمن ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{: قوله تعاىل • ِ ِ ِْ َّ َِ ِِ َّ ُ َُ ْ َ ْ َ َ{: 
 .بواطن الشفاعة

ْيعلم ما بني أيدهيم وما خلفهم{: قوله تعاىل • َ ْ ْ ْ َ ُ َُ ََ ْ ََ َ َ ِْ ِ َ{: 
 .باطنية اإلحاطة العلمية

ِّوال حييطون بيشء م{: قوله تعاىل • ٍ ِْ َ َ ُ ُ َ َن علمه إال بام شاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ ْ{: 
 .باطنية الفقر اإلمكاين

َوسع كرسيه الساموات واألرض{: قوله تعاىل • ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ{: 
 .الصور الباطنية للكريس

ُوال يؤوده حفظهام وهو العيل العظيم{: قوله تعاىل • َِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َْ ُّْ َِ ُ ُ ْ ُ َ{: 
 .بطون احلفظ اإلهلي
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ُاهللا ال إلـه إال هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{  

 

من وقف عىل جزء يـسري ّكل التوحيد باملعنى الكالمي هدف قريب يناله 
ِّ العقلية واملؤيدات النقليةّدلةمن األ ولكنه توحيد رغم حتقيقيتـه صـوري ال ، ُ

ِّ وقد ألفتنا النظر إىل خطورة هذه احلدود املعرفيـة املتعلقـة ،يعدو دائرة الذهن
ّ ألفاظ ومعان تعقلناها وال متت إىل اهللا تعاىل بيشءّردألهنا جم،بالتوحيد َّ ولكن ، ٍ

فتكـون املعرفـة بـه ، هنالك توحيد آخر باملعنى العرفاين يتعاطى مـع احلقيقـة
ًتعاىل وتوحيده فيضا منبسطا عىل القلب وجتليـا جي ً عـل العـارف عـىل مـساس ًّ

ز التصويرات الذهنية عن اخلـارج إىل ّبمعنى اخلروج من حي،  باحلقيقةّومتاس
 .اخلارج نفسه

َّوال ريب بأن الصلة الوثيقة التي تربط االسم األعظم بأصل التوحيد إنـام 
َّمما يعنـي ، ائيّتبتني عىل أساس التوحيد العرفاين ال الكالمي أو الفلسفي املش

َّأن كل ،  من قصد الوصول إىل االسم األعظم بقـدم برهـاين ال يبلـغ مقـصدهَّ
َّوبالتايل فإن التوحيد العرفاين طريـق الوصـول إىل ، فعمله هباء وسعيه ضالل

َّممـا يعنـي أن العالقـة ، ّونعني بالوصول التحقق ال التحقيـق، االسم األعظم َّ
ع املعرفـة احلقيقية بني االسم األعظـم والتوحيـد هـي عالقـة مـرشوطة بنـو

َاهللاُ ال (: َّوحيث إن آية الكريس قد مجعت بني كلمة التوحيد يف قوله، التوحيدية
َإلـه إال هو ُ ََّ ِ ُاحلـي القيـوم(: واالسم األعظم يف قولـه، )َِ ُّ َُّ ْ َّفـذلك يـدل عـىل أن ، )َ ّ

ويف ضوء ذلـك تبتنـي ، املطلوب حتقيقه يف كلمة التوحيد هو املعرفة العرفانية
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َّسـواء فـيام يتعلـق بموضـوعة التوحيـد أم ،  ونتـائج جديـدةمعارف جديـدة
 :  كام ييلّبموضوعة التحقق باالسم األعظم؛ وهنا ثالثة مطالب نوجزها

 مراتبية املعرفة واملظهرية: لّاملطلب األو
، فهل األمر كذلك يف االسم األعظـم، ال ريب يف مراتبية معرفة اهللا تعاىل

 ؟وما هو الدليل عليه
، َّبأن االسم األعظم مرتبة واحدة مـن مراتـب معرفـة اهللا تعـاىل :ُيقالقد 

َّوبالتايل ال يمكن أن نتصور فيه املراتبية إمـا أن يكـون ،  بـه دفعـيّتصاففاال، ُ
 .بتامم كامله أو ينتفي بتامم كامله
صف ّفهنالـك مـن يتـ، ً ثبوت املراتبية أيـضا: هوَّولكن الصحيح يف املقام
كـام هـو احلـال بالنـسبة جلملـة مـن ، السم األعظـمبمرتبة دانية من مراتب ا

كام هـو احلـال بالنـسبة لألنبيـاء ، وهنالك من ينال مرتبة عالية منه، الصاحلني
كـام هـو ،  لكـامالت االسـمامعةاجل، وهناك املراتب األعالئية، عليهم السالم

َّحال الرسل واألئمة عليهم السالم ويف طليعتهم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه ، ُّ
َّوآله؛ وقد عرفت بأن من خصائص االسم األعظم العيني الغنى واالستقالل 

ُوأن مظاهره ليست مسانخة وآية لتامم كامله، وعدم التناهي ُوإنام ملا يمكن أن ، َّ
وهـي ، ؛ وإال سـيلزم حـصول املعرفـة اإلحاطيـة)١(َّ ويظهر ويتنزل منهّيتجىل

ًممنوعة عقال ونقال سـبحانك مـا (:  عليـه وآلـهوقد ورد عن رسول صـىل اهللا، ً
وإن كانت معرفتنا ال تعدل ، فاملعرفة بقدرنا ال بقدره، )٢()عرفناك حق معرفتك

َّشيئا أمام معرفته صىل اهللا عليه وآله بربه عز وجل ِّ ً. 
يف ، وأما الدليل عىل مراتبيته فام جاء يف حديث حـروف االسـم األعظـم

                                                 
 .٢٠٤ ص،٣ج: )تفسري القرآن الكريم(تسنيم :  انظر)١(
  .٢٢٧ح ،١٣٢ ص،٤ج: يلعوايل الآل )٢(
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يـا وزيـر سـليامن علـيهام كام يف قصة آصـف بـن برخ، أكثر من حادثة ومورد
ًوالتي تثبت أيضا أن للعرتة الطاهرة اثنني وسبعني حرفـا منـه، السالم ً ؛ ويف )١(ُ

َّرواية أخرى أن  عليـه وسـىمل و،يعمـل هبـامكـان  ني حرفعليه السالمعيسى ل ُ
ع ُمجـقد  و،نيدم مخسة وعرشآل و،نوح ثامنيةل و، ستةإلبراهيم و،السالم أربعة

 عنـد اهللا ًا واحـدًاحرفـَّأن هنالـك و، صىل اهللا عليه وآله ه لرسول اهللاّذلك كل
جـامع مـن خـصوصياته أنـه حـرف ؛ ولكنه )٢(تعاىل استأثر به يف علم الغيب

َّ املنزلةحروف االسم األعظمكامالت جلميع  ُفهذا التنـزل املختلـف بعـدد ، )٣(ُ ّ
 احلروف حيكي مراتبية االسم األعظم

  مراتب التوحيداالسم األعظم أرفع: املطلب الثاين
، َّإن مراتبية التوحيد تقتيض وجود مرتبة هـي أرشف املراتـب التوحيديـة

 أرشف املراتب املعرفيـة التـي يرتقيهـا ّمتثلوإذا كانت مظهرية االسم األعظم 
َّن املعرفية احلقيقية احلقة هي ما تعلق منها بالتوحيـدأو، إنسان َّ ولـذلك قيـل ، َّ

َّكامل متصور فأصلّكل َّبأن  َّه التوحيد؛ فإنـه يتعـني أن يكـون االسـم األعظـم ُ
فإذا ما أردنـا أن ننهـل املعـارف التوحيديـة ، ًأرشف املراتب التوحيدية إطالقا

 املعـصوم عليـه ّوهـو الـويل، ُاخلالصة فينبغي أن تؤخذ من اإلنـسان الكامـل
 َّوبالتايل فإن اجتامع كلمة، ًالسالم الذي صار مظهرا من مظاهر االسم األعظم

ُالتوحيد مع الكلمة املشرية لالسم األعظم تـدعونا بـاملعنى البـاطني إىل أخـذ 
                                                 

  .٢٣٠ ص،١ج: ُأصول الكايف:  انظر)١(
عليـه َّوقـد مـر توجيـه اسـتحواذ آدم . ٤ ح،٢٢٩ص:  الكـربىبصائر الـدرجات:  انظر)٢(

السالم عىل حروف أكثر من حروف نوح وإبراهيم وعيسى وموسى علـيهم الـسالم مـع 
 .فراجع، ُأهنم من أويل العزم ومل يكن آدم عليه السالم كذلك

 .٣١٨ ص،٥ج: لامزندراينل، رشح أصول الكايف:  انظر)٣(
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فذلك هـو سـواء الـسبيل ، ِّمعارفنا التوحيدية من املظهر احلق لالسم األعظم
إنـه ، الذي ال نملك ضامنة للهدى يف السري يف غـريه، ّوالرصاط احلق املستقيم
ََّومل{:  قال تعاىل؛سبيل األنبياء واملرسلني َا توجه تلقـاء مـدين قـال عـسى ريب أن َ ِّ َ َ َ َّ ََ َ َ ََ َ َْ َْ ِ
ِهيديني سواء السبيل ِ َّ َ ََ ِ ِ ْ َّومتعلق دعوة مالئكة الـرمحن يف قولـه ، )٢٢: القصص( }َ ُ

َإذ دخلوا عىل داوود ففزع منهم قالوا ال ختـف خـصامن بغـى بعـضنا عـىل {: تعاىل ُ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ َُ َ ِْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ ِ َ َ ِ
ُبعض فاحكم  ْ ْ ََ ِبيننـا بـاحلق وال تـشطط واهـدنا إىل سـواء الـرصاطٍ ِ َِ ِّ َ ْ َ َ ََ َْ ِ َ ْْ ُ َ ََ ِّ َ ؛ )٢٢: ص( }ِ

هـو طلـب ألرشف مراتـب ، ولو بـأدنى مراتبـه، فطلب مقام االسم األعظم
 . التوحيد

 شواهد العالقة اجلدلية بني التوحيد واالسم األعظم: املطلب الثالث
ه العالقـة واجلدليـة وهنالك شواهد كثرية وردت يف توطيد وتوكيـد هـذ

وهـي ، َّوسوف نعتمد عىل حقيقـة حفظتهـا لنـا املـدونات التأرخييـة، املعرفية
ّتعتمد عىل مسألتني مهمتني تتعل  : ومها،  عليهم السالمقان بسلوك أهل العصمةَّ

َّوهي أن األنبيـاء واملرسـلني ومطلـق املعـصومني علـيهم  :ُاملسألة األوىل
هم لتلـك ءَّبل إن اصطفاءهم واجتبا، لتوحيدالسالم قد بلغوا أرشف مراتب ا

وقد كـان التوحيـد ، املناصب اإلهلية العظيمة إنام هي ثمرة توحيدهم اخلالص
 .ُم األكرب ودعوهتم األوىلهَّمه

بمعنـى أنـه  ،َّإن االسم األعظم قـد اقـرتن بأهـل العـصمة :املسألة الثانية
،  غري املعصوم بذلكّلويل اّتصافُوإن كان ال يبعد ا، هم بهّتصافُعرف عنهم وا

َّولو بأدنى مراتبه؛ ولكننا عىل سبيل اجلزم ال نجـد عينـات واضـحة أكثـر ممـا  ِّ
 .َّيتعلق بأهل العصمة

َّفإذا مجعنا بني نتيجة املسألتني ينتج لدينا أن هنالك عالقة وثيقـة وجدليـة 
ليهم َّارتباط عميقة بني التوحيد واالسم األعظم؛ وبالتايل فإن أهل العصمة ع

ًالسالم يف الوقت الذين يدعون رعاياهم إىل التوحيد فإهنم يدعوهنم ضمنا إىل 



 ٣٩٩ ............................................................................تأويالت آية الكريس 

أن  بعـد َّإالومـا دعـوا إىل ذلـك املقـام ، الوصول إىل كامالت االسم األعظـم
 . وعملية معنوية، فدعوهتم علمية معرفية، ًصاروا مظهرا له

ْ  ما   ا سماوات وما   األر{: قو  تعا  َ ِ َِ ََ َِ َ  ُ  }ِضَ
 

َّإن للساموات بعدا معنويا يتعلق بمقام القرب من اهللا تعاىل ً ً فالـسامء مـن ، َُّ
 يف فلسفة الكامالت اإلهلية تعني الـسري باجتـاه ّوالرفعة والعلو، ّالرفعة والعلو
ّكام أن األرض تشري إىل التسفل واخللود إىل األرض وال، القرب اإلهلي ّدس يف َُّ

ًولذلك فإنه سبحانه عندما ينص عىل كون الساموات واألرض ملكـا ، الرتاب ّ
ًفذلك يدلل عىل أن مقام القرب منـه ملـك لـه أيـضا، له َّ ِّ َّبمعنـى أن طالـب ، ُ

َّألنه بطلبه هذا يرمي للـدخول ، ًالقرب منه ال ينال شيئا من ذلك بغري إذن منه
ّإال أن حتوله ، ًكينونته داخال يف ملكهوإن كان العبد يف أصل ، يف ملكه سبحانه

ّوهكذا يف مقـام التـسفل ، من مقام إىل آخر بحاجة إىل إذن من املالك احلقيقي
ّواخللود يف األرض فإن اإلنـسان ال يملـك ذلـك بـشكل مـستقل  حتـى وإن َّ

وقـد ، دون أن يلزم منه اجلرب، فال يقع منه ذلك إال بإذنه تعاىل وإرادته، اختاره
 . من هذه الدراسة ودراسات سابقةّ عدةضيح ذلك يف موارد توّتقدم

َفإن اهللاَ يضل مـن يـشاء وهيـدي مـن يـشاء فـال ...{: ومنه تفهم قوله تعاىل َ َُ َُ ََ َ َ َ ُِ ِْ َ َ ُّ َّ ِ
ٍتذهب نفسك عليهم حرسات َ َ ْ ْ َُ َ ْ َِ َ َ ْ َ ْ ، ةّعامـَّهذا فيام يتعلق باهلدايـة ال، )٨: فاطر( }...َ
ّوال ريب بأن األمر يشتد و ِّاملتعلقـة  ،ةّاصـَّيتأكد أكثـر عنـد طلـب اهلدايـة اخلَّ

ُاملعـرب عـنهم بالـرصاط املـستقيم بلحـاظ ، بوالية أهل البيت عليهم الـسالم َُّ
ّوهم سبل السالم بلحـاظ تعي، حقيقتهم الواحدة فـذلك ، )١(نـاهتم اخلارجيـةُ

                                                 
َهيدي به اهللاُ من اتبع رضوا{:  تعاىلمع األمران يف قولهاجت )١( َ َْ ِ َّ ِ َ ِ ِِ ْ ِنه سبل السالم وخيرجهم مـن َ ِّ َّ ُُ ُ َ ُ ُِ ْ ُ ِ َ ََ

ٍالظلامت إىل النور بإذنه وهيدهيم إىل رصاط مستقيم ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ُّْ ُّ َْ ْ َ ََ ْ َ ُِ ِ ِِ َ ِ ِ  . <١٦: املائدة> .}ُّ
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فليس هنالك نعمة أعظم من نعمـة معرفـة ، االهتداء هو األكثر عناية ورعاية
فإسالمه وإيامنه بـاهللا تعـاىل والرسـول ال يكفيـان لتتمـيم ، َّكلف إمام زمانهامل

كام ورد يف احلديث الصحيح عن الرسـول األكـرم صـىل اهللا عليـه ، اهلداية له
َّوآله يف عاقبة عدم معرفة املكلف إمام زمانه  يعـرف إمامـه من مـات ال(: قوله، ُ

 حقيقة هذه امليتة عليه السالم الصادق َّوقد بني لنا اإلمام، )١()مات ميتة جاهلية
ِّفيكون األمر متعلق، )٢()كفر ونفاق وضالل(: اجلاهلية بقوله ،  باهلداية بقسميهاًاُ

ُبمعنى أن الذي ال يعرف إمام زمانه ال حيفظ له األصل الذي انطلق منه وهـو  َّ
 عىل ولذلك نجد اإلرصار الشديد والتوكيد الكثري، اإليامن باهللا تعاىل ورسوله

إظهار هذه احلقيقة الواجبة االعتقاد هبا يف كلـامت أئمـة أهـل البيـت علـيهم 
: عليـه الـسالم) البـاقر(قلـت أليب جعفـر : فعن زرارة بن أعني قال، السالم

ّإن اهللا عز وجل (: أخربين عن معرفة اإلمام منكم واجبة عىل مجيع اخللق؟ فقال ّ ّ
ّبعث حممدا صىل اهللا عليه وآله إىل الناس ًحجةً أمجعني رسوال وً  هللا عىل مجيع خلقه يف ّ

ّفمن آمن باهللا واتبعه وصدقه فإن معرفة اإلمام منا واجبة عليه، أرضه ّ ّّ...()٣(. 
َّبل إن معرفة اإلمام ليست جمرد عملية وقائيـة مـن ميتـة الكفـر والنفـاق  َّ

لـك بـام يف ذ، وإنام السبيل األوحد لالرتقاء يف املعارف والكامالت، والضالل
ّ هو السلم املعـريف احلـق عليه السالمفاإلمام والويل املعصوم ، معرفة اهللا تعاىل ّ

للوصول إىل الغاية من أصل اخللق الكامن يف معرفة اهللا سـبحانه؛ وقـد سـأل 
َجعلت فداك، (: ً عن هذه املعرفة قائال عليه السالمأبو محزة اإلمام حممد الباقر ِ ُِ ْ ُ

ّاهللا عز وجلتصديق : فام معرفة اهللا؟ قال ، وتصديق رسوله صـىل اهللا عليـه وآلـه، ّ
والـرباءة إىل اهللا ، ّواالئتامم به وبأئمة اهلدى عليهم الـسالم، عليه السالمّومواالة عيل 

                                                 
 .٣ ح،٣٧٧ ص،١ج:  أصول الكايف)١(
 .٣ ح،٣٧٧ ص،١ج: السابقاملصدر  )٢(
 .٣ ح،١٨٠ ص،١ج: املصدر نفسه )٣(
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ِّعز وجل من عدوهم ّ ّهكذا يعرف اهللا عز وجل، ّ ّ ُ()١(. 
ًوهذه املعرفة عىل أمهيتها إال أن صاحبها عىل خطر أيضا َّ  الحتامل وقـوع ؛ِّ

ّفإن السبب يف انفالت كثـري مـن رعايـا األئمـة علـيهم ، لزلل والتخاذل منها َّ
رغم معرفتهم التحقيقيـة ، ّوخذالهنم وربام االنتصار ألعدائهم، السالم عنهم

فـدعاهم ذلـك للطمـع بجـوائز ، ّهو تعرضهم ملداخل الدنيا وغرورهـا، هبم
؛ وأمامنـا )٢(مـاهنمّفلم تنفعهم معرفتهم الصورية التحقيقية بإمـام ز، السلطان

ِوما حممد إال رسول قـد خلـت مـن قبلـه {: وهو قوله تعاىل، شاهد قرآين عظيم ِ ِْ ََ َْ َ ْ ٌَ ٌ ُ َ َّ ََّ ِ َ ُ
َّالرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم عىل أعقابكم ومن ينقلب عىل عقبيه فلـن يـرض اهللاَ  َُ َ ْ َ َ ْ ْ َّ ُ َُّ َ َ َ َ َُ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ُُ ِ َ َ َُ َ ِ

ِشيئا وسيجزي اهللاُ ْ ََ َ ًْ َ الشاكرينَ ِ ِ ومل ، ذلك االنقالب اخلطـري، )١٤٤: آل عمران( }َّ
َوقليـل مـن عبـادي {: وهـو قولـه تعـاىل، ينج منه إال القليـل مـن الـشاكرين َ ْ َِ ِ ِِّ ٌ َ

ُالشكور ُ  املعرفـةُ؛ وبغية اخلالص مـن ذلـك لـيس أمامنـا سـوى )١٣: سبأ( }َّ
 .وستأيت اإلشارة له يف بحث الحق، ّالتحققية الشهودية

، وهـي ملـك هللا تعـاىل، َّفإن السامء مقام الرفعة والكـامل، ِّ أي حالوعىل
ًوإرادة اإلنسان مستقلة ال تكفل له شيئا من الرفعة َّ وكذلك السقوط والضعة ، ُ

وقـد عرفـت الوجـه يف ذلـك؛ ، َّفال بد من إذنه سبحانه، ُاملشار إليها باألرض
َّفيتحصل لنا أن السامء مقام القرب ُالقـرب البعـد وو، ُالبعـدواألرض مقـام ، َّ

ُ املريد احلجب الظلامنيةاُاألوىل يتجاوز فيه، مرتبتان ِّخيلفها ولكن تبقـى معـه ، ُ ُ
ُفإن اهلدف هو القبول؛ والثانية يتجاوز فيها العـارف احلجـب ، رشحات األنا َّ

َّفإن اهلدف هو الوصول؛ واحلجب الظلامنية ،  يشءاحيث ال يبقى منه، النورية
ولـذلك صـلة ، وأما النوريـة فهـي سـبعة، دد بحسب هوية املريدُمتفاوتة الع

                                                 
 .١ ح،١٨٠ ص،١ج: نفسهاملصدر  )١(
 َّفإن الكثري منهم كانوا جيلـسون حتـت، ًكفى بقتلة اإلمام احلسني عليه السالم شاهدا عىل ذلك )٢(

 .َّولكن العربة باخلواتيم، فعدوا عليه فقتلوه، َّوممن كاتبوه وبايعوه، عليه السالم ّمنرب اإلمام عيل
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 .وثيقة بعدد الساموات السبع
ُإن هذه احلجب وإن كانت نورية يف ذاهتا ال ظلمة فيهـا إال أهنـا حتجـب ، َّ

إن رفعتـك ، )حجاب نوري(سامء ّكل و، ّالقلوب واأللباب عن رب األرباب
ًا عنـدها فهـي أرض؛ وبـذلك وإن أبقتك رهين، ُإىل السامء األخرى فهي سامء

وجدليـة القـرب ، تكون جدلية السامء واألرض هي جدليـة النـور والظلمـة
والـشيطان ، والدنيا واآلخرة، إهنا جدلية املوت احلياة: ولك أن تقول، والبعد

 .واإلنسان
ِمن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنه{: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ

 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ َ{  

 

ُ أخروي يقوم به أصـحاب املقامـات املقبولـة ، سلوكان عمليانلشفاعةل
َّودنيوي ينهض هبا الكمل من أوليائه سـبحانه، لدى اهللا تعاىل ُ حيـث يـسلك ، ُ

َّباملشفع له باجتاه حتصيل الكامل املطلوب واملناسب له ومـن نـال الـشفاعة ، )١(ُ
 هـو مـن أهـل ُبـل ال يبعـد أن يكـون، الدنيوية كان األقرب لنيلها يف اآلخرة

ُبيد أن مقاماهتا العليا ، ُفالشفاعة مقام مرشع األبواب، ًالشفاعة يف الدارين معا َّ
 ويف صدارهتم يقـف الرسـول األكـرم ،خرت ألهل العصمة عليهم السالمُّاد

 .صىل اهللا عليه وآله
                                                 

َّمر بنا أن معرفة اإلمام عليه السالم واجبة )١( ًكـون حتـصيل الكـامل واجبـا أيـضاوبمعية ، َّ ً ،
يكون حتصيل رضا اإلمـام عليـه الـسالم ، والوجدان والفطرة شاهدان عىل وجوب ذلك

وبالتـايل ، والكالم هو الكـالم، فاهلدف من معرفة اهللا سبحانه حتصيل رضاه، ً أيضاًاواجب
، يـة للـسالكَّفإن معرفته عليه السالم ورضاه هلام شأن عظـيم يف املـسرية املعرفيـة والعمل
ًبمعنى أن هذين األمرين حيققان لنا شفاعته يف الـدنيا فـضال عـن اآلخـرة ِّ والـشفاعة يف ، َُّ

ِّالدنيا أرضية القبول األخروي؛ ومن هنا يتـضح أن هـذا املقطـع يعرفنـا باملقـام املعنـوي  ُ َّ ُ
 ).دام ظله(منه . الذي ينال به اإلنسان الشفاعة لنفسه ولغريه
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ُّوهنا نحتاج أن نبحث يف مجلة أمور تنم لنـا عـن أرسار دقيقـة للـشفاعة ُ ،
وعالقة ذلك باملراتـب املعرفيـة ، شأهتا واختصاصها والقائم هباِّتتعلق بأصل ن

ًواإليامنية التي عليها الشفيع واملشفع له؛ وأخريا حدود الـشفاعة املـأذون هبـا  َّ ُ
 .وعالقة ذلك بالتوحيد
فإهنا تندرج ضمن النظام الكـوين القـائم عـىل أسـاس ، أما نشأة الشفاعة

كــام هــو ظــاهر ، انويــة أو عالجيــةوبالتــايل فإهنــا ليــست عمليــة ث، التكامــل
ِّحيث أراد البعض أن جيعلها مفتاحا حلـل أزمـات ، ّالتصورات الساذجة عنها ً

ِّأو معوقات يقع فيها اإلنسان ّيمثـلَّواحلال أن هذا األمر ال ، ُ  أكثـر مـن زوايـا ُ
فالـشفاعة حلقـة وجوديـة تكوينيـة أساسـية يف نظـم عـامل ، جانبية للـشفاعة

ه ّوتثبـت لـبعض خواصـ، ً وأهنـا مقرونـة بـاهللا تعـاىل ابتـداءَّالسيام، اإلمكان
وهـذا األمـر ال ينـسجم مـع ، فهي وظيفـة إهليـة خالـصة، ِّباملظهرية والتجيل

فالقرآن الكريم شـفيع لنـا ، تصويرها بنحو من الدور الثانوي يف نظم الوجود
  املعـصوم شـفيعّوالـويل، بإيصالنا إىل كامالت يستحيل الوصول إليها بدونـه

لإلنسان بإنقاذه وإيصاله إىل كامله املطلوب؛ وهذا هو الدور األسايس للقـرآن 
ِّفكيف يتصور يف حقهام ثانوية الدور الكاميل؛ ولذلك كنـا وال ، ًواملعصوم معا َّ ُ

ًزلنا نؤكد كثريا عىل كينونة الشفاعة يف الـدنيا قبـل اآلخـرة ِّ بخـالف النظـرة ، ُ
َّبـل إن ،  الـشفاعة يف الـدار اآلخـرةالساذجة التي حاولت أن ختترص مـساحة

مساحتها واحلاجة إليها يف احلياة الدنيا أوسـع بكثـري مـن مـساحتها يف الـدار 
ُفإن اإلنسان منذ أن يوجد يف هذا العامل تولد معـه احلاجـة للـشفاعة، اآلخرة ُ َّ ،
ُمر معه حتى آخر حلظة من حياتـه؛ بخـالف الـشفاعة األخرويـةتوتس فإهنـا ، ّ

ّن احلاجة إليها تفرزها مواقف معيإ و،أضيق دائرة  .نةَّ
فإهنــا وظيفــة كربويــة يف نظــم الوجــود ، وأمــا اختــصاصها والقــائم هبــا

وهذا الـدور ، اإلمكاين وحفظه من خالل إيصاله إىل كامله ضمن حركة نوعية
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َّاألعالئي يقتيض جمموعة خصائص ومميزات يف شخصية الـشفيع؛ بمعنـى أن 
وبالتايل فقصور البعض عـن أداء هـذا ، ا يف الكاملُالشفاعة حتتاج من يسانخه

َّأو قل بأن اإلذن اإلهلي هو اآلخـر ، ِّالدور كاشف إين عن قصور كامل الشفيع
َّوأما اخلصائص والـصفات فـإن ، مقرون باملستوى الكاميل الذي عليه الشفيع

ّأرفعها شأنا حتقق معرفة اهللا تعـاىل وتوحيـده بـاملعنى العرفـاين ال الكالمـ ، يً
 تهـاوإنـام حقيق، فأرضية الشفاعة ليـست الـصور الذهنيـة للمعـارف اإلهليـة

وهو اهللا تعاىل؛ وبالتايل ، ّالتحقق ليكون الشفيع جمىل لكامالت الشفيع احلقيقي
َّفإن الشفاعة آخذة يف التعقيد كلام اتسع دور الشفيع َّ. 

َّومن اخلصائص األخرى للشفيع درايته وإحاطتـه املعرفيـة باملـشف ُ ، ع لـهُ
َّفليس للشفيع أن يقوم هبذا الدور وهو جاهل هبوية املشفع له ّوإال سوف ترد ، ُ ُ

وإن كانت شـفاعته مقرونـة بـإذن الـشفاعة ، َّمع أن الشفيع احلقيقي، شفاعته
وهـذا األمـر ال يكـون إال بعـد ، إال أهنا عادة ما تكـون مقبولـة، ًوالقبول معا

َّالفراغ من حتقق معرفتهم باملشفع  ًد أن تكون قدرا متيقنااوهذه املعرفة تك، لهُّ َّ ًُ ،
َّألن الشفعاء الذين نتحدث عنهم عا وقد ورد يف احلديث عن ، فون باهللا تعاىلرَّ

ومـن عـرف ، )١()ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه(: أمري املؤمنني عيل عليه السالم
ّ ألنه يعرف ذلك بتوسط علم ربه جلـت قدرتـه،ّربه كان لغريه أعرف ّ ّ لـذا و ،ّ

من عرف نفسه كان (: عليه السالم قوله عيل أمري املؤمننيفقد ورد يف ذلك عن 
؛ فتكـون معرفـة الـشفيع )٢() ومن جهل نفـسه كـان بغـريه أجهـل،لغريه أعرف

ّباملشفع له حتصيل حاصل ألصل معرفته برب َّ  .هُ
َّوأما اخلصيصة األخرية التـي نـود الوقـوف عنـدها فإهنـا تتعلـق بأصـل  ُّ

                                                 
  .<٣٣٩>:  رقم،٢٩٢ ص ،٢٠ج: ابن أيب احلديدح رش ، هنج البالغة)١(
 .١٨٨١ص،  ٣ج: ميزان احلكمة )٢(
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بقطع النظر عن أهليتـه لـذلك أو عـدم ، َّ فهنالك من يتقدم للشفاعة،الوظيفة
َّإال أنه غري مكلف بـذلك، ّأهليته َّالسـيام فـيام يتعلـق ، عيـةُّفهـي شـفاعة ترب، ُ َّ

َّوهنالك من يقوم بذلك بصفتها وظيفة إهلية مكلف هبـا، بالشفاعة التكوينية ُ ،
ّوهذه الوظائفية تقربنـا ، عيةّث عن الشفاعة الوظائفية ال التربّونحن إنام نتحد ُ

 املعصوم عليه ِّوبالتايل سوف تنتهي بنا عند الويل، من فكرة ونظرية التنصيص
َّما بالنسبة لغريه فـإن شـفاعته مهـام بلـغ كاملـه ال تعـدو الـشفاعة أو، السالم
 .ّالتربعية

َّوأما بالنسبة للمراتب املعرفية واإليامنية التي عليها الـشفيع واملـشفع لـه ُ ،
ِّففيام يتعلق بالويل وإنـام ، ً املعصوم عليه السالم فمعـروف احلـال ولـو إمجـاالَّ
ًفإن الشفيع ال بد أن يكون داخال يف والية اهللا تعاىل وخارجا ، الكالم يف سواه ًَّ َّ

ًبمعنى أنه قد خرج متاما من دوائـر الظلـامت ودخـل يف ، من والية الطاغوت
َاهللاُ ويل الـذين آمنـوا خيـرجهم مـن {: اىلوذلك بمقتـىض قولـه تعـ، دائرة النور ُ َ َِّ َُ ِ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُّ ِ

ِالظلامت إىل النور ُ ُّ َ ُِ ِ َ فـال معنـى للنظـر يف شـفاعة شـفيع مل ، )٢٥٧: البقـرة( }...ُّ
   .أو ما زال يرزح حتت نري الطاغوت وأهدافه، يعرف بعد والية اهللا تعاىل

وليـست ، ة إهليةإذن فبواطن الشفاعة هي التثبت من كوهنا وظيفة تكويني
َّوإن املتمظهر هبا هو أن يكون عارفا باهللا تعاىل وباملشفع هلم من قبلـه، ّتربعية ً َُّ ُ ،

ِّوهذا ما ينم عن خصائص الويل فتكون بواطن الشفاعة ،  عليه السالم املعصومّ
ِّبواطن الشفيع؛ وهذا األمر مل يلتفت له أحد من املفـرسين واملـؤولني للقـرآن  ُ ُِّ

 . ُ مل يبحثوا يف أصل بواطن الشفاعة ليدركوا صلتها ببواطن الشفيعبل، الكريم
وأما بالنسبة للبحث األخري حول حـدود الـشفاعة املـأذون هبـا وعالقـة 

َّفإن ذلك مما يعرس حتديده، ذلك بالتوحيد  ِّألننا نجهـل حـدود معرفـة الـويل، َّ
النـسبة وأمـا ب،  صـاحب الـشفاعة احلقيقيـةهاملعصوم عليـه الـسالم باعتبـار

 وأمـا .ًياسا لنستنبط منهـا حـدود الـشفاعةللشفاعة االعتبارية فإهنا ليست مق
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ًبالنسبة لإلذن اإلهلي وكونه مقياسا ومناطا حلدود الشفاعة  فإنه يدخل ضمن ،ً
 .وكالمنا يف اجلنبة التطبيقية، ةّعامالضوابط الكربوية ال

َّيمكن أن يقال بأن األصـل يف شـفاعة املعـصوم عليـ، نعم ُ ه الـسالم هـو ُ
َّكــام أن األصــل يف شــفاعة غــري املعــصوم هــو الــرشطية ، ّالفعليــة والتحقــق

ٍوهذا ال يعني انقطاع شفاعاهتم بقدر ما هو تقرير واقـع حـال هـم ، والتعليق
َّعليه؛ جدير بالذكر أن الـويل  املعـصوم يف صـورة احتياجـه للـشفاعة فإنـه ال َّ

 ّ فـشفيعه اهللا تعـاىل ورسـوله والـويلوأما ما سواه، ه سبحانهّيطلبها إال من رب
    .وقد عرفت واقع احلال، ّوما سواهم فشفاعتهم تربعيه، املعصوم

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ{ 

 

َّها هنا مقدمتان مهمتان للوصول إىل باطنية اإلحاطة  : ومها، َُّ
َّفـإن ، ية العلـمّخاصـَّوهي عبارة عن إشارة خفية تتعلـق ب :ىلُة األوّقدمامل
ًحصوليا كان أم حضوريا، العلم وهذا ما يعنـي أننـا ، توليدي قابل لالمتداد، ً

ًولكننا عـاجزون جـدا عـن ، نستطيع أن نرصد ما لدى العامل من علم فعيل له
 . العلم واملعرفةةِملا عرفت من امتدادي، رصد ما سيصل إليه

ًقد مر بنا أن من خصائص الشفيع احلقيقي أن يكون عارفا  :ةمة الثانيَّاملقد َّ َّ
ًوعارفا باملشفع له أيضا، هّبرب َّ ُوهذه املعرفة الثنائية قد يلحـظ فيهـا أهنـا ذات ، ًُ

فجاء اإلرشـاد القـرآين إىل ، ًألهنا شملت اخلالق واملخلوق معا، مساحة كبرية
فهـو ، ائيتهـا فهـي حمـدودة بعلمـه تعـاىلَّأن ذلك العلم وتلك املعرفة عـىل ثن

ْما بـني أيـدهيم{: سبحانه يعلم بعلمهم الفعيل ْ ْ َِ ِ َ َ َومـا {: واالمتـدادي القـادم، }َ َ
ْخلفهم ُ َ ْ ، ُحتـى وإن اخـرتق احلجـب الـسبعة، َّبـل إن علمهـم ومعـرفتهم، }َ

ِّمتوقف عىل مشيئته سبحانه  .كام هو واضح يف الفقرة الالحقة، ُ
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، َّطة العلمية هللا تعاىل بعلم الشفعاء علتها إعطاؤها هلـمإذن فباطنية اإلحا
وإحــاطتهم عرضــية عــىل جزئيتهــا ،  عــىل ســعتها وإطالقهــاةفإحاطتــه ذاتيــ
تـنجيل بعـض ، واإلطـالق والتقييـد، وبـني الذاتيـة والعرضـية، وحمدوديتها

 .َّوتتجىل صفحات من البطون، احلدود
َّوأما إذا عممنا ذلك إىل ، شفعاء إىل ال<هم>: هذا فيام إذا قلنا بعود الضمري

َّالشفعاء واملشفع هلم َّفـإن ، َّأو عممنا ذلـك للنـاس أمجعـني، وهو ليس ببعيد، ُ
ّوظــاهر الــنص انــرصاف الــضمري ، اإلحاطــة بالــشفعاء حاصــلة باألولويــة

ِلـه مـا يف الـساموات {: َّ إال أن القرينة يف قوله،بل هو املوافق للسياق، للشفعاء َ َُ َّ َِ
َوما  ِيف األرضَ ْ َ ً تساعد عىل الشمول أيضا}ِ وأما بحسب القرائن اخلارجة عـن ، ُ

، ية الشاملة للوجود بـأرسهّ حاكمة باإلحاطة الكلافإهن، عقلية أم نقلية، النص
ّوهذه اإلحاطة الكلية تقتضيها قيومي ُّ  . تهِّ

َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 ْ
ِ ِ ِ ِ ِْ  ٍ ْ َ َ ُ ُ َ َ{  

 

 : ملحاتّ عدةوها هنا
ّهي أن العلم مهام كانت مساحته ضـي :ُألوىلا مـرشوط ، قـييقة فهـو تعلَّ

 .بحصول املشيئة
ُة والشفعاء خاصة مفـاض منـه تعـاىلّعامعلم الناس  :والثانية فمـشيئته ، َّ

 .سبحانه حتكي فيضه
ُن هذا العلم املفاض يمكن سلبهأ :والثالثة ُوهب بمشيئته ويـسلب ُفهو ي، َّ
 .بمشيئته

