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شروط النشر في المجّلة

تتبّنــى المجّلة نشــر الموضوعات ذات العالقة بالبحــوث الفكرّية العقدّية، . 1
اّلتي تخضع للمعايير العلمّية، وتتوّفر فيها شــروط النشــر المعلن عنها في 

المجّلة.

تهتّم المجّلة بمخاطبة الطبقة المثّقفة والمتخّصصين في العلوم العقدّية.. 2

تعتمــد المجّلــة الحــوار الهــادف والهــادئ القائم على أســٍس علمّيٍة ســليمٍة . 3
وتدعو له.

ال ينشــر فــي المجّلــة أّي موضوع يعتمد الخطاب الطائفــّي أو القومّي، بل . 4
وكّل ما فيه من إساءٍة لشخصّيٍة أو مؤّسسٍة أو جماعٍة. 

تعــرض البحــوث والمقاالت المقّدمة للنشــر في المجّلــة على محّكمين من . 5
ذوي االختصــاص؛ لبيــان مــدى موافقتها لشــروط النشــر المعمــول بها في 
المجّلة، وصالحّيتها للنشــر، ويتّم إشــعار الكاتب بقبول البحث من عدمه 

أو تعديله وفًقا لتقارير المحّكمين.

ال تلتــزم المجّلــة بإعــادة النتاجــات المقّدمــة للنشــر إلــى أصحابهــا، ســواٌء . 6
قبلت للنشر أم لم تقبل، كما ال تلتزم المجّلة بإبداء األسباب الداعية لعدم 

نشر بحٍث أو مقاٍل.

ال يجــوز نشــر البحــث أو المقالة في مكاٍن آخر بعد نشــرها فــي المجّلة إاّل . 7
بعد الحصول على إذٍن كتبيٍّ من رئيس المؤسسة. 

ترتيــب البحــوث في المجّلة يخضع العتبــاراٍت فّنّيٍة، وال عالقة له بمكانة . 8
البحث وقيمته.
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الخالصة
هنــاك طرٌق وأدلّة متعــّددٌة ملعرفة اهلل وصفاته وأفعــاهل، من مجلة ٰهذه 
الطرق اليّت اعتمد عليها كثرٌي من املتلكّمني »قياس الغائب ىلع الشــاهد«، 

وهو املسّم بالقياس الفقيّه أو قياس اتلمثيل يف علم املنطق. 
وال شّك أّن ٰهذا القياس حسب املعايري العقلّية للتفكري الصحيح ال ينتج 
ايلقني، وأنّه ال يغين من احلّق شــيئًا؛ ألنّه إرساء حكٍم جزيئٍّ هو الشــاهد 
إىل جزيئٍّ آخر هو الغائب، بســبب وجود املشابهة واجلامع بينهما. يُثبت أهل 
املنطق تعليَل احلكــم باجلامع تارًة عن طريق الطــرد والعكس، وتارًة عن 

طريق السرب واتلقسيم، وكال الطريقني ال يفيدان ايلقني.
ولٰكــن اعتمد بعض املتلكّمني من األشــاعرة واملعزتلــة وأهل احلديث 

(*) ادلكتور مصطىف عزيزي، إيران، أستاذ مساعد يف قسم الفلسفة، جامعة املصطىف العاملية.
m.aziz56@yahoo.com

 قياس الغائب على الشاهد 
قيمته المعرفّية وتطبيقاته العقدّية

د. مصطفى عزيزي*
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وغريهم ىلع »قياس الغائب ىلع الشاهد« يف إثبات الصانع - تعاىل - وصفاته، 
من العلم والقدرة واإلرادة والقضاء والقدر وغريها. 

وحنن يف ٰهذا ابلحث نقوم بتحليل خصائص ٰهذا القياس وسماته، ونقارنه 
بقياس اتلمثيل، ثّم نتطّرق إىل ماكنة قياس الغائب ىلع الشاهد عند األشاعرة 
واملعزتلة والسلفّية، ثّم نشــري إىل نظرّية مدرسة أهل ابليت  وأتباعهم، 
ونشــري إىل القرآن الكريم حول قياس الغائب ىلع الشاهد، ويف األخري ندرس 
القيمة املعرفّية لقياس الغائب ىلع الشــاهد، ودوره يف معرفة اهلل  وصفاته 

وأفعاهل، وجنعله يف مزيان انلقد؛ نلتعّرف ىلع مدى حجّيته واعتباره.
اللكمات ادلاليّلة: قياس الغائب ىلع الشــاهد، قيــاس اتلمثيل، الظّن، ايلقني، 

معرفة اهلل تعاىل.

المقّدمة

ال شــّك أّن معتقدات اإلنســان جيب أن تكون مدعومــًة بأدلٍّة متقنٍة 
 فال قيمــة للمّدعيات الفارغة من ادليلــل. ومن جهٍة أخرى 

ّ
رصينــٍة، وإال

خيتلف مستوى األدلّة من حيث إفادة ايلقني والعلم، فمنها يقينّيٌة ال يشوبها 
الظّن والشّك، ومنها تفيد االطمئنان العريّف، ومنها تفيد الظّن.

مــا اكن ادليلل أقرب إىل ايلقني املنطيّق - وهو االعتقاد اجلازم اثلابت 
ّ
ولك

ما ابتعد عن ايلقني 
ّ
املطابق للواقع - اكن أقوى نتيجًة وأكرث اعتماًدا وثقًة، ولك

املنطيّق قّل قيمته واعتباره والركون إيله؛ ألّن الظّن ال يغين من احلّق شيئًا.
من األدلّة واألقيســة اليّت ال تفيد ايلقني قياس اتلمثيل أو القياس الفقيّه 
أو »قياس الغائب ىلع الشاهد«. ولٰكن مع ٰهذا اعتمد كثرٌي من املتلكّمني عليه 
يف إثبات املعتقــدات وأصول ادلين كإثبات الصانع تعاىل، وصفاته مثل العلم 
والقدرة واحلياة واإلرادة والقضاء والقدر، وكٰذلك يف جمال احلســن والقبح، 
وحّت يف القضايا املتعلّقة باملعاد. ومع أّن بعض املتلكّمني يف لّك مذهٍب يستخدم 
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ٰهذا القياس إلثبات معتقداته، لٰكّن ابلعض اآلخر يطعن فيه ويشــُل عليه؛ 
ألجل اخللل والضعف املوجود يف ٰهذا القياس؛ ذلا يقول ابن تيمية:

»املتلكّمون والفالســفة لكّهم ىلع اختالف مقاالتهم هم يف قياس الغائب 
ىلع الشــاهد مضطربون، لكٌّ منهم يستعمله فيما يثبته، وينكره فيما ينفيه، 
وإّن ٰذلك فيما ينفيه أوىل منه فيما يثبته، ويرّد ىلع منازعه ما اســتعمله من 
ٰذلك، وإن اكن قد استعمل هو يف موضٍع آخر ما هو دونه، وسبب ٰذلك أنّهم لم 
يمشوا ىلع رصاٍط مستقيٍم، بل صار قبوهل ورّده هو حبسب القول ال حبسب ما 

يستحّقه القياس العقيّل« ]ابن تيمية، بيان تلبيس اجلهمّية، ج 2، ص 345[.
وسنشــري إىل أّن ابن تيمية نفســه من املضطربني يف ٰهذا القياس، فتارًة 

يرفعه إىل درجة انلصوص القطعّية وتارًة أخرى يعّده بدعًة ورشًك.
لقد ألّف ابلاحثون كتبًا ومقاالٍت متعّددًة حول ماكنة »قياس الغائب ىلع 
الشــاهد« واعتباره وقيمته املعرفّية، واتّهم أتباع املذاهب املختلفة بعضهم 
بعًضا بســبب االعتماد ىلع ٰهذا القياس، فمن يراجع مقاالتهم وكتبهم جيد 
أّن األشــعرّي طعن ىلع املعزتيّل بسبب ركونه إىل قياس الغائب ىلع الشاهد، 

كٰذلك السليّف يُشل ىلع األشعرّي بسبب اعتماده اتلاّم ىلع ٰهذا القياس.
حنــن يف ٰهذا ابلحث يف ضــوء املنهج العقيّل واتلحليــيّل واعتماًدا ىلع 
األســس املعرفّيــة الصحيحة نقــوم بتحليل قياس الغائب ىلع الشــاهد 
وســماته وقيمته املعرفّية يف تأصيل املعتقدات ادلينّية وإثباتها، خاّصًة يف 

جمال معرفة اهلل  وصفاته العليا.

أّوًل ـ تعريف قياس الغائب على الشاهد 

حســب ما يُستفاد من لكمات املتلكّمني أّن قياس الغائب ىلع الشاهد هو 
إرساء احلكم من جزيئٍّ متعنّيٍ إىل جزيئٍّ متعنّيٍ آخر؛ بســبب حتّقق املشابهة 
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واجلامع بينهما، فاملقيس هو الغائب أو الفرع، واملقيس عليه هو الشــاهد 
أو األصل، والقدر املشرتك أو جهة املشابهة هو اجلامع، وهناك حكٌم يرسي 
من األصل إىل الفرع. واملراد من الغائب هو ما ليس بمعلوٍم نلا؛ ذلا قال أبو 
حامــٍد الغزايّل يف تعريف الغائب: »املعىن بالغائب ما اغب عن علمك فرتّده 

إىل ما علمته« ]الغزايّل، املنخول، ج 1، ص 112[.
ينبىغ هنا أن نســتعرض اتلعاريف اليّت ذكرها املتلكّمون لقياس الغائب 

ىلع الشاهد؛ حّت نفهمه بشٍل دقيٍق.
وَْصف 

ْ
يّن )املتــوىف 403 ه(: »جيب احلكم َوال

ّ
قال القايض أبو بكٍر ابلاقال

َك الّصفة يِف 
ْ
ن من وصف بِِتل

َ
َقَضاء ىلع أ

ْ
اِهد لِعلٍَّة َما، فَيجب ال ء يِف الشَّ ْ للشَّ

اِهد؛  علَّة حكم مستحقها يِف الشَّ
ْ
ك ال

ْ
نه ُمْستَحقٌّ لََها تِلل

َ
َغائِب، فَحكمه يِف أ

ْ
ال

َك الّصفة َمَع عدم َما يُوِجبَها، 
ْ
وَْصف بِِتل

ْ
نَُّه يَْستَِحيل قيام َديِلل ىلع ُمْستَحّق ال

َ
أِل

َعالم إِنََّما اَكَن َعلًما 
ْ
ن ال

َ
ْســم إِنََّما اَكَن جسًما تلأيلفه، َوأ ِ

ْ
ن اجل

َ
وَٰذلك كعلمنا أ

نَُّه علٌِم، وتأيلف 
َ
َقَضاء بِإِْثبَات علم لّك من وصف بِأ

ْ
لوُُجود علمه، فَوََجَب ال

 جيوز 
َ

ُمْستَحق لِعلٍَّة ال
ْ
عقيِلّ ال

ْ
ن احلكم ال

َ
و جُمْتَمٌع؛ أِل

َ
نَُّه جسٌم أ

َ
لّك من وصف بِأ

ن 
َ
ن ٰذلك خُيرجَها َعن أ

َ
ء خُيَاِلفَها؛ أِل  لوُُجود َشْ

َ
ن يُْســتَحقَّ َمَع عدمَها، َوال

َ
أ

ين، تمهيد األوائل، ج 1، ص 32[.
ّ

حكم« ]ابلاقال
ْ
تكون ِعلّة لل

وأّما اإلمام اجلوييّن فريّكز ىلع قياس الغائب ىلع الشــاهد، ولٰكن يقبله 
ي يتجّســد يف العلّة 

ّ
يف ضمــن ضوابط ورشوٍط تتلّخص يف وجود اجلامع اذل

والرشط واحلقيقة وادليلل، يقول اجلوييّن:
»فإّن من قال يقىض ىلع الغائب حبكم الشــاهد مــن غري مجٍع، لزمه أن 
حيكــم بكون ابلاري - تعاىل - جســًما حمدوًدا من حيث لم يشــاهد فاعاًل 
 كٰذلــك، ويلزم منه القضاء بتعاقب احلــوادث إىل غري أّوٍل من حيث لم 

ّ
إال

 ،  متعاقبًة، إىل غري ٰذلك من اجلهاالت. فإذا لم يكن من جامٍع بدٌّ
ّ

يشاهدها إال
فاجلامع بني الشاهد والغائب أربعٌة:
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 بعلٍّة شــاهًدا وقامت ادلاللة 
ً

أحدها العلّة؛ فإذا ثبت كون حكٍم معلوال
عليه، لزم القضاء بارتباط العلّة باملعلول شاهًدا واغئبًا، حّت يتالزما وينتيف 
لّك واحٍد منهما عند انتفاء اثلاين، وٰهذا حنو ما حكمنا بأّن كون العالم علًما 

شاهًدا معلٌّل بالعلم. 
الطريقة اثلانيــة يف اجلمع الرشط؛ فإذا تبنّي كون احلكم مرشوًطا برشٍط 
شــاهًدا، ثّم يثّبت مثل ٰذلك احلكم اغئبًا، فيجــب القضاء بكونه مرشوًطا 
بٰذلــك الرشط اعتباًرا بالشــاهد؛ وٰهذا حنو حكمنا بأّن كــون العالم علًما 

مرشوٌط بكونه حيًّا، فلّما تقّرر ٰذلك شاهًدا اّطرد اغئبًا.
والطريقة اثلاثلة احلقيقة؛ فمهما تقّررت حقيقٌة شاهًدا يف حمّقٍق اّطردت 

يف مثله اغئبًا، وٰذلك حنو حكمنا بأّن حقيقة العالم من قام به العلم.
والطريقــة الرابعة يف اجلمع ادليلل؛ فــإذا دّل ىلع مدلوٍل عقاًل لم يوجد 
ادليلل غري دالٍّ شاهًدا واغئبًا، وٰهذا كداللة األحداث ىلع املحدث« ]اجلوييّن، 

اإلرشاد إىل قواطع األدلّة يف أّول االعتقاد، ج 1، ص 29[.

كٰذلــك قال أبو حامٍد الغزايّل )املتــوىّف 505 ه( يف تعريف ٰهذا القياس: 
ي تسّميه الفقهاء قياًسا، ويسّميه املتلكّمون رّد الغائب إىل الشاهد، 

ّ
»وهو اذل

ومعنــاه أن يوجد حكٌم يف جزيئٍّ معنّيٍ واحــٍد، فينقل حكمه إىل جزيئٍّ آخر 
يشــابهه بوجٍه ما، ومثاهل يف العقلّيات أن نقول: السماء حادٌث؛ ألنّه جسٌم 
قياًســا ىلع انلبات واحليوان، وٰهذه األجسام اليّت يشــاهد حدوثها« ]الغزايّل، 

معيار العلم، ج 1، ص 165[.

وقال سيف ادلين اآلمدّي )املتوىّف 631 ه(: »وهو احلكم باشرتاك معلومني 
يف حكم أحدهما بناًء ىلع جامٍع بينهما: اكحلكم بأّن ابلارى - تعاىل - مشاٌر 
إيله وإىل جهته؛ لكونه موجوًدا كما يف الشــاهد. وقد تسّم الصورة املتنازع 
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فيها فرًع، واملّتفق ىلع حكمها أصاًل، والوصف اجلامع  علًّة، واملعلّل حكًما « 
]اآلمدّي، أبكار األفاكر يف أصول ادلين، ج  1، ص 212 و213[.

ال شــّك أّن إحلاق الغائب بالشاهد بسبب جامٍع مشــرتٍك بينهما، وٰهذا 
ا« وقد يكون »علًّة« وقد يكون »رشًطا«  اجلامع والقدر املشرتك قد يكون »حدًّ

وقد يكون »داللًة«.
أّما احلّد: إذا ثبت أّن حّد العالم يف الشــاهد من قام به العلم؛ فيجب 
أن يكون حــّده يف الغائب كٰذلك؛ ألّن احلّد جيــب اّطراده، وال خيتلف 

شاهًدا وال اغئبًا.
وأّما العلّة: إذا ثبت كون العالم معلاًّل بالعلم يف الشاهد وجب أن يكون 

معلاًّل به يف الغائب؛ ألّن ما ثبت ألحد املثلني؛ وجب أن يثبت لآلخر.
وأّما الرشط: إذا اكن رشط كون العالم علًما يف الشــاهد، قيام العلم به؛ 

وجب أن يكون العالم يف الغائب كٰذلك؛ ملا حتّقق يف العلّة.
وأّما ادلاللة: إذا دّل قبول احلوادث شــاهًدا ىلع استحالة تعّري القابل هلا 

عنها؛ لزم مثله يف الغائب؛ ألّن رشط ادلاللة االّطراد.
وزاد أبو إســحاق اإلسفرائييّن طريًقا آخر فقال: لّك أمرين ثبت تالزمهما 
يف الشــاهد؛ لزم أن يتالزما اغئبًا. ولم يعترب يف ٰذلــك جامًعا. ]اآلمدّي، أبكار 

األفاكر يف أصول ادلين، ج  1، ص 212 و213[

لقد أشل سيف ادلين اآلمدّي ىلع ٰهذه األمور األربعة يف )تبيني اجلامع( وقال:
»أّمــا اجلمع باحلّد؛ فإن ثبت أّن حــّد العالم: من قام به العلم، وثبت أّن 
مسّم العالم، مّتحٌد يف الغائب والشاهد، فال حاجة إىل القياس ىلع الشاهد، 
واالعتبار به؛ ألّن نســبة احلّد إىل مجيع جماري املحدود واحدٌة؛ فليس إحلاق 
ابلعــض بابلعض أوىل من العكس. وإن لم يثبت احلــّد، أو ثبت؛ ولٰكن لم 

اد مسّم العالم؛ فاإلحلاق متعّذٌر.
ّ

يثبت احت
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وىلع ٰهذا يكون الكالم يف العلّة والرشط، ويزيد يف العلّة والرشط إشاكٌل 
آخر: وهو احتمال كون العالم يف الشــاهد معلّــاًل بالعلم، أو مرشوًطا به؛ 
لكونه جائًزا. وٰهذا املعىن غري موجوٍد يف الغائب؛ فال يلزم اتلعدية. أو بمعىًن 

آخر لم نّطلع عليه، وال يلزم من عدم العلم به وبديلله العلُم بعدمه.
وبمثل ٰهذا االحتمــال يمكن القدح يف الطريقة الرابعة فيقال: ادلاّل ىلع 
امتناع تعّري القابل للحوادث يف الشــاهد، ليس مطلق قبول احلوادث؛ بل 
قبول اجلائز هلا، أو ملعىًن آخر خيّصه من حيث هو شاهٌد، وبتقدير أن يكون 
ٰذلــك لكونه قابال للحــوادث؛ فال حاجة إىل إحلاق الغائب بالشــاهد. وال 

بالعكس؛ لتساوى ادلاللة بالنسبة إيلهما.
وأّما طريقة األســتاذ أيب إسحاق اإلســفرائييّن، فيلزمه عليها أن يكون 
ابلارى - تعاىل - جوهًرا؛ رضورة كونه قائًما بنفسه؛ لرضورة اتلالزم بينهما 
يف الشــاهد، فإّن لّك قائٍم بنفسه يف الشاهد جوهٌر، ولّك جوهٍر قائٌم بنفسه، 

وال حميص عنه« ]املصدر السابق[.
وقد رّصح أبو إســحاق اإلسفرائييّن يف تعريف قياس الغائب ىلع الشاهد 
بأّن لّك أمرين ثبت تالزمهما يف الشــاهد؛ لزم أن يتالزما اغئبًا. ولم يعترب يف 

مة اآلمدّي.
ّ

ا كما أشار إيله العال ٰذلك جامًعا، وٰهذا خطرٌي جدًّ

ثانًيــا ـ قيــاس الغائــب علــى الشــاهد وقيــاس التمثيــل فــي 

المنطــق

إذا قارنّا بني قياس الغائب ىلع الشــاهد وقياس »اتلمثيل« يف علم املنطق 

جنــد أنّهما شٌء واحٌد وحقيقٌة واحدٌة بتعبرييــن خمتلفني. بعبارٍة أخرى أّن 

األركن والركئز املوجودة يف قياس الغائب ىلع الشــاهد، بنفسها مأخوذٌة يف 

تعريف قياس اتلمثيل؛ ذلا يقول املنطقّيون يف تعريف قياس اتلمثيل:
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»هو أن ينتقل اذلهُن من حكم أحد الشــيئني إىل احلكم ىلع اآلخر جلهٍة 

مشرتكٍة بينهما، أو إثبات احلكم يف جزيئٍّ ثلبوته يف جزيئٍّ آخر مشابٍه هل« ]ابن 

 ســينا، اإلشــارات واتلنبيهات )رشح نصري ادلين الطويّس(، ج 1، ص 232؛ املظّفر، املنطق، 

 لقياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد:
ً

ص 315[. ثّم يرضبون مثاال

السماء حُمَدثٌة لكونها متشلّكًة اكبليت، املقصود من التشّل هو قبول الشل. 

ابليت يف ٰهذا املثال يُسّم شاهًدا أو األصل، وهو اجلزيّئ األّول. والسماء تُسّم 

اغئبًا، أو الفرع، وهو اجلزيّئ اثلاين، واملتشّل هو اجلامع والقدر املشرتك بني 

األصل والفرع، واملحَدث هو احلكم املعلوم ثبوتُه يف األصل واملراد إثباته للفرع، 

 فال بّد يف قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد من ٰهذه األركن األربعة:

1 ـ األصل. 2 ـ الفرع. 3 ـ اجلهة املشرتكة أو اجلامع. 4 ـ احلكم.

ذلا يمكــن إرجاع قياس اتلمثيل إىل الشــل األّول من القياس االقرتايّن 

الربهــايّن برشط أن يكون اجلامــع علًّة حقيقّيًة ثلبــوت احلكم، فيف املثال 

املذكور يقال: الســماء متشّلٌ )صغرى( ولّك متشــّلٍ فهو حُمدٌث اكبليت 

)كربى( انلتيجة: السماء حُمَدٌث اكبليت. 

ذلا يعتقد املنطقّيون بأّن أردأ أنــواع اتلمثيل ما ليس هل جامٌع أو ما اكن 

، وأجودها ما اكن اجلامع فيه علًّة للحكم. ]ابن ســينا، اإلشارات  هل جامٌع عديمٌّ

واتلنبيهات )رشح نصري ادلين الطويّس(، ج 1، ص 232[

يُثبت أهل املنطق تعليَل احلكم باجلامع تارًة عن طريق الطرد والعكس، 

وهــو اتلالزم وجوًدا وعدًمــا، بمعىن ثبوت احلكم عند ثبــوت اجلامع ورفع 

احلكم عند رفع اجلامع. وتارًة أخرى يُثبتون تعليَل احلكم باجلامع عن طريق 



13

 قياس الغائب على الشاهد قيمته المعرفّية وتطبيقاته العقدّية

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

السرب واتلقســيم، وهو ابلحث عن اجلامع باستخراج الفروض واملحتمالت 

 الفرض املطلوب وهو اجلامع، فيف املثال الســابق: 
ّ

املوجــودة، ثّم إبطاهلا إال

ملاذا الســماء حُمَدٌث؟ فيه عّدة فــروٍض واحتماالٍت، إّمــا بكونه كذا وإّما 

بكونه كذا، وإّما بكونه متشّكاًل، فتُبَطل االحتماالت والفروض حّت يبىق 

. االحتمال األخري وهو السماء حُمدٌث؛ ألنّه متشّلٌ

ثالًثا ـ دور قياس الغائب على الشاهد في معرفة اإلله وصفاته

هناك يف املذاهب اإلســالمية آراٌء وأنظاٌر خمتلفٌة بالنسبة إىل دور »قياس 
الغائب ىلع الشــاهد« يف معرفــة اهلل - تعاىل - وصفاتــه وأفعاهل، ويف ٰهذه 
العجالة نستعرض شطًرا من ٰهذه انلظرّيات واآلراء؛ حّت نتعّرف ىلع ماكنة 

ٰهذا القياس يف تاريخ املذاهب اإلسالمّية أكرث فأكرث.

1 ـ مدرسة األشاعرة
بناًء ىلع املذهب األشــعرّي؛ فإّن صفات اهلل - تعــاىل - زائدٌة ىلع ذاته 
املقّدســة، وليســت يه عني ذاتها كما تعتقد به املدرســة اإلمامّية، وٰهذا 
يستلزم القدماء اثلمانية، ذاٌت قديمٌة أزيّلٌة وسبع صفاٍت قديمٍة بِقَدم اذلات. 
فــاهلل - تعاىل - علٌم بعلٍم زائٍد ىلع ذاته، قادٌر بقدرٍة زائدٍة ىلع ذاته، ومريٌد 
بإرادٍة زائدٍة ىلع ذاته، وٰهكذا سائر الصفات الكمايّلة. احتّجت األشاعرة ىلع 
زيادة الصفات ىلع اذلات بوجوهٍ متعّددٍة، منها اتلمّســك بقياس الغائب ىلع 

الشاهد، يقول عضد ادلين اإلييّج يف )رشح املواقف(:
»ذهبت األشــاعرة إىل أّن هلل - تعاىل - صفاٍت موجودًة قديمًة زائدًة ىلع 
ذاته، فهو علٌم بعلٍم، قادٌر بقدرٍة، مريٌد بإرادٍة. وىلع ٰهذا القياس فهو سميٌع 
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بسمٍع، بصرٌي ببرٍص، يحٌّ حبياٍة. وقد احتّجت األشاعرة ىلع ما ذهبوا إيله بوجوهٍ 
ثالثٍة: األّول ما اعتمد عليه القدماء من األشــاعرة، وهو قياس الغائب ىلع 
الشــاهد، فإّن العلّة واحدٌة، والرشط ال خيتلف اغئبًا وشاهًدا، وال شّك أّن 
علّة كون الش ء علًما يف الشــاهد هو العلم، فكذا يف الغائب، وحّد العالم 
ها هنا من قام به العلم فكذا حّده هناك، ورشط صدق املشتّق ىلع واحٍد مّنا 
ثبوت أصله هل، فكذا رشطه يف من اغب عّنا، وقس ىلع ٰذلك سائر الصفات « 

]اإلييّج، رشح املواقف، ج  8، ص 45[.

يُســتفاد من ٰهذه العبارة أّن القدماء من األشــاعرة اكنوا يعتمدون ىلع 
قياس الغائب ىلع الشــاهد إلثبات زيادة الصفــات ىلع ذات اهلل تعاىل؛ ذلا 
قال أبو إســحاق اإلسفرائييّن وهو من قدماء األشــاعرة إّن جمّرد التشابه بني 
الشــاهد والغائب يكيف يف اعتبار قياس الغائب ىلع الشاهد، وال حيتاج إىل 
جامٍع بينهما: »لّك أمرين ثبت تالزمهما يف الشــاهد، لزم أن يتالزما اغئبًا. 
ولم يعترب يف ٰذلك جامًعا« ]اآلمدّي، أبكار األفاكر يف أصول ادلين، ج  1، ص 212 و213[. 

وٰهذا نوٌع من اتلمّسك املفِرط بٰهذا القياس يف الفكر األشعرّي.
ولٰكــّن املتأّخرين منهم يرفضون ٰهذا القياس ويطعنون فيه؛ ذلا يُشــل 

اإلييّج ىلع ٰهذا ادليلل املذكور ويقول:
إّن االعتماد ىلع قياس الغائب ىلع الشــاهد ال ينحــرص يف إثبات زيادة 
الصفات ىلع اذلات فحســب، بل يف إثبات كثرٍي مــن العقائد يعتمد الفكر 
األشــعرّي ىلع ٰهذا القياس، مثل:  أفعال اهلل تُعلّل باألغراض ]اإلييّج، رشح 
املواقف، ج  8، ص 229[، اجلرب واالختيار والقضاء والقدر ]اإلييّج، رشح املواقف، 

ج  8، ص 342[، احلســن والقبح ]الغزايّل، املســتصىف، ج 1، ص 49[، يف مبحث 

املعاد واخللود يف انلار ]اآلمدّي، أبكار األفــاكر يف أصول ادلين، ج 2، ص 158[، ويف 
جتسيم الروح وانلفس ]السيويّط، احلبائك يف أخبار املالئك، ج 1، ص 263[.
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2 ـ مدرسة المعتزلة
يعتمد مذهب املعزتلة ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد كثرًيا خاّصًة يف حبث 
صفات ابلاري تعاىل؛ ذلا نرى أّن القايض عبد اجلبار املعزتيّل يســتخدم ٰهذه 
اجلملة كثرًيا يف كتبه ويه: »طرق األدلّة ال ختتلف شاهًدا واغئبًا« ]القايض عبد 

اجلّبار املعزتيّل، رشح األصول اخلمسة، ص 101 و204[.

وأيًضا يقول القايض عبد اجلّبــار: »إّن صّحة الفعل املحكم داللُة كونه 
علًما يف الشاهد، وإذا ثبت ٰذلك يف الشاهد ثبت يف الغائب؛ ألّن طرق األدلّة 

ال ختتلف اغئبًا وشاهًدا« ]املصدر السابق، ص 101[.
ينقل أبو املعايل اجلوييّن عن املعزتلة حول تطبيق ٰهذا القياس ىلع صفة احلياة: 
»قالت املعزتلة: لّما اكن كون اليّح حيًّا رشًطا يف كونه علًما شــاهًدا لزم القضاء 

بمثل ذٰلك اغئبًا« ]اجلوييّن، اإلرشاد إىل قواطع األدلّة يف أّول االعتقاد، ج 1، ص 57[.
يعتمد املعزتلة ىلع قياس الغائب ىلع الشــاهد يف كثــرٍي من املعتقدات 
ادلينّية، وحنــن نكتيف هنا بذكر مصداٍق واحٍد، وهو يف مســألة احلســن 
والقبح، ويتمّســك القايض عبد اجلّبار املعزتيّل بٰهذا القياس إلثبات أّن اهلل 

- تعاىل - ال يفعل القبيح:
»حترير ادلاللة ىلع ٰذلك، هو أنّه - تعاىل - علٌم بقبح القبيح، ومســتغٍن 
عنه، علٌم باســتغنائه عنه، ومن اكن ٰهذه حاهل ال خيتــار القبيح بوجٍه من 
الوجــوه. وٰهذه ادلاللة تنبين ىلع أّن اهلل -  تعاىل - علــٌم بقبح القبيح، وأنّه 
مستغٍن عنه، وعلٌم باستغنائه عنه، ومن اكن ٰهذه حاهل ال خيتار القبيح بوجٍه 
ي يدّل ىلع أّن من اكن ٰهذا حاهل ال خيتار القبيح بوجٍه من 

ّ
من الوجوه. وأّما اذل

الوجوه، هو أنّا نعلم رضورًة يف الشــاهد أّن أحدنا إذا اكن علًما بقبح القبيح، 
مستغنيًا عنه علًما باستغنائه عنه، فإنّه ال خيتار القبيح ابلّتة. وإنّما ال خيتاره 
لعلمه بقبحه وبغناه عنه« ]عبد اجلّبار املعزتيّل، رشح األصول اخلمسة، ج 1، ص 132[.
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كٰذلك يذكر القايض عبد اجلّبار املعزتيّل اســتدالل القائلني إّن اهلل علٌم 
بعلٍم زائٍد ىلع ذاته كما يف اإلنســان وهو الشــاهد، ثّم يعــّد ٰهذه الطريقة 
مرضيًة، ولٰكّنه يُشل ىلع تطبيقها ىلع صفات اهلل تعاىل. إذن قياس الغائب 
ىلع الشاهد بوصفه قاعدًة شــاملًة مسلٌّم ومقبوٌل عند املعزتلة، وهو طريقٌة 

مقبولٌة عندهم، ولٰكّن اخلالف يف تطبيقه ىلع بعض املصاديق واملوارد:
»اســتدالل املخالف ىلع أنّه علٌم بعلٍم فمن الرضب األّول قوهلم: قد ثبت 
أنّه علــٌم فيجب أن يكون علًما بعلٍم؛ ألّن العالم من هل العلم. يبنّي ٰذلك أنّا 
 بعلٍم، فكٰذلك يف الغائب، وصار احلال فيه اكحلال 

ّ
لم نر يف الشــاهد علًما إال

 حبركٍة وجب مثله أن يكون 
ّ

يف احلركة، فكما أنّا لم نر يف الشاهد متحّراًك إال
يف الغائب، كٰذلك يف مسأتلنا.

 بسواٍد، وجب مثله 
ّ

وربما قالوا: لّما لم جيز أن يكون يف الشــاهد أسود إال
 بالطول والعرض 

ّ
يف مجيع املواضع، وكٰذلك فلّما لم يكن اجلسم فيما بيننا إال

والعمــق وجب مثله يف الغائب، كٰذلك جيب يف كونه - تعاىل - علًما، وٰهذا 
يقتيض صّحة ما قلناه.

ورّبمــا يروون ٰذلك ىلع وجٍه آخر، فيقولون: إّن العلم علٌّة يف كون اذلات 
علًما، والعلّة جيب فيها الطرد والعكس، وٰهذا يوجب يف لّك علٍم أن يكون 
علًما بعلٍم، ويف ٰذلك ما نريده. وصار احلال فيه اكحلال يف احلركة، فكما أنّها 
لّما اكنت علًّة يف كون اجلســم متحّراًك، وجــب فيها الطرد والعكس، حّت 
وجب يف لّك متحّرٍك أن يكون متحّراًك حبركٍة، وأيًضا فإّن السواد لّما اكن علًّة 
يف كون األسود أسود، وجب فيه الطرد والعكس، حّت وجب يف لّك أسود أن 

يكون أسود بسواٍد، كٰذلك يف مسأتلنا. 
واألصل يف اجلواب عن ٰذلك هو أن يقال هلم: ما ادليلل ىلع أّن أحدنا علٌم 

بعلٍم حّت تقّيموا عليه الغائب؟



17

 قياس الغائب على الشاهد قيمته المعرفّية وتطبيقاته العقدّية

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

فإن قالوا: ادليلل ىلع ٰذلك هو أّن أحدنا حصل علًما مع جواز أن ال حيصل 
علًما، واحلــال واحدٌة والرشط واحٌد، وال بّد مــن أمٍر وخمّصٍص هل وملاكنه 
 لم يكن بأن حيصل علًما ىلع ٰهذا الوجه أوىل من خالفه، 

ّ
حصــل علًما، وإال

 وجود معىًن هو العلم.
ّ

وليس ٰذلك األمر إال
 أّن ٰهذا غــري ثابٍت يف حّق القديم تعاىل؛ 

ّ
قلنــا: ٰهذه طريقٌة مرضّيٌة، إال

ألنّه - تعــاىل - حصل علًما، مع الوجوب ال مع اجلــواز، فال يمكن قياس 
الغائب ىلع الشاهد واحلال ٰهذه« ]القايض عبد اجلّبار، رشح األصول اخلمسة، ص 85[.
وقد تفّرع عن مسألة اتلحســني واتلقبيح فروٌع كثريٌة، لكّها مبنّيٌة ىلع 
قياس الغائب ىلع الشــاهد، من ٰذلك وجوب اثلــواب والعقاب؛ وترتّب 
ىلع ٰهــذا نيف خروج العصاة من انلار بشــفاعٍة أو بغريها، ومّما تفّرع عن 
اتلحســني واتلقبيح القــول بوجوب مراعة اهلل للصــالح، واألصلح فيما 
خيّص عباده. وبٰذلك جيتمع كما قلنا اتلأســيس انلظــرّي واتلطبيق العميّل 
يف مدى أهّمّية قياس الغائب ىلع الشــاهد يف مســائل العدل اإلليّٰه عند 

املعزتلة اعتماًدا ىلع اجلمع بالعلّة.

3 ـ  المدرسة السلفّية
يعرّب الفكر السليّف عن قياس الغائب ىلع الشاهد تارًة بـ »قياس اتلمثيل« 
وتارًة أخرى بـ »التســوية بني املتماثلني واتلفريق بني املختلفني«، فجميع 
ٰهذه املصطلحات يف مصبٍّ واحٍد وذات روٍح مشــرتكٍة سائدٍة يف اجلميع وهو 

كما رّصح به ابن تيمية: 
»احلكُم ىلع شٍء بما ُحِكم به ىلع غريه بناًء ىلع جامٍع مشرتٍك بينهما وهو 
مشــتمٌل ىلع أربعة أركٍن: الفرع واألصل والعلّة واحلكم« ]ابن تيمية، الرّد ىلع 

املنطقّيني، ص 209[.
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فحكــم الشء حكم مثله كمــا إذا عرفنا أّن ٰهذه انلــار حمرقٌة، فانلار 
الغائبة حمرقٌة ألنّها مثلهــا، وحكم الشء حكم مثله. فانلفس حتكم بٰذلك 
بواســطة علمها أّن ٰذلك الغائب مثل ٰهذا الشاهد، أو أنّه يساويه يف السبب 

املوجب هل. ]ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج 9، ص 115[
 بعد 

ّ
ويرى الفكر الســليّف أّن قياس الغائب ىلع الشــاهد ال يتحّقق إال

اجتياز ٰهذه املراحل ويه:
1 ـ دراسة اجلزئّيات املعّينة املحسوسة ومالحظتها. 

ـ استخراج القدر املشرتك واجلامع بني ٰهذه اجلزئّيات أو انتفاء الفارق بينها.   2
3ـ  إرساء احلكــم من جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر بســبب وجــود القدر اجلامع 

فيهما، أو انتفاء الفارق منهما. 
4 ـ وحينئٍذ حيكم العقل بثبوت احلكم ذٰللك املشرتك اللّكّ، وٰهذه حقيقة 

قياس اتلمثيل. ]املصدر السابق، ص 234[
يمزّي ابن تيمية بني قياس الشمول - وهو القياس االقرتايّن الربهايّن - وبني 
قياس اتلمثيل ويقول: قياس الشــمول هو انتقال اذلهن من املعنّي إىل املعىن 
العاّم املشــرتك اللّكّ املتناول هل ولغريه، وقياس اتلمثيل فهو انتقال اذلهن من 
. ]ابن تيمية،  حكٍم معنّيٍ إىل حكٍم معنّيٍ الشرتاكهما ىف ٰذلك املعىن املشرتك اللّكّ

جمموع الفتاوى ج 9، ص 121[

ي ينبيغ هنا أن نشــري إيله هو أّن ابــن تيمية يمزّي بني قياس اتلمثيل 
ّ

واذل
وقياس اتلعليل، حبيث إّن قياس اتلمثيل وقياس اتلعليل يشــملهما جنس 
 ، القيــاس، لٰكّن القياس قد حيتاج يف إثبات احلكم يف الفرع إىل أصٍل معنّيٍ
فيلحق الفرع به إّما إلبداء اجلامع وإّما إللغاء الفارق، فإّن إبداء اجلامع وهو 
علّة احلكم يف األصل، ويســّم قياس العلّــة، وأّما ما يدّل ىلع العلّة - وهو 
قياس ادلاللة - فٰهذا صار قياس تمثيٍل وتعليٍل مًعا، وإن قاس بإلغاء الفارق 
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وهو أن يبنّي هل أنّه ليس بينهما فرٌق مؤثٌّر، وإن لم يعلم عني العلّة فٰهذا قياس 
تمثيٍل ال تعليٍل، وقد يقوم ديلٌل ىلع أّن الوصف الفاليّن مســتلزٌم للحكم، 
، وٰهذا قياس تعليٍل، وهو يشــبه قياس الشمول.  وإن لم يعرف هل أصٌل معنّيٌ

]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ج 1، ص 353 و354[

يرضب ابن تيمية يف تبيني قياس الغائب ىلع الشاهد أمثلًة متعّددًة ويه: 
»إذا قيل ىلع ســبيل املثال إّن اإلحاكم واإلتقان يدّل ىلع علم الفاعل شاهًدا 
فكٰذلك اغئبًا، أو قيل علّة كون العالِم علًما قيام العلم به يف الشاهد فكٰذلك 
يف الغائب، أو قيل احلياة رشٌط يف العلم شــاهًدا فكٰذلك اغئبًا، أو قيل حّد 
العالِم يف الشــاهد من قام به العلم فكٰذلك يف الغائب فٰهذه اجلوامع األربعة 
اليّت تذكرها الصفاتّيــة من اجلمع بني الغائب والشــاهد يف الصفات: احلّد 
وادليلل والعلّة والرشط فذكر الشــاهد حّت يمّثــل القلب صورًة معّينًة، ثّم 
يعلم بالعقل عموم احلكم، وهو أّن اإلحاكم واإلتقان مستلزٌم لعلم الفاعل، 
 من علٍِم، وكٰذلك ســائرها« ]ابن تيمية، 

ّ
فإّن الفعل املحكم املتقن ال يكون إال

الرّد ىلع املنطقّيني، ص 366 و367[.

املثال اآلخر هو أنّا إذا علمنــا أّن اهلل حّرم مخر العنب بما أنّها تصّد عن 
ذكر اهلل وعن الصالة وتوقع بني املؤمنني العــداوة وابلغضاء، ثّم رأينا نبيذ 
احلبوب من احلنطة والشــعري والــرّز وغري ٰذلك يماثلها يف ٰهــذا املعىن اللّكّ 
ي هو العلّة هو 

ّ
ي هو علّة اتلحريم اكن ٰهذا القدر املشــرتك اذل

ّ
املشــرتك اذل

املزيان اليّت أنزهلا اهلل يف قلوبنــا؛ لزنن بها ٰهذا وجنعله مثل ٰهذا، فال نفّرق 
ي أمر اهلل - تعاىل - به. 

ّ
بــني املتماثلني، والقياس الصحيح هو من العدل اذل

]املصدر السابق، ص 372[

إّن قياس اتلمثيل بناًء ىلع الفكر السليّف مفيٌد لليقني، فإّن الرشاب الكثري 
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إذا ُجّرب بعضه وعلم أنّه مسكٌر علم أّن ابلايق منه مسكٌر؛ ألّن حكم بعضه 
مثل بعٍض، وكٰذلك ســائر القضايا اتلجربّية اكلعلم بأّن اخلزب يشــبع، واملاء 
يروي، وأمثال ٰذلك، إنّما مبناها ىلع قياس اتلمثيل، بل وكٰذلك سائر احلّسّيات 

اليّت علم أنّها لكّّيٌة إنّما هو بواسطة قياس اتلمثيل. ]املصدر السابق، ص 189[
ا وتارًة  يــرى ابن تيمية بأّن قياس الغائب ىلع الشــاهد يكون تــارًة حقًّ
باطــاًل، وهذا أمٌر مّتفٌق عليه بني العقالء، فإنّهم مّتفقون ىلع أّن اإلنســان 
ليس هل أن جيعل لّك ما لم حيّســه مماثاًل ملا أحّســه؛ إذ من املوجودات أموٌر 
كثريٌة لم حيّســها ولم حيّس ما يماثلها من لّك وجٍه، بــل ما يعلمه بالقياس 
. بعبارٍة أخــرى أّن من األمور الغائبة عن  واالعتبار ىلع ما شــاهده فهو حقٌّ
حّس اإلنسان ما يعلمه بالقياس واالعتبار ىلع ما يشهده، كما يعلم ما يغيب 
عنه من أفراد اآلدمّيــني وابلهائم واحلبوب واثلمار وأفراد األطعمة واألرشبة 
واللباس وحنو ٰذلك بالقياس ىلع شاهدها، ال ريب أّن اإلنسان لم حيّس مجيع 
أعيانه وأفراده، وإنّما يعلم اغئبها بالقياس ىلع شــاهدها، فٰهذا أصٌل مّتفٌق 

عليه بني العقالء. ]ابن تيمية، بيان تلبيس اجلهمّية، ج 2، ص 344 و345[
اجلديــر باذلكر أّن بعًضــا من املعارصين للفكر الســليّف حياول أن يمزّي 
بني قياس الغائب ىلع الشــاهد وقياس اتلمثيل، ولٰكّن ٰهذه حماولٌة فاشلٌة؛ 
ي يذكره ابن تيمية لقياس الغائب ىلع الشــاهد ينطبق ىلع 

ّ
ألّن اتلعريف اذل

الضوابط واخلصائص املذكورة لقياس اتلمثيل انطباقًا اكماًل.

ـ خصائص قياس الغائب على الشاهد في الفكر السلفّي  4
بعد أن عّرفنا قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل حسب املعتقد 
السليّف، ينبيغ نلا أن نذكر بعض خصائص ٰهذا القياس اليّت تُعّد يف احلقيقة 

ضوابط مدروسًة هل عند السلفّيني:
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أ- أن قيــاس الغائب ىلع الشــاهد )اتلمثيل( هو املنشــأ جلميع العلوم 
العقلّية: إذ يعتقد ابن تيمية أّن مجيع العلوم العقلّية املحضة بلين آدم منبثقٌة 

من قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد:
َمْحَضِة يِهَ ِمْن ِقيَاِس اتلَّْمِثيِل« ]ابن تيمية، 

ْ
َعْقِليَّــِة ال

ْ
ُة ُعلُوِم بيَِن آَدَم ال »َعمَّ

جمموع الفتاوى، ج 9، ص 19 و20[.

ب- العلم بوجود احلكم يف الشاهد: ال جيوز اتلصديق حبكٍم ىلع الغائب 
 وكن ٰذلك احلكم معلوم الوجود يف الشاهد. ]املصدر السابق، ص 101[

ّ
إال

 ـج- العالقــة العلّّية بــني اجلامع واحلكم: بمعىن أّن القدر املشــرتك أو 
اجلامع بني الشــيئني ال بّد أن يســتلزم احلكَم ويكون علّــًة ورشًطا وديلاًل 
للحكم ىلع الشاهد حّت جيوز إعمامه وإرساؤه ىلع الغائب؛ ذلا يقال: تعليق 
احلكــم ىلع الوصف موجٌب للعلّّية، فإنّه مت قام ادليلل ىلع أّن احلكم معلٌَّق 
بالوصــف اجلامع لم حيتج إىل األصل، بل نفــس ادليلل ادلاّل ىلع أّن احلكم 

معلٌّق بالوصف اكٍف لدلاللة والعلّّية. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ص 118[
ذلا يقول ابن تيمية: »ذكر األصل يف القياس العقيّل تلنبيه العقل ىلع املشرتك 
اللّكّ املســتلزم للحكم، ال ألّن جمّرد ثبوت احلكــم يف صورةٍ يوجب ثبوته يف 

أخرى بدون أن يكون هناك جامٌع يستلزم احلكم« ]املصدر السابق، ص 367[.
 بمجّرد اجلزيّئ ىلع اجلزيّئ، 

ً
بعبارٍة أخرى أّن قياس اتلمثيل ليس استدالال

فهو غلٌط، بل إنّما يدّل قياس اتلمثيل حبدٍّ أوســط، وهو اجلامع واملشــرتك 
بني الشــيئني أو األشياء، وٰهذا احلّد األوسط يف احلقيقة علّة احلكم وديلله، 
فقياس اتلمثيل هو قياس علٍّة وقياس داللٍة، وٰهذه حقيقة قياس الشــمول. 

]املصدر السابق، ص 203 و204[

د ـ قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشــاهد يفيــد العلم وايلقني: 
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ينتقــد ابن تيمية تقديم قياس الشــمول وترجيحه ىلع قيــاس اتلمثيل من 
قِبَل املنطقّيني، ويقول: »إنّهم يعّظمون قياس الشــمول، ويستخّفون بقياس 
 بقياس 

ّ
اتلمثيــل، ويزعمون أنّه إنّما يفيــد الظّن وأّن العلــم ال حيصل إال

 الشــمول، وليس األمــر كٰذلك، بل همــا ىف احلقيقة من جنــٍس واحٍد« 
]ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج 9، ص 205؛ الرّد ىلع املنطقّيني، ص 233[.