ًن هنالك علام إحاطيا ولو كـان بجزئيـة صـغريةأ :والرابعة وعلـم غـري ، ًَّ
وإنـام تنفـي خـصوص ، إحاطي؛ واآلية ال تنفي حصول العلم غري اإلحاطي
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ال يكون إال بمـشيئة  -ولو بجزئية صغرية  -اإلحاطي؛ وهذا العلم اإلحاطي 
 .منه سبحانه
ًطية تكشف لنـا عـن كـون العلـم حـضوريا ولـيس َّن اإلحاأ :واخلامسة

ًفإن احلصويل ـ ولو كان بيشء صغري ـ ال يكون إحاطيا، ًحصوليا َّألن حقيقة ، َّ
واملعرفـة الظاهريـة ال يـصدق عليهـا عنـوان ، ذلك اليشء تبقى غري معلومـة

 .ًزاُّاإلحاطة إال جتو
َّن طلب العلـم حاجـة ملحـأ :والسادسة ُ ه وهـو وعـدم االسـتغناء عنـ، ةَّ

ِّيدلل عىل فقرية املفاض عليه، ُمفاض من قبله تعاىل ًوهذه الفقرية ليست أمرا ، ُ
ّوشاهدها يف املقام دون التوقـف عـىل املـشيئة ، وإنام ذاتية عينية ،ًعارضا عليه

 .اإلهلية
، َّفإن واقعيته ومقتضاه هو السري باجتاه الغنـي، وأما باطنية الفقر اإلمكاين

ّيمثلىل ما َّبمعنى أن الفقر ع إال أنه بمقتىض حركيته باجتـاه ، ٍه من سلب للكاملُ
وما دامت الفقرية ثابتة غـري قابلـة للـزوال فالـسري ، ًالغني املطلق يكون كامال

فهو ضامنة ديمومـة حتـصيل  ،ٍ املطلق والكامل املطلق باق إىل األبدىباجتاه الغن
ًة عن املمكن فـضال عـن  ففرض رفع الفقريً.وهبذا املنظار يكون كامال، الكامل

ًحماليته وعن كونه موجبا للقول ب ُ ًوهو حمال عقال ونقـال،  الواجبّتعددُ فإنـه ، ً
َّفالفقرية موجبة للكامل وصامم أمـان للـسري باجتـاه ، ٍقاض عىل حتصيل الكامل

ّبل إن بطانتها احلقيقية اإلقرار بوجود الغني املطلق والتعلق به، ذلك ِّ َّ. 
َّثم إن الكامل  ِّالذي يسري املمكن بفقرية باجتاهه قد عرب عنه بالعلم اإلهليَّ ُ ،

ق بـذلك اليـسري مـن علمـه ّبه تعني التحقـواإلحاطة ، بمقتىض فقرة البحث
ّوإذنـه باإلحاطـة التحققيـة ، ق موقوف عىل إذن منه تعـاىلُّ التحقاوهذ، تعاىل

قرار بالعبوديـة ًال وبالذات عىل اإلّالشهودية ال التحقيقية الربهانية موقوف أو
املنتهي إىل الكشف عن ،  اإلقرار بالفقرية املطلقة:بمعنى آخر، املطلقة هللا تعاىل
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:  الصادق عليه السالمالتوحيد يف الربوبية؛ وقد ورد يف ذلك عن اإلمام جعفر
 وما خفى يف ،جد يف الربوبيةُقد من العبودية وُ فام ف.العبودية جوهرة كنهها الربوبية(

  .)١()...صيب يف العبوديةُالربوبية أ
َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{  

 

َّها هنا أمران ينبغي اجلمع بينهام للخـروج بنتـائج تأويليـة يف غايـة الدقـة 
َّفقد مرت بنا مجلة بيانات تتعلق باخلزائنية التكوينية لعـ :لّأما األو، ِّواألمهية امل َّ

َوإن من يشء إال عندنا خزائنـه ومـا {: ُواملشار إليها بقوله تعاىل، اإلمكان بأرسه َِّ ُ َُ َ َ َِ ِ ٍَ َّ ِ ِْ َ
ٍننزله إال بقدر معلوم ُ ُْ َُّ ٍ َ ِّ ََ ِ َّ ِ ُوأن هذه اخلزائنية هي مـستودع احلقـائق ، )٢١: احلجر( }ُ َّ

ِّفتكون املحصلة، ُوهي أرضية التأويل من جهة أخرى، من جهة يشء ما مـن : ُ
  .َّبمعنى وجهه وصورته الباطنية احلقة، إال وعندنا حقيقته وتأويله

وأن ،  ضاربة يف أزليـة العلـم<ُّكرسيه>: َّقلنا بأن الكلمة الوجودية :والثاين
؛ فتكـون رة بوجـه تفـصييلَّفيه مصوًمجيعا األشياء َّأن و، الكريس مظهر اللوح
 .اطة بالتفاصيلها معنى الكريس هو اإلحّاهليمنة التي يلقي بظل

َّوبذلك نتحصل عىل النتيجة املهمة والدقيقة َّوهي أن خزائنـه مودعـة يف ، َّ
ُفاخلزائن اجلامعة للتفاصيل حقيقة وتكوينا قد أحيط ، بل هي الكريس، ّكرسيه ً

َوسـع كرسـيه الـساموات واألرض{: ألنـه قـد، ّهبا بـالكريس ْ َّ ُّ َْ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َّوبالتـايل فـإن ، }ُ
وتكـون اخلزائنيـة والكـريس ، ة للكـريس هـي عـني اخلزائنيـةالصورة الباطني

ًأحدمها مفرسا لآلخر ِّ ُ. 
ء أوجـده اهللا يف العـامل الـذي ال أكمـل منـه يف  ما من يش(: قال ابن عريب

 وهـذه ،هّ وهـذه اخلـزائن يف كرسـي،اجلـوداإلمكان إال وله أمثـال يف خـزائن 
                                                 

 .٧٧ح ،٥٥٦ ص،٤ج: للشيخ احلويزي، تفسري نور الثقلني )١(
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ّكـل  فاألمثال من ،شخاصهااألمثال التي حتتوي عليها هذه اخلزائن ال تنتهي أ
نـوع وجـد منـه مـا ّكـل يف الدنيا واآلخرة لبقـاء فرد زمان ّكل وجد يف ُء ت يش
 .)١(...)وجد

ه ُّ فأعالهـا كرسـي،اخلزائن عند اهللا تعلـو وتـسفلو (: وقال يف مورد آخر
 ومـا بـني ، وأدنى اخلزائن ما خزنته األفكـار يف البـرش،وهو علمه وعلمه ذاته

 فهـي ،هـا عنـد اهللا فإنـه عـني الوجـودّ وكل،وسة ومعقولـةهذين خزائن حمس
 فاخللق واخلالق واملقـدور ، والنسب واحلدوث والقدملألعيانحرضة جامعة 

 فأمره يف سـامئه و هـو ،واحد لصاحبه أمر وقوتّكل والقادر وامللك واملالك 
 فإنا من أهل األرض ونحن املخاطبون هبـذا ،هّ وقوته يف أرضه وهو دنو،هّعلو
 ٍّ والنزول ال يكـون إال مـن علـوً، وهلذا كان القرآن منزال،خلطاب ليس غريناا

 ومعلول علمنـا ّعلةوملا مل يكن يف الكون إال ، ّكام العروج ال يكون إال إىل علو
 .)٢() األقوات العلوية والسفلية أدوية إلزالة أمراض وال مرض إال االفتقارَّنأ

ُفالكريس ببعديه جعل إلنقاذ اإلنسا ن؛ وهذا مـا يـدعونا ملعرفـة وظائفنـا ُ
ًوحتديدها جتاه الكريس معرفيا ومعنويا  دون ّ البتةُوهذا األمر ال يمكن حتقيقه، ً

 : وهذا ما ينبغي توضيحه بالبيان التايل، ِّمعرفة مظاهره وجتلياته
ُإن الكريس هو األصل الذي يعتمد عليه يف بنـاء الـيشء والعـامل بـأرسه ، َّ

ََولوال الكريس ملا اسـتقر ، ًفيكون مبنيا عىل الكريس، وعييشء بوجوده املجم
ِّوبالتـايل فـإن اخلزائنيـة التـي تعـرب عـن ، بمعنى ال بقـاء لـه، يشء يف الوجود ُ َّ

هي املحور والقطب واخلليفة؛ فإذا ، ٍّالكريس كحد أدنى إن مل تتجاوزه للعرش
ِّكان الكريس مظهرا مـن مظـاهر قدرتـه وجتليـا مـن جتلياتـه  ًٍّ فهـو ، العظمـىً

                                                 
 .<٣٦٨>: ، الباب٩٨ ص،٦ج: ّالفتوحات املكية:  انظر)١(
 .يف حرضة املقيت، <٥٥٨>: ، الباب٣٦٥ ص،٧ج: ّالفتوحات املكية:  انظر)٢(
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َّالواسطة التكوينية بني اهللا تعاىل وخلقه؛ فإذا ثبـت أن هنالـك عينـة وجوديـة 
ًجعلها اهللا تعاىل خليفة له وقطبا وحمورا يف الوجود اإلمكاين وواسطة لفيـضه ً ،

 .ٍّوالكينونة كينونة جتل كام عرفت، فإنه سيكون هو الكريس وهو اخلزائن
 روايات ذات صلة

َّليات نحاول أن نتلمس العينات الوجودية واملظهرية ّبعد عرض هذه األو ُ
، وذلك من خالل عرض روايات ذات صلة باملورد، ه وخزائنهّالكربى لكرسي

 : وهي
 )الصادق (سمعت أبا عبد اهللا: عن عبد الرمحن بن كثري قال: ُالرواية األوىل
، )١() اهللا وعيبـة وحـي،نحن والة أمـر اهللا، وخزنـة علـم اهللا(: عليه السالم يقول
فهم خزنة العلم ووعـاء فيـضه ، والوحي إشارة إىل فيضه، والعيبة هي الوعاء

 .هم اخلزنة والواسطة يف الفيض: أي، الذي يصلنا من خالهلم
: قال يل أبو جعفر عليـه الـسالم: عن سورة بن كليب قال :ةالرواية الثاني

، )٢()عىل فضة إال عـىل علمـهان اهللا يف سامئه وأرضه، ال عىل ذهب وال َّواهللا إنا خلز(
وهـذا هـو وصـف ، وهنا توكيد لـسعة العلـم املحـيط بالـساموات واألرض

ُّهم عليهم السالم كرسيه؛ وقد ورد : ُبعبارة أخرى، ًفيكون وصفا هلم، هِّكرسي
 .ًذلك رصحيا يف اخلرب الالحق

  عـرج يب إىل الـسامءَّثـم(: جاء يف حديث اإلرساء واملعـراج :الرواية الثالثة
 ّهل تعرفوننا حـق! ّمالئكة ريب: ، فقالت املالئكة مثل مقالة أصحاهبم، فقلتةالثاني
ان علمـه، والعـروة ّومل ال نعرفكم وأنتم صفوة اهللا من خلقه، وخز:  قالوا.؟معرفتنا

                                                 
ئمة عليهم السالم والة أمر اهللا وخزنـة  األَّنإ>: باب. ١ح ،١٩٢ ص،١ج: الكايفُ أصول )١(

 .<علمه
  .٢ح ،١٩٢ ص،١ج:  املصدر السابق)٢(
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 ؟ العظمى، وأنتم اجلنب واجلانب وأنتم الكـرايس وأصـول العلـمّجةالوثقى، واحل
ّفكل ، وهم الكرايس، ُن علمه بل أصولهاَّ إذن فهم خز،)١()ا السالمَّ منًفاقرأ عليا

تـه وخالفتـه ي اهللا تعـاىل يف زمـان والّواحد منهم عليهم السالم كـان كـريس
، ّفتكون الكرسية صـفة ملـصقة هبـم، واحد منهم ال يزولّكل وكامل ، اإلهلية

ًفهم الكرايس مجعا وتفريقا ً. 
ن أهل البيت علـيهم الـسالم من هنا ونتيجة وظيفتنا اإلهلية جتاه األئمة م

ُتتبني لنا وظيفتنا جتاه الكريس بصفته مظهرا من مظاهره سـبحانه العليـا التـي  ً َّ
َّجتلت يف الرسول األعظم وعرتته الطـاهرة علـيهم الـسالم؛ وهـذه الوظيفـة 

ِّ تكليف نؤديهّردليست جم ج مـن الظلـامت ووإنام هو طريقنا األوحد يف اخلـر، ُ
 . والدخول يف النور

ُهو السبيل الذي يفيض بنا إىل معرفـة اهللا تعـاىل وتوحيـده : ارة أخرىببع
ًحتقيقا وحتققا ّ وقد ورد ، ُودون السري يف ركبهم ليس هنالك إال الضالل املبني، ً
:  عبد اهللا عليه الـسالم يقـولأباعبد الرمحن بن كثري قال سمعت يف ذلك عن 

 .)٢() اهللا وعرتتهّنبيورثة  و نحن ،رف اهللاُ ولوالنا ما ع،بد اهللاُبنا ع(
ُومن البني بأن أوىل رسوم وظائفنا جتاههم هي وجـوب طـاعتهم ولـزوم  َّ ِّ

وقد عرفت يف أكثر من ، الهتم والرباءة من أعدائهماق بموُّأو التحق، متابعتهم
وهـو قولـه ، ًالة وفقا ملقتـىض آيـة لكـريساّمناسبة لزوم حتقق الرباءة قبل املو

ْفمن يك{: تعاىل َ َْ ِفر بالطاغوت ويؤمن باهللاَِ ِِ ِْ ُ َْ ُ َّ َّ؛ وباألمرين معا يتحقـق االنتـساب }ُ ً
ًة بـالكريس مظهريـا وإرشاقيـاّتمثلـوبصفتهم العلميـة امل، ًاحلقيقي هلم أعيانا ً ،

َّإن كرسيه بمعنى (: ُبعبارة أخرى، فالكريس بنكتة إحاطيته ينتسب اجلميع إليه

                                                 
  .٥٧ ص،٤٠ج: بحار األنوار )١(
  .٣ح ،٨١ص: بصائر الدرجات )٢(
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وهو من مظـاهر فيـضه املطلـق ، ًاقياًانتساب مجيع املخلوقات إليه انتسابا إرش
، من حيث اإلحاطة العلمية واحلاكمية، )١()ّفيعم مجيع املمكنات، غري املحدود

ولزوم املتابعـة لـه؛ ولكنـه بلحـاظ منـاطي الكفـر واإليـامن ختتلـف رعايتـه 
وهـذا ،  قـرسي ال فـضل لنـا فيـهّعـامومستويات فيضه؛ فذلك االنتـساب ال

وهو االنتساب احلقيقي الذي ،  مدخلية جلية فيه طوعي لناّاصاالنتساب اخل
 .الفضل فيهّكل يكمن 

ُوال يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{:قو  تعا  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ َ{ 

 

ًإن لدوام احلفظ أسبابا ظاهرة نكتفـي ، ً منهـا؛ وأرسارا خفيـةةنذكر ثالث، َّ
 : ار احلافظ؛ أما الظاهرة فمنهاباثنني منها؛ ضمن أرسار احلفظ وأرس

، ُ حضور عامل اإلمكان املشار إليـه بالـساموات واألرض بـأرسه أمامـه.١
داخـل يف (: َّوهو احلضور الذي نبه إليه أمري املؤمنني عيل عليـه الـسالم بقولـه

 ّفاألشياء يف وجودها ال تنفـك، )٢()وخارج عنها ال باملزايلـة، األشياء ال باملامزجة
 وهذا هو معنى حركـة الوجـود الفقـري باجتـاه الوجـود الغنـي ،عن وجوده

، ّعـامًوالوجود الفقري إما أن يبقى قابعا يف قصور اإلبقـاء ال، لضامن ديمومته
وهـو مقـام ، أو يعلو إىل فضاء البقاء ببقائه سبحانه، وهو مقام أسفل السافلني

 .أحسن تقويم
ِملـا ، قيقية ال صوريةوهي إحاطة تكوينية ح،  إحاطته العلمية بالوجود.٢

ّة؛ ومقتىض هذه اإلحاطة حتقـق احلفـظ ّقدسعرفت من كون علمه عني ذاته امل
 . ّالتام

                                                 
  .٢٦٣ ص،٤ج:  مواهب الرمحن)١(
  .٩٦ ص،٢ج: للحكيم السبزواري،  رشح األسامء احلسنى)٢(



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٤١٤

َّ إن كل ما عداه ممكـن.٣ وإن بلـغ أرشف ، ٍفهـو دان يف وجـوده وكاملـه، َّ
ًاملراتب معرفيا ومعنويا وإال فال ،  واملقايسة تقريبية.مقايسة بوجود اهللا وكامله، ً

ً وجودا وكامال يف ّواخلالق واملخلوق؛ وهذا الدنو، َّاملطلق واملقيدوجود هلا بني  ً
ً وجودا وكامال يف ساحة احلافظّ والعلو،ساحة املحفوظ  ًا يسريَجيعل املحفوظ ،ً
 .حفظه وبقاؤه

ِّفمنها ما يتعلق برس احلفظ، وأما األرسار اخلفية َّ ومنها ما يتعلق بمظهرية ،َّ
 : وهي كالتايل، ِّوجتلياتهِّ وصلة ذلك بالكريس ،احلافظ
  أرسار احلفظ: ًالّأو

منها طلب معرفة اهللا ، َّن أصل اخللق له أرسار كثرية وحكم وفريةأ: ومنها
ًكنـت كنـزا خمفيـا(: كام هو ظاهر احلديث القـديس، تعاىل فيكـون طلـب ، )...ً

، عينة وجوديةّكل وهو هدف عيني الزم ، معرفته سبحانه هو الغاية القصوى
، َّتحقق سيلزم مـن عـدم احلفـظ نقـض الغـرضيَّفإن هذا اهلدف ما مل وعليه 

َّفإذا ما حقق أحـد هـذا اهلـدف فإنـه ، ًفكان احلفظ اإلهلي حفظا لذلك اهلدف
وبالتايل فالـذي مل يـصل يكـون ، َّيتحول من احلفظ اإلبقائي إىل احلفظ البقائي

والبقـائي ، يوالذي وصل حمفـوظ بـاحلفظ البقـائ، ًحمفوظا لغاية نوال اهلدف
وأما اإلبقائي فهو البقاء بإبقاء ، وهو اخللود املطلق، معناه البقاء ببقاء اهللا تعاىل

 . ُفال يسانخ اخللود، اهللا تعاىل
 أرسار مظاهر احلافظ: ًثانيا

ُن عـود الـضمري ـ يف أحـد وجوهـه ـ إىل الكـريس يعطـي صـفة أ: ومنها َّ
ن هو األنسب ملقتضيات السياق ؛ وعود الضمري إليه وإن كاِّاحلافظية للكريس

َّوإنـام سـقنا عـدة قـرائن ، )١(كام فعل الـبعض، ِإال أننا مل نكتف بذلك، والنظم
                                                 

  .٣٣٦ ص،٢ج: امليزان يف تفسري القرآن:  انظر)١(
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كنفي التعب عن ، )١(ينبغي مراجعتها لصلة بعضها فيام نحن فيه، إلثبات ذلك
َّلعـدم احتاملـه يف الثـاين؛ وأن الكـريس ، الكريس أنسب من نفيه عن اهللا تعاىل

ُفظ ؛ وهذا العود يوجب أن تكون هنالـك وظـائف جديـدة وعاء وظيفته احل
إذ ال معنـى ، للكريس جتاه الساموات واألرض غري موضوع السعة العلمية هلام

وهـذه الوظيفـة ، ة جتـاههاميـلسعة الكريس هلام دون أن تكون له وظيفة حقيق
ّالكربى تتجىل أمامنا من خالل االلتـزام أو َّ َال َو{: بعـود الـضمري يف قولـه: ًالُ

ُيؤوده ُ ُ فيكـون ، ِّبااللتزام بعوده عىل مظـاهره وجتلياتـه: ًوثانيا، ِّعىل الكريس: }َ
ًالكريس حافظا واقعيا بمظـاهره اخلارجيـة ًوهـذه املظـاهر ـ وفقـا للبيانـات ، ً

ِّ بالويل املعصوم واخلليفة اإلهلي واإلمام ّتمثلِّاملتعلقة بتأويل مفردة الكريس ـ ت
 .املنصوب من قبله

 بيانات ّ عدة ورد يف هذا احلفظ الولوي من قبل املعصوم عليه السالموقد
 بغـري األرضلو بقيت (: عليه السالمقول اإلمام جعفر الصادق : منها، حديثية

فـع ُ اإلمام رَّلو أن(: اإلمام الباقر عليه السالمواآلكد منه قول ، )٢()إمام لساخت
 .)٣()بأهلهكام يموج البحر ، من األرض ساعة ملاجت بأهلها

مظهـر : أي، ّ املعصوم عليه السالم مظهر كرسـيه سـبحانهِّوبالتايل فالويل
ّاحلفظ اإلهلي لعامل اإلمكان بأرسه؛ وهذا ما يـسم يه العرفـاء الـشاخمون بمقـام ُ

ٍأو نقطة امللتقى بني قويس النزول والصعود؛ وهـو معنـى عـال ، قطب الرحى ُ

                                                 
خـصوصيات احلفـظ >: وضـمن عنـوان، القـسم الثـاين مـن التفـسري املوضـوعي:  انظر)١(

فات التفـسريية  .<اإلهلي فأعطـت هـذا ، والريب بأهنا قرائن مل تكن هلـا سـابقة يف املـصنَّ
  .اإلرجاع متانة عالية

 .١٠ح ،١٧٩ص ،١ج: الكايفُ أصول )٢(
 .١٢ح ،١٧٩ص ،١ج: صدر السابق امل)٣(
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ث جابر بن عبـد اهللا  وآله يف حديف عنه رسول اهللا صىل اهللا عليهَورشيف كش
ل يشء خلـق اهللا مـا ّأو:  اهللا صىل اهللا عليه وآلـهَا سأل رسولاألنصاري عندم

ّكـل خلقـه اهللا ثـم خلـق منـه ، ك يا جابرّنور نبي(:  فقال صىل اهللا عليه وآله؟هو
َّ وأكدته وعمقته املالئكة يف قوهلا لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه يف .)١()خري َّ
ّوقـد ضـمنه ، )٢()وما صعد إىل اهللا فمن عنـدكم، ما نزل من اهللا فإليكم(: عراجامل

َّينحدر عنـي الـسيل وال يرقـى إيل الطـري(: بقوله عليه السالم أمري املؤمنني ّ()٣( ،
ُ علمه حتـى املالئكـة املـشار إليهـا  وال يرقى إىل،فالسيل فيض علمه ومعرفته

 ومقام يف طول علم ومقام رسول اهللا صىل َّوقد نبهنا إىل أنه علم، بكلمة الطري
 .)٤(فال تذهب بك املذاهب، اهللا عليه وآله

                                                 
  .٤٣ح ،٢٤ ص،١٥ج:  بحار األنوار)١(
  .٨ ح،٨ ص،١٥ج:  املصدر السابق)٢(
 .ّ اخلطبة الشقشقية: هنج البالغة)٣(
ُّمعنى احلياة والقيومية>: حتت عنوان، التفسري املوضوعي القسم الثاين )٤( َ ْْ  .النكتة الثالثة، <...َ
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ِال إكراه يف الدين{: قوله تعاىل • ِّ ِ َ َ ْ ِ  .حقيقية اإلكراه: }َ
ِّقد تبني الرشد من الغي{: قوله تعاىل • ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ  .اإلهليأرسار التبيني : }َ
ِفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللاِ{: قوله تعاىل • ِِ ِْ ُ ْ َ ََ ُْ َّ ُ ْ َ{ : 

 .القراءة التوحيدية بنفي الطاغوتية    
َفقد استمسك بالعروة الوثقى{: قوله تعاىل • ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ُْ ِْ ِِ َ َ َ{ : 

 .املعاين الباطنية للعروة وصور االستمساك هبا    
َال انفصام هلا واهللاُ{: قوله تعاىل • َََ َ ِ ٌ سميع عليمَ َِ َِ ٌ{: 

 .بطون االنفصام وتبعاته    
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ِال إكراه   ا ين{:قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{  

 

َّالدين بكل معانيه ومتعلقاته مكلل بصبغة الكامل ّ فهـو الكـامل الـذي ال ، ُّ
،  منتهـى كاملـهتـهد جعل سبحانه يف معرفوق، )١(ل الدين معرفتهّوأو، نقص فيه

ومـا دام ، َّوبالتايل فإن الدين حمـض كاملـه، ُفالساعي ملعرفته مستغرق يف كامله
َّاألمر كذلك فإنه ال يتصور يف دينه اإلكراه؛ بمعنى أن ما يتمتع بـه الـدين مـن  َّ َّ ُ
ًقوى اجلذب واألمن والطمأنينـة يغنيـه متامـا عـن فـرض حـاالت اإلكـراه ُ ،

 .وال عجز يف ساحته وال يف بيانات دينه، كراه وسيلة العاجزفاإل
 موجـود تـدعوه فطرتـه ّفكل،  أحدههنالك إكراه فطري ال خيلو من، نعم

ُإال أنه عادة ما خيطئ ، ِّوهو طيع يف حتقيق ذلك، ه لذلكّوتضطر، لتحقيق كامله
ّالويل ال فـ، ِّفتربز احلاجة للويل املعصوم لتصحيح سـريه واجتاهـه، يف املصداق

ُ وإنام يلفت أنظاره إىل جهة كامله؛ ولذلك فاإلنسان ،ُيوجد الداعي يف الطالب
وهـذا اإلكـراه مطلـوب ، ُمكره عىل حتصيل كامله بداعي فطرته ال بأمر مواله

 .قد أودعه اهللا تعاىل يف خلقه رمحة منه، ًجدا ألنه عمل وقائي
  اجلذب والكاملّقوة :لّألوا، ِّ عن اإلكراه ألمرين أساسينيّإذن فالدين غني

َّ تكفل الفطرة بإكراه صاحبها عىل حتصيل كامله؛ فإذا ما عرفنا بأن :والثاين، فيه ّ
فإنه سوف يثبـت لـدينا ، الصوهو دين التوحيد اخل، اإلسالم هو دين الفطرة

                                                 
  ).١(:  خطبة رقم١٤ ص،١ج: هنج البالغة:  انظر)١(
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ُبأن الفطرة السليمة التي تكره صاحبها عىل طلب كامله إنام تكرهه عـىل اختـاذ  ُ َّ
ًوتوحيده عقيدة وسلوكا؛ فحقيقة نفي اإلكراه يف املـورد هـو ال ، ًنااإلسالم دي

   .وال إكراه بعد حصول اجلذبة، إكراه بعد إكراه الفطرة

َ قد ت   ا رشد من ال {:قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ   َ  َ{  

 

َّكام أن الغي، َّإن الرشد هو حمض الكامل ل  هو حمض النقص؛ وحمض الكامَّ
وحمـض الـنقص شـخص الطـاغوت وصـفاته؛ وهـذا ، ذاته وصفاته سبحانه

َّوما عداه يف مدعي الكـامل حمـض ، الوجود بأرسه حيكي كامله ومجاله وجالله ُ
فهـل بعـد ، والعدم ـ وهو حمض هالك ـ حيكـي سـواه، وهم؛ فالوجود حيكيه

أكـرب؛ ّوهل بعد هذه احلكاية يف العدم غي ، هذه احلكاية يف الوجود رشد أكثر
 .والوجود صفحات التبيني، ّفذلك هو الرشد وذلك هو الغي

، املولوية واإلرشادية، َّمن هنا فإن مجيع البيانات القرآنية والنبوية والولوية
َّفمن اختـذها طريقـا وخلـف ، إنام هي صفحات دأبت يف عكس كامله سبحانه ً

وأما من ، شد سبيله حمكومة له كان الرةّواختذها مطي، الدنيا وراءه بتكبرية منه
 مصريه؛ فالتبيني تبيـني ُّة هلا كان الغيّواختذته الدنيا مطي، أغمض الطرف عنها

وقد كفاه ، ُفكيف خيطئ السالك طريقه، وتبيني كامله تبيني لزيف غريه، لكامله
 ؟ته ورسيرته فيصلح كامل حالهّإصالح ني

َّما ترك املالك احلق صفحة تنطق بوجوده إال  عـىل تبيـني ً وجعلهـا دلـيالّ
والغائـب ذلـك الـوهم ، َّمن شم وجودهّكل فاحلارض هو يف ، ّالرشد من الغي

وال كـامل لـه سـوى ، إذ ال دليل عليه سـوى عدمـه، ُالذي يدعى بالطاغوت
فإن امتأل بـه الـسالك ، زيفه؛ ذلك هو التبيني الذي انبسط عىل الوجود بأرسه

يكـون ، ةِّيانـات حقيـة جديـدلينطلـق مـع ب، لّه يكون قد أهنى سفره األوّلرب



 ٤٢١ ............................................................................تأويالت آية الكريس 

ّالتخلف عنها قيد أنملة غي ًوالتمحض والتمظهر فيها رشدا، ًاّ لينتهي إىل سفر ، ّ
ُحتى يكون املسافر جذوة حقية ال يبرص ، ثالث وبيانات جديدة للرشد والغي ِّ ُ

ِّإال ربه وبرب ِّوال يسمع إال ربه وبربـ، هَّ ، ًه؛ فيكـون أهـال للـصحو بعـد املحـوَّ
ِّاين بفنائه بيانا عىل احلق سبحانهويكون الف ِّورشدا يف قبال الغي، ً ًُ. 

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا{: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْ ُ ْ َ ْ َ َ{  

 

ُّوأوىل الظلـامت وأشـد، ظلمـةّكل َّال بد من التخلية املطلقة من تبعات  ها ُ
َّ؛ فإذا متت له التخليـة فلـم تعـد للنجاسـات ظلمة النفس الناطقة بلسان األنا
ّعندئـذ يـصح لـه الـتحيل واالتـشاح ببارقـة ، أعيان منظورة وال آثار ملحوقة ّ

ومجع بني الظلمة ، إيامنه؛ فمن مل يكمل رسوم التخلية سقط يف مراتب التحلية
وله ،  فيرتك صاحبه ما مل يتدارك حاله،ِّوالنور غيور ال جيتمع مع ضده، والنور

َوآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر {: ُملثل القرآين أسوة وقدوةبا َ ْ َُ َ ََ َ َ ْ ًَ ُِ ً ْ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ
ٌسيئا عسى اهللاُ أن يتوب عليهم إن اهللاَ غفور رحيم َّ ٌ ْ ْ َ َ ِّ َِ ُ َ َّ ِ ِ َ َ َ َُ َ  .)١٠٢: التوبة( }ً

ّوال ريب بأن الوقاية من ذلـك يف أو ل الطريـق خـري لـه مـن العـالج يف َّ
ّفإن للتخلية رسوما حتد، ريقالط ُ ً : ِّأو كام قال خريـت الـصناعة، د املقام املعلومَّ

ًإن املقامات هي استيفاء احلقوق املرسومة رشعـا عـىل الـتامم وهـي مكتـسبة ، ّ
ّأو هي ما يتحقق هبا العبد بنزوله ، )١(بواسطة املجاهدات والرياضات الرشعية

ورشطه هو عدم االرتقاء من ، هّفمقام كل أحد هو موضوع إقامت، من اآلداب
، فاملقـام هـو منـزل اإلقامـة، )٢( أحكام ذلـك املقـامِمقام إىل آخر ما مل يستوف

                                                 
 .٢٢ ص،٤ج: ّ الفتوحات املكية)١(
 . ١٢٣ص: ُالرسالة القشريية:  انظر)٢(
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َ يؤمن فيـه عـىل صـاحبهالُبخالف احلال املتزلزل الذي  ّفاملقامـات مـستقرة ، ُ
   .ّواألحوال متغرية

من عينـه وآثـاره؛ ، وعليه فالكفر بالطاغوت ختلية كاملة من أصله وفرعه
ّاإليامن باهللا تعاىل هو االحتامء به وكف االنتامء إىل غريه؛ فمـن أكمـل ختليتـه و

 .َّوتزين بتحليته يكون قد استمسك بالعروة الوثقى
وأما من مل يكمل رسوم التخلية ومشى بقدم عرجاء إىل مقام حتليتـه فقـد 

، قـات اآليت وأشـباح املـايضاحيث الكينونة بـني إرش، ُأخطأ أصول التوحيد
ُون مزلزال ومتزلزال ال تعرف له وجهة صحيحةفيك ً َمذبذبني بني {: قال تعاىل، ًُ َْ َُّ ِْ َ َ

ًذلك ال إىل هـؤالء وال إىل هـؤالء ومن يضلل اهللاُ فلـن جتـد لـه سـبيال ِ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُِ َِ َ : النـساء( }َ
َّوهذه العاهة تبقى تنفـث سـمها يف قلـب ، فاملشكلة توحيدية خالصة، )١٤٣
ًك وإن بلغ مقاما رفيعاالسال  .وما الشطحات إال أثر من ذلك النقص القديم، ً

ِّقال بعـض املحققـني يف تبعـات بقيـة  وأثرهـا يف صـدور بعـض <األنـا> ُ
 يظهـر ،ويف هذين السفرين لو بقي من األنانية يشء(: الشطحات من السالك

بقايا هـي ؛ وهذه ال)١()له شيطانه الذي بني جنبيه بالربوبية ويصدر منه الشطح
 .َّخلفها القصور يف إمتام رسوم التخلية، انتامءات لعامل الطاغوت

َ قد استمسك بالعروة ا و  {:قو  تعا  َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ ْ ِ
َ َ{  

 

ّإن التمسك بالعروة الوثقى له مراتب كثرية  لـه ، سالك ما مل يـصلّفكل، َّ
وبالتـايل سـيكون ، ُمنبسط بحـدود إيامنـه وكاملـه، وة الوثقىّنوع متسك بالعر

                                                 
 ومراده مـن .٨٨ص: اخلمينيروح اهللا مام إلل ،مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية:  انظر)١(

ّمن احلق إىل احلق باحلق: والسفر الثاين، ّ من اخللق إىل احلق:السفر األول: السفرين مها ّ ّ. 
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ّكـل َّفـإن ، ًتبعا للتفاوت امللحـوظ يف كـامل الـسالك، ًاالنفصام وعدمه نسبيا
خمالفـة منـه هـي ّكـل و، ّطاعة منه وتصفية للباطن هـي انـدكاك يف التمـسك

ّفـإذا مـا أتـم الـسالك رسـومه اسـتوثق يف متـسكه، انفصام لعروته بقـدرها ّ ،
ّخالف املخل برسومه فإنه عرضة للسقوطب  وهلـذا املعنـى البـاطني للعـروة ،ُ

ٍوالتمسك هبا شواهد كثرية تتعلق بسري أناس سقطوا يف هلكة الدنيا ُ َّ فحاربوا ، ّ
، ة مـن الطلقـاء واملنـافقنيّوليس الكـالم يف ثلـ، أولياء اهللا وناصبوهم العداء

 إنـام الكـالم يف الـذين جاهـدوا ،ً أبـدا هللا تعـاىل طرفـة عـنيواباُفأولئك ما أن
َّوكانوا قوامني صوامني، ُبأمواهلم وبذلوا مهجهم يف سبيل اهللا تعاىل لكـنهم مل ، َّ

ا أنفـسهم وأو أهنم تركوا األنا ختفق يف داخلهم فوجـد، ُحيسنوا تصفية باطنهم
ٍيف قبال ويل اهللا بنحو من االستدراج ما التف  .وا لهتِّ

طاملا نافحوا وجلـوا الكـرب َمن  ِن بعضِموخري شاهد عىل ذلك ما وقع 
ُفلـم تـسعفهم سـعادهتم وأسـقطتهم ، عن وجه رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
ِّ رسول اهللا وويل أمر املسلمني اإلمام عيل ّشقوهتم الدفينة يف فتنة حرهبم لويص

ُبن أيب طالب عليه السالم؛ وشواهد أخـرى مـن نفـس جـيش اإلمـام عليـه 
فأسـلم ، عندما آل األمر إىل ولده اإلمام احلسن عليـه الـسالمالسالم وأتباعه 

ّقائد جيشه نفسه للطلقاء لقاء حفنة دنانري خبأ امليل إليها وحب الـدنيا وبقايـا  َّ
 .األنا

َّوهنالك شـواهد أخـرى أعظـم ممـا ذكرنـا مـألت سـقطاهتم صـفحات  ُ
ِفأحدهم يسلم عي، َّممن واكبوا األنبياء عليهم السالم، التأريخ سى عليه السالم ُ
خوة يوسف عليه السالم الذين ترعرعوا يف إوما ، وهو من احلواريني، بدراهم

ّكنف النبوة إال مثال حي لذلك َّوغريهم ممن تركوا العمـل بوصـايا األنبيـاء ، َّ
َّوكان آخرهم أبناء هذه األمة الذين أوصاهم رسول اهللا صـىل ، عليهم السالم ُ

َّة ثالثا وألزمهم بالتمسك هبم وأن ال يتقـدموهماهللا عليه وآله بعرتته الطاهر ّ ً ،
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َّإال أن عرتته الطاهرة عليهم الـسالم مل يلقـوا مـنهم غـري التهمـيش والتبعيـد 
َّوالترشيد والتقتيل؛ حتى قيل بأن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله لو أوىص أمته  ُ َّ

،  درس عظـيمَبنفي عرتته وقتلهم ملا فعلوا فيهم أكثر من ذلك؛ ويف ذلـك لنـا
إنـام هـو صـالح الـرسيرة ومراقبـة ، وال الصحبة عاصـمة، ُفال القرابة منجية

َّانفك املـؤمن عـن ذلـك  ومتى ما، النفس والعمل عىل تصفية القلب وتزكيته
       .ٍوركن إىل حسن الظن بعمله سقط يف واد سحيق

ٌال انفصام  ها واهللا سميع عليم{: قو  تعا  ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ َ ِ َ{  
 

ّقلنا بأن االنفصام املتصور إنام يكون مـن طـرف الـسالك ال مـن طـرف  ُ َّ
ّوعليـه فاالنفـصام املتوقـع يف ، ًفهي ثابتة ال انفـصام هلـا أبـدا، العروة الوثقى ُ

 متابعـة :َّإال أن من أبشع بطون االنفصام، ًطرف السالك له مراتب كثرية أيضا
 قال ؛ُ فقد أمرنا بأن نكفر به فكيف نحتكم إليه،ولو باالحتكام إليه، الطاغوت

َأمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بـام أنـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك {: تعاىل َِ ِ ِْ َ َّ ُ ََ َْ َِ ِ ُِ ُ َ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َّ َِ َِ ُ ْ ََ ْ َ
ُيريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد ْ َ ُِ ِ ُِ ُ َ ُ ُ َ َُ َ َِ ِ ِْ ْ َ ُْ ْ َ ُ َُ َّ َ ِ َ َ الـشيطان أن َ ُ َ ْ َّ

ًيضلهم ضـالال بعيـدا ِ َِ ً َ َ ْ ُُ فهـؤالء كـانوا حيـسبون أنفـسهم مـن ، )٦٠: النـساء( }َّ
َّفـإن ،  احتكـامهم للطـاغوتّجرداملؤمنني إال أهنم كشفوا عن زيف إيامهنم بم
ّاالحتكام له يشكل اعرتافا خطريا بصح ًُ ً َّن القـرآن حني إيف ، ة عمل الطاغوتِّ

ة الكفر به؛ ومـن تبعـات هـذا االنفـصام أهنـم سـائرون الكريم أطلق يف دعو
ُإن اهللاَ ال يغفر {:  لقوله تعاىل؛ة عن الكفريوالضالل البعيد كنا، للضالل البعيد َِ ْ َ َّ ِ

ًأن يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يرشك باهللاِ فقد ضل ضـالال بعيـدا َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًَ َ َ ََّ َْ َ ِ ِْ َِ ُ َ َ َ ُ َ ُُ َ َْ َ َ َ َ{ 
 .)١١٦: النساء(

ّفإن املؤمن باهللا إذا أساء الظن ، ُومن الصور األخرى سوء الظن باهللا تعاىل َّ
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وهـو ، ًوقد ذكر لنا القرآن الكريم شاهدا عىل ذلك، قد انفصمت عروته فهّبرب
ِإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت{: قوله تعاىل ِ ِ َِ ُ ُ َُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ ْ َِّ ْ ْ ََ ِ َِ َ َ ُ 

َالقلوب احلناجر وتظنون باهللاِ الظنونا ُ ُّ َ َُّ ُِ َ َ َُ ِ َْ ُ فكانـت خـشيتهم مـن ، )١٠: األحزاب( }ُْ
ُالطاغوت أشد وقد أمروا أن يكفروا به وأن يقاتلوه ب ُ ، ّقـوةتـوا مـن وُمـا أّكل ّ

َفال ختشوا الناس واخـشون وال {: قال سبحانه، ًوأن ال خيشوا أحدا إال اهللا تعاىل َ ْ َ َ ُِ َ َْ َّ ْ ْ ََ َ
ًتشرتوا بآيايت ثمنا قليال ِ َ َ ًْ َ َِ ِ ُ َ ْ َّفـإن اخلـشية مـن غـريه خـشية مـن ، )٤٤: املائدة( }...َ

  ؟فكيف للمؤمن أن جيمع بني خشيتني، الطاغوت
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ْاهللاُ ويل الذين آمنوا{: قوله تعاىل • ُ َ َ َِ َّ ُّ ِ{ 
ü احلقيقة الباطنية للوالية. 
ü ظلمة والنورقة الباطنية للاحلقي. 