ويرى الفكر الســليّف أّن حقيقة قياس الشــمول وقياس اتلمثيل واحدٌة؛ 
ألّن قياس الشــمول مؤلٌَّف من احلدود اثلالثة األصغر واألوســط واألكرب، 
ي يسّم يف قياس اتلمثيل علًّة ومناًطا وجامًعا. فيف 

ّ
واحلّد األوســط فيه هو اذل

مثال: "لّك نبيٍذ مسكٌر، ولّك مسكٍر حراٌم، فانلبيذ حراٌم"، فإّن انلبيذ يف ٰهذا 
املثال مسكٌر فهو حراٌم قياًسا ىلع مخر العنب، وبسبب جامٍع يشرتك فيه انلبيُذ 
واخلمُر وهو اإلساكر؛ فإّن اإلساكر هو مناط اتلحريم يف األصل، وهو موجوٌد يف 
الفرع. وال يكيف يف قياس اتلمثيل إثبات احلكم يف أحد اجلزئني ثلبوته يف اجلزء 
اآلخر؛ الشــرتاكهما يف أمٍر لم يقم ديلٌل ىلع استلزامه للحكم كما يظّنه بعض 
الغالطني، بل ال بّد أن يعلم أّن املشــرتك بينهما مستلزٌم للحكم، واملشرتك 
ي يسّميه الفقهاء وأهل أصول الفقه املطابلة 

ّ
بينهما هو احلّد األوسط، وهو اذل

بتأثري الوصــف يف احلكم، وهو معيار صّحة القياس. وقد يمنع املعرتض كون 
الوصف علًّة يف احلكم، ويقول ال أســلّم أّن ما ذكرته من الوصف املشرتك هو 
العلّــة أو ديلل العلّة، فال بّد من ديلٍل يدّل ىلع ٰذلك، إّما من نصٍّ أو إمجاٍع أو 
سرٍب وتقسيٍم، أو املناســبة أو ادلوران عند من يستدّل بٰذلك، فما دّل ىلع أّن 
ي يدّل ىلع 

ّ
الوصف املشرتك مســتلزم احلكم إّما علٌّة، وإّما ديلل العلّة هو اذل

أّن احلّد األوســط مستلزم األكرب، وهو ادلاّل ىلع صّحة املقّدمة الكربى، فإن 
ثبت العلّة اكن برهان علٍّة، وإن أثبت ديللها اكن برهان داللٍة. ]ابن تيمية، جمموع 

ُ
أ

الفتاوى، ج 9، ص 116؛ الرّد ىلع املنطقّيني، ج 1، ص 116 و117[
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 ـه- قياس اتلمثيــل أبلغ يف إفادة العلم وايلقني من قياس الشــمول: 
تيمية: ابن  يقول 

ــُموِل، َوإِْن  َِقنِي ِمْن ِقيَاِس الشُّ ِم َوايلْ
ْ
ِعل

ْ
بْلَُغ يِف إفَاَدِة ال

َ
»إِنَّ ِقيَاَس اتلَّْمِثيِل أ

َعْقيِلِّ 
ْ
ِقيَاِس ال

ْ
، فَِقيَاُس اتلَّْمِثيِل يِف ال رَبُ

ْ
ك

َ
رَثَ فََذاَك أ

ْ
ك

َ
ــُموِل أ ُم ِقيَاِس الشُّ

ْ
اَكَن ِعل

 َريَْب 
َ

. َوال ِّ ِسِّ
ْ
ِم احل

ْ
ِعل

ْ
ْمِع يِف ال ُموِل اَكلسَّ ، َوِقيَاُس الشُّ ِّ ِسِّ

ْ
ِم احل

ْ
ِعل

ْ
َرَصِ يِف ال اَكبلْ

َرَصِ  لَِة ابلْ ْشَمُل، فَِقيَاُس اتلَّْمِثيِل: بَِمزْنِ
َ
وَْسُع َوأ

َ
ْمَع أ َمُل َوالسَّ

ْ
ك

َ
ْعَظُم َوأ

َ
َرَصَ أ نَّ ابلْ

َ
أ

ْمَع ِمْن ِجَهِة  ُموِل يَُشابُِه السَّ ى. َوِقيَاُس الشُّ
َ
َكَما ِقيَل: َمْن قَاَس َما لَْم يََرُه بَِما َرأ

ُعُموِم. ]ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج 9، ص 19[
ْ
ال

و- قياس الغائب ىلع الشــاهد مؤيٌَّد بالقرآن والســّنة: يعتقد ابن تيمية 
ي أنزهل اهلل مع الكتاب، حيث 

ّ
بأّن قياس الغائب ىلع الشــاهد هو املزيان اذل

ِمزَياَن﴾ ]سورة الشورى: 17[، 
ْ
َقِّ َوال

ْ
ِكتَاَب بِاحل

ْ
نَْزَل ال

َ
ي أ ِ

َّ
قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل اذل

ِمزَياَن﴾ ]سورة 
ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَْزنل

َ
َيِّنَاِت َوأ نَا رُُســلَنَا بِابلْ

ْ
رَْسل

َ
وقال: ﴿لََقْد أ

احلديد: 25[. وهو مزياٌن عدٌل يتضّمن اعتبار الشء بمثله وخالفه، فيســّوى 

بــني املتماثلني ويفّرق بني املختلفني بما جعلــه اهلل يف فطر عباده وعقوهلم 
من معرفة اتلماثــل واالختالف. والقرآن واحلديث مملوٌء من ٰهذا، يبنّي اهلل 
احلقائق باملقاييــس العقلّية واألمثال املرضوبة، ويبنّي طرق التســوية بني 

املتماثلني والفرق بني املختلفني. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ص 381 – 383[
ز- ينقل ابن تيمية عن إمام احلنابلة أمحد بن حنبٍل أنّه قال: »ما من مسألٍة 
 وقد تكلّم الصحابة فيها أو يف نظريها، وكن الصحابة حيتّجون 

ّ
يُسأل عنها إال

يف عّمة مســائلهم بانلصوص، وكنوا جيتهدون يف رأيهم، وحيتّجون بالقياس 
الصحيح أيًضا. والقياس الصحيح نــوعن: انلوع األّول: أن يعلم أنّه ال فارق 
 أساسيًّا بني الفرع واألصل، كما ســئل انليّب  عن فأرةٍ وقعت يف سمٍن، 
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وا َســْمنَُكْم. ثّم يذكــر ابن تيمية إمجاع 
ُ
ُقوَها َوَما َحْولََها َولُك

ْ
ل
َ
فقــال  :أ

ا بتلك الفأرة وٰذلك السمن، بل أّي  املســلمني ىلع أّن ٰهذا احلكم ليس خمتصًّ
جناسٍة وقعت يف دهٍن من األدهان، فحكمها حكم الفأرة اليّت وقعت يف السمن.
ن ينصَّ ىلع حكٍم ملعىًن مــن املعاين، ويكون ٰذلك املعىن 

َ
انلــوع اثلاين: أ

موجــوًدا يف غريه، فإذا قام ديلٌل مــن األدلَّة ىلع أنَّ احلكــم متعلٌّق باملعىن 
صل والفرع ســوَّى بينهما، وكن ٰهذا قياًسا صحيًحا. فٰهذان 

َ
املشرتك بني األ

انلوعن اكن الصحابة واتلابعون هلم بإحساٍن يســتعملونهما. فإذا علمنا أّن 
حكم الشارع بسبب وجود املعىن املشرتك بني األصل والفرع، أثبتنا احلكَم 

حيُث وُجد املعىن املشرتك« ]ابن تيمية، الفتاوى الكربى، ج 1، ص 156 – 159[
هناك تناقٌض بنّيٌ يف كالم ابن تيمية بالنسبة إىل قياس الغائب ىلع الشاهد، 
ولٰكن قبل أن نذكر ٰهذا اتلناقض ينبيغ اإلشارة إىل نقطٍة مهّمٍة ويه: أّن ابن 
تيمية يعتقد أّن طريقة األنبياء يف احتجاجاتهم واألقيســة العقلّية الربهانّية 
ّيته ووحدانيّته 

ٰ
املذكــورة يف القرآن حــول دالئل ربوبّية اهلل - تعــاىل - وإهل

وعلمه وقدرته وإماكن املعاد وغري ٰذلك من املطالب العايلة الســنّية واملعالم 
ّية، من بــاب قياس األوىل ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيــني، ص 150[، واملراد 

ٰ
اإلهل

بقياس األوىل هو: »أّن ما ثبت لغــري اهلل - تعاىل - من كماٍل ال نقص فيه، 
فثبوته هلل - تعاىل - بطريق األوىل، وما تزنه عنه غرُيه من انلقائص، فتزّنهه 

- تعاىل - عنه بطريق األوىل« ]املصدر السابق، ص 150 و350 و351[.
بعبــارٍة أخرى: لّك ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فاخلالق أحّق به 
ي أعطاه ٰذلك الكمال، 

ّ
وأوىل وأحــرى به منه؛ ألنّه أكمل منه، وألنّه هو اذل

فاملعطي الكمال لغريه أوىل بأن يكون هــو موصوفًا به؛ إذ ليس أعطى وأنه 
ســلب نفسه ما يســتحّقه وجعله غريه، فإّن ٰذلك ال يمكن، بل وهب هل من 
إحســانه وعطائه ما وهبه من ٰذلك، اكحلياة والعلم والقدرة، وكٰذلك ما اكن 
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منتفيًــا عن املخلوق لكونه نقًصا وعيبًا، فاخلالق هو أحّق بأن يزّنه عن ٰذلك. 
]ابن تيمية، بيان تلبيس اجلهمّية، ج 2، ص 349 و350[

بعد ذكر ٰهذه املقّدمــة نتطّرق إىل اتلعارض الواقــع يف املبادئ الفكرّية 
البن تيمية وهــو: أنّه من جهٍة يعّظم »قياس الغائب ىلع الشــاهد« ويقول: 
إّن قياس الغائب ىلع الشــاهد هو املزيان الّــيت أنزهلا اهلل مع الكتاب حيث 
ِمزَياَن﴾ ]سورة الشورى: 17[، 

ْ
َقِّ َوال

ْ
ِكتَاَب بِاحل

ْ
نَْزَل ال

َ
ي أ ِ

َّ
قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل اذل

ِمزَياَن﴾ ]سورة 
ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَْزنل

َ
َيِّنَاِت َوأ نَا رُُســلَنَا بِابلْ

ْ
رَْسل

َ
وقال: ﴿لََقْد أ

احلديد: 25[، ويه مزياٌن عدلٌة تتضّمن اعتبار الشء بمثله وخالفه، فيسّوى 

بــني املتماثلني ويفّرق بني املختلفني بما جعلــه اهلل يف فطر عباده وعقوهلم 
من معرفة اتلماثــل واالختالف. والقرآن واحلديث مملوٌء من ٰهذا، يبنّي اهلل 
احلقائق باملقاييــس العقلّية واألمثال املرضوبة، ويبني طرق التســوية بني 

املتماثلني والفرق بني املختلفني. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ص 381 – 383[
ُة ُعلُوِم  وأيًضا يقول حول املاكنة العايلة لقياس الغائب ىلع الشاهد: »َعمَّ
َمْحَضِة يِهَ ِمْن ِقيَــاِس اتلَّْمِثيِل« ]ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 

ْ
َعْقِليَِّة ال

ْ
 بَــيِن آَدَم ال

ج 9، ص 19 و20[. وكن الصحابة حيتّجون يف عّمة مسائلهم بانلصوص وكنوا 

جيتهدون يف رأيهــم، وحيتّجون بالقياس الصحيح. ]ابن تيمية، الفتاوى الكربى، 
ج 1، ص 156 – 159[

وأيًضا يرّصح بأّن طريق علمنا بأفعال اهلل - تعاىل - هو قياس الغائب ىلع 
الشاهد: »إذا شهدنا إبداع ما شاء اهلل من اجلواهر واألعراض بعد عدمها اكن 
ٰذلك حمسوًســا نلا، ثّم عقلنا بطريق االعتبار والقياس ما لم نشهده، وٰهكذا 
علمنا جبميع األشــياء، حنّس بعض أفرادها ونقيس ما اغب ىلع ما شهدناه، 
 فال يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه لّك شٍء، فظهر بٰذلك أّن طريق 

ّ
وإال
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ــا وعقاًل مثل طريق علمنــا جبميع األمور، وظهر أّن  علمنا بأفعال اهلل حسًّ
مــا اغب عّنا من أفعال اهلل وعلمناه بعقلنا ليس ىلع خالف ما أحسســناه 
وختّيلناه، بل هو من جنســه مشابٌه هل فضاًل عن أن يكون مباينًا هل« ]املصدر 

السابق، ج 2، ص 270 و271[

ولٰكن يف املقابل يرفض قياس الغائب ىلع الشاهد وقياس اتلمثيل يف حّق 
ي جيب 

ّ
اهلل تعــاىل، ويعتربه رشًك وبدعًة وظلًما! ويقول إّن ادليلل الوحيد اذل

الركون إيله يف معرفة اهلل - تعاىل - وصفاته وأفعاهل هو طريق »األوىل«:
»واألقيســة العقلّية ويه األمثال املرضوبة اكليّت تُســّم أقيسًة منطقّيًة 
وبراهنَي عقلّيًة وحنو ٰذلك، اســتعمل سلف األّمة وأئّمتها منها يف حّق اهلل - 
سبحانه وتعاىل - ما هو الواجب، وهو ما يتضّمن نفيًا وإثباتًا بطريق األوىل؛ 
ألّن اهلل - تعــاىل - وغــريه ال يكونان متماثلني يف شٍء من األشــياء ال يف 
ي ثبت هلل - تعاىل - ولغريه 

ّ
نــيٍف وال يف إثباٍت، بل ما اكن من اإلثبــات اذل

، واهلل أحّق به ليس هو 
ً

ا متضّمنًا مدًحــا وثناًء وكماال  حقًّ
ّ

فإنّه ال يكون إال
ي ُينْــىَف عن اهلل وعن غريه، فإنّه ال 

ّ
فيــه مماثاًل لغريه، وما اكن من انليف اذل

 نيف عيٍب ونقٍص، واهلل - سبحانه - أحّق بنيف العيوب وانلقائص 
ّ

يكون إال
عنه من املخلوق، فٰهذه األقيسة العادلة والطريقة العقلّية السلفّية الرشعّية 
الاكملة. فأّما مــا يفعله طوائف من أهل الكالم من إدخال اخلالق واملخلوق 
حتت قياٍس شمويلٍّ أو تمثيٍل يتســاويان فيه، فٰهذا من الرشك والعدل باهلل، 
ه  ي ذمَّ

ّ
وهو من الظلم، وهو رضب األمثال هلل، وهو من القياس والكالم اذل

الســلف وعبوه؛ ولٰهذا ظّن طوائف من عّمة أهل احلديث والفقه واتلصوّف 
أنّه ال يتلكّم يف أصول ادلين أو ال يتلكّم يف باب الصفات بالقياس العقيّل قط، 
ي ذّمه الســلف« ]ابــن تيمية، بيان تلبيس 

ّ
وإّن ٰذلك بدعٌة، وهو من الكالم اذل

اجلهمّية، ج 5، ص 81 – 83[.
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وأيًضا يقول: »واهلل - تعاىل - هل املثل األىلع، فال جيوز أن يقاس ىلع غريه 
قياس تمثيٍل يســتوي فيه األصل والفرع، وال يقاس مع غريه قياس شــموٍل 
تســتوي أفراده يف حكمه، فإّن اهلل - سبحانه - ليس مثاًل لغريه وال مساوًيا 
هل أصاًل، بل مثل ٰهذا القياس هو رضب األمثال هلل، وهو من الرشك والعدل 
باهلل، وجعل انلّد هلل، وجعل غريه هل كفًوا وسميًّا« ]ابن تيمية، بيان تلبيس اجلهمّية، 

ج 2، ص 347[.

كيف يمكن اجلمع بني ٰهذين املوقفني املتناقضني؟! من جهٍة يعّد ابن تيمية 
قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد مرجع لّك العلوم العقلّية املحضة، 
وزعم أنّه املزيان اليّت أنزهلا اهلل يف كتابه، وأّن اإلنسان مفطوٌر ىلع ٰهذا القياس، 

وأّن الصحابة اكنوا يعتمدون عليه، وأّن أفعال اهلل - تعاىل - تُعلم به.
ا  ومن جهٍة أخرى يعّد قياس اتلمثيل وقياس الغائب ىلع الشــاهد رشًك وندًّ
وكفًوا هلل تعاىل، ويعّده بدعًة يف ادلين! وٰهذا تناقٌض واضٌح يف كالمه ال مفّر منه.
يركز اتلّيار السليّف ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد أشّد الرتكزي، حبيث يستفيد 

من ٰهذا القياس حّت يف تعريف املفاهيم واتلصّورات؛ ذلا يقول ابن تيمية:
»إّن تعريف الشء إنّما هو بتعريف عينه أو بذكر ما يشبهه، فمن عرف 
، ومن لم يعرفه فإنّما يعرف به إذا  عني الشء ال يقترص يف معرفتــه إىل حدٍّ
عرف ما يشــبهه، ولو من بعض الوجوه، فيؤلّف هل من الصفات املشــتبهة 
املشرتكة بينه وبني غريه ما خيّص املعّرف. ومن تدبّر ٰهذا وجد حقيقته وعلم 
معرفة اخللق بما أخربوا به من الغيب من املالئكة وايلوم اآلخر وما يف اجلّنة 
وانلــار من أنواع انلعيــم والعذاب، بل عرف أيًضا مــا يدخل من ٰذلك يف 

معرفتهم باهلل - تعاىل – وصفاته« ]املصدر السابق، ص 60[.
ي يلعبه قياس الغائب ىلع الشاهد 

ّ
إّن ذيل ٰهذه العبارة يدّل ىلع ادلور اذل
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يف إثبــات املتافزييقيا وعلم الغيب من املالئكة وايلــوم اآلخر وما يف اجلّنة 
وانلار من أنواع انلعيم والعذاب وأهّمّية ٰهذا القياس يف معرفة اهلل - تعاىل - 
وصفاته. بمعىن أّن اإلنســان يرى الشاهد من األمور، ثّم يقيسها ىلع الغائب 
منها؛ بســبب حتّقق القدر اجلامع بينهما، وٰهذه الرؤية تؤّدي إىل اتلجسيم يف 
معرفة اهلل  وصفاته؛ إذ يرى اإلنسان القدر اجلامع من الصفات اجلسمّية 
اكلعضو واتلحزّي واالتّصال واالنفصال والزنول والصعود وما شــابه ٰذلك، ثّم 
يعّمم ٰهذه األوصاف ويرسيها إىل اهلل - تعاىل - ويقول: إّن اهلل - تعاىل - فوق 
السماوات مبائٌن عن خلقه، وهل اتّصاٌل بعرشه، وهو مستٍو ىلع عرشه، ويزنل 

إىل السماء ادلنيا ويصعد إيلها وغريها من الصفات اجلسمانّية. 
فنتيجة اســتخدام قياس الغائب ىلع الشاهد هو جتسيم اهلل  وجتسيم 
ا،  مالئكته وجتســيم علَم الغيــب برّمته، وٰهذه نتيجٌة وثمــرٌة خطريٌة جدًّ

وسببها املعريّف هو الرتكزي ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل.
يعتقد ابن تيمية بأّن علَمنا باألشياء عن طريق قياس الغائب ىلع الشاهد، 
 فال يمكن 

ّ
حبيث حنّس بعض أفرادها ونقيس ما اغب ىلع ما شــهدناه، وإال

أن يعلم الشخص بإحساسه لّك شٍء. حّت بالنسبة إىل أفعال اهلل تعاىل؛ فإّن 
ــا وعقاًل مثل طريق علمنا جبميع األمور، فيف  طريق علمنا بأفعال اهلل حسًّ
ي أشــهدناه عربٌة ملا لم نشــهده، والغائب من جنس الشاهد؛ وٰذلك ألّن 

ّ
اذل

ٍء َخلَْقنَا َزوَْجنْيِ  املماثلــة ثابتٌة يف املفعوالت كما قال تعاىل: ﴿َوِمــن لُكِّ َشْ
ُروَن﴾ ]ســورة اذلاريات: 49[، فلو لم يكن الغائب من أفعاهل نظرًيا  لََعلَُّكْم تََذكَّ
للشاهد لم جيز ذكره، وال يقال إنّه ىلع خالف حكم العقل. ]ابن تيمية، تلبيس 

اجلهمّية، ج 2، ص 270 و271[
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5 ـ  إرجاع قياس التمثيل إلى قياس الشمول
حياول أتباع الفكر السليّف - خاّصًة ابن تيمية - أن يُرجع قياَس اتلمثيل 
أو قياس الغائب ىلع الشــاهد إىل قياس الشمول ويســّوي بينهما. املراد من 
ي يفيد ايلقني، وهو الســري من 

ّ
قياس الشــمول القياس الربهايّن املنطيّق اذل

الــلّكّ إىل اجلزيّئ. فإّن ابــن تيمية يعتقد بأّن احلّد األوســط املكّرر يف قياس 
الشمول وهو اخلمر يف مثال: »لّك مسكٍر مخٌر ولّك مخٍر حراٌم« هو مناط احلكم 
يف قياس اتلمثيل، وهو القدر املشرتك اجلامع بني األصل والفرع؛ فالقياسان 
متالزمان لّك ما ُعلم بقياس الشــمول يمكن علمه بقياس اتلمثيل، ثّم إن 
اكن ادليلل قطعيًّا فهو قطيعٌّ يف القياســني، أو ظّنيًّا فظــيّنٌّ فيهما. ]ابن تيمية، 

جمموع الفتاوى، ج 9، ص 235[

فــإذا قيل: »انلبيذ حراٌم« قياًســا ىلع اخلمر ألّن اخلمــر إنّما حّرم لكونه 
مسكًرا، وٰهذا الوصف موجوٌد يف انلبيذ؛ اكن بمزنلة قولك: لّك نبيٍذ مسكٌر 
ولّك مســكٍر حراٌم، فانلتيجة: »انلبيذ حــراٌم«، وانلبيذ هو موضوعها، وهو 
احلّد األصغر، واحلرام حمموهلا، وهو احلّد األكرب، واملســكر هو املتوّسط بني 
املوضوع واملحمول، وهو احلّد األوســط املحمــول يف الصغرى املوضوع ىف 

الكربى. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ص 211[
يقــول ابن تيمية: »إّن قياس الشــمول مؤلٌّف من احلــدود اثلالثة األصغر 
ي يسّم يف قياس اتلمثيل علًّة 

ّ
واألوســط واألكرب، واحلّد األوســط فيه هو اذل

ومناًطا وجامًعا« ]ابن تيمية، جمموع الفتاوى ج 9، ص 116؛ الرّد ىلع املنطقّيني، ص 116 و117[.
بعبارٍة أخــرى أّن احلّد األكرب يف قياس الشــمول هــو احلكم يف قياس 
اتلمثيل، واحلّد األوسط هو اجلامع املشرتك ويسّم املناط، واحلّد األصغر هو 
ي هو 

ّ
الفرع. ويمتاز قياس اتلمثيل بأّن فيه ذكر أصل يكون نظرًيا للفرع اذل
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احلّد األصغر، وقياس الشــمول ليس فيه ٰهذا، فصار يف قياس اتلمثيل ما يف 
قياس الشمول وزيادة. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقيني، ص 353 و354[

يرى ابن تيميــة أّن تفريق املنطقّيني بني قياس الشــمول وقياس اتلمثيل 
 الظّن؛ تفريٌق باطٌل، بل حيث 

ّ
بــأّن األّول قد يفيد ايلقني، واثلاين ال يفيد إال

 الظّن، 
ّ

أفــاد أحدهما ايلقني أفاد اآلخر ايلقني، وحيث ال يفيــد أحدهما إال
 الظّن؛ فإّن إفادة ادليلل لليقــني أو الظّن ليس لكونه ىلع 

ّ
ال يفيد اآلخــر إال

صورة أحدهما دون اآلخــر، بل باعتبار تضّمن أحدهما ملا يفيد ايلقني، فإن 
اكن أحدهما اشــتمل ىلع أمٍر مستلزٍم للحكم يقينًا حصل به ايلقني، وإن لم 
ي يسّم يف أحدهما 

ّ
 الظّن. واذل

ّ
 ىلع ما يفيد احلكم ظنًّا لم يفد إال

ّ
يشــتمل إال

ا أوسط هو يف اآلخر الوصف املشرتك والقضّية الكربى املتضّمنة لزوم احلّد  حدًّ
األكرب لألوســط، هو بيان تأثري الوصف املشرتك بني األصل والفرع، فما به 
يتبنّي صدق القضّية الكربى به يتبنّي أّن اجلامع املشــرتك مستلزٌم للحكم؛ 

فلزوم األكرب لألوسط هو لزوم احلكم للمشرتك. ]املصدر السابق، ص 211[

مالحظة
يــرى املنطقّيون بأنّه يمكــن إرجاع قياس اتلمثيل إىل قياس الشــمول 
والربهان املنطيّق بطريقٍة واحدٍة وحســب، ويه أن نعلــم أّن اجلامع – أي 
اجلهة املشــرتكة بني الغائب والشــاهد أو األصل والفرع - علٌّة تاّمٌة ثلبوت 
احلكم يف األصل والشــاهد، وحينئٍذ نستنبط يقينًا أّن احلكم ثابٌت يف الفرع 
والغائب لوجود علّته اتلاّمة فيه؛ ألنّه يســتحيل ختلّــف املعلول عن علّته 
ْكر هو علٌّة تاّمٌة حلكم احلرمة يف اخلمر بما أنّه  اتلاّمة. فإذا علمنا يقينًا أّن السُّ
أصٌل، علمنا أّن احلرمة ثابتٌة يف الفرع وهو انلبيذ بسبب اإلساكر فيه. وبٰهذا 
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خيرج االستدالل عن اسم قياس اتلمثيل، ويدخل يف قياس الشمول وهو: لّك 
نبيٍذ مسكٌر )صغرى(، ولّك مسكٍر حراٌم )كربى(، انلتيجة: فانلبيٌذ حراٌم.

ولٰكّن املشلكة لكّها إنّما يف إثبات أّن اجلامع علٌّة تاّمٌة للحكم؛ ألنّه حيتاج 
إىل حبٍث وفحٍص وديلٍل، فليس من الســهل احلصــول عليه حّت يف األمور 

الطبيعية. ]املظّفر، املنطق، ص 317[

 6 ـ مدرسة أهل البيت
عندمــا يراجع ابلاحث الرتاث احلدييّث ألئّمــة أهل ابليت  جيد أنّه 
ّية، وجيد أّن أهل 

ٰ
حافــٌل بمعارف قّيمٍة ونرّيٍة حول اتلوحيد والصفــات اإلهل

بيت رســول اهلل  لم يعتمدوا يف توصيفهم هلل  ىلع قياس الغائب ىلع 
الشــاهد، بل رفضوه رفًضا شــديًدا، ونهوا أتباعهم عن تشبيه اهلل - تعاىل 
- بأموٍر جسمانّيٍة، ومنعوهم أن يقيسوا اهلل  بأنفسهم، أو حيكوا عليه - 

تعاىل - بما يشاهدون من أحاكم علم املاّدة واجلسمانّيات.
وأحاديــث أئّمة أهل ابليــت  حول انليه عن القياس بشــٍل عمٍّ 
متواترٌة، وليس هنا جماٌل الستعراضها مجيًعا، ولٰكن نكتيف هنا بذكر نماذج 

منها، فإّن ما ال يُدرك لكّه ال يرُتك لكّه:
قال اإلمام احلســني  نلافع بن األزرق: »يا نافع، إّن من وضع دينه ىلع 
القياس لم يزل ادلهر يف االرتماس، مائاًل عن املنهاج، ظاعنًا يف االعوجاج، 
 عن السبيل، قائاًل غري اجلميل. يا ابن األزرق، أصف إليٰه بما وصف به 

ًّ
ضاال

نفسه، وأعرفه بما عّرف به نفسه، ال يدرك باحلواّس وال يقاس بانلاس، فهو 
، يوّحد، وال يبّعض، معروٌف باآليات،  قريٌب غري ملتصٍق، وبعيٌد غري متقصٍّ

 هو الكبري املتعال« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 27[.
ّ

موصوٌف بالعالمات، ال إهٰل إال
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كٰذلك قال اإلمام جعفر بن حمّمٍد الصادق : »من شّبه اهلل خبلقه فهو 
مرشٌك، إّن اهلل - تبارك وتعاىل - ال يشبه شيئًا وال يشبهه شٌء، ولّك ما وقع 

يف الوهم فهو خبالفه« ]املصدر السابق[.
وأيًضا: »حمّمد بن احلسن القّطان، عن عبد الرمحٰن بن أيب حاتٍم، عن أيب 
زرعة، عن هشام بن عّماٍر، عن حمّمد بن عبد اهلل القرّش، عن ابن شربمة 
قــال: دخلت أنا وأبو حنيفة ىلع جعفر بن حمّمٍد  فقال أليب حنيفة: اتّق 
اهلل وال تقس ادلين برأيك، فإّن أّول من قاس إبليس، أمره اهلل  بالسجود 
آلدم، فقال: أنا خرٌي منه خلقتين من ناٍر وخلقته من طنٍي. ثّم قال: أحتســن 
أن تقيس رأســك من بدنك؟ قال: ال. قــال جعفٌر : فأخربين ألّي شٍء 
جعــل اهلل امللوحة يف العينني، واملرارة يف األذنني، واملاء املننت يف املنخرين، 
والعذوبة يف الشــفتني؟ قال: ال أدري. قال جعفــٌر : ألّن اهلل - تبارك 
وتعاىل - خلق العينني فجعلهما شــحمتني، وجعل امللوحــة فيهما منًّا منه 
ىلع ابن آدم، ولوال ٰذلك ذلابتا، وجعــل األذنني مّرتني، ولوال ٰذلك هلجمت 
ادلواب وأكلت دماغه، وجعل املــاء يف املنخرين يلصعد منه انلفس ويزنل 
وجيد منه الريح الطّيبة من اخلبيثة، وجعل العذوبة يف الشفتني يلجد ابن آدم 

ذّلة مطعمه ومرشبه. ثّم قال جعفٌر  أليب حنيفة:
أخــربين عن لكمٍة أّوهلا رشٌك وآخرها إيماٌن. قال: ال أدري. قال: يه ال إهٰل 
 اهلل« اكن إيماٌن. ثّم قال 

ّ
 اهلل، لــو قال: »ال إهٰل« اكن رشٌك، ولو قــال: »إال

ّ
إال

جعفٌر : وحيك! أيّهما أعظم قتل انلفس أو الزنا؟ قال: قتل انلفس. قال: 
 أربعًة. 

ّ
فإّن اهلل  قد قبل يف قتل انلفس شــاهدين، ولم يقبــل يف الزنا إال

ثــّم أيّهما أعظم الصالة أم الصوم؟ قال: الصالة. قال: فما بال احلائض تقيض 
الصيــام وال تقيض الصالة؟ فكيف يقوم لك القيــاس؟ فاتّق اهلل وال تقس« 

]املجلّس، حبار األنوار، ج 2، ص 291[.
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اجلدير باذلكــر يف ٰهذه األحاديــث هو أّن هناك خصوصّيــًة يف املقيس 
والغائب، يفقدها الشاهد أو بالعكس، وٰهذا يمنع من أن نقيس الغائب ىلع 

الشاهد بسبب ٰهذه الفوارق واملزيات املوجودة فيهما.
إّن كبار املتلكّمني املنتمني إىل مدرســة أهــل ابليت  رفضوا قياس 
الغائب ىلع الشــاهد؛ اتّباًع حلكم العقل الســليم وتسليًما حلكم أئّمة أهل 
ابليت  بالنسبة إىل نيف القياس بشــٍل مطلٍق؛ ذلا إذا تصّفحنا كتبهم 
 ىلع الربهان 

ّ
الكالمّية نرى أنّهــم ال يعتمدون يف تأصيل العقائــد احلّقة إال

ي يفيد ايلقني. فبما أّن قياس الغائب ىلع الشــاهد قياٌس ظيّنٌّ ال 
ّ

القويم اذل
يفيد ايلقني، وأنّنا يف األحباث العقديّة اليّت يه من باب عقد القلب واإليمان 

ي ينيف احتمال اخلالف؛ فال جيوز االعتماد عليه.
ّ

حنتاج إىل ايلقني اذل
يرّصح اخلواجة نصــري ادلين الطويّس يف رشحه ىلع كتاب )اإلشــارات 
واتلنبيهات( بأّن قياس الغائب ىلع الشاهد هو نفس ديلل »اتلمثيل« يف علم 
ي ال يفيد ايلقني. ثّم يذكر اإلشــاكالت ومواطن الضعف واخللل 

ّ
املنطق اذل

يف قياس اتلمثيل، وُيثبت بأنّه ال يفيد ايلقــني. إذن القيمة املعرفّية لقياس 
ي ال يفيد 

ّ
الغائب ىلع الشــاهد يه نفس القيمة املعرفّية لقياس اتلمثيل اذل

 الظّن. ]الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 1، ص 232[
ّ

إال
يقول صاحب كتاب »دالئل الصدق« يف مســألة علم اهلل تعاىل: »ال ريب 
 بإثبات علٍّة 

ّ
ببطالن قياس الغائب ىلع الشــاهد؛ ألّن القياس ال يصــّح إال

مشرتكٍة بني املقيس واملقيس عليه، وإثباتها يف املقام باطٌل؛ الختالف الشاهد 
والغائب باحلقيقة. فيمكن أن تكون خصوصّية الشــاهد رشًطا يف احلكم، أو 

كون خصوصّية الغائب مانعًة عنه« ]املظّفر، دالئل الصدق، ج 2، ص 12[.
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رابًعا ـ قياس الغائب على الشاهد في ميزان النقد

قبل أن نقوم بادلراســة انلقديّة لقياس الغائب ىلع الشــاهد، ينبيغ نلا 
أن نشــري إىل األســباب واملناشــئ اليّت جعلت املتلكّمني يعتمدون ىلع ٰهذا 
القياس. بالنسبة إىل منشــإ الرتكزي واالعتماد ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد 
هناك نظرّياٌت متعّددٌة، فبعٌض يعتقد أّن اتلأثّر بالفلسفة ايلونانّية أو املنطق 
ايلونايّن هو املنشأ والسبب يف االعتماد ىلع ٰهذا القياس يف العقائد. لٰكّن ٰهذا 
ليــس بصحيٍح، ألّن املنطق ايلونايّن ال يعترب قيمــًة معرفّيًة لقياس اتلمثيل 
أو قياس الغائب ىلع الشــاهد ســوى الظّن، ولٰكن يرّكز املنطق ىلع صناعة 

الربهان املفيد لليقني أشّد الرتكزي.
هناك نظرّيٌة أخرى بالنســبة إىل منشــإ االعتماد ىلع قياس الغائب ىلع 
الشاهد يف العقائد، ويه اتلأثّر بالقياس الفقيّه املسلّم عند املذهب احلنيف. 
وبمــا أّن ٰهذا املذهب يبين كثرًيا من األحاكم الفرعّية ىلع القياس الفقيّه أو 
اتلمثيل املنطيّق، فقد تأثّر بعٌض من املتلكّمني بٰهذا املنهج القيايّس، وطّبقوه 

ىلع االعتقدات ادلينّية.
ولٰكّن هناك نظرّيًة ثاثلًة ويه اتلأثّر باألسس املعرفّية ألهل احلديث، وبما 
أّن احلشوّية وأهل احلديث يرّكزون ىلع احلّس واحلّسّيات أشّد الرتكزي، وحنن 
نعلم أّن قياس الغائب ىلع الشاهد هو نوٌع من الرتكزي ىلع احلّس واحلّسّيات؛ 
ألنّه إرساء حكٍم جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر؛ فاملتلكّمون تأثّروا بٰهذه الزنعة احلّسّية 
الظاهرّية. والشــاهد ىلع ٰهذه الرأي أّن الفكر السليّف يعّد قياس الغائب ىلع 

الشاهد مزيانًا قرآنيًّا وركزيًة أساسّيًة اعتمد عليها السلف الصالح.
وبعد اتلطّرق إىل أسباب ٰهذه الزنعة إىل قياس الغائب ىلع الشاهد، نقوم 
بدراسٍة نقديٍّة أو بيان القيمة املعرفّية لٰهذا القياس، وقد تعّرض ٰهذا القياس 

للنقد واتلقييم من قبل املتلكّمني عرب تاريخ علم الكالم.
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ين قاموا بنقد قياس الغائب ىلع الشــاهد، ختتلف رؤيتهم وموقفهم 
ّ

فاذل
يف نقد ٰهذا القياس، فبعٌض منهم تســلّموا أصل قياس الغائب ىلع الشاهد، 
 واعرتفوا بــه كربويًّا، ولٰكن رفضوا تطبيقه ىلع املعتقــدات ادلينّية ومعرفة 
اهلل  صغرويًّا ومصداقًا. فإنّهم اعتنقوا ٰهذا القياس ورضوا به قاعدًة عّمًة، 
ولٰكن لم يسلّموا تطبيقه ىلع لّك املعتقدات ادلينّية. ىلع سبيل املثال َمن اعتقد 

بأّن اهلل - تعاىل - جوهٌر اعتمد ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد، وقال:
ن تكون َجَواِهر 

َ
ْلُو من أ  ختَ

َ
اِهد والوجود ال ْشيَاء لكَّها يِف الشَّ

َ ْ
»إنّنا وجدنَا األ

ن يكون جوهًرا. 
َ
َقِديم لَيَْس بِعْرٍض، فَوََجَب أ

ْ
ن ال

َ
وأعراًضا، َوقد اتّفقنا ىلع أ

ا قَائٍِم  : إِمَّ  خترج َعن قسَمنْيِ
َ

ْشيَاء لكَّها ال
َ ْ
نّا وجدنَا األ

َ
يِلل ىلع ٰذلك أ و قَالُوا ادلَّ

َ
أ

َوَْهر، 
ْ
عرض، والقائم بِنَفِسِه ُهَو اجل

ْ
و قَائٍِم بَِغرْيِهِ، والقائم بَِغرْيِهِ ُهَو ال

َ
بِنَفِســِه أ

نَُّه 
َ
ن يكون عرًضا ثَبت أ

َ
ن يكون قَائًِما بَِغرْيِهِ َوأ

َ
ا فســد من قَْونلَا وقولكم أ فَلَمَّ

يّن، تمهيد األوائل، ج 1، ص 93[.
ّ

ََواِهر« ]ابلاقال
ْ
نَُّه َجوَْهٌر من اجل

َ
قَائِم بِنَفِسِه َوأ

يّن ىلع ٰهذا االســتدالل بنحٍو كأنه يسلّم 
ّ

وقد أجاب القايض أبو بكٍر ابلاقال
أصل القياس، ولٰكن ال يسلّم تطبيقه ىلع ٰهذا املورد، فقال: »َفيَُقال لَُهم لَِم زعمتم 
َقَضاء ىلع 

ْ
 ىلع َما وصفتم وَجب ال

َّ
اِهد إاِل ْشــيَاء يِف الشَّ

َ ْ
دوا األ

َ
نُكْم إِذا لم جت

َ
وال أ

َ
أ

ْصنَاف املوجودات 
َ
 َينَْفّك من أ

َ
َغائِب ال

ْ
َموُْجود يِف ال

ْ
ن ال

َ
اِهد، َوأ َغائِب بُِمَجرَّد الشَّ

ْ
ال

الف يِف ِجَهة اســتداللكم أعظم 
ْ
ــاِهد، َوَما حّجتكم ىلع ذٰلك؟ فَإِن اخل يِف الشَّ

ََطأ ِفيِه أفحش« ]املصدر السابق، ص 95[.
ْ
والغلط، َواخل

الطائفة اثلانية من انلاقدين حاولوا أن يُرجعوا قياَس الغائب ىلع الشاهد 
إىل الشل األّول من قياس الشمول أو الربهان القطيّع املنطيّق، فيقولون: إذا 
استطعنا إرجاع قياَس الغائب ىلع الشاهد إىل قياس الشمول بأن جنعل اجلامع 
 فال قيمة معرفّية 

ّ
والعلّة هو احلّد األوسط نسلّم ٰهذا القياس ونعرتف به، وإال
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ي ســلكه أبو حامٍد الغزايّل يف كتابه )معيار العلم(« ]الغزايّل، 
ّ

هلا. وٰهذا هو اذل
معيار العلم، ج 1، ص 165[.

ين 
ّ

الطائفــة اثلاثلة مــن انلاقدين لقياس الغائب ىلع الشــاهد هم اذل
طعنــوا يف أركن ٰهذا القياس، واعتربوه من الظنــون اليّت ال تفيد ايلقني 
ي أورده املناطقة ىلع ٰهذا القياس، ونرّكز 

ّ
املنطيّق، وهو انلقد الرئيّس اذل

عليه يف ٰهذا املقال.
ينبيغ أن نتطّرق إىل ادلراسة انلقديّة لٰهذا القياس ىلع مستويني: املستوى 

انلظرّي واملستوى اتلطبييّق:

النقد على المستوى النظرّي
1 ـ يرّصح املنطقّيون واملتلكّمون بأّن قياس الغائب ىلع الشاهد هو نفس 

ي ال يُفيد ايلقني؛ ألنّه:
ّ

قياس اتلمثيل اذل
: من أين نعلم أن ٰهذا احلكم معلٌَّل؟ يمكن أن يكون ٰهذا احلكم ثابتًا 

ً
أّوال

للموضوع بابلداهة.
ثانيًــا: ىلع فرض كون احلكــم معلاًّل بأمٍر، فمــا هو ادليلل ىلع حرص 
الفروض واالحتماالت يف ٰهذه األقســام؟ وما هــو ادليلل ىلع اتلالزم بني 
اجلامع واحلكم وجوًدا وعدًمــا؟ ألنّه لو صّح اتلالزم ملا وقع يف ثبوت احلكم 

يف الفرع أو الغائب تنازٌع.
ثاثلًا: مع تسليم مجيع ٰهذه اإلشاكالت ربما يكون اجلامع علًّة يف الشاهد 
أو األصل دون الفرع، وهو لكونه أصاًل، أو رّبما انقســم اجلامع إىل قسمني 
يكــون أحدهما علًّة للحكم أينما وقع، ســواٌء يف األصل أو الفرع، ولٰكّن 
اثلاين خمتصٌّ باألصل فقط. ]ابن سينا، اإلشارات واتلنبيهات )رشح نصري ادلين الطويّس(، 

ج 1، ص 232؛ املظّفر، املنطق، ص 315[
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بعبــارٍة أخرى يمكن ثبوت احلكم يف األصل مــن خصوصّية يف ماهّيته؛ 
ذلا ال جيوز إرساء احلكم من األصل إىل الفرع. ]عســكرى سليماىن امريى، املنطق 

الصدرايّئ، ص 390[

ذلا قال اإلييّج يف )رشح املواقف( حول اإلشاكل الوارد ىلع ٰهذا القياس: 
»)قياس الغائب ىلع الشــاهد( وإنّما يســلكونه إذا حاولوا إثبات حكٍم هلل 
سبحانه، فيقيسونه ىلع املمكنات قياًسا فقهيًّا، ويطلقون اسم الغائب عليه 
تعاىل؛ لكونه اغئبًا عن احلواّس، )وال بــّد( يف ٰهذا القياس، بل يف القياس 
الفقيّه مطلًقا )من إثبات علٍّة مشرتكٍة( بني املقيس واملقيس عليه، )وهو( 
ا؛ )جلواز كون خصوصّية األصل(  أي ٰهذا اإلثبات بطريق ايلقني )مشٌل( جدًّ
ي هو املقيس عليــه )رشًطا( لوجود احلكم فيــه، )أو( كون خصوصّية 

ّ
اذل

ي هــو املقيس )مانًعا( من وجوده فيه، وىلع اتلقديرين ال يثبت 
ّ

)الفرع( اذل
بينهما علٌّة مشرتكٌة« ]اإلييّج، رشح املواقف، ج  2، ص 28[.

وكٰذلك يقول يف موضٍع آخر: »وهو )قياس الغائب ىلع الشــاهد( مشٌل؛ 
جلواز كون خصوصّية األصل رشًطا، أو خصوصّية الفرع مانًعا« ]اإلييّج، رشح 

املواقف، ج  8، ص 45[.

وقال سيف ادلين اآلمدّي يف نقد ٰهذا القياس أيًضا:
، فإنّه ليس من رضورة اشرتاك أمرين يف صفٍة عّمٍة  »ٰهذا القياس غري يقيينٍّ
 أن يكون ما به االشرتاك علًّة للحكم 

ّ
هلما اشــرتاكهما يف حكم أحدهما، إال

املتنازع فيــه، وليس ما يدّل ىلع كونه علًّة عنــد القائلني به غري طريقني: 
أحدهما الطرد والعكس، واآلخر السرب واتلقسيم؛ وهما غري مفيدين لليقني.

أّما الطرد والعكــس، فألنّه ال معىن هل غري مالزمة وجود احلكم للعلّة، 
وانتفاؤه عند انتفائها. وال بّد فيه من االســتقراء لّل اجلزئّيات، ويف ســائر 
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األحوال، وال سبيل إيله؛ خلروج الفرع عنه، فيكون ناقًصا. وإن سلّمنا كون 
ا، ولٰكن ال يلزم منه أن يكون الوصف املشرتك علًّة؛ جلواز  االســتقراء تامًّ
أن تكون العلّة مرّكبًة من أوصــاٍف، وهو بعضها، وحيث وجد احلكم عند 
وجوده، حيتمل أّن بايق أوصاف العلّة اكنت موجودًة؛ وبه كمال العلّة. وحيث 
انتىف احلكــم عند انتفائه اكن؛ ألنّه بعض العلّــة. وعند ٰذلك فال يلزم من 
وجوده يف الفرع وجود احلكم؛ جلــواز ختلّف بايق أوصاف العلّة، أو بعضها. 

وإن تعّرض مع ٰذلك إىل بيان نيف وصٍف آخر غري املدار املذكور.
كيــف وأّن ادلوران وجوًدا وعدًما متحّقٌق يف الطرفني؛ فليس جعل أحد 
ادلائرين علًّة لآلخر باعتبار ادلوران أوىل من العكس، وإن بنّي كون الوصف 
صاحلًا إلثبات احلكم، واحلكم غري صالٍح إلثبات الوصف بطريٍق آخر؛ فال 

حاجة إىل ادلوران، وال إىل القياس ىلع األصل املذكور.
وأّما السرب واتلقســيم: فهو أن حترص أوصاف حمّل احلكم املجمع عليه، 
ويبطل اتلعليل بما عدا املســتبىق؛ وهو إنّما يفيد كــون الوصف علًّة بعد 
احلــرص؛ وال ديلــل عليه غري ابلحث والســرب، مع عــدم ادليلل ىلع غري 
املســتبىق؛ وقد بيّّنا أّن ٰذلك ال يدّل ىلع عدمه يف نفســه. وإن سلم احلرص، 
فال بّد من إبطال اتلعليل بكّل واحٍد واحد من األوصاف املحذوفة، وإبطال 
لّك رتبٍة حتصــل من اجتماعهما؛ وال يكيف يف إبطــال املحذوف وتصحيح 
املستبىق ثبوُت احلكم مع املســتبىق يف صورٍة، وانتفاء املحذوف؛ جلواز أن 

يكون احلكم معلاًّل يف صورتني بعلّتني، والوصف املستبىق مشرتٌك بينهما.
 ]فاحلكم [ حتّكٌم حمٌض، 

ّ
ٰهذا لكّه إن ذكر يف اتلمثيل جامًعا املصدر ، وإال

ودعوى ال ديلل عليهــا، ويلزم القائل بٰذلك أن يعــرتف بصّحة حكم من 
حكم بأّن مجيع اآلدمّيني  ســودان؛ إذا لم يشــاهد غري الزنوج، وأّن مجيعهم 
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ال يموتون؛ إذا لم يشــاهد مّيتًا، وال سمع به؛ وال خيىف ]ما فيه [ من اجلهالة« 
]اآلمدي، أبكار األفاكر يف أصول ادلين، ج  1، ص 211[ 

2 ـ من أهّم األخطاء يف الفكر الســليّف هو حــرص دور العقل يف قياس 
اتلمثيل وقياس الغائب ىلع الشاهد، حبيث يعتقدون أّن مجيع علوم بين آدم 
العقلّية املحضة من قياس اتلمثيل. ]ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج 9، ص 19 و20[ 
وال يكتىف ابن تيمية بٰهذا احلّد من االّدعء العاّم، بل نسب إىل القرآن الكريم 
أّن املراد من املزيان اليّت أنزهلا اهلل مــع الكتاب حيث قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل 
نَا 

ْ
رَْسل

َ
ِمزَياَن﴾ ]ســورة الشورى: 17[  وقال: ﴿لََقْد أ

ْ
َقِّ َوال

ْ
ِكتَاَب بِاحل

ْ
نَْزَل ال

َ
ي أ ِ

َّ
اذل

ِمزَياَن﴾ ]سورة احلديد: 25[؛ هو قياس 
ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَْزنل

َ
َيِّنَاِت َوأ رُُسلَنَا بِابلْ

اتلمثيل، ويه مزياٌن عدلٌة تتضّمن اعتبار الشء بمثله وخالفه، فيســّوى 
بني املتماثلني ويفّرق بني املختلفني بما جعله اهلل يف فطر عباده وعقوهلم من 

معرفة اتلماثل واالختالف. ]ابن تيمية، الرّد ىلع املنطقّيني، ص 381[
ٰهذا االّدعء اللّكّ ال ديلــل عليه، بل حيكم الواقع العييّن خالف ٰذلك، 
فهل مجيع علوم بين آدم العقلّية املحضة من الرياضّيات والفلسفة والكالم 
، بل كثرٌي من 

ّ
واملنطق وسائر املعارف البرشّية من باب قياس اتلمثيل؟! كال

ي سّماه ابن 
ّ

املعارف البرشية بُنيت ىلع أســاس الربهان املنطيّق القطيّع اذل
تيمية بقياس الشــمول، فٰهذه االّدعء ال قيمة معرفّية هل. ولقد استخدم ابن 
تيمية نفســه يف كتبه جمموعًة عظيمًة من الرباهني العقلّية اليّت ال تعّد من 

باب قياس اتلمثيل. 
من جهٍة أخرى يّديع ابن تيمية بأّن املزيان اليّت أنزهلا اهلل - تعاىل - يف ٰهذه 
ِمزَياَن﴾ يه قياس اتلمثيل! 

ْ
َقِّ َوال

ْ
ِكتَاَب بِاحل

ْ
نَْزَل ال

َ
ي أ ِ

َّ
اآلية املباركة: ﴿اهلُل اذل

ين ينكرون اتلأويل ويتمّسكون بظواهر 
ّ

والعجب من أتباع الفكر السليّف اذل
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الكتــاب أنّهم يؤّولون لفــظ »املزيان« يف ٰهذه اآليــة املباركة واآلية األخرى 
بقيــاس اتلمثيل! أّي معجٍم لغويٍّ وأّي مفــرّسٍ يذكر أّن املراد من املزيان هو 
ي يفّر منه الســلفّيون ويرفضونه 

ّ
قياس اتلمثيل؟! أليس ٰهذا هو اتلأويل اذل

رفًضا شديًدا؟ فكيف هنا يؤّول املزيان بقياس اتلمثيل؟
مــن جهٍة أخرى عندمــا نراجع األدلّة اليّت اســتخدمها القرآن الكريم 
 ِمْن َغرْيِ 

ْ
ْم ُخِلُقوا

َ
نرى أنّها ليســت من قياس اتلمثيل، هل قول اهلل تعاىل: ﴿أ

 اهلُل 
َّ

َاِلُقوَن﴾ ]ســورة الطور: 35[ ، وقوهل: ﴿لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِال
ْ
ْم ُهُم اخل

َ
ٍء أ َشْ

ٍ َوَما اَكَن َمَعُه ِمْن 
َ

ََذ اهلُل ِمن َودل لََفَسَدتَا﴾ ]ســورة األنبياء: 22[، وقوهل: ﴿َما اختَّ
ٰ َبْعٍض﴾ ]ســورة املؤمنون:  ٍ بَِما َخلََق َولََعاَل َبْعُضُهْم ىلَعَ

ٰ َ
 إِهل

َهَب لُكُّ َ ٍ ۚ إًِذا ذلَّ
ٰ َ

إِهل
فِِلنَي﴾ ]ســورة األنعام: 76[، وقوهل:

ْ
ِحبُّ اآل

ُ
 أ

َ
فَــَل قَاَل ال

َ
ا أ  91[، وقوهل: ﴿فَلَمَّ

ُ نَِصرًيا﴾ ]ســورة النســاء: 
َ

َد هل ِ
َ

َعِن اهلُل فَلَن جت
ْ
يَن لََعنَُهُم اهلُل ۖ َوَمن يَل ِ

َّ
َِك اذل

ٰ َ
ول

ُ
﴿ أ

52[ وغريهــا من اآليات القرآنّية، هل إنّها من باب قياس اتلمثيل؟ حاشــا 

ي 
ّ

. فكيــف يّدىع ابن تيمية أّن القرآن الكريم ميلٌء بقياس اتلمثيل اذل
ّ

وكال
 الظّن، وإن الظّن ال يغين من احلّق شيئًا. 