ِخيرجهم من الظلامت إىل النور{ • ُ َ ُُّ َ ِ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ِ ْ ُ{ 
ü احلقيقة الباطنية للظلمة والنور. 
ü حقيقة اإلخراج النوري. 
ü النور>:  وإفراد<الظلامت>: ّرس يف مجع> . 

ُوالذين كفروا أوليآؤهم الطاغوت{ • ُ َّ ُ َ ُُ ْ َ َُ ِ َِ ْ َ َ َّ{  
ü الصور الباطنية للطاغوتية. 
ü إلخراج الظلامينحقيقة ا. 

َأولـئك أصحاب النار هم فيها خالدون{  • ُ َ َِّ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ِْ َ َُ َ{ 
ü الصور الباطنية للخلود. 

 .صورة إمجالية لتأويل آية الكريس •
 .املعطيات التأويلية النهائية للفصل •
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ْاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ُِ
  ِ َ{  

 

هبذا النمط املعـريف األعالئـي يقـف العـارف عـىل املناطـات واملالكـات 
فال يملـك حيـال شـهوده ، عليه السالمّالفعلية التي يتحرك يف ضوئها اإلمام 

فيمـيض ، ِّاحلقي هذا إال الطاعة هللا تعاىل وااللتفات إىل أوامره ونواهيه سبحانه
 .واليقني يمأل وجدانه

ُّ هذا التحقق املعريف بام عليه الويلّإن َّاإلمام املنصب و  عليه السالم املعصومّ ُ
ّمن قبله سبحانه يفيض بصاحبه نحو الطاعة والصريورة يف حرضة احلق ألنـه ، ُ

ّهبذه املعرفة احلقة سيقف عىل جتليـات األسـامء احلـسنى يف اإلمـام املنـصوب  َّ
فيكـون ، ّعرفة بتلك األسامء املتجلية فيه املعصوم مِّفتكون معرفته بالويل، ًإهليا

ُأهال وموردا لإلخراج من الظلـامت إىل النـور؛ فالواليـة احلقـة فيهـا مفـرتق  َّ ً ً
 .طرق

، َّفمن تابع من أمر املوىل بمتابعتهم نال واليته وحتقق باإلخراج التكـويني
س بمعنى أنه سبحانه جعل أولياءه عليهم السالم موضع ابتالء النـا، وإال فال
فـسجد مـن سـجد ، َّكام جعل السجود آلدم حمل طاعتـه ومتابعتـه، يف املتابعة

َّومترد من مترد وهذا هـو معنـى كـوهنم ، وال تقبل طاعة للعبد من وراء ذلك، َّ
  .)١(ّحمال معرفة اهللا فهم، ُعليهم السالم مفرتق طرق

                                                 
  =ّالـسالم عـىل حمـال(: ورد يف مجلة من زيارات أهل البيت عليهم الـسالم هـذا املقطـع )١(
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قـال رسـول اهللا : قـالحيـث ، بن مسعودومن هنا تفهم ما رواه عبد اهللا 
 .)١(...) إنك قسيم اجلنة والناريا عيل(:  اهللا عليه والهصىل

َّثم إن هذه الوالية احلقة سبيل الفيض اإلهلي فيكـون ، املعريف واملعنـوي، َّ
ِّالعبد يف دوام قرب من ربه سبحانه ٍ َّفـإن ، وثمـرة إيامنـه، فذلك معنى واليته، ُ

ُاإلخراج من الظلامت إىل النور مستديم حتـى تـرشق احلقيقـة  كاملـة يف قلبـه ُ
ًاألريض ويكون سامويا خالصا ِوأرشقـت األرض بنـور {:  العـزةُّكام قال رب، ً َُ ِ ُ ْ ْ ِ َ َْ َ َ

َرهبــا ووضــع الكتــاب وجــيء بــالنبيني والــشهداء وقــيض بيــنهم بــاحلق وهــم ال  ْ ْ ِّ َ ِّ َُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َِّ َ ِ ُِ َ ََ َ َّ ََ ِ ِ ُِ ُّ ِ َ ِ ْ
َيظلمون ُ َُ  . )٦٩: الزمر( }ْ

 

نة إمكانية وجودية هلا تشكل ّكل  ة ّخاصـوهلا مرتبة كامليـة ،  هباّخاصّعيـِّ
َوأرشقت األرض بنور رهبا{: هبا من النورانية ِّ َ ِْ َُ ِ ُ ْ ِ َ َْ َ : أو الظلامنيـة، )٦٩: الزمـر( }...َ

َذهب اهللاُ بنورهم وتركهم يف ظلـامت ال يبـرصون...{ ُ َِ ٍ ِْ َ َ َُ ْ َ َّْ ُ َُ ِ ُِ َ َ ُ مـنهام أو ، )١٧: البقـرة( }ِ
َوآخرون اعرتفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللاُ أن يتوب {: ًمعا َ َ َ َ ْ َُ َ َ ََ َ ِّ َ َ َ ْ َُ ً ً ُِ ً ْ ُْ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َ َ

ٌعليهم إن اهللاَ غفور رحيم َّ ٌ ْ ِْ ُ َ َّ ِ ِ َ ًوهذا التشكل إما أن يكـون موافقـا ، )١٠٢: التوبة( }َ ّ
وهـو ،  الفطـرة مـع مـسانخهاّل يتم بانطباقّواألو، ًألصل النشأة أو خمالفا هلا

وهو الظلامنية ، ُ ملسانخهاِّالنورانية ال غري؛ والثاين يكون بحجب الفطرة بالضد
ّفتكون احلقيقة الباطنية للظلمة يف أفقها األو، ال غري وهـي ، ل إطفـاء الفطـرةُ

                                                                                                                   
ّواملحال مجع حمل، أي إهنم مواضع معرفة اهللا تعـاىل، )معرفة اهللا= فهـم علـيهم الـسالم ، ّ

ُوإنام بمعرفتهم يعرف اهللا تعاىل،  طريق إىل معرفته سبحانهّردليسوا جم ّ. 
عـن النبـي صـىل اهللا ويف املجمـع . ٢ح ،٢٤٩ ص،١ج: دة لذوي القربىينابيع املو: انظر )١(

 ً تـسوق قومـا، وبيدك عصا عوسج،يا عيل كأين بك يوم القيامة(: عليه وآله وسلم أنه قال
  .<٢٦٢ ص،٤ج:  يف تفسري القرآنجممع البيان> .)إىل اجلنة وآخرين إىل النار
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وهـي احلالـة النفاقيـة؛ ، ُويف أفقها الثاين العمل عـىل خالفهـا، احلالة الكفرية
ّيقة الباطنية للنورانية يف أفقها األووتكون احلق وهـي احلالـة ، ل متابعة الفطـرةُ
وهي احلالة ، ُويف أفقها الثاين العمل عىل طبقها ،)١(باملعنى الكالمي، التوحيدية
 .اإليامنية

ٍوكالمها مفض، إذن فالظلمة تدور بني الكفر والنفاق ٍ إىل السقوط يف واد ُ
وكالمها ، نور يدور بني التوحيد واإليامنولكن بمرتبتني خمتلفتني؛ وال، سحيق

ّمفض للتمسك بالعروة الوثقى  .ُولكن بمرتبتني خمتلفتني، ٍُ
، البناء الداخيل لإلنـسانّكل وهذه املراتب يف اآلفاق املختلفة تضطلع بتش

ًوتشكل له نوعا  ِّ فيخرج عن إطـار النوعيـة املنطقيـة وأجناسـها إىل ، ًا بهّخاصُ
وهـذه النوعيـة الباطنيـة ال تفـرتق عـن ، اطنية العرفانيـةالنوعية واجلنسية الب

ويف ، فمن كانت حقيقته الباطنية ظلامنية فهو يف عذاب وسعري، ّ البتةمالزماهتا
ٍنزل من محـيمحفرة من حفر النريان؛ بل هو  ِ َ ُْ ٌ ؛ ومـن كانـت حقيقتـه الباطنيـة ُ

احلرش والنرش ة نعيم؛ وما بل هو روح ورحيان وجنّ، نورانية فهو يف جنة ونعيم
ُّغايته أنه عـذاب أشـد وطـأة عليـه ألنـه واقـع عليـه ، ِإال إبصار ملا كان عليه

وهكـذا حـال ، ل الذي يـرزح فيـه يف عـامل الغفلـةّبخالف األو، ٍبالتفات منه
ُاملنعمني؛ فيكون الوعد اإلهلي األخروي كشف َّ ،  عن واقع حال كان عليه العبدًاُ

ًليكون بذلك شقيا أو سعيدا ً. 
َّن هنا تتفتح أمامنا آفاق جديدة حلديث أشغل بال الكثـريين فخلطـوا وم

عـن حتى ولج البعض فيه أبواب اجلرب؛ وهو احلـديث املـروي ، فيه وأخلطوا
سألت أبا احلسن موسى بن جعفر عليهام السالم عن (: حممد بن أيب عمري قال

                                                 
يف أكثر مـن مـورد يف ) دام ظله(ُسيد األستاذ َّيف قبال التوحيد العرفاين الذي تعرض له ال )١(

، والذي يعنـي وصـول العـارف إىل أرشف املراتـب التوحيديـة، هذه الدراسات القرآنية
 .ّفتوحيدهم هو معرفة اهللا تعاىل التحققية ال التحقيقية
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 والسعيد ،هّأمالشقي من شقي يف بطن >: معنى قول رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله
 أنه سيعمل أعـامل هّأم اهللا وهو يف بطن َِملَالشقي من ع:  فقال؟هّأممن سعد يف بطن 

 .)١(...) أنه سيعمل أعامل السعداءهّأم والسعيد من علم اهللا وهو يف بطن ،األشقياء
ُفإنه وفقا للرؤية التي قدمناها تكـون األم إشـارة إىل األرض التـي خلـق  ّ َّ ً

ُ وإليها يرد ومنها ينرشمنها وعاش عليها ْمنهـا خلقنـاكم {: وهو قولـه تعـاىل، ُ ُ َ َ ْْ َ َ ِ
َوفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى َ ْ ْْ َ ْ ْ ُُ ً ُُ ُ ُُ َ َِ َ َِ ِ ٌّفهي أم حقيقية وليـست ، )٥٥: طه( }ِ ُ

ّواإلنسان يف األرض إما أن يكون نورانيا فهو سعيد يف بطن أمـ، جمازية َُّ ، ه األرضً
ًا فهو شقي فيها؛ وهذه السعادة وتلك الشقاوة هو الفاعل وإما أن يكون ظلامني

ًله أن يبقى مستغرقا يف يقظته النورانية أو منغمسا يف غفلته الظلامنية، فيهام ً ُ. 
ًويف ضوء ذلك تكون صورته الباطنية التـي تـشكل نوعـا خ ِّ أو ،  بـهًاّصـاُ

ًتشكل نوعا جديدا ينضوي حتته ً ِّ لنـوع املنطقـي فيكـون ا، غري النوع اإلنساين، ُ
ُجنسا له؛ وال ريب بأن حقيقة اإلنسان التي سيحرش عليها هي صورته الباطنيـة َّ ً 

وهذه احلقيقة الباطنيـة جمهولـة لـدينا أو نحـن يف غفلـة ، وليس النوع املنطقي
 حقيقـة َّإن(: ُصـدر املتـأهلنييقول ؛ فإبصارها حيتاج إىل عني قلبية غيبية، عنها

ُكل موجود ال تعرف بخصوص  وفـصول األشـياء ،ّها إال باملشاهدة احلضوريةّ
ّ فحق أهنا ال تعـرف إال بمفهومـات وعنوانـات ،عندنا عني صورها اخلارجية ُ ّ ّ

ّ وتلك املفهومات وإن كانت داخلة يف املفهوم املركـب املـسمى ،صادقة عليها ّ
ّباحلد املشتمل عىل ما يسمى جنسا وما يسمى فصال إال أهنا خارجة مـن نحـو  ّ ّّ ً ُ ً ّ

ّولـو تأمـل ؛ )٢() الذي به يكون الـيشء حقيقـة أو ذا حقيقـةّالوجود الصوري
ّاإلنسان قليال لعلم أنه ال يمكن حرشه إال عـىل صـورته الباطنيـة التـي كـان  ّ ً

ّ ألن اآلخرة ال حتتمل وجهـني أحـدمها ظـاهر وثـانيهام ؛ُّعليها يف احلياة الدنيا
                                                 

  .٣ح ،٣٥٦ص:  التوحيد)١(
 .٣٩٢ ص،١ج:  العقلية األربعةألسفار احلكمة املتعالية يف ا)٢(
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ّ وإنام هي حقيقة واحدة تكمن يف جتيل احل،باطن  وهـذا ،قائق عىل ما هي عليـهّ
ّال ينسجم البتة إال مع ما نسميه بالباطن يف عاملنا الظاهري هذا ّ الذي سيكون  ،ّ

عنـه فـع ُرمـن ّكـل ِوالذي هو كـذلك ل، هو الظاهر والباطن يف الدار اآلخرة
د فصل اإلنـسان ّوهبذه الرؤية الباطنية الغيبية يتحد،  وأبرص بعني غيبيةالغطاء

ًل عينه خارجا ال ذهنا، بخالف الفصل ّفصل اليشء احلقيقي يمثّن وجنسه؛ فإ ً
ّاملنطقي فإنه يمث ًل عني اليشء ولكن ذهنا ال خارجاّ ً. 

َ رجهم من الظلم{: قو  تعا  ُ  َ  ُُ ِ
ْ ِت إ  ا وراُ ُ  

َ
ِ ِ{ 

 

إذن فاإلخراج احلقيقـي مـن الظلـامت هـو اإلخـراج مـن تلـك الـصور 
وهبـذا اإلخـراج تكـون ،  الظلامنية احلاكمة عىل سري وسلوك اإلنسانالباطنية
َّكام أن اإلخراج املقابل من النور الفطري إىل ظلامت الكفر تكـون بـه ، سعادته

ِّشقاوته؛ وأما اإلخراج الصوري احلاصل باإلقرار بالشهادتني فإنـه ال يـشكل  ُ
 لـدخول عـامل النـور يلّحجر الزاوية يف السري السلوكي بقدر ما هو إرشـاد أو

 .ومغادرة عامل الظلمة
ّولكنـه حتقـق فـرع ، ق له ذلكّ اإلنسان بإعالن الشهادتني يتحقربام، نعم

َّتـه ال فـرع الـشهادة الـصورية؛ ولـذلك نجـد أن البيانـات ّصدقه وصالح ني
: وآلـه عليـه اهللا  صىلّنبيالفعن ، َّاحلديثية قد أكدت عىل هذه الصورة الباطنية

، )٢()ّالنيـة أسـاس العمـل(: ّنإو، )١()مـا نـوىئ ّ ولكل امر،ّألعامل بالنياتّإنام ا(
 من ٌّ من عمله ونية الكافر رشٌنية املؤمن خري(: ّنوإ، )٣()ّامر النياتـاألعامل ث(: ّنإو

                                                 
 .ّ، باب نية الصيام٢ ح،١٨٦ ص،٤ج:  للطويس،هتذيب األحكام )١(
 . والكلمة ألمري املؤمنني عيل عليه السالم.<١٠٤٠>: رقم: غرر احلكم ودرر الكلم )٢(
 .<٢٩٢>: رقم: السابق املصدر )٣(
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َّ؛ مما يدلل عىل أن )١()تهّعامل يعمل عىل نيّكل  و،عمله ِّ ُ ّالنية هي املنظور األول يف َّ ّ
ّورس تفـضيل نيـة املـؤمن عـىل ، فعلّلكل وهي القيمة الفعلية ، الرؤية اإلهلية ّ

ًألن العمل ربام كان رياء للمخلوقني(: عمله ّ ّ والنية خالصة لرب العاملني،ّ ُ فيعطـي ،ّ
ُتعاىل عىل النية ما ال يعطي عىل العمل  الصورة الباطنية ّمتثل اَّبأهنوقد عرفت ، )٢()ّ

وإال لـو كـان الظـاهر هـو ، اس احلقيقـيوهي املقي،  الداخيلاهحمتولإلنسان و
ُاملقياس يف الرؤية اإلهلية ملا اختلفت صالة املؤمن عن صالة املنافق َ. 

إذن فاإلخراج احلقيقي من الظلامت هو تصفية حقيقيـة لبـاطن اإلنـسان 
وإعادته لنوره الفطري مع إفاضات نورانيـة ، الظلامت وتبعاهتاّكل املؤمن من 
وذلك هـو العلـم اإلهلـي الـذي ، تعداداته وقابلياتهم وحجم اسَءجديدة تتال

ًوقل رب زدين علام{: ُدعينا لالستزادة منه يف قوله تعاىل ْ ِ ِ ْ ِّ َِ َّ  .)١١٤: طه( }ُ
ُاإلخـراج الظلـامين املـشار إليـه يف قولـه   بنكتة املقابلة حقيقةّتضحومنه ي

ِخيرجوهنم من النور إىل الظلامت{: تعاىل َ ُ َُّ ِ ِ ُّ َ َ ُِّ ُ ِ ْ ُه قضاء مربم عىل نورانية الفطـرة فإن، }ُ
ّال تنقطـع منعطفاهتـا وال تتوقــف ، وإركاسها يف جهاالت جديـدة، السليمة

ُكتيه مل تعرف هنايته، امتهاّدو ُأو كظلامت يف بحر جل{: ٍ ٍ ْ َ ِْ ٍ َ ُ ُ َ ِي يغـشاه مـوج مـن فوقـه ـَِّ ِ ْ ٌ ْ َُ ِّ َ َ ٍَّ ْ
َموج من فوقه سحاب ظلامت بعضها فوق ْ ْ َ ٌ َ ْ ٌ َْ ََ ُ ٌ َ ُ ُ َ ِّ َِ َ بعض إذا أخرج يده مل يكـد يراهـاِ ُ َ ْ ََ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ َ ِ ٍ...{ ،

ٍومن مل جيعل اهللاُ له نورا فام له مـن نـور...{، أو قل النعدام نوره، ة ظلمتهّلشد ُّ ُِ ُ ُ َ ََ ََ َ ً ِ ْ َ ْ َّ َ{ 
 . )٤٠: النور(

ّ<><> 

فراد يف النور كاشـف واإل،  أسبابهّتعددإنام اجلمع يف الظلامت كاشف عن 
يـة يعـرس حـرصها، عن وحدة سببه ويف ازديـاد ، فالطواغيـت اإلنـسية واجلنِّ

                                                 
 .والكلمة لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله .٢ح ،٨٤ ص،٢ج: الكايفُ أصول )١(
 .الصادق عليه السالمجعفر إلمام  والكلمة ل.١ ح،١٢٤ص: علل الرشائع )٢(
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ّمستمر ّوأمـا الواحـد األحـد فمـتمحض يف وحدانيتـه؛ واحلقيقـة بطبيعتهـا ، ُ
ًبخالف الزيف الـذي حيمـل وجوهـا ، تنتمي للمسانخ هلا يف وحدته، واحدة
ً النور توحيديا وكانت الظلـامت  فانتامؤه الطبيعي لذلك الشتات؛ فكان،كثرية

ومـن آمـن بـاهللا تعـاىل ،  من شـتاتهئُكفرية ورشكية؛ فمن كفر بالطاغوت بر
فكـان ، ُاجتمع يف وحدانيته؛ بخالف املقابل املنتقل مـن الوحـدة إىل الـشتات

ــر  ــة الــرشك والكف ــا عــن واقعي ــشفا حقيقي ــامت ك ــاجلمع يف الظل ــري ب ًالتعب ً
   .ًباملفرد يف النور كشفا عن واقعية التوحيدوالتعبري ، واالنحراف والضالل

ُوا ين  فروا أوِ آ هم الطاغوت{: قو  تعا  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ  َ{ 

 

فناسب أن تكون ، والطاغوتية جتاوز للحدود، الكفر سرت احلقيقة الفطرية
ٍفكالمها مفض للظلامت، هنالك عالقة وثيقة بينهام ُلامت املكتـسبة وهذه الظ، ُ

ّبفعل التوهم والزيف ترتك صورهتا وأثرها عىل صـاحبها مـا دام حيـ سـواء ، ًاّ
أن  َّنفسه يف الدنيا ال بد اكتسبتهالتي ظلامت ُكانت حياته دنيوية أم أخروية؛ فال

َّ؛ مما يعني أن الذين دخلوا يف عملية اإلخراج مـن الظلـامت  يف اآلخرةهبدو لت َّ
تمل عملية إخراجهم فإهنم سـوف حيملـون معهـم ظلامهتـم إىل النور إذا مل تك

ّاملتبق َّية إىل يوم معادهم؛ ولعلهم يطهرون منها يف عذاب الربزخُ ُ َّ. 
َّاإلمكانية متوجهة املوجودات مجيع  َّنفإ، ِّوعىل أي حال بحـسب فطرهتـا ُ

اخلـري ُواجلـامع املـشرتك هـو  ،ة وأغراض صـحيحةّاألصلية نحو غايات حق
نت ّيُز،  ومهيةىغايات أخرَّكن يف قبال هذه الغايات احلقة نشأت ؛ ولاألقىص

 فهم سالكون إليها يف لبس وعامية مـن غـري - إال عباد اهللا املخلصني- لناسل
ّفخرجوا بغاياهتم املزي ،بصرية ودراية ِّ احلق من والية احلقّيلفة وبشقاقهم للوُ ّ ،

هم ال حمالـة ّإنـام ولـي ، وسيدهمفهم ليسوا عباد اهللا يف احلقيقة وال اهللا موالهم
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دة َهم عبـِّدة اهلوى وإن شـئت سـمَهم عبِّ فإن شئت سم،توالطاغالشيطان و
 .الطاغوت

ُوعندئذ فالظلامت املكتسبة املفضية لتويل الطاغوت بحسب املسانخة بـني  ُ ُِّ
ِّسوف تبقى حبيسة القلب املتلوث هبا، الظلمة والطاغوت َّمما يعني أن فرد، ُ  مل ًاَّ

ًتمل له عملية اإلخراج مـن الظلـامت أو مل يكـن مـشموال بـاإلخراج مـن تك
ًالظلامت إىل النور فإنه حيمل يف قلبه عرشا ظلامنيا للطاغوت : ُبعبـارة أخـرى، ً

َّفإن الطاغوتيـة ، ولكن بحدوده، ًومظهرا له، ًال للطاغوتيةّإنه سوف يكون ممث
ًمع الطاغوتية خيتلف كثـريا َّولذلك فإن الرصاع ، هلا مظاهر كثرية ال حرص هلا

ًفهنالك من كان رصاعه حمدودا فيام إذا كانت طاغوتيتـه يف ، من شخص آلخر
حـني يف ،  وأعقـدّ من كان يف مستوى امللكة فرصاعه أشدماأو، مستوى احلال

َّن من كان يف مستوى املقام يعرس عليه الغلبة يف رصاعـه بـل يـستحيل عليـه إ
ا تكـون فـيام ّهنـإُ كام تكون فـيام يوجـب الرفعـة فواحلال وامللكة واملقام، ذلك

ًيوجب الضعة أيضا ُ)١(. 
                                                 

ًاحلال هو وجه معـريف ربـام يـزول رسيعـا وفقـا للـسقف : )دام ظله(ُ قال السيد األستاذ )١( ً ّ
ّفتسمية احلال حاال إنـام لتحولـه وزوالـه ، ّه يف كشفه وتوكأ عليه يف سريهبلغاملعريف الذي  ّ ً
ّ وأما امللكة فهي التحقق باليش،وعدم ثباته ء بـام هـو أقـرب إىل الـدوام مـا دام صـاحبها ّ

ًملتفتا ومتيقظا ّ ّ فإن ترك االلتفات وحلت الغفلة ولو من حني آلخر فال ريب يف تعـرض ،ً ّ
 .ّتلك امللكة التحققية إىل الضمور واالنطفاء

ها دون رتبة املقامو  حيث اإلقامة والديمومة واالستقرار ،امللكة أرفع رتبة من احلال ولكنّ
 ومـن كـان، ً كان موصوفا بحال،ّفمن اتصف بيشء بال ديمومة واستقرار. ّ التحققياملعريف

ومـن ، فهـو موصـوف بامللكـة، له نحو من االستقرار قابل للزوال ولو عىل املدى البعيد
 ذلك ملن استكمل رشوط املقـام الـذي ،ُ نعت باملقام الدائمّاتصف به عىل نحو االستقرار
ّ واإلحكام للمقام هو من أهـم رشوط االنتقـال مـن مقـام إىل ّحتقق فيه، وهذا االستكامل

ّالسلم املعف، آخر =  واملقـام ،ً يكـون احلـال أدناهـا رشفـا)املقـامو ،امللكةو ،احلال(يف نوي ُ
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ّجدير بالذكر أن الطاغوتية بفعل تـسفلها وظلامنيتهـا فإهنـا تنتمـي لعـامل  َّ
ا فيها َّة كلام أمعنّّاديَّة؛ ومن الواضح بأن النشأة املّاديأو قل هذه النشأة امل، الدنيا

َّازددنا ظلمة وضالال؛ وكلام أمعنّ ًا يف التخلص منها ازددنـا صـالحا وهـدى؛ ً ّ
 ،الطاغوت من جوهر هذه النـشأة اهليوالنيـة(: من هنا نجد صدر املتـأهلني يقول

 يف ًعناُ فيذهب به ممً،ام أمعنت هذه النشأة يف العدم ازداد الطاغوت اضمحالالّفكل
 .)١(...)ه دار البوارّ به يف الدركات حتى حيلً منقلبا،وروده العدم

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خا ون{:  تعا قو  َُ ِ َِ ْ ُ ِ  ُ َ ْ َ َ ِ
َ ْ ُ{  

 

 ُواخللود املستديم هو من أوصـل، إنام اخللود مكوث يف يشء ال خروج منه
، ُومجع بني باطن دنياه الدنيئة وعـذاب الـسعري،  بذنب جديد)٢(الذنب القديم

ًفأركس يف الظلامت ركسا ِفام لكـم يف املنـافقني فئتـني {:  اهلداية سبيلفام له يف، ُ ِْ َْ َ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ
ُواهللاُ أركسهم بام كسبوا أتريدون أن هتدوا من أضل اهللاُ ومن يضلل اهللاُ فلن جتـد لـه  َ ْ ُ ََ َ ََّ ُ َ ُ ُِ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ ْْ ََ ِ َِ َُ

ًسبيال ِ َومن كان يف هـذه أعمـ{ ،واآلخرة باطن الدنيا، )٨٨: النساء( }َ َْ َ ََ ِ ِ ِ َ ِى فهـو يف َ َ ُ َ
ًاآلخرة أعمى وأضل سبيال ِ َ َ َُّ َ َ ََ ْ ِ ُسـري منكـوس ال تفارقـه  فهـو يف، )٧٢: اإلرساء( }ِ

                                                                                                                   
ّ وامللكة برزخ بينهام، أما يف اجلهل ،أعالها= ّفإن املقام هو أعالهـا والظلامت والظاغوتية = =ٌ

ًتسفال وانحطاطا وهو املس ّمى يف النص القرآينًّ َكال بـل ران {:  قال تعاىل؛َّ والروائي بالرينّ َ ْ َ َّ َ
َعىل قلوهبم ما كانوا يكسبون ُ َِ ْ َُ َ َْ ِ ِ ُ حيث ينعقد القلب عىل ذلك احلجـاب ، <١٤: املطففني> .}َُ

 .ّالغليظ املانع من جتيل احلقائق فيه
 .٢٨٥ص ،٢ج:  العقلية األربعةألسفاراحلكمة املتعالية يف ا:  انظر)١(
 .٣٠٢ص: منازل الـسائرين: انظر .ُوجودك ذنب ال يقاس به ذنب:  املأثورإشارة إىل القول )٢(

 ،١ج:  البـن خلكـان،وفيـات األعيـان: انظـر.  بـشأن ذلـكجاريـة حكاية مع لجنيدلو
 .  وأما الذنب اجلديد فيكمن يف متابعة الطاغوت.٣٧٤ص
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َلام دخلت أمة لعنت أختهـاـُك{: لعنته َ ْ ْ َ ْ َُ َُ ََّ َ ٌَّ َّ : مـا ربحـت جتارتـه، )٣٨: األعـراف( }َ
ُخرس الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلرسان املبني{ ِ ُ ُُ َ َْ َ ََ ُ ََ ِ ِ َِ َ ْ ْ  .)١١: احلج( }ُّ

وأما يف اآلخرة ، أما الدنيا فبمتابعة الطاغوت واخلروج من والية اهللا تعاىل
ًفلديمومة العذاب الذي غفل عنه وكان معذبا فيه من قبل َّ ٍلقد كنت يف غفلة {: ُ َ َْ َ ِ َ ُْ َ

ٌمن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبرصك اليوم حديد َِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ِّْ َ َُ َ َ ََ َ ْ َ َ ولـن جيـدوا دون ، )٢٢: ق( }َ
لعذاب من حميص؛ فاخللود احلقيقي وصورته الباطنيـة تكمـن يف ربـط ذلك ا

ُعذاب الدنيا الكائن بمتابعة الطاغوت بعذاب اآلخرة؛ وعندما يبـرص عاقبتـه 
ًوعلتها بعد اخلروج من غفلته اضطرارا ال اختيارا ً فيعلم بأنه كان يف عذاب ، )١(َّ

   .رة ودواعي الفطرةفام كان يصغي لنداء اآلخ، ُمستديم قد حجبته عنه غفلته
 

َّاهللاُ ال إلــه إال (: َّإن السري الكاميل حلركة اخللق يبدأ بقدم توحيدية خالـصة َِ َِ َ
َهو ، فهو مقام أحسن تقـويم، واهلدف األسمى هو نيل مقام االسم األعظم، )ُ

ِالذي به خياط ّب املعبود عبده ويسمُ ُاحلي القيوم(: يه باسمهُ ُّ َُّ ْ ليخرج من عامل ، )٢()َ
ٌال تأخذه سنة وال نوم{: تهّالغفلة برم ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ َّويقر بشهوده أن امللك للواحد القهار، }ْ َّ ّ :

                                                 
وهو مـوت األوليـاء؛ ، َّمى باملوت االختياريُ املسّإىل املوت اخلاص) دام ظله(إشارة منه  )١(

َّ املسمى باملوت االضطراريّواملوت العام وهو موت أهل الغفلة؛ وبـاملوت االختيـاري ، ُ
ُوباملوت االضطراري يكون اللقاء باملصري وعاقبة األمور؛ فال يعلـم ، يكون لقاء اهللا تعاىل ُ
 .ٍّأإىل خري أم إىل رش

نـه  أ اجلنةأهل صىل اهللا عليه وآله يف صفة ي حممدالنبي اخلتم  ورد يف احلديث القديس عن)٢(
م علـيهم مـن اهللا ِّسلُن يأ بعد ، من عند اهللاً فإذا دخل عليهم ناوهلم كتابا، إليهم امللكيأيت
ا َّمـأ ، ال يمـوتي القيـوم الـذِّي إىل احل، ال يموتيوم الذُّ القيِّيمن احل(:  يف الكتاباذإف

: انظـر). ... كن فيكونء وقد جعلتك اليوم تقول لليش،كن فيكون ءقول لليشأ ينإبعد ف
 .٨٠ ص،٢ج: يلسبزوارل، رشح األسامء احلسنى
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ُله{ ِما يف الساموات وما يف األرض َّ ْ َ َّ ََ ِ َِ َِ حتى ينال مقام القرب بقبـول شـفاعته يف ، }َ
ْمن ذا الذي يش{: نفسه ويف غريه  َ َِ َّ ِفع عنده إال بإذنهَ ِ ِْ ِ ِِ َّ ُ َُ ْ َّ كـل مـا َّبشهادة منـه بـأن، }َ

َيعلـم مـا بـني {:  معنوي هو منه سبحانه ال غريعنده من وصل معريف وفيض ْ َ ُ ََ َْ
ْأيدهيم وما خلفهم َ ْ ُْ َ ْ َ َ ِ ِ املقهـور بـإطالق ، ِّه حمدود بحده اإلمكاين الفاينَّ وأن فيض}َ

ْوال حييطون بيش{:  الباقيالواجب َ ِ َ ُ ِ ُ َ َء من علمـه إال بـام شـاءَ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ٍْ ْ فينـساق لعظمـة ، }ِّ
َوسع{: ًفرارا من فقره األبدي بغناه الرسمدي، ويفنى بواهب اإلمكان، السلطان َِ 

َكرسيه الساموات واألرض ْ َّ ُّ َْ َ َ ُِ َِ نعمـة بـدوام ، فال يشوبه بعد ذلك زوال أو عـدم، }ُ
 ،ة كـامالت اإلمكـانوخمتـتم فعليـ، ُومفتتح رشـحات الـرمحن، الوجود بالقلم

َوال يؤوده حفظهـام{: ِّموضع رس احلفظ  ُ ُ ْ ِ ُ ُ َُ َ واجلـامع ، ُصـاحب الفـتح املبـني، }َ
ُوهو العيل العظيم{: حلروف االسم األعظم سوى املستأثر ِ َ َ َ ُ َْ ُّْ  الواصل بمحض }ِ

ِال إكراه يف الدين{: إرادته واختياره حلرضته ِّ ِ َ َ ْ ِ ِّالشاهد عىل كـل حـضور مـن ، }َ
َما زاغ البرص وما طغى{، فال غطش يف الرؤية، هوربطون وظ َ َ ََ َُ َ ْ َ ، )١٧: الـنجم(} َ

ِّقد تبني الرشد من الغي{: صاحب مقام التبيني ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ َّاملرب، }َ ْفمـن {: ٍّغـيّكـل  مـن أُ َ َ
ِيكفر بالطاغوت ُ َّ ِ ْ َُ ِّاملزين بكل رشد، }ْ ِويؤمن بـاهللاِ{: َُّ ِ ْ ُ : جمىل الظهـور والقبـول، }َ

َفق{ َد استمسك بـالعروة الـوثقىَ ْ َ ْ َْ ْ ُ َ ُْ ِْ ِِ َ ُألجلـه قـد أبـدل اإلبقـاء بالبقـاء برحلـة ، }َ
َّواملـزود بالـرشعة واملنهـاج، ِّاجلائي بـاحلق، اإلرساء َال {:  يف ليلـة املعـراج)١(ُ
ََانفصام هلا َ َ َواهللاُ {: جامع مقامي قرب النوافل والفـرائض أحديـة ال تفـرتق، }ِ
ٌسميع عليم َِ َِ ّونودي مـن قبـل احلـق،  له الوالية العظمى مقاليدهاأسلمت، }ٌ ُ :

ًهنالك الوالية هللاَِِ احلق هو خري ثوابا وخري عقبا{ ًْ ُُ َ َ َ ُ َ ٌُ ٌْ ْ ََ َ َِّ َ ْ َ فكان اجلـزاء ، )٤٤: الكهـف( }ِ
َأغنى وأقنى{: الذي به، الوفري واألوىف َْ َ ََ :  واملـوىلّفكـان الـويل، )٤٨: النجم( }ْ

َاهللاُ ويل الذين آ{ َِ َّ ُّ ْمنواِ ُ : ومنبـع اخلـري والـرسور، وسـيلة الظهـور واحلـضور، }َ
                                                 

ًلكل جعلنا منكم رشعة ومنهاجا{:  إشارة إىل قوله تعاىل)١( ًَ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ُ ُْ  .<٤٨: املائدة> .}ٍّ
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ِخيرجهم من الظلامت إىل النور{ ُ َ ُُّ َ ُِ ِ َ ُّ ِّ ُ ِ ْ ِمقابلة لوسائل الكـتم والـرشور، }ُ َوالـذين {: ُ َِ َّ
ُكفروا أوليآؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور إىل الظلامت أولـئك أصحاب  َ ْ ْ َ َ ُ ُ َْ ُ ََ ِ ِ َِ ُ ََ ُّ َِّ ِ ُّ ُِّ ُ ُ َ ُِ ْ ُ َُ ُ ْ ِالنـار َ َّ

َهم فيها خالدون ُ َِ َِ ْ ٍتبرصة وذكرى لكل عبد منيب{: وإهنا، }ُ ِ ٍ ِ ِ ُِّ َْ َ َ ِّْ ُ ْ ً َ وله احلمد ، )٨: ق( }َ
 .وحده
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، ُ املطلقـةةُ اخلزائنية أرضية التأويل واملستودع الفعيل للكـامالت اإلهليـ.١
َّفال يتصو، ُوهي ملتقى مجيع اآلثار األسامئية ر أثر السم منه إال وهو موصـول ُ

َّ املعصوم املعرب عنـه بقطـب ُّمنها الويل، وهلا رضوب من التجليات، باخلزائنية ُ
 .الرحى
ّ البحث مل تنصب عىل اسـتجالء املعـاين الباطنيـة إال بالقـدر ّمهمةَّ إن .٢
َّإذ ال نجد أنفسنا مكلفني بالكشف عن خزائنية آية الكريس، ُاملتاح فذلك أمر ، ُ

 .ًعاؤه لغياب األدوات اإلثباتية متاماِّداُعىل فرض حصوله فإنه ال يمكن 
) اإلشـارة واللطـائف واحلقـائق( املستويات الثالثة ألرضية التأويـل .٣

ُ أمـور تـساعد يف سـرب غـور خمـابّ عـدةولكن هنالك، عسرية التحصيل  ئ آيُ
ــا األســامئية رغــم حمــدوديتها؛ واإلشــارات ال: منهــا، القــرآن ــة معرفتن قرآني

ِّوالتنبيهات الروائية واملذاكرات العلمية ألهل الفن؛ والوعـد اإلهلـي بتعلـيم 
َّوالعمل عىل فهمه والعمل به؛ كـام أن ، ُعباده املتقني؛ والعيش مع روح القرآن

ّاجلاذبية الباطنية تدفع باجتاه السلوك املعنوي مما جيعله عىل متاس  . مع احلقيقةَّ
ّأويلية هي الواقعة اخلارجية احلاصلة بعـد الـنص ة التّ دعوى كون املاد.٤
ًفإن تصور عدم وقوعها خارجا سـيجعل الـنص خلـوا مـن التأويـل، باطلة ً َّّ َّ ،

ًفضال عن كونه سيبقى معطال يف جماله التأوييل حتى وقوع احلادثة؛ بخالف ما  ًَّ
ًلو قلنا باخلزائنية السابقة عىل النص وجودا ّ. 