ّ
ال يفيد إال

ب. النقد على المستوى التطبيقي
ال شّك أّن فســاد الالزم يدّل ىلع فساد امللزوم، فإذا ترتّبت لوازم وتواٍل 
فاســدٌة ىلع تطبيق قياس الغائب ىلع الشاهد ىلع معرفة اهلل تعاىل وصفاته، 
فٰهذا يكشــف عن فســاد امللزوم. ومن أهّم اللوازم الفاســدة وابلاطلة ىلع 
تطبيــق ٰهذا القياس الظيّنّ جتســيُم اهلل - تعاىل - وتشــبيهه بمخلوقاته يف 
ا كبرًيا. قال ابن رشٍد األندلّس يف نقد  صفاته وأحاكمه، تعاىل عن ٰذلك علوًّ

قياس الغائب ىلع الشاهد وتطبيقه ىلع معرفة اهلل  وصفاته:
»ٰذلك أّن املتلكّمني إذا حّقق قوهلم وكشف أمرهم مع من ينبيغ أن يكشف 
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ظهر أنّهم إنّما جعلوا اإلهٰل إنســانًا أزيلًّا. وٰذلك أنّهم شّبهوا العالم باملصنوعت 
اليّت تكون عن إرادة اإلنسان وعلمه وقدرته، فلّما قيل هلم إنّه يلزم أن يكون 
، وإّن لّك جسٍم حمدٌث، فلزمهم أن يضعوا إنسانًا يف غري  جسًما قالوا: إنّه أزيلٌّ
 مثايلًّا شــعريًّا. واألقوال 

ً
 جلميع املوجودات، فصار ٰهذا القول قوال

ً
ماّدٍة فّعاال

 أنّها إذا تعقبت ظهر اختالهلــا. وٰذلك أنّه ال ش ء 
ّ

ا، إال املثايّلة مقنعٌة جــدًّ
أبعد من طباع املوجود الاكئن الفاســد من طباع املوجــود األزيّل، وإذا اكن 
ٰذلــك كٰذلك لم يصح أن يوجد نوٌع واحٌد خمتلــٌف باألزيّلة وعدم األزيّلة، 
كما خيتلــف اجلنس الواحد بالفصول املقّســمة هل؛ وٰذلك أّن تباعد األزيّل 
من املحدث أبعد من تباعد األنواع بعضها من بعٍض املشــرتكة يف احلدوث. 
فإذا اكن بعد األزيّل من غري األزيّل أشــّد من  تباعد األنواع بعضها من بعض 

فكيف يصّح أن ينتقل احلكم من الشاهد إىل الغائب وهما يف اغية املضاّدة.
وإذا فهم معىن الصفات املوجودة يف الشاهد ويف الغائب ظهر أنّهما باشرتاك 
االسم اشرتااًك ال يصّح معه انلقلة من الشــاهد إىل الغائب؛ وٰذلك أّن احلياة 
 ىلع القّوة املحّركة 

ّ
الزائدة ىلع العقل يف اإلنســان ليس تنطلق ىلع ش ٍء إال

يف املاكن عن اإلرادة وعن اإلدراك احلاصل عن احلواّس. واحلواّس ممتنعٌة ىلع 
ابلاري - سبحانه - وأبعد من ٰذلك احلركة يف املاكن.

وأّما املتلكّمون فإنّهم يضعون حياًة للباري - ســبحانه - من غري حاّسٍة، 
 يثبتوا للباري - تعاىل - معىن احلياة 

ّ
وينفون عنه احلركة بإطالٍق، فإذن إّما أال

املوجودة للحيوان اليّت يه رشٌط يف وجود العلم لإلنســان، وإّما أن جيعلوها 
يه نفس اإلدراك كما تقول الفالسفة: إّن اإلدراك والعلم يف األّول هما نفس 

احلياة« ]ابن رشد، تهافت اتلهافت، ص 239 و240[.
 للفرق الفارق بــني املقيس واملقيس 

ً
يرضب عضد ادليــن اإلييّج مثاال

عليه يف صفات اهلل  ويقول:
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»)كيف واخلصم( أي القائس كما وقع يف كالم اآلمدّي )قائٌل( ومعرتٌف 
)باختــالف مقتيض الصفات شــاهًدا واغئبًا(، فإّن القدرة يف الشــاهد ال 
يتصــّور فيها اإلجياد، خبالفها يف الغائــب، واإلرادة فيه ال ختّصص خبالف 
إرادة الغائب، وكذا احلال يف بايق الصفات، فإذا وجد يف أحدهما لم يوجد يف 
اآلخر، فال يصّح القياس أصاًل، كيــف )وقد يمنع ثبوتها( أي ثبوت العلم 
والقدرة واإلرادة ونظائرها )يف الشــاهد، بل اثلابت فيه( بيقنٍي هو )العامِلّية 
والقادرّيــة واملريديّة( ال ما يه مشــتّقٌة منها، فيضمحــّل القياس باللكّّية« 

]اإلييّج، رشح املواقف، ج  8، ص 45 و46[.

 آخــر للفرق الفارق بني املقيــس واملقيس عليه بصرب
ً

 ثّم يرضب مثاال
اهلل  وصرب العبد ويقول:

»فاحلّق أّن قياس الغائب ىلع الشاهد فيما ذكر مّما ال وجه هل، كيف وصرب 
اهلل - تعاىل - وحلمه حبٌر ال نهاية هل، فكيف يقاس يف الســعة واإلحاطة ىلع 
ي هو بمزنلة القطرة منه، نعم ما أراده اهلل - تعاىل - إرادًة تاّمًة 

ّ
صرب عباده اذل

ال يتخلّف عنها، وأّما ما أراده أن يفعلــه العبد برغبته واختياره ابتالًء هل، 
فيف عدم جواز ختلّفه حبٌث ظاهٌر« ]املصدر السابق، ج  8، ص 174[.

كٰذلك اتلفتازايّن من أعالم املدرسة األشــعرّية بعد أن يقّسم اجلامَع إىل 
أربعة أقســاٍم: العلّة، والرشط، واحلقيقة، وادليلل؛ يرّصح بأنّه ليس هناك 
تماثٌل يف ٰهذا القياس بني الغائب والشــاهد، بل هنــاك فرٌق فارٌق بينهما، 

وإيلك نّص عبارته:
»اجلوامع أربعة: العلّة والرشط، واحلقيقة وادليلل. فإنّه إذا ثبت يف الشاهد 
كونه احلكم معلاًّل بعلٍّة اكلعامِلّية بالعلم، أو مرشوًطا برشٍط اكلعامِلّية باحلياة، 
أو تقّررت حقيقٌة يف حمقٍق ككون حقيقة العالم من قام به العلم، أو دّل ديلٌل 
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ىلع مدلوٍل عقاًل، كداللة األحد ىلع املحدث؛ لزم املراد ٰذلك يف الغائب.
وقد ثبت يف الشــاهد أّن حقيقة العالم من قام به العلم، وأّن احلكم بكون 
العالم علًما معلٌّل بالعلم، فلزم القضاء بٰذلك يف الغائب. وكذا الكالم يف القدرة 
واحلياة، وغريهما. وٰهــذا احتجاٌج ىلع املعزتلة القائلني بصّحة قياس الغائب 
ىلع الشاهد عند رشائطه. وقد تكون ٰهذه األحاكم يف الشاهد معلّلًة بالصفات 
اكلعامِلّية بالعلم، فال يتوّجه منع األمرين . نعم، يتوّجه ما قيل: إّن ٰهذه األحاكم 
إنّما تعلّل يف الشــاهد جلوازها، فال تعلل يف الغائــب لوجوبها. وإّن من رشط 
القياس  أن يتماثل أمران فيثبت  ألحدهما مثل ما يثبت لآلخر، وٰهذه األحاكم 
خمتلفٌة اغئبًا وشاهًدا بالقدم واحلدوث والشمول والالشمول وغري ٰذلك، وكذا 

الصفات اليت أثبتوها علاًل هلا« ]اتلفتازاين، رشح املقاصد، ج 4، ص 73[.
ينبيغ هنا أن نشــري إىل نقطٍة مهّمٍة، ويه أّن بعــض املتلكّمني من أتباع 
مدرســة أهل ابليت  اعتمدوا ىلع الصفات الكمايّلة لإلنسان يف معرفة 
ّيــة، ولٰكن ليس ٰهذا من باب االعتماد ىلع قياس الغائب ىلع 

ٰ
الصفات اإلهل

الشاهد، بل من باب »اتلجريد«، واملقصود من طريقة اتلجريد هو أن يراجع 
اإلنسان نفســه ويشاهد يف نفسه الصفات الكمايّلة اكلعلم والقدرة واحلياة، 
ثّم يأخذ وينــزتع منها مفهوم العلم والقدرة واحليــاة، ثّم جيّرد ٰهذا املفهوم 
من لّك شــوائب انلقص والعــدم والفقر واإلماكن، ثــّم يُثبته هلل - تعاىل - 
بما يليق لعظمته وشــأنه، أعين بنحٍو أىلع وأرشف وأكمل. ىلع سبيل املثال 
أّن صفة العلم يف اإلنســان بمعىن انكشــاف احلقائق وظهورها، ولٰكّن ٰهذا 
العلم يف اإلنســان مقروٌن باجلوانب انلقصّية والعدمّية واإلماكنّية، مثل أّن 
ٰهذا العلم حصويلٌّ وبواســطة املفاهيم، وأّن ٰهذا العلم مقّيٌد ومرشوٌط بقيوٍد 
زمانّيٍة وماكنّيٍة وغريها من احلدود والظروف. وأيًضا من جهة املتعلَّق أّن ٰهذا 
العلم يف اإلنســان حمدوٌد وال يشــمل مجيع األمور. فإذا جّردنا من ٰهذا العلم 
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ٰهذه القيــود العدمّية واإلماكنّية، يمكن نلا أن نثبتــه هلل - تعاىل - بما هو 
يليق بكربيائه وعظمته وشأنه، حيث ال تشوبه شائبة الفقر واحلاجة والعدم 
وانلقصان. وليس ٰهذا من باب قياس الغائب ىلع الشــاهد كما ال خيىف ىلع 

اخلبري. ]مطهري، أصول الفلسفة ومنهج الواقعّية، ج 5، ص46[

خامًســا ـ قيــاس الغائب على الشــاهد مــن منظور القرآن
قــد توّهم أتباع اتلّيار الســليّف أّن القرآن الكريم حافــٌل وزاخٌر وميلٌء 
بقياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشــاهد، ويأتون بشــواهد من اآليات 
الكريمــة إلثبات ما يّدعونه، وينبيغ هنا اتلطــّرق إىل ٰهذه الفكرة اخلطرية 

بشٍل خمترٍص ونقوم بنقدها. 
يقول ابن تيمية: »القــرآن واحلديث مملوٌء من ٰهــذا، يبنّي اهلل احلقائق 
باملقاييس العقلّية واألمثال املرضوبة، ويبنّي طرق التســوية بني املتماثلني 
ْم َحِســَب 

َ
والفرق بني املختلفني، وينكر ىلع من خيرج عن ٰذلك كقوهل: ﴿أ

احِلَاِت َســَواًء  يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ

َْعلَُهْم اَكذل
َ

ْن جن
َ
ــيِّئَاِت أ يَن اْجرَتَُحوا السَّ ِ

َّ
اذل

َفنَْجَعُل 
َ
حَمْيَاُهْم َوَمَماُتُهْم َســاَء َما حَيُْكُموَن﴾ ]ســورة اجلاثيــة: 21[، وقوهل: ﴿أ

ُْكُموَن﴾ ]سورة القلم: 35 و36[ أي ٰهذا 
َ

ُمْجِرِمنَي َما لَُكْم َكيَْف حت
ْ
ُمْسِلِمنَي اَكل

ْ
ال

يَن  ِ
َّ

َْعُل اذل
َ

ْم جن
َ
حكٌم جائٌر ال عدٌل، فإّن فيه تســويًة بني املختلفني، وقال: ﴿أ

اِر﴾  ُفجَّ
ْ
ُمتَِّقنَي اَكل

ْ
َْعُل ال

َ
ْم جن

َ
رِْض أ

َ
ُمْفِســِديَن يِف األ

ْ
احِلَاِت اَكل آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ

ئُِكْم  ـٰ ولَ
ُ
اُرُكْم َخرْيٌ ِمْن أ ُكفَّ

َ
]سورة ص: 38[. ومن التسوية بني املتماثلني قوهل: ﴿أ

َنََّة 
ْ
ْن تَْدُخلُوا اجل

َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
ُبِر﴾ ]سوري القمر: 43[، وقوهل: ﴿أ ْم لَُكْم بََراَءٌة يِف الزُّ

َ
أ

ِزلُوا﴾ 
ْ
اُء َوُزل َّ َســاُء َوالرضَّ

ْ
َأ

ْ
ــتُْهُم ابل يَن َخلَْوا ِمْن َقبِْلُكْم َمسَّ ِ

َّ
تُِكْم َمثَُل اذل

ْ
ا يَأ َولَمَّ

]سورة ابلقرة: 214[، والقرآن مملوٌء من ٰذلك.

ْم ُخِلُقوا ِمْن 
َ
كٰذلك يتمّســك أتباع الفكر السليّف بٰهذه اآلية املباركة: ﴿أ

ََذ  اِلُقون ﴾ ]ســورة الطــور: 35[، وكٰذلك بقوهل : ﴿َما اختَّ
ْ
ْم ُهُم اخل

َ
َغرْيِ َشْ ٍء أ
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 إِهٰلٍ بِما َخلََق َولََعاَل َبْعُضُهْم ىلَع  
َهَب  لُكُّ َ ٍ َوَما اَكَن َمَعُه ِمْن إِهٰلٍ إِذن ذلَ

َ
اهلُل ِمْن َودل

َبْعٍض﴾ ]سورة املؤمنون: 91[.

النقد
1ـ  يّديع أتباع الفكر الســليّف أّن القرآن واحلديث ميلٌء بقياس اتلمثيل 
أو قياس الغائب ىلع الشاهد، وٰهذه فريٌة ىلع القرآن العظيم، كيف والقرآن 
نَّ ال ُيْغين    َظنًّا إِنَّ الظَّ

َّ
رَثُُهْم إِال

ْ
ك

َ
يرفض الظّن رفًضــا باتًّا ويقول: ﴿َوَما يَتَِّبُع أ

َقِّ َشيْئًا﴾ ]سورة يونس: 36[.
ْ
ِمَن احل

هل ينيف القرآن الظنَّ تارًة ويعتربه غري احلّق، ثّم يستخدم الظّن يف إرشاد 
انلاس وهدايتهم، خصوًصا يف االعتقادات وأصول ادلين ومعرفة اهلل القائمة 

.
ّ

ىلع اإليمان وعقد القلب؟! كال
ـ كيف يكون القرآن مشحونًا بقياس اتلمثيل ومن جهٍة أخرى ينيف املماثلة   2

واالشرتاك مع األشياء ويرّصح بأنّه  ﴿لَيَْس َكِمثِْلهِ  َشْ ٌء﴾؟! ]سورة الشورى: 11[.
3ـ  والعجب من ابن تيمية أنّه من جهٍة يّديع أّن القرآن مملوٌء بقياس اتلمثيل 
والتســوية بني املتماثلني واتلفريق  بني املختلفني، ولٰكن من جهٍة أخرى يعّد 

ا هلل تعاىل!  قياس اتلمثيل أو الغائب ىلع الشاهد رشًك وندًّ
يقول ابن تيمية: »فأّما ما يفعله طوائف من أهل الكالم من إدخال اخلالق 
واملخلوق حتت قياٍس شمويلٍّ أو تمثيٍل يتساويان فيه، فٰهذا من الرشك والعدل 
باهلل، وهو مــن الظلم، وهو رضب األمثال هلل وهو مــن القياس والكالم 
ه السلف وعبوه؛ ولٰهذا ظّن طوائف من عّمة أهل احلديث والفقه  ي ذمَّ

ّ
اذل

واتلصوّف أنّه ال يتلكّم يف أصول ادلين، أو ال يتلكّم يف باب الصفات بالقياس 
ي ذّمه السلف« ]ابن تيمية، 

ّ
 العقيّل قّط، وأّن ٰذلك بدعٌة، وهو من الكالم اذل

بيان تلبيس اجلهمّية، ج 5، ص 81 – 83[.
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وأيًضا يقول: »واهلل - تعــاىل - هل املثل األىلع، فال جيوز أن يقاس ىلع 
غريه قياس تمثيٍل يســتوي فيه األصل والفــرع، وال يقاس مع غريه قياس 
شــموٍل تســتوي أفراده يف حكمه، فإّن اهلل - ســبحانه - ليس مثاًل لغريه 
وال مســاوًيا هل أصاًل، بل مثل ٰهذا القياس هو رضب األمثال هلل، وهو من 
الرشك والعدل باهلل، وجعل انلّد هلل، وجعل غريه هل كفًوا وسميًّا« ]ابن تيمية، 

بيان تلبيس اجلهمّية، ج 2، ص 347[.

4ـ  ما استشهد به ابن تيمية من اآليات بعيٌد عن قياس الغائب ىلع الشاهد 
أو قياس اتلمثيل لّك ابلعد، وما فرّسه ابن تيمية هو اتلفسري بالرأي املرفوض عند 

ي حّرمه الفكر السليّف وقد وقع فيما فّر منه.
ّ

ادلين. وهو من باب اتلأويل اذل
ْم ُهُم 

َ
ْم ُخِلُقــوا ِمْن َغــرْيِ َشْ ٍء أ

َ
وىلع ســبيل املثال اآلية املباركــة: ﴿أ

اِلُقوَن﴾، فيه ديلٌل عقيلٌّ مبنٍت ىلع احلرص العقيّل، وهو أّن ٰهؤالء املنكرين 
ْ
اخل

لوجود اهلل إّما ُخلقوا من غري علٍّة فهو الصدفة وحتّقق املعلول من دون علٍّة، 
فٰهذا الفرض باطٌل عقاًل، وإّما َخلقوا أنفســهم وٰهذا الفرض يستلزم تقّدم 
الشء ىلع نفسه، وهو يؤّدي إىل اجتماع انلقيضني. وإّما خلقهم موجوٌد غينٌّ 
ي 

ّ
باذلات ال حيتاج يف وجوده إىل علٍّة، وهو اهلل ســبحانه، وٰهذا هو احلّق اذل

تعــرتف به فطرتهم. فأين قياس الغائب ىلع الشــاهد يف ٰهذه اآلية املباركة؟! 
أين املقيس وأين املقيس عليــه وأين اجلامع بينهما؟! ال صلة بني ٰهذه اآلية 

املباركة وبني قياس الغائب ىلع الشاهد.

سادًساـ  المنهج البديل لقياس الغائب على الشاهد 

ينبيغ هنا أن نتطّرق إىل املنهــج ابلديل وانلظرّية ابلديلة لقياس الغائب 
ىلع الشــاهد يف جمال معرفة اهلل - تعــاىل - وصفاته، وهو املنهج » الربهايّن«. 
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إّن طرق االســتدالل املعروفة يف علم املنطق مخٌس: ادليلل الربهايّن، ادليلل 
اجلديّل، ادليلل اخلطايّب، ادليلل الشعرّي، ادليلل املغالطّي، ولّك ٰهذه األدلّة 
ي ال يأتيه ابلاطل 

ّ
 ادليلل الربهايّن، وهو الرصاط القويم اذل

ّ
ال يفيد ايلقني إال

من بني يديه وال من خلفه.
إّن قياس الغائب ىلع الشاهد يُعّد من األدلّة اجلديّلة، ويعاين من انلقص 
واخللــل املعريّف، وهو فاقٌد للقيمة املعرفّية؛ ألنّه ال يفيد ايلقني، بل ال يمنح 
 الظّن كما أثبتناه، وإّن الظّن ال يغين من احلّق شــيئًا. خاّصًة يف األحباث 

ّ
إال

ّيات ومعرفة اهلل - تعاىل - وصفاته، فينبيغ نلا أن نقرتح نظرّيًة 
ٰ
املتعلّقة باإلهل

بديلًة حتّل حمّل قياس الغائب ىلع الشاهد، وٰهذا ابلديل هو »صناعة الربهان« 
اليّت تفيد ايلقني املنطيّق ماّدًة وصورًة. 

قال ابن رشٍد حول ماكنة الربهان العقيّل وأهّمّيته: »فإّن الصنائع الربهانّية 
أشــبه ش ٍء بالصنائع العملّية؛ وٰذلك أنّه كمــا أن ليس يمكن من اكن من 
غــري أهل الصناعة أن يفعل فعل الصناعة، كٰذلك ليس يمكن من لم يتعلّم 
صنائع الربهان أن يفعل فعل صناعــة الربهان، وهو الربهان بعينه، بل ٰهذه 
الصناعة أحرى بٰذلك من سائر الصنائع، وإنّما خالف القول يف ٰهذا العمل؛ 
 عــن صاحب الصناعة. 

ّ
ألّن العمل هو فعــٌل واحٌد، فال يصدر رضورًة إال

وأصنــاف األقاويل كثريٌة: فيها برهانّيٌة، وغــري برهانّيٍة، وغري الربهانّية لّما 
اكنــت تتأّت بغري صناعٍة، ظّن باألقاويل الربهانّيــة أنّها تتأّت بغري صناعٍة، 
وٰذلك غلٌط كبرٌي؛ وذٰللك ما اكن من مواّد الصنائع الربهانّية ليس يمكن فيها 
 لصاحب الصناعة اكحلال يف 

ّ
قوٌل غري القول الصنايّع، لم يمكن فيها قوٌل إال

صنائع اهلندسة« ]تهافت اتلهافت، ص 241[.
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اجلدير باذلكر أّن ابن تيمية جعل قياس الغائب ىلع الشــاهد أمًرا مسلًّما 
فطريًّا عند لّك العقول، ولٰكّن ٰهذا االّدعء الفارغ من ادليلل ليس بصحيٍح؛ 
ألنّه لو اكن فطريًّا ملا اختلف العلماء والعقالء يف صّحة ٰهذا القياس واعتباره، 
مع أّن العقل السليم يرفض ٰهذا القياس كما ذكرنا، وكٰذلك أتباع املذاهب 

يطعنون فيه إلفادته الظّن.

الخاتمة

مــن األدلّة املعتمدة عليهــا يف األحباث العقديّة عنــد املتلكّمني »قياس 
ي عرّب عنه الفقهاء بالقياس الفقيّه، واملنطقّيون 

ّ
الغائب ىلع الشــاهد« اذل

بقياس اتلمثيل. وهو بمعىن إرساء حكٍم من جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر بسبب وجود 
اجلامع والقدر املشــرتك بينهما. وٰهذا اجلامع يتبلــور يف أربعة أموٍر: العلّة، 

واحلّد، والرشط، وادلاللة.
اعتمد املتلكّمون من األشــاعرة واملعزتلة والســلفّية ىلع قياس الغائب 
 ىلع الشــاهد يف إثبات صفات اهلل - تعاىل – وأفعاهل، وقاســوا الغائب وهو 
اهلل  وصفاته ىلع الشاهد وهو اإلنسان. واألمور املحسوسة بسبب املشابهة 
 واجلامع املوجود بينهما، فاألشاعرة يف زيادة الصفات ىلع اذلات قاسوا صفات 
اهلل  ىلع الصفات اإلنســانّية، كما أّن علم اإلنسان وقدرته وإرادته زائدٌة 

يف اإلنسان ىلع ذاته، فيف الغائب - وهو اهلل  - كٰذلك.
كٰذلــك املعزتلة رّكزت ىلع ٰهذا القياس يف كثــرٍي من املجاالت العقديّة 
اكحلسن والقبح، كما أّن اإلنسان يشــاهد من نفسه أنّه علٌم بقبح القبيح، 
مســتغٍن عنه، علٌم باســتغنائه عنه، فإنّه ال خيتار القبيح، فاهلل - تعاىل – 
كٰذلك؛ فإنّه  علٌم بقبح القبيح مســتغٍن عنه، فال يرتكب القبيح كما يف 

الشاهد وهو اإلنسان.
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واملدرسة الســلفّية أيًضا تعتين بقياس الغائب ىلع الشاهد أشّد االعتناء، 
حبيث تعتربه مزيانًا يف القرآن، وتعتقد أّن اإلنســان مفطوٌر ىلع التسوية بني 
املتماثلــني واتلفريق بني املختلفني، وهو قياس الغائب ىلع الشــاهد. وهناك 
تناقٌض وتناٍف يف كالم ابن تيمية بالنسبة إىل دور قياس الغائب ىلع الشاهد يف 
االعتقادات وإثبات العقائد ادلينّية، فتارًة يقول إّن »قياس األوىل« هو املعتمد 
فيها، ومّرًة أخرى يقول إّن قياس الغائب ىلع الشاهد هو ادليلل ىلع املعتقدات.
أّما املدرسة اإلمامّية فرتفض قياس الغائب ىلع الشاهد رفًضا شديًدا، وال 
تعّده ذا قيمٍة معرفّيٍة، وتعتقد أنّه ال يفيد ايلقني، بل يفيد الظّن، وأّن الظّن 

يف االعتقادات ال جيدي، بل حنتاج يف العقائد ادلينّية إىل ايلقني. 
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الخالصة

هناك إشاكيّلاٌت كثريٌة تدور حول مجلٍة من املفاهيم والقوانني املستعملة 
يف العلــوم، وخصوًصا يف العلــوم العقديّة املرتبطة بــاهلل ؛ مِلا جتّره من 
تصويٍر راجٍع ىلع االعتقادات املرتبطة بدين األشخاص، واليّت قد تبدو نوًع 
ما متعارضــًة أو متنافيًة مع ما ورد يف الرشع، أو تعتــرب ترّصفًا غري مأذوٍن 
بادلين، وباتلايل جيّر الختالفاٍت وتبايناٍت بني األمم وأفرادها؛ ذٰللك حاونلا 
يف مقانلــا ٰهذا اختيار أحــد املفاهيم اليّت برزت بشــٍل ملحوٍظ يف معظم 
ّية، واستعملت بنحٍو واســٍع يف أغلب - أو لّك - املسائل، أال 

ٰ
املســائل اإلهل

)*( ادلكتــور حممــد آل عيل، العراق، مدرس يف قســم الفلســفة، جامعة املصطــىف العاملية.

moc.liamg@ilalammmmm

مفهوم واجب الوجود ودوره في 
اإللهيات

محمد آل علي*
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وهو مفهوم واجب الوجــود، ورتّبنا ابلحث فيه ىلع مقتىض الطبع العليّم يف 
الفنون، إذ بدأنا ببيان معناه وكيفّيــة ارتباطه مع مصداقه، وكيفّية توظيفه 
يف املســائل العقديّة، سواٌء ىلع مســتوى إثبات اخلالق والعلّة األوىل تعاىل 
شــأنه، أو ىلع مســتوى إثبات صفاته وعظيم أفعاهل، متعّرضني بليان بعض 
اإلشاكيّلات ادلائرة حوهل، مستعينني بما يناسب املورد من نقٍل أو برهاٍن لّك 

حبسب طبيعته.
املفردات ادلاليّلة: واجب الوجود، ممكن الوجود، واجب الوجود باذلات، واجب 

الوجود بالغري، املفاهيم اثلانية املنطقّية، املفاهيم اثلانية الفلسفّية.

مقّدمة

 تلعــب املفاهيم واملصطلحات بشــٍل عمٍّ دوًرا أساســيًّا يف لّك العلوم 
والفنون، ســواٌء ىلع املســتوى العلــيّم وما يرتتّب ىلع اســتخدام املفهوم 
واملصطلح بشٍل صحيٍح، أو بشٍل غري صحيٍح، أو ىلع املستوى اتلعلييّم، 
فســوء فهم املصطلح من قبل املتعلّم قد يؤّدي به لطريٍق مســدوٍد أو مغلوٍط 
طلــق ىلع املفاهيم واملطلحات يف العلم بمفاتيح 

ُ
يف فهم نفس العلم، ومنه أ

العلــوم، وتتجّل مثل هاتني األهّمّيتني أكرث فأكرث لكّما اكن العلم ذا خطورٍة 
بالغٍة ىلع املســتوى املعريّف اتلأســيّس املتعلّق باألمور العاّمة، واملســتوى 
االعتقــادّي ادلييّن، وال خيىف ما حنن فيه مــن مصطلٍح، ومقدار تأثريه ىلع 
ابلحث الفلســيّف وابلحث العقــدّي، ودوره الكبري يف صناعة ادليلل وحلّه 
ملشــالك وشبهاٍت يف املسائل اتلوحيديّة، ثّم ال خيىف ىلع املتتّبع من كون ٰهذا 
املفهــوم واالصطالح لم يرد يف ضمن انلصوص الرشعّية، وٰهذا ما جيعل منه 
حمّل تأّمٍل، ويتأرجح بــني ثنائية القبول والرفض، خصوًصا إذا نظرنا بلعض 
املباين العقديّة من توقيفّية األســماء، أو حّت الصفات ىلع قول بعٍض، وما 
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ورَِد عليــه من اعرتاضات لرفضه ىلع عكس من ألزم إدخاهل مِلا هل من ادلور 
ُ
أ

الكبري علميًّا، وهذا ما سنتعّرض هل خالل ابلحث.
بدت ٰهذه املحاولة لتسليط الضوء ىلع ما أمكن من أهّم األحباث احلائمة 
حول مفهوم )واجب الوجود(، ودوره يف صناعة ادليلل ىلع مستوياٍت خمتلفٍة 
يف املســائل العقديّة، أو كيفّية توظيفه يف رّد الشبهات، أو كيفّية استعماهل 

كحيثّية من احليثّيات يف كال األمرين املتقّدمني.

التعريف بالمفهوم

لغًة: 
)واجب( وجب ابليــع واحلّق جيب وجوًبا ووجبــًة: لزم وثبت، ووجبت 

الشمس وجوًبا: غربت. ]الفّيويّم، املصباح املنري، ماّدة وجب، ص 248[
قال املصطفوي: األصل الواحد يف املاّدة: هــو ثبوٌت مع لزوٍم، والقيدان 
ملحوظان يف األصــل، فإطالق املاّدة ىلع مفاهيم الســقوط والوقوع واحلّق 
 

ّ
والغــروب واجلنب يكون من مصاديق األصل إذا لوحــظ فيه اتلثبيت، وإال

فيكون جتّوًزا. وبٰهذا االعتبار يستعمل الواجب يف األحاكم الرشعّية، ويف علم 
الكالم ىلع الوجود احلّق ذلاته ويف ذاته يف مقابل املمكن. ]املصطفوي، اتلحقيق يف 

لكمات القرآن الكريم، ج 13، ص 31[

)الوجود( واملراد به كون الشء يف األعيان يف مقابل العدم.
فيكون املعىن اللغوّي ملرّكب )واجب الوجود( هو لزوم الشء وثبوته يف األعيان.

اصطالًحا: 

هو املوجود اذلي إذا اعترب بذاته وجــب وجوده، ومت فرض غري موجوٍد 
لزم منه حماٌل ... ال علّة هل فاعلّيًة وال اغئّيًة وال صورّيًة وال ماّديًّة. ]آل ياســني ، 

الفارايّب يف حدوده ورسومه، ص 683[
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وذكر ابن ســينا: معىن واجب  الوجــود بذاته أنّه نفــس الواجبّية، وأّن 
وجوده باذلات، وأّن لّك صفٍة من صفاته بالفعل ليس فيها قّوٌة وال إماكٌن وال 

استعداٌد. ]ابن سينا، اتلعليقات، ص 50[

واتلحقيق يف معنــاه أن يُقال: املصطلح مرّكب مــن لفظتني )الوجوب( 
و)الوجود(، ومعىن الوجوب هو اللــزوم، ولّما ُقّيد ٰهذا اللزوم بالوجود فصار 
املعىن ما اكن الزًما وجــوُده، والصيغة اللفظّية هل )موجــود واجب(، لٰكّنه 
اســتعمل ىلع طريقة اتلعبري بـ)واجب الوجود( ىلع حّد ما يقال يف مســأليت 
)قبح الظلم( و)حســن العدل( واملــراد )الظلم قبيٌح( و)العدل حســٌن(، 
ي يكون الوجود الزًما هل، ثّم ٰهذا 

ّ
واملوجود الواجب يراد به ٰذلــك املوجود اذل

اللــزوم قد يكون الزًما للــشء من ذاته وهو ما يطلقــون عليه خصوص 
مصطلــح )واجب الوجود باذلات(، وقد يكــون ال من ذاته بل عرًضا عليه 
بعلّــٍة، وهو ما خيّصونه بإطالق )واجب الوجود بالغري(، وطريقة اســتعمال 

املفهوم يف املسفورات الفلسفّية والعقديّة. 
يستعمل بنحوين من حيث الصناعة اللفظّية واالستعمال، فقد يستعمل 
مقّيًدا بأّحــد القيدين املذكورين، فيكون معناه بما تقّدم، وقد يســتعمل 
مطلًقا غري مقّيٍد بقيٍد، وحبســب االســتعماالت ينبــيغ أن يكون املعىن 
 أّن االستعمال حبسب 

ّ
زم، إال

ّ
املتعنّي منه هو القدر املشرتك من الوجود الال

ما عليه أهل الفّن هو قصد خصوص ما اكن الوجود الزًما ذلاته، أي بمعىن 
واجب الوجود بذاته.

تقسيم الموجودات 

املحمول إذا نســب إىل موضوعه يف القضّية فإّن كيفّية نســبته إيله تكون 
ىلع ثالثة وجــوهٍ: يه الوجوب أو اإلماكن أو االمتناع، وهو ما يعرّب عنه بماّدة 
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القضّية يف املنطق، وأّما يف علم الفلســفة فجّل اهتمامها هو دراسة موضوع 
املوجود وابلحث عن احلقائق وحتّقق وجوداتها، فاكن عمدة مسائلها وقضاياها 
هل البسيطة اليّت يسأل بها عن ثبوت حممول الوجود ملوضوعته، وكيفّية نسبته 
إيلهــا، ويه ال خترج عّما اكن من الكيفّيات يف القضّية املنطقّية، فالوجود إذا 
نّسب ملوضوعته فال خيلو إّما أن تصّح نسبته إيلها وتستحّق محل الوجود عليها، 
 محل العدم عليها كرشيــك ابلاري أو اثلالثة 

ّ
وإّما ال تصّح وال تســتحّق إال

املوصفة بكونها زوًجا، واثلاين هو ما يســّمونه بممتنع الوجود. وما يصّح نسبة 
الوجود إيله: إّما أن يكون واجبًا وجوده، اكلســبب األّول للعالم، وكزيٍد بعد 
تمــام مجيع علله، وإّما أن ال يكون قد وصل حلّد الوجوب يف وجوده كزيٍد قبل 
تمام مجيع علل وجوده، واألّول هو ما يســّمونه بواجب الوجود، واثلاين ممكن 
الوجــود، وواجب الوجود قد يكــون وجوبه الزم نلفس ذاتــه وهو ما خيّص 
بمصطلح واجب الوجود دون تقّيٍد حبسب االستعمال، وقد يكون وجوبه غري 
نابٍع من ذاته، بل عرٍض عليه من جهة علله، ويكون بنفس ذاته بغّض انلظر 
عن علّته ممكن الوجود، وٰهذا ما يُعرّب عنه حبسب االصطالح بواجب الوجود 
بغريه. فاملفاهيم ونسبتها للخارج خترج ىلع أقساٍم: ممتنٍع ذلاته، وواجب الوجود 
ذلاته، وممكن الوجود ذلاته )واجب الوجود بغريه(، فوجوب الوجود قد يستعمل 
ملا هو باذلات وملا هو بالغري، وهناك استعماٌل ثالٌث وهو ما يعرّبون عنه بالوجوب 
بالقياس للغري، ومعناه انزتاع الوجوب من الشء بعد مالحظة مقايسته بالغري 
من املوجودات إذا اكنت بينهما عالقة العلّية أو االستدعء واملصاحبة اللزومّية 
بينهما، اكلوجوب الالحق للعلّة األوىل حال مقايســتها مع معلوالتها، فالعلّة 
األوىل واجبة الوجود مــا دام معلوهلا موجوًدا أي بالقياس ملعلوهلا؛ إذ املعلول 
 فال حتّقق هل، وكٰذلك من جهة املعلول فهو واجٌب ما 

ً
ما لــم تتحّقق علّته أّوال

دامت علّته اتلاّمة موجودًة، أي بالقياس لعلّتها، حال غّض انلظر عن الوجوب 
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احلاصل هل بالغري من علّته، فلم يلحظ املعلول بنفســه، بل باملقايســة حلال 
علّته، وكذا لو اكنت بني املقايََســني عالقة العلّة املشــرتكة بينهما بأن يكونا 

معلويل علٍّة ثاثلٍة. ]انظر: املريداماد، األفق املبني، ص 143[

مرتبة مفهوم واجب الوجود وكيفّية إدراكه 

املفاهيم هلــا مراتب متعّددٌة تبًعا نلفس خصوصّيــة املفاهيم، فمنها ما 
يُسّم باملفاهيم األّويّلة ومنها ما يُسّم باملفاهيم اثلانية، ثّم املفاهيم اثلانية 
ىلع قســمني ثانيٍة فلســفّيٍة وثانيٍة منطقّيٍة، وملّخــص الكالم فيها ألجل 

اتلفريق بينها نقول: 
املفاهيــم األوىل أو املاهوّية: ويه ما تمّثل حقيقة املوجود وماهّيته وما به 
قوامه وذاته وذاتّياته، وســّميت باألّويّلة لكونها أّول ما يدركه اإلنســان من 
 أو تفصياًل، وتكون موضوًع ملــا تبتين عليه بايق املفهومات 

ً
األشــياء إمجاال

واألحاكم، اكإلنسان واحليوان والسماء، حيث تمّثل حقيقة الشء اخلاريّج.
وكيفّيــة إدراكنا هلــا فيف املحسوســات بمقدار ما تنعكــس من صور 
املحسوسات عندنا بعد مواجهتها واتلمزّي بني ما هو سبٌب يف الشء وبني ما 
هو ُمسّبٌب من الشء، والسبب منها هو حقيقة الشء املعرّب عنه باحلقيقة. 
واملفاهيم اثلانية الفلســفّية: يه عوارض انزتاعّيٌة تعرض املفاهيم األوىل 
املاهوّيــة بعد تعّقلها يف ظــرف اذلهن ىلع أن ال يكــون لوجودها يف اذلهن 
مدخلّيــٌة يف املوصوف وقيــٌد هل، وتمّثل حنو وجود الــشء أعّم من الوجود 
اذلهيّن أو اخلاريّج، اكلوجود واإلمــاكن والعلّة واللكّّية واجلزئّية، فال حتمل 
ىلع الشء يف األعيــان ىلع أنّه هو أو من ذاتّياته كمــا يف املفاهيم األّويّلة، 
وال تكــون صفًة خلصوص حال الوجود العييّن للــشء اكلفوقّية، وليس يف 
الطبيعــة جهة اقتضاٍء هلا، كما يف لوازم املاهّية، وبموجب ٰذلك لكّه ال يكون 
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شٌء من املفاهيم اثلانية الفلسفّية متأّصاًل يف اخلارج العييّن. ويمكن اتلعبري 
عنهــا بنحٍو جامٍع ما اكنت مبيِّنًة حلال وجود الشء اذلي ليس هل ما بإزاٍء يف 
العني، ومتمزّيًة عن موضعها يف ظرف األذهان. وأّما كيفّية إدراكنا ملثل ٰهذه 
ــا أو عقــاًل وحتليل املوضوع يف اذلهن،  املفاهيم فبعد إدراك موضوعها حسًّ
يمكــن للعقل إدراك املفاهيم العاّمة العارضة عليه إّما بلداهتها يف نفســها 
وكونها من املرتكزات الرضورّية اكلوجود والشيئّية، وإّما بمعونة املقارنة بني 

املوجودات اكلعلّّية، أو ما يقود إيله الربهان.

واملفاهيم اثلانية املنطقّيــة: ما تكون عرضًة للمعقوالت من حيث كونها 
مقّيدًة بالوجود اذلهيّن، بمعىن يه صفة املعقول وحاهل برشط وجوده يف اذلهن، 
 بلحــاظ الوجود اذلهيّن، ومنه قالوا: 

ّ
حبيــث ال يصّح أن يوصف به الشء إال

 ذهنّيًة، مع مالحظة كونها موصلًة للعلم 
ّ

القضايا املنعقدة منها ال تكــون إال
بالشء تصّوًرا أو تصديًقا، ومثاهلا اللكّّية واجلزئّية واحلمل والوضع ومشاكالتها، 

وكيفّية إدراكها يكون باتلحليل العقيّل بعد تقّرر موضوعتها اذلهنّية.

ومفهوم واجب الوجود هو من قســم املعقوالت اثلانية الفلسفّية؛ إذ هو 
ممّثٌل حلال وجود الشء يف األعيان، سواٌء اكن ٰذلك الواجب باذلات أو بالغري.

وأّما كيفّية إدراكه فيما اكن واجبًا بالغري)ممكن الوجود باذلات(، فمن خالل 
مالحظة حال املوجودات وكون وجودها وحنــوه حييك عن احتياجها لعلٍّة ما، 
وأنّها الزمة اتلحّقق تلحّقق علّتها، ينزتع العقل مفهوم واجب الوجود بالغري 
هلا، ومع غّض انلظر عن حتّققها وحتّقق علّتها ينزتع منها مفهوم ممكن الوجود.

وأّمــا إدراكه فيما اكن واجب الوجود بــاذلات فمن جهة أنّا ندرك األمور 
اليّت تتعلّق يف الوجود بغريها من طريق احلّس أو من وجٍه آخر، فتكون داللة 
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ي حصل ىف أذهاننا من املوجود 
ّ

واجب  الوجــود بذاته ىلع الضّد من املعىن اذل
بغريه. ومثل ٰذلك تصّورنا األشياء العدمّية من الوجوديّة.

وأيًضــا مّما يعني ىلع ٰذلك أنّا قد نرى أشــياء كثريًة من غري أن نرى معها 
ي ال سبب هل.

ّ
علّتها أو سببها اكألفالك، فنتصّور من ٰذلك يف أذهاننا الوجود اذل

كّلّية مفهوم واجب الوجود وعدم صدقه على كثيرين

املفاهيــم إّما أن تكون لكّّيًة أو جزئّيًة ويمتنع اجتماعهما وارتفاعهما عن 
لّك مفهوٍم، ومفهوم واجب الوجود أحد تلك املفاهيم، واملالك فيهما بكون 
نفس تصّور املفهوم يمنع وقوع الرشكة فيه أم ال، وإذا ما تأّملنا تصّور مفهوم 
الواجــب جنده يف ظرف تصّوره ال مانع من وقوع الرشكة فيه، فنفس املفهوم 
غري مشــتمٍل ىلع خصوصّية مصداٍق بعينه تمنع فرض صدقه ىلع كثريين، 

وال يمّثل عني تلك اخلصوصّيات.

نعم، يف ظرف الصدق واالنطباق يمتنــع صدقه ىلع كثريين، فليس هل 
 مصداٌق واحٌد يف الواقع، وٰهذا خمتصٌّ بالواجب باذلات، وحاصل ادليلل 

ّ
إال

فيه أن يُقال:

لــو فرضنا صدق مفهــوم واجب الوجود ىلع واجبــني أو أكرث، ففروض 
ّيات الشفاء، ص 45[: 

ٰ
املسألة ال خترج من احتماالٍت عّدٍة ]انظر: ابن سينا، إهل

أن تكون حقيقة وجوب الوجود ذاتّيًة للٍّ منهما، كحقيقة اإلنســان . 1
بالنسبة لفردين منه أو انلاطق

أن تكــون حقيقة وجوب الوجود عرًضــا ىلع حقيقتيهما، اكلزوجّية . 2
بالنسبة لألربعة والكتابة لإلنسان.
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لو بنينا ىلع الفرض األّول فال خترج من كونها جنًسا أو فصاًل أو نوًع، 
وىلع الفرضــني األّولني يلزم الرتّكب يف احلقيقة الواجبة؛ إذ اجلنس حيتاج 
لضميمة الفصل يك تتحّصل حقيقة نوعه، والفصل ما لم يكن جنًســا فال 
معــىن هل؛ إذ ما ال جنس هل فال فصل هل، وأّمــا إذا اكنت نوًع فيلزم تعّدد 
شخيص الواجبني بأمٍر عريضٍّ خارج عن حقيقتيهما، وٰهذا عني االحتياج 
للغري؛ إذ العريّض إّما أن يكون قد عرض احلقيقة ألمٍر راجٍع نلفس اذلات، 
فيكون لكٌّ من الواجبني هلما نفس تلك العرضّيات، فال يكونان اثنني، فما 
فرضناه متعّدًدا يكون واحًدا، وٰهذا باطٌل غري مراٍد ملن قال بصدق الواجب 
ىلع شــخصني متمايزين. وإّما أن يكون عروض الصفة العرضّية ٰهذه ألمٍر 
ولعلٍّة خارجٍة عــن اذلات، وٰهذا عني االحتياج للغري، وهو خالف فرض 

كون لكٍّ من الشخصني واجب الوجود مستغنيًا عن غريه.

ولو بنينا ىلع الفــرض اثلاين من كون نفس مفهــوم واجب الوجود 
عرًضا ىلع حقيقيت فردين، اكللون والكتابة لإلنسان، والزوجّية لألربعة 
واحلرارة للنــار، فيلزم من ٰهذا الفرض أّن حقيقة وجوب الوجود معلوٌل 
متأّخٌر عن ذات حقيقة الشء، وتابٌع لشٍء غريه، ســواٌء فرضنا علّته 
ه يشري وينتيه لعدم واجبّية ما 

ّ
نفس اذلات أو شــيئًا خارج اذلات، ولك

يصدق عليه واجب الوجود باذلات.

وهنــاك وجوٌه أخرى أكرث تفصياًل ملنع صــدق مفهوم واجب الوجود ىلع 
كثريين بنحو استقراء أنواع املفاهيم املمكنة اليّت يمكن فرضها يف لّك مفهوٍم 

]انظر: رسائل ابن سينا، ص 70؛ املريداماد، األفق املبني، ص 146[:

أّوهلــا: أن يصدق صدق انلوع عليها، حبيث تكــون أفراًدا متعّددًة نلوٍع 
واحٍد، وٰهذا حمــاٌل يف حّد ذاته؛ إذ انلوع الواحــد ال يكون متعّدد األفراد 
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 من جهة املاّدة اليّت حيملها انلوع القابلة ملشــّخصاٍت متعّددٍة تتعّدد بها 
ّ

إال
األشخاص، ومن املعلوم حبسب أدلّة صفات الواجب من كونه ليس بماّديٍّ 
وال جســماينٍّ؛ ملنافاته لوجوب الوجود، حبيث يكــون لّك فرٍد إنّما صار فرًدا 
وشــخًصا لعلٍّة غري حقيقته اكلزمان واملاكن والوضع وغريها من املشّخصات 
الفرديّة، فال يكون هــو بعينه احلقيقة الواجبــة القّيومّية؛ وعليه فواجب 

الوجود يستحيل أن يكون نوًع ملختلفني بالعدد. 

وأيًضا يمكن أن نقــول: احلقيقة الواحدة نوعّيٌة اكنت أو غريها ال تكون 
 للزم أن ال توجد تلك احلقيقة لواحٍد من 

ّ
متكرّثًة بنفســها وحبّد ذاتها؛ وإال

األفراد؛ إذ لكّما فرضنا وجوده فال بّد وأن يكون متكرّثًا حبسب ذاته، فوجب 
أن يتكرّث بعلٍّة ما، وٰهذا خالف كونه واجب بذاته قّيوًما بوجوده.

ثانيها: أن يصدق صدق اجلنــس ىلع أنواعه، وٰهذا حماٌل يف حّد ذاته، من 
جهة أّن اجلنس ليس هل يف نفســه حتّصٌل وال تقّوٌم حلقيقته، ىلع حنو اتلمام 
والكمال فعاًل، وإنّما تتحّصل وتتقّوم حقيقته مستكملًة بالفعل بفصٍل منّظٍم 
إيلها، فصّح أن يقال: للجنس حالٌة منتظرٌة غري متقّومٍة وال مســتكملٍة وال 
ي ليس هل 

ّ
متحّصلــٍة فعاًل يف الوجود، وٰهذا خالف حقيقة واجب الوجود اذل

 للزم كونه غري 
ّ

معىًن غري تأّكد وحتّقق وجوده فعاًل دون حالٍة منتظرٍة هل، وإال
 وأبًدا ورسمًدا.

ً
واجب الوجود، بمعىن وجوده الفعيّل رضوريٌّ هل أزال

ثاثلًا: أن يصدق عليها صدق الفصل، وٰهذا حماٌل فما ال جنس هل ال فصل.

ا  ا اكن أو خاصًّ رابًعــا: يصدق عليها صدق العرض ىلع معروضاتــه، عمًّ
وكالهمــا حماٌل؛ إذ لّك فرٍد إّما أن يكون واجب الوجود حبّد ذاته قبل عروض 
وجــوب الوجود عليه، فال معىن لعروضه، وإّمــا صار واجب الوجود بنفس 
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العروض، وحيــث إّن لّك عريضٍّ معلٌّل فيكون صدق وجوب الوجود معلاًّل، 
واحلال أنّه ال شء من واجب الوجود بذاته وجوده بعلٍّة.

وىلع أّي حاٍل ال يمكن تصّور وجوب الوجود بذاته طبيعًة عّمًة مرسلًة؛ إذ 
الطبيعة العاّمة املرسلة ال حتّصل هلا يف نفسها فعاًل، وفعلّيتها منوطٌة بغريها، 
واحلال أّن واجب الوجود يف ذاته فعلّيتــه عني ذاته، فال يمكن تصّور كونه 

طبيعًة مرسلًة، بل ال يمكن أن يكون شخًصا لطبيعٍة مرسلٍة.

نسبة مفهوم واجب الوجود لمصداقه

ما يريده املصطلح من اتلعبري هو نسبة الوجود للواجب، فاملوجودات ىلع 
أحناٍء متعّددٍة حبسب اتلقسيم العقيّل:

موجوٌد بوجوٍد هو غري ذاته، وبفاعٍل يغاير تلك اذلات والوجود، كعالم . 1
املمكنــات، فيه موجوداٌت ال يكون الوجود عــني ذاتها، ووجودها 
ُمفاٌض عليها من فاعلها املغائر ذلواتها ووجودها، ومن ســمتها أنّها 
إذا نظرنا إىل ذواتها مع غّض انلظر عن موجدها أمكن يف نفس األمر 

انفاكك ذاتها عن الوجود.

موجوداٌت موجودٌة بذاتهــا بوجوٍد هو غري ذاتها، فوجودها من ذاتها، . 2
زم اذلايّت للشء وإن اكن 

ّ
ولٰكن بوجوٍد مبائٍن ذلاتها، وٰهذا أشبه بالال

بني املوردين فرٌق، فهو مقتــىض نفس الشء ولٰكن هو غري الشء 
حقيقًة، اكلزوجّيــة لألربعة، فمثل ٰهذا املوجود هل ذاٌت ووجوٌد يغاير 
اذلات، ويمكن اتلفكيك بينهما يف اتلصــّور، وإن امتنع اتلفكيك 
بينهمــا يف الوجود واتلحّقــق؛ إذ الوجود مقتىض اذلات فيســتحيل 
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انفاككهما خارًجا، وذهــب بعض املتلكّمني لكون اخلالق  والعلّة 
األوىل ىلع ٰهذا انلحو من املوجودات.

موجوٌد باذلات بوجوٍد هو عني ذاته، فٰهذا موجوٌد ليس هل وجوٌد يغاير . 3
ذاته، حبيث يســتحيل اتلفكيك بني املوجود ووجوده ذهنًا وخارًجا، 

ومثاهل اخلالق والعلّة األوىل عند احلكماء املحّققني.

وٰهــذا املعىن اثلالث هو ما قصده الفيلســوف للتعبــري عن الواجب - 
تعاىل - شــأنه، حيث لّمــا اكن فهم الوجــود عرفًا ٰذلك املعــىن االعتبارّي 
الزائد عن حقيقة الشء وذاته الالحقة به، وأّن نســبته للشء نسبة إماكن 
 اتلحّقق والعدم، أراد احلكيم اتلعبري عن الفهم اتلحقييّق الربهايّن بنســبته 

للخالق ، من كونه واجبًا هل من ذاته فعرّب عنه بواجب الوجود باذلات.

ومن ٰهذا ابليان نعلم أنّه يســتحيل تصّور نســبة وجوب الوجود للواجب 
؛ لكون العارض  بنحو العرض مطلًقا، فليس هو بعرٍض عمٍّ وال عرٍض خاصٍّ

متأّخًرا عن املعروض يتبعه لعلٍّة ما.