ودعـوى االنحـصار ، ة تفـسريية وتأويليـةّمـاد القرآن الكريم بتاممـه .٥
َّفإن احلقيقة التي تستند إليها البيانات القرآنية ثابتة جلميـع ، باملتشابه منه باطلة

 .آياته
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ُّ إن املطلب احلقيقي للعارف هو التحقـ.٦ ُق بـأرفع املراتـب املمكنـة مـن َّ
باجتـاه وبـذلك سـيلزمه الـسري ، ودواعي ذلك فطرته السليمة، الكامل املطلق

َّالتحقيق والتحقق يف السلميتني التأويلية واملعنويـ َّ ُّ َّليكتـشف أهنـام وجهـان ، ةّ
 .حلقيقة واحدة

 تقريـب ألصـل ّردَّ إن التحديد بالبطن الواحد أو السبعة أوالسبعني جم.٧
أو من باب خماطبة النـاس عـىل قـدر عقـوهلم؛ وهـذه ، فكرة البطون التأويلية
ً عددها فإهنا تنطلق من عامل اإلشارة تفريعا لتـصل إىل البطون القرآنية أنى كان

 . ًعامل احلقيقة تأسيسا
َّ إن اهلدف الغائي لقـراءة الـنص القـرآين ال يكمـن يف سـلمية النتـاج .٨ ُ ّ َّ

َّوإنام يكمن يف الـسلمية املعنويـة، وال يف النتاج التأوييل، التفسريي فالتفـسري ، ُّ
َّسلم التأويل َّوالتأويل سلم ل، ُ واهلـدف املعنـوي غايـة الـسري ، لهدف املعنويُ

 .بأرسه
فق مع فكرة اختصاص التأويل باهللا ّ النقوالت الروائية والتأرخيية ال تت.٩
ًفضال عن القرائن اللفظيـة والعقليـة وروايـات شـمول الراسـخني يف ، تعاىل
إليه ذهب  مدرسة أهل البيت وهو مشهورفالواو عاطفة ال استئنافية؛ و، العلم
 .الصحابةمن أعالم مدرسة ة مجل

، َّ ال ريب بأن أهل العصمة هم الراسخون يف العلم والعاملون بتأويله.١٠
وأمـا لغـريهم فالـصحيح تعديتـه إىل ، فال ينحرص العلم بتأويلـه بـاهللا تعـاىل

ًوإن مل يلتقوا هبم عيانا؛ فعنوان ، من ورثتهم الواقفني عىل علومهم، همّخواص
 .ل العصمة عليهم السالم وإنام يشمل غريهمّ خيتص بأهالراسخية ال
ّالبـد أن ، والتفـسري بالتأويـل، الوشائج التي تربط الظاهر بالبـاطن .١١

ُولذا فالتأويل ال يعفى من حلاظ ، ُحتفظ حلفظ الـمعطى التأوييل من االنحراف
ًفاللحاظ املجموعي للمفردة والنص تفسريا وتـأويال ، الوجه الداليل للمفردة ً ّ
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ِّيشك  .ل الرؤية الصحيحةُ
و أ، مظهر اللـوحوهو ،  الكريس كلمة وجودية ضاربة يف أزلية العلم.١٢

، رة بوجه تفـصييلَّواألشياء فيه مصو؛  املسامة باللوح اجلامعةيةّالنفس الكلهو 
ُوسـع كرسـيه {: وهـو معنـى قولـه تعـاىل، وهيمنته هي اإلحاطة بالتفاصـيل َ َُّ ِْ ُِ

َالساموات واألرض ْ ََّ َ َِ َ{. 
وإنام هـو الظلـم ،  الطاغوت ليس جهة يصدر منها الظلم أو الظلمة.١٣
َّبأن الذايت  كام قيل، ُفتكون آثاره املسانخة حلقيقته رضورية بالنسبة له، والظلمة
َّال يعلل ُ. 
فهو ليس ، بعمد أم بغري عمد، َّمن فوت مصلحة أو أوقع مفسدةّكل  .١٤
وال هيتدي ، به هيتدي اجلميع، ّال للحقباع ال هيدي إّتّ؛ فالويل الواجب االّبويل
 .بأحد

ِّ النور جتل أعظم للوجود احلق.١٥  منتـسب وفإذا ما انتسب أحد له فهـ، ٍّ
ّوما القرآن والرسـول والـويل والعقـل واآلخـرة إال حواضـن ، ِّللوجود احلق

ة لذلك االنتسا ِالظلـامتوالنور جامع هلـا؛ و، ِّ احلقيقي للوجود احلقبُعلويـَّ َ ُ ُّ 
 .هّ قبال ذلك كليف

َّ إن الصلة الوثيقة التي تربط االسم األعظم بأصل التوحيد إنام تبتني .١٦
 .ائيّعىل أساس التوحيد العرفاين ال الكالمي أو الفلسفي املش

وهـو مقـام معـريف ،  االسم األعظم هو أرشف املراتـب التوحيديـة.١٧
ّيمكن أن يتجىلوإنام ملا ، ومظاهره ليست متام كامله، ومعنوي ذو مراتب   ويظهرُ

 .َّويتنزل منه
َّ للساموات بعد معنوي يتعلق بمقام القرب منه تعاىل.١٨ ُولألرض بعد ، ُ

ًيشري للتسفل والبعد عنه تعاىل؛ والنص عىل كون الساموات واألرض ملكا له  ّّ ُ
َّسبحانه يدلل عىل أن ملكيـة مقـامي القـرب منـه والبعـد عنـه لـه سـبحانه ِّ ُ ،
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لتوقفـه عـىل إذنـه ، وإن اختـاره، ّمستقلكل ملك البعد عنه بشفاإلنسان ال ي
 .دون أن يلزم منه اجلرب، تعاىل

وهـو ، ُ الذي ال يعرف إمام زمانه ال حيفظ له األصل الذي انطلق منه.١٩
 .وهذا هو معنى امليتة اجلاهلية، اإليامن باهللا ورسوله

ــان.٢٠ ــرب مرتبت ــ، ُ للق ــب الظلامني ــاوز احلج ُيف األوىل نتج ــى ، ةُ وتبق
فـال ، ُفاهلدف هو القبول؛ ويف الثانية نتجاوز احلجـب النوريـة، رشحات األنا
 .َّألن اهلدف هو الوصول، يبقى يشء
، ُأخــروي ألصــحاب املقــام املقبــول،  للــشفاعة ســلوكان عمليــان.٢١

َّودنيوي للكمل من أوليائه سبحانه َّحيث يسلك باملـشفع لـه باجتـاه حتـصيل ، ُ ُ
 .َومن نال الشفاعة الدنيوية كان األقرب لنيلها يف اآلخرة، الكامل املطلوب

فهـي ،  تندرج الشفاعة ضمن نظام كوين قائم عـىل أسـاس التكامـل.٢٢
ًتقـرتن بمـن يـسانخها كـامال، وإنام وظيفة إهلية خالصة، ليست عملية ثانوية ُ ،

ّكالتحقق بمعرفته تعاىل وتوحيده بـاملعنى العرفـاين ال الكالمـي أو الفلـسفي 
 .وهي آخذة يف التعقيد باتساع دور الشفيع، ملشائيا

َّ ال بد للشفيع من اإلحاطة املعرفية باملشفع له.٢٣ ُ ، ّوإال سـُرتد شـفاعته، َّ
َّ وأن أن الـشفيع القـرآين مقبولـة شـفاعته،مع ،  يكشف عن عدم أهليتهّوالرد

َّالسيام فيام يتعلق بالشفاعة التكوي، عيةّشفاعته وظيفية وليست ترب  .نيةَّ
ًحصوليا أم حضوريا،  العلم.٢٤ ُحيـث يمكـن ، توليدي قابل لالمتداد، ً

  رصد ما لدى العلم الفعيل للعامل دون ما سيصل إليه؛ وللشفيع معرفـة ثنائيـة
َّه وباملشفع له ـ حمدودة بعلمه تعاىلّـ برب وآية الكريس أثبتـت علمـه سـبحانه ، ُ

ْما بني أي{: بالعلم الفعيل للخلق بقوله ْ ََ َ ْدهيمَ ِ َوما {: واالمتدادي القادم بقوله، }ِ َ
ْخلفهم ُ َ ْ َ{. 
مـرشوط بحـصول ، قـيقة فهـو تعليّ العلم مهام كانت مساحته ضـي.٢٥
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ُة والـشفعاء خاصـة مفـاض منـه تعـاىلّعامـاملشيئة؛ وعلم النـاس  فمـشيئته ، َّ
 .سبحانه حتكي فيضه

وهـذا ، طلـق باطنية الفقر اإلمكاين تعني أبدية السري باجتاه الغنـي امل.٢٦
ففرض رفع الفقرية عن املمكن ـ عىل ، السري هو ضامنة ديمومة حتصيل الكامل

ٍحماليته ـ قاض عىل حتصيل الكامل ُ. 
، وهي اجلامعة للتفاصيل التكوينية، ّ خزائنه سبحانه مودعة يف كرسيه.٢٧

ًويكـون أحـدمها مفـرسا ، فتكون الـصورة الباطنيـة للكـريس عـني اخلزائنيـة ِّ ُ
 .لآلخر
ّ لوال الكريس ملا استقر.٢٨ فهـي ، واخلزائنية تعبري عنـه،  يشء يف الوجودََ

 ،املحور والقطب واخلليفة؛ فإذا كان الكريس واسطة تكوينية بينه تعاىل وخلقه
جتعلـه الكـريس ، َّفإن ثبوت مقام اخلالفة اإلهلية ألحـد يف الوجـود اإلمكـاين

 .واخلزائن
 األئمـة مـن أهـل البيـت علـيهم  بالوقوف عىل وظيفتنا اإلهلية جتـاه.٢٩

ُالسالم تتبني لنا وظيفتنا جتاه الكريس بصفته مظهرا من مظاهره سبحانه العليا  ً َّ
َّالتي جتلت يف الرسول األعظم وعرتته الطاهرة عليهم السالم؛ وهذه الوظيفة 

ِّ تكليف نؤديهّردليست جم وإنام هو طريقنا األوحد يف اإلخراج مـن الظلـامت ، ُ
 . النوروالدخول يف

تـدخل ضـمن أرسار احلفـظ وأرسار ،  لدوام احلفظ أسباب وأرسار.٣٠
 .احلافظ 
َّ الدين بكل معانيه مكلل بصبغة الكامل.٣١ َّومـا يتمتـع بـه مـن جـذب ، ُّ

وال عجـز يف سـاحته ، ألنه وسـيلة العـاجز، ُوأمن وطمأنينة يغنيه عن اإلكراه
 .وبيانات دينه

 موجـود تـدعوه فطرتـه ّفكـل، أحـد اإلكراه الفطري ال خيلـو منـه .٣٢
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ُفاإلنـسان مكـره عـىل حتـصيل كاملـه بـداعي ، ه لذلكّوتضطر، لتحقيق كامله
وهذا اإلكراه عمل وقـائي قـد أودعـه سـبحانه يف خلقـه رمحـة منـه؛ ، فطرته

ّولتكفـل الفطـرة بـإكراه ،  جذبه وكاملـهّقوةولذلك فالدين غني عن اإلكراه ل
 .صاحبها عىل حتصيل كامله

 هو حمض الـنقص؛ وحمـض الكـامل ُّوالغي، رشد هو حمض الكامل ال.٣٣
وحمض النقص شخص الطـاغوت وصـفاته؛ والتبيـني ، ذاته وصفاته سبحانه

ُفـال ينبغـي للـسالك أن خيطـئ ، وتبيني كامله تبيني لزيـف غـريه، تبيني لكامله
 .طريقه
مـن عينـه وآثـاره؛ ،  وفرعـهكفر بالطاغوت ختلية كاملة من أصله ال.٣٤
ّيامن باهللا تعاىل هو االحتامء به وكف االنتامء إىل غريه؛ فمـن أكمـل ختليتـه واإل

 .َّوتزين بتحليته يكون قد استمسك بالعروة الوثقى
 من مل يكمل رسوم التخلية ومشى بقدم عرجاء إىل مقام حتليتـه فقـد .٣٥

، حيث الكينونـة بـني إرشقـات اآليت وأشـباح املـايض، ُأخطأ أصول التوحيد
 ً.تزلزالُفيكون م
ّ االنفصام املتـصور إنـام يكـون مـن طـرف الـسالك ال مـن العـروة .٣٦ ُ
ًأبشعها بطونا ، وهذا االنفصام له مراتب، ًفهي ثابتة ال انفصام هلا أبدا، الوثقى

 .متابعة الطاغوت
ُّ التحقق املعريف بام عليه الويل.٣٧ ُيفيض للطاعـة والـصريورة يف   املعصومّ

ً جتليات األسامء يف الويل املنصوب إهلياوالوقوف عىل، ّحرضة احلق ّ فمعرفتـه ، ّ
 .ًوبذا يكون أهال لإلخراج من الظلامت إىل النور، ّمعرفة األسامء املتجلية فيه

َّ الوالية احلقة مفرتق طرق؛ فمن تابعهـا حتقـق بـاإلخراج التكـويني .٣٨ َُّ
 .وإال فال
ٍوكالمهـا مفـض،  الظلمة تدور بني الكفر والنفـاق.٣٩ ٍقوط يف واد  للـسُ
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وكالمها ، ولكن بمرتبتني خمتلفتني؛ والنور يدور بني التوحيد واإليامن، سحيق
ّمفض للتمسك بالعروة الوثقى ًولكن بمرتبتني خمتلفتني أيضا، ٍُ ُ. 

 اإلخراج احلقيقي من الظلامت إخراج من الصور الباطنية الظلامنيـة .٤٠
راج مـن نـور الفطـرة إىل واإلخراج املقابل إخـ، احلاكمة عىل السري والسلوك

ِّوأما اإلخراج الصوري بالشهادتني فال يـشكل حجـر الزاويـة ، ظلامت الكفر ُ
 .يف السري السلوكي

والزيف له وجوه وانتامؤه للشتات؛ ،  احلقيقة واحدة فتنتمي للواحد.٤١
 مـن ئُوالنور توحيدي والظلامت كفرية ورشكية؛ فمـن كفـر بالطـاغوت بـر

 .تعاىل اجتمع يف وحدانيتهومن آمن باهللا ، شتاته
الـذي ، ّ الطاغوتية بفعل تسفلها وظلامنيتها فإهنا تنتمـي لعـامل الـدنيا.٤٢

َّكلام أمعنا فيها ازددنا ظلمة وضالال؛ وكلـ ـًَّ ّا يف الـتخلص منهـا ازددنـا ام أمعنّ
 .ًصالحا وهدى

 باطنية اخللود احلقيقي تكمن يف ربط عذاب الـدنيا الكـائن بمتابعـة .٤٣
 . بعذاب اآلخرةالطاغوت
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َّ القرآنية اجلادة أن نصل إىل حمطات ةحاولنا من خالل فصول هذه الدراس َّ
سـامهت ، ًجديدة ومنابع جديدة يف صياغة املنظومة التفسريية والتأويلية معـا

ّإىل حد كبري يف االقرتاب من أجواء النص القرآين  كام هو املالحـظ يف قراءتنـا، ٍّ
وقد انطلقت هذه التجربة عرب منهجة ، ل هلذه املنظومةّآلية الكريس كتطبيق أو

فًتنظيميــة مل نلمــح هلــا أثــرا يف املــ ــي ضــمصنّ ــا ّات التفــسريية الت تها مكتباتن
فوإن كانت مجلة من تلك امل، اإلسالمية ّات قـدمت حمـاوالت جـادصنّ ًة جـدا َّ

إال أهنـا أخفقـت يف ، ضوعيعىل مستويات التفسري املفردايت والتجزيئي واملو
ّإجياد احلبل الرسي ـ إذا جاز التعبري ـ الـذي حتيـا بـه العمليـة التفـسريية مـن 

 .خالل عملية دمج مهنية بني نتاجات األساليب التفسريية املختلفة
ًلقد حاول بعض األعالم جاهدا حرص العملية التفسريية يف إطار حمـدود 

ِّتضيق فيه أنفاس املفرس احلقيقي وقـد ، مهام كانت عبقريته وسـعة مطالعاتـه، ُ
، ُوباحلـديث تـارة أخـرى، َّجتىل هذا اإلطار بمنهج تفسري القرآن بالقرآن تـارة

وباالعتامد عىل املعطيـات العلميـة والتجريبيـة ، وبالنظر االجتهادي تارة ثالثة
ًحترك بعيدا باجتاه الرمزيـة وآخر قد، تارة رابعة  ّفـأفرغ الـنص مـن حمتـواه يف، َّ

وهكذا نجد املحـاوالت تـرتى دون أن تنتقـل بنـا إىل حقيقـة ، حماولة خامسة
لية التفسريية والتأويلية كان هو احلاكم ولـيس مَّبمعنى أن هاجس الع، ّالنص

ًوهذا اهلاجس اخليايل أمىل عىل املفـرس أن حيـدد لـه منهجـا يف ، ّهاجس النص ِّ ُ ِّ ُ
ّ يويل للنص أحقندون أ، رتبة سابقة ّ  يف حتديد ذلك أو املشاركة فيهـا ية مسبقةُ
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َّكقدر متيقن؛ يف  ِّن القاعدة األساسية التي ينبغي أن ينطلق منهـا املفـرس حني إُ ُ َّ
ّهي أنه ما مل يقم نص قرآين مفرس ُ ُ فللنص املراد تفسريه صـلة وثيقـة يف حتديـد ّ ّ

ومـا ، وال جيـوز جتـاوزه،  بـهّاصاخل فللقرآن الكريم نظامه، املنهج التفسريي
ًطالعه يف مجيع املحاوالت التفسريية التـي بـني أيـدينا أن أفـضلها نتاجـا قـد ُن َّ

   .ياته بعدّولكنها مل تكتشف كل، لنظام القرآيناُاقرتبت من البنى التحتية لذلك 
ُ هذه الدراسة القرآنية عىل مستوى املنهجة واألسـلوب ّأمهيةمن هنا تربز 
نى التحتيـة للنظـام القـرآين مـن ُوعىل مستوى الكشف عن الب، ًوالتطبيق معا

َّخالل بيانات عديدة تتعلق بمعنى السلمية وغـري ذلـك ، واألوتاد واملحـاور، َُّّ
ِّمن أساسيات قد غفل عنها أعالم التفسري فـضال عـن متعلمـيهم ُ َّالسـيام يف ، ً

التي بثقلها التنظيمي للقـرآن الكـريم ، موضوعة األوتاد التفسريية والتأويلية
ُ البنـى التحتيـة ّمتثـلُعرفية املستطيلة واحلاكمة عىل القـيم األخـرى وقيمتها امل

فهي من أركان حفظ القرآن مـن ، للوجود القرآين يف عامليه اللفظي واخلزائني
ّن هلا مهامإو، التحريف  يف مواجهة االنحراف الفكري والعقدي بصورة ً كبريةَّ
 .رئيسية

َّعلام بأن هذه الدراسة بالقدر الذي أولته  قصوى يف عرض أصل ّأمهية من ً
النظريتني التفسريية والتأويلية املعتمدتني فقد واكبت ذلك العـرض النظـري 

وقـد سـنحت الفرصـة ،  بآيـة الكـريسّمتثـل، ّبنموذج تفسريي وتأوييل هـام
ًلعرض اآلية الكريمة بمقاطعها الثالثة يف بيانات خمتلفة كونت عرضا ارتقائيا  ً َّ

اء عىل اختالف مـستوياهتم االسـتفادة مـن هـذا ّ للقروهذا ما يسمح، ًحقيقيا
ًوكأن هذه املحاولة قد سلكت سلوكا قرآنيا يف عرض بياناهتا، النتاج ً فالقرآن ، َّ

ف والفيلـسوف ّالقارئ العادي واملثق، الكريم يقرأه اجلميع وينهل منه اجلميع
 أم عقيـدة ًفقهـا، صهّ كان ختصًاّأي، ّوالعارف واملتخصص يف العلوم اإلسالمية

وهكذا قد حاولنـا يف هـذه الدراسـة أن نقـرتب مـن ، أم غري ذلك، ًأم تفسريا
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 .نفس العرض القرآين إلعطاء الفرصة للجميع لكي ينهلوا ما هو مناسب هلم
ُعلام بأن النموذج التطبيقي الذي اعتمدته هذه الدراسة مل يمكنه استيعاب  َّ ً

ــة ــع تفاصــيل النظري ــأوييلعــىل املــستويني التفــس، مجي وألســباب ، ريي والت
ولضيق مساحات آية الكريس ، ًالّمنها حداثة التجربة التطبيقية أو، موضوعية

ًـ قياسا للقرآن أو السور الطوال ـ ثانيا  عـىل مـا ،ولكون النمـوذج التطبيقـي، ً
َّبمعنى أن اهلـم األكـرب كـان ،  مل خيرج عن نموذجيته،أبديناه من عناية فائقة به َّ

رغـم أننـا مل نغفـل ، رض أصل النظرية وبيان مالحمها وزواياهاًمصبوبا عىل ع
ّخصوصية النص التطبيقي إال أنه جـاء يف الرتبـة الثانيـة بالقيـاس إىل أولويـة 

ليـة التفـسريية إنـام يكمـن يف مَّالنظرية؛ وذلك ملا ثبت لدينا مـن أن تعثــّر الع
ها يف مراجعاتنـا دنا حقائق يعرس هـضمّبل إننا تصي، ُأصول النظرية التفسريية

فات التفسريية َّحيث وجـدنا أن الكثـري منهـا قـد انطلقـت ، للمصادر واملصنَّ
وهذه ، ق يف ذهن كاتبها موضوعة اسمها املنهج التفسرييّوانتهت دون أن تعل

فاحلقيقة هي التي أورثتنا هذا الركام اهلائل مـن املـ ات التفـسريية الفاقـدة صنّ
  !هلوية التفسري

، لتفسريية املعتمدة يف هذه الدراسة قد أخذت أكثر من طـابعَّإن املنهجة ا
وإن كانـت ، ُمنهج معتمدّكل ق باملنهج الذي اعتمد القرينة لتشمل ّفتارة تتعل

ًإال أنه مل يشكل لنـا هاجـسا ، األولوية أو الصدارة ملنهج تفسري القرآن بالقرآن ِّ ُ
رق أمـام بياناتنـا ة الطـّوإنـام هـو طريـق معتمـد ال يغلـق بقيـ، نسري باجتاهـه
ًوقد كان التزامنا بمنهجنا املختار حثيثا، التفسريية ِّملا هو ثابت يف حملـه كـون ، ُ ِ

ًفمن مل يتخذ له منهجا يف العملية البحثية ـ أيـا ، املنهج دليل الوصول إىل املراد ًّ ّ
فهنالـك مـساواة أو مـساوقة بـني ، كان جماهلا ـ فال دليل له يف إثبات مقاصده

 .الدليلاملنهج و
ُوتارة تعلقت املنهجة باعتامد أكثـر مـن أسـلوب تفـسريي فلـم تقتـرص ، َّ
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ًدراستنا هذه عىل ما هو شائع من التفسري التجزيئي أو ما يسمى أيضا بالتفسري  َّ ُ
وإنـام ، نسبة إىل اعتامد السري املوافق لرتتيب القرآن يف سـوره وآياتـه، الرتتيبي

ُتعدت ذلك إىل اعتامد أسـلويب امل ، تراتبـيكل عـىل شـ، فـردايت واملوضـوعيَّ
ًبمعنى أن املفردايت كانت له األولوية يف العرض تطبيقا للمنهجة املتبعة القائمة  َّ

ِّة املعرفة للدخول يف البحـث ّقدم عىل نحو املّتقدمعىل أساس كينونة البحث امل ُ
ًوهكذا احلـال يف تقـديم البحـث التجزيئـي ليـشكال معـا ، الالحق ِّ ُ  تنيّمقـدمِ

 .أساسيتني للتفسري املوضوعي
، ف فهم فصوله الالحقة عىل فهم فصوله الـسابقةّإنه تنظيم هنديس يتوق

َّوهذه العملية التنظيمية قد حققت أرفع مستويات املنهجة العلمية يف عـرض 
ورغـم خـصوصية هـذه املنظومـة ، َّالسيام يف جمال التفـسري، البيانات املعرفية

ًكن أن تشكل مدخال لفهـم النـصوص الدينيـة عـىل املمنهجة إال أهنا من املم ِّ ُ
ُفإهنا هي األخـرى بحاجـة إىل عـرض مفـردايت ومجـيل ، ًمستوى الرواية أيضا ُ

َّولكن بالنحو املناسـب ألجـواء الروايـة باعتبـار أن ألفاظهـا يف ، وموضوعي
 .ِّاألعم األغلب ليست قطعية الصدور

، َّعلـق بالبنـاءات القرآنيـةً وهكذا اعتمدنا يف منهجتنا وجوها جديـدة تت 
ًوالتي استعرضنا جـزءا ، ُالتي أسميناها بالبنى التحتية التي يقوم عليها القرآن

ة األساسـية يف ّفاألوتاد هي املاد، من قبيل األوتاد واملحاور القرآنية، ًمهام منها
وهـي العنـارص ، ُوهي األبجدية األوىل لفهم السري القـرآين، البناءات القرآنية

 اجلديدة هُة يف احلركة املعرفية للنصوص األخرى؛ ومن الوجوّؤثراسية املاألس
وكيفيـة ، ّيف كيفية رسم البدايات والنهايـات ملفـردات الـنصًأيضا ما قد برز 

ات التمهيديـة والنتـائج الوسـطية والنتـائج ّقـدماعتامد املفـردة القرآنيـة يف امل
ُة أفقها احلقيقي الذي مل يلتفـت لـه َّمما أعطى للمفردة القرآني، النهائية والغائية

 .لية التفسريية وإىل يومنا هذامأعالم التفسري منذ أن انطلقت الع
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ا إشارات كثرية لتجلية الفرق بني املراد من كالمه سبحانه َّوقد تقدمت منّ
ل جمالـه البحـث اللغـوي يف ّاألو، وبني املراد من كلامته، فالكلمة هلا منظوران

ُظي للقرآن الكريم، والثاين تراعـى فيـه خـصوصية اللفـظ دائرة الوجود اللف
َّملا ثبت لدينا بأن لغة القرآن فوق مستوى اللغـة العربيـة، القرآين وإن كانـت ، ِ

ً مادتـه األوىل؛ وأمـا كالمـه فلـه منظـوران أيـضاّمتثـلالعربية  ّ ُيعنـى : لّاألو، ُ
ملـضامني ُيعنـى با: ُبالبحث عن مضامني اجلمـل واآليـات والـسور، والثـاين

 .ّاملشرتكة يف وحدة موضوع واحد، وإن كانت منترشة بني دفتي الكتاب
وقد كـان مـن منهجتنـا التفـسريية الفـصل بـني األهـداف األساسـية أو 

وعالقة ذلك بطبيعـة بعـض النـصوص ، األهداف الفرعيةوالرئيسية للقرآن 
ُوالتي أسمينا بعضا منها باملحاور وأخرى باألوتاد، دون غريها  . َّ تقدمكام، ً

َّومن منهجة دراستنا هذه أيضا أهنا قسمت البحوث التمهيدية إىل بحوث  ً
ة أساسية للـدخول يف بيانـات املفـردة القرآنيـة ّمقدمك، نيةيتبيبيانية وبحوث 

َّوقد سجلنا يف منهجتنا اجلديدة يف العملية التفسريية ، وبيان مساحاهتا وعمقها
ّلإلنـسان واألمـة عـن سـائر القـراءات امتيازات معطيـات القـراءة القرآنيـة 

ّملا عرفت من كون القراءة القرآنية لإلنسان واألمـة حتمـل يف رمحهـا ، ُاالخرى ِ
بـل ، بيانات تغلق أبواب اجلهل وتردم نتوءات االنحراف املعريف والـسلوكي

تـدعم اإلنـسان بثوابـت اإلصـالح ، ّهي املنطلق احلقيقي لكل كـامل تأصـييل
ودون االعتقـاد ، ي والبـاطنيعله عىل املستويني الظـاهراجلوهري يف قوله وف

ة الكامنـة يف يـَّبذلك فإن العملية التفسريية سـوف ختلـو مـن أهـدافها احلقيق
وانتـشال اإلنـسان وإخراجـه مـن الظلـامت إىل ، الوصول إىل معرفة اهللا تعاىل

َوتوطيد العالقة بني املخاطب واملخاطب، النور ِ. 
ّيـة حتقـق االنـسجام بـني املـنهج ّواصل عىل ال بدمن هنا كان إرصارنا املت

َّاملتبع يف العملية التفسريية وبني األهداف القرآنية العليا التي ينبغـي الوصـول  ُ
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َّوإال سوف يكون املنهج املدعى جم، َّبل ال بد من ذلك، إليها ِّ اجتاه معرب عـن ّردُ ُ
ُط باملفرس ومتـيل ُإسقاطات فردية واجتامعية وعقدية ومشكالت نفسية آنية حتي ِّ ُ

ّمهام حاول البعض من تأطري نتاجه برؤية كونية إهليـة يـدعى أن ، عليه إرادهتا َّ ُ
ِّفكان الرتكيز عىل إبراز األهداف القرآنيـة يـشكل ، عامرها النصوص الرشعية ُ

َّعالمة فارقة هلذه الدراسة التخصصية قد تأكد من خالهلا صحة املـنهج املتبـع  َّ َّ
   .فيها

ن مـن منهجتنـا التعريـف بـنفس املنـاهج املـشهورة بـني أعـالم وقد كـا
ُاملفرسين للوقوف عىل مقربة معطياهتم ومدى انطباقها عليها ِّ َّوالتي تبني لنا ، )١(ُ
ًأهنا غالبا ما تسري يف فلك االجتاهات ال يف فلـك املنـاهج أو قـل ال يكـاد أن ، َّ
إمـا خلفـاء معـاين ، ينخيلو واحد منها من نامذج اجتاهية حتكـي لنـا أحـد أمـر

ُوكالمهـا حمتمـل ، ًأو لعدم متييزهم عمليا بني املنهج واالجتاه، املناهج املعتمدة
نت يف مراحل ؛ل أقربّوإن كان األو ُ ملا عرفت من أن املناهج التفسريية إنام قنّ َّّ ِ

ًرة جدا عن انطالق العملية التفسرييةّمتأخ َّوقد ثبت لدينا بالتحقيق أن حتديد ، ّ
قد جاء بعـد ، ًومن الفريقني معا، ناهج يف معظم التفاسري املقروءة واملعلومةامل

فو أبحاث مناهج التفسري واملهتمون بذلك، ومل ، الوقوع ّحيث سجله لنا مصنّ ّ
ّيعلم حتقيقا أن أولئك املفرسين األعاظم قد قصدوا منهجا معي ًُ ّ ًِّ  . ًنا دون آخرُ

واعتبارهـا حلقـة ، ملفردات القرآنيةًوقد كان من منهجتنا أيضا االعتناء با
ّمهمة يف بيان املراد من النص القـرآين ها يف تركيبـة وبنيويـة اجلملـة، تّملـدخلي، ّ

ّسواء ما تعلق منهـا باهليئـة اجلمليـة أم بامد ُ  حجـر الزاويـة ّمتثـلفـاملفردة ، هتـاَّ
                                                 

ّهــذه أول دراســة تفــسريية ختصــصية تتعــرّلعــل  و)١( االجتاهــات ض إىل بيانــات املنــاهج وّ
َّمت بأحدث موضـوعات علـوم القـرآن ـبمعنى أهنا دراسة قد أل، واألساليب التفسريية

 .ًال عن األصل الكائن يف نفس العلمية التفسرييةضف
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ّة للبناء اجلميل يف النص القرآينّعاموامللمح البارز يف رسم اخلطوط ال بل هـي ، ُ
ّأشـبه مـا تكــون بالـسلم املــؤد ّفهــي البنـاءات األوىل للــنص، ي إىل اهلـدفّ ُ ،

والقاعدة املتينة النطالق العملية التفسريية بجميع ، لّواألرضية اخلصبة للتأم
ًفالبعد التأوييل وإن كـان يبـدو ظـاهرا ، ًبل والعملية التأويلية أيضا، خطوطها

ُّال أن هذا التصور غري صحيحّغري معني باملعنى الداليل للمفردة إ  ّتـضحِملـا ا، َّ
ّوالتفسري بالتأويل البد أن تكـون ، َّمن أن الوشائج التي تربط الظاهر بالباطن

ّحمفوظة حلفظ الـمعطى التأوييل من االنحراف؛ علام بأن االختالفات الداللية  ً ُ
َّلظاهر املفردات القرآنية مع املعطى التأوييل ينبغي أن تتحول إىل مه زات وصل ُ

َّتصحح لنا قراءة النص ال أن تعمق درجات التباين؛ فإن عمق املفردة القرآنية  ّ ُ ُّ ِّ
ًعمق للنص تفسريا وتأويال؛  ً ّ ًن هنالك مراتبية ملعاين املفردة الواحدة فـضال إوُ َّ

ًوعليه فاملفردة والنص القرآنيان تتضافران معا يف تـشكيل؛ ّعن النص  العمـق ةّ
 .ًه وأثبتناه يف هذه الدراسة تطبيقياّكلنا بذلك وقد التزم، القرآين

َّفإن هلـا ، وأما األلفاظ املرتادفة،  بهّاصلفظ معناه اخلّلكل َّوقد التزمنا بأن 
ّ يمثًاّعام ًمعنى  يعكـس لنـا خـصوصية ًاّخاصـ ًومعنـى، ل الـرتادف احلقيقـيُ
ومعنى اخلـصوصية هـو وجـود ،  وال معنى للرتادف بالنحو اإلفراطي،اللفظ

ّامتياز دقيق يرب ر لنا أصل الوضع وجدوائيته؛ فـالرتادف موجـود ولكـن مـع ُ
ِّحلاظ اخلصوصية؛ كام ينبغي مراعاة هوية املفردة يف عرص الـنص؛ بـل وجيـب  ُ
ّمراعاة امتياز املفردة القرآنية انطالقا من كون القرآن الكريم يمتـاز عـام عـداه  ً