ي هو عــني اذلات غري املبائن 
ّ

ووجوب الوجود هــو تعبرٌي عن الوجود اذل
واملغائر حلقيقــة املوصوف، فال يكون لعلٍّة ابلّتة. وأيًضا ال يتصّور أن يكون 
جنًسا أو نوًع؛ لكونهما من تعبريات املاهّية، وال ماهّية للواجب وراء وجوده.

واملتحّصــل من لّك ٰهذا أّن مفهوم واجب الوجود ـ وإن كّنا قد عرّبنا عنه 
بكونه عني ذاتهـ  نســبته للواجب نسبة املعىن االعتبارّي واملفهوم االنزتايّع 
الفلســيّف املأخوذ من حلاظ اذلات الواجبة املتقّدسة من دون حتّيثها حبيثّيٍة 
تقّيديٍّة أو تعليلّيٍة، وليس هو ذات عني الواجب تعاىل شأنه، ىلع حّد ما يقال 
كون اإلنســان عني ذات أفراده، بل مثله مثل ما يقال: اإلنسانّية االعتبارّية 
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منزتعٌة من عني ذات اإلنســان دون حيثّيٍة تعليلّيٍة أو تقّيديٍّة، فعندما يُعرّب 
اإلنسانّية ذات اإلنسان فليس املقصود كونها عني ذات اإلنسان، كيف ٰذلك 
ويه من املفاهيم االعتبارّية االنزتاعّية، بل املراد اإلنسانّية االعتبارّية ليس 
هلا منشــأ انزتاٍع غري عني ذات اإلنسان، فخالصة اتلعبري فيه هو بيان كون 
الوجود للواجب ليس مّما حيتاج إىل علٍّة التّصافه بالوجود كوجود اإلنســان 
 بعلٍّة خارجٍة عن ذات اإلنسان، وكذا ال حيتاج 

ّ
ي ال يقال ىلع اإلنسان إال

ّ
اذل

لقيٍد يك يّتصف بالوجود، كما يقال للجدار أبيض بقيد وجود ابلياض فيه. ثّم 
يلعلم كون واجــب الوجود ليس ذاتًا للواجب وال ذاتيًّا ال يصرّيه معىًن زائًدا 
عن احلقيقة أو الحًقا من اللواحق املعلولة املتأّخرة عن مرتبة اذلات، وسيأيت 

بيانه والوقوف ىلع برهانه.

نظائر مفهوم واجب الوجود

اســتعمل يف اتلعبري عــن اخلالق جمموعٌة مــن املصطلحــات العلمّية 
ها ذات إفاداٍت خاّصٍة معرّبٍة عن حلاٍظ ما 

ّ
االصطالحّية وانلقلّية الرشعّية، ولك

تبًعا لقصد املستدّل أو تبًعا للمورد املستعمل، اكلعلّة وأّول العلل، واملبدع، 
ها غري 

ّ
والصانــع، واهلل، وغريها من املصطلحات واألســماء والصفات، ولك

ناظرٍة ملســألة طبيعة نســبة الوجود للواجب، وأّما بالنسبة للفيلسوف فلّما 
ثبت كون املوضوع يف الفلســفة هو املوجود من حيث هــو موجوٌد ومعرفة 
أحاكمه العاّمــة، ولّما ثبت كون العلّة األوىل للعالم حبســب الربهان ليس 
مّما يمكن حتليلها حتلياًل عقليًّا إىل ماهّيٍة ووجوٍد، وال يمكن فرض وجودها 
أيًّا ما اكنت حقيقتها زائدًة عليها؛ اضطّر الفيلســوف للتعبري عّما يناســب 
موضــوع حبثه أن يُعرّب عن اخلالق والصانــع بواجب الوجود، حيث الوجوب 
يعرّب به عن الرضورة املقاربة لذلاتّية املستعملة يف املاهّيات، واليّت يُعرّب عنها 
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بالرضورة األزيّلة حبســب االصطالح املختّص بمصداق الواجب، والوجود 
عن اتلعنّي واتلحّقق، وباتلايل الوجود فيها عني ذاتها، والوجود هو بعينه عني 
مرتبة اذلات فيها، خبالف املوجودات املاهوّية اإلماكنّية اليّت ال يكون الوجود 
فيهــا واجبًا هلا أو عني ذاتها، ومنه يمكن القول بكون مفهوم واجب الوجود 
هو ما يعرّب عن نســبة الوجود للواجب كنسبة اإلنسانّية لإلنسان، واألسماء 
والصفــات واملصطلحات األخرى لم تؤخذ فيها ٰهــذه احليثّية االصطالحية 
اخلاّصة بانلظر الفلسيّف تبًعا ملوضوعه وما يبحث عنه. نعم، ال يبعد بنحٍو ما 
أن يكون االسم الرشيّع الغيّن شاماًل ملعىن واجب الوجود؛ إذ معناه املستغين 
ي يكون غري متعلٍّق بش ٍء خارٍج عنه يف أموٍر ثالثٍة: 

ّ
عن غريه مطلًقا، أو اذل

يف ذاته، ويف هيئاٍت متمّكنٍة من ذاتــه، ويف هيئٍة كمايّلٍة إضافّيٍة ذلاته. ]ابن 
سينا، منت اإلشارات واتلنبيهات، ص 113[، فإذا الحظنا الوجود اخلاّص اإلليّٰه الُمعرّب 

عنــه بواجب الوجود لصّح أن يقال غينٌّ عن غريه مطلًقا، ولٰكن يبىق ال يعرّب 
عن الغرض اخلاّص للبحث الفلسيّف.

التاريخ العلمّي للمصطلح

لو تتبّعنا الفلســفات وادليانات الواصلة إيلنا منذ نشوئها لوجدنا تطّرقها 
ملســألة خالق العالم ومدبّــره، وىلع الرغم من شــيوع املســألة بني تلك 
الفلســفات - بغّض انلظر عن مقدار االختــالف فيها - جندها قد تطّرقت 
ذت عناوين بمقدار 

ّ
هلا بعناوين خمتلفٍة غري عنوان واجب الوجــود، بل اخت

حلاظاتهــا وما تؤّدي إيله براهينها، فابلعض نعته بالصانع كما يف الفلســفة 
�Δημιουργο((*)، وهو مرّكٌب  ς( ايلونانّية، وأصل ٰهذا اللفظ يف ايلونانّية

.Demiourgos تقرأ: يف الالتينية  (*)
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 )Ergon( اجلمهــور، وأرغون )Demios( )يف الالتينيــة من )ديميــوس
ي يمارس مهنًة 

ّ
العمل، ومعناه: العامل يف ســبيل اجلمهور، أو الصانــع اذل

يدوّيًة، واقترص أفالطون مثاًل يف بيانه إلثبات اإلهٰل بعنوان الصانع، وأطلقه 
يف كتاب طيماوس )Timee( ىلع صانع  العالم ، وفّرق بني الصانع األىلع أي 
ي خلق نفس العالم، وبني اثلواين اليّت خلقها بنفســه وفّوض إيلها 

ّ
اإلهٰل اذل

خلق املوجودات الفانية. ]صليبا، املعجم الفلسيّف، ج 1، ص 270[

 وابلعض نعت اإلهٰل باخلالق كما يف ابلويلنزي يف أسرتايلا القديمة، فجّل اعتقادهم 
هو خالق األرض وخمرجها من ابلحر. ]اهلاشيّم، تاريخ األديان وفلسفتها، ص 266[

نعــم، ورد بعض اتلعبــري مّما يقرب من معىن واجــب الوجود يف كتاب 
اتلوراة، فقد أطلق اخلالق ىلع نفســه باللغة العربّية ـ ويه لغة اتلوراة ـ اسم 

)ְיֹהָוה((*) أي الاكئن بذاته. ]وداد عّباس، الالهوت انلظرّي، ج 2، ص 120[
والكتاب املقدس كثرًيا ما يقّدم اخلالق بنعت األزيّلة واألبديّة، فقد قال: 

إنّه األّول واآلِخر. ]انظر: إشعياء 44 :6[
فلم يكن هناك اســتعماٌل واضــٌح للمصطلح باملعىن املحــّدد، واتلتّبع 
االستقرايّئ يشري إىل أّن أّول املستعملني هل هو الفارايّب يف صدد إثباتاته لواجب 
الوجود، واستعماهل كحدٍّ أوسط إلثبات بايق الصفات اجلمايّلة اثلبوتّية ونيف 

الصفات اجلاليّلة السلبّية.

دور المفهوم في براهين اإلٰلهّيات

  حبســب ما قامت عليه الرباهني يف الوجود اإلليّٰه من كون الواجب
أّحدّي اذلات وبسيط املعىن، ال حمّل للتعّدد فيه بوجٍه من الوجوه، فال يصّح 

(*)  تقرأ: يهوه.
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حتليل ذاته لوجــوٍد وماهّيٍة، وال يصّح تكثري احليثّيــات فيه، فّل ما هل من 
الصفــات اجلمايّلة واجلاليّلة ىلع تعّددها ترجع حليثّيٍة واحدٍة فيه مأخوذٍة من 
ذاتــه ، ويه حيثّية وجوب الوجود، فّل صفٍة مشــريٍة لكماٍل وجوديٍّ أو 
صفٍة جاليّلٍة لسلب نقٍص ترجع حليثّية وجوب وجوده، وٰهذا ما يعرّبون عنه 
يف االصطالح الفلســيّف: )واجب الوجود باذلات واجٌب من مجيع اجلهات( 
بمعىن رجوع لّك ما هو هل حليثّية وجوب الوجود ذلاته املقّدســة، فٰهذه اجلهة 
وحدهــا مزنتلها مزنلة مجيع جهــات العّز والكمال، ومثابتهــا مثابة مجلة 
حيثّيات العلّو واملجــد. فاتّصاف القّيوم بأّي صفٍة مــن الصفات الكمايّلة 
اليّت تليق جبناب جمده، معناه استحقاق إطالق االسم املوضوع تللك الصفة 
ىلع حيثّية وجوب الوجود هل، ويه احليثّيــة القّيومّية الوجوبّية اذلاتّية. ]انظر: 

املريداماد، األفق املبني، ص 195[

ومنه - وبصورٍة عّمٍة - يتبنّي بعــد ثبوت ٰهذه احليثّية هل  أنّه يمكن 
ا أوســط إلثبات مجيع ما للواجب مــن صفات كماٍل، وحتّققها  جعلها حدًّ
ىلع حنــو الفعلّية ودون حالٍة منتظرٍة هل، ونيف مجيع ما خيّل بوجوب وجوده، 
فوجــوب الوجود يرفع جهــة اإلماكن وجهة ما بالقــّوة، ومنه لّك ما أمكن 
نســبته للواجب فهو واجٌب هل؛ النتفاء جهــة اإلماكن فيه؛ لوحدوّية جهة 
وجــوب وجوده. وكذا تكون رافعًة مِلا بالقّوة؛ فــّل كماهل فعيّل اتلحّقق هل، 
فــال علم معلوٌل هل، وال قدرة منتظــرٌة وال إرادة معلولٌة وال منتظرٌة، وال 
شء متجــّدٌد هل، فجهة وجوب وجــوده وحيثّيته الواحدة والفاردة منشــأ 
اتّصافــه بكّل ما هو كماٌل بنحو الفعلّية دون إمــاكٍن أو قّوٍة، وٰهذا ابليان 
يغين عن اســتقصاء واســتصحاف مجيع األدلّة بليان كيفّية توسيط حيثّية 
ّية، ســواٌء ىلع مســتوى إثبات واجب 

ٰ
وجوب الوجود يف مجيع الرباهني اإلهل

الوجود كما يف الربهان األســّد )برهان اإلماكن والوجوب(، أو ىلع مستوى 
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إثبات الصفات اجلمايّلة الكمايّلة، اكلعلم والقدرة واحلياة واإلرادة والسمع 
وابلرص وغريها، أو ىلع مســتوى نيف انلقص والصفات السلبّية، اكجلسمّية 
والرشيك والضّد وانلّد واملاهّية. وبليان دور املفهوم يف الفلسفة اإلسالمّية؛ 
نأخذ بعض انلماذج اتلطبيقّية ملعرفة كيفّية توسيطه كحدٍّ يف إثبات جمموعٍة 

من األحاكم املتعلّقة بالوجود اإلليّٰه.

1 ـ دوره في إثبات الواجب

، فهو: إّما موجوٌد بنفس ذاته، أو بوجوٍد زائٍد،أو غري موجوٍد. الوجود أمٌر واقيعٌّ
فعل األّول: يثبت املطلوب، وىلع اثلاين: يلزم التسلســل، وىلع اثلالث: 
 بذاته من غري افتقاٍر إىل 

ً
يكون هل منشــأ انزتاٍع؛ فٰهذا املنشأ إن اكن منشــأ

 عد الكالم  
ّ

ش ٍء آخر - حّت االنتســاب إىل الغــري - اكن واجبًا ذلاته، وإال
حّت ينتيه إىل الواجب ذلاته . ]انظر: الطويّس، اإلشارات واتلنبيهات، ج 3، ص 66[

2 ـ دوره في إثبات األزلّية واألبدّية والسرمدّية

ها تثبت للشء لو نفينا إماكن حتّقق العدم يف املايض أو املســتقبل أو 
ّ
ولك

فيهما مجيًعا، ونســبة العدم للواجب حمالٌة مطلًقا، من جهة أنّه لو صّح نسبة 
العدم للواجب بوجٍه، لاكن فيه جهة قبــول العدم، فيكون حال الوجود هو 
بالقــّوة ذٰللك العدم، فتكون فيه جهة قّوٍة ألمٍر ما، واحلال أّن واجب الوجود 
ال قّوة فيه مطلًقا، بل هو بذاته حمض الفعل. ]انظر: ابن سينا، اتلعليقات، ص 315[

3 ـ دوره في منع الثاني والكفء

إذ لو فرضنا معه كفًؤا فيمكن مقايســته مع ٰذلك الكفء، ويكتســب 
بٰذلك إضافًة لوجوب وجوده إّما وجوب وجوٍد بالغري أو وجوب وجوٍد بالقياس 
ذٰللك الغري، وكالهما حماٌل. أّما واجب الوجــود بالغري فمن جهة أّن وجوب 
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الوجود باذلات ال جيتمع مع وجوب الوجود بالغري مطلًقا، وأّما واجب الوجود 
بالقياس للغري فهو وإن اكن باإلمــاكن اجتماعه مع وجوب الوجود باذلات 
لٰكن يف مورد ما اكن بني الُمقايََســني عالقة العلّّية واملعلويّلة، فيلزم حينها 
، أو هما مًعا معلويل علٍّة ثاثلٍة، وهو حماٌل لفرض 

ً
أن يكون أحدهما معلوال

كونهما واجيب وجوٍد، وبه يبطل وجود الكفء للزوم املحال. ]انظر: املريداماد، 
األفق املبني، ص 193[ 

4 ـ دوره في أحدّية الذات

 يف ذاته فكيــف تتحّقق حقيقٌة عينّيــٌة منه واجبة 
ً

إذ لــو اكن معلوال
الوجود بذاتها، وقــد فرضناه واجب الوجود، فال يكون مرّكبًا يف حقيقته. 

]املصدر السابق، ص 197[

5 ـ دوره في كون الواجب ال عّلة له

ألنّه  إن اكن  لواجب الوجود علٌّة يف وجوده، اكن وجوده بتلك العلّة ال من 
ذاته. ولّك ما وجوده بغريه إذا اعتــرب بذاته دون ٰذلك الغري  لم جيب هل وجوٌد، 
ولّك مــا إذا اعترب بذاته دون غريه، ولم جيب هل وجوٌد، فليس واجب الوجود 
بذاته. فبنّي  أنّه إن  اكن لواجب الوجود بذاته  علٌّة لم يكن واجب الوجود بذاته. 

ّيات الشفاء، ص 38[
ٰ
فقد ظهر أّن الواجب  الوجود ال علّة هل. ]انظر: ابن سينا، إهل

6 ـ دوره في إثبات انتهاء الَخلق إليه

وملّخص ما يقال فيه كون العالم لكّه موصوفًا بوجوب الوجود بغريه، ولّك ما 
هو بالغري يرجع مِلا باذلات، فواجب الوجود بالغري يرجع لواجب الوجود باذلات. 
وانلتيجة املحّصلة يف كيفّية االستفادة من استخدام مفهوم واجب الوجود 
يف الفلســفة اإلســالمّية يه أّن ارتكاز املربهنني قائٌم ىلع انلظر يف الوجود، 
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وإثبات واجب الوجود وكونه واجب الوجود بذاته، ثّم انلظر فيما يلزم الوجوب 
ىلع صفاته، ثّم يســتدلّون بالصفات ىلع األفعال وكيفّية صدورها منه واحًدا 
بعد واحٍد، فاجلميع راجٌع مبارشًة أو بواسطٍة لوجوب الوجود باذلات. ومن شاء 

فلرياجع جّل كتب املربهنني يف كيفّية ترتيب االستدالل واألبواب ىلع ٰذلك.

طريقة استعمال مفهوم واجب الوجود

من لّك ما قّدمناه تتبنّي الطريقة االصطالحّية اليّت قصدها الفيلســوف 
للتعامــل مع مصطلح واجب الوجود، وحاصلهــا أرادوا بيان اجلهة الواقعّية 
ّية ىلع أن 

ٰ
نفــس األمرّية حليثّية الوحدة اليّت ترجع إيلها مجيع الكماالت اإلهل

ال تكــون تلك احليثّية أمًرا زائًدا عن ذاتــه، بمعىن أن ال تكون منزتعًة من 
 بيان حيثّيٍة من احليثّيات، ولّك متتّبٍع 

ّ
غري اذلات املقّدسة، فليس مرادهم إال

ملوارد استعماالتهم ال جيد قصد التسمية أو اتلوصيف، فسواٌء قلنا بتوقيفّية 
األســماء والصفات أو لم نقل ال يرد عليهم من ٰذلك شــيئًا. ولو تزّننلا وقلنا 
بكون املقصود منه تســمية اهلل - تعاىل شأنه - باســٍم من االسماء، أو نعته 
بوصٍف من األوصــاف، فال يوجد منٌع قطيعٌّ يف ٰذلــك؛ مِلا هو اثلابت عند 
املحّققني بعدم وجود ادليلل الاكيف ملنع تســميته  وتوصيفه بغري ما ورد يف 
الرشيعة، وخصوًصا فيما لو اكنت التســمية أو اتلوصيف خايلني عن إحلاق 
الشــبهة، وما يلزم من نسبة انلقص هلل  حبســب ادليلل العقيّل القاطع. 

]انظر: الطباطبايّئ، املزيان، ج 8 ص 35[

وىلع مجيع ٰهذا، ال صّحة ملا ذهــب إيله ابلعض من املتلكّمني واملحّدثني 
بمنع اســتعمال ٰهــذا املصطلح وإطالقــه ىلع اهلل تعاىل شــأنه، متذرّعني 
 ، بكــون اللفظ لم يرد يف كالم اهلل تعاىل، وال ىلع لســان رســول اهلل
مّتهمني الفالســفة بإبداع ما هو خمالٌف لدلين، وكون اللّفظ جمماًل يوهم ما 
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 هو نقٌص يف ســاحته - تعاىل - كنــيف الصفات ]انظر: ابن تيمية، منهاج الســّنة، 
ج 2، ص 131[، وأكــرث املعرتضني هو ابن تيمّية ومن تبعه ىلع ٰذلك، يقول ابن 

تيمية: وأّما الكالم بلفظ واجب الوجود، وممكن الوجود، فٰهذا من كالم ابن 
 فكالم 

ّ
ين اشتقوه من كالم املتلكّمني املعزتلة وحنوهم، وإال

ّ
سينا وأمثاهل، اذل

 ســلفهم، إنّما يوجد فيه لفظ العلّــة واملعلول ]ابن تيمية، منهاج الســّنة انلبوّية، 
ج 2، ص 132[، وكذا قال: فالفالسفة املتأّخرون اغبًلا ما يسّمون الرّب - تعاىل 

هم يف ٰذلك متأّخرو األشــاعرة، وٰهذا غري صحيٍح؛ 
ّ

- بواجب الوجود، وقدل
لعدم ورود ٰهذا اللفظ، فضاًل عن أن يكون من األسماء احلسىن ]ابن تيمية، درء 
 االعرتاض 

ً
تعارض العقــل وانلقل، ج 2، ص 391[، وأيًضا ذكر يف مورٍد آخر حماوال

العليّم يف كيفّية حماسبة اللفظ يف اشتقاقه ومعناه، حيث قال: فسلك طريق 
تقسيم الوجود إىل الواجب واملمكن، كما يقّسمونه هم إىل القديم واملحدث، 
وتكلّم ىلع خصائص واجب الوجود بــكالم بعضه حقٌّ وبعضه باطٌل؛ ألّن 
ي دّل عليه ادليلل، إنّما هو وجوده بنفسه، واستغناؤه عن موجٍد، 

ّ
الوجوب اذل

فحمل هو ٰهذا اللفظ ما ال ديلل عليه، مثل عدم الصفات، وأشياء غري ٰهذه. 
وٰهذا اشتّقه من كالم املعزتلة يف القديم، فلّما أثبتوا قديًما، وأخذوا جيعلون 
ي اّدعه، 

ّ
القدم مســتلزًما ملا يدعونه من نيف الصفات، جعلــوا الوجود اذل

ي اّدعوه، وليس يف واحــٍد منهما ما يدّل ىلع مقصود الطائفتني. 
ّ

اكلقدم اذل
]ابن تيمية، الصفديّة، ج 2، ص 181؛ منهاج الســّنة انلبوّية، ج 2، ص 131[، ولّك ما ذكره 

يف معرض قوهل مناقٌش ومردوٌد بما قّدمناه يف معرض بيان املصطلح، ســواٌء 
ىلع مســتوى ما ذكره من نسبة املصطلح لغري الفالسفة واستعاضتهم إيّاه من 
ا من اســتعماالت املتلكّمني، أو ما يلزم منه من نيف  غريهم، وكونه مشــتقًّ

الصفات، أو عدم وروده يف الرشع.
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الخاتمة

: واجــب الوجود مــا بمعىن املوجود الواجب، اســتعمل ىلع حنٍو من 
ً

أّوال
عكس احلمل ىلع مستوى اتلعبري اللفظّي، ىلع حذو ما يقع يف بعض اتلعابري 
من حســن العدل وقبح الظلم، واملقصود به لــزوم الوجود للشء الواجب، 
ســواٌء اكن ٰذلك الوجوب ىلع حنو باذلات وهو واجب الوجود باذلات، أو اكن 

ىلع حنو بالغري وهو ما يعرّب عنه واجب الوجود بالغري.
ثانًيا: مفهوم واجب الوجود من املفهومات اثلانية الفلسفّية احلاكية ألحوال 

املوجود من حيث هو موجوٌد دون حاكيٍة ماهّيٍة ما يوصف بها أو معروضاتها.
 لزم 

ّ
ثاثلًا: امتناع صدق مفهوم واجــب الوجود ىلع أكرث من واحٍد، وإال

انتفاء أصل مبدئّية واجب الوجود.
رابًعا: نسبة مفهوم واجب الوجود ملصداقه الواحد نسبة املعىن االعتبارّي 
واملفهوم االنزتايّع الفلســيّف مأخوٌذ من حلــاظ اذلات الواجبة دون حيثّيٍة 

تعليلّيٍة أو تقّيديٍّة.
خامًسا: يمكن القول بكون مفهوم واجب الوجود يمّثل االنطالقة األوىل 
جلميع املســائل العقديّة، من جهة كونه ينفع يف إثبات الواجب، وينحدر به 

األمر إلثبات الصفات وما يرتتّب عليها من أفعال العظمة للواجب.
سادًسا: لم يرد يف الرشيعة معىًن مطابٌق ملعىن مفهوم واجب الوجود حبسب 
املقصود االصطاليح منــه، ولٰكن ال يعين ٰذلك عدم وجــود ما يقاربه من 
أسماٍء أو صفاٍت ولو بتلكّف تأويله وكيفّية إرجاعه، اكلغيّن والقّيوم واألّول 

وأمثاهلا؛ إذ يمكن بوجٍه تفسريها غنيًّا بوجوده، وقّيًما بذاته، وأّول موجوٍد.
ســابًعا: ما يقال لالعرتاض ىلع إيراد ٰهذا املصطلح وتوصيف اخلالق به 
تعاىل شأنه، أو اعتباره من العناوين اليّت يقصد بها بها احلّق جلّت عظمته، 
من كونه لم يرد يف الرشع وال ديلل ىلع اإلذن باســتخدامه، وٰهذا مردوٌد من 
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أّن اســتعمال ٰهذا اللفظ ليس من قبيل األسماء والصفات االصطالحّية يف 
ورِد 

ُ
العقيدة أو الرشع، وإنّما هو من االصطالحات الفّنّية يف علم الفلسفة، أ

فيها ملناســباٍت موضوعّيٍة وبرهانّيٍة تبًعا للموضوع فيها وطريقة استدالهلا، 
وليس املقصود منه فيها هو ما يصطلح عليه من االســم أو الصفة حبســب 
الــرشع. ومن جهٍة أخرى لم يقم ادليلل املعترب ىلع منع اتلوصيف مطلًقا من 
دون قيٍد أو رشٍط. نعم، الكثري وإن ذهب لعدم املنع تأّدب يف مقام اتلوصيف 

بما لم يرد يف الرشع.
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الخالصة

ّية اكبلحث يف رضورة 
ٰ
تنــاول ٰهذا املقال بعض اجلوانب املهّمة يف املعرفة اإلهل

معرفــة اهلل - تعــاىل - وقيمة تلك املعرفة، وكٰذلك اآلثــار واملوانع يف ٰهذه 
املعرفة، ويه جهاٌت حباجٍة إىل مزيٍد من ابلحث إلشــباعها، يف وقٍت تّتجه 
ّية إىل إثبات الواجب وتوحيده وصفاته، 

ٰ
اغلــب ابلحوث يف جمال املعرفة اإلهل

ويقّل ابلحث فيما ذكرنا، وقد اتّبعنا يف ٰذلــك املنهج انلقيّل، وكٰذلك املنهج 
اتلحلييّل العقيّل، وخلص املقال إىل أن رضورة املعرفة إّما يه بمالك املنعمّية 
أو املالكّية احلقيقّية أو لزوم دفع الرضر املحتمل، كما أّن قيمة املعرفة باهلل - 
تعاىل - تنشــأ تارًة من قيمة متعلّقها، وأخرى من احنصار هدف اخللقة بها، 

)*( ادلكتور صفاء ادلين اخلزريج، العراق، أســتاذ مساعد يف قســم الكالم، جامعة املصطىف 
safa.alkhazraji14@gmail.com  .العاملية

 معرفة هللا.. 
الضرورة واآلثار والموانع

الشيخ صفاء الدين الخزرجي*



78

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

وثاثلًة من انلصوص القدسية الواردة فيها. وخلص املقال أيًضا إىل ترتّب مجلٍة 
مــن اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية ىلع املعرفة بــاهلل تعاىل، وإىل وجود موانع 

حتول دون حصوهلا أت ىلع ذكرها املقال.

اللكمات ادلاليّلة: معرفة اهلل، رضورة معرفة اهلل، قيمة معرفة اهلل، آثار معرفة 
اهلل، موانع معرفة اهلل.

) أّوًل: تعريف لفظ الجاللة )الله

أ- لغًة

 ىلع اذلات املقّدسة، بعكس اإلهٰل فإنّه أعّم؛ ألنّه يطلق 
ّ

»اهلل« اسٌم ال يطلق إال
ىلع اإلهٰل احلّق وغريه، كما يدّل عليه قوهل - تعاىل - حاكيًة عن فرعون: َما 
لَِهَة 

ْ
َجَعَل اآل

َ
َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إِهٰلٍ َغرْيِي ]ســورة القصص: 38[، وقوهل تعاىل: أ

إِلًٰها َواِحًدا ]ســورة ص: 5[، ثّم غلب ىلع املعبود باحلّق. لٰكن وقع اخلالف بني 
ا أو غري مشتقٍّ ىلع قولني: العلماء يف كون اسم اجلاللة مشتقًّ

؛ بل هو  القول األّول: فذهب األكرث - ومنهم اخلليل - إىل أنّه غري مشــتقٍّ
ا؛ ألنّه لو وجب  َعلٌَم لزمته األلف والالم؛ إذ ال جيب يف لّك لفٍظ أن يكون مشتقًّ
لتسلسل. واستدّل عليه بعضهم بمساعدة ادلراسات اللغوّية السامّية املقارنة، 
فقد ذكر أنّه يف األرامّية )إالها( و )إالهو( ويف العربّية )ألوه(، وٰهذا اتلقارب يف 
انلطق يعطي أّن اللكمة ســامّيٌة، وبناًء ىلع كون اللغة العربّية يه أصل اللغات 
السامّية تكون اللكمة عربّية األصل. ٰهذا من جهٍة لفظّيٍة، ومن جهٍة معنوّيٍة فإّن 
لفظ اهلل يدّل ىلع الوحدانّية؛ ألنّه يف االســتعمال اللغوّي ال يثىّن وال جيمع وال 
يؤنّث، بينما لفظ )إهٰل( يثىّن وجيمع ويؤنّث، فلو اكن لفظ اجلاللة مأخوًذا من 
)إهٰل( لشــملته الظواهر انلحوّية املذكورة، ومن هنا ال يوجد هلا ما يقابلها عند 

ترمجتها لغري العربّية. 
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، وأّن أصله )أهٰل(، ثّم  القول اثلاين: وذهب ســيبويه ومجاعٌة إىل أنّه مشتقٌّ
ســكنت الالم األوىل 

ُ
نقلت حركة اهلمزة إىل الالم وســقطت فبيق )الاله( فأ

دغمت، ويؤّيده حديث هشاٍم: »يا هشام، اهلل مشتق من أهِل، واإلهٰل يقتيض 
ُ
وأ

مألوًها« ]اللكييّن، الاكيف، ج 1: ص 86 ح 2[.

، وقيل 
ً

واختلف القائلون بأنّه مشــتقٌّ يف مصدر اشتقاقه ىلع عرشين قوال
ثالثني، وإيلك إشارةً إىل بعضها:

ي 
ّ

1- أنّه مشــتقٌّ من الوهل وهو اتلحرّي، يقال أهِل يــأهل إذا حترّي، ومعناه: اذل

تتحــرّي العقول يف كنه معرفتــه. وٰهذا هو األقرب؛ ألنّه يــدّل عليه قول أمري 
ي يأهل فيــه اخللق، ويؤهل إيله، واهلل هو 

ّ
املؤمنــني : »اهلل معناه املعبود اذل

املســتور عن درك األبصار، املحجوب عن األوهام واخلطرات« ]املجلّس، حبار 
األنوار، ج 3: ص 222[.

 َوَيَذرََك َوآلَِهتََك 2- أنّه مشتقٌّ من األلوهّية ويه العبادة، وقرأ ابن عباس

]سورة األعراف: 127[ أي: عبادتك.

3- أنّه مشــتقٌّ من إهلت إيله أي فزعت؛ ألنّه - سبحانه - امللجأ واملفزع 

ي يفزع إيله يف لّك أمٍر.
ّ

اذل

4- أنّه مشتقٌّ من أهِلُت إيله أي سكنت، بمعىن أّن اخللق يسكنون إىل ذكره.

5- أنّه من اله أي احتجب، فمعناه أنّه املحتجب بالكيفّية عن األوهام.

6- أنّه من اله يليه بمعىن ارتفع؛ وذٰللك سّميت الشمس إالهًة الرتفاعها.

7- أّن أصله اهلاء، أي الضمري الغائب، كنايًة عن عدم إماكن اعتبار االسم 

هل - تعاىل - يف الظاهر، فأثبتوا يف نظر عقوهلم فأشاروا إيله حبرف الكناية، ثّم 
زيدت فيه الم امللك؛ ألنّه مالك األشــياء، فصار )هل(، ثّم زيدت فيه األلف 
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 والــالم تعظيًما وتفخيًما ]الفراهيدّي، العني، ج 4، ص 91؛ ابن منظوٍر، لســان العرب، 
ج 15، ص 188ـ  190؛ الفريوز آبادّي، القاموس املحيط، 1603؛ الزبيدّي،  تاج العروس، ج 9، 

ص 374؛ الطرييّح، جممع ابلحرين، ج 1، ص 64؛ وانظر: الطويّس، اتلبيان، ج 1، ص 27[.

وأّمــا لفظ »اللّٰهّم« فهو بمعىن »يا اهلل« ]الزبيدّي، تــاج العروس، ج 9، ص 375؛ 
الطربيّس، جممع ابليان، ج 2، ص 268[.

وقد وقع اخلالف يف أّن اســم اجلاللة )اهلل( علٌم خاصٌّ به سبحانه، أو أنّه 
اسم جنٍس للواجب باذلات، ولٰكّنه منحرٌص يف الفرد لكفظ )الشمس( و)القمر( 

وحنوهما، وهناك قوالن يف املسألة:

 القول األّول: إنّه علم لذلات املقّدســة ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، 
ج 1، ص 18؛ اخلويّئ، ابليان، ص 452؛ الســزبوارّي، مواهب الرمحٰــن، ج 1، ص 13[، وقد 

عرفها العرب حّت يف زمن اجلاهلّية. قال بليد:

أال لّك شٍء ما خال اهلل باطل  ولّك نعيٍم ال حمالة زائل  

 ]العسقاليّن، فتح ابلاري، رشح احلديث 3628[. 

 ويستدّل ىلع ٰذلك بأموٍر:

أ- اتلبــادر؛ فإّن لفظ اجلاللة ينرصف بال قرينٍة إىل اذلات املقّدســة، وال 
يشّك يف ٰذلك أحٌد. وبأصالة عدم انلقل يثبت أنّه كٰذلك يف اللغة، وقد حّققت 

حّجّيتها يف علم األصول.

ب- أّن لفــظ اجلاللة - بما هل من املعىن - ال يســتعمل وصًفا، فال يقال: 
العالم اهلل، أو اخلالق اهلل، ىلع أن يراد بٰذلك توصيف العالم واخلالق بصفٍة يه 
كونه اهلل؛ لكون لفظ اجلاللة جامًدا. وإذا اكن جامًدا اكن َعلًَما ال حمالة؛ فإّن 

اذلاهب إىل أنّه اسم جنٍس فرّسه باملعىن االشتقايّق.
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 اهلل( لكمة 
ّ

ج- أّن لفــظ اجلاللة لو لم يكن َعلًَما ملا اكنــت لكمة )ال إهٰل إال
توحيٍد، فإنّها ال تدّل ىلع اتلوحيد بنفســها حينئٍذ، كما ال يدّل عليه قول: ال 
 الرازق، أو اخلالق، أو غريهما من األلفاظ اليّت تطلق ىلع اهلل سبحانه؛ 

ّ
إهٰل إال

وذٰللك ال يقبل إسالم من قال إحدى ٰهذه اللكمات.

د- أّن حكمة الوضع تقتيض وضع لفٍظ لذلات املقّدسة، كما تقتيض الوضع 
بازاء ســائر املفاهيم. وليس يف لغة العرب لفٌظ موضوٌع هلا غري لفظ اجلاللة، 
فيتعنّي أن يكون هو اللفظ املوضوع هلا ]انظر: ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 1، ص 89[.

اعتراضان:

األّول: أّن وضــع لفظ ملعىًن يتوّقف ىلع تصــّور لكٍّ منهما؛ وذات اهلل - 
ســبحانه - يستحيل تصّورها؛ الســتحالة إحاطة املمكن بالواجب، فيمتنع 
وضع لفٍظ هلا. ولو قلنا إّن الواضع هو اهلل - وإنّه ال يســتحيل عليه أن يضع 
اسًما ذلاته ألنّه حميٌط بها - ملا اكن لٰهذا الوضع فائدٌة؛ الستحالة أن يستعمله 
املخلوق يف معناه؛ فإّن االستعمال أيًضا يتوّقف ىلع تصّور املعىن اكلوضع، ىلع 

أّن ٰهذا القول باطٌل يف نفسه.

ويرّد عليه:

أّن وضع اللفظ بــإزاء املعىن يتوّقف ىلع تصّوره يف اجلملة، ولو باإلشــارة 
إيله، وٰهذا أمٌر ممكٌن يف الواجب وغريه. واملســتحيل هو تصّور الواجب بكنهه 
وحقيقته. وٰهــذا ال يعترب يف الوضع وال يف االســتعمال. ولو اعترب ٰذلك المتنع 
الوضع واالســتعمال يف املوجودات املمكنة اليّت ال تمكــن اإلحاطة بكنهها، 
اكلروح وامللك واجلّن. ومّما ال يرتاب فيه أحٌد أنّه يصّح استعمال اسم اإلشارة أو 
الضمري ويقصد به اذلات املقّدسة، وكٰذلك يمكن قصدها من اللفظ املوضوع 
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هلا. وبما أّن اذلات املقّدسة مستجمعٌة جلميع صفات الكمال، ولم يلحظ فيها 
- يف مرحلة الوضع - جهٌة من كماالتها دون جهٍة؛ صّح أن يقال: لفظ اجلاللة 

موضوٌع لذلات املستجمعة جلميع صفات الكمال.

اثلاين: أّن لكمة »اهلل« لو اكنت علًما شخصيًّا لم يستقم معىن قوهل عّز اسمه: 
رِْض ]اخلويّئ، ابليــان، ص 452 و453[؛ وٰذلك 

َ
ــَماَواِت َويِف األ وَُهَو اهلُل يِف السَّ

ألنّها لو اكنت علًما لاكنت اآلية قد أثبتت هل املاكن وهو حماٌل، فال مناص من أن 
يكون معناه املعبود، فيكون معىن اآلية: وهو املعبود يف السماوات واألرضني.

اجلواب:

أّن املراد باآلية املباركة أنّــه - تعاىل - ال خيلو منه ماكٌن، وأنّه حميٌط بما 
يف الســماوات وما يف األرض، وال ختىف عليه منها خافيٌة، ويشهد لٰهذا قوهل 
 ُكْم وََجْهَرُكْم َوَيْعلَُم َما تَْكِسبُوَن - تعاىل - يف آخر اآلية الكريمة: َيْعلَُم رِسَّ

]سورة األنعام: 3[.

القول اثلاين: إّن لفظ اجلاللة اســم جنس لواجب الوجود، ولكنه منحرص 
بفرد واحد.

ويرد ىلع ذٰلك إشاكالن: 

اإلشاكل األّول: أّن ٰهذا غري صحيح عقاًل؛ ألّن املتفّرد بذاته يف مجيع شؤونه 
وجهاته، والبســيط فوق ما نتعّقله من معىن البساطة، كيف يقال يف اللفظ 

املختّص به أنّه اسم جنس عم؟!

ّية املتعايلة، أّن اللكّّية واجلزئّية واجلنسّية وحنوها 
ٰ
وقد ثبت يف الفلسفة اإلهل

من شؤون املفاهيم املمكنة، وذاته األقدس فوق ٰذلك مطلًقا، فال يصّح إطالق 
اسم اجلنس ىلع اللفظ املختّص به تعاىل.
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نعم، لو أراد القائل بأنّه اســم جنٍس ىلع حنو اجلنسّية الوجوديّة، أي السعة 
الوجوديّة بالعنوان املشري إىل اذلات، ال اجلنسّية املاهوّية، لاكن هل وجٌه لطيٌف.

نعــم، ربما يطلق اإلهٰل ىلع غريه - تعــاىل - إطالقًا اعتقاديًّا باطاًل، كقول 
ٍ َغرْيِي ]ســورة القصــص: 38[، وقوهل تعاىل: 

َ
فرعون: َما َعِلْمُت لَُكْم ِمْن إهِل

َجَعَل اآللَِهَة إِلًٰها َواِحًدا ]سورة ص: 5[.
َ
أ

اإلشاكل اثلاين: أّن القول إّن )اهلل( اسم جنٍس باطٌل من جهة العلوم اللغوّية 
أيًضا؛ لعدم وقوعه موصوفًا دائًما، فال يصّح أن يكون اسم جنٍس، بل هو علٌم 
خمتصٌّ بواجب الوجود باذلات املستجمع جلميع الصفات الكمايّلة؛ لظهور آثار 
العلمّية فيه، ىلع ما هو املعروف بني األدباء. ]السزبوارّي، مواهب الرمحٰن، ج 1، ص 13[

ب ـ اصطالًحا

1ـ  المعنى الموضوع له اسم الجاللة 

ال ريب أّن معىن لفظ اجلاللــة مّما حترّيت فيه العقول مع اعرتاف اجلميع 
ي يدركه عّمة انلاس منه ويفهمونه عند سماعهم 

ّ
 أّن املعىن اذل

ّ
بوجوده تعاىل، إال

ي خلق 
ّ

لفظ اهلل أو ما يعادهل يف اللغات األخرى هو عبارةٌ عن ٰذلك املوجود اذل
العالم، فهم يعرفون اهلل بعنوان كونه »خالًقا«، ويلتفتون أحيانًا إىل معاٍن أخرى 
من قبيل الرّب واملعبود، وعليه فهــم يعرفون اهلل من جهة أنّه القائم بـ »فعل« 
اخللق وتوابعه. ومن هنا ذكر ابلعض أّن الفالســفة والعرفاء حاولوا اســتبدال 
ٰهذه املفاهيم العرفّية املنزتعة من مقام الفعل أو من أفعال املخلوقني أنفســهم 
ّية املقّدسة من دون أن حنتاج إىل 

ٰ
اكلعبادة، فطرحوا مفاهيم حتيك عن اذلات اإلهل

األخذ بنظر االعتبار أفعاهل وخملوقاته، فطرحوا - مثاًل - مفهوم واجب الوجود 
ي يكون وجوده رضوريًّا، ويرفض الزوال إطالقًا. ]مصباح يزدي، 

ّ
بمعىن املوجود اذل

املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ص 378[
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وإن اكن قد يرد عليه أّن إطالق ٰهذه الصفات ىلع اذلات لم يكن حماولًة منهم 
تلبديل تلك املفاهيم، وإنما جاء ٰهذا اإلطالق تبًعا الكتشــاف العقل للوازم 

اذلات وخصائصها عن طريق اتلحليل العقيّل.

وقــد ُطرحت عّدة تعاريف من قبل الفالســفة والعرفاء وغريهم، لكٌّ من 
زاوية نظره، ولٰكّنها ليســت تعاريف حقيقّيًة باجلنس والفصل؛ لعدم ترّكب 
ّية ذهنًا وال خارًجا، وإنّما يه ذاٌت بسيطٌة خايلٌة من الرتكيب اذلهيّن 

ٰ
اذلات اإلهل

واخلاريّج، بل يه أبسط البسائط. 

2ـ  مغايرة االسم مع المعنى

اختلف املتلكّمون يف أّن االسم عني املسّم أو غريه، فذهب أكرث األشاعرة 
 إىل العينّية ]اتلفتازاين، رشح املقاصــد، ج 4، ص 337؛ اجلرجايّن، رشح املواقف، ج 8، 
ص 207؛ الفخر الرازّي، اتلفســري الكبري، ج 1، ص 108[، وذهب اإلمامّية واملعزتلة 

 إىل املغايرة ]املجلــّس، حبار األنوار، ج 4، ص 153؛ اتلفتــازايّن، رشح املقاصد، ج 4، 
ص 337[، وقد وردت أخباٌر تدّل ىلع املغايرة بني االسم واملعىن وأّن املعبود هو 

املعىن واالسم حُمدٌث، ونكتيف بذكر بعض األخبار يف ٰذلك، وفيها ما يتضّمن 
الرّد ىلع القول بالعينّية: 

أ- ما رواه عبد األىلع عن أيب عبد اهلل  قال: »اســم اهلل غري اهلل، ولّك 
شٍء وقع عليه اسم شٍء فهو خملوٌق ما خال اهلل، فأّما ما عرّبت األلسن عنه أو 

عملت األيدي فيه فهو خملوٌق« ]املجلّس، حبار األنوار، ج 4، ص 161[.

ب- وعن هشــام بن احلكم قال: »ســألت أبا عبد اهلل  عن أسماء 
؟ قال: يا هشــام  اهلل - عّز ذكره - واشــتقاقها فقلت: »اهلل« مّما هو مشــتقٌّ
)اهلل( مشــتق من أهل، وأهل يقتيض مألوًها، واالســم غري املسّم، فمن عبد 
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االســم دون املعىن فقد كفر ولم يعبد شيئًا، ومن عبد االسم واملعىن فقد كفر 
]ويف اتلوحيد: فقد أرشك[ وعبد اثنني، ومن عبد املعىن دون االســم فٰذلك 

اتلوحيد« ]املصدر السابق: 157[.

ج - وســئل أبو احلســن عيّل بن حمّمٍد اهلادي  عن اتلوحيد فقيل هل: 
»لم يزل اهلل وحده ال شء معه، ثّم خلق األشــياء بديًعا واختار نلفسه أحسن 
األسماء أو لم تزل األسماء واحلروف معه قديمة؟ فكتب: لم يزل اهلل موجوًدا، ثّم 

كّون ما أراد، ال راّد لقضائه، وال معّقب حلكمه...« ]املصدر السابق : 160[.

ثانًيا: معرفة الله تعالى 

من ابلحــوث املحورّية واألساســّية يف الرؤية الكونّية ادلينّية بشــٍل عمٍّ 
واإلسالمّية بشٍل خاصٍّ مسألة »معرفة اهلل«؛ وٰذلك ألنّها تمّثل احلجر األساس 
  ي يبتين عليه مجيع املعارف االعتقاديّة األخرى، كمسألة معرفة انليّب

ّ
اذل

ومعرفة اإلمام  ومعرفة املعاد، بل واملعاش وســائر الفروع والترشيعات 
الالحقة اكلصالة والصيام واحلّج وحنوهــا، ومن هنا تعّد معرفة »املبدإ األىلع 
 جلميع املعارف واالعتقادات وإيله تنتىه مجيًعا، وٰهذا ما يؤّكده 

ً
سبحانه« مبدأ

احلديث املروّي عن رسول اهلل  قال: »دعمة ادلين وأساسه املعرفة باهلل عّز 
وجــّل« ]اآلمدّي، غرر احلكــم، ص 7999[، وكٰذلك قول أمري املؤمنني : »أّول 
ادلين معرفته« ]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبــة األوىل[، وقول اإلمام الرضا : »ال 
 بعد املعرفة« ]الصدوق، اتلوحيد، ص 40، ح 2[. وتأسيًســا ىلع ذٰلك فإّن 

ّ
ديانــة إال

مراتب املعرفة شّدةً وضعًفا تنعكس بشٍل مبارٍش ىلع سائر اعتقادات اإلنسان 
وسلوكّياته وحياته يف ٰهذه النشأة، ومن خالهل يتقّرر حاهل يف النشأة األخرى.

إّن ابلحــث يف معرفة املبدإ هل جهاٌت عديدٌة نشــري إىل بعضها ىلع جهة 
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االختصار، ونفّصل الكالم يف بعضها اآلخــر، أّما اليّت خنترص الكالم فيها 
فيه ما ييل:

1- معرفة أصل وجوده.

2- معرفة كنهه وماهّيته.

3- معرفة صفاته وأسمائه.

4- معرفة أفعاهل.

أّما اجلهة األوىل فيتّم اتلعرض فيها عدةً إىل حبث األدلّة والرباهني ادلالّة ىلع 
وجوده من الطرق اآلفاقّية واألنفســّية وبالعلم احلصويّل واحلضورّي وباملناهج 
العقلّية والشهوديّة. وأّما اجلهة اثلانية فيتّم اتلعّرض فيها إلثبات استحالة القول 
ّية وبطالن القول بإمــاكن ذٰلك، كما قد يظهر من 

ٰ
بإمــاكن اكتناه اذلات اإلهل

لكمات ابلعض. وأّما اجلهة اثلاثلة فيتعّرض عدةً فيها إىل املذاهب اثلالثة ويه 
عدم اتلعطيل والتشــبيه، وأّما اجلهة الرابعة فالّل يّتفق ىلع إماكن معرفتها. 

وصفوة القول يف ٰهذه اجلهات نوّضحها يف انلقاط اتلايلة ىلع حنو االختصار:

ّية، فبعضها 
ٰ
1- رضورة اتلفصيل يف معرفة اهلل بــني مراتب املعرفة اإلهل

ممكــٌن، بل واجٌب حبكم العقــل، ويه املرتبــة األوىل، أعين معرفة أصل 
وجوده، وكٰذلك املرتبة اثلاثلة والرابعة وهما )معرفة صفاته ومعرفة أفعاهل(، 
وبعضها ممتنٌع عقاًل، ويه املرتبة اثلانية )معرفة اذلات(، وٰهذه املعرفة ممتنعٌة 
ّية يدور يف فلك ٰهذه املراتب 

ٰ
عقاًل ونقاًل، فاإلماكن والعجز يف املعرفة اإلهل

األربع جواًزا ومنًعا.

2- تنقســم املعرفة إىل معرفــٍة حصويّلٍة ومعرفٍة حضورّيــٍة، واملعرفة 

احلصويّلــة إن أريد بها احلّد والرســم، فيه قارصٌة عــن إدراك كنه واجب 
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الوجود، وإن أريــد بها املعرفة احلصويّلة الفطرّية انلاشــئة من ابلدهّيات، 
فمثل ٰهــذه املعرفة يمكن من خالهلا اتلعّرف ىلع وجود الواجب. وتنقســم 

املعرفة احلضورّية إىل ثالثة أقساٍم يه: 

أـ  املرتبة الفطرّية والوجدانّية العاّمة املوجودة دلى مجيع انلاس، ويه ادلرجة 
الضعيفة اليّت ال خيلو منها إنساٌن ما لم حتصل هل شبهٌة أو مانٌع، ولعلّها يه املرتبة 

لَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بََل ]سورة األعراف: 172[.
َ
املشار إيلها بقوهل تعاىل: أ

بـ  املرتبة املتوّسطة دلى األويلاء ومن يليهم من املؤمنني وحنوهم لكٌّ حسب 
درجته، وٰهذه إنّما حتصل باملجاهدة واتلعّبد واتلقّرب.

ج  ـ املرتبة األىلع دلى األنبياء واألوصياء واألئّمة املعصومني . ولٰكن 
حرص بعض العلماء املعرفة احلضورّية خبصوص املرتبة اثلاثلة، وأنّها ال حتصل 

للناس االعتيادينّي يف احلاالت االعتياديّة. 

]احلائرّي، أصول ادلين، ص 18؛ مصباح يزدي، املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة، ص 382[

3 ـ أن املعرفتــني اآلفاقّيــة واألنفســّية نوعن من املعرفــة احلصويّلة 
واحلضورّية للواجب تعاىل.

 وقد اســتوفينا تمام ابلحث يف ٰهذه اجلهات األربع املذكورة بشٍل مفّصٍل 

يف مقاٍل مســتقلٍّ ]اخلزريّج، جملّة ادليلل، العدد اثلالث، معرفة اخلالق بني اإلماكن العقيّل 
والعجز البرشّي[، وأّما اجلهات اليّت نريد حبثها باتلفصيل هنا فيه ما ييل: 

أ ـ ضرورة البحث في معرفة الله تعالى

جتب معرفة اهلل - تعاىل - وجوًبا عقليًّا، بل يعّد حتصيلها وانلظر فيها أّول 
الواجبات وأهّمها ]اآلمدّي، غرر احلكم، ص 7999[، وادليلل ىلع ٰذلك ما ييل:
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:  دفع الرضر املحتمل: ســواٌء فرضنا الــرضر العذاب املحتمل، أو 
ً

أّوال
فقدان اثلــواب املحتمل، أو فُرض أمًرا عرفانيًّا هو احلجب عن اهلل تعاىل، 
أو فقــد رضوانه، وعن الصادق  أنّه قال البــن أيب العوجاء: »إن يكن 
األمر كما تقول - وليس كمــا تقول - جنونا وجنوت، وإن يكن األمر كما 
 نقــول - وهو كما نقول - جنونــا وهلكت« ]املجلّس، ابلحــار، ج 3، ص47، 

ابلاب 3 من كتاب اتلوحيد، احلديث 20[.

ويمكن تقرير دفع الــرضر املحتمل بوجٍه آخر، وهــو: أّن معرفة اهلل - 
 بالفحص وانلظر، أّما أنّها واجبٌة؛ فألنّها 

ّ
تعاىل - واجبٌة مطلًقا، وال تتّم إال

دافعٌة للخوف، ودفع اخلوف واجٌب، وأّما أنّها دافعة للخوف؛ فألّن امللكّف 
فه بها، وأنّه 

ّ
اجلاهــل باهلل  حيتمل وجود صانٍع وخالٍق أراد منه معرفته ولك

إن لم يعرفه عقبه ىلع تركها - ســواٌء اكن ٰذلك االحتمال من نفســه بسبب 
خاطٍر خطر هل، أو حبسب سماعه اختالف انلاس يف العقائد، وأّن هلل رساًل 
وكتبًا أرسلها وأنزهلا - وحينئذ جيد يف نفسه خوف عقاٍب مظنوٍن رّبما يلحقه 

بسبب تركه املعرفة به. ]ابلحرايّن، قواعد املرام، ص 28[

ثانًيا: شــكر املنعم: إذ ىلع تقدير وجود املنعم احلقييّق جيب شــكره عقاًل، 
ويتحّقق شــكره بمعرفته، واحتمال الوجوب العقيّل لشــكره ينّجز الفحص 

وابلحث إلثبات وجوده.

وأّول انلعم هو أصل الوجود، وثانيها الفهم واملعرفة، ووسائلهما اليّت زوّدنا 
اهلل بها، ثّم بايق انلعم اليّت ال حتــى، وقد ذّكر اهلل - تعاىل - عباده يف حمكم 
كتابه مّراٍت كثريةً بنعمه اليّت أنعم بها ىلع عباده ]السّيورّي، إرشاد الطابلني، ص 110؛ 

وانظر: املرتىض، اذلخرية، ص 167[.
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وعن اإلمام عيلٍّ : »ولو فّكروا يف عظيم القدرة وجســيم انلعمة لرجعوا 
إىل الطريق وخافوا عــذاب احلريق، ولٰكّن القلوب عليلٌة وابلصائر مدخولٌة« 

]الريّض، نهج ابلالغة، اخلطبة 185[.

ثاثلًا: املالكّية واململوكّية: فإّن مجيع امللكّيات العرفّية والعقالئّية والرشعّية 
 اعتباراٍت جعلّيًة، وامللكّية الوحيدة 

ّ
ّية والرشعّيات الوضعّية، ليست إال

ٰ
اإلهل

اليّت يه بمعىن اجلدة احلقيقّية إنّما يه ملكّية اخلالق ملخلوقه، إن اكن هناك 
يف الواقع خالٌق للعالم بما فيه من املوجودات، فعل تقدير وجوده يف واقع األمر 
جتب معرفته وطاعته واتّباعــه اتّباع اململوك ملالكه احلقييّق، واحتمال ٰذلك 

يكون منّجًزا عقاًل.

والوجهان األخريان يؤثّران يف انلفوس الشّفافة والقلوب الصافية، واألخري 
أرّق من اثلــاين، ويكون تأثريه حباجٍة إىل صفاٍء أكــرث، أّما األّول وهو دفع 
الرضر املحتمل فهو األمر العاّم املؤثّر يف نفوس العقالء االعتيادينّي. ]احلائرّي، 

أصول ادلين، ص 13 - 16[

 ب ـ قيمة معرفة الله

يمكن انلظر إىل قيمة املعرفة باهلل - تعاىل - من زوايا عديدةٍ نشري إيلها:

1- انلظر إيلها من خالل متعلّقها؛ إذ ال شّك أّن رشف العلم واملعرفة إنّما 

هو برشف املعلوم؛ وذلا اكنت املعرفة باهلل - تعاىل - أرشف املعارف وأفضلها.

2- انلظر إىل املعرفة بما أنّها تمّثل اغية اخللق وفلســفته، وٰهذا ما يمكن 

إثباته بادليلل العقيّل وادليلل انلقيّل مًعا، وٰذلك بابليان اتلايل:
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الدليل العقلّي

بنــاًء ىلع الرؤية الكونّيــة املاّديّة للكون، وأّن املــاّدة يه اخلالقة واملوجدة 
للعالم، فإنّه ال معىن للبحث عن الغاية؛ إذ ال علم وال شعور لٰهذه املاّدة، فال بّد 
ّية 

ٰ
أن ننتيه للعبثّية وادلوران يف حلقٍة مفرغٍة، وأّما بناًء ىلع الرؤية الكونّية اإلهل

فال بّد من وجود العلّة الغائّية بعد ثبوت العلّة الفاعلّية؛ إذ ال معىن للعبثّية طبًقا 
ّية فلم خيلق اخلالق ٰهذا العالم عبثًا أو باطاًل، ومن املعلوم أّن 

ٰ
ملنطق احلكمة اإلهل

ٰهذه الغاية ال يرجع نفعها للخالق طبًقا ملنطق الغىن اإلليّٰه؛ ألنّه الغيّن باذلات 
عن لّك ما سواه، ولّك ما سواه فهو مفتقٌر إيله كما هو ثابٌت بالربهان، فال بّد أن 
تكون املنفعة راجعًة إىل اخللق، ويه أن يصل لكٌّ إىل كماهل الالئق به، وكمال 
 من طريٍق 

ّ
املخلوق انلاقص هو السيع لرفع نقصه وسّد فقره، وٰهذا ال يكون إال

واحٍد وهــو اتلقّرب إىل املوجود الاكمل، واتلخلّق بأخالقه؛ حّت يكون مظهًرا 
ألســمائه وصفاته. نعم، ثّمة من خيطئ - وهم األكرثّية - الطريق، فيتوّهم أّن 
كماهل يف غــري املوجود الاكمل، فيتوّجه لرفع نقصه من ذٰلك الطريق عكًفا ىلع 
ٰذلك العمر لكّــه، وٰهذا إن دّل ىلع شٍء فإنّما يدّل ىلع أّن العقل يدرك بفطرته 
السليمة لزوم اتلاكمل والوصول إىل ادلرجة األىلع واألفضل، ولٰكّن اخلطأ يقع 

يف تشخيص ٰذلك األىلع واألفضل اغبًلا.

وىلع لّك حاٍل فاإلنســان خملوٌق ألجل اتلاكمــل، وقد زوّده اخلالق للوصول 
إىل ٰهذا اهلدف بعّدة أدواٍت أهّمها: العقل السليم، والفطرة انلقّية، واالختيار 
الاكمل، إضافًة إىل األدوات اتلنفيذيّة ويه اجلوارح واألعضاء، فما ىلع اإلنسان 
 خطوةٌ عظيمٌة 

ّ
 أن خيتار طريقه ويســى ســعيه، وما احلياة وعلم اخللق إال

ّ
إال

ي 
ّ

وفرصٌة كبريةٌ يف طريق اتلاكمل، فاإلنسان يف ٰهذه احلياة كطالب املدرسة اذل
يتدّرج يف تكامله العليّم شيئًا فشيئًا من االبتدائّية حّت يتخّرج من اجلامعة، 
لّك ٰذلك بمحض اختياره وإرادته، ويه حركٌة تكاملّيٌة مقطعّيٌة بديعٌة ومجيلٌة يف 
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جماهلا، فكٰذلك اإلنسان يف جممل حياته عندما حيّوهلا حركًة تكاملّيًة للوصول 
نَســاُن إِنََّك اَكِدٌح إىل َربَِّك  ِ

ْ
َها اإل يُّ

َ
إىل الكمــال املطلق والقرب منه ولقائه يَا أ

ُمنْتَىَه ]سورة انلجم: 42[، 
ْ
نَّ إىل َربَِّك ال

َ
َكْدًحا َفُماَلِقيِه ]سورة االنشقاق:  ،]6َوأ

ني: »إنّك لو نظرت 
ّ
إِنَّ إىل َربَِّك الرُّْجَى ]سورة العلق: 8[؛ وذلا قال صدر املتأهل

حّق انلظر إىل العلَّة الغائّية وجدتها يف احلقيقة عني العلَّة الفاعلّية دائًما، إنّما 
اتلغاير حبسب االعتبار... العلّة الغائّية ال تنفّك عن الفاعل، والغاية املرتتّبة ىلع 
ني، األسفار ج 7: ص 271[.

ّ
الفعل أيًضا سرتجع إيله حبسب االستكمال« ]صدر املتأهل

إذن ثبت أّن كمال اإلنسان بالقرب من الكمال املطلق، ولٰكّن ٰهذا القرب 
منه يتوّقف ىلع معرفته؛ ذلا تكون املعرفة مقّدمًة رضورّيًة وأساســّيًة يف حتّقق 
هدف اخللقة، فمــا لم تتحّقق املعرفة ال يتّم القرب، وال شــّك يف أّن القرب 
ينتيه إىل معرفٍة أىلع غري املعرفة اليّت اكن يتوّقف عليها؛ ألّن تلك املعرفة أدىن 
حاصلها املعرفة بأنّه خالٌق موجــٌد واجٌد جلميع صفات اجلمال واجلالل، وهو 
نوٌع من العلم احلصويّل، وأّما املعرفة احلاصلة بعد القرب فيه من سنخ العلم 

احلضورّي واملعرفة الشهوديّة.

الدليل النقلّي

أّواًل ـ القرآن الكريم

حتّدث القرآن يف ثالث آياٍت عن هدف اخللقة وحّددها بثالثة عناوين يه: 

ًة َواِحَدةً َواَل يََزالُوَن  مَّ
ُ
ََعَل انلَّاَس أ

َ
1- الرمحة، قال تعاىل: َولَْو َشــاَء َربَُّك جل

 َمْن رَِحَم َربَُّك َوذِلٰلَِك َخلََقُهْم ]سورة هوٍد: 118 و119[ أي للرمحة. 
َّ

خُمْتَِلِفنَي  إاِل

يُُّكْم 
َ
َيَاةَ يِلَبْلَُوُكْم أ

ْ
َموَْت َواحل

ْ
ِي َخلََق ال

َّ
2- العمل األحســن، قال تعاىل: اذل

َغُفوُر ]سورة امللك: 2[.
ْ
َعِزيُز ال

ْ
ْحَسُن َعَماًل وَُهَو ال

َ
أ
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يِلَْعبُُدوِن 
َّ

نــَس إِال ِ
ْ

نَّ َواإل ِ
ْ
 3- العبادة، قــال تعاىل: َوَما َخلَْقــُت اجل

]سورة اذلاريات: 56[.

وعند اتلأّمل ال جند تعارًضا بني ٰهذه العناوين اثلالثة، بل يه منســجمٌة 
ألنّها تنظر إىل حتديد اهلدف من زوايا خمتلفٍة، واملهّم هو العنوان اثلالث، وهو 
العبــادة، فإّن منطوقها رصيٌح يف كونها هدفًا يف خلقة عملني كبريين هما علم 
اجلّن وعلم اإلنس، وهنا لو فرّسنا العبادة باملعرفة كما وردت بٰذلك رواية اإلمام 
احلسني  اآلتية، فاألمر واضٌح يف كون املعرفة يه اهلدف من اخللقة، وأّما 
لو محلناها وفًقا لظاهر اللفظ فإّن املعرفة بوصفها اغيًة متوّسطًة أو مقّدمًة سابقًة 
أمــٌر رضوريٌّ للعبادة؛ إذ ال عبادة من غري معرفــٍة، كما أّن املعرفة احلاصلة 
 مــن العبادة يمكن اعتبارهــا الغاية القصوى اليّت نظرت إيلهــا رواية اإلمام 
احلســني  اليّت يفهم منها تفسري العبادة باملعرفة، فتكون اآلية طبًقا لٰهذا 

احلديث يه من باب إطالق السبب )العبادة( وإرادة املسّبب )املعرفة(.

ثانًياـ  الروايات

وردت بعض الروايات الرصحية يف اعتبار املعرفة يه اهلدف األساس من 
اخللقة، فيف احلديث القديّس: »كنت كزًنا خمفيًّا فأحببت أن أعرف فخلقت 
اخللق ليك أعرف« ]الفيض الاكشايّن، اللكمات املكنونة، ص 33[. ويف )العلل( بإسناده 
إىل أيب عبد اهلل  قال: »خرج احلسني بن عيلٍّ  ىلع أصحابه فقال: إّن 
 يلعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذاعبدوه 

ّ
اهلل - عــّز وجّل - ما خلق العباد إال

اســتغنوا بعبادته عن عبادة من سواه« ]الصدوق، علل الرشائع، ج 1، ص 9[. فكأّن 
نَّ  ِ

ْ
ٰهذه الرواية ناظرٌة إىل اآلية الســابقة من سورة اذلاريات َوَما َخلَْقُت اجل

.يِلَْعبُُدوِن 
َّ

نَس إِال ِ
ْ

َواإل

ّية، وىلع رأس تلك 
ٰ
وهناك نصوٌص كثــريٌة واردٌة يف فضل املعرفــة اإلهل
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انلصوص قول أمري املؤمنني : »أّول ادلين معرفته«. وفيما ييل نشــري إىل 
طوائف من تلك انلصوص ضمن العناوين اتلايلة: ]انظر: الريشــهرّي،  املوســوعة 

العقائديّة، ج 3، ص 17 – 20[

1ـ معرفة الله رأس العلم وثمرته

تنقسم العلوم إىل ثالثٍة: علم األديان وعلم األبدان وعلم احليوان، وأّوهلا 
أرشفها وأعالها، وهو يف نفســه ىلع مراتب أرفعها املعرفة باهلل تعاىل، كما 

تشري إيله األخبار:

قال اإلمام الرضا : »جاء رجٌل إىل رسول اهلل  وقال: ما رأس العلم؟ 
قال: معرفة اهلل حّق معرفته« ]جامع األخبار، 36: 17[.

دخلت اجلّنة ولم أكرب فأعرف ريّب« 
ُ
وقــال : »ما يرّسين لو مّت طفاًل وأ

]األصفهايّن،  حلية األويلاء، ج 1، ص 74[. 

وقال اإلمــام الصادق : »لو يعلم انلاس ما يف فضل معرفة اهلل ما مّدوا 
أعينهم إىل ما مّتع اهلل به األعداء من زهرة احلياة ادلنيا ونعيمها، وكنت دنياهم 
أقــّل عندهم مّما يطؤونه بأرجلهم، ونلعموا بمعرفة اهلل جّل وعّز، وتذّلذوا بها 
تــذّلذ من لم يزل يف روضات اجلنان مع أويلــاء اهلل. إّن معرفة اهلل آنٌس من لّك 
وحشــٍة، وصاحٌب من لّك وحدةٍ، ونوٌر من لّك ظلمــٍة، وقّوةٌ من لّك ضعٍف، 

وشفاٌء من لّك سقٍم« ]اللكييّن، الاكيف، ج 8، ص 247 الرقم 347[. 

2 ـ معرفة الله قوام الدين

لّما اكنت معرفة اهلل - تعاىل - أىلع العلوم وأرفعها؛ فال شّك أن تكون يه قوام 
ي تقوم عليه سائر املعارف األخرى، أي أّن سائر أجزاء املنظومة 

ّ
ادلين وعماده اذل

املعرفّية والعقديّة قائمٌة ىلع معرفته سبحانه، وٰهذا ما وردت به انلصوص: 
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قال رسول اهلل : »دعمة ادلين وأساسه املعرفة باهلل، وايلقني، والعقل 
انلافع؛ وهو الكّف عن معايص اهلل« ]اآلمدّي، غرر احلكم، ص 7999[. وقال اإلمام 
عــيلٌّ : »رأس األمر معرفة اهلل - تعاىل - وعمــوده طاعة اهلل« ]الريّض، نهج 
ابلالغــة، اخلطبة 1[. وقال اإلمام الرضــا : »أّول عبادة اهلل معرفته« ]الصدوق، 

 
ّ

 بعد املعرفــة، وال معرفة إال
ّ

اتلوحيــد، ص 34 ح 2[. وقــال : »ال ديانة إال

باإلخالص« ]املصدر السابق، ص 40 ح 2[.

3ـ  معرفة الله أفضل الفرائض

ثّمــة فرائض يف رشعــة العقل وأخرى يف رشعة انلقــل، ويه ىلع مراتب 
مشّككٍة، ولٰكّن املعرفة باهلل - تعاىل - باعتبارها األساس بلايق الفرائض، فيه 

أفضلها رتبًة وأعالها مزنلًة كما تنّص عليه اآلثار:

»سأل رجل رســول اهلل  عن أفضل األعمال، فقال: العلم باهلل والفقه 
يف دينه، وكّررهما عليه، فقال: يا رسول اهلل، أسألك عن العمل فتخربين عن 
العلم! فقال : إّن العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن اجلهل ال ينفعك معه 
 : كثري العمل« ]وّرام بن أيب فراٍس، تنبيه اخلواطر ج 1، ص 82[. وقال اإلمام الصادق
»إّن أفضل الفرائض وأوجبها ىلع اإلنســان معرفة الرّب، واإلقرار هل بالعبوديّة« 

، كفاية األثر، ص 258[. ]اخلّزاز القيّمّ

ثالًثاـ  آثار معرفة الله تعالى

ترتتّب ىلع معرفــة اهلل - تعاىل - مجلٌة من اآلثــار اليّت يظهر بعضها ىلع 
 

ًّ
 يف العقل وحمال

ًّ
خرى ىلع اجلوانح؛ ألّن لاليمان باهلل ومعرفته حمال

ُ
اجلوارح وأ

 يف اجلوارح، وفيما ييل بعض من تلك اآلثار:
ًّ

يف القلب وحمال
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األثر األّول: محّبة الله تعالى

املحّبة يه ثمرة املعرفة، وبينها وبني املعرفة تالزٌم يف الّشدة والضعف والزيادة 
وانلقصان، وتعّد املحّبة بالنســبة بلايق اآلثار بمزنلة األصل، وابلايق فرٌع هلا، 
والعالقة باهلل - تعاىل - إذا اكنت قائمًة ىلع أساس املحّبة فيه تمّثل أىلع مراتب 

العالقة بعيًدا عن عمل اخلوف منه - سبحانه - أو الطمع فيما عنده.

وأّما معىن حمّبة اهلل فيه بمعىن: إيثاره  ىلع لّك ما سواه، ويه أمٌر فطريٌّ 
كما هو أصل املعرفة؛ وٰذلك ألّن انلفس اإلنســانية تميل بفطرتها إىل اجلمال 
والكمال، واألصل فيهما هو اهلل ســبحانه؛ فّل من جيعل حمّبته يف غري اهلل - 
تعاىل - فقد أخطأ الطريق، ورّبما طال خطؤه العمر لكّه؛ ألّن املحبوب احلقييّق 
ي يستحّق املحّبة حرًصا هو اهلل تعاىل، أو لّك ما يمّت إيله من رسوٍل أو كتاٍب 

ّ
اذل

أو ديــٍن أو زماٍن أو ماكٍن أو غري ٰذلك، فمن رصف املحّبة لغريه فقد ضّل؛ وذلا 
وصف اإلمام الصادق  قلوب العّشــاق بأنّها: »قلوٌب خلت عن ذكر اهلل، 

فأذاقها حّب غريه« ]الصدوق، األمايل،  ص 765[.

وإيلك من اآليات والروايات املؤّكدة حلقيقة االرتباط بني املعرفة واملحّبة:

َشدُّ ُحبًّا هلِل ]ابلقرة: 165[.
َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َّ
1 ـ قال تعاىل: َواذل

2- وقال االمام احلســن : »من عرف اهلل أحّبه« ]وّرام، تنبيه اخلواطر، 

ج 1، ص 52[.

3- وقال اإلمام زين العابديــن : »إليٰه، ما أذّل خواطر اإلهلام بذكرك 

ىلع القلوب، وما أحل املســري إيلك باألوهام يف مسالك الغيوب، وما أطيب 
طعم حّبك، وما أعذب رشب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من 

أخّص عرفيك« ]املجلّس، حبار األنوار، ج 94، ص 151[.
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4- وعــن اإلمام الصــادق  قال: »جنوى العارفــني تدور ىلع ثالثة 
صــوٍل: اخلوف والرجاء واحلّب، وديلل الرجــاء الطلب، وديلل احلّب إيثار 

ُ
أ

املحبوب ىلع ما ســواه... وإذا جتّل ضيــاء املعرفة يف الفؤاد هاج ريح املحّبة، 
وإذا هاج ريح املحّبة استأنس يف ظالل املحبوب، وآثر املحبوب ىلع ما سواه« 

]الصدوق، األمايل، ص 765[.

وذلا جيب أن يكون اهلل ورســوهل أحّب إىل املســلم من لّك أمواهل وأوالده 
ْزَواُجُكْم 

َ
ْبنَاُؤُكــْم َوإِْخَوانُُكْم َوأ

َ
وجتارته، قال تعاىل: قُــْل إِْن اَكَن آبَاُؤُكْم َوأ

َْشــْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها  ْفتُُموَها َوجِتَاَرٌة ختَ ْمَواٌل اْقرَتَ
َ
وََعِشرَيتُُكْم َوأ

ْمِرهِ 
َ
يِتَ اهلُل بِأ

ْ
بَُّصوا َحتَّ يَأ ُْكْم ِمْن اهلِل َورَُســوهِلِ وَِجَهاٍد يِف َســِبيِلِه َفرَتَ

َ
َحبَّ إِيل

َ
أ

َفاِسِقنَي ]سورة اتلوبة: 24[.
ْ
َقْوَم ال

ْ
َواهلُل اَل َيْهِدي ال

بل ال بّد أن يرجح حّبهما ىلع حّب انلفس، فقد روي عن انليّب  قال: 
»ثالٌث من كّن فيه وجد حالوة اإليمان: أن يكون اهلل ورســوهل أحّب إيله مّما 
 اهلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره 

ّ
سواهما، وأن حيّب املرء ال حيّبه إال

صول 1: 237، رقم 20[. 
ُ
أن يُقذف يف انلار« ]ابن األثري، جامع األ

األثر الثاني: خوف الله  وخشيته

اخلوف هو توّقع مكروهٍ عن أمارةٍ مظنونٍة أو معلومٍة، كما أّن الرجاء والطمع 
توّقع حمبوٍب عن أمارةٍ مظنونٍة أو معلومٍة، واخلوف من اهلل ال يراد به ما خيطر 
بابلال من الرعب اكستشعار اخلوف من األسد، بل يراد به الكّف عن املعايص 
واختيار الطاعت؛ وذٰللك قيل ال يعّد خائًفا من لم يكن لذلنوب تارًك. واتلخويف 
من اهلل - تعاىل - هو احلّث ىلع اتلحــّرز، وىلع ذٰلك قوهل تعاىل: ٰذلَِك خُيَوُِّف 
اهلُل بِِه ِعبَاَدهُ، وأّما اخلشــية فيه خوٌف يشوبه تعظيٌم، وأكرث ما يكون ٰذلك 
عن علٍم بما خيش منه؛ وذٰللك خّص العلماء بها يف قوهل: إِنََّما خَيَْش اهلَل ِمْن 

ُعلََماُء. ]الراغب األصفهايّن، مفردات الراغب، ص 149 و161[
ْ
ِعبَاِدهِ ال
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ال شــّك أّن ثّمة رابطًة وثيقًة بني املعرفة باهلل وبني خوفه أو خشيته تعاىل، 
أّما اخلوف فألّن من يعرفه - ســبحانه - بقدرته وعدهل وانتقامه من املسيئني 
واملجرمني سوف حيصل هل اخلوف من عقابه إذا خالف أمره ، فهو نظري من 
يعرف بوجود األسد، فال شّك يف حصول اخلوف هل، بعكس ما لو جهل بوجوده. 
وأّما اخلشــية اليّت يه درجٌة عيلٌة من اخلوف فألّن من يعرف عظمته وكربياءه 
؛ وذلا قرن القرآن بني اخلشية والعلم فقال: إِنََّما  يشعر باخلشية بشٍل طبييعٍّ
ُعلََماُء ]ســورة فاطر: 28[. واملراد باخلشية يه اخلوف مع 

ْ
خَيَْش اهلَل ِمْن ِعبَاِدهِ ال

ين يعرفون اهلل - ســبحانه - 
ّ

اتلعظيم، واملراد بالعلماء العلماء باهلل، وهم اذل
بأسمائه وصفاته وأفعاهل معرفًة تاّمًة ]الطباطبايّئ، املزيان، ج 17، ص 43[.

وإيلك بعض الروايات املؤّكدة لٰهذه احلقيقة أيًضا:

 1- قال رســول اهلل : »مــن اكن باهلل أعرف اكن مــن اهلل أخوف« 

]جامع األخبار: 258[.

2ـ  وقال اإلمام عيلٌّ : »أعلم انلاس باهلل أكرثهم خشيًة هل« ]األمدّي، غرر 
احلكم، ص 3157[.

 3 ـ وقــال : »أعلــم انلاس بــاهلل - ســبحانه - أخوفهــم منه« 
]املصدر السابق، ص 3121[.

4 ـ وقــال : »عجبت ملن عرف اهلل كيف ال يشــتّد خوفه؟« ]املصدر 
السابق، ص 6261[.

األثر الثالث: الرغبة فيما عند الله تعالى 

الرغبة يه ويلدة املعرفة؛ ألّن اإلنسان بعد أن حتصل هل املعرفة بشٍء يميل 
قلبه إيله فيطلبه ويرغب فيه أو فيمــا عنده، فالرغبة إذن من أعمال القلب، 
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والفرق بينها وبني املحّبة املذكورة آنًفا هو أّن الرغبة ميل القلب ملا عند اهلل من 
اثلواب واألجر واآلخرة، وأّما املحّبة فيه أيًضا ميل القلب، ولٰكّنه ميٌل نلفس 

ّية ال ملا عندها من األجر واثلواب. 
ٰ
اذلات اإلهل

وذلا وردت بها األخبار اليّت تشري إىل الرابطة بني املعرفة والرغبة:

 يقطع 
ّ

1- قال رســول اهلل : »قال داود : يا رّب! حقٌّ ملن عرفك أال

رجاءه منك« ]اللكييّن، الاكيف، ج 2، ص 189 ح 5[.

2- وقال اإلمام عيلٌّ : »ينبيغ ملن عرف اهلل - سبحانه - أن يرغب فيما 

دليه« ]اآلمدي، غرر احلكم، ص 10935[.

 وقــال : »عجبت ملــن عرف رّبــه كيــف ال يســى دلار ابلقاء!« 
]املصدر السابق، ص 6265[.

األثر الرابع: العمل والطاعة

ها من أعمال القلــوب - يأيت األثر 
ّ
بعــد املحّبة واخلشــية والرغبة - ولك

الرابع؛ يلجســد ٰهذه األعمال القلبّية؛ تلظهر ىلع اجلوارح يف مقام العمل، 
أي تلتجّســد املعرفة وتسطع ىلع جوارح اإلنسان، فتأخذ لّك جارحٍة حّظها 
ا من اإليمان، وقد دلّت ىلع ٰذلك  من املعرفة واإليمان؛ ألّن للجــوارح حظًّ

انلصوص الرشيفة:

 إلفان مؤتلفان؛ 
ّ

1- قال اإلمام زين العابدين : »ما العلم باهلل والعمل إال

فمــن عرف اهلل خافه وحّثه اخلوف ىلع العمل بطاعــة اهلل، وإّن أرباب العلم 
ين عرفوا اهلل فعملوا هل ورغبوا إيله، وقد قال اهلل: إِنََّما َيَْش اهلَل 

ّ
وأتباعهم اذل

َماُء ]سورة فاطر: 28[« ]اللكييّن، الاكيف، ج 8، ص 237 ح 25[.
َ
ُعل

ْ
ِمْن ِعَبادِهِ ال
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2- قال رسول اهلل : »من عرف اهلل وعّظمه منع فاه من الكالم، وبطنه 

من الطعام، وعفا نفسه بالصيام والقيام« ]املصدر السابق، ج 2، ص 237 ح 25[.

3- وفيما نســب إىل اإلمام الصادق  قال: »اتّلقوى ماٌء ينفجر من عني 
 إىل تصحيح 

ّ
املعرفة باهلل تعاىل، حيتاج إيله لّك فنٌّ من العلم، وهو ال حيتاج إال

املعرفة باخلمود حتت هيبة اهلل وسلطانه« ]الصادق، مصباح الرشيعة: 377؛ املجلّس،  
حبار األنوار، ج 70، ص 294 ح 40[.

األثر الخامس: التوّحد

من آثار املعرفة باهلل - تعاىل - القرب منه، واتلوّحد بمعىن صريورة اإلنســان 
ّية، وخالفته فيها، وابلعد عن اخللق، أي االستئناس 

ٰ
مظهًرا لألسماء والصفات اإلهل

باخلالق والوحشة من املخلوقني، واالبتعاد والعزلة عن أخالقهم الرديّة، وإن اكن 
خمالًطا هلم بأبدانهم وأجسادهم، ولعّل احلديث الرشيف اتلايل يشري إيله:

قال اإلمام عيلٌّ : »من عرف اهلل توّحد« ]اآلمدّي، غرر احلكم، ص 7829[.

األثر السادس: الزهد في الدنيا

تقــّدم يف األثر اثلالث أّن مــن آثار املعرفة باهلل الرغبــة فيما عنده، فإذا 
حصلت الرغبة فيما عنده حصل الزهد فيما سواه؛ ألّن ادلنيا واآلخرة رّضتان ال 
جتتمعان، أو هما اكملرشق واملغرب، لكّما اقرتب اإلنسان من أحدهما ابتعد عن 

اآلخر، وٰهذا ما أشارت إيله األخبار اتلايلة:

1- قال اإلمام عيلٌّ : »يسري املعرفة يوجب الزهد يف ادلنيا« ]اآلمدّي، غرر 
احلكم، ص 10984[.

2- وقال : »من صّحت معرفته انرصفت عن العالم الفاين نفسه وهّمته« 

]املصدر السابق، ص 9142[.
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3- وقال : »ثمرةُ املعرفة العزوف عن دار الفناء« ]املصدر السابق، ص 4651[.

4- وقال اإلمام زين العابدين : »إّن مجيع ما طلعت عليه الشــمس يف 

مشارق األرض ومغاربها، حبرها وبّرها وسهلها وجبلها عند ويلٍّ من أويلاء اهلل 
وأهل املعرفة حبّق اهلل كيفء الظالل« ]احلّراين، حتف العقول، ص 391[.

5- وقال : »إّن أعلم انّلاس باهلل أخوفهم هلل، وأخوفهم هل أعلمهم به، 

، ج 2 ص 146[. ، تفسري القيّمّ وأعلمهم به أزهدهم فيها« ]القيّمّ

األثر السابع: التواضع لله تعالى 

من ثمرات املعرفة باهلل وبعظمته اتلواضع هل وخللقه وترك الرتّفع عليهم؛ إذ 
 : ٌّبه سبحانه؛ وذلا يقول اإلمام عيل 

ّ
الرتّفع والكربياء رداؤه وهو ال يليق إال

ين يعلمون ما عظمة اهلل 
ّ

»ال ينبيغ ملن عرف عظمة اهلل أن يتعّظم؛ فإّن رفعة اذل
أن يتواضعوا هل« ]اللكييّن، الاكيف، ج 8، ص 390 ح 586[.

األثر الثامن: التسليم لقضاء الله والرضا به

من ثمرات املعرفة التســليم، وهو أمٌر مهمٌّ يف حياة اإلنســان؛ ألنّه يورثه 
القناعة والراحة يف احلياة واالنبساط يف أقىس الظروف وأشّدها مّما يهّون عليه 

اخلطوب واألهوال، وبٰذلك نطقت اآلثار:

1- قال اإلمام ابلاقر : »أحّق خلق اهلل أن يسلّم ملا قىض اهلل »من عرف 

اهلل«« ]املصدر السابق، ج 2، ص 62 ح 9[.

2- قال رســول اهلل : »قــال اهلل : عالمة معرفيت يف قلوب عبادي 

ســتخىف« ]املّتيق اهلندّي، كزن 
ُ
ستبطى وال أ

ُ
شتىك وال أ

ُ
 أ

ّ
حســن موقع قدري، أال

العّمال، ج 1: 129 ح 606[.
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األثر التاسع: السهر بذكر الله

من ثمرات املعرفة االشتغال بذكر اهلل يف الليل وانلهار، وال سّيما السهر بٰذلك؛ 
ألنّه أقرب إىل اخللوة باحلّق واالبتعاد عن اخللق، وإيله تشري بعض األحاديث:

1- قال اإلمام عيلٌّ : »سهر العيون بذكر اهلل خلصان العارفني، وحلوان 

املقّربني« ]اآلمدّي، غرر احلكم، ص 5612[.

2 ـ ومّمــا ناىج به ابلاري - تعــاىل - داود : »... يا داود، إّن العارفني 
كحلوا أعينهم بمرود الســهر، وقاموا يللهم يسهرون يطلبون بٰذلك مرضايت« 

]ادليليّم، إرشاد القلوب، ص 86[.

األثر العاشر: كثرة الدعاء

ي 
ّ

املعرفة تورث كرثة الطلب وادلعء؛ إذ يطلب العبد من الغيّن املطلق اذل
ال خبل يف ساحته: 

1- قال اإلمام عيلٌّ : »أعلم انلاس باهلل أكرثهم هل مسألًة« ]اآلمدّي، غرر 

احلكم، ص 3260[.

2- وقال : »إليٰه، كيف أدعوك وقد عصيتك؟! وكيف ال أدعوك وقد 

عرفتك؟!« ]الشهيد األّول، املزار، ص 270[.

3- وقال اإلمام زين العابدين : »يا من آنس العارفني بطيب مناجاته، 

وألبس اخلائطني ثوب مواالته« ]املجلّس، حبار األنوار، ج 91، ص 157[.

واملعرفة تؤّدي إىل االستجابة:

1- قال : »لو عرفتم اهلل - تعاىل - حّق معرفته لزالت بدعئكم اجلبال« 

]األصفهايّن، حلية األويلاء، ج 8، ص 156[.
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2- وقال : »لو عرفتم اهلل  حّق معرفته ملشيتم ىلع ابلحور، ولزالت 
ي ليس معه جهٌل، 

ّ
بدعئكم اجلبال. ولو خفتم اهلل حّق خوفه لعلمتم العلم اذل

ولٰكن لم يبلغ ذٰلك أحٌد، قيل: يا رسول اهلل، وال أنت؟ قال: وال أنا، اهلل - عّز 
وجّل - أعظم من أن يبلغ أحٌد أمره« ]املّتيق اهلندي، كزن العمال، ج 3: ص 144[.

د ـ موانع معرفة الله تعالى 

ثّمة موانع حتّوٍل دون معرفة اهلل ، ويه ختتلف باختالف مراتب املعرفة، 
فبعضها حيجب أصل املعرفة عن الظهــور يف صفحة انلفس وهو الكفر باهلل 
العظيم، وبعضها حيجب املراتب املتوّسطة أو العايلة من املعرفة، وٰهذا ما حيصل 
دلى املؤمن حسب درجة اعتقاده وإيمانه، واجلامع بني ٰهذه املراتب هو الغفلة 
اليّت تُبعد اإلنسان وحتجبه عن معرفة اهلل - سبحانه - بشٍل عمٍّ. وإيلك اإلشارة 

إىل بعض ٰهذه املوانع الواردة يف انلصوص ادلينّية، وذٰلك ىلع جهة االختصار:

أّواًل: الكفر والشرك بالله تعالى

ال شــّك أّن الكفر - وهو اجلحود - ىلع طرف انلقيض مع اإليمان واملعرفة 
باهلل واإلقرار بوجوده - سبحانه - لعدم إماكن اجتماع انلقيضني، وعليه يكون 
وجــود الكفر مانًعا من املعرفة باهلل، وكٰذلك الرشك هو ىلع طرف انلقيض من 
املعرفة اتلوحيديّة، فيكون وجوده مانًعا من ٰهذه املعرفة؛ وذلا يعتربان احلجاب 
األكرب، لٰكّنه رسعن ما يزول ساعة العرسة واالضطرار عندما تتجّل الفطرة 
ِك َدَعُوا اهلَل 

ْ
ُفل

ْ
وتنقشــع عنها ســحائب الغفلة، قال تعاىل: فَإَِذا َرِكبُوا يِف ال

ُكوَن ]سورة العنكبوت: 65[. وقال  رَبِّ إَِذا ُهْم يرُْشِ
ْ
 ال

َ
َّاُهْم إىِل

َ
ا جن يَن فَلَمَّ ُ ادلِّ

َ
خُمِْلِصنَي هل

َغرْيَ اهلِل تَْدُعوَن إِْن 
َ
اَعُة أ َتتُْكْم السَّ

َ
ْو أ

َ
تَاُكْم َعَذاُب اهلِل أ

َ
ْيتَُكْم إِْن أ

َ
رَأ

َ
تعاىل: قُْل أ

ِْه إِْن َشاَء َوتَنَسْوَن َما 
َ

ُكنتُْم َصاِدِقنَي  بَْل إِيَّاهُ تَْدُعوَن َفيَْكِشــُف َما تَْدُعوَن إيِل
ُكوَن ]سورة األنعام: 40 و41[. ترُْشِ
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ثانًيا: الجهل بالنفس

ثّمــة ارتباٌط وثيٌق بني معرفة انلفس ومعرفة اهلل؛ وذٰلك ألّن من عرف أّن 
نفسه الفقرية إىل اهلل سبحانه، اململوكة هل ملاًك ال تستقّل بشٍء دونه؛ عرف من 
خــالل ذٰلك أّن هل خالًقا وموجًدا يرفع فقره، وقد أوجده من العدم، فإّن العلم 
انلفسايّن بانلفس وقواها وأطوار وجودها يعّد من العيان والعلم احلضورّي، فإذا 
اشتغل اإلنسان بانلظر إىل آيات نفسه، وشــاهد فقرها إىل رّبها، وحاجتها يف 
مجيع أطوار وجودها؛ وجد نفســه متعلّقًة بالعظمة والكربياء، فتكون املعرفة 
بانلفس واآليات األنفسّية موصلًة للمعرفة بالرّب. ]انظر: الطباطبايّئ، املزيان، ج 6، 

ص 171 و175، بترّصٍف[

ويقول الســيد الطباطبايّئ: »أّما طريق معرفة انلفس هو أن يوّجه اإلنسان 
وجهه للحّق سبحانه، وينقطع عن لّك صارٍف شاغٍل عن نفسه إىل نفسه حّت 
يشــاهد نفسه كما يه، ويه حمتاجٌة ذلاتها إىل احلّق سبحانه، وما ٰهذا شأنه ال 
تنفّك مشاهدته عن مشاهدة مقوِّمه. فإذا شاهد احلّق - سبحانه - عرفه معرفًة 
رضورّيًة، ثّم عرف نفسه به حقيقًة؛ لكونها قائمة اذلات به سبحانه، ثّم يعرف 

لّك شٍء به تعاىل« ]الطباطبايّئ، رسالة الوالية، ص 192[.

ويقول املازندرايّن حول ٰهذه املعرفة اليّت تســّم املعرفة بالضّد: »أشار أمري 
املؤمنني  بقوهل: »من  عرف  نفسه  فقد عرف رّبه«، يعين  عرف رّبه بضّد ما 
عرف به نفسه ال بمثله؛ المتناع التشبيه، فمن عرف نفسه باحلدوث واإلماكن 
والعجــز واجلهل مثاًل، عرف رّبه بالقدم والوجــود والقدرة والعلم،  فإنّك إذا 
تفّكــرت يف انتقاالتك من مقداٍر إىل مقداٍر، ويف ترّقياتك من مرتبة الطفويّلة 
إىل سّن الوقوف؛ علمت أّن ٰذلك مستنٌد إىل قادٍر مدبٍّر حبكمته، وأنّك خملوٌق 

مقهوٌر حتت حكمه وقدرته« ]املازندرايّن، رشح الاكيف األصول والروضة، ج  3، ص 30[.
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وكما أّن املعرفة بانلفس توصل إىل املعرفة بالرّب، فكٰذلك العكس صحيٌح 
أيًضا، فثّمة عالقٌة بني اجلهل بانلفس واجلهل باهلل سبحانه، فمن جهل نفسه فقد 
جهل رّبه، قال اإلمام عيلٌّ : »عجبت ملن جيهل نفســه كيف يعرف رّبه؟!« 
]الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، ص 329[. وقال أيًضا: »أعظم اجلهل جهل اإلنسان 

أمر نفسه« ]املصدر السابق، ص 118[ وقال أيًضا: »من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل 
انلجاة، وضبط يف الضالل واجلهاالت« ]الريشهرّي، مزيان احلكمة، ج 3، ص 1876[.

ثالًثا: ارتكاب الذنوب

ال شّك أّن املعصية حتجب القلب عن املعرفة؛ ملا تسبّبه من ظلمانّيٍة للقلب، 
فإّن القلب اكملرآة اليّت إذا تكــّدرت ال تنطبع فيها الصور، وأىّن للقلب املكّبل 
بالشهوات أن يعرف احلّق وهو رهني ابلاطل. قال اإلمام زين العابدين  يف دعئه 
ي رواه أبو محزة اثلمايّل: »وإّن الراحل إيلك قريب املسافة، وإنّك ال حتجب عن 

ّ
اذل

 أن حتجبهم األعمال دونك« ]الطويّس، مصباح املتهّجد، ص 583[.
ّ

خلقك إال

رابًعا: الغفلة

ويه ذات مراتــب، فرّبما أّدت بعض مراتبها إىل الكفــر، ورّبما أّدت إىل 
املعصية، ورّبما أّدت إىل االنشــغال باملباح فيكون ٰذلك حجابًا دون املعرفة، 
ّس ادلاء وأصله، 

ُ
وإن لم يرتكب صاحبها ذنبًا رشًع. وبشــٍل عمٍّ فإّن الغفلة أ

ويه الطاّمة الكربى اليّت تدع اإلنسان منشغاًل بادلنيا معرًضا عن اآلخرة. قال 
اإلمام عــيلٌّ يف دعٍء هل علّمه نلوٍف ابلاكيّل: »إلٰــيه، تناهت أبصار انلاظرين 
إيلك برسائر القلوب، وطالعت أصىغ السامعني لك جنّيات الصدور، فلم يلق 
أبصارهم ردٌّ دون ما يريدون، هتكت بينك وبينهم ُحجب الغفلة، فسكنوا يف 

نورك وتنّفسوا بروحك« ]املجلّس، حبار األنوار، ج 94، ص 94[.
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الخاتمة

خنلص من خالل ما تقّدم من ابلحث إىل انلتائج اتلايلة:

1ـ  جتب معرفة اهلل - تعاىل - وجوًبا عقليًّا، بل يعّد حتصيلها وانلظر فيها أّول 
الواجبات وأهّمها، إّما من باب دفع الرضر املحتمل، وإّما من باب شكر املنعم، 

وإّما من باب اململوكّية للمالك احلقييّق.

2ـ  تعّد املعرفة باهلل - تعاىل - أرشف املعارف وأفضلها؛ وذٰلك ألّن الكمال 
احلقييّق لإلنســان إنّما يتحّقق بالقرب منه سبحانه، والقرب منه يتوّقف ىلع 
معرفته. ٰهذا من جهٍة، ومــن جهٍة أخرى فإّن هدف اخللقة يكمن يف معرفته 

. سبحانه، أو يف عبادته، ويه تتوّقف ىلع معرفته بال شكٍّ

3ـ  ترتتّــب ىلع معرفة اهلل - تعاىل - مجلٌة من اآلثار اليّت يظهر بعضها ىلع 
اجلوارح، وبعضها ىلع اجلوانح، كمحّبته - تعاىل - وخشيته، والعمل بطاعته 

والرغبة فيما دليه وغريها.

4 ـ ثّمة موانع حتــول دون معرفة اهلل  اكجلحود واملعصية وحنوها، ويه 
ختتلف باختالف مراتب املعرفة. 

5ـ  يعّد اسم اجلاللة االسم اجلامع جلميع األسماء احلسىن )التسعة والتسعني 
أو اثلالثمئة والستنّي(، وقد امتاز عن سائر األسماء خبواّص منها: أنّه علٌم ىلع 
اذلات املقّدســة خيتّص بها، فال يطلق ىلع غريه - تعــاىل - حقيقًة وال جماًزا. 
 ىلع آحاد املعاين، 

ّ
ومنها: أنّه دالٌّ ىلع اذلات، وبايق األســماء ال يدّل آحادها إال

اكلقادر ىلع القدرة، والعالم ىلع العلم، وغري ٰذلك.

6 ـ وقع اخلالف يف أّن اســم اجلاللة اسم جامٌد أو مشتقٌّ ىلع قولني، كما 
اختلف القائلون باشتقاقه يف منشإ ٰهذا االشتقاق ىلع أقواٍل كثريةٍ.
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7 ـ وقع اخلالف يف أّن اســم اجلاللة علٌم خاصٌّ به ســبحانه، أو أنّه اسم 
جنــٍس للواجب باذلات ولٰكّنه منحرٌص يف الفرد لكفظ )الشــمس( و)القمر( 

وحنوهما؛ ىلع قولني يف املسألة.

8ـ  اختلف املتلكّمون يف أّن اسم اجلاللة هل هو عني املسّم أو غريه؟ فذهب 
أكرث األشاعرة إىل العينّية، وذهب اإلمامّية واملعزتلة إىل املغايرة.
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الخالصة
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ٰ
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)*( ياسني بن جابو، اجلزائر، باحث يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة املصطىف العاملية.
ybendjabo@gmail.com

العالقة بين العدل والحكمة اإللهّيين 
وآثارهما التكوينّية والتشريعّية

ياسين بن جابو*
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أحســن وأصلح أن تكون مجيــع موجودات العالم مصاديــق ملا يندرج حتت 
مقوالت الكمال واخلري واحلسن واهلدفّية... ال ما يناقضها، بيد أنّنا قد نصطدم 
يف العالــم بظواهر وحوادث توصف بانلقص والرّش والقبح والعبث، ىلع غرار 

املصائب وابلالءات والكوارث الطبيعّية واألمراض واتلبعيض يف اخللقة.
أّما يف جمال الترشيع، فالترشيعات تستلزم أن تكون وفًقا للنظام األكمل 
من حيث تناسب الترشيعات وأهداف خلقة االنسان، ولٰكن يبدو يف بعض 
الترشيعات أّن فيها نوًع من الظلم، كعدم املساواة بني الرجل واملرأة يف كثرٍي 
من الترشيعات كما يف اإلرث والشــهادة والقيمومــة، وجزاًء غري متاكفٍئ، 
كقبول توبة املذنبني وغفران ذنوبهم، أو شفاعة الشافعني، أو عدَم تناسب 
العمل واجلزاء أحيانًا، فكيف يمكن توجيه مــا يبدو ظاهًرا أنّه نقٌص ورشٌّ 
وعبٌث يف ظّل اتّصافــه - تعاىل - بصفيت العدل واحلكمة، واتلوفيق بينهما، 

تلربز حقيقة جتلّيها هلاتني الصفتني الكمايّلتني؟
حبثنا لّك ٰهذه اإلشــاكالت وغريها باســتقصاء خمتلف آراء واملتلكّمني 
املحّققني وحتليلها ومناقشــتها، ورّد ما نرى أنّه يعارض العقل أو القرآن وما 
ّية 

ٰ
صــّح من األخبار، وتوّصلنا أخرًيا إىل القول يف حقيقة العدل واحلكمة اإلهل

والعالقة بينهما، وأنّهما ليستا صفتني مرتادفتني، وال متفاوتتني بالاكمل، بل 
هناك ترتٌّب طويلٌّ بينهما؛ إذ إّن احلكمة صفٌة جتمع بني مقايم اذلات والفعل، 
ي هو صفة فعٍل، ومن شؤون كونه - تعاىل - حكيًما.

ّ
ويه أوسع من العدل اذل

فيما خيّص اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية واجلزائّية، أرشنا إىل أنّها ال تعّد 
 وتضّمن الكثري من آثار حكمته 

ّ
وال حتى، وأنّه ليــس هناك من موجوٍد إال

وعدهل سبحانه وتعاىل، لٰهذا فقد ذكرنا بعض املصاديق اللكّّية لٰهذه اآلثار اليّت 
تتفّرع عليها مصاديق جزئّيٌة.