ُة األوىل ّ اللغة العربية فهي املادوأما، ًبمعاجزه ومعارفه ولغته أيضا، يشءّكل ب
 .للصناعة القرآنية

مـن ّكـل من خـالل فهمنـا لطبيعـة ، ِّوقد اعتنينا بأجواء النص ومناخاته
ــتكلم واملخاطــب واخلطــاب وخــصوصياهتم ــارف ، ِّامل ــا لطبيعــة املع وفهمن

 .البدهيية
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َّكام أن من أساسيات منهجتنا التفـسريية رضورة التوحيـد بـني معطيـات 
ُري املفردايت واجلميل واملوضوعي والتأوييلالتفس فدون ذلـك يعنـي اخلـروج ، ُ

ولذلك فهـي اجلدليـة القائمـة بـني هـذه احللقـات األربـع ، ّعن حريم النص
 التحقيقيـة ةَّبـل إن املنهجيـ، ُرضورة حتمية يف رسم مالمح املعطى التفسريي

ُالتي خترج املفرس عن قارعة التفسري بالرأي تكمـن يف مرا ِّ ُ ، عـاة هـذه اجلدليـةُ
 .ُودوهنا ال حمالة من التعرض إىل مهالك التفسري بالرأي

ًوهذه اجلدلية تتفرع عليها جدلية أخرى يفرزها الـنص القـرآين حـرصا ّ ُ ُ َّ ،
ُوقابليـة الكـون يف البنـى ، آية قرآنيـة فيهـا قابليـة التمهيـدّكل تكمن يف كون 

والنهائي للقرآن  طّيل واملتوسّوقابلية رسم املوقف األو، التحتية ملطالب خمتلفة
وهـذه الـرشكة ، ّوهذا من أعظم أرسار نظم النص القرآين ومضامينه، الكريم

ّ حتفظ فيه وحدة النص؛ فـإن عـدم ّتعددولكنه ،  املعاينّتعددوالوظائف تعني  ُ
ًااللتزام بوحدة النص القرآين سوف يكون معوقا حقيقيا ومانعـا معرفيـا مـن  ً ً ً ِّ ُّ

َّولـذلك فقـد التزمنـا بـأن ، جدية قراءة القرآن الكريم وفهمـهالوصول إىل أب
ّالنص القرآين بوحدته الكل َّألن مطالبـه ، ٍية يـشتمل عـىل معـان غـري متناهيـةّ

وقـد ،  والنتـائجّ معانيه إثراء للتمهيد و املوادّتعددَّولذلك فإن ، مزجية تراكبية
ّعرفت بأن لتعدد معانيه صلة وثيقة بمراتبية فهمه ل هـو التفـسري املنطقـي بـ، َّ

 .بل لذلك صلة وثيقة بقبول اآلخر، لذلك
وقد كانـت مـن أولويـات منهجتنـا التفـسريية حتديـد وظـائف التفـسري 

والتـي أسـميناها باملبـادئ ، )١( لهطوات العملية اخلمساخلوبيان ، ضوعياملو
                                                 

ّتقدم بيان اخلطوات اخلمس للعملية التفسريية املعتمدة يف التفسري املوضـوعي يف مطلـع  )١(
التفسري املوضوعي آلية الكريس، القسم ... التأسيس للتوحيد الربويب : (الفصل اخلامس

   =:والتي يمكن إجيازها بام ييل) حتديد وظائف التفسري املوضوعي: (حتت عنوان) األول
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لية للتفسري املوضوعي؛ مع بيان جدلية العالقة بـني التفـسري املوضـوعي ّاألو
منهج تفسري القرآن بالقرآن؛ وقد كان ملنهج تفـسري القـرآن بـالقرآن القـدح و

َّاملعىل يف عرض بياناتنا التفسريية ُولكن دون إسقاط املنـاهج األخـرى التـي ، ُ
َّحاولنا االستفادة منها ـ السيام املنهج الروائي ـ يف إطارين مهمني  : مها، َّ

ّ أداء الدور التوكيدي ملا أسسه الفهم .١  .القرآين للقرآنِ
ًفقد ثبت لدينا أن الرواية كثريا مـا ،  أداء الدور التعميقي للفهم القرآين.٢ َّ

 .ُتلفت النظر التفسريي إىل مراتب معرفية قد يعرس الوصول إليها بدوهنا
ُولكن كام عرفت بأن هذين الـدورين التوكيـدي والتعميقـي ال خيرجـان  َّ

 مقام حمورية القـرآن يف التفـسري مـع بمعنى حفظ، الرواية عن دورها املداري
فالعالقة بينهام أشـبه مـا تكـون بـني ، مدارية السنة الرشيفة حول ذلك املحور

فللروايـة دور أعمـق مـن ،  بالسنةّاص بالقرآن والتفريع اخلّاصالتأسيس اخل
َّفإن االستظهار القرآين ، الدور التعليمي والتطبيقي دون أن خترج عن مداريتها

َّوقـد تبـني لنـا أن اإلضـفاء املعـريف ، َّ يتشكل خارج القرآن الكريمال جيوز أن َّ
ّالذي توفره املصادر الثانوية التي تأيت يف طول القرآن الكـريم يف فهـم الـنص  ّ
ّالقرآين ربام تشكل يف موارد خاصة حجر الزاوية يف قراءة النص القرآين؛ وقـد  ّ ّّ ُ

ة وريـة القرآنيـة واملداريـة ـ للـسنَّّتبني لك أننا قد مارسنا هذا النحو مـن املح
                                                                                                                   

 .ًحتديد موضوع البحث ابتداء) أ= 
 .مجع اآليات القرآنية ذات الصلة بموضوعة البحث) ب  
ً تفسريا مفرداتيا ثم جتزيئيادةَّالقيام بتفسري مجيع هذه اآليات الظاهرة واملتصي) ج   ً ً. 
ومـزج معطايتهـا للوصـول إىل املوقـف ). املفرداتيـة والتجزيئيـة(مجع النتائج التفسريية ) د  

 .النهائي
ّأنـه يمثـل النظريـة : ل املوقـف القـرآين بمعنـىّ أن يمثّحتديد املعطى النهائي الذي البد)  هـ   ّ

 .القرآنية ال املوقف اجلزئي املحدود
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 ـ بـصورة عمليـة وبمـستويات ّعامكل ُ وللمصادر األخرى بشّخاصكل بش
 .رفيعة يف بيانات آية الكريس

 ّ عـدةَّوأما فيام يتعلق بمنهجتنا يف البيانـات التأويليـة فقـد اعتمـدنا عـىل
رات ّوالتـزود باإلشــا، ّأمههــا معرفتنـا األســامئية وإن كانـت حمــدودة، ركـائز

ًوأيضا العتقادنـا بالوعـد ، القرآنية واإلرشادات الروائية واملذاكرات العلمية
ّاإلهلي بتعليم عباده املت والعمـل عـىل ، ًوأيضا بـالعيش مـع روح القـرآن، قنيُ

ٍّكل ذلك يسهم إىل حد كبري يف الوصول إىل مضامني تأويلية ، فهمه والعمل به ُ ّ
ّجديدة يعرس عىل القارئ املتخصص الو  .صول إليها بمعزل عنهاُ

ًتفـسريا ، َّوهنالك نكات كثرية تتعلـق بمنهجتنـا يف فهـم القـرآن الكـريم
مـن ، فت إليهاُلتاينبغي أن يكون قد ،  الكتابإنجازاتمل نذكرها يف ، ًوتأويال

ّحيث أثبتنا أن اآليات املنسوخ حكمها ال تفقد مهام، قبيل موضوعة النسخ ها َّ
ّاألخرى املتعل َّوالـذي يتأكـد يف طريقيـة تفـسري ،  التفسريي املبـارشقة بالدورُ

القرآن بالقرآن؛ وبالدور الصياغي يف حفظ النكات البالغية الداخلة يف مسألة 
وهـو مـن أعظـم األدوار التـي يـنهض هبـا القـرآن ، اإلعجاز؛ ودور اهلدايـة

 .الكريم
 

ّال ريب بأن النظر األو ُ هو فيام يتعلق باألسلوب التفـسرييل لألساليبَّ َّ ،
، هاه إىل مـا هـو أبعـد وأعمـق منـّوإنـام نتعـد، ًولكننا ال نعنـي ذلـك حـرصا

ُوهـو األسـلوب ، فاألساليب تارة تكون عىل مستوى عرض النتاج التفسريي
ُاالصــطالحي الــذي عــادة مــا يتحــدد باألســلوب التجزيئــي أو األســلوب  ُ َّ

وب عـىل مـستوى قـراءة النـصوص الدينيـة ُاملوضوعي؛ وتارة يكون األسـل
، ُوأخــرى عــىل مــستوى نظــم املعلومــات يف مواقــع االســتدالل، والعلامئيــة

 .وغري ذلك، ُوأخرى عىل مستوى النقد
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َّل فلــم تتوقــف هــذه الدراســة عــىل أحــد األســلوبني ّأمــا املــستوى األو
طلقنـا ّاملوضوعي والتجزيئي، وإنام جتازونا ذلك إىل أسـلوبنا اجلديـد الـذي أ

ًعليه باألسلوب الرتكيبي اجلامع بني األسلوبني املتقدمني، فـضال ّ  عـن اعـتامد ُ
تنـا ّحيـث كانـت مهم، ة أساسية للتفسري التجزيئيّمقدمُاألسلوب املفردايت ك

ُاألوىل تكمن يف إبراز املداليل اللفظية للنص القرآين، ثم انتقلنا للتفسري اجلميل  َّ ّ ُ
ّوقد ثبت لدينا نظريا وعمليا بأن ، التفسري املوضوعيوانتهينا بنظم األفكار يف  ً ً

ّأسلوب التفسري الرتكيبي هو أجدى أنواع األساليب التفـسريية قاطبـة، فـإن  ُ
الواقف عىل املداليل اللفظية يكون هـو األقـرب إىل روح العالقـة بـني تلـك 

ّدقـة املداليل اجلزئية، وبالتايل يكون وصوله إىل حتديـد املوقـف القـرآين أكثـر 
ِّوال ريب بأن املتتبع هلذه الدراسة قد ا، ًوعمقا وحياطة ت له معـامل هـذا ّتضحَّ

ّاألسلوب نظريا وعمليا يف مجيع فصوهلا وبياناهتا القرآنية التخصـصية العليـا ً ً ُ ،
ُوقد كان حتديدنا ملنهجنا وأسلوبنا التفسرييني ورصدمها يف رتبة سـابقة وقايـة 

ّلوقوع يف مطب احلركة األميبية التمدا للعملية التفسريية من امنّ دية التـي هـي ِّ
ألهنا تلغي احلدود وجتعـل ، ًاألخطر واألسوأ وقوعا يف أداء العملية التفسريية

 .ال مدخل فيها وال خمرج، العملية التفسريية فوضوية عبثية
 اعتمدنا قدف، ُوأما أسلوبنا عىل مستوى قراءة النصوص الدينية والعلامئية

ّستقرائي التتبعي الدقيق ثم القيام بعملية الوصف والتحليل وعرض املنهج اال
وقـد راعينـا أزمنـة ،  ومواضـع الـضعف يف البيانـات العلامئيـةّقوةمواضع ال

ِّة وعمقا التي كـان عليهـا املفـرسون واحلقبـة ّالتدوين ومستويات العلوم ماد ً
 .الزمنية التي كانوا فيها

فقد كـان ، ومات يف مواقع االستداللُوأما أسلوبنا عىل مستوى نظم املعل
وقـد ، التبويب والتنقيط عالمة فارقة ملحوظة يف مجيع فصول هـذه الدراسـة

وإجيـاد حلقـات ، ًحرصنا كثريا عىل بلورة النتائج وإبرازها بعنـوان املعطيـات
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كام أن العملية التنظيمية يف تنسيق الفصول أسهمت إىل ، الوصل بني الفصول
وتـسهيل ،  احلالة االرتقائية بني مستويات البحث مـن جهـةٍّحد كبري يف إجياد

اعتامد العناوين الفرعيـة قـد أسـهم هـو ّلعل و، ُعملية املتابعة من جهة أخرى
بـت ، اآلخر يف تقريب املطالب وضبطها َّفقد شكل ذلـك عمليـة تنظيميـة جنَّ

 .هذه الدراسة من الوقوع يف فوىض املعلومات والنتائج
فقد التزمنا فيـه بـصورة علميـة ومهنيـة ، مستوى النقدُوأما أسلوبنا عىل 

ّهتـا ثـم التعـرض ّة يف حفظ النصوص العلامئية وبياهنا وإبـراز مكـامن قوّجاد
من ّلعل و، وقد كانت املوضوعية حارضة يف قبول اآلخر، لنقدها أو القبول هبا

ِّأبرز امتيازات هذه الدراسة عىل هذا املستوى أهنـا حاولـت أن تقـدم البـد ائل ُ
ــي وردت يف دراســات  ــصحيحة الت ــصحيحة يف االســتدالل لألصــول ال ُال

ة دون التفريـق بـني ّعامَّكام أن احلالة النقدية قد اعتمدناها كضابطة ، اآلخرين
فكان نقدنا ألعالم مدرسـة أهـل ، اهلويات الفكرية واملذهبية ألعالم التفسري

ـ كنّناّولعل، ِّعىل حد نقدنا ألعالم مدرسة اخللفاء البيت ا ّا عىل املوافقني أشد منّ
َّومل يكن ذلك إلثبات موضوعيتنا بقـدر مـا أن دراسـات أعـالم ، عىل غريهم

ّالشيعة حاولت أن تقدم رؤية أهل البيت عليهم السالم يف فهم النص القرآين ّ ُ ،
ٍقوةفكان التعاطي معها ب ّ انطالقا من مسؤولية انتامئنا هلذه املدرسـة املعظ،ّ ، مـةً

بخـالف ، كانوا يف الغالـب ينقلـون رؤيـة الـصحابة أو أعالمهـمفاآلخرون 
فات الشيعية اإلمامية َّفإهنا ركزت عىل رؤية أهل البيت عليهم السالم ـ ، املصنَّ

والـذي ، كام عرفت ـ فكان ذلك أدعـى للتـدقيق يف كلامهتـم والتنقيـب فيهـا
فات التفـسريية  َّساعدنا كثريا هو أن الصفة الغالبـة عـىل املـصنَّ الـشيعية هـي ً

فات التفـسريية ملدرسـة حني إيف ، الصبغة الروائية َّن الـصفة الغالبـة يف املـصنَّ
 . ماٍّاخللفاء هي الصبغة االجتهادية والعمل بالرأي املقبول لدهيم إىل حد

ًبعبارة أخرى وانطالقا من موضـوعية النقـد والقبـول َّإن الغالـب عـىل : ُ
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فات التفسريية ألعالم مدرسة أه ّل البيـت هـو أن الـنص الـديني كـان املصنَّ َّ
ننـا التقطنـا يف دراسـات حـني إيف ، ِّنتاجها من املفرس نفسهيف ًاألكثر حضورا 

ّأعالم مدرسة اخللفاء أن الغالب عليها حضور املفرس أكثر من الـنص نفـسه ِّ ُ ،
 .ولذلك أسباب ونتائج خمتلفة كنا قد أملحنا هلا يف هذه الدراسة

ّل األعـالم يف الدراسـات التخصـصية ال تقـلا أقوَّوال ريب بأن حماكمة ّ 
راء القــوم تــستدعي آفمناقــشة ، ً وعلميــة وعمقــا مــن نفــس الدراســةّأمهيــة

فاهتم املختلفة وحتليلها ثم نقـدها ة يف ّمركبـوهـذه عمليـة ، استقراءها يف مصنّ
ّولذلك نحن نميل كثريا إىل أن العملية النقدية ال تقل، غاية التعقيد َّ ن ً شأنا عـً

ًكام أننا نـؤمن كثـريا ، نةّتفوقها يف موارد معيقد بل ، أصل التأصيل والتأسيس
ٍّاءة تسهم إىل حد كبري يف تنـضيج األفكـار وتعميقهـاَّبأن العملية النقدية البنّ ُ ،

ُ عملية وقائية من الدرجة األوىل يف حفظ الـسري العلمـي ّمتثلًفضال عن كوهنا 
وإن كانـت العمليـة ، الباحـث عليهـاوذلـك بإيقـاف ، من مواصلة األخطاء

إال أننـا حاولنـا يف هـذه ، لة عـن تقـديم البـدائلّالنقدية عادة ما تكون متنص
 ال ّلعلـهو، صف به العملية النقديـةّالدراسة جتاوز هذا النقص املعريف الذي تت

ّيعد َّألن النقد ليس من وظيفة البنـاء بقـدر مـا هـو يعنـى ، ً نقصا بالنسبة إليهاُ
 .نفس البناءبتحليل 

 

ــضمنت ــذه َّت ــاوين ّالتخصــصية الدراســة ه ــرية واصــطالحات عن ، كث
 عنـاوين هنالـك َّبـأن ًعلـام، منهـا وأسـايس ّمهـم هـو مـا درج هنا سنحاول

 هـذا يف منهـا اليـسري ذكرنا وقد، جديدة مضامني أعطيناها قد واصطالحات
 فقـد ولـذا، ُاألخـرى البقيـة عن الكشف يف القارئ متابعة عىل ًاعتامدا املوجز
 : كالتايل وهي، الفصل عنوان مع ًتوافقا جديد هو ما عىل املوجز هذا يف ّركزنا
ًأوال  القـرآن حموريـة مـنهج: (عنـوان أبرزنـا فقد املنهج مستوى عىل أما :ّ
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ة ومدارية  جـاوزنت ومل، بـه القـرآن تفـسري عنـد َّنتوقـف فلـم، )الرشيفة السنّ
 .حموريته
 : التالية اجلديدة العناوين أبرزنا فقد، األساليب مستوى عىل وأما :ًثانيا
َّمتبع ُأسلوب وهو، املفردايت التفسري. ١ فات من مجلة يف ُ ، التفسريية املصنّ
َّتبني ومل، ًحتديدا العنوان هبذا َّيتشكل مل أنه إال  العنـوان إبـراز فكـان، حـدوده ُ

 .الدراسة هذه ّخمتصات من حدوده ورسم مضامينه وبيان
 التعبـري وجـدنا وقـد، التجزيئـي التفـسري بـه وأردنا، اجلميل التفسري. ٢
 شـاملة واملقطعية، املقطعية ُتساوق فالتجزيئية، التجزيئي من َّدقة أكثر باجلميل
 قرآنيـة مجلة ّكل عند الوقوف إىل نرمي إننا حني يف، ًفصاعدا الواحدة للجملة
َّواملت، مفيدة  إبـداهلا فكـان، عنـدنا ُاجلمليـة مفـاد هـو التجزيئي التفسري يف بعُ

 َّلـشدة إمـا، بحوثنا من التجزيئية عنوان ِنلغ مل فنحن ذلك ومع، أوىل ُباجلملية
 .اعتامدها ُلينفى حقيقية إشكالية َّتتضمن ال ألهنا أو، هبا ُاألنس
 عرضناه نناأ بيد واصطالحه بعنوانه احتفظنا وقد، املوضوعي التفسري. ٣
 لفكـرة رفـضنا مـع، بـالقرآن القـرآن تفسري بمنهج صلته َّوبينا، جديدة َّبحلة

 .الكثرية ومعطياته ُاألسلوب هذا ُأصول َّبينا وقد، بينهام الرتادف
، البيانيـة: منها، ًجدا ّمهمة عناوين أبرزنا فقد، التمهيد مستوى عىل: ًثالثا
 وفيه، ّخاص والتبيان الواضح؛ األمر ويعني، ّعام فالبيان، والتبيينية، والتبيانية
: فهـي، بـني بـني والتبيينيـة الناس؛ ّلعامة ُيستعمل وال، املخاطب جهة ُيلحظ
ِّكلف تبليغية إهلية وظيفة  التبيينيـة واملرتبـة ًابتداء؛ وآله عليه اهللا صىل النبي هبا ُ
 .التبيانية نم دائرة أضيق ولكنها، واألداء ّالتلقي يف البيانية من دائرة أوسع

 : فمنها، القرآنية العناوين مستوى عىل وأما :ًرابعا
ِوإن{: تعـاىل قوله من ذلك استفدنا وقد، اخلزائنية. ١ ٍيشء ِّمـن َ ْ َّإال َ َعنـدنا ِ َ ِ 
ُخزائنه ُ َ َوما َِ ُننزله َ ُ ِّ َ َّإال ُ ٍبقدر ِ َ َ ٍمعلوم ِ ُ ْ  ).٢١: احلجر (}َّ
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َوما{: تعاىل قوله من ذلك استفدنا وقد، الراسخية. ٢ ُيعلـم َ ََ ُتأويلـه ْ َ ِ ْ َّإال َ  اهللاُ ِ
َوالراسخون ُ ِ َّ ِالعلم ِيف َ ْ  ).٧: عمران آل (}ِْ

َواجلبال{: تعاىل قوله من ذلك استفدنا وقد، الوتدية. ٣ َ َِ ًأوتـادا ْ َ ْ : النبـأ. (}َ
ة يف جاء َّعام ًفضال). ٧  .بشأهنا الرشيفة السنّ

َهــذا{: تعاىل قوله من ناهااستفد وقد، والتبينية والتبيانية البيانية. ٤ ٌبيـان َ َ َ 
ِللناس َّ َونزلنا{: تعاىل وقوله، )١٣٨: عمران آل (}ِّ َّْ َ َعليـك َ ْ َ َالكتـاب َ َ ِ ًتبيانـا ْ َ ْ ِّلكـل ِ ُِّ 
ٍيشء ْ َوأنزلنا{: تعاىل وقوله، )٨٩: النحل (}َ َْ َ َإليك َ ْ َ َالذكر ِ ْ َلتبـني ِّ ِّ َ ُ ِللنـاس ِ َّ َنـزل َمـا ِ ِّ ُ 
ْإليهم ِْ َ ْولعلهم ِ ُ َّ ََ َيتفكرون َ ُ ََّ َ  ).٤٤: النحل (}َ

 : فهي، القرآن ِّنصية مستوى عىل وأما :ًخامسا
 ).األفرادية ِّالنصية(، األفرادي بوجوده القرآين ّالنص مراتبية. ١
 ).املجموعية ِّالنصية(، املجموعي بوجوده القرآين ّالنص مراتبية. ٢
 .باملراتبية تزاماالل دون واملجموعي األفرادي بوجوديه ّالنيص ّالتنوع. ٣

 : قبيل من، والفرعية الفردية العناوين :ًسادسا
 قراءتنـا َّبـأن َّعرفنـا حيث، اإلصالحية والقراءة االستكشافية القراءة. ١
 مـن ّاألمـة النتـشال جذريـةً حلـوال حتمـل ال استكشافية واملجتمع لإلنسان
 رمحهـا يف مـلحت إصـالحية قراءة فإهنا القرآنية القراءة بخالف، اجلهل غيبوبة
 .والسلوكي املعريف االنحراف نتوءات وتردم اجلهل أبواب تغلق بيانات
ــة. ٢ ــة يف الرمزي ــي، اللغ ــارة وتعن ــصاح دون اإلش ــة، اإلف  يف والرمزي

 .اجلميل أو الرتكيبي املعنى عىل تقترص التي، االستعامل
 اإلهلي؛ ُباملعطى كبري بشكل موضوعها انحرص التي، التقليدية الرمزية. ٣

 بيانــات َّقــدمنا وقــد البــرشي؛ بــاملعطى َّاهتمــت التــي، احلداثويــة والرمزيــة
 املـتكلم لغة ارتقت كلام ّبأنه الراسخ العتقادنا الرمزية موضوعة يف مستفيضة
 يعـيش الـذي املـتكلم َّإن بـل، ّوجتذرت الرمزية ازدهرت ّاملتلقي فهم ّوتعمق
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 الـوعي فمـساحة، املبـارش اخلطـاب مـن بالغثيـان ُيـصاب سوف اللغة وعي
 .    ُاملرشعة السطوح املقابل ومساحة، العميقة املضامني
 نـسبة والثـاين، النزول لسبب نسبة ّواألول، والتطبيق والتبيني التنزيل. ٤
 مـصداق لتحديـد نـسبة والثالـث، ّالعـام القـرآين ّالنص عىل املعصوم لتفريع
 .به احلرص دون له الشمول صالحية فيه ّعام مفهوم
، األعمـى التقليد تهاّأرضي ُواألولية، ّالتدبرية واهلداية التلقينية هلدايةا. ٥
 .ُاألوىل باملرتبة معرفية فإهنا ّالتدبرية وأما ًسلبيا؛ أم ًإجيابيا كان سواء
 نـصوص أسـاس عـىل قراءهتا ّتقدم التي، التفكيكية التجزيئية القراءة. ٦
 نصوص أساس عىل قراءهتا ِّتقدم التي، الرتكيبية املوضوعية والقراءة، ُمقتطعة
 .متكاملة
َّالسلمية: وهي، اخلمسة بوجوهها، القرآنية ّالسلمية. ٧  تبـدأ التي الذاتية ُّ
َّوالسلمية به؛ وتنتهي بالقرآن  غـري أم رشعيـة، ُاألخـرى العلـوم بإزاء الغريية ُّ
َّوالسلمية رشعية؛ ًمرشدا الكريم القرآن يكون أن بمعنى، التوافقية ُّ ، مـا ةجلهـ ُ
َّوالسلمية له؛ ُمرشدة اجلهة وتكون  عـامل بـني العالقـة جدلية بلحاظ األنفسية ُّ
 بوجـوده التكوين عامل وبني، تدويني وجود كأفضل، القرآين بوجوده التدوين
َّوالسلمية إمكاين؛ وجود كأفضل، اإلنساين  بـأرسه اإلمكـاين فالعـامل، اآلفاقية ُّ
ّسلمه  .الكريم القرآن هو املعريف ُّ
 اإلنـسان باجتـاه َّيتحـرك القـرآين ّفـالنص، ّللـنص التكامليـة ركيةاحل. ٨

َّاملفصلة النصوص يف كام، يةّكم حركة، بحركتني  فواتح يف كام، نوعية وحركة، ُ
 .السور
، السور فواتح يف كام، الكريم للقرآن) التكتيكية (املدى القريبة احلركة. ٩
 .ولطائفه إشاراته يف كام هل) اإلسرتاتيجية (املدى البعيدة واحلركة
ــاص. ١٠  نظــم (التــوفيقي والتــداخل اجلمــع قبيــل مــن، اإلجيــايب ّالتن
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 العلميـة الـرسقات (التلفيقـي التداخل قبيل من، السلبي ّوالتناص، )األفكار
 ).واألدبية
َّاملبينة واألوتاد، ِّالبينة القرآنية األوتاد. ١١  فاألوتاد االحتاملية؛ واألوتاد، ُ
 العمليـة يف األكـرب التـأثري وهلـا، فيهـا ًأساسـيا ًرشطـا اإلحكـام كوني ّالبينة

َّاملبينة األوتاد وأما، التفسريية  األعظم التأثري هلا َّفإن تبيني إىل حتتاج التي اخلفية ُ
 ًعمليـا ولكنهـا الوتديـة اقتضاء فيها فإهنا االحتاملية وأما، التأويلية العملية يف
 .ّاألولية ادلألوت الثانوية اخلطوط ّمتثل

ِّاملتغري؛ والوتد الثابت الوتد. ١٢  .ُاملتفاعل والوتد الفاعل والوتد ُ
 حمـاور جمموعـة فهنالك، قرآنية حماور وجود ضوء يف ُامللتقى املحور. ١٣
 التـي واألرضـية ُبـامللتقى؛ أسـميناه أمجـع جـامع حمور املحاور وهلذه، قرآنية
 املحـاور تلـك وجـود نفـس هـي تقـىُاملل املحور فعلية فيها َّوتتحرك ّتتأسس
 .املعدودة
ــساحات. ١٤ ــة امل ــي، االمتدادي ــي وه ــق الت ــة َّتتعل ــة؛ باملعرف  اإلرشاقي

 وامتداديـة، الربهانيـة باملعرفـة ّتتعلـق التـي وهـي، االنحصارية واملساحات
 .العقيل االنحصارية مرتبة مستوى فوق الشهودية
 

ًأوال  التفسري وىمست عىل: ّ
 التفـسريية األسـاليب بـني املزجية العملية اعتمدت التفسريية نظريتنا َّإن
 التفـسريية ّاملحـصلة إىل للوصـول، )واملوضـوعي واجلمـيل املفردايت (الثالثة
 بالدرجــة املعتمــد منهجنــا اعتمــدنا األســاليبي اإلطــار داخــل ويف. النهائيــة
، املقبولـة القرينـة اعتمدنا قد لهطو ويف، بالقرآن القرآن تفسري وهو، األساس
 .جتريبية علمية أم نقلية أم عقلية كانت سواء
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 أوقفنا فقد، التأويل ملوضوعة أساسية ّمقدمة التفسريي النتاج اعتربنا وقد
 .والباطن الظاهر بني للفصل داعية فكرة ّكل ورفضنا، التفسري عىل التأويل
 جمموعة عرض خالل من، يةالتفسري القراءة يف جديدة أبجدية َّقدمنا وقد
 ّالـنص وحـدة وببيـان، جهـة مـن الكريم للقرآن التحتية بالبنى َّتتعلق بيانات
 .ُأخرى جهة من املعنى ّوتعدد
 التأويل مستوى عىل: ًثانيا

 الروائيـة واإلرشـادات، األسـاس بالدرجـة القرآنيـة اإلشارات اعتمدنا
 ّاخلاص ونظرنا، احلاجة مقدارب العلامئية بالرؤى واالستئناس، الثانية بالدرجة
 ةّوبمعيـ، ّوالتحققيـة التحقيقيـة املحدودة األسامئية معرفتنا أساس عىل القائم

 .التأوييل املعطى وتسجيل رصد يف واكبتنا التي اإلهلية التوفيقات
 عىل باالعتامد، املقروء ّللنص تأوييل مستوى من أكثر تسجيل حاولنا وقد
 .خارجه ومن ّالنص اخلد من خمتلفة ومالزمات قرائن
 ّالنص لغة مستوى عىل: ًثالثا
 اللغـة كانـت وإن، العربية اللغة ُترادف ال الكريم القرآن لغة َّبأن َّبينا فقد
 نعتقـد فـنحن ولـذلك، القـرآين ّالـنص صـناعة يف ّاألوليـة ّاملادة ّمتثل العربية
، ُاألخـرى اللغات عن ًفضال العربية اللغة فوق القرآن لغة َّبأن ًراسخا ًاعتقادا
 .اللغوي املعنى عىل حاكم القرآين االصطالح َّوأن
 التنظيم مستوى عىل: ًرابعا
 خـالل مـن، القـرآين ّالـنص مـع التعاطي يف األمثل النموذج طرحنا فقد
 وضوحه رغم العرض وهذا، واألفكار واجلمل املفردات بني االرتقائي النظم

فات مجيع يف سابقة له تكن مل  .الفريقني كتب يف سرييةالتف املصنّ
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 فـال، الدراسة هذه فصول يف املئات تبلغ قد ًجدا كثرية تصويرات وردت
 مـن لتقريبـه َّعـدة تـصويرات ّمظلتـه وحتت إال ًنااعنو بل ًموضوعا جتد تكاد
 الكثـرة مـن الحظتـه مـا عـىل، ُأخـرى جهة من عندنا الصحيح ولبيان، جهة

 اإلشارة عىل نقترص وسوف، الدراسة هذه مواضيع يف الكيفي ّوعنوالت ّالكمية
 :وهي، منها اليسري إىل

 األسـامء معـاين وتـصوير، الـسجود آيـة يف آدم مـن املـراد تصويرات. ١
َوعلم{: تعاىل قوله يف ّتعلمها ومعاين َّ َ َآدم َ َاألسامء َ ْ َكلها َ َّ  ).٣١: البقرة (}...ُ
 يف وأمهيتهـا، املختلفـة جماالهتـا وبيان، رمزيةلل التفصيلية التصويرات. ٢
 .الكريس آية يف أمثلتها وبيان، التفسريية العملية
، الـرشيعة يف عليـه هـي َّمما أبلغ العقدي البناء يف الرمزية كون تصوير. ٣
ّتعمق فهي  .هلا الساذج َالفهم عن ًبعيدا، واملعاد ةّوالنبو التوحيد فكرة ُ
ّلقرآنيـة بطرقـه الثالثـة، الطريـق العـام وهـو تصوير إيصال احلقائق ا. ٤

ُالطريق الذي خوطب به عامة الناس، والطريـق اخلـاص الـذي خوطـب بـه  ُّ ّ
ّاألولياء الذين زكت نفوسهم وطهرت قلـوهبم، والطريـق األخـص اخلـاص 

 .بأهل العصمة
 إبـراز مـع، الكـريم القـرآن يف العريض واملثل الطويل املثل تصويرات. ٥
 .الرمزية بموضوعة ذلك وربط، ّاملهمة اهتامتطبيق من مجلة
، ّوالتذكر التذكري فكرة تعميق خالل من، القرآين املثل أهداف تصوير. ٦

 ميـزان كـون وبيـان، باملثـل والعامـل ّاملتعظ هوية وبيان، ّالتفكر إىل والدعوة
 عليهـا يكـون قـد التي والضعة ّللخسة والتنبيه، والتقوى العمل هو التعاطي
: للمثـل الثالث اجلهات بيان مع العمل؛ من العلم ّخلو نتيجة وبيان ،اإلنسان

 ).بمضامينه العمل، رضبه يف ّالرس، املثل موضوع فهم(
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 وبـني) ّواألخـص ّواخلاصة ّالعامة (القرآن أهداف بني النسبة تصوير. ٧
ّعد الذي القرآين املثل  النـسبة وتصوير جهة؛ من أهدافه لتحقيق قرآنية وسيلة ُ
 الـصلة وبيان، ُأخرى جهة من القرآن أهداف وبني الثالثة بأبعادها هلدايةا بني
 .النسبتني بني

 ّالنـصية بيـان إغفـال عـدم مـع، العديـدة اهبمعاني ِّالنصية تصويرات. ٨
 واملـتن ّالنص بني والفرق، جهة من والتواتر ّالنص بني الفرق وبيان، يليةالتأو
 ِّللنـصية التعـرض ثـم السند؛ ونصية ناملت ِّنصية بني والفرق، ُأخرى جهة من

 .االستفادة سوء من املفردة حفظ بغية، املقام يف اقرتحناه الذي اجلديد باملعنى
 يف ّالتعـدد َّأن وإثبـات، املعنـى ّوتعـدد ّالنص لوحدة الدقيق التصوير. ٩
 .الواحد ّالنص لعمق إثبات هو املعنى

 الـذي املعـريف للـسقف ًعرضـا هـو التفسريي العرض كون تصوير. ١٠
ِّاملفرس سقف وكون، َّاملفرس وليس ِّاملفرس عليه  الواقعيـة للمراتـب دانية مرتبة ُ
 .ّللنص
، ّكله القرآن يف الفاعلة الرمزية أرضية هي السور فواتح كون تصوير. ١١
ّحتد مرجعية للرمزية أن بمعنى ، ُأخـرى رمزيـة ّألي البيانيـة اخلطـوط مجيـع دُ
 .الفواتح هذه يف تكمن املرجعية وهذه

 عـامل يف كّالتحـر أسـاس عـىل قائمـة التأويليـة العملية كون تصوير. ١٢
ّيمثل اخلزائنية وعامل، اخلزائنية  .الكريم للقرآن ّاحلقي الوجود ُ
ّواملتغري الثابت تصوير. ١٣  وبيـان، القرآنيـة األوتـاد موضوعة حدود يف ُ
 التـورايت ّالـنص ءةقـرا إشكالية انعكاس إبطالنا مع، ذلك يف الصحيح الوجه

 ًفكريـا ًوعبثـا، ًومنهجيـا ًتأرخييـا خطأ واعتباره، القرآين ّالنص عىل واإلنجييل
 .ًخصوصا القرآين ّوالنص ًعموما الديني ّالنص تشويه منه ُأريد

 وعـرشين اثنـني فيهـا استعرضـنا التي، واملتشابه املحكم تصويرات. ١٤
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 بخـصوصية َّتتعلـق ّمقـدمات أربـع عىل دباالعتام املقام يف رأينا َّبينا َّثم، ًوجها
 مـع التأويـل؛ وخـصوصية التفـسري وخـصوصية املعنـى وخصوصية اللفظ

 املحكـم َّأن وكيـف، ُومتـشاهبات ُحمكـامت إىل اآليـات قـسمة ّلـرس تصويرنا
 وبلحــاظ بلحاظــه القــرآن َّفــإن وإال، القــارئ بــاختالف خيتلفــان واملتــشابه
 .فيه ُمتشابه ال ُحمكم ّكله السالم عليه املعصوم
 وعالقتها، ُاألخرى واملعارف بالعلوم القرآنية األوتاد عالقة تصوير. ١٥
 األوتـاد هـذه كون بيان مع لإلنسان؛ األساسية وبالبناءات، الرشعية بالرسوم

 والتأثري، القارئ لدى والفهم، القرآين البناء: (ثالثة حماور يف ّاألول املالك هي
 ).التكويني
، الكـريم القـرآن آليـات الرئيـسية الثالثـة املعرفيـة دواراأل تصوير. ١٦
َّاملقدمايت الدور: وهي  الوسـائطي والـدور، التمهيـدي بالـدور أسميناه الذي ُ
 أسـميناه الـذي الغـائي أو النهـائي والـدور، األساسـية ّباملواد أسميناه الذي

 .بالنتائج
َّالسلم تصويرات. ١٧  مراتبه وبيان ي؛والفطر والعقيل والروائي، القرآين ُّ
 .واملعنوية والتأويلية التفسريية
َّالسلمية تصوير. ١٨ ِّاملفـرس وبلحـاظ ّالنص بلحاظ التفسريية ُ  القـارئ (ُ

ّاملتخصص ّاملتخصص؛ غري القارئ وبلحاظ، )ُ  الكريس آية موقعية تصوير َّثم ُ
َّالسلم من  .القرآين ُّ