ثّم أرشنا إشارًة عبرًة إىل كيفّية اتلوفيق بني ما يبدو من بعض اآلثار أنّه 
يتعارض وعدهل سبحانه وتعاىل، كمسألة الرشور، وذكرنا بعض احلكم اليّت 

توّجه بعض الرشور وابلالءات.
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ّية، العدل، احلكمة، اآلثار اتلكوينّية، اآلثار الترشيعّية.
ٰ
املفردات ادلاليّلة: الصفات اإلهل

التمهيد
ّية من املباحث الفلسفّية والعقديّة املهّمة اليّت 

ٰ
يعّد مبحث الصفات اإلهل

حازت ىلع اهتماٍم خاصٍّ من دلن الفالســفة واملتلكّمني واملحّققني يف العالم 
اإلساليّم ويف غريه ىلع طول اتلاريخ، إذ تناولوه بكثرٍي من ابلحث واتلمحيص. 
ويــأيت يف صدارة ٰهذه الصفــات صفتا العدل واحلكمــة اللتان أثارتا 
الكثري من انلقاش، وناتلا انلصيب األوفر من االستفهام، وأثريت حوهلما 

الكثري من اإلشاكالت.
تتمّثل أهّمّية ٰهذا ابلحث يف أنّه لكّمــا اكن فهم هاتني الصفتني صحيًحا 
ودقيًقا، اكنت معرفتنا للموىل وتوحيدنا هل  خايلًا من الشــوائب، ومزّنًها 
عــن لّك ما خيدش كماهل تبارك وتعاىل، وبٰهذا نســتطيع أن نفهم الكثري من 
األمور والقضايا والشبهات اليّت يطرحها املشّككون كمسألة الرشور وكيف 
تصدر عن املوىل ، وشــبهة الظلم واتلميــزي يف بعض الترشيعات... إلخ؛ 
لٰهذا ســنهدف إىل إعطاء نظرٍة صحيحٍة ودقيقــٍة حلقيقة العدل واحلكمة، 

تتناسب والعقل السليم والقطيّع من انلصوص. 
وســنحاول يف ٰهذه ادلراســة املوجزة أن نتناول أهّم ٰهذه اإلشــاكالت 
بادلراســة واتلمحيص، وســتكون خطوتنا األوىل ببحٍث مفهويمٍّ لصفيت 
العدل احلكمــة يف أمهات كتب اللغة، وبيــان معناهما االصطاليّح عند 
العلماء ومشــاهري متلكيّم املذاهــب وزعمائهم، وبعــد أن نذكر اآلراء 
املختلفة املتناقضة أحيانًا، خنلص إىل اتلعريف االصطاليّح األنسب هلما، 

ونستنتج من خالل ٰذلك العالقة بينهما.
ثم ننتقل بعد ٰذلــك إىل ذكر آثارهما اتلكوينّيــة والترشيعّية واجلزائّية، 

ولكرثتها واستحالة إحصائها مجيعها سنورد أمثلًة لكّّيًة هلا.
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أّوًل: التعريفات

1 ـ العدل

أ - لغًة:

ُموِر وَهو ِخاَلُف 
ُ ْ
َقْصُد يِف األ

ْ
العدل والعدالة واملعادلة بمعاٍن عّدٍة منها: ال

َكرْسِ ِمثْلُُه ِمْن ِجنِْســِه 
ْ
ِعْدُل  يتقاربان، )ِعْدُل ( الشء بِال

ْ
َعْدُل  وال

ْ
َْوِر، وال

ْ
اجل

 ) ُ
ُ

ْو ِمْقَدارِهِ فيما يدرك باحلاّسة اكملوزونات واملعدودات واملكيالت، و)َعْدهل
َ
أ

َفتِْح َما َيُقوُم َمَقاَمُه ِمْن َغرْيِ ِجنِْسِه، فيما يدرك بابلصرية اكألحاكم ]الفيويّم، 
ْ
بِال

املصباح املنري، ج 2، ص 396[، واملساواة واملضايفة ]الراغب األصفهايّن، مفردات ألفاظ 

ي ال يَِميُل به 
ّ

القرآن، ج 1، ص 555[، وقيمة الشء ومثله، ورجل َعْدٌل ، هو اذل

صل مصدر ُسيمِّ به فوُِضَع َموِْضعَ  العاِدلِ ، 
َ
اهلوى فيَجوَر يف احلكم، وهو يف األ

، والَعدل احلْكم باحلّق. ]ابن 
ً

نه ُجِعَل الُمَســمَّ نفُســه  َعْدال
َ
بلغ منه؛ أل

َ
وهو أ

منظوٍر، لسان العرب، ج 11، ص 430[

ٰهذه املعاين الكثرية واملتقاربة جاءت يف معىن العدل، وكن منها معىن املساواة 
واحلكم باحلّق وعدم اجلور، وٰهذه املعاين يه األقرب واألكرث توافًقا مع ما نَُروُمه يف 

ٰهذا ابلحث كما نرى يف اتلعريف االصطاليّح.

ب - اصطالًحا

يف حدود ما تقّصينا من اتلعاريف املختلفة اليّت وردت ىلع لسان املتلكّمني 
- خاّصًة املتقّدمني منهم أرباب الفرق الكالمّية العديّلة )الشيعة بمختلف 
طوائفهم ومن وافقهم من املعزتلة( - يمكن القول إّن لكمة جلّهم اتّفقت ىلع 

تعريفني رئيسني: 
ـ العدل هو تزنيه ذات ابلــاري  عن فعل القبيح واإلخالل بالواجب. 
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]السيورّي، االعتماد يف رشح واجب االعتقاد، ص 75؛ إرشاد الطابلني إىل نهج املسرتشدين ص 

253؛ الطويّس، االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد، ص 84؛ املفيد، انلكت االعتقاديّة، ص 32؛ 

، نهج احلّق، ص 85، ابلــاب احلادي عرش، ص 25؛ القايض عبد اجلّبار، رشح  العالمة احليّلّ

األصول اخلمسة، ص 82[

ـ العدل هو أن يثيب ىلع احلســنة، ويعاقب ىلع الســيّئة. ]الشيخ الصدوق، 
االعتقادات، ص 69[

وبعــد الرجــوع إىل الروايات الرشيفــة ألهل ابليــت ، وجدنا أّن 
 ، اتلعريفني املذكورين آنًفا مقتبسان من تلك الروايات انلورانية لألئّمة

. ٍّوخاّصة لكمات موىل املوّحدين اإلمام عيل

فبالنسبة إىل اتلعريف األّول، جاء يف نهج ابلالغة: »وَُسئَِل َعِن اتلَّوِْحيِد 
 َتتَِّهَمه « ]ابن أيب احلديد، رشح نهج 

َّ
ال

َ
َعْدُل أ

ْ
َمُه، َوال  َتتَوَهَّ

َّ
ال

َ
َعْدِل،  فَقاَل: اتلَّوِْحيُد أ

ْ
َوال

  ابلالغة، ج  20، ص 228[. ويشــابه ٰهذا املعــىن ما روي عن اإلمام الصادق

َمَك  َعلَيْه « ]الصدوق، اتلوحيد، ص 96[. 
َ

 َخاِلِقَك َما ال
َ

 تَنُْسَب إىِل
َ

ْن ال
َ
َعْدُل فَأ

ْ
ا ال مَّ

َ
»َوأ

 تفسرٌي 
ّ

فإذا تمّعّنا يف معىن الروايتني فسنجد أّن اتلعريفني املذكورين ما هما إال
 تّتهمه« واالتهام 

ّ
ورشٌح هلاتني الروايتني، فاالتّهام يف الرواية األوىل »العدل أال

، والقبيح يشمل ترك الفعل الواجب  معناه نسبة فعٍل قبيٍح إىل شــخٍص معنّيٍ
والرضورّي أيًضا، ٰهذا فيما إذا تعلّق األمر باملخلوق، فما بالك باخلالق الاكمل 
املطلق؟! فال جيوز أن ننسب إيله  فعل ما يُلحظ فيه أدىن حدٍّ من القبح، أو 
 ، تــرك ما تلحظ فيه أدىن رضورةٍ؛ إذ أّن ٰذلك قبيٌح خاّصًة إذا تعلّق باملوىل
كٰذلك معىن »ما المك عليه« يف الرواية املنقولة عن اإلمام الصادق ، إذ إّن 
 ىلع فعل ما يعّد قبيًحا 

ّ
اهلل - سبحانه وتعاىل - ال يلوم اإلنسان وال حياسبه إال

ذاتًا، وسنأيت الحًقا إىل تفصيل ٰهذه اتلعاريف.

 : اتلعريف اثلاين كٰذلك مستشــفٌّ من روايٍة لإلمام موىس بن جعفٍر



 جَيُــور« ]املجلّس، حبار األنوار، ج  4، 
َ

ِي  ال
َّ

َعْدُل  اذل
ْ
» واحلمــد هلل رب العاملني ... ال

ص 296[، وقد جاءت روايات كثريٌة ومســتفيضٌة بنفس لفظ ٰهذه العبارة أو 

معناهــا، وعند حتليلنا لٰهذه العبارة، فإّن »ال جيور« بمعىن أن ال يظلم ويعطي 
لّك ذي حقٍّ حّقه، وٰذلك بأن جيازي املحسن ىلع إحسانه ويعاقب املسء ىلع 
ي أوردناه. وبٰذلك يّتضح أّن 

ّ
إساءته، أو كما جاء يف اتلعريف االصطاليّح اذل

ما ذكر من تعريٍف للعدل مستنبٌط من الروايات الرشيفة ألهل بيت العصمة 
، وحنن بإشــارتنا إىل ٰهذه انلقطة، ال نعين إنكاًرا ىلع املتلكّمني والعلماء 
فيما أتوا به، كيف ٰذلك واملنهج الكاليّم يعتمد ىلع انلقل كما يستند إىل العقل، 
وإنّما ذكرناها إشادًة واستحسانًا ملا بدر منهم من اغرتاٍف من ٰهذا انلبع الصايف. 
إضافًة إىل ٰهذين اتلعريفني هنــاك تعاريف أخرى ذكرت هنا وهناك بني 

طّيات الكتب الكالمّية القديمة واحلديثة، نذكر منها ىلع سبيل املثال:
ـ العدل هو أنّه ال عبث ىف صنعه، وال تفاوت ىف خلقه . ]الشــيخ املفيد، 

أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، ص 58[

ـ يراد بــه االعتقاد بأّن اهلل - ســبحانه - ال يظلم أحــًدا وال يفعل ما 
يستقبحه العقل السليم . ]آل اكشف الغطاء، أصل الشيعة وأصوهلا، ص 75[

ٰهذا بالنسبة بلعض اتلعاريف اليّت ذكرت لصفة العدل اإلليّٰه من طرف 
العديّلــة، ويه كما ترى، فما عدا اتلعريــف األّول ترِد ىلع بقّية اتلعاريف 
إشــاكالٌت عّدٌة، منها أنَّ لكَّ ما ذكر إنّما هو من لــوازم صفة العدل اإلليّٰه 
ومصاديقها وليس حتديًدا هلا وفق املعايري املنطقّية، فعدم اجلور هو تعريٌف 
من قبيل تعريف األمور بأضدادها، فمجازاة املحسن ومعاقبة املسء... لكُّها 
من مصاديق ولوازم صفة العدل، فال يصّح أن تأيت تعريًفا هلا فيكون املعرِّف 
أخصَّ من املعرَّف، فيكون اتلعريف غري جامٍع، وال يقال إّن بعضها مستنبٌط 
 من الروايــات الرشيفة ألهل ابليت ، فكيف يستشــل عليها؟ نقول 
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إنّهم  يف الروايات املذكورة لم يكونوا يف مقام بيان اتلعريف املنطيق لٰهذه 
الصفة حّت يشل عليهم، وإنّما اكنوا يُسألون وخياطبون طبقاٍت خمتلفًة من 
 حسب مستوى 

ًّ
انّلاس، فيجيبون قدر ما يتحّمله الســؤال، وخياطبون كال

عقله وفهمه كما هو مشــهوٌد هلم ؛ ذٰللك فإّن ٰهذا اإلشاكل غري وارٍد يف 
حّق أئّمة أهل ابليت ؛ نعم، قد يرد ىلع بعض املتلكّمني.

ويالحظ جليًّــا ىلع ٰهذه اتلعاريف أنّها تظهر ٰهــذه الصفة ىلع أنّها من 
الصفات الســلبّية، يف حني أّن جّل الكتب الكالمّية إن لم نقل لكّها أدرجت 
ٰهذا ابلحث منفرًدا عنها، فما هو الرّس يف ٰذلك؟ وّجه ابن خمدوٍم ٰذلك يف رشحه 
للباب احلادي عرش؛ بأّن ٰهذا ما جرت عليه عدة املتلكّمني من العديّلة، إذ إنّه 
وبسبب ما حيوزه ٰهذا ابلحث من أهّمّيٍة بالنسبة هلم، ولكرثة مقّدماته وتفاصيله 
وتشّعباته، فقد أفرد هل باٌب خاصٌّ به، حّت أّن املعزتلة سّموا أنفسهم أصحاب 
العدل واتلوحيد، ٰهذا من جهٍة، كما يمكن كٰذلك حتويرها وإرجاعها إىل أفعاٍل 
ثبوتّيٍة وسلبّيٍة ىلع أساس أّن ابلاري  يفعل الواجب وال يفعل القبيح، ويه 
غري الصفات اثلبوتّية والسلبّية اليّت يذكرها املتلكّمون عدًة؛ ولٰهذا فقد وردت 
يف مصّنفاٍت عّدةٍ، منها جتريد االعتقاد يف أفعال اهلل ال صفاته. ]ابن خمدوٍم، ابلاب 

احلادي عرش مع رشحيه انلافع يوم احلرش ومفتاح ابلاب، ص 151[

بالنســبة للمتلكّمني من غري العديّلة وحســب ما استقصيناه من كتبهم 
الكالمّية املشــهورة، فإنّهم لــم يتناولوا ٰهذا ابلحث منفــرًدا، وٰهذا ليس 
بالغريب عندهم؛ إذ إّن صفة العدل اإلليّٰه يف منظومتهم الكالمّية شــأنها 
ين يولون 

ّ
ّية وال تتمزّي عنها، ىلع عكس العديّلة اذل

ٰ
شأن سائر الصفات اإلهل

ٰهذه الصفة ماكنًة خاّصًة، ويصّنفونها ضمن أصول ادلين عندهم، إضافًة ملا 
ســبق لم جند لٰهذه الصفة تعريًفا عند جلّهم غري أخذها ىلع بداهتها تارًة، أو 
ين خّصوها 

ّ
بما يه مقابلٌة للظلم تارًة أخرى، باســتثناء القلّة القليلة من اذل



118

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

باتلعريف، ولم يشّذ ما ذكروه عّما أوردناه من تعاريف؛ ذٰللك ال نرى داعيًا 
ذلكره بسبب حمدوديّة حبثنا وتفاديًا للتكرار.

يّتضح دلينا مّما ســبق ذكره أّن اتلعريف األّول املذكور »العدل هو تزنيه 
ابلاري عن فعل القبيح واإلخالل بالواجب«، يبىق حســب رأينا األقرب إىل 
حدٍّ ما إىل مطابقة املعايري املشرتطة يف اتلعريف، إذ يعّد األشمل واألجل، وال 
ترد عليه اإلشاكالت املطروحة سابًقا، وأكرث من ٰذلك يمكن اختصاره حسب 
ي 

ّ
رأينا يف تزنيه ابلاري عن فعل القبيح، وٰهكذا يشمل اإلخالل بالواجب اذل

يعّد فعاًل قبيًحا.
 هادي السزبوارّي بأنّه 

ّ
احلكماء كٰذلك اكن هلم نظٌر يف ذٰلك؛  فقد عّرفه املال

وضع لّك شٍء يف موضعه، وإعطاء لّك ذي حقٍّ حّقه  ]السزبوارّي، رشح األسماء احلسىن، 
مة الطباطبايّئ فيعّد حقيقة العدل إقامة املســاواة 

ّ
ص 172[، أّما بالنســبة للعال

واملوازنة بني األمور، بأن يعطى لكٌّ من السهم ما ينبيغ أن يعطاه، فيتساوى يف 
ي يستحّقه. ]الطباطبايّئ، تفسري املزيان، ج 12، ص 331[

ّ
 منها واقٌع موضعه اذل

ًّ
أّن كال

ي 
ّ

ويمكن القول إّن ٰهذين اتلعريفني يميالن أكرث إىل اللسان الكاليّم اذل
يفهمه أكرث املخاطبني ىلع حنٍو أسهل من  االصطالحات الفلسفّية اليّت حتتاج 
إىل أهــل اتلّخصص، ديلل ٰذلك أّن اتلعريفــني ينطبقان مع ما ورد عن أمري 
َعْدُل يََضُع 

ْ
املؤمنني  حني ســئل عن العدل واجلود أيّهما أفضل فقال: »ال

فَْضلُُهَما« ]نهج ابلالغة، احلكمة 425، ص 58[. 
َ
ُفُهَما َوأ رْشَ

َ
ُموَر َمَواِضَعَها... َفُهَو أ

ُ ْ
األ

وٰهذا يتناسب مع املنهج الكاليّم.
وهنــاك تعريٌف لألســتاذ مّطهــري، حيث عــّرف العــدل أنّه رعية 
االســتحقاقات يف إفاضة الوجود وعدم االمتناع عــن اإلفاضة والرمحة لّل 
موجوٍد بما هو ممكٌن هل من الوجود وكمال الوجود ]مطهری، جمموعه آثار، ج 1، ص 81 
و 82[، تفصيل ٰذلك أّن للممكنات لكّها نوًع من اإلماكن يف نفسها وماهّيتها 
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هــو اإلماكن العاّم، فإن اكن ٰهذا اإلماكن اكفيًــا يف إفاضة الوجود عليها من 
، وٰهذا ما يسّم بالفيض العاّم واجلود اتلاّم،  الواجب وجب أن توجد بال تروٍّ
وىلع أساســه ال يتخّصص وجود أحدها حبنٍي دون حــنٍي، وإن لم يكن ٰهذا 
اإلماكن اكفيًا، بل ال بّد من توّفر رشوٍط أخرى ليستعّد لقبول الوجود؛ فلٰهذا 
الشء إضافًة لإلماكن السابق إماكٌن آخر يسّم اإلماكن االستعدادّي، وهو 
طارًئ ىلع بعض املاهِيــات؛ لعدم كفاية اإلمــاكن األّول يف إفاضة الوجود 
ي يســتعّد به الشء للخروج من القّوة إىل الفعل، ولوال ٰهذا 

ّ
عليها، وهو اذل

اإلماكن النسّد باب اإلفاضة، وتوقف عند الوجودات من انلوع األّول، ويه 
املوجودات غري املاّديّة، واحلال أّن املوجودات من انلوع اثلاين يه املوجودات 

املاّديّة. ]الشريازّي، احلكمة املتعايلة، ج  1، ص 231 و232[
خالصة القول أنّه وبعد إعمال دّقٍة عقلّيٍة خاّصٍة يف اتلعريفني املختارين 
من بني اتلعاريــف اليّت أوردناها عــن املتلكّمني والفالســفة، يبدو أنّهما 
 يف اللغة املمزّية لّل واحٍد منهمــا، بتقريب أّن دوام الفيض 

ّ
ال يفرتقــان إال

ورعية االســتحقاقات فيه أمٌر واجٌب عليه - سبحانه وتعاىل - فال خيّل به، 
واالمتناع عن اإلفاضة فعٌل قبيٌح يتزّنه  عنه.

2 ـ الحكمة

أ ـ لغة

احلاء والاكف وامليم أصٌل واحٌد، وهو املنع. وأّول ٰذلك  احلُكم ، وهو الَمنْع 
فيَه  ِم ]ابن فارٍس، معجم مقاييس اللغة، ج 2، ص 91[، ويقال: حَكمت  السَّ

ْ
ل من الظُّ

وأحكمتُه ، إذا أخذَت ىلع يديه. واحِلكمة ٰهذا قياُسها؛ ألنّها تمنع من اجلهل، 
م  فالٌن يف كذا، إذا ُجعل أمُره إيله. وُحكِّ

تقنه، 
َ
مر: أ

َ
ْحَكمَ  األ

َ
واحِلْكَمــُة: العدل. ورجٌل  َحِكيمٌ : عدٌل  حكيــمٌ . وأ
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ْحَكَمتْــه  اتلجارُب ىلع الَمثَل، وهو من ٰذلك ... احلََكمُ  واحلَِكيمُ  وهما بمعىن  
َ
وأ

شــياَء 
َ
ي حُيِْكُم األ

ّ
احلاِكم ، وهــو القايض، فَهو فِعيٌل بمعىن فاِعٍل، أو هو اذل

ويتقنها، فهو فَِعيٌل بمعىن ُمْفِعٍل، وقيل: احلَِكيمُ  ذو احِلكمة، واحِلْكَمُة عبارٌة 
ناعت  شياء بأفضل العلوم. ويقال لَمْن حُيِْسُن دقائق الصِّ

َ
عن معرفة أفضل األ

ن يكون بمعــىن  احلاِكمِ  مثل قَِديٍر بمعىن 
َ
وُيتقنهــا: َحِكيمٌ ، واحلَِكيمُ  جيوز أ

قادٍر، وَعِليٍم بمعىن علٍِم. ]انظر: ابن منظوٍر، لسان العرب، ج 12، ص 140 – 143[

ب - اصطالًحا

ّية، ومن خالل 
ٰ
اختلفت لكمة املتلكّمني ونظرتهم إىل صفة احلكمة اإلهل

تقّصينا ملصّنفات الكثري منهم من خمتلف الطوائف اإلسالمّية، يظهر نلا يف 
الوهلة األوىل أّن هناك عّدة تعاريف تتضّمن يف جمموعها حمورين أساســينّي 

ناظرين إىل مقامني خمتلفني:
مقــام اذلات: إذ تأخذ احلكمة يف ٰهذا املقام بما يه وصٌف للعلم باألشياء 

ومعرفتها ىلع أكمل وجٍه.
مقام الفعل: احلكمة هنا وصٌف لفعله ، وأنّه متقٌن وحســن اتلقدير 

ويضع لّك شٍء موضعه.
يف حني أخذها آخرون بما يه مرادفــٌة للعدل اإلليّٰه، وتناولوها يف باٍب 
واحــٍد عنَونُوه »يف العدل واحلكمــة«، وتناولوهما ىلع أنّهمــا صفٌة واحدٌة. 
]الفاضــل املقداد، االعتماد يف رشح واجب االعتقــاد، ص 75؛ القايض عبد اجلّبار، املغين يف 

أبواب اتلوحيــد والعدل، ج  6، ص 48؛ ابلغدادّي، أصول اإليمان، ص 107؛ املفيد، انلكت 

االعتقاديّة، ص 27؛ الطويّس، الرسائل العرش، ص 96[

من املتلكّمني، من أخذ احلكمة باملعىن اثلاين، واكتىف يف تعريفه هلا بمقام 
الفعل، فعّرف زعيم املاتريديّة وآخرون احلكمة ىلع أنّها جعل لّك شٍء ىلع ما 
هو عليه، ووضعه موضعه، وإصابة األوىل فيه ]املاتريدّي، اتلوحيد، ص 130 و223[. 
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يف حني عرض ابلعض اآلخر تعاريف عّدًة خمتلفًة تشري إىل حيثّياٍت متفاوتٍة 
ىلع حنٍو منفصٍل كما يبدو، كما فعل الرازّي؛ حيث عّرفها تارًة باعتبار مقام 
الفعل بأنّها »إتقان اتلدبري يف األشياء وحسن اتلقدير هلا« ]الرازّي، لوامع ابليّنات 
يف رشح أســماء اهلل - تعاىل - والصفــات، ص 279 و280[، وآخر أنّها »معرفة أفضل 

املعلومات بأفضل العلوم، فاحلكيم بمعىن العليم« ]الرازّي، لوامع ابليّنات يف رشح 
أســماء اهلل - تعاىل - والصفات، ص 279 و280[، فتكون هنا باعتبار مقام اذلات؛ 

ألّن صفة العلم من صفــات اذلات. يف الطرف املقابل مجع بعضهم اآلخر يف 
مة احليّلّ احلكمة 

ّ
تعريفهم بني مقــايم اذلات ومقام الفعل، إذ عــّرف العال

بالعلم باألشياء كما يه من جهة اتلصّور واتلصديق، وإيقاع األفعال ىلع ما 
، األلفني، ص 277[. وعّرفها الغزايّل  مة احليّلّ

ّ
ينبــيغ وترك ما ال ينبيغ أصاًل ]العال

بأنّها اإلحاطة املجّردة بنظم األمور ومعانيها ادلقيقة واجللّية، واحلكم عليها 
بأنّها كيف ينبيغ أن تكون؛ حّت تتّم منها الغاية املطلوبة بها ... والقدرة ىلع 
إجياد الرتتيب وانلظام وإتقانه وإحاكمه ]الغــزايّل، االقتصاد يف االعتقاد، ص 105[. 
وقد جاءت اتلعاريف بٰهذا املعىن وما شــابهه بشل غزير. ]الغزايّل، االقتصاد يف 

االعتقاد، ص 105؛ كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، ص 301[

أّما احلكماء املسلمون فيعرّبون عن احلكمة بالعناية كٰذلك، بل واستعانوا 
أكرث يف مصّنفاتهم باصطــالح العناية، لٰكّن وجهة نظر الشــهيد مطهري 
خمالفــٌة ذٰللك، فهو يرى أّن اصطالح احلكمة أفضل تلناســبه مع ما جاء يف 
 القرآن والروايات من توصيف اهلل باحلكيم. ]مطهری، جمموعه آثار شهيد مطهری، 
ج  8، ص 393[ وىلع لّك حاٍل فقد ذكر الفالسفة املسلمون تعريًفا للعناية جيمع 

ثالثة معاٍن يه: 
ـ كون األول تعاىل علًما ذلاته بما عليه الوجود يف انلظام األتّم واخلري األعظم.

ـ علّة ذلاته للخري والكمال حبسب أقى ما يمكن.
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ـ راضيًا به ىلع انلحو املذكور.
ّيات الشفاء، ص 415[

ٰ
 ]احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، ج  7، ص 57؛ ابن سينا، إهل

وٰهذه املعاين اثلالثة بناًء ىلع أصل التشكيك يف الوجود يف مدرسة احلكمة 
املتعايلة، تشّل بتاكثفها وانداككها يف بعضها معىن العناية )احلكمة( اليّت يه 
بدورها بتفصيلها وانبساطها تتجّل يف ٰهذه املعاين اثلالثة اليّت يه عني ذاته، 
استناًدا إىل مبىن عينّية اذلات والصفات، فذاته بذاته صورٌة نلظام اخلري ىلع 
وجٍه أىلع وأرشف؛ إذ ال اغية هل زائدٌة ىلع ذاته وال حّد يف الكمال وراءه، فهو 
يعقل نظام اخلري ىلع الوجه األبلغ يف انلظام واألتّم حبسب اإلماكن، فيفيض 
عنه ما يعقله نظاًما وخرًيا ىلع الوجه املذكور. ]الشريازّي، احلكمة املتعايلة يف األسفار 

العقلّية األربعة، ج  7، ص 57[

ٰهذا وقد اعترب املاّل صــدرا يف رشحه ألصول الاكيف احلكمة أصال يعين: 
أّن لك راجح يف العقل واجب يف العناية، وأّن ٰهذا األصل تبتين عليه الكثري 
من األصول الفلسفية وادلينّية وبه حتّل وتفرّس مشالكها ومسائلها من قبيل 

حقيقة الرشور وانلبوة واملعاد.... ]صدر املتأهلني، رشح أصول الاكيف، ج 1، ص127[
وقــد ذكرت الكثري من اتلعاريف من قبلهم يدور بعضها يف ٰهذا الفلك، 
ويميل بعضها إىل اتلحليل الكاليم أكرث، ال جنّد حاجة إىل ذكرها ومناقشتها. 
وكنتيجة لٰهذا القســم من ابلحث يمكن القــول يف تعريف ٰهذه الصفة أنّها 
إمجاال جتمع بني مقامــني؛ مقام اذلات ومقام الفعــل، وال يمكن تعريفها 
حبيثيــة دون األخرى ألنّهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطا وثيقا وال يســتغين 
أحدهمــا عن اآلخر فعلمه باألفضل يســتلزم عمله األكمل وعمله األكمل 

ينبثق عن علمه باألفضل.
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ثانًيا: العالقة بين العدل والحكمة

بعــد أن ألقينا الضوء ىلع تعريف صفيت العدل واحلكمة، ســنحاول يف 
ٰهذا املقطع من ابلحث أن نقوم بدراسة مقارنة هلاتني الصفتني وحنّدد موارد 
االشرتاك بينهما إن وجدت وموارد االختالف ىلع ضوء تلك اتلعاريف نلحّدد 
العالقة بني هاتني الصفتني هل يه عالقة تســاوي مثلما أخذها ابلعض كما 

بيّنا سابقا أم يه تباين، أم أّن هناك عالقة أخرى بينهما؟
يف ابلدايــة وقبل اخلوض يف ٰهذا ابلحث، هناك نقطة ال بّد من االشــارة 
إيلها يســتند إيلها حبثنا ٰهذا ونرى أنّها مقّدمــة رضورية للخوض فيه ويه 
تصنيف هاتــني الصفتني وماكنتهما يف منظومة اتلوحيــد الصفايت، وأقوال 
احلكماء واملتلكمني يف حتديد ٰذلك، هل اتفقت لكمتهم يف ٰذلك أم اختلفت؟ 
بالنسبة لصفة العدل اإلليه نكاد جنزم أن لكمة جّل املتلكّمني باختالف 
طوائفهم قد اتّفقــت ىلع أّن العدل من صفات الكمال اإلليه اجلمايلة وأنّها 
من الصفات الفعلية ال الصفات اذلاتية، بغض انلظر عن مبناهم يف الصفات 
واألســماء، وٰهذا يظهر جلّيا يف تعريفنا لٰهذه الصفــة، فّل اتلعاريف اليّت 
مررنا عليها سواء اليّت أوردناها أو اليّت لم نوردها، اكنت ناظرة يف تبيني ٰهذه 

الصفة إىل مقام الفعل اإلليه كما رأينا.
ّية فيه غري ٰذلك، فقــد اختلفت لكمة املتلكّمني 

ٰ
أّما صفــة احلكمة اإلهل

يف تصنيفها بني من يدرجها ضمن صفــات اذلات، ومن يضّمها إىل صفات 
الفعــل، وَمن ذكر وجوًها متباينًة يف القــول يف ٰهذه الصفة، بعضها ناظٌر إىل 
مقام اذلات فقط، وبعضها إىل مقام الفعل؛ وٰهذا ما تثبته وتؤّكده تعاريفهم 
هلا؛ كما رأينا فيما ســبق يف تعريف الــرازّي، فتعريفه احلكمة بأنّها »إتقان 
اتلدبري يف األشياء وحســن اتلقدير هلا« يعّد احلكمة صفة فعٍل، أّما »معرفة 
أفضــل املعلومات بأفضل العلوم« ناظٌر إىل مقام اذلات، وتكون احلكمة هنا 
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ّيات ىلع هدي الكتــاب والسّنة والعقل، ج  1، ص 227[ 
ٰ
من شعب علمه ]ســبحاين، اإلهل

وتكون صفة ذاٍت.
 

ّ
أّمــا أبو منصوٍر املاتريدّي، فقد عّرفها بما يه صفٌة للفعل كما رأينا، إال
ّية 

ٰ
ي يثبتون قدم الصفات اإلهل

ّ
أنّه استناًدا إىل مبناهم يف اتلوحيد الصفايّت اذل

ي يثبتون صفات الفعل 
ّ

كما فعل أسالفهم األشاعرة، فهم يف نفس الوقت اذل
يرجعونها ويدغمونها لكّها يف صفة اتلكوين اليّت يلحقونها بالصفات اثلبوتّية 
 أنّهم خيتلفون يف االعتقاد يف تصنيف صفة اتلكوين بني من يقول 

ّ
السبع، إال

إنّها صفٌة نفســّيٌة، ومن يقول إنّها صفٌة إضافّيٌة، بناًء ىلع ٰهذا تكون صفة 
ّية صفًة لذلات.

ٰ
احلكمة اإلهل

أّمــا بقّية املتلكّمني وجّل احلكماء، فصفــة احلكمة عندهم جامعٌة ملقايم 
اذلات والفعل يف آٍن واحٍد، وهو ما يعتقده جّل علماء اإلمامّية. وٰهكذا يّتضح 

أّن تصنيف هاتني الصفتني خيتلف باختالف املباين واختالف زاوية انلظر.
مّما ســبق يمكن نلا أن نســتخلص العالقة بني صفيت العدل واحلكمة 
ّيتني، فيه ختتلــف باختالف انلظر يف تصنيفهما، إذ تشــلّكت نلا يف 

ٰ
اإلهل

الوهلة األوىل وجهات نظٍر عّدة.
وقد ســبق أن أرشنا يف اتلعاريف أّن بعضهم أخذهمــا بما هما صفتان 

مرتادفتان، وتناولوهما يف باٍب واحٍد ىلع أنّهما صفتان للفعل اإلليّٰه.
أّما إذا أخذنا بقول من يقول إّن الصفتني متمايزتان عن بعضهما:

فمنهــم من اقترص يف حتديده يف احلكمة ىلع مقــام الفعل فقط، وكذلك 
 أّن 

ّ
جعــل صفة العدل من صفــات الفعل اإلليّٰه كما رأينا فيما ســبق، إال

تعاريفهم للحكمة والعدل الواردة يف ٰهــذا املقام متطابقٌة عند بعضهم كما 
ي أورده الرازّي.

ّ
عند املاتريدّي، وختتلف عند بعضهم اآلخر اكذل

ومنهــم من مجع يف تعريــف احلكمة بني مقــايم اذلات والفعل، إضافًة 
كٰذلك إىل أّن العدل اإلليّٰه من صفات الفعل.
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فعل األّول - أي القول بأنّهما صفتان متســاويتان تماًما - فهو حســب 
رأينا نظٌر ال خيلو من إشــاكٍل؛ وتوضيح ٰذلك أّن هناك طريقني يعّدان املرجع 
ّية؛ إّما الطريق العقيّل وإّما الطريق انلقيّل. أّما العقل 

ٰ
يف حتديد الصفات اإلهل

فهو حيكم بتمايز الصفتني عن بعضهمــا وعدم اتلطابق الاكمل بينهما، فإذا 
تمّعّنــا يف صفة العدل وجدناها غري صفة احلكمــة كما أوضحنا يف مواضع 
سابقٍة. نعم، قد يشرتكن يف بعض اجلوانب، كما قد تشرتك سائر الصفات مع 
بعضهــا، غري أّن ما نريد أن ننفيه هو اتلطابق الاكمل حبيث تكونان صفتني 
متســاويتني مفهوًما ومصداقًا. وأّما بالرجــوع إىل انلّص الرشيّع، فنجد أّن 
صفيت العدل واحلكمة ذكرتا يف كثرٍي من املواضع معطوفتني ىلع بعضهما، ما 
يشعر بأّن الشارع احلكيم يريد أن خيرب أنّهما صفتان متغايرتان، فقد جاء يف 
 : أنّه قال نقاًل عن أبيه  خصال الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادق
ْفَعاهِل...« ]الصدوق، اخلصال، 

َ
يِع ٰذلَِك َعْدٌل  يِف قََضائِــِه وََحِكيمٌ  يِف أ  »...َوُهَو يِف مَجِ

ج  2، ص 400[، والروايــات يف ٰهذا الصدد وفريٌة ال تكاد حتى، فيتبنّي بٰهذا 

أّن القول باشرتاك الصفتني قوٌل ال أساس هل.
وىلع اثلاين - أي القول بأنّهما صفتان متمايزتان يف عني كونهما متطابقتني 
ي يبحثونهما يف موضعني خمتلفني )ما يشــعر 

ّ
تعريًفا - فيف نفس الوقت اذل

بأنّهما متمايزتان(، فإنّهم يعّرفونهما متقاربتني إىل حدٍّ بعيٍد، بل ومتطابقتني 
أحيانًــا. »وتأويل احلكمة باإلصابة، وهو وضع لّك شٍء موضعه، وٰذلك معىن 
العدل« ]املاتريدّي، اتلوحيد، ص 73[. فإن اكنتا متساويتني فهو نفس وجهة انلظر 
األوىل املذكورة، ويبطل بنفس ما بطلت به، وإن لم يكونا كٰذلك فما املالك 
يف تمايزهما إن لــم يكن يف تعريفهما؟ ٰهذا ما لم جنــد هل توجيًها عندهم يف 

حدود ما استقصيناه من أشهر مصّنفات كبار متلكّميهم.
وأّما ىلع اثلالــث وهو ما ذكره الرازّي ومن ذهــب إىل قوهل يف أنّهما صفتا 
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 أنّه أورد للحكمة باإلضافــة - إىل كونها صفًة للفعل - 
ّ

فعــٍل متمايزتان، إال
تعريًفا آخر حيّددها بما يه صفٌة لذلات، ومن شعب علمه  كما سبق ذكره؛ 
ففيه نظٌر؛ فإن اكن يقصد أنّه يمكن انلظر إىل احلكمة من منظارين وحيثّيتني 
خمتلفتني وحتديدها حتديدين متمايزين يف مقامني خمتلفني، فيبدو أّن الكالم 
ي ال 

ّ
هنا يدور عن صفتني خمتلفتني: الــكالم عن احلكمة يف مقام اذلات اذل

يعدو أن يكون كالًما عن علمه ســبحانه وتعاىل ال أكرث، كما أورد هو نفسه 
ي تّمت اإلشارة إيله سابًقا، وكالٌم عن عّدها من صفات الفعل، 

ّ
يف تعريفه اذل

ويبىق يف نظرنا االحتمال األوحد بناًء ىلع املقصد األّول، وبناًء ىلع ٰهذا تكون 
صفتا العدل واحلكمة صفيت فعل، أّما العالقة بينهما فسنبيّنها الحًقا.

أّما إن اكن قصده غــري ٰذلك بأن تكون لّك تلك احليثّيات باجتماعها يه 
معىن حكمته ســبحانه وتعاىل، فيكون ٰهذا انلظر هو نفســه وجهة انلظر 

الرابعة اليّت سنشري إيلها فيما يأيت.  
وىلع الرابع، أي ما ذكره بعض املتلكّمني وجّل الفالسفة كما ذكرنا سابًقا؛ 
وهو جامعّية صفة احلكمة ملقايم اذلات والفعل، وهو الرأي األصّح يف نظرنا 
حسب ما ُحّقق؛ حيث ُذكر يف اتلعريف االصطاليّح للحكمة - إضافًة إىل 
ي ذكرناه - تعريٌف أعّم، وهو أّن احلكمة كٰذلك تنقسم 

ّ
اتلعريف األخّص اذل

إىل حكمٍة نظرّيٍة وحكمٍة عملّيٍة؛ فاحلكمة انلظرّية يه معرفة األشــياء ىلع 
مــا يه عليه، وٰهذه املعرفــة متجلّيٌة عند اهلل بشــلكها األكمل، واحلكمة 
العملّيــة يه صدور الفعل من الفاعل ىلع صورتــه األكمل واألتّم، وأفعال 
اهلل باعتبارها األكرث استحاكًما وإتقانًا يه املصداق األجل للحكمة العملّية. 

، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، تصحيح حسن زاده آميل، ص 301[ ]احليّلّ

فإذا طّبقنا ٰهذا مع ما ســبق ذكره وأســقطناه ىلع حبثنا، ينتج أّن احلكمة 
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ّيــة يه معىًن أعّم يشــتمل ىلع جانٍب عميلٍّ يتجــّل يف صدور أفعاهل - 
ٰ
اإلهل

سبحانه وتعاىل - حبيث تكون مالئمًة ذلاته األكمل املتعّينة يف علمه األفضل 
ّية من الصفات 

ٰ
ي خيتّص بمقام ذاته. فيظهر أّن احلكمــة اإلهل

ّ
واألكمــل اذل

املنزتعة من مقام الفعل، لٰكن حيثّية الفعل ترجع صعوديًّا إىل حيثّيٍة ذاتّيٍة، 
 أنّه يمكن انلظر إيلها من جهٍة أخرى يف 

ّ
وتستند إيلها وتكون مّسببًة هلا. إال

قوس الزنول فتكون ذاته العاملة باألشــياء سببًا يف ظهور أفعاهل، حبيث تكون 
مة الطباطبايّئ يف تعليقه ىلع األســفار، 

ّ
مالئمًة ألفعاهل، وٰهذا ما حّققه العال

وهو ما يبدو برأينا رأيًا صائبًا ودقيًقا ]الشريازّي، األسفار، ج 7، ص 58 و59[، وهو 
ني من أّن ٰهذه الصفة من الصفات اذلاتّية؛ إذ 

ّ
خــالف ما يعتقده صدر املتأهل

إّن معانيها اثلالثة من علٍم وعلّّيٍة ورًض لكّها عني ذاته ]الشــريازّي، األســفار، 
ج 7، ص 59[، وال خيــىف أّن نظرّية عينّيــة اذلات والصفات اليّت تطرح عند 

 أنّه ال مشاحة 
ّ

متلكيّم اإلمامّية ختتّص بصفات اذلات دون صفات الفعل، إال
بني ٰهذين الطرحني إذا علمنا أّن األمــر ال يعدو أن يكون اختالفًا يف جهة 
ني نظرًة وجوديًّة يف قوس اإلجياد، 

ّ
انلظر إىل املسألة، إذ ينظر إيلها صدر املتأهل

مــة بمنظارين: قوس اإلجياد وقوس العود. تبنّي مّما 
ّ

يف حني ينظر إيلها العال
ســبق أّن احلكمة جامعٌة ملقايم اذلات والفعــل، يف حني أّن العدل يتجّل يف 
مقــام فعله عّز وجّل، بنــاًء ىلع ٰهذا يمكن أن نســتنتج العالقة بني هاتني 
ي يتفّرع 

ّ
 لعدهل ، واألصل اذل

ً
الصفتني؛ حيث تكون حكمة اهلل منشــأ

منه، ويكون العدل من شؤون كونه  حكيًما، وظهوًرا حلكمته العملّية، 
ي هو رعية االســتحقاقات يف إفاضة 

ّ
وجتلّيًا هل يف خملوقاته، إذ إّن العدل اذل

 أحد مصاديق صدور 
ّ

الوجود لّل ممكٍن بما هو ممكٌن هل من الوجود، ما هو إال
الفعل من الفاعل - تعاىل - ىلع الصورة األتّم.
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األدّلة والشواهد

تبنّي مّما سبق أّن القدر املتيّقن املّتفق عليه يف احلكمة هو أنّها من صفات 
الفعل اإلليّٰه، وأّن العدل من لوازم كونه  حكيًما، فتكون احلكمة أعّم من 

العدل؛ لٰهذا فقد ارتأينا أن نعرض أدلّة حكمته ، فتشمل العدل كٰذلك.
يّتفق علمــاء العديّلة ىلع أّن وصف ابلــاري  بالعدل واحلكمة فرٌع 
لقاعدة احلســن والقبح العقلّيني؛ ألّن العدل واحلكمة حســنان، والظلم 
والعبــث قبيحان عقاًل، أّما غري العديّلة من أشــاعرٍة وغريهم فهم يقولون 
باحلســن والقبح الرشعّيني؛ ولٰهذا فهم يستدلّون ىلع حكمته وعدهل  بما 

صدر عن ابلاري - تعاىل - والرسول األكرم  من آياٍت ورواياٍت.

ثالًثا: األدّلة على حكمته وعدله
لّما تبنّي ٰذلك، ال بأس أن نذكر بعض األدلّة ىلع حكمته سبحانه وتعاىل:

لّما اكنت احلكمة جامعًة لصفيت العلم وإتقان الصنع وحسن اتلدبري، اكن 
عدم اتّصافه باحلكمة إّما جلهله وعدم علمه بانلظام األحســن، وإّما لغفلته 
عــن ٰذلك أثناء الفعل، وإّما لقصوٍر يف مقــام الفعل وعدم قدرته ىلع إيقاع 
فعله ىلع ما يســتوجبه علمه من الصنع املتقن واتلدبري األحسن؛ الحتياجه 
 ، إىل مــا يعينه ىلع ٰذلك، ولّك ٰهذه كما هو ظاهٌر نقائص ال تصّح يف حّقه
وقد ثبت أنّه واجب الوجود، وقد ثبت يف حملّه أنّه الكمال الالحمدود والغيّن 
املطلق، فثبت بٰذلك أنّه حكيٌم بٰهذا املعىن، ويتفّرع عليه عدهل بمعىن امتناع 
صــدور الفعل القبيح منه ، وكذا فروعه اليّت تقع حتته، اكلظلم والكذب 
والعبث، ويه لكّها من لوازم إتقان الصنع وحسن اتلدبري. ٰهذا تقريٌر للربهان 
األسايّس املشــهور عند املتلكّمني، وقد قّرروه يف مصّنفاتهم بأشاكٍل خمتلفٍة 
]الصدوق، اتلوحيد، ص 396؛ الفاضل املقداد، االعتماد، ص 75؛ اخلواجة الطويّس، جتريد 

االعتقاد، ص193؛ اخلواجة الطويّس،تلخيص املحّصل، ص 340؛ سبحاين، اإلنصاف، ج 3، 
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 أّن بعضهم قّرر الربهان بصيغٍة أخرى، بأن أرجع حكمته وعدهل 
ّ

ص 36[، إال

؛ إذ إّن علمه 
ّ

إىل استغنائه وعلمه تعاىل، وهو برأينا فرٌع لٰهذا الربهان ليس إال
واســتغناءه - تعاىل - فرٌع لكونه واجب الوجود؛ لٰهذا فإّن ٰهذا الربهان يبىق 

هو األصيّل، وتتفّرع عليه الكثري من الرباهني.
أّما الشــواهد القرآنّية وأحاديث املعصومني ، فقد جاءت مفّصلًة 
يف ٰهذيــن املبحثني، وأثرتهما من جهاٍت خمتلفٍة؛ منها ما دّل بشــٍل رصيٍح 
ىلع هاتني الصفتني، ومنها ما يستظهر منها ادلاللة عليها ضمنيًّا. وألّن ٰهذه 
الشــواهد جاءت مقرتنًة ومتضّمنًة يف أغلبها ملصاديق آلثار هاتني الصفتني 
يف جمال اتلكوين والترشيع اليّت سنبيّنها يف قسٍم الحٍق من ٰهذا ابلحث؛ فقد 
ارتأينا أن نكتيف باإلشارة إيلها هناك رعيًة لإلجياز، وتفاديًا لإلطناب املخّل.

رابًعا: اآلثار التكوينّية والتشريعّية
قبل ادلخول يف ذكر آثار هاتني الصفتني، ارتأينا أنّه ال بّد من ذكر أقسام 
، ثّم ذكر آثارهما؛ ألنّه وكما سرنى فإّن ٰهذه اآلثار تندرج 

ً
هاتني الصفتني أّوال

ضمن ٰهذه األقسام، وٰهذا ما سيسهل ىلع القارئ تتّبع ابلحث بشٍل منّظٍم.
اتلقسيم املشــهور للعدل اإلليّٰه بني املتلكّمني والعلماء عدًة هو تقسيمه 

ّيات، ص 160[
ٰ
إىل ثالثة أقساٍم: ]سبحاين، حمارضاٌت يف اإلهل

ي ذكره للعدل، 
ّ

العدل اتلكوييّن: وهو ما ذكرناه ســابًقا من اتلعريف اذل
وأّن اهلل - سبحانه تعاىل - يرايع االستحقاقات يف إفاضة الوجود، وال يمتنع 

عن اإلفاضة والرمحة لّل موجوٍد بما هو ممكٌن هل من الوجود. 
العدل الترشييّع: وهو أّن اهلل - ســبحانه - عدٌل يف وضعه للتاكيلف ىلع 
اإلنسان، حبيث يرايع ما هو أصلح هل من السعادة وجيّنبه ما يسّبب هل ابلؤس 
والشــقاء، إضافًة إىل ٰذلك فهو ال يكلّفه بمــا ال يطيق، فتكون الترشيعات 

ّية عدلًة بٰهذين املعنيني.
ٰ
اإلهل
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العدل اجلزايّئ: وهو أّن اهلل - ســبحانه وتعاىل - جيازي اإلنسان بما يتناسب 
واألعمال اليّت قام بها بنفسه، وال يساوي بني حمسٍن ومسٍء ويعطي لّك ذي حقٍّ 
حّقه؛ فيجازي املحسن إحسانًا ىلع ما فعله من خرٍي وإصالٍح، ويعاقب املسء 
 بعد أن يبلغه اتللكيف.

ّ
ىلع ما اقرتفه من مفاسد ورشوٍر، وال جيازي أّي أحٍد إال

 أنّه بعد إعمال 
ّ

ٰهذه زبدة مــا أورده العلماء واملحّققون يف ٰهذه انلقطة، إال
دّقٍة يمكن أن نورد مالحظًة بسيطًة حول ٰهذا اتلقسيم، وهو أنّه حسب رأينا ال 
يصدق عليه اصطالح اتلقسيم بمعناه املنطيّق، بل يه من وجهة نظرنا مراتب؛ 
إذ إّن الترشيعات واجلزاء هما بلحاٍظ فلســيفٍّ أموٌر تكوينّيٌة وجوديٌّة كٰذلك؛ 
 جتّســٌم حلقيقة 

ّ
باعتبار أّن اجلزاء مثاًل كما أورد مجلٌة من املحّققني ما هو إال

، فتكون ٰهذه  ا فرشٌّ األعمــال اليّت يقوم بها امللكّف، إن خرًيا فخــرٌي، وإن رشًّ
األقسام اثلالثة مراتب وجوديًّة من قبيل احلقيقة والرقيقة، وتكون انلصوص 

والترشيعات تدوينًا لكتاب اتلكوين كما أورد بعض العلماء واملحّققني. 
واملتلكّمــون واملحّققون إذ يذكرون ٰهذا اتلقســيم فهــم يفردونه للعدل 
 أنّه يمكننا أن نعّممه ليشمل احلكمة كٰذلك، فيكون اهلل حكيًما 

ّ
اإلليّٰه، إال

يف تكوينــه وحكيًما يف ترشيعه وحكيًما يف جزائــه، وهو موّجٌه وفق ما بيّّناه 
ســابًقا من العالقة بني العدل واحلكمة، وهو موّجٌه كٰذلك طبق رأي ابلعض 

مّمن يأخذ العدل واحلكمة ىلع أنّهما مرتادفان كما رأينا سابًقا.
ٰهذا وإن قبلنا ٰهذا الرتتيب فال بّد عند ذكرنا لآلثار أن نذكر آثار عدهل يف مقام 
 أنّهم 

ّ
اجلزاء، فقد لوحظ ىلع بعض املحّققني أنّه رغم تقسيمهم السابق للعدل إال

عند ذكرهم لآلثار يكتفون بذكر اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية فقط، فاألفضل 
حسب ما نرى وملراعة تناسق ابلحث وانسجامه، فإّما أن يقّسم العدل إىل أقساٍم 
ثالثٍة، ثّم يعّقب بذكر آثاره يف املقامات اثلالثة )اتلكوين والترشيع واجلزاء(، 
وإّما أن يقّســم العدل إىل تكويينٍّ وترشييعٍّ ويكون العدل اجلزايّئ مدرًجا حتت 

أحدهما، ثّم يكتىف بذكر اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية فقط.
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بالنســبة إىل عرضنا ٰهذا، سنعتمد ىلع اتلقسيم اثلاليّث للعدل املشهور، 
وعند ذكرنا لآلثار، سنذكر إضافًة إىل اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية واجلزائّية.

اآلثار التكوينّية

ّيني يف جمال اتلكوين والترشيع واجلزاء 
ٰ
آثار صفيت العدل واحلكمــة اإلهل

ا، حبيث ال يمكن ألحٍد حرصها أو عّدها؛ ولٰهذا ســنكتيف فيما  كثــريٌة جدًّ
ســنعرضه ببعض اآلثار اللكّّية اليّت تتفّرع عليها الكثري من اآلثار الفرعّية، 

ولن خنوض يف اجلزئّيات، بل سنشري إيلها إشارًة عبرًة.

الهدفّية في الخلق ونفي العبث
ينيف اهلل  عن نفســه العبثّيــة واللعب وابلاطــل يف أكرث من موضٍع 
رَْض َوَما بَيْنَُهَما 

َ ْ
ــَماَء َواأل من القــرآن الكريم، فيقول : ﴿َوَما َخلَْقنَا السَّ

نََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا 
َ
فََحِسبْتُْم أ

َ
ِعِبنَي﴾ ]ســورة األنبياء: 16[، ويقول كٰذلك: ﴿أ

َ
ال

 تُرَْجُعوَن﴾ ]سورة املؤمنون: 115[، ويقول - تعاىل - يف آيٍة أخرى: 
َ

ْنَا ال
َ

نَُّكْم إِيل
َ
َوأ

رَْض َوَما بَيْنَُهَما بَاِطاًل﴾ ]سورة ص: 27[. ويثبت أّن 
َ ْ
ــَماَء َواأل ﴿َوَما َخلَْقنَا السَّ

﴾ ]سورة يونس: 5[. َقِّ
ْ
 بِاحل

َّ
: ﴿َما َخلََق اهلُل ٰذلَِك إِال خلقه لكّه حقٌّ

وكما هو مبنّيٌ يف ٰهذه اآليات، فإّن هدفّية واغئّية اهلل  يف خلقه تتفّرع 
عليها الكثري من اآلثار واملصاديق؛ منها ما هو مذكوٌر يف ٰهذه اآليات اكملعاد 
يف اآليــة اثلانية، إذ إّن نيف القيامة واملعاد يطعن يف حكمته تعاىل؛ إذ كيف 
ينجو الطغاة والظاملني وال جيازون ىلع أفعاهلم إذا خرجوا من ٰهذه ادلنيا دون 
أن يذوقوا وبال أمرهم، وٰهذا برهاٌن يستند إيله يف إثبات املعاد، ويطلق عليه 

عدًة برهان احلكمة.
إضافــًة إىل إثبات الغائّية من اخللق ونيف العبثّية، يذكر  ذٰللك الكثري 
من الغايات واألهداف، وأحد أمثلة ٰهذه الغايات ما جاء يف قوهل تعاىل: ﴿إِنَّ 
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يَاٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن﴾ 
َ

رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر ... آل
َ ْ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
يِف َخل

]سورة ابلقرة: 164[؛ إذ يبنّي أّن اهلدف من اخللق هو أن يعترب اإلنسان ويعرف 

خالقه، ويستكمل بمعرفته، ويذكر يف مواضع متعّددٍة أّن اهلدف من لّك ٰهذا 
َر  ي َســخَّ ِ

َّ
اخللق هو اإلنســان ورفاهه وتنّعمه يف ٰهذه ادلنيا، فقال: ﴿َوُهَو اذل

َك 
ْ
ُفل

ْ
بَُسوَنَها َوتََرى ال

ْ
يًَة تَل

ْ
ًْما َطِريًّا َوتَْســتَْخرُِجوا ِمنُْه ِحل

َ
ُكلُوا ِمنُْه حل

ْ
َْحَر تِلَأ ابلْ

َمَواِخَر ِفيِه َوتِلَبْتَُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾ ]سورة انلحل: 14[.
نَّ  ِ

ْ
ويبنّي كٰذلك  الغاية من خلق اإلنســان إذ يقول: ﴿َوَما َخلَْقُت اجل

 يِلَْعبُُدوِن﴾ ]ســورة اذلاريات: 56[، وقد جاء يف تفسري »يلعبدون« يف 
َّ

نَْس إِال ِ
ْ

َواإل
ٰهذه اآلية روايًة عن اإلمام الصادق : »»يلعبدون« أي يلعرفون« ]األمثل يف 

تفسري كتاب اهلل املزّنل، ج  17، ص 142[.

وإثبــات اغئّية أفعاهل  ال يذهب بذهن القــارئ إىل أن يتوّهم بأّن اهلل 
حباجٍة إىل ٰهذا اهلدف والغاية كما ذهب ابلعض من منكري الغائّية يف أفعاهل 
- ســبحانه وتعاىل - من األشاعرة، حبّجة أّن نتيجة االعتقاد بٰهذا األمر يه 
القول بنقصانه تعاىل، وافتقاده تللك الغاية واحتياجه إيلها ليســتكمل بها، 
وقد أجاب عن ٰهذه الشبهة املحّققون من املتلكّمني، إذ أّكدوا أّن ٰهذا اهلدف 
وٰهذه الغاية يه يف حقيقتها ترجــع إىل الفعل ال إىل الفاعل عّز وجّل وتعاىل 
 أّن الفالسفة يرفضون 

ّ
، كشــف املراد، ص 306[، إال ا كبرًيا ]احليّلّ عن ٰذلك علوًّ

ٰهذا الرّد؛ إلماكن تأثري غريه فيه إذا اكنت الغاية يه ما تتوّقف عليه فاعلّيته 
مة الطباطبايّئ بــأّن اغية الفاعل بما هو فاعٌل ما يه يف 

ّ
تعاىل، وأجاب العال

 نفســه، أّما 
ّ

 ذاته الفاعلة بما يه فاعلٌة، وال يبعثه حنو الفعل إال
ّ

احلقيقة إال
الغاية املرتتّبة ىلع الفعل فيه اغيٌة باتلبع. ]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ج 2، ص 59[.
ونيف العبثّية يف اخللق يه نــيٌف للظلم يف حّق لّك موجوٍد من املوجودات، 
ي تقّدم 

ّ
ي تستحّقه، وٰهذا هو معىن العدل اذل

ّ
وإعطاؤها حّقها من الوجود اذل
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ذكره، ويه جتــلٍّ لعلمه بنظام اخلري ىلع الوجه األتــّم، واإلفاضة ىلع الوجه 
املذكور كما عّرفنا احلكمة.

نظم العالم وإتقانه وحسن تقديره

والوقوف ىلع نظــم العالم وإتقانه يتّم باتلأّمل يف خمتلف آياته ســبحانه 
ي يستند إيله برهان انلظم إلثبات أّن هناك ناظًما لٰهذا 

ّ
وتعاىل، وهو املنهج اذل

الكون، إضافًة إىل ٰذلك العودة إىل الشــواهد من اآليات والروايات، فاهلل - 
سبحانه وتعاىل - يف مقابل نيف العبث يثبت نلفسه يف مواضع كثريٍة إحسان 
ٍء َخلََقُه﴾ ]سورة  ْحَسَن لُكَّ َشْ

َ
ي أ ِ

َّ
خلق لّك شٍء وإتقان الصنع، فيقول: ﴿اذل

ٍء إِنَُّه َخِبرٌي بَِما  ْتَقــَن لُكَّ َشْ
َ
ي أ ِ

َّ
الســجدة: 7[، ويف آيٍة أخرى: ﴿ُصنَْع اهلِل اذل

َتْفَعلُوَن﴾ ]سورة انلمل: 88[.
ويتفّرع ىلع انلظم واإلتقان حســن تقديــر لّك شٍء وإعطاؤه أفضل ما 
رَُه َتْقِديًرا﴾ ]ســورة الفرقان: 2[،  ٍء َفَقــدَّ يســتحّقه، فيقول: ﴿وََخلََق لُكَّ َشْ
وللمفعول املطلق هنا داللٌة ىلع أنّه ال يمكن أن يكون أّي شٍء مقّدًرا أفضل 
مّما هــو عليه من اتلقدير، وجيمع يف موضٍع آخر بني إبداع اخللق وحســن 
َر َفَهَدى﴾ ]سورة األىلع: 2 و3[، وهو  ي قَدَّ ِ

َّ
ي َخلََق فََســوَّى  َواذل ِ

َّ
تقديره، ﴿اذل

كٰذلك ما أشار إيله أمري املؤمنني  يف )نهج ابلالغة( حيث قال: »... قّدر 
ما خلق فأحكم تقديره...« ]نهج ابلالغة، اخلطبة 91[.

ٰهــذا ويذكر - عّز وجــّل - آثاًرا ومصاديق جزئّيًة دالّــًة ىلع نظم العالم 
نَْساَن يِف  ِ

ْ
وإتقانه وحسن تقديره، فيقول حول خلق اإلنسان: ﴿لََقْد َخلَْقنَا اإل

ْحَسِن َتْقِويٍم﴾ ]سورة اتلني: 4[، ويؤّكد يف سورة املؤمنون بعد أن يذكر مراحل 
َ
أ

خلق االنسان أنّه ال يمكن تصورخلٍق أفضل لإلنسان مّما هو اكئٌن وموجوٌد، 
وال أن يكون هناك خالٌق أحسن خلًقا من اهلل ]سورة املؤمنون: 12-14[، وهناك 
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الكثري من الشــواهد األخرى املذكورة كخلق السماوات واألرض والشمس 
والقمر وابلحار واألودية واألنعام و... والقرآن يعّج بها، ويه لكّها شواهد ىلع 

أىلع مراتب انلظم واإلتقان اليّت يّتصف بها الفاعل وفعله.
ولّما اكن العدل رعيَة االســتحقاقات يف إفاضة الوجود لّل ممكٍن بما هو 
ممكٌن هل من الوجود، فهو مطابٌق حلسن اتلقدير و انلظم، إذ إّن نظم الشء ما 
 إجياده حسب ما يتطلّبه استحقاقه، ولّك زيادٍة أو نقصاٍن فيه ظلٌم يف 

ّ
هو إال

حّقه، ويه كٰذلك موافقٌة حلكمته؛ إذ إّن أّي خلٍل يف اخللق ينتج إّما بسبب 
اجلهل بانلظام األحســن أو العجز عن إيقاع الفعــل ىلع ٰذلك الوجه، وهما 

منتفيان وفًقا حلكمته الشاملة ملقايم اذلات والفعل.

حكمة الله ووجود الشرور في العالم

مســألة الرشور من املســائل اليّت اكنت وال تزال تثري الكثري من اجلدل، 
والكالم فيها مفّصــٌل ويتطلّب حبثًا منفرًدا خيتّص بهــا كما فعل الكثري من 
العلماء واملحّققون، أّما حنن ولعدم اختصاص حبثنا؛ فسنتطّرق فقط بلعض 
حكمه من وجود الرشور، ولن خنوض يف اتلفسريات الفلسفّية اليّت ذكرت هلا.

لقد جعل ابلارئ - عّز وجّل - للرشور واملصائب حكًما من ورائها، منها 
ما نعلمه ومنها ما ليس نلا اّطالٌع عليه لقصورنا وجهلنا. ســنقوم هنا بذكر 

بعض الفوائد الرتبوّية واالجتماعّية للرشور وابلاليا اليّت توّصلنا إيلها:
ـ املصائب حمّطاٌت تلنبيه اإلنسان وإيقاظه من غفلته ؛ إذ إّن اإلنسان قد 
ينغمس يف املذّلات ادلنيوّية، وتأخذه الغفلة، ويأخذه الغرور بنفســه وماهل 
ي خلق ألجله، فتأيت 

ّ
وقدراته، وينىس خالقه ورازقه، ويغفل عن اهلدف اذل

ابلاليا واملصائب تلنّبهه وترشــده للعودة إىل فطرته السليمة وهدفه األسم؛ 
َْحِر بَِما َكَسبَْت  رَبِّ َوابلْ

ْ
َفَساُد يِف ال

ْ
ولٰهذا أشــار احلّق - تعاىل - بقوهل: ﴿َظَهَر ال

ي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾ ]سورة الروم: 41[. ِ
َّ

يِْدي انلَّاِس يِلُِذيَقُهْم َبْعَض اذل
َ
أ
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ـ ابلاليا سبٌب يلعرف اإلنسان قدر انلعم اليّت حتيط به؛ وألّن األمور تعرف 
 من يفتقدها، وٰهذه ســّنة 

ّ
بأضدادها، وألّن انلعمة ال يعرفها وال حيّس بها إال

احلّق  يف اتلعامل مع بعض اجلاحدين نلعم اهلل عليهم؛ فاإلنســان لن يعرف 
حقيقة احلالوة ويستسيغ طعمها، ولن يتمّتع بنعمة الصّحة والعافية، ما لم جيّرب 
طعم املرارة والقساوة واآلالم واألمراض، ولن حيّس بقيمة األمن والسالم ما لم 

يالمس املخاطر ويصارع اتلهديدات ويصمد مقابل الكوارث واملصائب.
ـ املصائب حمّفٌز للتقّدم والكمال، سواٌء املاّدّي منه أم املعنوّي، فاإلنسان 
يتمزّي عن سائر املخلوقات بأنّه يســى دائًما إىل الكمال ورفع انلواقص اليّت 
تقف يف طريقه وتعيق تقّدمه، ولطاملا اكنت تلبية حاجّيات اإلنســان ورفع 
نواقصه املعيشــّية يه ادلافع وراء اكتشافه األســايلب والوسائل اليّت جتعل 
العيش أكرث رفاهيًة، وتدفع بعجلة احليــاة حنو األمام، وٰهذا هو مفاد املثل 
املعروف »احلاجــة أّم االخرتاع«. ومن انلاحية املعنوّية كٰذلك أّكدت اآليات 
والروايات ىلع أّن هلل يف ابتالئه حكًما واغياٍت، من بينها كما أرشنا ســابًقا 
هو كمال اإلنســان املعنوّي، فهناك الكثري من األمور اليّت ظاهرها رشٌّ وألٌم 
ومعاناٌة، لٰكّنها يف احلقيقة وســائل وأسايلب يمتحن بها صرب اإلنسان، فإذا 
صرب فقد خطا خطوًة وارتىق درجًة يف سلم الكمال املعنوّي وتقّرب إىل احلرضة 
َاَلِء،  ْجِر لََمعَ  َعِظيِم ابلْ

َ ْ
نَُّه قَاَل: »إِنَّ َعِظيَم األ

َ
يِب َعبِْد اهلِل  أ

َ
ّيــة. َعْن أ

ٰ
اإلهل

 اْبتَاَلُهْم« ]اللكييّن، الاكيف، ج 3، ص 634[.
َّ

َحبَّ اهلُل قَْوًما إِال
َ
َوَما أ

اآلثار التشريعّية

1 ـ لزوم تكليف العباد
حتّدثــت الكثري من اآليات والروايات ىلع أّن اهلل خلق اإلنســان وخّصه 
بمختلف نعمه، وكّرمه بأعظمها الّــيت يه العقل؛ ولٰهذا فقد جعل اهلدف 
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األســايّس من خلق اإلنســان هو جعله خليفًة هل يف األرض، وأّكد أّن ٰهذه 
َماَواِت  َمانََة ىلَعَ السَّ

َ ْ
اخلالفة مسؤويّلٌة ثقيلٌة، وأمانٌة عظيمٌة: ﴿إِنَّا َعَرْضنَا األ

نَْســاُن إِنَُّه اَكَن  ِ
ْ

ْشــَفْقَن ِمنَْها ومََحَلََها اإل
َ
نََها َوأ

ْ
ْن حَيِْمل

َ
َبنْيَ أ

َ
بَاِل فَأ ِ

ْ
رِْض َواجل

َ ْ
َواأل

﴾ ]ســورة األحزاب: 72[، إذ فرّس العلماء األمانة هنا بأنّها الوالية 
ً

َظلُوًما َجُهوال
 من تهّيأت هل مقّومات اتللكيف، وتمّكن 

ّ
ّيــة اليّت ال يقدر ىلع محلها إال

ٰ
اإلهل

من أن يمتثل للتلكيف ىلع أكمل وجٍه، فعل من يتصّدى حلملها أن يكون يف 
أىلع مراتب العبوديّة، وتتحّقق فيه أىلع مراتب الكمال اإلنسايّن، وتمام ٰهذه 
 بالزتام بأوامر اهلل وترشيعاته من قِبل ٰهذا اإلنسان الاكمل، 

ّ
الصفة ال يتّم إال

من قبيل الرسل واألنبياء واألئّمة واألوصياء؛ باعتبار أّن اهلل هو خالق لّك شٍء؛ 
نَاَك 

ْ
ولٰهذا فهو األعلم بما هو أنفع لإلنسان، وبما هو ضارٌّ هل: ﴿يَا َداُووُد إِنَّا َجَعل

َهوَى﴾ ]سورة ص: 26[، وما 
ْ
 تَتَِّبِع ال

َ
َقِّ َوال

ْ
رِْض فَاْحُكْم َبنْيَ انلَّاِس بِاحل

َ ْ
َخِليَفًة يِف األ

نَا ِمْن 
ْ
رَْسل

َ
 الطاعة ألويلاء اهلل: ﴿َوَما أ

ّ
ين بلغتهم الرسالة إال

ّ
ىلع بقّية امللكّفني اذل

 يِلَُطاَع بِإِذِْن اهلِل﴾ ]سورة النساء: 64[، فيتبنّي من لّك ٰهذا أّن هناك حكمًة 
َّ

رَُسوٍل إاِل
ي يتوّفر ىلع مؤّهالت اتللكيف؛ ليك 

ّ
من اتللكيف، وأنّه أمٌر الزٌم لإلنســان اذل

يرتيق يف مدارج الكمال.

2 ـ اختيار اإلنسان 
ولّما اكن اإلنســان خمتاًرا يف االمتثال للتاكيلــف والترشيعات أو تركها، 
 فقــد اكن من حكمته - تعــاىل - أن جعله جديًرا باتللكيــف، قال تعاىل: 
ا َكُفوًرا﴾ ]سورة اإلنسان: 3[، وقال كٰذلك:  ا َشاِكًرا َوإِمَّ ــِبيَل إِمَّ  ﴿إِنَّا َهَدْينَاُه السَّ
َهَمَها فُُجورََها َوَتْقَواَها﴾ ]الشمس: 7 و8[، فاتللكيف 

ْ
ل
َ
اَها  فَأ ﴿َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

واالختيار أمران متالزمان، وقد استدّل املتلكّمون ىلع ٰهذا األمر، فإنّه لو لم 
يكن اإلنســان خمتاًرا وكن جمرًبا، فما املرّبر إلثابة املحسن ومعاقبة املسء؟ 
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والقول باالختيار ال يعين االعتقاد بأّن أفعال اإلنســان خارج مشــيئة اهلل، 

َعالَِمنَي﴾ ]سورة اتلكوير: 29[؛ 
ْ
ْن يََشاَء اهلُل رَبُّ ال

َ
 أ

َّ
وهو القائل: ﴿َوَما تََشاُءوَن إِال

لٰهذا ففعل اإلنسان ينسب من جهٍة إيله، ومن جهٍة أخرى هلل ؛ إذ إنّه ال 

خيرج عن مشيئته، فينتج من ٰهذا نظرّية مذهب أهل ابليت يف ٰهذه انلقطة، 

ويه »األمر بني األمرين«، ويه انلظرّية اليّت يؤّيدها العقل، وتنســجم مع 

 
َ

 َجرْبَ َو ال
َ

خمتلــف انلقول، وٰهذا ما روي عن أيب عبد اهلل الصادق : »ال

ْمَريْن « ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 160[.
َ
ْمٌر َبنْيَ أ

َ
َتْفِويَض، َو لِٰكْن أ

3 ـ التكليف بما يطاق 

  وإىل جانب تكليف اإلنسان وجعله خمتاًرا، فقد اقتضت حكمة اهلل

أن تكــون ٰهذه اتلاكيلف والترشيعات يف حدود قدرة اإلنســان وال تتجاوز 

طاقته، وٰهذا ما أشار إيله املوىل  يف العديد من املواضع، منها قوهل تعاىل: 

تََسبَْت﴾ ]سورة 
ْ
 وُْســَعَها لََها َما َكَسبَْت وََعلَيَْها َما اك

َّ
 يَُكلُِّف اهلُل َنْفًسا إِال

َ
﴿ال

ابلقرة: 286[، وٰهذا األمر بديهٌّ يف حكم العقل كما أشــار إيله املتلكّمون؛ إذ 

إّن غــرض اهلل من تكليف العباد هو قيامهم باتلاكيلف؛ يلصلوا إىل كماهلم 

املطلــوب، فإذا لكّفوا بما ال يقدرون ىلع فعلــه فهو نيٌف للغرض، وهو عبٌث 

وقبيٌح يف حّق اهلل  ]الشيخ الطويّس، االقتصاد فيما يتعلّق باالعتقاد، ص 111[. إضافًة 

إىل ٰذلك فإّن معاقبة اإلنســان ىلع عدم قيامه بما يفوق استطاعته أمٌر قبيٌح 

ّية، وٰهذا ما أشار إيله اإلمام الصادق  يف قوهل: »لَيَْس 
ٰ
ينايف احلكمة اإلهل

 يُِطيُقون« ]املجلّس، 
َ

ِعبَاِد َما ال
ْ
ُم َو تَْكِليُف ال

ْ
ل َعبَُث  َو الظُّ

ْ
َْوُر َو ال

ْ
ِمــْن ِصَفِتِه اجل

حبار األنوار، ج 5، ص 19[.
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4 ـ لزوم بعث األنبياء
مــن رشوط تكليف اإلنســان أن تصله اتلاكيلــف والترشيعات اليّت 
ألقيت إيلــه؛ ولٰهذا اكنت حكمة اهلل ىلع أن جيعل لإلنســان حجًجا حيتّج 
بها عليه، فجعل هل حّجتني كما جاء يف الروايات ]الاكيف، ج 1، ص 35[، حّجًة 
باطنًة يه العقل، وحّجًة ظاهرًة يه األنبياء والرســل واألئّمة : ﴿رُُساًل 
ٌة َبْعَد الرُُّســِل َوَكَن اهلُل   يَُكوَن لِلنَّاِس ىلَعَ اهلِل ُحجَّ

َّ
يَن َوُمنِْذِريــَن ِلَال ِ

ُمبرَشِّ
َعِزيًزا َحِكيًما﴾ ]ســورة النساء: 165[. وكنت مهّمة األنبياء يه هداية البرش يف 
ّية إيلهم وهدايتهم إىل طريق الســعادة 

ٰ
جمال الترشيع وإيصال اتلاكيلف اإلهل

ِْهْم 
َ

وَْحيْنَا إِيل
َ
ْمِرنَا َوأ

َ
ــًة َيْهُدوَن بِأ ئِمَّ

َ
نَاُهْم أ

ْ
احلقييّق اإلليّٰه، قال تعاىل: ﴿وََجَعل

َا َعبِِديَن﴾ ]سورة األنبياء: 73[؛ 
َ

اَكِة َوَكنُوا نل اَلِة َوإِيتَاَء الزَّ رَْيَاِت َوإِقَاَم الصَّ
ْ
فِْعَل اخل

ألّن العقل بمفرده ال يســتقّل يف إدراك اتلاكيلف، وال يســتطيع أن يشّخص 
سبيل الرشــاد من آالف سبل الضالل واتليه؛ لٰهذا فهو حيتاج إىل الرسل ليك 
ترشده، وٰهذا ما أشــار إيله موىل املوحدين يف خطبته: »َفبََعَث ِفيِهْم رُُسلَُه، 
ُروُهْم َمنِْسَّ نِْعَمِتِه،  ُدوُهْم ِميثَاَق فِْطَرتِِه، َوُيَذكِّ

ْ
نِْبيَاَءُه؛ ِليَْســتَأ

َ
ِْهْم أ

َ
َوَواتََر  إِيل

ُعُقول « ]نهج ابلالغة، اخلطبة 1[.
ْ
وا َعلَيِْهْم بِاتلَّبِْليِغ، َوُيثِرُيوا لَُهْم َدفَائَِن ال َوحَيْتَجُّ

5 ـ شمولّية الشريعة
وبناًء ىلع ما سبق فقد اقتضت حكمته  وكن من عدهل أن لم يرتك أّي 
 وخّصها برشيعٍة يلزتمون 

ّ
أّمــٍة يف أّي زماٍن ويف أّي بقعٍة من بقاع األرض إال

بها، ومنهاٍج ينتهجونه يف حياتهم، مع عدم انقطاع ٰهذه اهلداية الترشيعّية، 
َقِّ بَِشــرًيا 

ْ
نَاَك بِاحل

ْ
رَْســل

َ
وٰهذه ســّنة اهلل يف خلقه، وال تتخلّف أبًدا: ﴿إِنَّا أ

نَا ِمنُْكْم 
ْ
 َخاَل ِفيَها نَِذيٌر﴾ ]سورة فاطر: 24[ و﴿ِلُلٍّ َجَعل

َّ
ٍة إِال مَّ

ُ
َونَِذيًرا َوإِْن ِمْن أ

 : ٍّرِشَْعًة َوِمنَْهاًجا﴾ ]ســورة املائدة: 48[. ويف اخلطبة الســابقة لإلمام عيل
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»وواتر إيلهم أنبياءه«؛ ليك يســتمّر الغرض من خلق اإلنسان، وهو الوصول 
إىل الكمال باســتمرار تلّقيه لألحاكم السماوّية، وتلكتمل حّجته ىلع عباده 

وا َعلَيِْهْم بِاتلَّبِْليِغ«. »َوحَيْتَجُّ

6 ـ جامعّية التشريعات اإلٰلهّية وإحكامها
ّية وســيلٌة لريّق اإلنســان ماّديًّا ومعنويًّا، وألّن اهلل 

ٰ
وألّن الترشيعات اإلهل

هو األعلم بما هو أصلح لإلنســان واألنســب لرقيه، وبما هو أرّض هل ومنافٌر 
لكمــاهل؛ فقد اقتضت حكمته ولطفه  أن ال يرتك أمًرا من أمور اإلنســان 
 وجعــل هل حكًما حيّده وترشيًعا يســرّيه، قال تعاىل: 

ّ
 ادلنيوّيــة واألخروّية إال

ُمْســِلِمنَي﴾ 
ْ
ٍء وَُهًدى َورمَْحًَة َوبرُْشَى لِل ِكتَاَب تِبْيَانًا ِلُلِّ َشْ

ْ
َا َعلَيَْك ال

ْ
نل ﴿َونَزَّ

نَْزَل 
َ
 - أ

َ
يِب َعبِْد اهلِل  قَاَل: »إِنَّ اهلَل - َتبَارََك َوَتَعاىل

َ
]سورة انلحل: 89[، وَعْن أ

ِعبَاُد َحتَّ 
ْ
ِْه ال

َ
ُقْرآِن تِبْيَاَن لُكِّ َشْ ٍء، َحتَّ َواهلِل َما تََرَك اهلُل َشــيْئًا حَيْتَاُج إيِل

ْ
يِف ال

ُ اهلُل ِفيِه« 
َ

نَْزهل
َ
 َوقَْد أ

َّ
ُقــْرآِن« إاِل

ْ
نِْزَل يِف ال

ُ
 يَْســتَِطيَع َعبٌْد َيُقوُل: »لَْو اَكَن ٰهذا أ

َ
ال

]أصول الاكيف، كتاب فضل العلم، باب الرّد إىل الكتاب والسّنة، احلديث 1[، ٰهذه الترشيعات 

ْبتَيِغ 
َ
َفَغرْيَ اهلِل أ

َ
نَاُه َتْفِصياًل﴾ ﴿أ

ْ
ل ٍء فَصَّ يف منتىه ادلّقة واتلفصيــل: ﴿َولُكَّ َشْ

اًل﴾ ]سورة األنعام: 114[. ِكتَاَب ُمَفصَّ
ْ
ُْكُم ال

َ
نَْزَل إيِل

َ
ِي أ

َّ
َحَكًما وَُهَو اذل

أّما فيما خيّص بعض الترشيعات اليّت يّدىع أنّها غري عدلٍة وجمحفٌة يف حّق 
قسٍم من انلاس، كعدم املساواة بني الرجل واملرأة يف كثرٍي من األمور، كقيمومة 
الرجــل، وعدم التســاوي يف اإلرث، وجعل عصمة الطــالق يف يد الرجل، 
وانفــراد الرجل بإماكنّية تعّدد األزواج دون املرأة... إلخ. فقد ذكر هلا املحّققون 
حكًما وأهدافًا، إضافًة إىل ٰذلك فقد اكتشــف العلم احلديث أموًرا توّجه ٰهذه 

اتلفاضالت، وال يتّسع هذا ابلحث ذلكرها، وحتتاج إىل حبٍث مفّصٍل منفرٍد. 
إذن تبــنّي أّن اهلل بعد أن زوّد اإلنســان بنعمة العقــل ألزمه بمجموعٍة 
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مــن اتلاكيلف اليّت تفّجر ٰهذا االســتعداد، وكن اتللكيف مالزًما لالختيار 
ومتناسبًا وطاقَة اإلنسان، وكن ال بّد من بلوغ ٰهذا الترشيع إىل اإلنسان من 
خالل األنبياء والرســل، فال يكيف صدوره فقط. وكنت رشيعته  شاملًة 
لّل البرش، وأحاكمها جامعًة لّل جماالت احلياة، وكما هو واضٌح فإّن لّك ٰهذه 
 مصداٌق لعلمه بانلظام واألحســن وإيقاعه ىلع ٰذلك الوجه، 

ّ
اآلثار ما يه إال

فتلكيف مــن ال يتوّفر ىلع مؤّهالت اتللكيف، أو ســلب االختيار منه، أو 
تكليفه بما يفــوق طاقته، أو حتميله لكفة ما لم يصل من تكايلف؛ لّك ٰهذه 
أموٌر ليســت من انلظام األحســن، ويه كٰذلك عدم رعية استحقاقات لّك 

موجوٍد بما يستحّقه من الوجود. 

اآلثار الجزائّية

1 ـ ضرورة البعث والثواب والعقاب 
إثابة املحســن ىلع إحســانه ومعاقبة املسء ىلع إســاءته من مسلّمات 
القضايا العقلّية اليّت يسلّم بها لّك عقٍل، ويفصح عن قبح معارضتها والعمل 
ىلع خالفهــا، وىلع ٰهذا فقد اكنــت حكمة اهلل  أن ســّوى نظم خلقته 
وأجراه بناًء ىلع ٰهذه الســن الكونّية، فيؤّكد املوىل  يف مواضع كثريٍة ىلع 
فََحِسبْتُْم 

َ
رضورة بعث اإلنسان؛ يلجازي من أحســن ويعاقب من أساء: ﴿أ

 تُرَْجُعوَن﴾ ]ســورة املؤمنون: 115[، والكالم 
َ

ْنَا ال
َ

نَُّكْم إِيل
َ
نََّمــا َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأ

َ
أ

هنا ال خيتّص باثلواب والعقاب األخروّي فقط، بل أعّم من ٰذلك، فيشــمل 
يَن َكَفُروا ِمْن َقبُْل فََذاقُوا َوَباَل  ِ

َّ
 اذل

ُ
تُِكْم َنبَأ

ْ
لَْم يَأ

َ
ادلنيوّي كٰذلك. يقول تعاىل: ﴿أ

يِلٌم﴾ ]ســورة اتلغابن: 5[، فيؤّكد املوىل ىلع رضورة العذاب 
َ
ْمِرِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ

َ
أ

ادلنيوّي واألخروّي، وأنّه ســّنٌة جرت ىلع لّك األقوام، وأّن اهلل إذا أمهل قوًما 
ولم يعّذبهم يف ٰهذه احلياة ادلنيا فليس ناسيًا هلم وال مهماًل بل حلكمٍة ارتآها، 
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َعَذاَب 
ْ
َل لَُهُم ال َغُفوُر ُذو الرَّمْحَِة لَْو يَُؤاِخُذُهْم بَِما َكَسبُوا لََعجَّ

ْ
فيقول: ﴿َوَربَُّك ال

ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوئاًِل﴾ ]سورة الكهف: 58[. بَْل لَُهْم َموِْعٌد لَْن جَيِ

2 ـ قبح العقاب بال بيان
سّنة اهلل اجلارية ىلع عقاب املسيئني جرت كٰذلك ىلع أّن عقاب املسيئني 
ال ينفذ حّت تتّم احلّجة عليهم، فمقتىض عدهل - ســبحانه - أن يبعث اهلل 
﴾ ]سورة اإلرساء: 15[، ويبلغ 

ً
بِنَي َحتَّ َنبَْعَث رَُسوال

إيلهم الرسل: ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
الرسل رساتلهم ىلع أكمل وجٍه حّت تنفذ دليهم مجيع األسايلب، فال يقرّصوا 
َحاَط 

َ
ِت َربِِّهْم َوأ

َ
بْلَُغوا رَِساال

َ
ْن قَْد أ

َ
وال يتهاونوا يف ٰذلك، قال تعاىل: ﴿يِلَْعلََم أ

ٍء َعَدًدا﴾ ]سورة اجلّن: 28[. بل ويلزم أن تصل الرسالة  ْحَى لُكَّ َشْ
َ
يِْهْم َوأ َ بَِما دلَ

إىل لّك البرش، فال يكون هناك مانــٌع من تلّقيهم إيّاها، وبعد أن تتّم احلّجة 
اكملًة، ويتأّكد ظلمهم يأيت دور تنفيذ احلساب.

2 ـ تناسب الجزاء والعمل
ي يتسحســنه العقل بل ويوجبه، هو 

ّ
األثر اآلخر لعدل اهلل وحكمته، واذل

وٰلَِك ُهُم 
ُ
َقُّ َفَمْن َثُقلَْت َمَواِزينُُه فَأ

ْ
َوْزُن يَْوَمئٍِذ احل

ْ
: ﴿َوال

ً
أن يكون اجلــزاء عدال

ْنُفَســُهْم بَِما اَكنُوا بِآيَاتِنَا 
َ
وا أ يَن َخرِسُ ِ

َّ
وٰلَِك اذل

ُ
ْت َمَواِزينُُه فَأ ُمْفِلُحوَن َوَمْن َخفَّ

ْ
ال

َيْظِلُموَن﴾ ]ســورة األعــراف: 8[. فيكون هناك تكافٌؤ وتــالؤٌم بني نوعّية اجلزاء 
ومقداره وجنس العمــل ودرجته، فينيف املوىل  أن يكون هناك أّي نوٍع من 
 الظلم واتلميزي يف احلســاب يوم القيامة، فيجــازي لّك عمٍل ىلع قدر عمله: 
َِساِب﴾ ]سورة 

ْ
يُع احل َْوَم إِنَّ اهلَل رَسِ َم ايلْ

ْ
 ُظل

َ
َْزى لُكُّ َنْفٍس بَِما َكَسبَْت ال

ُ
َْوَم جت ﴿ايلْ

 َعلَيَْها 
َّ

 تَْكِسُب لُكُّ َنْفٍس إاِل
َ

اغفر: 17[. وال حياسب أحًدا ىلع عمٍل لم يعمله: ﴿َوال

ْخَرى﴾ ]ســورة األنعام: 164[. وال يضيع أجر من عمل صاحلًا: 
ُ
 تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أ

َ
 َوال

ْنَث َبْعُضُكْم 
ُ
ْو أ

َ
ِضيُع َعَمَل َعِمٍل ِمنُْكْم ِمْن َذَكٍر أ

ُ
 أ

َ
ينِّ ال

َ
﴿فاْستََجاَب لَُهْم َربُُّهْم أ

ِمْن َبْعٍض... ثََوابًا ِمْن ِعنِْد اهلِل َواهلُل ِعنَْدهُ ُحْسُن اثلََّواِب﴾ ]سورة آل عمران: 195[. 
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وال يهمل عقاب من اقرتف عماًل ســيّئًا من ظاملني وكّفاٍر ومرشكني ومنافقني 
ُهْم ُرَويًْدا﴾ ]سورة الطارق: 17[ 

ْ
ْمِهل

َ
اَكفِِريَن أ

ْ
ِل ال مهما أمهلهم: ﴿َفَمهِّ

وفوق لّك ٰهــذا، فقد اقتضت حكمته ورمحتــه أن يضاعف أجر العمل 
الصالــح، وال يضاعف عقاب عمل الســوء، بل جيزى بمثلــه : ﴿َمْن َجاَء 
 

َ
 ِمثْلََها َوُهْم ال

َّ
ــيِّئَِة فَاَل جُيْــَزى إِال ْمثَالَِها َوَمْن َجاَء بِالسَّ

َ
ََســنَِة فَلَُه َعرْشُ أ

ْ
بِاحل

ُيْظلَُموَن﴾ ]ســورة األنعام: 160[، وكنت حكمته من ٰذلك يه أن يبعث املنافسة 
 َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم وََجنٍَّة 

َ
ىلع فعل اخلريات واجتناب املنكرات: ﴿وََسارُِعوا إِىل

ُمتَِّقنَي﴾ ]سورة آل عمران: 133[. 
ْ
ْت لِل ِعدَّ

ُ
رُْض أ

َ ْ
َماَواُت َواأل َعرُْضَها السَّ

 ، وأحد األهداف األساســّية للبعث يه إقامة العــدل من قبل املوىل
ين أمضوا حياتهــم لكّها يف ظلم انلاس 

ّ
خاّصة بالنســبة ألوٰلــك الطغاة اذل

والتسلّط ىلع أمواهلم ومقّدراتهم واالعتداء ىلع أعراضهم، ثّم رحلوا من ٰهذه 
ادلنيا دون أن يذوقوا وبال أعماهلم، وىلع عكســهم تماًما األنبياء واألويلاء 
ين ختلّوا عن ادلنيا ومذّلاتها يف ســبيل خدمة انلاس وإصالح 

ّ
والصاحلون اذل

املجتمع، بل وقاســوا أمّر املرارات وذاقوا أقــىس األذى فلم يثنهم ٰذلك لكّه 
عن أداء رســاتلهم جتاه أقوامهم، وســيقفون يوم القيامة أمام حمكمة العدل 
اإلليّٰه؛ لريوا حقيقة ما عملوه وجيزوا لكٌّ بعمله، إن خرًيا فربًدا وسالما، وإن 
  ين بلغتهم حّجة اهلل

ّ
ا فحميًما وغّســاقًا، ٰهذا لكّه بالنسة ألوٰلك اذل رشًّ

وشملتهم ترشيعاته. أّما غري ٰهؤالء فإّن قلم احلساب مرفوٌع عنهم، وٰهذا لكّه 
جتلٍّ لعدل اهلل بصورته الُكمل، وهو كٰذلك مصداٌق للنظام األمثل واتلقدير 
ي هو حكمته تعاىل، إذ إّن نيف ابلعث أو حماسبة انلاس ىلع ما 

ّ
األحســن اذل

لــم يبلغهم، أو عقابهم ىلع ما لم يقرتفوه، أو جمازاتهم ىلع ما لم يفعلوه، لكّه 
مناٍف للعقل واحلكمة.
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الخاتمة

تّم يف ٰهذه ادلراسة مناقشة مسألٍة مهّمٍة يف اتلوحيد يف مبحث الصفات 
ّيني، وبعد اســتقصاٍء وعرٍض آلراء 

ٰ
ّيــة، أال ويه العدل واحلكمة اإلهل

ٰ
اإلهل

املتلكّمني والفالســفة والعلماء من زعماء املذاهب واملشارب ومشهوريهم، 
وإثرائها بانلقاش واتلحليــل، ورّد ما يمكن رّده ملخالفته للرصيح والصحيح 
من املعقول واملنقول، توصلنا إىل بعض انلتائج واتلوصيات نوجزها فيما ييل:

ـ ىلع خــالف ما يعتقــد الكثري مــن أّن العدل واحلكمة إّمــا أنّهما 
اصطالحان لصفٍة واحــدٍة، أو أنّهما صفتان متباينتان لّك اتلباين، فقد بيّّنا 
وأثبتنا رأيًا آخر يمكن نسبته إىل الفالسفة خاّصًة، وهو رأٌي بني الرأيني، وهو 
أّن صفة احلكمة صفٌة جامعٌة ملقــايم اذلات والفعل، فيمكن انلظر إيلها يف 
ّية من الصفات 

ٰ
مقامــني خمتلفني مرتتّبني ىلع بعضهما، فتكون احلكمة اإلهل

املنزتعة من مقام الفعل، لٰكّنها ترجع صعوديًّا إىل حيثّيٍة ذاتّيٍة، وتستند إيلها 
. وتكون مسبّبًا هلا، أّما العدل فهو صفة فعٍل إليٰهٍّ

ـ بناًء ىلع ما ســبق من توضيٍح يف العالقة بني هاتني الصفتني، قلنا إّن 
العدل شأٌن من شــؤون صفة احلكمة يف مقام الفعل ومظهٌر من مظاهرها، 
واحلكمة يه منشــأ عدهل ســبحانه وتعاىل، والعالقة بينهمــا عالقة َمْظَهٍر 
وُمْظِهٍر، أو اشتماٍل و ظهوٍر؛ إذ إنّه بناًء ىلع أّن لّك ما غري ذات اهلل - سبحانه 
و تعاىل - هو ظهوٌر وآيٌة هل، وأّن ٰهذه الظهورات مشــّككٌة شــّدًة وضعًفا، 
وأّن لّك صفٍة لكّّيٍة حتوي الصفات اجلزئّية األخرى بشٍل اندمايجٍّ من جهٍة، 
وترسي فيها من جهٍة أخرى؛ فإّن صفــة احلكمة كما قلنا يه صفٌة جامعٌة 
ملقــايم اذلات والفعل، فتكون أشــّد من صفة العــدل اليّت يه من صفات 

الفعل؟ وشاملًة وُمْظِهَرًة هلا، وتكون صفة العدل ظهورا هلا .
ـ  ذكرنا بعد ٰذلك اآلثار اتلكوينّية والترشيعّية واجلزائّية هلاتني الصفتني، 
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وقلنا إّن ٰهذه اآلثــار ال تعّد وال حتى؛ ذٰللك اكتفينا بذكر اللكّّيات منها يف 
مقام اتلكويــن والترشيع واجلزاء، اليّت تتفّرع عليها أموٌر جزئّيٌة. وأوضحنا 
يف األخري املالزمة بني لّك أثٍر من اآلثــار اتلكوينّية والترشيعّية واجلزائّية، 

وبني صفيت العدل واحلكمة.
ـ أرشنا إشــارًة خمترصًة إىل إحدى أهّم الشبهات اليّت تطرح حول ٰهذه 
املســألة، ويه مســألة الرشور، وذكرنا بعض احلكم الرتبوّية واالجتماعّية 
اليّت تندفع بها ٰهذه الشــبهة، وقلنا إّن ٰهذه املسألة يه من الشبهات اجلّديّة، 
والكالم فيها متشّعٌب وحيتاج إىل تفصيٍل، وحبثنا ال يتّسع لٰهذا؛ فإنّنا نويص 
بأن خيّصص لٰهذه املســألة حبٌث منفرٌد خيتّص بها بلحــث خمتلف جوانبها 
وتبيينها أحســن تبينٍي، كما نويص كٰذلك بأن تبحث بعض الشــبهات اليّت 
تطرح حول اآلثار الترشيعّية واجلزائّيــة اكلقول بعدم عدالة ترشيعات اهلل 

، أو بعدم عداتله - تعاىل - يف جمال اجلزاء.
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الخالصة

تعّد معرفة اإلهل وصفاته وأسمائه أحد أهّم اهتمامات املفّكرين والفالسفة، 
ويعّد تقسيم الصفات إىل صفاٍت ثبوتيٍة وصفاٍت سلبيٍة هو عمدة ابلحث يف 
خصوص الصفات اإلهلية، ويف املقابــل وجد من علماء الرشق والغرب من 
حتّدث برصاحٍة عن تزّنه الساحة اإلهلية عن االتّصاف بأّي صفٍة، ومن أجل 
اتلخلّص من اإلشاكيلات اليت تواجه تفسري صفات اإلهل؛ جنحوا إىل الالهوت 
الســليب، وذلك باالعرتاف بالعجز عن فهم الصفات اإلهلية حّق فهمها، ثّم 
تفســري الصفات اليت ظاهرهــا اإلجياب بانليف وســلب نقيضها، قاصدين 
بذلك اخلالص من حمذوري اتلعطيل والتشبيه. تهتّم هذا ادلراسة ببيان هذه 

)*( ادلكتور كمال مســعود ذبيح، اجلزائر، رئيس قسم الفلســفة والكالم، جامعة آل 
djam201070@yahoo.com .ابليت

اإللهيات السلبّية أو الالهوت 
السلبّي.. دراسة نقدّية

د. كمال مسعود ذبيح*
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انلظرية من خالل عرض حقيقتها وأقوال أتباعها يف ايلونان القديمة، وعند 
علماء األديان السماوية ايلهودية واملسيحية واالسالم؛ تلقف بعد ذلك ىلع 
ها ونقدها وختلص يف األخري إىل أنّــه ال يمكن معرفة اهلل من 

ّ
مبانيهــا وأدتل

خالل سلب مجيع الصفات اإلجيابية عن ذاته. 
اللكمات املفتاحية: اإلهلّيات، اإلهلّيات اإلجيابية، اإلهلّيات الســلبية، الصفات 

السلبية، اتلعطيل 

مقّدمة 

 يواجه املّطلع ىلع انلصوص ادلينية املقّدسة، وكذلك ىلع لغة املتديّنني أثناء 
القيام باملناسك ادلينية أنواًع خمتلفًة ومتنوّعًة من القضايا ادلينية: القضايا 
اتلارخيية، القضايا األخالقية، القضايا الفقهية واحلقوقية، القضايا الطبيعية 
وما وراء الطبيعة، القضايا الكالمية و... لّك هذه القضايا تصّب بشٍل مبارٍش 
أو غري مبارٍش يف تأمني هدٍف واحٍد، وهو ذلك اهلدف ادليين املتمّثل يف طرح 
مســألة مبدإ الوجود والغاية منه وطريق الســعادة والفالح، »فدينية اللغة 
ادلينية تكمن يف االستخدام ادليين هلذه القضايا يف سياق األهداف والغايات 
ادلينية« ] Peter Donavan,Religious Language, P.3[. لكّن فالسفة ادلين واملتلكّمني 
ىلع حدٍّ ســواٍء اهتّموا بالقضايا الكالمية )اإلهلية( دون غريها من القضايا، 
تلك القضايــا اليت تعىن باهلل وأوصافه وأفعاهل، وبعبارة أخرى تلك القضايا 
اليت تكون موضوعتُها اإلهَل، وحمموالتُها أحَد أوصافه أو أفعاهل أو خصائصه، 
واقترصوا يف ذلك ىلع اتلحليل واتلوجيه ادلاليل هلا، وأّكدوا ىلع حموريتها يف 
أحباثهم الفلسفية، وأدرجوها حتت عنوان اللغة ادلينية. ويرجع هذا اتلأكيد 

إىل سببني أساسيني: 
أ ـ أن هــذه القضايا الكالمية يه الركزية األساســية لــّل نظاٍم كاليمٍّ 
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عقــالينٍّ، ويه منطقيًّا مقّدمــٌة ىلع لّك القضايا االعتقاديــة أو اتلارخيية 
واألخالقيــة األخرى، بــل إّن الفهم الصحيح ملعاين هــذه القضايا وادلفاع 
العقالين عن صدقهــا أو تربيرها مقّدٌم ىلع اتلربير ادلاليل وادلفاع العقالين 

عن سائر أقسام اللغة ادلينية. 
ب ـ يبــدو أّن أكرث اإلبهامات والصعوبات الــيت طرحت يف نطاق اللغة 
ادلينية متوّجهٌة يف األساس هلذا انلوع من القضايا، حّت أّن بعض املفّكرين 
املعارصين اّدعوا أّن الغموض والصعوبة املوجودة يف سائر أنواع اللغة ادلينية 
 William[ ناجــٌم عن اإلبهــام والصعوبة املوجــود يف هذا انلوع من القضايــا

.]Alston,Relegious Language, P.169

دللية األوصاف اإلنسانية
عدًة ما تقّســم األوصاف واملحموالت املنسوبة إىل اهلل - تعاىل - ضمن 

اتلقسيم العاّم هلا إىل فئتني وهما:
أ ـ األوصاف امليتافزييقيــة واخلاصة باإلهل: ويه األوصاف واملحموالت 
 إىل اإلهل، وال تســند إىل غريه من سائر املخلوقات، فال 

ّ
اليت ال تنســب إال

شــبيه هل فيها، فيه منحرصٌة يف محلها ىلع اإلهل، كوجوب الوجود، والبساطة 
املطلقة، واتلجّرد املحض وعدم اتلنايه... ويه نامجٌة عن اتلأّمالت الفلسفية 

املاورائية وامليتافزييقية.
ب ـ األوصاف اإلنسانية واملشرتكة مع اإلهل: ويه األوصاف واملحموالت 
اليت ال تنحــرص يف محلها ىلع اإلهل فحســب، بل حتمل كذلك ىلع ســائر 
املخلوقات، فيه أوصاٌف مشــرتكٌة بــني اإلهل واملخلوقات، ومن مجلة هذه 
املخلوقات اإلنســان اذلي يمتلك أوصافًا وخصائــص خاّصًة يطلق عليها 
اسم )األوصاف اإلنســانية( اكلعلم والغضب والرمحة والعدالة و..... وكثرًيا 
ما نلحظ أّن انلصوص ادلينية حتمل ىلع اإلهل هذه األوصاف اإلنســانية ]ىلع 
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زماىن: زبان ديىن، ص 249[.