، للقـرآن وحموريتهـا، الكريس آلية واملعنوية املعرفية املوقعية تصوير. ١٩
 وبـني بينهـا اللحـاظي واالخـتالف، املعرفيـة وقيمتهـا املحوريـة مناط وبيان
 .الوتدية
 ّلكـل َّفـإن، )املعنـوي البعد (الكامل بمدارج املحورية عالقة تصوير. ٢٠
ًخاصاً كامال قرآين ّنص ّاملتحقق القارئ عىل ينعكس ّ  املقـروء ّالـنص كان فإذا، ُ
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 اإلمجـايل بوجـوده املحـور ذلـك كـامل هـو القـارئ يف ملنعكسفا ًقرآنيا ًحمورا
 .املرتبة تلك يف اجلامع
 .الكريم للقرآن الراجحة االحتاملية الكريس آية حمورية تصوير. ٢١
 لألرسار احلقيقي املستودع ّمتثل ُللملتقى املعنوية املحورية َّأن تصوير. ٢٢
ًمبرصا يكون سوف لواصلفا، احلقائقي أم اللطائفي بوجودها سواء، الكونية ُ 
ّاملطل ُامللتقى املحور بعني  .القرآين الغيب عوامل عىل ُ

 ــ ُامللتقى باملحور أسميناه الذي ـ اجلامع القرآين املحور كون تصوير. ٢٣
 عليهم وعرتته اهللا رسول عىل َّإال ينطبق ال ّاحليس اخلارجي التكويني بوجوده
 . السالم
 الوجـه بيـان ثم، وجوه ثامنية يف <اهللا>: ةلكلم اللغوي اجلذر تصوير. ٢٤
 .املختار
، سـبحانه <اهللا>: وهـو، ّاملقدسـة الـذات اسم حمبوبية أرسار تصوير. ٢٥
 .ُاألخرى باألسامء وعالقته، التكوين عامل يف أثره وبيان

 معـاين يف مـا ّكـل فيكون، ّوالغي الرشد بني احلقيقي ّالتضاد تصوير. ٢٦
ًمنعكسا الرشد  الـدين َّأن وكيـف ًدائام؛ الرشد خالف فالغواية، ّالغي يف ّضده ُ
 .ذايت ّغيه الباطل والدين، ذايت رشده ّاحلق

، البقـرة سورة من الثالثة للمقاطع الكريس آية هوية شمولية تصوير. ٢٧
َ ال اهللاُ{: تعـاىل بقوله فتبدأ، <٥٦-٥٦-٥٥>: القرآين النظم بحسب َّواملرقامت

َإلـه َ َّإال ِ َهو ِ ْهـم{: تعـاىل بقولـه نتهيوت، }ُ َفيهـا ُ َخالـدون ِ ُ  ّعـدة سـقنا وقـد، }َِ
ِّمرجحات  اآليـة مـن الثالث املقاطع هذه بني الوثيقة العالقة تبيني مع، لذلك ُ
 .ًومعنويا ًمعرفيا
ّيمثــل ال املوضــوعي التفــسري َّأن تــصوير. ٢٨ ــع قــصوى رضورة ُ  جلمي
 صـورة يف حتـى هويته عىل ُحيافظ) التجزيئي (ُاجلميل التفسري َّوأن، النصوص
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 التفـسري ُأسـلوب بـني الـرتادف لعدم، قرآين ّنص تفسري يف بالقرآن االستعانة
 جتاوز املوضوعي ّللمفرس ُيمكن كام بالقرآن؛ القرآن تفسري ومنهج املوضوعي
 .اللغوي املقصد حدود يف املفردايت بالتفسري االكتفاء صورة يف ُاجلميل التفسري
 بحسب ال العقيل التحليل بحسب، للوجود هلرميا التشكيل تصوير. ٢٩
 وبيـان، اإلمكـان بعامل وينتهي ّاملقدسة بالذات يبدأ والذي، اخلارجي الوجود
 الـذات مـن املنبثقـة الوجوديـة السلـسلة هـذه يف) ّالقيوم ّاحلي: (اسمي دور

 َّمقدسـة إهلية ذات فهنالك ُاملستحدثة؛ اإلمكانية الذوات يف واملنعكسة األزلية
ِّواملتشكل، للصفات اجلامع األعظم االسم مبارشة حتتها يقع  ِّاحلـي اسـم مـن ُ

 ةّمظلـ وحتت، الفعلية ألسامءل اجلامع ّالقيوم اسم ومن، الذاتية لألسامء اجلامع
 يقع الفعلية اإلهلية األسامء جمموعة وحتت، الفعلية األسامء جمموعة تقع ّالقيوم
 .اإلمكان عامل

 للـسقف وتـشكيلهام، )ّالقيـوم ّاحلـي: (اسـمي اجـتامع ّرس تصوير. ٣٠
، مبـارشة ّاملقدسـة الذات حتت تقع التي العليا ّواملظلة احلسنى لألسامء األعىل
 يف استقربناها حتقيقية لقراءة ًوفقا، األعظم االسم عليه ُيطلق أن ُيمكن والذي

 .موضوعه
 .الوجود حارضة يف سبحانه ومملكته ُملكه حدود تصوير. ٣١
 الوجـود علقـة مـن ابتـداء ّتتـشكل واملظهر الظاهر فكرة َّأن ويرتص. ٣٢
 ُّيمـر فإنـه الـذات بأسامء ّتعلقها وأما، الذات بأسامء ال الفعل بأسامء اإلمكاين
، واإلمكاين الواجبي الوجودين ةلسلس يف اهلرمي التشكيل ّمتثل حلقات بعدة

 والـتجيل، الكينونة بمعنى ال ّالتجيل بمعنى يكون اخللق يف األسامئي والظهور
 .واحدة بمرتبة ال مراتبي
ــصوير. ٣٣ ــني الفــرق ت ــة، والتــرشيعي التكــويني اإلذن ب  اإلذن وعالق
 .ّ البتةعنه اإلذن خروج يستحيل بل، ّالقيوم باسم التكويني
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، للدفاعي االبتدائي عود وكيفية، واالبتدائي الدفاعي اجلهاد تصوير. ٣٤
 ال الفقهيـة الـصناعة نتـاج َّوأهنـا، اجلهاد تقسيامت من خلو القرآن َّأن وكيف
 .غري

 .الفطرة داعي تلبية يف التبليغ رشطية. ٣٥
 .ًقرآنيا الكفر أقسام تصوير. ٣٦
 برفــع وذلــك، مواجهتــه ومــستويات، الطــاغوت مالمــح تــصوير. ٣٧
 .داره عقر يف ومواجهته، عنهم ودفعه، املسلمني بالد عن الطاغوت
َإكـراهَ ال: (تعـاىل قوله مواجهة تصوير. ٣٨ َ ْ ِالـدين ِيف ِ  الـسلبية للثقافـة) ِّ
 مـصادرة عـىل عملـت والتـي، اإلنسان تأريخ يف الطغاة مارسها التي السائدة
 .القيمي بعده وإلغاء، االنتخاب يف ّحقه

، الـسالم عليـه املعصوم ّللويل اإلجيايب للوالء األربع املراتب تصوير. ٣٩
 القائمـة الترشيعية والوالية الدينية اإلمامة ومرتبة، ّواملودة ّاحلب مرتبة: وهي
 والواليـة اإلمامـة ومرتبة، السياسية اإلمامة ومرتبة، الطريق إراءة أساس عىل

 . املطلوب إىل اإليصال أساس عىل القائمة، التكوينية
، اللغـوي املعنى عىل ًحاكام القرآين االصطالحي املعنى كون تصوير. ٤٠
ِّحيدد الذي هو أنه بمعنى  املعنـى َّأن ال، عليـه ّالتوفر صورة يف اللغوي املقصد ُ
ِّحيدد اللغوي  مـستوى فـوق هـي القرآنيـة اللغة َّفإن، االصطالحي املعنى لنا ُ
 .الستعامالته ال القرآن للغة ّاألولية ّاملادة هي العربية اللغة َّوأن، العربية اللغة

 والقـائمني، وحـدوده، النور إىل الظلامت من اإلخراج معنى تصوير. ٤١
 .القرآنية باألهداف اإلخراج عالقة بيان مع، به

 .الكريس آية يف الوعيد وإعالن الوعد إخفاء يف ّالرس عن الكشف. ٤٢
َّالسلم يف األعىل السقف َّأن تصوير. ٤٣ ، اإلهليـة الوالية يف يكمن الكاميل ُّ

 ُبمحاكـاة، الطاغوت والية يف يكمن البرشي ُّالتسفل يف األعىل السقف َّأن كام
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 .معانيه ّبأخس واالعتباري، معانيه بأرشف احلقيقي، الوجود لسقفي
 بالطواغيـت ًمطلقـا الـصلة قطـع يعني ال تعاىل هللا ّتولينا َّأن تصوير. ٤٤
، هـدايتهم عـىل والعمـل، مريـضهم وعالج، فقريهم مساعدة فلنا، وأتباعهم
 مــنهم يفــرط، اخللــق يف لــك نظــري: (أهنــم بــاب مــن، مــنهم األقربــاء ّومــودة
 الطـاغوت أتبـاع مـن الكثري َّأن وكيف، )وصفحك عفوك من فأعطهم...الزلل

 بـني اخللـط ينبغي ال ولذا، عملهم يف خملصون، قوهلم يف صادقون، إنسانيون
 .والتعاطي ّالتويل

 بعملية مشمول فهو، عصمته تدعيم إىل ّمستمرة بحاجة املعصوم َّإن. ٤٥
 .ًرفعا ال ًدفعا ولكن، النور إىل الظلامت من اإلخراج
 وكـون ًطا،ّمتوسـ ًقرآنيـا ًهـدفا والقـسط العـدل إقامة كون تصوير. ٤٦
 .له ًهنائيا ًهدفا النور إىل الظلامت من الناس إخراج
 بشقاوة ًمسبوقا اإلنساين املسلك يف الطاغويت االستبداد كون تصوير. ٤٧
 لتنطلـق ملوبـوءا مناخهـا الطاغوتيـة الواليـة يف فوجدت، للخطيئة واستعداد
 .الكامالت ّسلم يف القهقرية حركتها
 القائمة بينها العالقة وطبيعة اإلهلية األسامء ّتعدد أرسار عن الكشف. ٤٨

 ذلـك وعالقة اآلخر؛ للبعض بعضها وحاكمية، ّاملهام يف التداخل أساس عىل
 .ّاملقدسة الذات ةّمظل حتت الواقع هلا اجلامع باالسم ّكله

 ّوبـالويل، جهـة من الكريس بآية وعالقته األعظم سماال تصويرات. ٤٩
 .املؤمنني سائر عىل وانفتاحه تهمراتبي بيان مع، ُأخرى جهة من املعصوم
 ذلـك وعالقة، ِّالصديقني وبرهان التوحيد كلمة بني العالقة تصوير. ٥٠
 . باآلية

 . احلسنى باألسامء اآليات بعض ختم ّرس عن الكشف. ٥١
 اقتـضت والتـي، التوحيـد بموضوعة الفائقة القرآنية العناية تصوير. ٥٢
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ّحتقــق الكــريس آيــة َّوأن، الربــويب التوحيــد ملوضــوعة التأســيس ، ذلــك لنــا ُ
 بـأرقى ذلـك عـن ّعـربت إهنـا بـل، امتيازاهتا من الربويب للتوحيد فالتأسيس
 .ومراتبه صوره
 ُيطلـب ُفـاألوىل، االكتناهية واملعرفة ّاحلقة املعرفة بني الفرق تصوير. ٥٣

 إىل ُتفـيض ّحماليتهـا عـن ًفـضال ّفإهنـا االكتناهيـة بخـالف، حتقيقها ًمجيعا منّا
 .واالكتناه احلضور بني مالزمة وال حضورية َّاحلقة واملعرفة، املبني الضالل
 احليـاة وبـني، البقائيـة واحليـاة اإلبقائيـة احليـاة بـني الفـرق تصوير. ٥٤
 .والفناء اإلعدام بني والفرق، البهيمية واحلياة اإلنسانية
ــصويرات. ٥٥ ــف الوســائط، بنظــام ذلــك وعالقــة الــشفاعة ت  َّأن وكي
 الوسائط نظام َّفإن ،ّ البتةمعه تتقاطع وال توحيدية مراتب ّمتثل اإلهلية الوسائط

 تكمـن الوسيط فوظيفة، إلينا لوصوله وسيلة هو ما بقدر الفيض لنا ُيوجد ال
 ضوء يف َّحترك وقد، القوابل ُيناسب ما إىل هحتويل ثم ُالعلوي الفيض استالم يف

 يف املـصلحني وكافـة، واملرسـلني األنبيـاء مجيـع التوحيدية اإلذنية الوسائطية
 .األرض
 فلـيس، اإلنـسان بإشاءة ذلك وعالقة، اإلهلية اإلشاءة معنى تصوير. ٥٦

َوقدر ًشيئا شاء ملن  .سبحانه ملشيئته موافقته بعد إال يفعله أن عليه َ
، بيـنهام والكامليـة العلميـة والعالقـة، والعـرش الكريس تصويرات. ٥٧
 .اإلمكاين العامل يف ياهتامّوجتل

 اإلكـراه وبـني، القلبي واإلكراه الظاهري اإلكراه بني الفرق تصوير. ٥٨
 .والسلوك بالسري ذلك وعالقة، النفيس واإلكراه القلبي
 بآيــة ذلــك قــةوعال، ِّالتــويل عــىل ِّالتــربي أســبقية رضورة تــصوير. ٥٩
 .الكريس
 وعالقتهـا، الكـامل وطلـب األعـامل بقبـول الواليـة عالقة تصوير. ٦٠
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 .للفرد األخالقي وبالسري، للمجتمع التنظيمي بالسري
 ُباملقايـسات ذلك وعالقة، ضابطته وبيان، اخللود مستويات تصوير. ٦١
 .والضيق السعة حيث من اإلهلية واملقايسات اإلنسانية
 وهتكه، ّالتويل رشوط من هِّرس حفظ َّأن وكيف، الويل ّرس معنى بيان. ٦٢
 .له العداء نصب من عليه ّأشد

 العلــم يف الراسـخني وعالقــة التأويليـة النــصوص حـدود تـصوير. ٦٣
 . بالتأويل
 آيـة عـىل وتطبيقاتـه، ُواجلمـيل واإلمجـايل املفـردايت التأويـل تصوير. ٦٤
 عن ّأمهية ّيقل ال ُاملفردات مستوى عىل التأوييل ُاملعطى كون وإثبات، الكريس
، ّوالـنص للمفـردات املجمـوعي اللحـاظ َّفإن وبالتايل، هلا التفسريي املعطى
ًومجالً إمجاال ِّيشكل، ًوتأويال ًتفسريا، ُ  .ّالنص مقاصد عن صحيحة رؤية لنا ُ

ــصويرات. ٦٥ ــة الت ــد الباطني ــساموات للتوحي ــشفاعة واألرض ولل  وال
 بيان مع، والنور والظلمة واإلخراج اإلهلي واحلفظ يسوالكر اإلمكاين والفقر
 اآليـة موضـوعات مـن ذلـك وغري، للوالية الباطنية واحلقيقة، التبيني أرسار
 .الكريمة
 موجـود ّفكل، أحد منه خيلو ال الفطري اإلكراه كون تصوير ًوأخريا. ٦٦
، طرتـهف بداعي كامله حتصيل عىل ُمكره فاإلنسان، كامله لتحقيق فطرته تدعوه
 ّلقـوة اإلكـراه عـن ّغني فالدين ولذلك، له وقائية عملية الذايت اإلكراه وهذا
 . كامله طلب عىل صاحبها بإكراه الفطرة ّولتكفل، وكامله جذبه

 

 ًجهـدا اجحتتـ، التأويليـة عـن ًفضال، التفسريية العملية َّبأن ُيعلم أن َّالبد
 ليـست فهـي، النظـر عميقـة التّوتـأم الـنفس طويلة واستقراءات ًاستثنائيا
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 يف وضبابية، دقيق تنظيم دون تراكمية معلوماتية وفوىض، وختندق اجرتارات
فات مــن األعظــم الــسواد يف احلــال هــو كــام، النهائيــة النتــائج رســم  املــصنّ

ــايل التفــسريية؛ ــ املــصادر مــع التعــاطي َّفــإن وبالت فاتوامل  يف التفــسريية صنَّ
ًأوال هلـا العلميـة القيمـة إحـراز مـن ينطلـق أن َّبد ال ًمعا املدرستني  ومـدى، ّ
ِّاملفرس روح من ال ّالنص روح من القريبة والنتائج الصحيحة املناهج اعتامدها ُ 
 .واجتاهه

ًأوال القـرآين ِّالـنص حـضور إحـراز مـن َّالبد: ُأخرى بعبارة  يف ًآخـرا و ّ
ِّاملفـرس ملقاصد ًتابعا ّالنص يكون أن ال، انيهمع استجالء َّملـستجدات ًتابعـا أو ُ ُ 
 النوبـة تصل ال ولكنه، ّاألمهية غاية يف أمر ومعطياته الواقع فمالحظة، العرص

ًومطوعا ِّالنص عىل ًحاكام يكون بأن به ِّ فات فهنالك، له ُ  كثـرية تفـسريية مـصنّ
، يشء ّكـل هو واحد يشء إىل رتافتق ولكنها، اإلسالمية املكتبات هبا ّضجت
فات فهي، نفسه القرآين ّالنص وهو ّاملفـرسون فيهـا حرض مصنّ  عنهـا وغـاب ُ
 أجـواء يف اجلـري من بكثري أكثر ِّاملفرس وأجواء أفكار يف اجلري فكان، ّالنص
 مل ما وهذا به؛ هيتوتن ِّبالنص تبدأ التفسريية العملية يف احلاكمية َّأن مع! ّالنص
فات يعمج يف نجده  املعتـربة الـنامذج حتى، قةّضي حدود يف إال التفسريية املصنَّ
 تـستطع مل ُاألخـرى هي فإهنا، التفسريي النتاج يف كبرية مساحة َّاحتلت والتي
ّتغط أن  مـن املـراد إىل وتـصل ّمتتد كانت أدواهتا أن بمعنى، ِّالنص معطيات يُ

 الطريـق تـرصخت أهنـا أو، ُأخـرى نـصوص يف ًكثـريا وختفـق النصوص بعض
ِّتشكل التي النصوص فتتجاوز  مجلـة َّبأن اعتقادنا رغم، أمامها معرفية عقبات ُ

ِّاملفرسين هؤالء من  َّرواد ومـن بـل، التفـسريية العملية يف ّمهمة اتّحمط لواّمث ُ
 .)١(بالبنان إليهم ُيشار الذين منهم املعارصين َّالسيام، التفسريية العملية

                                                 
= من املعارصين هـم العالمـة الطباطبـائي صـاحب ) دام ظله(ُ مراد السيد األستاذ ّلعل )١(
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 مـن قليـل غـري ًعـددا فيهـا حاكمنـا وطويلة ريةكث وقفات لنا كانت وقد
 يف ّالقـوة نقـاط -طريقتنـا عـىل - َّبينـا فقـد، ّحقهم بخسهم عدم مع، آرائهم
 عـرض أو، ًمطلقـا هبـا قبولنـا عـدم صـورة يف وإبطاهلا مناقشتها ثم، أقواهلم
 االسـتدالل وضـعف فيها األصل َّصحة صورة يف واألصلح األفضل البديل
ي أو، عليها  . متاميتها صورة يف هاتبنِّ

 طـول يف جـاءت التـي ُاألخرى املصادر يف دقيقة اهتاممات لنا كانت وقد
 ّالـنص لفهـم هبـا استعنــَّا والتـي، العقليـة والقـرائن الرشيفة ةوالسنّ القرآن
، اللغـة وعلـوم، القـرآن علـوم و، املوثوقة اللغوية املعاجم: قبيل من، القرآين
 والعرفـان، العلميـة والتجـارب، اإلنـسانية فاتواملـصنَّ، اإلنـسانية والعلوم
 يف اإليـامن وأصـالة القلبية الطهارة بدور الراسخ اعتقادنا عن ًفضال، بقسميه
ِّاملفرس عليها َّيتوفر أن ينبغي التي الذاتية القدرات ةّبمعي وذلك، ّالنص فهم ُ. 

 

 الدراسة هذه هبا جاءت التي جلديدةا النتائج اختصار العسري من َّأن نجد
 ُأصـول حفـظ فيه ينبغي الصحيح االختصار َّألن وذلك، ّالتخصصية القرآنية
 مـن الكثري سيفوتنا االختصار ُأصول راعينا وإذا، مضغوطة بعبارات األفكار
 عـن خرجنـا الفكـرة لبـسط مراعـاة ذلك يف ّتوسعنا ما وإذا، األفكار ُأصول

                                                                                                                   
 بنكتـة ذكـر -ّوأمـا مـن املتقـدمني ، والعالمة اآللـويس صـاحب روح املعـاين، امليزان=

ُ فلعله يريد الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب-املعارصين  جـامعوالطربي صـاحب ، ّ
؛ فالطباطبـائي التأويـل وأرسار التنزيل أنواري صاحب والبيضاو، القرآن تأويل يف البيان

ًمثال ترك نصوصا قرآنية كثرية بال تفسري ُففي سورة البقرة تركت أكثر من مخسني آية بال ، ً
ًيف حـني إنـه قـدس رسه قـد أفـرد بحوثـا ، ّن مطالب عميقة ومهمةّمع أهنا تتضم، تفسري ّ ّ

 .ّمستقلة آلية واحدة وربام جزء آية
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 التي النتائج تقسيم سنحاول ولذلك الصعوبة؛ منتك وهنا، االختصار هدف
 والتأويـل التفـسري ضـوء يف، ثنـائيتني قـسمتني إىل انتهت إليها هذه الدراسـة

 : ييل ما لدينا لّفيتحص، والتطبيق والنظرية
ًأوال  .النظرية مستوى عىل التفسريية النتائج :ّ
 .التطبيق مستوى عىل التفسريية النتائج :ًثانيا
 .النظرية مستوى عىل التأويلية تائجالن :ًثالثا
 .التطبيق مستوى عىل التأويلية النتائج :ًرابعا
 آليـة وتأويلنـا بتفسرينا َّيتعلق ما هو التطبيق من مرادنا َّبأن الواضح ومن
 سـوف حيـث، عنوانـه من دائرة أوسع ّاألول القسم يكون وسوف الكريس؛
 ُأصول َّتقدمت التي ةّوالفني لعلميةا َّباملقدمات َّتتعلق نتائج جمموعة حتته ندرج
 سـنعتمد كام، شديد وباختصار منها القليل عىل وسنقترص، التفسريية النظرية
 الوحيـدة الضامنة هو فذلك، الدراسة هذه أصل عىل القارئ اطالع عىل ًكثريا
 منهـا الكثـري َّبـأن ًعلـام، املختـرص بـشكلها إليه صحيحة األفكار إليصال لنا

 .اإلشارة ُبأسلوب اعرضه يكون سوف
 النظرية مستوى عىل التفسريية النتائج

 لإلنـسان اإلصـالحية القـراءة تقديم يف األفضل الكتاب هو القرآن َّإن •
 .واملجتمع

 أدوات مـن مجلـة لنا مّقد فإنه فيه رّبالتدب أمر الذي الوقت يف القرآن َّإن •
 األنفـيس للـسري هودعوتـ ورمزيته ومتثيله قصصه خالل من، رّوالتدب التفكري
 .واآلفاقي

 األعظم السواد عىل احلاكمة هي التفسريية االجتاهات كون عن الكشف •
فات من  فيهـا وتعاظمـت ةيـاملعرف التوثيقـات إىل فـافتقرت، التفسريية املصنَّ

 مل التفسري جمال يف اإلسالمية املكتبات َّفإن ولذلك والفئوية؛ الفردية القناعات
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 إمجاليـة دورات فإهنـا، الكثـرية الـدورات وجود رغم، ةكامل نامذج بعد ّتقدم
 فهنالـك، القرآنيـة النـصوص مجيع عىل تقف مل أهنا بمعنى، تفصيلية وليست
 للتفـسري حتـى يرتقـي ال قّضـي ُأفـق ضـمن إال لـه َّيتعرضـوا مل الذي الكثري

 ريـب وال واملوضـوعي؛ ُاجلميل عن ًفضال الدراسة هذه َّقدمته الذي املفردايت
 تكـون أن هبـا أفـىض والتنظـيم والعـرض االسـتدالل يف املنهجـة غياب َّبأن
 الركــام هــذا عــىل والغالــب النتــائج؛ ضــعيفة املعلومــات ركاميــة ناتّمــدو

 االجتاهـات اعـتامد إشـكالية َّبأن ًعلام ّالنصية؛ ال )١(العندية صفة هو املعلومايت
 .التأوييل ُالبعد يف تدخل عندما َّوتتعقد قّتتعم

 ال ًآفاقـا وتفتح، القرآين الفهم تعميق يف ًكثريا ُتسهم الرواية كون تإثبا •
 .ًأبدا عنها ِّللمفرس غنى

 ّالـنص قـراءة يف األمثـل األسـلوب هـو الرتكيبي التفسريي األسلوب •
 .القرآين

 التبيان ودائرة البيان دائرة،  ثالثدوائر ضمن القرآنية النصوص تقسيم •
، ّمتخـصص إىل بحاجـة والتبيانيـة، األغيـار عن غنية والبيانية، التبيني ودائرة

 .حمدودة فمساحته التأويل وأما، املعصوم وظيفة والتبيينية
 الـنص عليهـا يـشتمل التي الثالثة اآلفاق مع اجلدي التعاطي من َّالبد •
 أهـم مـن وهـذه، النتائج ُوأفق ّاألولية املواد ُوأفق، التمهيد ُأفق وهي، القرآين
 .الدراسة هذه هبا خرجت التي النتائج

 املعرفيـة النتـائج ّبـأن االعتقـاد رضورة :واألساسية ّاملهمة النتائج ومن •
 الواقعية للمعاين بمطابقتها القول ُيمكن ال التفسريية العملية إليها ُتفيض التي

                                                 
ُ العندية أو العندياتية يراد به املعلومات التي ال أصـل هلـا وال مـصدرية سـوى اصطالح) ١(

 .ِّالشخص القائل هبا؛ وأما النصية فهي املعلومات التي هلا جذر وأصل صحيح
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َّيقدم ما ّكل َّألن، القرآين ّالنص عليها التي ّيمثل إنام فيها ُ  الذي املعريف السقف ُ
 عـىل القائم التفسريي النتاج اعتامد يلغي ال وهذا َّاملفرس؛ ّالنص ال ِّاملفرس عليه
 يعـرس آفـاق مـن ّالـنص حيمله ما إىل ترشيد هو وإنام، املعتمدة املناهج أساس
 .احلصول بآلة واقعيتها عىل الوقوف

 ولذلك، اللفظية الدالالت لتمييع حماولة أي الدراسة هذه رفضت لقد •
 العمليـة يف سـواء، للمفـردة الـداليل الـدور إبـراز يف فـصل من أكثر عقدت

 املفـردات َّوأن، ِّللنص عمق هو املفردة عمق َّأن معتربة، التأويلية أم التفسريية
 تغيـري يف ما ٍّحد إىل ُتسهم ّلعلها وإرشاقات جديدة رؤى بذور رمحها يف حتمل
 .الدائرية حركتها عن تّانفك ما التي التفسري خريطة

  احلــداثوي للقــارئ إنقــاذ مرحلــة الرمزيــة َّأن الدراســة هــذه ربتاعتــ •
 ُبمعطـى ولكـن إهليـون فهم، اإلهلي ُاملعطى عن ّتنصله بعد -الغريب باملعنى -

 .برشي
 حتفـظ وذاكـرة حاضـنة ّجمـرد اإلنـساين خماطبـه الكريم القرآن يعترب مل •
 ،اإلهليـة الـصفات بحمل جدير وأنه األرض يف اهللا خليفة اعتربه وإنام، بياناته
 وهـذه، التـدبري ثقافة إىل ودعا التلقني ثقافة الكريم القرآن حارب قد ولذلك
 .القرآنية الدراسات إليها تتالتف امَّقل النتيجة

 يف الفاعلة الرمزية أرضية السور فواتح تكون أن الدراسة هذه َّرجحت •
ّحتد مرجعية للرمزية أن بمعنى، ّكله القرآن  املرجعية وهذه، نيةالبيا اهخطوط دُ
 .الفواتح هي

 القـرآن سـلكها هدايتيـة وسـيلة القـرآين املثل َّأن الدراسة هذه اعتربت •
 استعـىص لواقعيات تقريبية وسيلة املثل كان أن بعد، الكربوية أهدافه لتحقيق
، ّوالتـذكر كالتـذكري، ُاألخـرى هأهدافـ إىل إضـافة اللفظ، عامل عىل حضورها
 .ّالتفكر إىل والدعوة
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، واقعنـا حيكي بام منه واألخذ وفهمه ُتراثنا قراءة إىل الدراسة هذه دعت •
، التلقـني ثقافة أو املنبوذ يّوالتلق الصدى إال متلك ال التي األصوات ونقدت
 .والنقد الرصد ثقافة إىل ودعت

 ّجمـرد واعتربتـه، ّوالـنص املتن بني الرتادف فكرة الدراسة هذه رفضت •
 مـتن هـو اصطالحي ّنص ّفكل، املطلق العموم هي بينهام ةالنسب َّألن، تسامح
 .ًجزما
 التوافقيـة أساس عىل القائم اإلجيايب ّالتناص مع الدراسة هذه وتوافقت •
 .التلفيق أساس عىل القائم السلبي ّالتناص ًمتاما ورفضت، التوفيقية أو

 ةحليـا احلقيقـي الرافـد واعتربتـه، ّالنص بعرصنة الدراسة هذه التزمت •
 مـن أكثـر يف املكثـّف بالظهور االلتزام خالل من عرصنته رتّصو قد، ّالنص
 .ًأبدا متوت وال االنطباق بوفرة َّحية فاآلية، مصداق

فات معظم َّأن الدراسة هذه اعتربت •  تفتقـر كثرهتـا عـىل التفسريية املصنّ
ِّاملفـرس حـرض فقـد، نفـسه القـرآين ّالـنص وهو، يشء ُّكل هو واحد يشء إىل ُ 

َّاملفرس وغاب ُ. 
 ضـوء يف القرآنيـة ُاملفـردة مـع التعاطي رضورة إىل الدراسة هذه دعت •

 مـا وهـذا، فحـسب اللغوي املفاد ضوء يف ال القرآين واالستعامل االصطالح
 .جديدة تفسريية أبجدية تقديم يف ُيسهم
 ّالنص ملفردات الداللية الظاهرية االختالفات َّأن الدراسة هذه اعتربت •
ِّتصحح وصل مهزات التأوييل ُاملعطى مع ّتعمق أن ال ّالنص قراءة لنا ُ  درجات ُ

 .التباين
 وليـست، ثالثة مقاطع من نةّمتكو الكريس آية َّأن الدراسة هذه اعتربت •
 .بذلك القرآين الرتقيم جاء وإن، ً منفصلة مضموناآيات ثالث الثالثة املقاطع

، ًجمازا احلقيقي املعنى تقلب ال اقيةالسي الداللة َّأن الدراسة هذه اعتربت •
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ّيمثـل الـذي الرتكيبـي بـاملعنى وإنام، باملفردة َّتتعلق ال ألهنا  احلقيقـي املعنـى ُ
 .اجلديد

ِّتـشكل التـي ـ املوروثة القراءات تكون ّأن َّبشدة الدراسة هذه رفضت • ُ 
 ارئالقـ فهـم عـىل وال، املعـارصة القراءات عىل حاكمة ـ ًمهام ًمعرفيا ًرصيدا
 ّاألعـم يف ألهنـا، ُاملعـارصة للقـراءات ًمقياسـا تكـون أن ُيمكن وال، املعارص
 إىل يفتقر موروث عىل ابتنت وأهنا، جهة من اجلمعي بالسلوك رتّتأث األغلب
 .ُأخرى جهة من التحقيق

 عـن ّأمهية تقل ال ُأخرى ًأدوارا املنسوخة لآلية َّأن الدراسة هذه اعتربت •
 يف الصياغي والدور، املبارش التفسريي بالدور ّتتمثل، عنه َّتوقفت الذي الدور
 .ذلك وغري، اهلداية ودور، اإلعجاز مسألة يف الداخلة البالغية النكات حفظ
ًمعتـربا ًنوعيا ًظنا أورث إذا اللغوي بقول القبول الدراسة هذه َّرجحت • ُ 
مل  إذا فـيام، يرالتقاد ّأقل عىل كقرينة، واالطمئنان القطع عن ًفضال، ًشخصيا ال
 .له ُخمالف معترب دليل يقم

 يف اإلنـساين ُللمعطـى البالغة ّاألمهية هاؤإعطا الدراسة هذه نتائج ومن •
 ّللـنص املوضـوعية القـراءة َّفـإن وبالتـايل، الديني ّالنص قراءة مالمح حتديد
 الفلسفية الرؤى اعتربت كام، اإلنسانية العلوم ُمعطيات نع ّتنفك ال أن ينبغي
 .القرآين ّالنص يف اخلفية األبعاد لقراءة ًحقيقيا ًرافدا لتكون ّاجلادة ّتأمالهتاو

 الراسـخ االعتقـاد الدراسـة هذه منها انطلقت التي املرتكزات مجلة من •
 القـرآين ّالـنص بوحـدة االلتـزام عدم َّأن معتربة، املعنى ّوتعدد ّالنص بوحدة
ِّمعوق  الكـريم القـرآن قـراءة أبجديـة إىل الوصـول عن معريف ومانع حقيقي ُ
 .وفهمه
 ّالعـام واملحـور القرآنيـة واملحورية األوتاد لنظام الدراسة هذه َّأسست •
 يف األساسية ّاملادة هي القرآنية األوتاد ّأن معتربة، ُامللتقى باملحور أسمته الذي
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 ركةاحل يف ّاملؤثرة األساسية والعنارص ُاألوىل األبجدية وهي، القرآنية البناءات
 ًمـصداقا ُامللتقـى ُللمحور الدراسة هذه وأعطت ُاألخرى؛ للنصوص املعرفية
ًنصيا  وقـد، التأويـل مـستوى عـىل ًتكوينيـا ًومـصداقا، التفـسري مستوى عىل ّ
 يف املركزيـة بالنقـاط عنهـا َّوعـربت، واملحـاور األوتاد لدراسة ًفصال أفردت
 .الكريم القرآن
 -ًوضيقا ًسعة - ًكثريا رانّيتأث ُواملتشابه مُاملحك َّأن الدراسة هذه اعتربت •

 فدائرة، ًأيضا لقارئه ُمتشابه ُواملتشابه، لقارئه ُحمكم ُفاملحكم، القارئ بشخصية
 .نفسه ُاملحكم بلحاظ ال القارئ بلحاظ ولكن، ًأيضا ُاملحكم تشمل اخلالف

َّالسلمية ملفهوم الدراسة هذه تسَّأس •  أنـه ربةمعت، الكريم للقرآن الذاتية ُّ
ّيمثل َّالـسلمية هـذه َّوقسمت، فيه املعريف للسري الداخيل النظام ُ  تقـسيامت إىل ّ
َّالسلمية قبيل من، عديدة َّوالسلمية املعرفية ُّ  .املعنوية ُّ
 تفـسريه املـراد ّالـنص موقعيـة حتديد رضورة إىل الدراسة هذه َّأسست •
 .ًقرآنيا ًوتدا َّفرسُامل ّالنص كان إذا َّالسيام، الكريم للقرآن بالنسبة

 ُيـدركوا مل املوضـوعي ُباألسلوب التفسريية للعملية ّتصدوا َّممن الكثري •
 القـرآن تفـسري ومـنهج املوضـوعي التفسري بني القائمة احلقيقية االثنينية بعد

ّيصحح ال واقرتاهنام، بالقرآن  .بينهام العنوان وحدة لنا ُ
 التطبيق مستوى عىل التفسريية النتائج

 .ومعرفته تعاىل اهللا توحيد يف عميقة رؤية الكريس آية َّقدمت •
 إىل هبـا أشـارت، والعمـق ةّالدقـ بالغة الكريس آية لتهاّسج رمزية ّأول •
 الرمزيـة ّجتلـت كام، )اهللا: (مفردة خالل من، واجلالل واجلامل الكامل جامعية

 من خراجواإل األعظم واالسم للتوحيد املجموعي بوجودها الكريمة اآلية يف
 .الظلامت
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 َمعبـود ال أنـه هـو املفاد فيكون، املعبود هو) إله (ملفردة معنى أقرب َّإن •
 عـن ُاملحتجـب هو: ّاملؤدى يكون) اهللا (اجلاللة لفظ وبضميمة، سواه ٌموجود
 .سواه موجود معبود ال، الكامل بتامم املرتفع، األنظار

 ّغيـه الباطل والدين، ذايت رشده ّاحلق الدين َّأن إىل الدراسة هذه انتهت •
 معنـى فينتفـي، الثـاين بـاعّتا يف ّكلـه ّوالغي، ّاألول باعّتا يف ّكله والرشد، ذايت

 .للفطرة املوافق الرشد ألنه ّاحلق الدين عىل اإلكراه
َّحيلل • َإلـهَ ال اهللاُ{: تعاىل قوله ُ َ َّإال ِ َهـو ِ  هـو: (األوىل، اسميتني ُمجلتني إىل }ُ
َإلـهَ ال{: ةوالثاني، )اهللا َ َّإال ِ َهو ِ  اإلمجـال صوريت يف للحقيقة عرض ذلك ويف، }ُ

: تعـاىل قوله يف األسامئي العرض فبواسطة الثاين التفصيل وأما، ّأول وتفصيل
ُّاحلي{ ُالقيوم َ ُّ َ ُّاحلي{: َّوأن، }ْ ُالقيوم َ ُّ َ َّمركب واحد اسم }ْ ّتـؤد، ًمزجيـا ًتركيبا ُ  يُ

 ُلـوحظ ةيّاألخـص وهذه، ّأخص معنى تركيبهام ديُويؤ، َّخاصة ٍمعان مفردتاه
 .األعظم لالسم األعظم الكامل حكاية فيها

 اسـم ّوالقيـوم، الصفايت التوحيد بسلسلة يرتبط خالص ذايت اسم ّاحلي •
 حتـت مبـارشة يقع اإلمكاين والوجود، األفعايل التوحيد بسلسلة يرتبط أفعايل
 .ّالقيوم اسم ةّمظل تحت ًمجيعا املنضوية الفعلية األسامء ةّمظل

 هـي أهنـا عـىل اإليامنية الطبيعة مع التعاطي َّأن إىل الدراسة هذه انتهت •
 الطبيعـة َّفقـدم، عارضـة حالة ّجمرد هو الكفر َّوأن، قرآنية إسرتاتيجية األصل
 .املقطع يف العارضة احلالة عىل اإليامنية

َّالسلم يف األعىل السقف َّأن الدراسة هذه اعتربت •  الواليـة يف يكمن الكاميل ُّ
 بنوع، الشيطان والية يف يكمن البرشي ُّالتسفل يف األعىل السقف َّوأن، اإلهلية
 .معانيه ّبأخس واالعتباري، معانيه بأرشف احلقيقي، الوجود سقفي مع حماكاة
 العالئـق ّكـل عـن َّنتخـل مل مـا تثمـر وال تصدق ال تعاىل هللا واليتنا َّإن •

 .األرض إىل واخللود الدنيا ّحب رأسها وعىل، الطاغوتية
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 وإن، الـرشك شبهة منه يلزم ال أن َّبد ال للغري الطولية الوالية ثبوت َّإن •
ًخفيا كان ، تعـاىل اهللا ّتـرصف انتهـى حيـث مـن فُّالتـرص بمعنى كانت فإذا، ّ

 اإلهلـي األمـر اقتـضاه ما وفق العمل بمعنى كان وإذا، بالرشك مشوب فذلك
 .لصخا توحيد فذلك
، عصمته تدعيم إىل ةّمستمر بحاجة فهو املعصوم كامل درجة بلغت مهام •
 ًدفعا ولكن، النور إىل الظلامت من اإلخراج لعملية ةّمستمر بحاجة َّأنه بمعنى

 .ًرفعا ال
 ُاألخــرى الواليــات وأمــا، وحــده تعــاىل هللا إال واليــة هنالــك ليــست •

، فـاردة لـه الواليـة فتبقـى، احلقة تهلوالي ّجتليات فإهنا تعاىل قبله من املجعولة
، تعاىل اهللا عىل ّراد الرسول عىل ّوالراد الرسول عىل ّراد اإلمام عىل ّفالراد ولذا
 .واحدة الوالية َّألن

 إمـا، هـو إال الوجـود يف ّمـؤثر ال أنه إىل بنا خيلص األفعايل التوحيد َّإن •
، سـواه موجـود ال أنه نكتةب وإما، الفالسفة قول وهو، إليه ّالكل افتقار بنكتة
 وجـود عـداه وما، سواه ذايت حقيقي موجود ال :ومرادهم، العرفاء قول وهو
 .تبعي ّظيل

ــع َّإن • ــة ملطل ـــهَ ال اهللاُ{: الكــريس آي َإل َ َّإال ِ َهــو ِ  بربهــان وثيقــة صــلة، }ُ
 برهـان الربهـان وهـذا، عينـه للمقـصود فيه الطريق يكون الذي، ّالصديقني

 . ّمقدمات نبرها ال التّتأم
 وكلمـة، كامل ّلكل ُاملستجمع األعظم االسم حتكي التي) اهللا (كلمة َّإن •

َإلـهَ ال (العظمى التوحيد َ َّإال ِ َهو ِ  ُمتجانستان، العددية غري الوحدة تعني التي) ُ
 .الرشيفة اآلية يف اجلاللة لكلمة التوحيد كلمة استتباع ّرس تفهم ومنه، ًمتاما

 اإلحاطـة عـن كاشـف واخللف اليدين بني بام بالعلم رآينالق التعبري َّإن •
 يريـده ال مـا مـنهم ُيوقع فال، سبحانه سلطته حتت واقع اجلميع َّنأو، الربوبية
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 . يرضاه ال وما
 ُّكرسـيه هـو علمـه من بيشء ُحتيط أن هلا تعاىل اهللا شاء التي الوسائط َّإن •
 لـه ّمتثـل َّثم، ُاملستثنى صولح عن ُوتنبئ اإلشاءة عنوان ُتطلق فاآلية، سبحانه
 .بالكريس

 وسعته، واألرض الساموات يشمل تدبريه ُأفق، علمه مراتب من ُّكرسيه •
 حمـيط وسـبحانه، ًعلـام بـه ُحمـيط والعرش، ًعلام هبا ُحميطهو ف، إحاطية علمية
 .ًعلام باجلميع

 اهاإلكـر هـو فـاملنفي، ًعبثيا نفيه فيكون عليه مقدور غري القلبي اإلكراه •
 نفي جاء فقد الصحيح للدين ّحمقق غري الظاهر عىل اإلكراه ولكون، الظاهري
 .عليها اإلكراه

 مـن اإلنـسان لتنقـذ جاءت التي، السامء قيم عن ّتنصل لألرض اخللود •
 لـك ّمتلكهـا ويف، مـآب ُحسن هلا ّمتلكك ففي، عليها القضاء ال ّاملادة حاكمية
 .عاقبة سوء

 عنـه َّتنصل ومن، الراشدين من كان وبطاعته صوماملع بالويل َّمتسك من •
 .له ًحمكوما للطاغوت ًعابدا، الغاوين من كان بآخرين وأبدله
 مرحلـة تـسبقها طوليـة مرحلة فتلك، ِّالتويل عىل باهللا اإليامن يقترص ال •
ْفمـن{، الطولية هذه الكريس آية َّأكدت وقد، وأتباعه طاغوت ّكل من ِّالتربي َ َ 
ْيكفر َُ ِلطاغوتِبا ْ ُ ِويؤمن َّ ْ ُ  .}ِباهللاِ َ

َّباملشفع املعرفية اإلحاطة من للشفيع َّبد ال •  ّوالرد، شفاعته ّسُرتد وإال، له ُ
 شـفاعته َّوأن شـفاعته؛ مقبولة القرآين الشفيع أن مع، تهّأهلي عدم عن يكشف
 .التكوينية بالشفاعة َّيتعلق فيام َّالسيام، تربعية وليست وظيفية

َبـني َمـا{: بقولـه للخلق الفعيل بالعلم سبحانه علمه لكريسا آية أثبتت • ْ َ 
ْأيدهيم ِْ ِ َوما{: بقوله القادم واالمتدادي، }َ ْخلفهم َ ُ َ ْ َ{. 
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 ودنيـوي، املقبـول املقام ألصحاب ُأخروي، عمليان سلوكان للشفاعة •
َّللكمل  يف لنيلهـا األقرب كان الدنيوية الشفاعة نال َومن، سبحانه أوليائه من ُ

 .خرةاآل
 النظرية مستوى عىل التأويلية النتائج

، الرمزية هو التأويلية للعملية األسايس املرتكز َّأن الدراسة هذه اعتربت •
 مـا مقـدار عىل فّيتوق التأوييل فالنتاج وعليه، رأس من سقطت فقدته ما فإذا
 .الرمزية من لّاملؤو عليه ّتوفر

 ُفـاألوىل، الربهانيـة ساحاتاملـ هبـا ُتقـاس ال اإلرشاقيـة املساحات َّإن •
 اإلدراك مرتبـة مستوى فوق الشهودية فاملعرفة، انحصارية ُواألخرى امتدادية
 .العقيل
 اخلـارجي املـصداق مـع تعاملـه ضوء يف معارفه ّترتتب ّإنام السالك ّإن •

 بـني ّوشتان، املفهوم مع التعامل ضوء يف ّترتتب ّفإهنا الربهانية املعرفة بخالف
 .التجليتني

، ُاملطلقـة اإلهليـة للكـامالت الفعـيل ُواملستودع التأويل أرضية اخلزائنية •
َّيتصور فال، األسامئية اآلثار مجيع ُملتقى وهي  موصـول وهو إال منه السم أثر ُ

َّاملعرب املعصوم ّالويل منها، التجليات من رضوب وهلا، باخلزائنية  بقطـب عنـه ُ
 .الرحى

 عــسرية) واحلقــائق واللطــائف ارةاإلشــ (التأويــل أرضــية مــستويات •
 الروائيـة والتنبيهـات القرآنيـة واإلشارات األسامئية املعرفة ولكن، التحصيل
ّاملتقـ عبـاده بتعلـيم اإلهلي والوعد العلمية واملذاكرات  روح مـع والعـيش نيُ

 عـىل ُيساعد ذلك ّكل، الباطنية واجلاذبية به والعمل فهمه عىل والعمل القرآن
 .القرآن أرسار من الكثري فهم
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 االنحــصار ودعــوى، وتأويليــة تفــسريية ّمــادة بتاممــه الكــريم القــرآن •
 جلميـع ثابتة القرآنية البيانات إليها تستند التي احلقيقة َّفإن، باطلة منه باملتشابه
 .آياته

 ألصـل تقريـب ّجمـرد السبعني أو السبعة أو الواحد بالبطن التحديد َّإن •
 .عقوهلم قدر عىل الناس خماطبة باب من وأ، التأويلية البطون فكرة

 بـاهللا التأويـل اختصاص فكرة مع فقّتت ال والتأرخيية الروائية النقوالت •
 ال عاطفة فالواو، العلم يف الراسخني شمول وروايات قرائن عن ًفضال، تعاىل

 .استئنافية
 اظحلـ من ُيعفى ال فالتأويل ولذا، بالباطن الظاهر بني العالقة من َّبد ال •
 .الصحيحة الرؤية ِّتتشكل وبذلك، للمفردة الداليل الوجه

 التطبيق مستوى عىل التأويلية النتائج
 الـذات السـم ّالظيل التعبري وهي، وحمكوم حاكم ّكل مرجعية ُّالقيومية •
 واسم، <ّاحلي>: وهو، الذاتية لألسامء باطن مرجع اسم فهنالك، )اهللا (اجلامع
 صـفات مـن صـفة ُّوالقيوميـة، <ُّالقيـوم> وهـو ،الفعـل لألسامء باطن مرجع
 .ممكن وجود فرض دون سبحانه ّللحق نسبتها ُيمكن ال حيث، الفعل
 يكـون فقـد، ّوالـتجيل الوسـاطة فكـرة بني التمييز ًجدا الرضوري من •
ًجتليا اخللق  فيـضه واسـطة َّأن ذلـك يعنـي أن دون األعظـم لالسـم ًومظهرا ّ

 لنـزول جربئيـل وسائطية بني التنايف يرتفع ذاوب، األعظم االسم هي احلرصية
 عليـه اهللا صىل كونه وبني، الدنيا يف وآله عليه اهللا صىل اخلاتم قلب عىل القرآن
 وآلـه عليـه اهللا صـىل فهـو، األعظم لالسم ّاألتم ّوالتجيل ّاألول الصادر وآله

 .بأرسه اإلمكان عامل فيض واسطة
ِّاملتحيثـة ةّاملقدس الذات هو األعظم االسم َّإن •  االسـم وهـو، بكامالهتـا ُ
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 فهـو اإلمكـان عـامل يف وأثـره مظهـره وأما، هلا واملنشأ باألسامء املحيط اجلامع
 .الكامل اإلنسان

ًحميطـا بعـضها يكـون بـأن، التـداخل لعالقـة حمكومة احلسنى األسامء • ُ 
، بـاجلميع ُحمـيط جـامع اسـم إىل ننتهـي حتـى، لـه ًحمكوما أو اآلخر بالبعض

 .األعظم َاالسم يكون أن ّتحقفيس
، إلينـا لوصوله وسيلة هو ما بقدر الفيض لنا ُيوجد ال الوسائط نظام َّإن •
 ُيناسـب مـا إىل حتويلـه ثـم ُالعلـوي الفيض استالم يف تكمن الوسيط فوظيفة
 .القوابل

 يف يـشفعون إنام هلم املأذون الشفعاء َّأن الشفاعة يف العميقة األرسار من •
 .االنعقاد حليثية ًباعاّتا وإنام، أحد ّألي يشفعون ال فهم، هلم اإلذن دانعقا صورة
، التكوينيـة للتفاصـيل اجلامعـة وهي، ّكرسيه يف مودعة سبحانه خزائنه •
ًمفـرسا أحـدمها ويكـون، اخلزائنيـة عـني للكـريس الباطنيـة الـصورة فتكون ِّ ُ 
 .لآلخر
 ولـذلك، عنـه تعبري ئنيةواخلزا، الوجود يف يشء ّاستقر ََملا الكريس لوال •
 .اإلهلية اخلالفة بمقام وثيقة صلة

 تعـاىل بـاهللا واإليـامن، وفرعـه أصـله من كاملة ختلية بالطاغوت الكفر •
 استمـسك بتحليتـه َّوتزين ختليته أكمل فمن غريه؛ إىل االنتامء ّوكف به احتامء
 .الوثقى بالعروة

 الظلامنيـة اطنيـةالب الـصور مـن إخـراج الظلامت من احلقيقي اإلخراج •
 إىل الفطـرة نـور مـن إخـراج املقابل واإلخراج، والسلوك السري عىل احلاكمة
 .الكفر ظلامت

 للـشتات؛ وانـتامؤه وجـوه لـه والزيف، للواحد فتنتمي واحدة احلقيقة •
 مـن ئبـر بالطـاغوت كفـر فمـن ورشكية؛ ُكفرية والظلامت توحيدي والنور
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 .وحدانيته يف اجتمع تعاىل باهللا آمن ومن، شتاته
 الطـاغوت بمتابعـة الكـائن الـدنيا عـذاب ربط يف تكمن اخللود باطنية •
 .اآلخرة بعذاب

، عرشـه لكـامل ًمظهرا وآخر كرسيه لكامل ًمظهرا خلقه بعض يكون قد •
 .وغضبه ورضاه وقدرته لرمحته ًمظهرا هنالك َّأن كام

 ِّجتـيل مملقـا األقـرب وهـو، األرض يف اهللا خليفـة هـو الكامل اإلنسان •
 للحكـم ًومظهـرا، سـبحانه علمه مراتب من رفيعة مرتبة لكونه، فيه ّالكريس
 .والنفوذ والسلطة

 ُاملستودع إخالء أو إمالء الظلامت أو النور يف واإلدخال باإلخراج املراد •
، تكوينيـة وجودية طبيعة ذو وهو، الظلامت وهللكات النور لفيوضات القابل
 .لرغبته ًتبعا ذلك ّحتقق دخالواإل اإلخراج ُِملريد فليس
 يف واخللـود، اإلهليـة باملقايسات عنه خيتلف اإلنسان ُبمقايسات اخللود •
 .اإلهلية باملقايسات ّتصوره عىل ّتصوره َّيتوقف ال اآلية

 هو أو، اللوح مظهر وهو، العلم أزلية يف ضاربة وجودية كلمة الكريس •
، تفـصييل بوجـه َّمـصورة فيـه واألشياء باللوح؛ املسامة اجلامعة ّالكلية النفس
َوسـع{: تعـاىل قولـه معنـى وهـو، بالتفاصـيل اإلحاطة هي وهيمنته ُكرسـيه َِ ُّ ِْ ُ 
ِالساموات َ َ َواألرض َّ ْ َ َ{. 

 الظلـم هـو وإنـام، الظلمـة أو الظلـم منهـا يصدر جهة ليس الطاغوت •
 الذايت َّبأن لقي كام، له بالنسبة رضورية حلقيقته ُاملسانخة آثاره فتكون، والظلمة

َّيعلل ال ُ. 
 ُبعـد ولـألرض، تعـاىل منـه القرب بمقام َّيتعلق معنوي ُبعد للساموات •
 له ًملكا واألرض الساموات كون عىل ّوالنص تعاىل؛ عنه والبعد ّللتسفل ُيشري

ِّيدلل سبحانه  .سبحانه له عنه والبعد منه القرب مقامي ملكية َّأن عىل ُ
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 للمعـامل االستكـشافية االستقـصائية العلمية، الرحلة هذه َّنأ من بالرغم
، الكـريس آليـة اجلديـدة وللمعـاين، والتأويليـة التفسريية للنظريتني اجلديدة
 سـنوات أربـع قرابـة كتابتها استغرقت فقد، ًجدا وطويلة مضنية رحلة كانت

ّموف رحلة كانت أهنا إال، متواصلة  واضـعم أفـضل ّولعل، املقاييس بجميع قةُ
 التـي وعجائبه معطياته مع والتواصل القرآن روح مع العيش هو فيها التوفيق

 .تنتهي وال ختبو ال
 التعـاطي كيفيـة يف جديـدة ًاأبواب أمامنا فتحت قد َّاجلادة الدراسة هذه َّإن

 الدراسـة هـذه حاولـت الـذي ّاألهـم الـدرس هـو وهذا، القرآين ّالنص مع
 مـرشعة نافـذة تكـون أن وعـسى، ذلك يف نجحت أهنا ونزعم، إليه الوصول

 عىل قائمة جديدة برؤية القرآين ّالنص مع للتعاطي القرآنية العلوم ُطالب أمام
 حتديـد يف ودوره، القرآين ّالنص حاكمية وهو، ّ البتةبه التفريط ُيمكن ال أصل
 .التفسريي املنهج
، التطبيقو النظرية بني مجعت أهنا ّالتخصصية الدراسة هذه فضائل من َّإن

 العمليـة َّفـشكلت، التنظـري يف فاهتـا مـا التطبيـق يف ُاملستطاع بقدر وتداركت
ًأفقا والتطبيق النظرية بني املزجية  َّبـأن ًعلـام األمثـل؛ القراءة عرض يف ًجديدا ُ
 وتنظــيم األفكــار بيـان يف تركيــز مــن عليـه بــدت مــا عـىل - الدراســة هـذه

 والتـي، الكـريم القـرآن هبـا جـاء التي األساسية املسألة تغفل مل -املعلومات
 يف أرشق الـذي اهللا نـور إىل الطـاغوت ظلـامت مـن اإلنـسان بإخراج ّتتمثل
 فكانـت املنكوسـة؛ القلوب عنها وعمت، املؤمنة القلوب فأبرصهتا، القلوب
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 والتطبيـق النظرية مستوى عىل اإلخراجية العملية ركب يف تسري الدراسة هذه
 فكانت ّطياهتا؛ يف كبرية مساحة والعرفانية األخالقية لةاملسأ َّشكلت وقد ًمعا؛
 املـسألة َّأن كـام واملوعظـة؛ الذكرى جنبها إىل ّتصطف العلمية والفكرة املفردة

 الباعثيـة إجيـاد عـن بمعـزل عرضـها يكـن ومل ّبقوة؛ حارضة كانت العقائدية
 لـامتالظ مـن اإلخراج ركب يف للسري عملية دراسة الدراسة فكانت، للتغيري

 هـذا يف تسري ُأخرى دراسات لتقديم التوفيق آملني املقاييس؛ بأفضل النور إىل
 .    العاملني رب هللا واحلمد، اإلرشادي العلمي الركب
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حتقيـق الـسيد حممـد بـاقر ، الطـربيسأمحـد بـن عـيل لشيخ ل، االحتجاج .١
 .نجف األرشفال،  م١٩٦٦ طبعة، دار النعامن للطباعة والنرش، اخلرسان

تعريـب الـسيد حممـد ، للسيد اإلمـام روح اهللا اخلمينـي، ًاألربعون حديثا .٢
  .ّقم املقدسة، دار الكتاب اإلسالمي، الغروي

،  أليب احلسن عيل بن أمحـد الواحـدي النيـسابوري، أسباب نزول اآليات .٣
 . القاهرة،  م١٩٦٨، مؤسسة احللبي ورشكائه

طبـع ،  حسني بن عبد اهللا بن سـيناللشيخ أيب عيل، اإلشارات والتنبيهات .٤
 .ش١٣٧٥، ، الطبعة األوىل، قم)نرش البالغة(
 حتقيـق، لموىل حممد حمسن الفـيض الكاشـاينل،  يف تفسري القرآناألصفى .٥

 اإلعالممركز النرش التابع ملكتب ، اإلسالمية والدراسات األبحاثمركز 
 .ّاملقدسةقم ، هـ ١٤١٨، األوىلالطبعة ، اإلسالمي

، للسيد العالمة حممد حسني الطباطبائي، لفلسفة واملنهج الواقعيُأصول ا .٦
، ترمجـة الـسيد عـامر أبـو رغيـف، َّتقديم وتعليق الشهيد مرتىض مطهري
ّمؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش ُ. 

لثقة اإلسالم الـشيخ املحـدث أيب جعفـر حممـد بـن ، الكايفُاألصول من  .٧
الطبعة ، دار الكتب اإلسالمية، حتقيق عيل أكرب الغفاري، الكلينييعقوب 
 . ّقم املقدسة، م١٩٩٦، الثالثة

 عبـد اهللا لفقيـه املـتكلم أيبل،  املؤمنني عليه السالمأمري إمامة يف اإلفصاح .٨
قـسم  ونـرش حتقيـق، )الـشيخ املفيـد(  حممد بن النعامن احلارثي املعروف ب
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 .م  ق،  ه١٤١٢ ،وىلُالطبعة األ، مؤسسة البعثةيف  اإلسالميةالدراسات 
، للسيد ريض الدين عيل بـن موسـى جعفـر بـن طـاووس، إقبال األعامل .٩

الطبعـة ، مكتـب اإلعـالم اإلسـالمي، حتقيق جواد القيـومي األصـفهاين
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٤، ُاألوىل

للعالمة املـوىل الـشيخ ، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .١٠
 . هـ، بريوت١٤٠٣، الطبعة الثانية، ّحممد باقر املجليس، مؤسسة الوفاء

، بقلم جواد الكسار، حوار مع السيد كامل احليدري، بحث حول اإلمامة .١١
 .ّقم املقدسة، م٢٠٠٧، الطبعة الثامنة، قدادار فر

آيـة اهللا العالمـة ، )العرش والكريس يف القرآن الكـريم(بحوث عقائدية  .١٢
 . ّقم املقدسة، م٢٠١٠، الطبعة الثانية، دار فراقد، السيد كامل احليدري

الـسيد العالمـة آيـة اهللا ًتقريرا لدروس ، بحوث يف علم النفس الفلسفي .١٣
، الطبعـة الرابعـة، دار فراقـد، بقلم الشيخ عبداهللا األسعد، كامل احليدري

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٨
حتقيـق ، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن كثـري الدمـشقي، البداية والنهاية .١٤

 .  هـ، بريوت١٤٠٨ُالطبعة األوىل، ، حياء الرتاث العريبدار إ، عيل شريي
 مؤسسة، ّللعالمة املحدث السيد هاشم البحراين،  يف تفسري القرآنالربهان .١٥

ّالطبعة األوىل املحققة، املجتبى للمطبوعات  .ّقم املقدسة،  هـ٢٠٠٧، ُ
حتقيـق ، بدر الدين حممد بن عبـد اهللا الزركـيش، الربهان يف علوم القرآن .١٦

، الطبعـة األوىل، نرش دار إحياء الكتاب العـريب، د أبو الفضل إبراهيمحمم
 .القاهرة،  هـ١٣٧٦

حتقيق مـريزا حمـسن ، حممد بن احلسن الصفار،  الكربىبصائر الدرجات .١٧
 .طهران، هـ١٤١٤، مؤسسة األعلمي، باغي

تأويل القرآن، النظرية واملعطيـات، للـسيد كـامل احليـدري، دار فراقـد،  .١٨
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 .ّهـ، قم املقدسة١٤٢٦، الطبعة األوىل
ِّللشيخ األستاذ املحقق حممـد هـادي ، ُالتأويل يف خمتلف املذاهب واآلراء .١٩ ُ ُ

مركـز ، مركز املجمع العـاملي للتقريـب بـني املـذاهب اإلسـالمية، معرفة
 . إيران،  هـ١٤٢٧، ُالطبعة األوىل، التحقيقات والدراسات العلمية

اجلليـل األقـدم أيب حممـد للـشيخ الثقـة ،  عن آل الرسـولحتف العقول .٢٠
مؤسسة النـرش ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، َّاحلسن بن عيل بن شعبة احلراين

 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٠٤، الطبعة الثانية، ّاإلسالمي جلامعة املدرسني
، للـشيخ آيـة اهللا عبـد اهللا جـوادي آمـيل، )تفسري القرآن الكريم(تسنيم  .٢١

 . مطبوع باللغة الفارسية
، للمريزا مهدي مـدرس آشـتياين، رشح املنظومة للسبزواريعليقة عىل ت .٢٢

 .إيران،  م١٩٨٧، نرش جامعة طهران
 بـن يوسـف بن عيل بن يوسف بن حممد حيان يبتفسري البحر املحيط، أل .٢٣

الشيخ عيل حممـد وحتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،  األندليسّحيان
 . بريوت،ية، دار الكتب العلمـ ه١٤١٣، ُبعة األوىلطال، معوض

للقـايض أيب سـعيد ، )أنوار التنزيـل وأرسار التأويـل(تفسري البيضاوي  .٢٤
حتقيـق جمـدي ، ) هــ٧٩١: ت(نارص الدين عبد اهللا بن عمـر البيـضاوي 

 .القاهرة، نرش املكتبة التوفيقية، فتحي السيد ويارس سليامن
 النظر حممد بـن مـسعود بـن عيـاش أيبث اجلليل ّ املحد،تفسري العيايش .٢٥

 تصحيح وحتقيق وتعليـق الـسيد ،لمي السمرقندي املعروف بالعيايشالس
 .هرانط، سالميةكتبة العلمية اإلامل، هاشم الرسويل املحاليت

، مـن دروس الـشيخ حممـد عبـده، ) تفسري املنـار (تفسري القرآن العظيم .٢٦
، تعليق وتصحيح سمري مـصطفى ربـاب، تأليف الشيخ حممد رشيد رضا

 .هـ١٤٢٣ ،ُ الطبعة األوىل، بريوت،دار إحياء الرتاث العريب
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، الدمـشقي كثـري بن عمر بن إسامعيل الفداء يبأل، العظيم القرآن تفسري .٢٧
، الثانيـة الطبعـة، والتوزيـع للنرش طيبة دار، سالمة حممد بن سامي حتقيق
 .هـ١٤٢٠

َّحققه وضبطه وعلق عليه ، لصدر الدين الشريازي، تفسري القرآن الكريم .٢٨ َّ ّ
،  م١٩٩٨، دار التعـارف للمطبوعـات، ر شمس الدينالشيخ حممد جعف

 . بريوت
ُللشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، حتقيق وتقديم ، تفسري القرآن الكريم .٢٩

 . طهران، انتشارات نارص خرسو، الدكتور مصطفى غالب
ّتصحيح السيد طيـب ، ّأليب احلسن عيل بن إبراهيم القمي، تفسري القمي .٣٠

  .قم املقدسة،  هـ١٤٠٤، الطبعة الثالثة، ابمؤسسة دار الكت، اجلزائري
، )ابـن تيميـة: (َّأمحد بن عبد احلليم احلراين املعـروف بــ، التفسري الكبري .٣١

 .هـ١٤٠٨ عبد الرمحن عمرية، دار الكتب العلمية، بريوت، .تعليق د
، ُتفسري املحيط األعظم والبحر اخلضم يف تأويل كتاب اهللا العزيز املحكم .٣٢

حتقيـق وتعليـق الـسيد حمـسن ، لكامل السيد حيدر اآلميلملؤلفه العارف ا
الطبعـة ، ُمطبعة أسوة، نرش املعهد الثقايف نور عىل نور، املوسوي التربيزي

 .إيران،  هـ١٤٢٢، الثالثة
  ألمـني اإلسـالم أيب الفـضل بـن احلـسن الطـربيس،،تفسري جممع البيان .٣٣

  .هـ، بريوت١٤١٥مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل، 
حتقيـق ، للشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس احلـويزي،  نور الثقلنيتفسري .٣٤

 .هـ١٤١٢، الطبعة الرابعةقم، ، مؤسسة إسامعليان، السيد هاشم املحاليت
ّ لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، باب ،هتذيب األحكام .٣٥

 ،دار الكتب اإلسالمية، ّ حتقيق السيد حسن املوسوي اخلرسان،ّنية الصيام
 .طهران، الطبعة الرابعة
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 للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن التوحيد .٣٦
، مجاعـة املدرسـني، حتقيق السيد هاشم احلـسيني الطهـراين، ّبابويه القمي

 .ّقم املقدسة،  هـ١٣٨٧
ًتقريرا لدروس السيد كامل حوث حتليلية يف مراتبه ومعطياته،  ب،التوحيد .٣٧

 . هـ١٤٢٣ الطبعة األوىل، دار فراقد،، ّواد عيل كساربقلم ج احليدري،
 ترشكـت انتـشارا، للسيد حيـدر اآلمـيل،  ومنبع األنوارجامع األرسار .٣٨

 .طهران،  ش١٣٨٤، الطبعة الثالثة، علمي وفرهنكي
، أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣٩

 . هـ، بريوت١٤١٥، ار الفكرد، ضبط وتوثيق وختريج صدقي مجيل العطار
ّحممـد بـن للحكـيم اإلهلـي ،  العقلية األربعةألسفاراحلكمة املتعالية يف ا .٤٠

ّقب بصدر املتأهلُامللإبراهيم الشريازي  الطبعة  دار إحياء الرتاث العريب،، نيّ
 .بريوت  هـ،١٤١٩ اخلامسة،

 منـشورات ،لشيخ باقر رشيف القريشل،  عليه السالمحياة اإلمام الرضا .٤١
  .سعيد بن جبري

للشيخ األقدم الصدوق أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بـن ، اخلصال .٤٢
نرش جامعة املدرسـني يف احلـوزة ، حتقيق عيل أكرب الغفاري، بابويه القمي

 .ّقم املقدسة، العلمية
للشيخ حممد تقـي ، )تعليقة عىل رشح املنظومة للسبزواري(درر الفوائد  .٤٣

 . ّقم املقدسة، لطباعة والنرشمؤسسة إسامعليان ل، اآلميل
 ّستاذ الشهيد الشيخ مرتىض مطهـري،دروس فلسفية يف رشح املنظومة لأل .٤٤

، ترمجة مالك وهبي، نرش مكتبة شمس مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية
ّللسيد اإلمام روح اهللا اخلميني قـدس رسه ّمؤسـسة تنظـيم ونـرش آثـار ، ّ

 .قم، ش .  هـ١٣٨١ الطبعة الرابعة، ،اإلمام اخلميني
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، )رشح كتاب بداية احلكمة للعالمة الطباطبائي(دروس يف احلكمة املتعالية  .٤٥
، دار الـصادقني للطباعـة والنـرش، تأليف السيد العالمـة كـامل احليـدري

 . قم، م١٩٩٩، ُالطبعة األوىل
قطـب ( احلسني سعيد بن هبـة اهللا  أيبّث واملفرسّلفقيه املحدل، الدعوات .٤٦

الطبعة ، عليه السالممام املهدي مدرسة اإلونرش حتقيق ، )الدين الراوندي
 .قم،  هـ١٤٠٧،ُاألوىل

 ، ّحممـد باسـل عيـون الـسود: ّ وضع حواشيه وعلق عليه ،جّديوان احلال .٤٧
  . بريوت،هـ١٤٢٣دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

الطبعـة ، دار فراقد، حمارضات السيد كامل احليدري، الراسخون يف العلم .٤٨
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٩، وىلُاأل
 ،رسائل ابن عريب، للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، دار الكتب العلمية .٤٩

 .بريوت
رسـالة (للسيد العالمـة حممـد حـسني الطباطبـائي ، ةالرسائل التوحيدي .٥٠

 .  بريوت هـ،١٤١٩ّمؤسسة النعامن، الطبعة األوىل، ، )اإلنسان بعد الدنيا
حتقيـق ، ُ القاسم عبـد الكـريم هـوازن القـشرييأليب، ُالرسالة القشريية .٥١

، انتشارات بيدار، الدكتور عبد احلليم حممود والدكتور حممود بن الرشيف
 .قم، م١٩٩٥، الطبعة األوىل

ابـن ( أليب الفـرج مجـال الـدين عبـد الـرمحن،  يف علم التفسريزاد املسري .٥٢
، ١٤٠٧، وىلُالطبعة األ، دار الفكر، حتقيق حممد بن عبد الرمحن، )اجلوزي
 .بريوت

 ، للسيد اإلمـام اخلمينـي)معراج السالكني وصالة العارفني( الصالة ّرس .٥٣
 ،م١٩٩٥ّمؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني، الطبعـة األوىل، نرش 

 .طهران
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 ١٤١٤سـوة، الطبعـة األوىل،  دار األ،ّسفينة البحار للشيخ عباس القمي .٥٤
 . طهران،هـ
دار ، حتقيق عبد الـرمحن حممـد،  الرتمذيحممد بن عيسى، سنن الرتمذي .٥٥

 .بريوت،  هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، الفكر
 .دمشق، نرش مطبعة االعتدال، عبد اهللا بن هبرام الدارمي، سنن الدرامي .٥٦
مؤسـسة ، الذهبيلإلمام شمس الدين حممد بن أمحد ، سري أعالم النبالء .٥٧

 .بريوت،  هـ١٤١٣، الطبعة التاسعة، الرسالة
كتاب ، للحكيم اإلهلي حممد صدر الدين الشريازي، الكايفُرشح أصول  .٥٨

 .طهران، مؤسسة حتقيقات ومطالعات فرهنكي، القسم األول، التوحيد
تعليـق املـريزا أيب ،  حممد صـالح املازنـدراينمويللل، رشح أصول الكايف .٥٩

، َّالطبعة الثانيـة املـصححة، نرش مؤسسة التأريخ العريب، احلسن الشعراين
 .وتبري،  هـ١٤٢٩

للقايض أيب حنيفة الـنعامن بـن ، رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار .٦٠
مؤسسة النرش ، حتقيق السيد حممد احلسيني اجلاليل حممد التميمي املغريب،

 .ّقم املقدسة، اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
  .نرش مكتبة بصرييت، قم، ملال هادي السبزواري، رشح األسامء احلسنى .٦١
، للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، يرصي عىل فصوص احلكمرشح الق .٦٢

  .الطبعة احلجرية
 . الطبعة الفارسية،اهللا جوادي اآلميل  للشيخ عبد،رشح متهيد القواعد .٦٣
،  َّقدم له السيد أمحـد الفهـري، للسيد اإلمام اخلميني، رشح دعاء السحر .٦٤

 .بريوت، هـ١٤٠٢، طبعة ثانية، مؤسسة الوفاء
 بوسـتان كتـاب،لقيرصي للسيد جالل الـدين االشـتياين، ّرشح مقدمة ا .٦٥

 .قم، ش هـ ١٣٨٠، الطبعة اخلامسة
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ًتقريـرا لـدروس الـسيد ، )ّاإلهليات باملعنى األخص(رشح هناية احلكمة  .٦٦
، ُالطبعـة األوىل، دار فراقد، بقلم الشيخ عيل محود العبادي، كامل احليدري

  .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٠
 .ين السبكيتقي الد، شفاء السقام .٦٧
 ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، للحاكم احلسكاين احلنفي، شواهد التنزيل .٦٨

 .قم
،  هــ ١٤٠٤، دار الفكـر، البخاريحممد بن إسامعيل ، صحيح البخارى .٦٩

 .بريوت
 .بريوت، دار الفكر، مسلم بن احلجاج النيسابوري، صحيح مسلم .٧٠
 مؤسسة ،صفهاينجواد القيومي األ، احلسني عليه السالماإلمام صحيفة  .٧١

قـم ،  ش١٣٧٤، ُالطبعة األوىل،  التابعة جلامعة املدرسنياإلسالميالنرش 
  .فةّاملرش

، بطحـيمجع األ ،عليه السالم نيسن احلبلإلمام عيل ، الصحيفة السجادية .٧٢
حتقيق ونرش مؤسسة اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم بـإرشاف حممـد عـيل 

 . ّدسةقم املق، هـ١٤١١، ُالطبعة األوىل، األبطحي
،  بن حجر اهليثمـيال،  عىل أهل البدع والزندقةّيف الرد الصواعق املحرقة .٧٣

 . بريوت،  هـ١٤٠٣، دار الكتب العلمية
يب جعفر حممد بن عيل ابن احلسني بن موسى بـن بابويـه أل، عئعلل الرشا .٧٤

املكتبـة ، ّعلة خلق اخللـق واخـتالف أحـواهلم، )لشيخ الصدوقا (القمي
 . نجف األرشفال، م١٩٦٦، احليدرية

حتقيق السيد املرعـيش والـشيخ ، ، البن أيب مجهور األحسائييلعوايل الآل .٧٥
قـم ،  هــ١٤٠٣، ُالطبعة األوىل، نرش مطبعة سيد الشهداء، جمتبى العراقي

  .ّاملقدسة
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حتقيق الشيخ حـسني ، للشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا عليه السالم .٧٦
 .بريوتـ، ه١٤١٤ُة األوىل الطبع، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، األعلمي

غرر احلكم ودرر الكلم، مجع عبد الواحد اآلمدي، حتقيق الـسيد جـالل  .٧٧
 .الدين اآلرموري، نرش جامعة طهران، الطبعة الثالثة

بـن حجـر للحافظ شهاب الدين ، )رشح صحيح البخاري (فتح الباري .٧٨
 .بريوت، الطبعة الثانية، العسقالين، دار املعرفة للطباعة والنرش

ّللشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، ضـبطه وصـححه ، ّفتوحات املكيةال .٧٩ ُ
 .هـ، بريوت١٤٢٠أمحد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،

حتقيـق جلنـة حتقيـق تـراث ، لشيخ مرتـىض األنـصاريل، فرائد األصول .٨٠
، هــ١٤١٩، ُالطبعـة األوىل، نرش جممع الفكر اإلسـالمي، الشيخ األعظم

 .سةّقم املقد
لثقة اإلسالم الـشيخ املحـدث أيب جعفـر حممـد بـن ، الكايفالفروع من  .٨١

الطبعة ، دار الكتب اإلسالمية، حتقيق عيل أكرب الغفاري، الكلينييعقوب 
 .قم،  هـ١٤١٧، الرابعة

، ُالفـص اليوسـفي، ُللشيخ األكرب حميي الدين بن عريب، فصوص احلكم .٨٢
 .راءانتشارات الزه، تعليقات أبو العالء العفيفي

 .بريوت، دار الكتب العلمية ، أمحد بن حنبلاإلمام، فضائل الصحابة .٨٣
محد بـن شـعيب أ عبد الرمحن أيبّ احلافظ احلجة لإلمام، فضائل الصحابة .٨٤

 .  لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية،املعروف بالنسائي
حتقيق أمحد ، ياملناوحممد عبد الرؤف ، فيض القدير رشح اجلامع الصغري .٨٥

 .بريوت،  هـ١٤١٥، ُالطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، معبد السال
دار ،  رضـا عـسكريحتقيق سعيد، قطب الدين الراوندي، كتاب النوادر .٨٦

 .هـ١٤٠٧، ُالطبعة األوىل، احلديث



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥٠٤

، )الـشيخ البهـائي(هبـاء الـدين حممـد بـن احلـسني العـاميل ، الكشكول .٨٧
 .بريوت،  م٢٠١٠، الطبعة الثامنة، مؤسسة األعلمي للمطبوعات

أليب القاسم عيل بـن حممـد ، ّ يف النص عىل األئمة االثني عرشكفاية األثر .٨٨
، انتـشارات بيـدار، حتقيق عبـد اللطيـف احلـسني اخلـوئي، اخلزاز القمي

 .قم،  هـ١٤٠١
 ،ُللعالمة األستاذ حسن زاده اآلمـيل، ُالكلمة العليا يف توقيفية األسامء احلسنى .٨٩

 .قم، ش١٣٧٤سعيد بن جبري، ة عاطب، ترمجة إبراهيم سامل اخلزرجي
ّكنز العامل يف سنن األقوال واألفعال للعالمة عالء الدين عيل املتقـي بـن  .٩٠

،  َّحتقيق الشيخ بكري حياين والـشيخ صـفوة الـسقا، حسام الدين اهلندي
 . هـ، بريوت١٤٠٩ّمؤسسة الرسالة، 

، تقـديم حممـد هـادي األمينـي، لشيخ عباس القمـيل، الكنى واأللقاب .٩١
 .ّة قم املقدسةطبع

 ، )الـشهيد األول( حممد بن مجال الدين مكـي العـاميل ،اللمعة الدمشقية .٩٢
 .ّ املقدسةقم،  هـ١٤١١، ُالطبعة األوىل، دار الفكر

، نرش دار الكتب العلمية، نور الدين اهليثمي،  ومنبع الفوائدجممع الزوائد .٩٣
 . بريوت، م١٩٨٨

 .جمموعة رسائل العالمة الطباطبائي .٩٤
، مكتبة فدك إلحياء الرتاث، حتقيق الشيخ صباح الربيعي، سامءرسالة األ .٩٥

 . ّقم املقدسة،  هـ٢٠٠٧، ُالطبعة األوىل
، باب جوامع الكلم، يأمحد بن حممد بن خالد الربقأليب جعفر ، املحاسن .٩٦

 .بريوت،  هـ١٤٢٩، مؤسسة األعلمي
ي، للشيخ حممد إسحاق اخلوئالسيد  اتتقرير، حمارضات يف أصول الفقه .٩٧
  .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٠، الطبعة الثالثة، دار اهلادي للمطبوعات، فياضلا
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، لقطب الدين حممد بن الشيخ األشـكوري الالهيجـي، حمبوب القلوب .٩٨
الــرتاث ، حتقيــق الــدكتور حامــد صــدقي والــدكتور إبــراهيم الــدياجي

 .  هـ، إيران١٤٢٤، ُالطبعة األوىل، املكتوب
َّ أمحد بن عبد احلليم احلراين املعـروف ،)التفسري(موع فتاوى ابن تيمية جم .٩٩

دار الكتـب ، حتقيـق وتعليـق الـدكتور عبـد الـرمحن عمـرية، بابن تيميـة
 .بريوت،  هـ١٤٠٨، العلمية

ّقدس رسه(للسيد الشهيد حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية .١٠٠ إعداد ، )ّ
س ّقد(وحتقيق جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر 

ّقـدس (ّمركز األبحاث والدراسات التخصصية للـشهيد الـصدر ، )ّرسه
 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٢٤، ّالطبعة الثانية املحققة، )ّرسه
، مطبعـة الـسعادة،  األصـبحينسأمام مالك بن إلل ،نة الكربىّاملدو .١٠١

 .مرص، ُالطبعة األوىل
دار ، للموىل حممد باقر املجلـيس، مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول .١٠٢

 .  هـ، طهران١٤٠٤، الطبعة الثانية، الكتب اإلسالمية
ّللمحقق النـوري الطـربيس، مؤسـسة آل البيـت ، مستدرك الوسائل .١٠٣

  . هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل، إلحياء الرتاث
حتقيق ، حممد بن حممد احلاكم النيسابوري،  عىل الصحيحنياملستدرك .١٠٤

  . هـ١٤٠٦، بريوت، دار املعرفة، الدكتور يوسف املرعشيل
 .بريوت، نرش دار صادر، لإلمام أمحد بن حنبل،  بن حنبلمحدأمسند  .١٠٥
شمس الـدين حممـد بـن محـزة ، )رشح مفتاح الغيب(ُمصباح األنس  .١٠٦

َّصححه وقدم لـه حممـد خواجـوي، الفناري الطبعـة ، انتـشارات مـوىل، َّ
 . طهران،  هـ١٤٢٦، الثانية

سن الطـويس،  لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بـن احلـمصباح املتهجد .١٠٧
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  .بريوت، هـ ١٤١١،ُالطبعة األوىل، مؤسسة فقه الشيعة
 ،اخلمينـيروح اهللا اإلمام للسيد  ،مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية .١٠٨

 .قم، م ٢٠٠٢ ، الطبعة الرابعة،ّمؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني
ه لشيخ أيب جعفر حممد بن عيل بن احلـسني بـن بابويـل، معاين األخبار .١٠٩

، مؤسسة النـرش اإلسـالمي، صححه عيل أكرب الغفاري، القمي الصدوق
 . ّقم املقدسة،  هـ١٤١٨، طبعة الرابعة

ية اهللا العظمى السيد آ حمارضات ،)كتاب احلج (معتمد العروة الوثقى .١١٠
منشورات مدرسة دار ، بقلم السيد اخللخايل، بو القاسم املوسوي اخلوئيأ

 . ّقم املقدسة، ـه ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية،العلم
ّللشيح املحدث الثقة عبـاس القمـي، مفاتيح اجلنان .١١١ تعريـب الـسيد ، ّ

الطبعـة ، نرش دار الثقلني للطباعـة والنـرش والتوزيـع، حممد رضا النوري
 .بريوت،  هـ١٤٢٠، الثالثة

: لإلمام فخر الـدين حممـد الـرازي، ) التفسري الكبري(مفاتيح الغيب  .١١٢
عيل بيضون، الكتب العلمية، الطبعـة ، منشورات حممد ) هـ٦٠٤-٥٤٤(

 .هـ١٤٢١األوىل، بريوت، 
ملحمـد ، )ُمصباح األنـس(ورشحه ، لصدر الدين القنوي، مفتاح الغيب .١١٣

، انتـشارات مـوىل، َّصححه وقدم لـه حممـد خواجـوي، بن محزة الفناري
  .ّقم املقدسة،  هـ١٤٢٦، ُالطبعة األوىل

، حتقيـق ألصـفهايناالقرآن للعالمـة الراغـب  ألفاظ مفردات غريب .١١٤
  .هـ١٤٢٤صفوان عدنان داوودي، نرش ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 

آيـة اهللا الـشيخ حـسن : حتقيقّمقدمة القيرصي عىل فصوص احلكم،  .١١٥
 .ّقم املقدسة، هـ١٤٢٤، ُبعة األوىلطالبوستان كتاب،نرش زادة آميل، 

مد بن أليب حامد حم، املقصد األسنى يف رشح معاين أسامء اهللا احلسنى .١١٦



 ٥٠٧ ...................................................................................  فهرس املصادر

َّحققه وقدم له الدكتور فضله شـحاذه، حممد الغزايل دار ، الطبعـة الثانيـة، ّ
 .بريوت، املرشق

، حتقيق جمدي السيد إبـراهيم، ابن أيب الدنياللحافظ ، مكارم األخالق .١١٧
 .بوالق القاهرة، نرش مكتبة القرآن

للـسيد العالمـة كـامل احليـدري، بقلـم طـالل ، من اخللـق إىل احلـق .١١٨
 .ّقم املقدسة،  م٢٠٠٧الطبعة الثانية ، فراقددار ، احلسن

األقدم أيب جعفر بن عيل بن احلـسني بـن لشيخ ل، حيرضه الفقيه من ال .١١٩
نرش جامعة ، حتقيق عيل أكرب الغفاري ،)الصدوقاملعروف بالشيخ (بابويه 

  .قم،  هـ١٤٩٤، الطبعة الثانية، املدرسني
ح كامل الـدين رش، أليب إسامعيل عبداهللا لألنصاري، منازل السائرين .١٢٠

، انتـشارات بيـدار، حتقيق وتعليـق حمـسن بيـدارفر، عبد الرزاق القاساين
 .قم،  م٢٠٠٢، الطبعة الثانية

،  املازنـدراينبن شـهر آشـوبلإلمام احلافظ ال، يب طالبأمناقب آل  .١٢١
،  م١٩٥٦، املكتبـة احليدريـة، حتقيق جلنة مـن أسـاتذة النجـف األرشف

  .النجف األرشف
حتقيـق رضـا ، )الشهيد الثـاين(زين الدين بن عيل العاميل ، منية املريد .١٢٢

 .قم،  هـ١٤٠٩، ُالطبعة األوىل، نرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، ُاملختاري
، لفقيه األقدم القايض عبـد العزيـز بـن الـرباج الطرابلـيسل، بّاملهذ .١٢٣

 .املرشفةقم ،  هـ١٤٠٦، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
تأليف فقيه عرصه آيـة اهللا العظمـى ، الرمحن يف تفسري القرآنمواهب  .١٢٤

، الطبعـة الثانيـة، دار التفـسري، السيد عبد األعـىل املوسـوي الـسبزواري
 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٩

، أليب عبد اهللا حممد بن أمحـد الـذهبي،  يف نقد الرجالميزان االعتدال .١٢٥
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 .بريوت، نرش دار املعرفة، حتقيق عيل حممد البجاوي
 للشيخ حممد الري شهري، نرش وحتقيـق دار احلـديث، ميزان احلكمة .١٢٦

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٦الطبعة األوىل، 
للعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، نـرش ، امليزان يف تفسري القرآن .١٢٧

  .ّمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسة
 .قم، نارص مكارم الشريازيلسامحة آية اهللا الشيخ ، نفحات القرآن .١٢٨
ِّخلامتة املحـدثني احلـاج مـريزا حـسني ، نفس الرمحن يف فضائل سلامن .١٢٩ ُ

الطبعـة ، نـرش مؤسـسة اآلفـاق، حتقيق جواد القيـومي، النوري الطربيس
  .إيران،  هـ١٤١١، ُاألوىل

حتقيـق ،  العالمة السيد حممد حسني الطباطبائيذلألستا، هناية احلكمة .١٣٠
الطبعـة اخلامـسة ، مؤسسة النرش اإلسـالمي، زارعيالشيخ عباس عيل ال

  .َّقم املقدسة،  هـ١٤٢٠، عرشة
خطب اإلمام عيل بن أيب طالب، مجع الرشيف الـريض، ، هنج البالغة .١٣١

  .حتقيق وتعليق الشيخ حممد عبده، دار املعرفة، بريوت
، رشح ابن أيب احلديد حتقيق حممد أبـو الفـضل إبـراهيم، هنج البالغة .١٣٢

 .بريوت، م١٩٥٩، األوىلالطبعة ، سوريا، ياء الكتب العربية دار إحنرش
جلـامل الـدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن اجلـوزي ، نواسخ القـرآن .١٣٣

 .بريوت، دار الكتب العلمية، البغدادي
ّللفقيـه املحـدث الـشيخ ،  إىل حتصيل مسائل الـرشيعةوسائل الشيعة .١٣٤

البيـت إلحيـاء حتقيـق ونـرش مؤسـسة آل ، ّحممد بن احلسن احلر العـاميل
 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٠٩الرتاث، الطبعة األوىل، 

 الشافعي يلسيد نور الدين عيل بن عبد اهللا بن أمحد احلسنل، وفاء الوفا .١٣٥
 .السمهودي



 ٥٠٩ ...................................................................................  فهرس املصادر

 ،ّ نــرش مؤســسة الــرشيف الــريض، البــن خلكــان،وفيــات األعيــان .١٣٦
  . قم،م١٩٨٥

دوزي للشيخ سـليامن بـن إبـراهيم القنـ، لذوي القربى، ّينابيع املودة .١٣٧
الطبعـة ، ُدار األسـوة، حتقيق الـسيد عـيل مجـال أرشف احلـسيني، احلنفي
 .قم،  هـ١٤١٦، ُاألوىل





 ٥١١ ....................................................................................س الكتابفهر
 
 
 

 

 تفسري آية الكريس: الباب الثاين
  ٥.......الربويبلتـأسـيـس للتوحيد ا :١/التفسري املوضوعي: الفصل الرابع

  ٧........................................حتديد وظائف التفسري املوضوعي
  ١٢...........جدلية العالقة بني التفسري املوضوعي وتفسري القرآن بالقرآن

  ١٥.........................ُموضوعة آية الكريس يف األسلوب املوضوعي

َاهللا ال إلـه إال هو{ :قو  تعا  ُُ  ِ َِ َ   ١٦...........لتأسيس للتوحيد الربويبا :}َ

  ٢٢............................بيان عينية االسم وكونه غري الذات املقدسة

  ٢٢...................................االسم اللفظي: ّاالستعامل األول

  ٢٤...............................وهو االسم العيني: االستعامل الثاين

  ٢٧..............................عينية االسم يف النصوص الدينية الرشعية

ًأوال   ٢٧...........................................النصوص القرآنية: ّ

  ٢٨...........................................النصوص الروائية: ًثانيا

  ٤٤....................................................أرسار تعدد األسامء

  ٤٦......................................هليةالعالقة القائمة بني األسامء اإل

  ٥٠............................................................ُأفق التعدد

  ٥٣....................................عالقة عامل اإلمكان باألسامء اإلهلية

  ٥٩....................داعيات العالقة املتبادلة بني اخللق واألسامء اإلهليةت

  ٦٦........................................................االسم األعظم

  ٧٢......................................لة االسم األعظم بآية الكريسص
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  ٧٦.....................................................شكالية معرفة اهللاإ

  ٩١....................................نكات ذات صلة بموضوع التوحيد

  ٩١................................أرشفية كلمة التوحيد: ُالنكتة األوىل

  ٩٦.......................................حقيقة الوحدة: النكتة الثانية

  ٩٩.....................................َّالوحدة القهارية: النكتة الثالثة

َّنصية الوحدة احلقيقية احلقة: النكتة الرابعة ّ........................١٠١  

  ١١٣...................................مراتب التوحيد: النكتة اخلامسة

 ١٢٨...............................................أرجحية التصوير الثاين
  ١٣١.........................................................تنبيهات ثامن

  ١٣٢.....................................معنى بينونة الصفة وبينونة العزلة

 ١٣٧..........................يقنيّوحيد وبرهان الصدالعالقة بني كلمة الت
 ١٤٠..............................................ّتقريب برهان الصديقني

 ١٤٢....................................ّصلة آية الكريس بربهان الصديقني
  ١٤٣...............................ّرس ختم بعض اآليات باألسامء احلسنى

َمعنى العجز عن املعرفة وصلته بالفهم ِ................................١٤٦ 
  ١٤٧......................................والفهمتصوير الفرق بني املعرفة 

   ١٤٩.......................................................معطيات الفصل
  :٢/التفسري املوضوعي آليـة الكريس: الفصل اخلامس

  ١٦١...احلياة والشفاعة والعلم واملشيئة واحلفظ

ُاهللا ال إلـه إال هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ
َ َ ُ{.........................١٦٣  

ْمعنى احلياة والقيومية هللا تعاىل ْ........................................١٦٣  

  ١٧٢.........................................................عود عىل بدء



 ٥١٣ ....................................................................................س الكتابفهر

  ١٧٥.....................احلياة اإلبقائية واحلياة البقائية: ُاللطيفة األوىل

  ١٧٦....................احلياة اإلنسانية واحلياة البهيمية: اللطيفة الثانية

  ١٧٦..........................احلياة بني اإلعدام والفناء: اللطيفة الثالثة

ُّتصوير برزخية فهم احلياة اإلهلية املقدسة وقيوميته ّ.................١٧٧  

ّخلفية القيومية ونمطيتها ُّ.........................................١٨٦  

َال ت{: قو  تعا  ٌأخذه سنة وال نومَ ْ َ ٌَ َ َ ِ ُ ُ ُ
ْ

{.................................١٩١  

  ١٩١..............................ِأسباب امتناع السنة والنوم عليه سبحانه

  ما   ا سماوات وما   األ{: قو  تعا 
َ

ِ َِ ََ َِ َ ِرضُ  ْ{......................١٩٥  

َأشكال مالكيته تعاىل ملا يف الساموات واألرض ِ َ........................١٩٥ 
 ١٩٦..........................................امللك بني التكوين واالعتبار

 ١٩٩........................................حقيقة امللك التكويني هللا تعاىل
ُعالقة اهللا تعاىل بامللك وامللك االعتباريني ِ.............................٢٠٤  

ِن ذا ا ي  شفع عنده إال بإذنهَم{: قو  تعا  ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ِ  َ{......................٢٠٩  

 ٢٠٩...............................................تصوير الشفاعة واإلذن
 ٢١١...............................................إشكالية الوثنية العقدية

ًالشفاعة الدنيوية تصورا وتصديقا ً ّ....................................٢١٣  

 ٢١٧................................................حتقيق ظاهرة الوساطة
  ٢٢٥...........................عة يف فقرة البحثالتشخيص النهائي للشفا

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم {: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ...{....................٢٢٦  

  ٢٢٦.......................نه وبهمعنى العلم اإلهلي وتصويرات اإلحاطة م

  ٢٣٢.......................................................إحاطته العلمية

 ٢٣٤....................................موانع اإلحاطة العلمية اإلمجالية به
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  ٢٣٧.............................................إطالق علمه ينفي مقابله

  ٢٣٨..............................................حتديد مفاد متعلق العلم

  ٢٤٠............................................رس عقالنية ضمري اجلامعة

َإال بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ{............................................٢٤١  

  ٢٤١.......................يات املشيئة اإلهلية وعالقتها بمشيئة اإلنسانّجتل

 ٢٤٢...............................ن منع اإلحاطة العلميةُاملستثنى األول م
  ٢٤٤..................................................معنى اإلشاءة اإلهلية

َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ ُ{.......................٢٤٦  

  ٢٤٦................)ومعاين السعة(جدلية العالقة بني علمه تعاىل وكرسيه 

  ٢٤٧..............ُاالجتاهات املتعاطية مع موضوعة الكريس: ملحور األولا

  ٢٤٨............................................ِّاملعطلة: ّاالجتاه األول

ّاملشبهة واملجسمة: االجتاه الثاين ّ ُ...................................٢٤٩  

  ٢٥١....................................فالكاهليئة واأل: االجتاه الثالث

  ٢٥١...........................)الرمزية(الكناية واملجاز : االجتاه الرابع

  ٢٥٢....................ّوحدة املفهوم وتعدد املصداق: االجتاه اخلامس

  ٢٥٢..................صلة الكريس بالعرش والعلم والتدبري: ملحور الثاينا

  ٢٥٧..........................رمزية الكريس ورس التعبري به: ملحور الثالثا

  ٢٥٨............املفاد النهائي للكريس يف حدود فقرة البحث: ملحور الرابعا

  ٢٦١.....................صلتنا املعرفية واملعنوية بالكريس: ملحور اخلامسا

ُوال يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{:  تعا قو  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ َ{.................٢٦١  

  ٢٦١............................................خصوصيات احلفظ اإلهلي

  ٢٦٥.......................................................معطيات الفصل



 ٥١٥ ....................................................................................س الكتابفهر

 /:٣ التفسري املوضوعي آليـة الكريس: الفصل السادس
  ٢٧٥.... اإلكراه واالستمساك والوالية واخللود

ِال إكراه   ا ين{: قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
َ{......................................٢٧٧  

ْحقيقة اإلكراه يف الد   ٢٧٧...............................................ِينِِّ

  ٢٧٨.................................................النكتة يف عدم اإلكراه

  ٢٧٨..................حلاظ اجلانب القيمي يف اإلنسان: ّاملستوى األول

  ٢٨٠......................ّوضوح طريقي الرشد والغي: املستوى الثاين

  ٢٨١.....................................اإلكراه الظاهري واإلكراه القلبي

  ٢٨٥.........................الفرق بني اإلكراه القلبي واإلكراه النفيس

  ٢٨٧.................................ة التفويضعالقة نفي اإلكراه بإشكالي

َ قد ت   ا رشد من ال {: قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ َ{...............................٢٨٩  

 ٢٨٩..............................................ْتصويرات الرشد والغي
  ٢٩٠..............................................صفات الراشد والغاوي

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا  قد استمسك بالعروة {: قو  تعا  َِ َْ ُْ ُْ
ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ ِْ َ َ َِ ْ ِ ُ  ُْ

َا وث  َ ُ   ٢٩٣..........................حقائق الكفر واإليامن واالستمساك :}ْ

َّتصويرات الكفر بالطاغوت: لبحث األولا ِ...........................٢٩٣  

  ٢٩٦................................ِحقيقة اإليامن باهللا تعاىل: لبحث الثاينا

  ٢٩٧...........................ي باآليةّعالقة التويل والترب: لبحث الثالثا

َتصويرات االستمساك بالعروة الوثقى: لبحث الرابعا ْ ْ ْ ِ.................٣٠٠  

  ٣٠٢..................ِأرسار امتناع انفصام العروة الوثقى: لبحث اخلامسا

  ٣٠٢.............ّاالنفصام وعدمه بلحاظ الويل املعصوم: ُالرؤية األوىل

َّاالنفصام وعدمه بلحاظ املكلفني: الرؤية الثانية ُ...................٣٠٣  



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥١٦

ْاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ   ٣٠٤.معنى والية اهللا تعاىل عىل املؤمنني: }ُ

  ٣٠٤...........................معنى الوالية وتقسيامهتا: ّلبحث األولا

  ٣٠٦.........عالقة الوالية بقبول األعامل وطلب الكامل: لبحث الثاينا

  ٣٢٠........................والية العادل ووالية اجلائر: لبحث الثالثا

  ٣٢٣........حمورية الوالية يف السري التنظيمي للمجتمع: لبحث الرابعا

  ٣٢٦.........حمورية الوالية يف السري األخالقي للفرد: لبحث اخلامسا

ًاآلثار األخرى املرتبة عىل الوالية نفيا وإثباتا: لبحث السادسا ً ّ ُ.....٣٣٠  

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور {: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ...{.....................٣٣٣  

  ٣٣٣...............................................ّجتليات الظلامت والنور

  ٣٣٧.................................ال وحدودمهامعنى اإلخراج واإلدخ

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ
ُ

{...............٣٣٩  

 ٣٣٩.....................................................مستويات اخللود
  ٣٤١........................................................ضابطة اخللود

  ٣٤٣.......................................................معطيات الفصل

  ، وإنجازات الكتابأويالت آيـة الكريست: الباب الثالث

  ٣٥٣تأويالت آيـة الكريس: الفصل األول

  ٣٥٥..................................................تأويالت آيـة الكريس

  ٣٥٥............................................حقيقة التأويل وما نلتزم به

  ٣٦١.......................................عينية الوقائع اخلزائنية التأويلية

  ٣٦٢............................................حدود النصوص التأويلية

  ٣٦٨....................................عالقة الراسخني يف العلم بالتأويل

  ٣٨٠.........................................مساحة العاملني بتأويل القرآن



 ٥١٧ ....................................................................................س الكتابفهر

  ٣٨٥.....................................لكريسالتأويالت املفرداتية آلية ا

  ٣٨٦..........................................)اهللاُ: (الكلمة الوجودية

ُالقيوم: (الكلمة الوجودية ُّ َ ْ(.......................................٣٨٨  

ُكرسيه: (الكلمة الوجودية ُّ ِ ْ ُ(......................................٣٨٨  

ُالطاغوت: (الكلمة الوجودية َّ(...................................٣٨٩  

ّويل: (الكلمة الوجودية ِ َ(..........................................٣٩٠  

  ٣٩٠.........................)النور والظلامت: (الكلمتان الوجوديتان

  ٣٩٥..............................التأويالت اجلملية للمقطع األول من اآلية

ُاهللا ال إلـه إال هو ال  القيوم{: قو  تعا   َ ْ  َ َ ُ  ِ َِ َ َ   ٣٩٥لتوحيد واالسم األعظما: }ُ

  ٣٩٦...........................مراتبية املعرفة واملظهرية: ّملطلب األولا

  ٣٩٧................االسم األعظم أرفع مراتب التوحيد: ملطلب الثاينا

  ٣٩٨شواهد العالقة اجلدلية بني التوحيد واالسم األعظم: ملطلب الثالثا

ِ  ما   ا سماوات وما   األرض{: قو  تعا  ْ
َ

ِ َِ ََ َِ َ  ُ لصورة الباطنية ا :}َ
  ٣٩٩..................................................للساموات واألرض

ِمن ذا ا {: قو  تعا   َ ِي  شفع عنده إال بإذنهَ ِ ْ ِ ِِ
 ُ َ ْ ِ ُ َ ْ   ٤٠٢.....بواطن الشفاعة :}َ

ْ علم ما    أيديهم وما خلفهم{: قو  تعا  ُْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ
ْ َْ َ ْ َ ُ َ   ٤٠٦اطنية اإلحاطة العلميةب :}َ

َوال  يطون   ء من علمه إال بما شاء{: قو  تعا  َ ِ
 
ِ ِ ِِ ٍ
ْ ِ ْ  ْ َ َ ُ ُ َ   ٤٠٧باطنية الفقر اإلمكاين: }َ

َوسع كرسيه ا سماوات واألرض{: قو  تعا  ْ َ َ َ َِ َ َ ُ  ِ ِْ   ٤٠٩الصور الباطنية للكريس: }ُ

  ٤١١................................................روايات ذات صلة

ُوال يؤوده حفظهما وهو الع  العظيم{ :قو  تعا  ِ َ َ َْ ْ ِ َ ُ ُ َُ ََ ُ ْ ِ ُ ُ   ٤١٣بطون احلفظ اإلهلي: }َ

ًأوال   ٤١٤...............................................أرسار احلفظ: ّ

  ٤١٤........................................أرسار مظاهر احلافظ: ًثانيا



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥١٨

  ٤١٩..............................التأويالت اجلملية للمقطع الثاين من اآلية

ِال إكراه   ا ين{ :قو  تعا   ِ َ َ
ْ
ِ
  ٤١٩......................حقيقية اإلكراه: }َ

َ قد ت   ا رشد من ال { :قو  تعا  ْ َ َِ ُ ْ    َ   ٤٢٠..........أرسار التبيني اإلهلي: }َ

ِ من ي فر بالطاغوت و ؤمن باهللا{: قو  تعا  ِ ِِ ْ ُ َ ِ ُ  ْْ ُ ْ َ َ القراءة التوحيدية بنفي : }َ
  ٤٢١.............................................................الطاغوتية

َ قد استمسك بالعروة ا و  { :قو  تعا  َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ْ َ
ْ ِ َ املعاين الباطنية للعروة وصور : }َ
  ٤٢٢........................................................االستمساك هبا

ٌ انفصام  ها واهللا سميع عليمَال{: قو  تعا  ِ َ ٌَ َ َِ َ ُ َ َ   ٤٢٤بطون االنفصام وتبعاته: }ِ

  ٤٢٩.............................التأويالت اجلملية للمقطع الثالث من اآلية

ْاهللا و  ا ين آمنوا{: قو  تعا  ُ َ َ ِ   ِ َ ُ{...................................٤٢٩  

  ٤٢٩...............................................احلقيقة الباطنية للوالية

  ٤٣٠........................................وراحلقيقة الباطنية للظلمة والن

ِ رجهم من الظلمات إ  ا ور{: قو  تعا  ُِ  َ
ِ ِ َ

ُ  َ  ُُ ْ ُ{........................٤٣٣  

  ٤٣٣...............................................حقيقة اإلخراج النوري

  ٤٣٤..............................<النور>:  وإفراد<الظلامت>:  يف مجعّالرس

ُوا ين  فروا أوِ آؤهم الطاغوت{: قو  تعا  ُ  ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ  َ{....................٤٣٥  

  ٤٣٥............................................الصور الباطنية للطاغوتية

َأولـئك أصحاب ا ار هم  يها خاِ ون{: قو  تعا  ُ َ َ ِ ْ ُ ِ  ُ َ َْ َ ِ َ ْ
ُ

{...............٤٣٧  

  ٤٣٧...............................................طنية للخلودالصور البا

  ٤٣٨............................التأويل املجموعي أو اإلمجايل آلية الكريس

  ٤٤١.............................................املعطيات التأويلية للفصل



 ٥١٩ ....................................................................................س الكتابفهر

  ٤٤٩ خالصة إنجازات الدراسة:الفصل الثاين

  ٤٥١.......................................اإلنجازات عىل مستوى املنهجة

  ٤٦٠....................................اإلنجازات عىل مستوى األساليب

  ٤٦٣....................اإلنجازات عىل مستوى العناوين واالصطالحات

  ٤٦٧....................................اإلنجازات عىل مستوى النظريات

ًأوال   ٤٦٧........................................عىل مستوى التفسري: ّ

  ٤٦٨.........................................عىل مستوى التأويل: ًثانيا

  ٤٦٨......................................ّلغة النصعىل مستوى : ًثالثا

  ٤٦٨........................................عىل مستوى التنظيم: ًرابعا

  ٤٦٩..................................اإلنجازات عىل مستوى التصويرات

  ٤٧٧........ُاإلنجازات عىل مستوى أسلوب التعاطي مع املصادر التفسريية

  ٤٧٩.......................................اإلنجازات عىل مستوى النتائج

  ٤٨٠.............................مستوى النظريةالنتائج التفسريية عىل 

  ٤٨٥.............................النتائج التفسريية عىل مستوى التطبيق

  ٤٨٩..............................النتائج التأويلية عىل مستوى النظرية

  ٤٩٠..............................النتائج التأويلية عىل مستوى التطبيق

  ٤٩٣...........................................................مسك اخلتام

  ٤٩٥........................................................فهرس املصادر

  ٥١١..............................................................الفهرس





 ٥٢١ ....................................................................................صدر للمؤلف

 
 

 

 

 ).تفسري سورة احلمد: اجلزء األول(اللباب يف تفسري الكتاب . ١
 .ينّأصول التفسري؛ مقارنة منهجية بني آراء الطباطبائي وأبرز املفرس. ٢
 .النظرية واملعطيات: تأويل القرآن. ٣
 .)٢-١. (طالل احلسن: بقلم. معرفة اهللا.  ٥-٤
وحـدوده  الراسخون يف العلـم؛ مـدخل لدراسـة ماهيـة علـم املعـصوم. ٦

 .الشيخ خليل رزق: بقلم. ومنابع إهلامه
 .)٢-١. (الشيخ خليل رزق: بقلم. املعاد؛ رؤية قرآنية.  ٨ -٧
جـواد عـيل : بقلـم. وث حتليلية يف مراتبـه ومعطياتـهبح.. التوحيد. ١٠-٩

 .)٢-١. (كسار
 .جواد عيل كسار: بحث حول اإلمامة؛ حوار بقلم. ١١
  .الشفاعة؛ بحوث يف حقيقتها وأقسامها ومعطياهتا. ١٢
ّرؤى يف مرتكزاته النظرية ومسالكه العملية.. العرفان الشيعي. ١٣ : بقلـم. ّ

 .الشيخ خليل رزق
 .حممد القايض: بقلم. ث حتلييل يف ضوء املنهج القرآينالعصمة؛ بح. ١٤
 .حممود اجليايش: بقلم. رؤية قرآنية.. ّيوسف الصديق. ١٥
.  فلسفة الدين؛ مدخل لدراسة منشأ احلاجة إىل الدين وتكامل الـرشائع. ١٦

 .الشيخ عيل العبادي: بقلم
: قلـم ب،)رشح احللقة الثانية للسيد حممد بـاقر الـصدر(الدروس . ٢٠-١٧

 ).٤-١ (.عالء السامل



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥٢٢

 .ّالشيخ حممود نعمة اجليايش: بقلم. ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢١
ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه. ٢٢  .ّحممود اجليايش: بقلم. ّ
الـشيخ : بقلم. فلسفة صدر املتأهلني قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية. ٢٣

   .خليل رزق
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ عبـد اهللا : بقلم.  بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون..ُ

 .األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 : ويشتمل عىل الرسائل التالية)يف ظالل العقيدة واألخالق(. ٢٦

 .حممد جواد الزبيدي: بقلم. مفهوم الشفاعة يف القرآن* 
 .دراسة يف رشوطها وآثارها.. التوبة * 
 الـشيخ حممـد: بقلـم. ج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيقمناه* 

 .جواد الزبيدي
 . ّمقدمة يف علم األخالق* 

 :ويشمل الرسائل التالية، مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٧
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة * 
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا* 
 . اخلمس يف العرص اإلسالمياملدارس* 
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن* 
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر* 

 .اهللا األسعد عبد: بقلم. بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٨
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ّالتفقه يف الدين. ٢٩
: لـمبق. رحـالت الـسالك يف أسـفاره األربعـة.. ّمن اخللـق إىل احلـق . ٣٠

 .الشيخ طالل احلسن



 ٥٢٣ ....................................................................................صدر للمؤلف

ّاإلهليات باملعنى األخص.. رشح هناية احلكمة. ٣٢-٣١ الشيخ عيل : بقلم. ّ
 ).٢-١. (محود العبادي

 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٣
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق : بقلم. رشح بداية احلكمة. ٣٥-٣٤
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٦
 .حممود نعمة اجليايش: بقلم. مة األنبياء يف القرآنعص. ٣٧
ّمعــامل التجديــد الفقهــي؛ معاجلــة إشــكالية الثابــت واملتغــري يف الفقــه . ٣٨
 . الشيخ خليل رزق: بقلم. سالمياإل

 .املنهج التفسريي عند العالمة احليدري، بقلم الدكتور طالل احلسن. ٣٩
 .لم الدكتور طالل احلسناملنهج الفقهي عند العالمة احليدري، بق. ٤٠
 ).٣-١(بحوث عقائدية . ٤١
 ).٦-٤(بحوث عقائدية . ٤٢
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٣  .ّالدكتور عيل العيل: بقلم. ّ
 .حممود اجليايش: بقلم. اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٤
 ).بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٥
 ).٢-١(ة دروس يف احلكمة املتعالي. ٤٧-٤٦
: بقلـم. ّعلم اإلمام؛ بحوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة املعـصومني. ٤٨

 .الشيخ عيل محود العبادي
إعـداد الـدكتور محيـد . كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملـنهج.  ٥٠-٤٩

 .ّجميد هدو
 .بقلم عيل محود العبادي. الوالية التكوينية، حقيقتها ومظاهرها. ٥١
 .مامةمدخل إىل اإل. ٥٢
ّاإلهليات باملعنى األعـم(الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٤-٥٣ ّ .(

 ).٢-١ (.الشيخ قيرص التميمي: بقلم



 ٣ج ـ منطق فهم القرآن  ......................................................................... ٥٢٤

 .بقلم الشيخ ميثاق طالب. »رشح هناية احلكمة«العقل والعاقل واملعقول . ٥٥
 .اهللا األسعد بقلم عبد. رشح كتاب األسفار العقلية األربعةـ املعاد. ٥٦
 الحلقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة اهللا العظمـى الـسيد            شرح. ٥٨-٥٧

محمد باقر الصدر، تقريراً لدروس آية اهللا العالّمـة الـسيد كمـال             
  ).٢-١. (الحيدري، بقلم الشيخ حيدر اليعقوبي

، +شرح كتاب المنطق للعالمة الشيخ محمد رضـا المظفّـر         . ٦٣ -٥٩
  ).٥-١( .بقلم الشيخ نجاح النويني

للشهيد السعيد آية اهللا العظمى الـسيد محمـد         ،  قة األولى شرح الحل . ٦٤
  .الشيخ سعد الغنامي بقلم، +باقر الصدر

 بقلـم ،  السيد كمال الحيـدري    آية اهللا المحقق  ،  التوحيد دروس في . ٦٥
 .الشيخ علي حمود العبادي

، الـسيد كـامل احليـدري سامحة آية اهللا حمارضاتمعامل اإلسالم األموي، . ٦٦
 . البرصيإبراهيم بقلم

رشح احللقة الثالثة، للشهيد السعيد آيـة اهللا العظمـى الـسيد حممـد بـاقر . ٦٧
ّالصدر، تقريرا لدروس آية اهللا العالمة السيد كامل احليدري، بقلـم الـشيخ  ً

 .)٣ج (حيدر اليعقويب
 بقلـم ،  السيد كمال الحيـدري    آية اهللا المحقق  دروس يف علم اإلمام، . ٦٨

 .الشيخ علي حمود العبادي
  . العباداتالفتاوى الفقهية،. ٦٩
  . والعمرةمناسك احلجمنتخب . ٧٠




 