إّن اتلحليل ادلاليل واتلربير املعريف ادلقيق هلاتني الفئتني من األوصاف، 
 أّن 

ّ
وإن اكن مــن مجلة الوظائف املوكولة إىل املتلكّمني وفالســفة ادلين، إال

اتلحليل ادلاليل لألوصــاف اإلهلية ترّكز أكرث ما ترّكــز ىلع أوصاف الفئة 
اثلانية )األوصاف املشرتكة( وحمموالتها؛ لسببني اثنني هما: 

أ- غلبة األوصاف اإلنســانية يف انلصوص ادلينية املقّدسة، فاملحموالت 
اليت نســبت إىل اإلهل يف انلصوص املقّدســة ويف لغة املتدينني يه األوصاف 

اإلنسانية واملشرتكة بني اإلنسان واإلهل.
ب- أّن هــذه األوصاف واملحموالت عندما تســتخدم يف اللغة العادية 
ويف احلقــول املتعارف عليها هلا معاٍن واضحٌة وقابلــٌة للفهم، ولكّن نفس 
هذه األوصاف واملحموالت عندما تنســب إىل املوجود املتعايل والالمتنايه 
 Alston ,Divin Nature and Human[ وغري اجلسماين تشّل مفارقًة وصعوبًة يف فهمها

 ].Language,P.41

إّن اإلهل - باعتباره مّتصًفا بوجوب الوجود والبساطة املطلقة والغناء اذلايت 
- هل حنٌو خاصٌّ من الوجود، حبيث ال ينسجم مع إسناد أّي وصٍف هل؛ وذللك 
فإّن األوصاف واملحموالت اليت هلا لوازم داليلٌة إماكنيٌة وجسمانيٌة غري قابلٍة 

 ].Peterson and other ,Reason and Religious Belif ,P.137[ .لإلطالق عليه

مفارقة اللغة البشرية والذات المتعالية

إّن إحدى املشالك واإلبهامات األساسية للّغة ادلينية يه اتلحليل اللغوي 
هلذه الصفات املشرتكة، وتبيني كيفية إطالقها ىلع اهلل، ويّتضح بعد اتلمّعن 

يف هذه الصفات واملحموالت الكالمية نقطتني أساسيتني: 
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أّن هذه املحموالت عدًة ما تؤخذ من االستعماالت العرفية والسائدة، وإذا 
لم نقف ىلع هذه االســتعماالت، فلن يكون بوسعنا فهم ادلالالت الكالمية 
والفلســفية هلا. فاملعاين األويلة والعادية هلذه املحموالت بمثابة انلافذة اليت 
نطّل من خالهلا ىلع دالالتها الكالمية اليت تســتبطنها القضايا الكالمية، 
علًما أّن هذه املســألة ال تقترص فقط ىلع لغة اإلهلّيات، بل تعّم سائر اللغات 
الفّنّية واتلخّصصية. والرّس يف ذلك يرجع إىل أّن البرش ال يملكون لغًة أخرى 
خمتلفًة عن اللغة الطبيعية والعادية املتداولة فيما بينهم للوقوف ىلع دالالتها 

األّويلة واثلانوية. 
أّن هذه األوصاف واملحموالت ال حتمــل ىلع اإلهل بنفس املعاين املألوفة 
واالعتيادية والشــائعة يف االســتعماالت العرفية؛ ألّن هذه األخرية ترافقها 
جمموعٌة من اللوازم املاّدية واإلماكنية واجلسمانية اليت يستحيل أن ننسبها إىل 

اإلهل. ]ىلع زماىن، زبان ديىن، ص 29 و30[

حدود الحديث عن اإلله

مّما ســبق يّتضح أّن احلديث عن اإلهل يصطدم بثالثة أنواع من القصور 
واملحدودية يف هذا املضمار: 

املحدودية ادلينيــة واملحدودية املعرفية واملحدوديــة ادلاليلة. ويقصد 
باملحدودية ادلينية: أنّه ينبيغ أخذ االحتياط الالزم عند احلديث عن موجوٍد 
مقّدٍس ومنحرٍص يف فرٍد، فتزنيه اهلل وتقديســه ساهم بشٍل كبرٍي يف تضييق 
دائرة اللغة املســتخدمة يف وصف اإلهل. وأّما املحدودية املعرفية فيقصد بها 
أّن احلديث اذلي يتمزّي باملعــاين واألصيل والصادق حول شٍء ما حيتاج إىل 
معرفٍة مسبقٍة بذلك الشء، األمر اذلي يؤّدي إىل حمدوديٍة لغويٍة يف الكالم 
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حوهل، وأّما املحدودية ادلاليلة واللغوية فتعين أّن اللكمات واأللفاظ العادية 
يف اللغة الطبيعية وعند إطالقها ىلع األشــياء الطبيعية هلا دالالٌت حمسوسٌة 
وملموســٌة وعينيٌة، وهذه األلفاظ نفسها عند استخدامها يف خصوص اإلهل 
تكون عرضًة للتغري واتلحّول املعنايئ، حبيث تكون خمتلفًة تماًما عن معاين 
األلفاظ العادية، األمر اذلي دع فالســفة ادلين واملتلكّمني إىل إطالق هذه 

األلفاظ ىلع األمر املقدس ىلع حنو االشرتاك اللفظي.  
يف لّك األحوال يمكن القول إّن هناك مشــلكتني أساسيتني عندما يطرح 

حبث اللغة ادلينية وهما: 
1- مشــلكة املعىن اليت يبحــث فيها هل أّن اللغــة ادلينية ذات معىًن أو 

ليست كذلك؟
2- مشلكة ادلاللة اليت يبحث فيها كيفية معرفة هذا املعىن واالنتقال من 

املعىن العادي إىل املعىن ادليين وبيان منهجية اقتناص فهم هذا املعىن. 
ىلع الرغم من أّن طرح املشلكة األوىل باللحاظ املنطيق يسبق املشلكة اثلانية، 
 أّن املشلكة األوىل تعّد مسألًة جديدةً نشأت بفعل فلسفات املنطقية الوضعية 

ّ
إال

يف القرن املعارص، بينما يعّد ابلحث ادلاليل يف اللغة ادلينية بشــٍل عمٍّ وداليلَة 
األوصاِف اإلهليِة بشٍل خاصٍّ حبثًا قديًما. ]زماىن، خدا، زبان و معنا، ص 24[

لقــد طرحت يف مقــام اتلنظري إلماكنيــة احلديث عــن اهلل بانلظر إىل 
اإلشــاكيلات املذكورة ســلًفا عّدة نظرياٍت(*) من قبل املتلّكمني والفالسفة 
اإلهلّيني، نتعــّرض يف هذا ابلحث إىل رشح نظرية اإلهلّيات الســلبية اليت 
جاءت يف سياق اإلجابة ىلع سؤاٍل أســايسٍّ مفاده: هل يمكننا احلديث عن 

(*)  ـ يمكن االشــارة اىل هذه انلظريات اكتلايل: نظرية عدم املعىن، ونظرية السكوت، ونظرية اإلهليات 
الســلبية، ونظرية اتلمثيل، ونظرية االشــرتاك املعنوي، ونظرية االستخدام. ]زماىن، سخن گفنت از 

خدا، ص 54[
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موجوٍد متعاٍل بواســطة اللغــة العادية والطبيعية؟ وبعبــارة أخرى: يواجه 
الفالسفة اإلهليون واملتلكّمون نوعني من اإلهلّيات عند معاجلة مسألة إماكنية 
احلديث عن اهلل باللغة العادية: اإلهلّيات اإلجيابية واإلهلّيات السلبية. أتباع 
اإلهلّيات اإلجيابية يعتقدون بإماكنية احلديث عن اهلل باللغة البرشية، وأّما 
أتباع اإلهلّيات الســلبية فيعتقدون بعدم إماكنيــة احلديث عن أفعال اإلهل 

 باألسلوب السليب. 
ّ

وصفاته إال

اإللهّيات السلبية
تذهب اإلهلّيات السلبية يف اتلعايط مع اذلات اإلهلية وأوصافها إىل القول 

باّدعَءين أساسيني هما: 
1- ال يمكن احلديث عن اإلهل وأوصافه باألسلوب اإلجيايب. 

2- أّن األســلوب األمثــل يف احلديث عن اهلل حبيث يكــون خايلًا عن 
أّي نوٍع من العيوب وانلقائص، ويتناســب مع اتلزنيه وتعايل املقام الربويب 
 » وأوصافه، هو األسلوب السليب. ىلع سبيل املثال أّن قضية »اهلل علٌم قادٌر يحٌّ

بمعىن أّن اإلهل  ليس جباهٍل وال عجٍز وال مّيٍت.
إّن املعتقديــن بهذه انلظرية يؤّكدون ىلع قصــور اللغة واملفاهيم العادية 
وايلومية يف احلديث عن اإلهل، كما يؤّكدون أيًضا ىلع تعايل وتزنيه اإلهل عن 
القوالب اإلماكنية واملحدودة؛ خمافة الوقوع يف رشاك التشــبيه، فهم يسعون 
إىل ســلب احلدود واألوصاف واخلصائص اإلماكنية واجلســمانية عن اإلهل 
بقصد الوصول إىل معرفته اخلالصة. فموىس بن ميمون اذلي يعّد أحد مؤّيدي 
اه يرجــع اختالف مراتب معرفــة اإلهل إىل االختالف يف مراتب 

ّ
هذا االجت

الســلب فيقول: »لكّما زدت يف الســلب عنه - تعاىل - قربت من اإلدراك، 
وكنت أقرب إيله من اذلي لم يســلب ما تربهن لك أنت ســلبه...« ]موىس بن 

ميمون، دالئل احلائرين، ص 140[. 
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مّما ســبق يّتضح رضورة االتلفــات إىل ثالثة أبعاٍد أساســيٍة يف تعريف 
اإلهلّيات السلبية: 

1- ابلعد األنطولويج: بمعىن هل أّن الوجود يف اإلهل والوجود يف ما ســواه 
( أو أّن وجود اإلهل خمتلــٌف تماًما عن بقّية  وجوٌد واحٌد )مشــرتٌك معنــويٌّ
( لَيَْس  الوجودات األخرى، وال توجد أّي ســنخيٍة بينهما )مشــرتٌك لفظيٌّ

ٌء ]سورة الشورى: 11[. َكِمثِْلِه َشْ
2- ابلعد املعريف: بمعىن هل أّن معرفة اإلهل ممكنٌة بالنسبة لإلنسان أو 
ال؟ أتباع اإلهلّيات الســلبية يعتقدون بأّن اإلنسان حمدوٌد، وليس بإماكنه 
معرفة اإلهل الالحمدود، وأّن اإلنســان بديلل ضعــف قواه اإلدراكية ليس 

قادًرا ىلع معرفته.
3- ابلعــد ادلاليل واللغــوي: بمعىن هل يمكن احلديث عــن اإلهل بنفس 
 Benor, Meaning and Reference in Maimonides Negative[ هــذه اللغــة البرشيــة أو ال؟
Theology.V.88,N3,P.342[ فابلعض ذهب إىل القول بعدم إماكنّية توصيف اإلهل باللغة 

] Kenney, The Unknown God ,P.11[ اإلنسانية واملفاهيم البرشية
ىلع الرغم من أّن أكرث املفّكرين يعتقدون بأنّه إذا اعتربنا أّن اللغة ادلينية 
مشرتٌك لفظيٌّ وســلبنا مجيع املعاين العادية والشائعة يف اللغة، فمن املحتمل 
الوقوع يف رشاك اتلعطيل أو الشــاّككية، وحّت إنــكار األوصاف اإلهلية، 
وباتلايل إنكار وجوده يف األصل، ولكّن املالحظ أّن نظرية اإلهلّيات السلبية 
إنّما طرحت من قبل أشــخاٍص يؤّكدون كثــرًيا ىلع واقعية اتلجربة ادلينية 
والعرفانية واعتبارها. وهؤالء األشخاص يعّدون من مؤّسس العرفان الغريب 
من أمثال: فلوطني، ديونوسيوس، أكهارت و... ويعّد املتلكّم ايلهودي موىس 
بن ميمون ـ وهو من كبار متلكيّم املدرسة ايلهودية يف القرون الوسطى ـ من 
 رجب 

ّ
املدافعني عن هذا انلهج، كما يعّد أيًضا القايض ســعيٌد القيّم واملال

 نظر عيل الطالقاين من مجلة املتلكّمني املسلمني القائلني 
ّ

عيل اتلربيزي واملال
بأّن اللغة السلبية يه اللغة األنسب تلوصيف اهلل وتزنيهه.



157

اإللهيات السلبّية أو الالهوت السلبّي.. دراسة نقدّية

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

تاريخ اإللهّيات السلبية 

لقد اكن لإلهليات السلبية أتباٌع تبّنوا هذا انلهج بناًء ىلع أدلٍّة أنطولوجيٍة 
 )Epistemological arguments( ومعرفيــٍة   )Ontological arguments(
ومفهومية )Conceptual arguments(، بمعــىن أّن اإلهل متمايٌز وجوديًّا عن 
العالم وال يمكن إدراكه بأّي نوٍع من أنواع اإلدراك املتعارف، كما ال يمكن 
تعريفه وال توصيفه وال تشــبيهه بأحٍد ]اكاكیی، وحدت وجــود به روايت ابن عریب و 
اه حضــوًرا يف العرص احلديث، 

ّ
مايســرت اكهــارت، ص 600[. كما جند هلذا االجت

وخاّصًة يف الغــرب، فدنيس ترنر يقول يف مقالٍة هل فيمــا يرتبط باإلهلّيات 
الســلبية: »أنا أعلم أنّنا اآلن مجيًعا إهلّيون سلبّيون، فعاد اإلبهام والغموض 
مّرًة أخرى إىل مســائل اإلهلّيات، وأصبحنا نعلم أنّنا ال نعرف من هو اإلهل« 

 .]Turner , The Darkness of God and the Eucharistic presence , V5.p143 -158[

ونستعرض اآلن يف سياق الوقوف أكرث ىلع الالهوت السليب، وكيف تناول 
املفّكرون من خمتلف امللل واملدارس الفلسفية والكالمية هذا املوضوع. 

مفّكرو العصور القديمة

يعتقد ابلعض من مفّكري هذه العصور بأّن اتلصّور السائد عن اإلهل هو 
تصّوٌر ساذٌج ]راسل، تاريخ فلسفه ى غرب، ج 1، ص 80[، وأّول من أّكد ىلع انلهج 
 الســليب يف مقاربة األوصاف اإلهلية هو آبلينوس ]ولفسن، فلسفه ی علم كالم، 
ص 227[ فذهب إىل رضورة االستفادة من املنهج السليب يف اتلعّرف ىلع اإلهل، 

ثّم االستعانة بالقياس والتشبيه والصعود من مجايلة الاكئنات اهلابطة للوصول 
إىل الوجود االليه العظيم ]ادلرز، اهليات فلسىف توماس اكويناس، ص 292[. 

كما امتنــع الفيثاغورثيون واألفالطونيون عــن توصيف اإلهل بصفاٍت 
 من قبيل اتلغيري وعدم اثلبات ]ســاجدی، زبان دين و قرآن، ص 217[، فأفالطون 
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)300 ق م( ذهب إىل القول يف توصيف اإلهل بأنّه: »ليس هل اســٌم، وال شء 
يمكن أن يقال عنه، وغري قابٍل للمعرفة، وال حيّس أو يتصّور« ]افالطون، دوره 
ی آثــار، ج 6، ص 1672[. ومبناه املنطيق يف ذلك يعــود إىل ما ذكره حول مثال 

اخلري، حيث قال بشــأنه: »إّن مثال اخلري فوق الوجــود، والوجود هو الوحيد 
القابل للمعرفة« ]افالطون، دوره ی آثار ، ص 1543 ـ 1620[. هذا األمر اذلي ساهم 
يف توســيع نطاق املنهج الســليب يف اتلعايط مع األوصاف اإلهلية يلصل إىل 
احلّد اذلي يّديع فيه أفالطون أّن مجيع املحموالت ليست مناسبًة للحمل ىلع 
 Kenny[ اإلهل، حّت مفاهيم من قبيل الكمال واتلجّرد غري اكفيٍة يف هذا املضمار
Patristic philosophy in: Routledge Encyclopedia of philosophy V.7.P.257,[، تلبلــغ هذه 

الفكرة ذروتها ىلع يد األفالطونيــة املحّدثة اليت أعطت األولوية لإلهلّيات 
الســلبية )Apophatic( وجعلت اإلهلّيات اإلجيابية )Cataphatic( تابعًة هلا. 
إّن اإلهلّيات الســلبية ألفلوطني ترجع يف جذورها إىل األفاكر األفالطونية، 
فأفلوطــني يعتقد بأّن مثال اخلــري فوق اذلهن واللغــة، وأّن وصف اتلعايل 
واتلزنيه مــن بني أهّم أوصاف )األحد( وخصائصــه عنده، كما يذهب إىل 
القول باملســاوقة بني الوجود والصورة واتلعنّي، ولّما اكن األحد غري متعنّيٍ 
وفاقــًدا ألي صورة، فهو ليس بموجــوٍد وال معدوٍم، بل هــو وراء الوجود 
والعدم؛ وذللك فهو غري قابٍل للمعرفة واتلوصيف. فهو يقول يف كيفية معرفة 
الواحد: »إّن اذلات الواحدة لّما اكنت مبدأ مجيع األشياء، ويه نفسها ليست 
شيئًا منها... فيه ليست عقاًل وال روًحا، ليست متحّركًة وال ساكنًة، ليست 
يف ماكٍن وال يف زماٍن... ال يمكن معرفة الواحد عن طريق العلم، وال يمكن 
االســتعانة بالفكر يف معرفته، كما هو احلال يف سائر موضوعت الفكر، فال 
يمكن احلديث عنه وال الكتابة حوهل، فكالمنا وكتابتنا تأيت يف سياق األخذ 

باأليدي إيله ال غري« ]فلوطني، دوره ی آثار، ص 1082[. 
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ساهمت أفاكر فيلون )15 ق م - 50 م( الفيلسوف ايلهودي ابلارز يف بسط 
اإلهلّيات الســلبية وتوســيعها يف دين ايلهود فهو يعتقد بأنّه: »ليس يف وســع 
 Runia ,Philo[ »اإلنسان معرفة جوهر اإلهل، ىلع الرغم من وجوده الواضح للجميع

.]of Alexandria , in: Routledge Encyclopedia of Philosophy , V7 ,P357

فهو يذهب إىل اتلفريق بني وجود اإلهل وحقيقة ذاته، وىلع أســاس ذلك 
يؤّكد ىلع أّن حتصيــل املعرفة باإلهل خارجٌة عن نطــاق القدرات املفهومية 
لإلنســان. كما يرى الفيلســوف ايلهودي اآلخر إبراهيم بن داوود )1110 - 
1180( بأنّه ينبيغ فهم مجيع الصفات اإلجيابيــة لإلهل حّت الوحدة والرضورة 

 Samuelson ,Ibn Daud in: Routlege Encyclopedia of[ .ىلع أساس االشــرتاك اللفظي
 ]Phelosophy ,V4. P606

ويعــّد موىس بن ميمــون القرطيب األندلــس )530 - 601 ق( من أبرز 
املدافعني عن نهج اإلهلّيات الســلبية، فهو يشري إىل نظرّيته برصاحٍة فيقول: 
»اعلم أّن وصف اهلل  بالسوالب هو الوصف الصحيح اذلي ال يلحقه شٌء 
من التســامح، وال فيه نقــٌص يف حّق اهلل مجلًة وال ىلع حــاٍل، وأّما وصفه 
 باإلجيــاب ففيه من الرشك وانلقص ما قــد بيّّناه« ]ابن ميمــون، داللة احلائرين، 
ص 136 و137[، ويشــري يف ماكٍن آخر بقوهل: »أّما صفات انليف فيه اليت ينبيغ 

أن تستعمل إلرشاد اذلهن ملا ينبيغ أن يعتقد فيه؛ ألنّها ال يلحقها من جهتها 
تكرّثٌ بوجٍه، ويه ترشد اذلهن لغايٍة ما يمكن اإلنسان أن يدركه منه« ]املصدر 
الســابق، ص 138[. فهو يعتقــد بأّن وصف اإلهل بأوصــاٍف وإن اكنت ظاهريًّا 

؛ وذللك فهو يقول: »فقونلا فيه   أّن معناها احلقييق سليبٌّ
ّ

أوصافًا إجيابّيًة، إال
مــن أجل هذا املعىن أنّه قادٌر وعلٌم ومريٌد، والقصد بهذه الصفات أنّه ليس 
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بعاجٍز وال جاهــٍل وال ذاهٍل وال ممهٍل« ]املصدر الســابق، ص 138[. ويّتضح من 
بعض عبارات موىس بن ميمون تأكيده ىلع خطورة توصيف اإلهل باألوصاف 
اإلجيابية فيقول: »وأّما وصفه باإلجيابــات ففيه خطٌر عظيٌم؛ ألنّه قد برهن 
، ولو اكن ذلك الكمال موجوًدا هل... فإنّه ليس 

ً
أّن لّك ما عساه أن نظّنه كماال

من نوع الكمال اذلي نظّنه، بل باشرتاٍك يقال فقط ىلع ما بيّّناه، فبالرضورة 
« ]املصدر السابق، ص 146[. خترج ملعىًن سليبٍّ

المفّكرون النصارى 

 Pojman ,Philosophy[ بالرغم من أّن املسيحية الرسمية تؤمن بالصفات املختلفة هلل
 أنّها تميل إىل تزنيهه بفعل اتلأثري اذلي تركته ايلهودية عليها 

ّ
of Religion , P.221[ إال

]Kenney , Patristic Philosophy in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, V.7.P.257[

فهذا نيكالس كوســاي يقول: »ما يمكن معرفته عــن اهلل هو أنّه غري 
 Origen[ معروٍف« كما اعترب اإلهل تناقض اتلناقضات مثل ما ذهب إيله أرجين

 ]Demot ,Platonism , Medieval in: Routledge Encyclopedia of Philosophy , V.9.P.437

وكن يعتقــد أّن أكرث مشــكالت األديان تتمّثل يف الــكالم اإلجيايب، 
فاملتديّنون عبــدوا الصور واملفاهيم من الصفات بــدل أن يعبدوا احلقيقة. 
كما أّن لكمنــت Clement ذهب إىل القول بأنّه ال يوجد أّي حمموٍل ذي معىًن 
 Kenney , Patristic Philosophy in: Routledge Encyclopedia[ مناســٍب حلمله ىلع اإلهل

].of Philosophy , V.7.P.257

ولكــن يعّد ديونوســيوس Denys the Areopagite يف القرن اخلامس من 
أبرز الوجوه املســيحية اليت اعتنت باإلهلّيات الســلبية، إذ يرى أّن اإلهل ما 
 Payn ,Mysticism in: Routledge Encyclopedia of Philosophy[ وراء السلب واإلجياب أساًسا
V.6.P.624 ,[، فــاإلهل ال يمكن وصفه ىلع اإلطالق، وغري قابٍل للمعرفة يف نظره 
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]جمتهدی، فلسفه در قرون وسطى، ص 110[. فيف كتابه )اإلهلّيات العرفانية( يكتب 

ديونوسيوس أّن اهلل خمتٍف ومتعاٍل، وال تيف أّي لغٍة يف إدراك ذاته، والوصول 
 من وراء الرؤية واملعرفة، وال يمكن القول 

ّ
إىل ســاحته املقّدســة ال يتّم إال

 Ross ,Religious Language in: An introduction[ .باتّصاف اإلهل بأّي صفٍة إجيابيٍة أو سلبيٍة
].to the Philosophy of Religion , V.7. P109

كمــا أنّه اكن يميــل كثرًيا إىل تقديــم اإلهلّيات الســلبية عن اإلهلّيات 
اإلجيابية. وهكذا نلحظ اإلهلّيات الســلبية ابتداًء مــن القرن اثلاين عرش 
امليالدي يف الكثري من اتلفسريات واالســتخدامات، من مجلتها تفسريات 
توماس أكويناس )1225 - 1274( ومايسرت أكهارت. هذا األخري اذلي يعتقد 
بأّن اإلهل وجوٌد حمٌض وواقعيٌة مطلقٌة يكتب فيقول إّن اإلهل وخملوقاته يف عني 
 أنّهما خيتلفان عن بعضهما بشــٍل كبرٍي أيًضا، 

ّ
التشــابه الكبري بينهما، إال

 Dictionary[ .وباملقارنة مع كمال الوجود اإلليه تعّد مجيع األشــياء ليسيًة حمضًة
], of Philosophy and Religion , P190 William

ويؤّكــد ىلع أّن الطريق الوحيد للكالم عن اخلصائص اإلهلية هو الطريق 
السليب ال غري. ]اكاكیی، وحدت وجود به روايت ابن عریب و مايسرت اكهارت، ص 555[

المفّكرون المسلمون 

عدًة ما يطرح حبث اإلهلّيات الســلبية يف الكالم االســاليم حتت عنوان 
 عن طريق أخبار الكتاب 

ّ
الصفات اخلربية، تلك الصفات اليت لم يتّم إثباتها إال

والســّنة، هذه الصفات اليت تقسم إىل صفاٍت خربيٍة ذاتيٍة مثل ايلد، الوجه، 
والعني، وصفاٍت خربيٍة فعليٍة مثل االستواء ىلع العرش، وامليجء والزنول. وقد 
ا يف ابلحث الكاليم؛ النتمائه إىل أصل اتلوحيد  احتلّت هذه املسألة حزّيًا مهمًّ
ضمن منظومة املعتقد ادليين، ومن ثّم حتيطه احلّساسية واألثر ابلالغ من حيث 
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املوقف منه. وقد تعــّددت املواقف من الصفات اخلربية حّت اكدت أن تصبح 
معياًرا يف اإليمان أو الكفر حبســب اعتقاد اجلهة أو الشخص من إثبات هذه 
الصفات أو نفيها أو اللجوء إىل اتلأويــل، وهو ما خلق جوًّا من اخلوف وعدم 
اإلقدام ىلع اتلعايط معها؛ خشية الوقوع يف حمذور التشبيه واتلجسيم بإثباتها 
مة انلعماين وولفسن عّدا 

ّ
أو تأويلها، وخمالفة ظواهر انلصوص ادلينية. فالعال

اتلجسيم والتشــبيه من أّول القضايا اخلالفية بني املسلمني وأهّمها. ]انلعماين، 
تاريخ علم الكالم، ج1، ص 8؛ ولفسن، فلسفه ی علم كالم، ص 9 و10[ 

ويمكن القول إن من أهّم األســباب اليت دفعت بعض العلماء املسلمني 
إىل تبيّن منهج اإلهلّيات السلبية يف اتلعايط مع األوصاف اإلهلية تكمن فيما 
نقله يوحّنا ادلمشيق من املناظرة اليت ختّيلها بني مسييحٍّ ومسلٍم حول عقيدة 
اتلثليــث، إذ يفرتض يف مناظرٍة من هذا القبيل أن يبدأ املســييح ببيان أنّه 
يقصد باألب يف األقانيم اثلالثة الواردة يف صيغة اتلثليث ما يشار إيله ىلع وجه 
العموم عند املسيحيني وعند املسلمني ىلع السواء بأنّه )اهلل(، ويقصد باالبن 
وروح القدس خاّصّيتا احلياة والعلم، أو احلياة والقدرة، أو العلم والقدرة، 
ويســأل املسييح املسلم إذا اكن هل أّي اعرتاٍض ىلع أّن احلياة والعلم والقدرة 
- بما يه خواّص لإلهل - أشــياء حقيقيٌة ال تنفصل عن ذاته. وبعد شٍء من 
الرتوي جييب املسلم قائاًل: إنّه ال يوجد يف القرآن ما يمكن أن يؤخذ ىلع أنّه 
معارٌض ملثل هذا الرأي. ويواصل املســييح فيقّرر أّن األقنوم اثلاين واثلالث 
مع األقنوم األّول مالزٌم هل يف القدم. ومّرًة أخرى يّتجه املســييح إىل املسلم 
فيســأهل رأيه عن أصل احلياة والعلم والقــدرة بما يه خواص اإلهل، وجييب 
املســلم ىلع الفور أنّه بقدر ما يعتقد املسلمون، فاإلهل يحٌّ وعليٌم وقديٌر منذ 
األزل، حينئٍذ يقول املســييح: طاملا أّن املســيحيني يعتقدون بأّن أّي شٍء 
قديٍم يسّم إلًها، فيجب أن يسّم لكٌّ من األقنوم اثلاين واثلالث إلًها، وهكذا 
ا إلـــٌه واحٌد ]ولفسن، فلســفة املتلكّمني،   جيب أن تســّم اآلهلة اثلالثة يه حقًّ



163

اإللهيات السلبّية أو الالهوت السلبّي.. دراسة نقدّية

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

ص 214[؛ هلذا السبب رفض بعض املسلمني قبول الصفات؛ خوفًا من الوقوع 

يف رشاك الوثنيــة والرشك واالعتقاد بالصفات الزائــدة والقديمة، والقرآن 
 إِنَّ اهلَل ثَاِلُث ثاََلثٍَة ]ســورة املائدة: 

ْ
يَن قَالُوا ِ

َّ
الكريم ينّص ىلع أنّه: لََقْد َكَفَر اذل

73[. وبتبع ذلك توّهم املنكرون للصفات بأّن القبول بها يدفع املرء بطريٍق غري 

مبارٍش إىل االعتقاد باتلثليث املســييح، بل أسوأ من ذلك، فدعهم ذلك إىل 
االستناكف عن القبول بالصفات. يقول عضد ادلين اإلييج: »إّن املعزتلة قد 
اتّهموا مثبيت الصفات اإلهلية بأنّهم وقعوا يف خطإ االعتقاد املسييح باتلثليث« 
 ]الشهرســتاين، امللل وانلحــل، ص123؛ ديناىن، ماجراي فكر فلســىف در جهان اســالم، 

ج 1، ص 352[. ويكتــب أبو الفرج عن املعزتلة اذلين أنكروا حقيقة الصفات 

 اإلهلية فيقول: »إنّهم جتّنبوا أقانيم انلصارى« ]ولفســن، فلســفة املتلكّمني، ج 1، 
ص 191[. ومن هنا ذهب بعض املعزتلة إىل إنكار الصفات وابلعض اآلخر مثل 

ف، وكذلك الشيعة إىل القول بالصفات من حيث إنّها عني 
ّ

أيب اهلذيل العال
اذلات املقّدسة ]الشهرســتاين، امللل وانلحل، ص 9[. ومن ناحيٍة أخرى، فإّن أحد 
األسايلب املّتبعة لفهم ادلين وتفسري انلصوص ادلينية يف العالم اإلساليم هو 
انلهج القرشي واجلمود ىلع ظواهر الكتاب والسّنة ىلع الرغم من أّن اخلطاب 
اإلليه لإلنسان من لوازمه الرضورية اإلدراك العقيل والربهاين للويح وانلبّوة 
و... هذه الطائفة اليت تعرف باسم )أهل احلديث(، واليت ابتعدت عن العقل 
ا أن نسمع  يف املعرفة ادلينية، وتمّســكت بظواهر األلفاظ من الطبييع جدًّ
منها عباراٍت من قبيل: »الكيفية جمهولٌة واإليمان به واجب والســؤال عنه 
بدعة« ]الشهرستاين، نهاية اإلقدام يف علم الكالم، ص 93[. واملزية األكرث أهّمّيًة يف هذا 
الطيف يه مبدأ االعتماد ىلع السّنة، سواٌء أكانت صحيحًة أم زائفًة، ورفض 
احلّجة واتلحليل؛ ونتيجًة ذللك اعتقد ابلعض منهم باتلجسيم والتشبيه و... 
]ابــن خزيمة، كتاب اتلوحيد وإثبات صفات الــرّب، ص 64، 114، 145، 147 و230[. إّن 

هذا املوقف املتصلّب من الركــون إىل الظواهر ىلع الرغم من تعديله بعض 
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 أنّه أعيد إحياؤه مّرًة أخرى من قبل 
ّ

الشء ىلع يد األشاعرة واملاتريدية، إال
أحد أتباع أمحد بن حنبٍل، وهو ابن تيمية )728 ه( يف القرن اثلامن، حيث 
ذهب هذا األخري إىل اتلأكيد ىلع أّن األحاديث املرتبطة بصفات اإلهل، واليّت 
نقلــت يف الكتب املختلفة نظري اتلوحيد البن خزيمــة، وظاهرها يدّل ىلع 
اتلجســيم؛ ينبيغ القبول بها من دون تأويالت األشاعرة، هذه األخرية اليت 
عّبدت الطريق لظهور حمّمد بن عبــد الوّهاب )1206 ق( فيما بعد. ويف قبال 
احلشوية من أهل احلديث اليت تؤمن بنظرّية اإلثبات مع اتلكييف والتشبيه 
لألوصاف اإلهلية، جند األشــعري يعتقد بأّن لإلهل يًدا ولكن ليســت كيد 
اإلنسان، بل يٌد تنسجم مع طبيعة اذلات اإلهلية ]بدوی، تاريخ انديشه های كالم 
در اســالم، ص 390[. وهو يف )اإلبانة( يذهب إىل إجراء هذه الصفات ىلع اهلل 

مع تفويض املراد منها، ولكّنه يف كتاب )اللمع( يعتقد بتأويل هذه الصفات 
اخلربية. ]أبو زهرة، تاريخ املذاهب اإلسالمية، ص 157[ 

باإلضافة إىل املتلكّمني املسلمني، جنح بعض الفالسفة املسلمني كذلك 
إىل اإلهلّيات الســلبية فهذا الكندي يقول: »هو ليس جبســٍم وال بصورٍة، 
ا وال كيًفا وال إضافًة، وال يمكن وصفه بأّي مقولٍة من املقوالت  وليــس كمًّ
األخرى« ]بدوي، الكندي من: تاريخ فلسفه در اسالم، ميان حممد رشيف، ص 602[ »تبًعا 
ذللك، ال يمكن للفيلسوف صياغة قضّيٍة إجيابيٍة عن اهلل، ولّك ما هو ممكٌن 
هل هو معرفة اهلل بالقضايا السلبية« ]فليكس كالين، كندي در: تاريخ فلسفه اسالیم، 
ص 184[. أّما يف اإلســالم الشــييع فإنّنا جند ملثل هذا انلهج ماكنًا يف اتلعايط 

مع األوصاف اإلهلية، فأبو يعقوب السجســتاين )متــويف 361 ه( يذهب يف 
تزنيه اإلهل إىل احلّد اذلي يقول فيه إنّه ال يكيف نيف الصفات اخلاّصة املوجودة 
بني انلاس مثل: العلم والقدرة و...و إّن إنكارها ســيكون نفيًا ناقًصا، وهو 
يعتقد بأّن اإلهل ليست هل صفاٌت ماّديٌّة وال معنويٌة، وهو وراء االيس والليس 



165

اإللهيات السلبّية أو الالهوت السلبّي.. دراسة نقدّية

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

]السجستاين، كشــف املحجوب، ص 4[ كما جند وبشٍل أكرث حتديًدا الشيخ رجب 

عيل اتلربيزي وتلميذه القايض سعيًدا القيّم قد اعتمدا أيًضا هذا انلهج أكرث 
مــن غريهما، فهذا األخري يكتب فيقــول: »ال يمكن وصف واجب الوجود 
- تعاىل شــأنه - بأّي أمٍر من األمور، سواٌء أكانت أموًرا سلبيًة أو إجيابيًة... 
 يف 

ّ
وعليــه فهو لن يشــرتك يف أّي صفٍة من الصفات مع ممكــن الوجود، إال

اللفظ« ]القايض ســعيد، رساهل ی لكيد بهشــت، ص 66[. ويقول يف سياق رّده ىلع ما 
يمكن أن يوّجه إىل هذه انلظرية من إشــاكالٍت: »لقد وصف األنبياء العظام 
اهلل، وفعل مثلهم بعض احلكماء، إذ وصفوا واجب الوجود ببعض الصفات. 
نعم فعلوا ذلك مجيًعا، ولكّن ذلك منهم بسبب قصور العواّم عن معرفة اهلل 
دون الصفات، فســاعدهم ىلع معرفته بوصفه، ولم يكن ذلك منهم بسبب 
قابلّيته للصفات« ]املصدر الســابق، ص 70 و71؛ القايض سعيد، رشح توحيد الصدوق، 

ج 1، ص 116 - 122، 258 و297 ـ 299[. 

مباني اإللهّيات السلبية 

ترتكز اإلهلّيات الســلبية ىلع عّدة مباٍن فيما ذهبت إيله من تزنيه اإلهل 
عن مجيع األوصاف اثلبوتية، وإن اكنت هذه املباين يه حمّل اشرتاٍك بني مجيع 
 أّن مقاربة األوصاف اإلهلية من خالهلا عند أتباع الالهوت 

ّ
الفالســفة، إال

الســليب أّدت بهم إىل تبيّن هذه انلظرية، فخالفوا يف ذلك مجهور الفالســفة 
واملتلكّمني ىلع حدٍّ سواٍء. ونشري إيلها فيما ييل: 

1ـ الوحدة: 

فأفلوطني يذهب إىل القول بــأن أحد أهّم أوصاف اإلهل )األحد( الوحدة 
باملعــىن احلقييق لللكمــة، يف قبال الوحدة غري احلقيقية لســائر األشــياء 
وموجودات العالم املبنّية ىلع االشرتاك، فهذه الوحدة احلقيقية ليست يف طول 
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أو عرض بقية املوجودات الواحدة أو املتعّددة؛ وذللك فيه وحدٌة فوق اآلحاد 
واألعــداد، ومن هنا فإّن إســناد أّي صفٍة أو خّصيصٍة تســتلزم جعل اإلهل 
)األحــد( يف عرض املوجودات األخرى ليــس صحيًحا، فإذا اكن األحد هو 
بدوره مثل املوجودات األخرى قاباًل للعّد واإلحصاء فســيكون موجوًدا كّميًّا 
وحمــدوًدا ويف رديفها، واحلال أنّه فوق مجيع املوجــودات الكّمّية، ومزّنٌه عن 
حمدوديتها ]فلوطــني، دوره ی آثار فلوطني، ج 2، ص 725[. األمر اذلي دفع بموىس 
بن ميمون إىل القول بأّن من يّديع أّن اإلهل واحٌد وينســب هل أوصافًا متعّددًة 
 يف الواقع فهو يعتقد بتكرّثه، وهذا 

ّ
 لقلقة لساٍن، وإال

ّ
إنّما اّدعؤه ذلك ليس إال

االّدعء شبيٌه بما ذهب إيله املسيحيون حول اإلهل من أنّه يف عني كونه واحًدا 
هو عبارٌة عن ثالثة أقانيم: »وهذا شــبه قول انلصارى هو واحٌد لكّنه ثالثٌة 
واثلالثــة واحٌد، كذا قول القائل هو واحٌد لكّنــه ذو صفاٍت متعّددٍة، وهو 
وصفاته واحٌد مع ارتفاع اجلســمانية واعتقاد البساطة املحضة« ]ابن ميمون، 

داللة احلائرين، ص 115[.  

2ـ البساطة:

 كثرًيا ما يؤّكد أتباع اإلهلّيات السلبية ىلع أّن اإلهل بسيٌط من مجيع اجلهات، 
فهو مزّنٌه عن الرتكيب واتلحديد يقول أفلوطني: »إّن البسيط إذا لم يكن مزّنًها 
عن لّك أمٍر عريض وعرًيا عن أّي نوٍع من الرتكيب، ولم يكن واحًدا باملعىن 
 لّل شٍء« ]فلوطني، دوره ی 

ً
 ومنشأ

ً
احلقييق؛ ال يمكن أن يكون هو األّول ومبدأ

آثار فلوطني، ج 2، ص 715[. األمر اذلي أّدى بموىس بن ميمون إىل اعتبار مفهوم 

)اذلات الواحدة البسيطة اليت هلا أوصاٌف ذاتّيٌة متعّددٌة( مفهوًما مفارقًا وغري 
قابٍل للتصّور؛ ذلك أّن االعتقاد بالبســاطة املحضة يستلزم نيف أّي نوٍع من 
الرتكيب واتلكرّث يف اذلات، بينما االعتقاد باألوصاف اذلاتية املتعّددة يستلزم 
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الرتكيب واتلكرّث يف اذلات، وال يمكن اجلمع بني الالزمني مع بعضهما ابلعض 
ابلّتة. كما يذهب القايض ســعيٌد القيّم يف سياق توضيح كالم اإلمام عيّل بن 
مــوىس الرضا  عندما قال: »فّل ما يف اخللــق ال يوجد يف خالقه، ولّك ما 
يمكــن فيه يمتنع من صانعه« إىل القول بأّن هــذا الكالم فرٌع عن أّن إثبات 
صفٍة هلل - تعاىل - مســتلزٌم للتشــبيه؛ وعليه لّك ما يصدق ىلع املخلوقات 
ســواٌء أكان حقيقيًّا أم اعتباريًّا، ال يصــدق ىلع خلقها وال توجد فيه؛ ذلك 
ألنّه إذا حتّقــق يف اخلالق أيًضا ما يصدق ىلع املخلوقات، يلزم منه أن يكون 
اخلالق واملخلوق مشــرتَكني يف مصداق ذلك املفهوم املشرتك، ويف هذه احلالة 
نكون قد قبلنا جبهة اشرتاٍك وتمايٍز بني اخلالق واملخلوق، وهذا يعين القبول 
بالرتكيب يف ذات واجب الوجود ]القايض سعيٌد، رشح توحيد الصدوق، ج 1، ص 179[. 
فبحســب رأيه فإّن االعتقاد باالشرتاك املعنوي بني اخلالق واملخلوقات يؤّدي 
إىل الرتّكب يف اذلات اإلهلية، واحلال أّن البساطة املطلقة لذلات املقّدسة تسّد 

طريق القول باالشرتاك املعنوي أو الوجودي بينهما. 

3ـ اإلطالق وعدم التناهي

لّما اكن الرتكيب واجلســمانية ال يتالءم مــع اذلات األحدية، فال يمكن 
لألحدية أن ترتّكب من أجزاٍء أو أموٍر جســمانيٍة باللحاظ املنطيق، فكذلك 
أّي نوٍع من اتلنايه واتلقّيد واملحدودية ال ينسجم أيًضا مع اذلات األحدية، 
فالواحــد باللحاظ املنطيق ال يمكن أن يكون مقّيًدا أو حمدوًدا، فعدم تنايه 
األحد يف نظر أفلوطني - اذلي ترجع إيله اجلذور اتلارخيية لإلهليات السلبية 
- ليس بمعىن الالتنايه من حيث ابلعد أو العدد، بل املقصود من الالتنايه 
 هنا هــو عدم إماكن إحاطة الغــري بغناه ]فلوطــني، دوره ی آثــار فلوطني، ج 2، 
ص 1086[، كما أنّه ليس بمحدوٍد، ومنشأ ذلك يعود إىل أنّه ليس بكثرٍي، فال 
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 تعّدد وتثىّن، فكونه كذلك جيّوز صدور 
ّ

حيّد بشٍء، وال حيّد بنفســه، وإال
مجيع األشياء واملخلوقات عنه. ]املصدر السابق، ج 2، ص 733  و670  و681[

4ـ التعالي والتنزيه

إّن وصــف )اتلعايل واتلزنيه( يف انلظام الفكري لإلهليات الســلبية من 
أهّم أوصاف اذلات املقّدســة، وحيظى بماكنٍة خاّصٍة، فأفلوطني مثاًل يصف 
بأّن ماهّية األحد غري ماهّية األشــياء ما دونــه، ويرجع مقصوده من اتلعايل 
واتلزنية إىل أنّه الاكمل املطلــق، فأفضل توصيٍف هل ينبيغ أن يكون باألمور 
الســلبية ]املصدر الســابق، ج 2، ص 662 و736 و737[. ذلك أّن االعتقاد بوجود 
صفاٍت لذلات اإلهلية إنّما يعود يف األســاس حبســب رأي موىس بن ميمون 
إىل اســتئناس اإلنسان باألشياء اجلسمانية املرّكبة من اذلات والصفة، وعدم 
تعاطيه مع اذلوات املجّردة اليت ال يوجد هلا وصٌف حمّدٌد، األمر اذلي أّدى إىل 
غلبة انلموذج الرتكييب )اذلات - الصفة( ىلع اذلهن اإلنســاين، حبيث عّمم 
رسيانه فيما بعد ىلع مجيع موجودات العالم، بما فيها املجّرد واملاّدي، الواجب 
واملمكن، املتنايه والالمتنايه و... فاعتقد اإلنســان نتيجًة ذللك بأّن اإلهل 
مثل سائر األشياء اجلسمانية هل ذاٌت وصفاٌت، وان هذه الصفات غري اذلات 
وعرضٌة عليها. هذه الرؤية يه اليت دفعت إىل تشبيه اإلهل باملخلوقات، وىلع 
أساس ذلك ذهبت طائفٌة إىل االعتقاد بأّن اذلات اإلهلية جسمانيٌة، وينسبون 
هلــا أعراًضا وصفاٍت جســمانيًة، وطائفٌة أخرى ذهبــت إىل أبعد من ذلك 
فنفت جســمانية اإلهل ولكّنها أثبتت هل الصفات، واملرجع األساس لّل هذه 
انلظريات واتلفاسري هو تبعية هؤالء لظواهر الكتب املقّدسة واجلمود عليها 
]ابــن ميمون، داللة احلائرين، ص 118[. وعليــه يعتقد موىس بن ميمون أّن اتلزنيه 
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اإلليه يقتيض عدم اتلفكري حــوهل ضمن إطار نموذج )اذلات - الصفة( بل 
ينبيغ جتاوزه وعدم تشــبيه خملوقاته به يف هذا الصدد. وهذا األخري هو اذلي 
يفرّس تقسيم ابن ميمون لألوصاف اليت تنسب إىل املوصوف إىل مخسة أقساٍم 

وإماكنية توصيف اإلهل بهذه األوصاف: 
 .توصيف الشء عن طريق بيان حّده املاهوي
 .)توصيف الشء بأحد األجزاء املاهوية )أحد األجزاء احلّدية 
  توصيف الشء بواسطة أمٍر خارٍج عن حقيقته وذاته، حبيث ال يكون 

مقّوًما ذلاته وال مكّماًل هلا.
  توصيف الشء بواسطة النســبة اليت هل مع غريه، كأن يوصف الشء 

باعتبار نسبته إىل ماكٍن ما أو زماٍن ما أو شخٍص آخر وهكذا.

 توصيف الشيء بواسطة فعٍل من أفعاله

يعتقد ابن ميمون أّن األقســام اثلالثة األوىل للتوصيف ختتّص باألمور 
املاهويــة والرتّكب من اجلوهر والعرض، وأّن القســم الرابع ممتنٌع بديلل أّن 
النســبة واإلضافة حتتاج إىل نوٍع من اتلاكفؤ بني طريف النســبة واإلضافة، 
وهذا ممتنٌع بني الوجب واملمكن، ويبىق القسم اخلامس هو اذلي يؤمن به ابن 

ميمون. ]ابن ميمون، داللة احلائرين، ص 119 ـ 121[ 

نفي التشابه بين الخالق والمخلوق )الشتراك اللفظي( 

من املباين املشرتكة بني أتباع نظرية االشرتاك اللفظي واإلهلّيات السلبية 
نيف أّي نوٍع من التشــابه بــني اخلالق واملخلوقــات، واتلأكيد ىلع اتلباين 
العظيم بينها، وأّن أّي نوٍع من التشــابه واتلناسب مع اإلهل يتناىف مع اتلزنيه 
املطلق هل، فابن ميمون يعتقد بعدم التشابه بني اخلالق واملخلوق أنطولوجيًّا 
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وأبســتمولوجيًّا فيقول: »فقد بان ملن يفهم معىن التشابه أنّه - تعاىل - يقال 
عليه وىلع لّك ما ســواه موجوٌد باشــرتاٍك حمٍض، وكذلك إنّمــا يطلق العلم 
والقدرة واإلرادة واحليــاة عليه - تعاىل - وىلع لّك ذي علــٍم وقدرٍة وإرادٍة 
وحياٍة باالشــرتاك املحض اذلي ال تشــابه معىن بينهما أصــاًل« ]ابن ميمون، 
 رجب عيل 

ّ
املصدر الســابق، ص 134[. وهو األمر نفســه اذلي نلحظه عند املال

اتلربيزي والقايض ســعيٍد القيّم الذلين يعّدان من أتباع نظرية االشــرتاك 
اللفظي، ليس يف مورد مفهوم الوجود وحســب، بل حّت ىلع مستوى مجيع 
املفاهيم الكمايلة األخرى، فاألّول منهما يرّصح يف رساتله )إثبات الواجب( 
بأنّــه ينبيغ أن يعلم أّن لفظ الوجود واملوجود مشــرتكن بني الواجب - تعاىل 
- واملمكن باالشــرتاك اللفظــي، ثّم يعرض األقوال الــيت تؤّيد رأيه يف هذا 
املضمار؛ يلخلص إىل القول بعد أن ينقل كالًما للمعلّم األّول »واهلل - تعاىل 
- حيدث إّنّيات األشياء وصورها مًعا« فيقول: »إذن علم أّن وجودات األشياء 
وماهّياتها معلولٌة وخملوقٌة للحّق تعاىل، فإذا اكن معىن الوجود يف اهلل - تعاىل 
- بعني معىن الوجود يف املمكنات، يلزم منه أن يكون هو نفسه خملوقًا« ]عيل 
تربيزي، اثبات واجب، من كتاب: سيد جالل ادلين اشتياىن، منتخبات از آثار حكمای ايران، 

ج 1، ص 239[. ثّم ينقل عبــارًة عن املعلّم اثلاين أيب نرٍص الفارايب يقول فيها: 

»وجوده - تعاىل - خارٌج عن وجود سائر املوجودات، وال يشارك شيئًا منها يف 
معىًن أصاًل، بل إن اكنت مشــاركًة فيف االسم فقط، ال يف املعىن املفهوم من 
ذلك االسم« ]املصدر السابق، ج 1، ص 243[. يلنتيه إىل القول بأّن قول الصوفية 
املشــهور يف مقام اذلات أو مقام )العم(: »ال اســم وال رســم وال نعت وال 
وصف« يؤّيد ما نقله عن أيب نرص يف هذا املجال ]املصدر السابق، ج 1، ص 244[. 
وأّما القايض ســعيٌد القيّم فيعرّب عن االشرتاك اللفظي بني اخلالق واملخلوق 
كمبىًن أســايسٍّ يف تبيّن نظرّية اإلهلّيات السلبية اخلاّص باملعاين واألوصاف 
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املشرتكة بني اإلنسان واإلهل )بابلينونة املطلقة بني اخلالق واملخلوق من مجيع 
اجلهات(، ومن الواضح أّن هذه انلظرية األخرية من انلاحية األنطولوجية يه 
مبىًن وأساٌس للقول بابلينونة املطلقة املعرفية، أو القول باالشرتاك اللفظي، 
فاتلمايز املطلق بني اخلالق واملخلوق من مجيع اجلهات حبســب رأي القايض 
ســعيٍد القيّم هو مضمون العديد من روايات األئّمة ، فيف رشح اخلطبة 
 األوىل من ابلــاب اثلاين من كتاب توحيد الصدوق ويف تفســري قول اإلمام 
عــيلٍّ : »اذلي بان من اخللق فال شء مثله« ذهب إىل القول بأّن املقصود 

من املباينة يف الرواية يه املباينة املطلقة ىلع مستوى ثالثة حماور أساسيٍة: 
1- املباينة يف اذلات.   

2- املباينة يف الصفات.   

3- املباينة يف األفعال.   

إّن املقصود من مباينة اذلات اإلهلية للمخلوقات هو أنّه اذا اكن هناك وجه 
اشرتاٍك بني اذلات واملخلوقات، فإّن هذه املشاركة تستديع أن تكون اذلات 
نفســها خملوقًة وممكنًة. وأّما املباينة يف الصفات اهلل فتكمن يف أنّه إذا اكنت 
اذلات اإلهلّية تشــارك املخلوقات يف الصفات والعوارض، فإّن هذه املشاركة 
ترجع يف األســاس إىل املشــاركة يف اذلات، وباتلايل خملوقية اخلالق يف آخر 
املطاف، وهكــذا املباينة يف األفعال، فيه بدورها تعــود إىل اذلات أيًضا يف 
نظر القايض ســعيٍد؛ ألّن فعل لّك فاعٍل يعود إىل خصوصّيٍة من خصوصيات 
 صدور ذلك الفعل اخلاّص من ذلك الفاعل ترجيٌح بال مرّجٍح 

ّ
الفاعــل، وإال

]املصدر السابق، ج 1، ص 131[. ومن هنا أنكر القايض سعيٌد أّي نوٍع من التشابه 

واالشــرتاك املعنوي بني اخلالق واملخلوق، فهو يرّصح بنيف االشرتاك املعنايئ 
للصفات املشــرتكة بني الواجب واملمكن فيقول: »إّن مباينة اهلل من اخللق، 
إنّما هو بكونه مفارقًا مقّدًســا عن صدق الوجود الصادق عليهم، مزّنًها عن 
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تطّرق رشكة وجوداتهم بوجــٍه من الوجوه إيله« ]املصدر الســابق، ج 1، ص 131[. 
ويعتقــد بأّن اغية معرفة اهلل تكمن يف أّن اإلنســان ينبيغ أن يعتقد فيه بأنّه 
وجوٌد متمايٌز عن سائر املوجودات، وذاته مباينٌة جلميع اذلوات: »إنّه - تعاىل 
 لاكنت يه أمثاهل - عز 

ّ
- ثابٌت حمّقٌق ال بالوجود الصادق ىلع املمكنات، وإال

شــأنه - يف مصداقية هذا الوجود؛ إذ )املثل( يف اصطالح العاّم هو املشارك 
للشء يف أمٍر، سواٌء اكن ذاتيًّا أو عرضيًّا، فهو - سبحانه - موجوٌد ال بالوجود، 

كما أنّه علٌم ال بالعلم، قادٌر ال بالقدرة« ]املصدر السابق، ج 1، ص 179[.

أدّلة اإللهّيات السلبية 
يقّدم أتباع اتلزنيه املحض أدلًّة خمتلفًة لدلفاع عن وجهة نظرهم، انطالقًا 
من دوافع كالميٍة عند ابلعض وفلســفيٍة عند ابلعض اآلخر. فالفالسفة من 
أمثال أفلوطني وغريه ينفون الصفات عن اإلهل ألســباٍب فلســفيٍة حمضٍة، 
ولكّن علماء ادلين من أمثال املال رجب عيل اتلربيزي والقايض سعيٍد القيّم 
عندما الحظوا الكثري من الروايات اليت تســلب الصفات عن اهلل، شّجعهم 
اذ مثل هذا املوقف، باإلضافة إىل تبــيّن هذه املجموعة لألدلّة 

ّ
ذلــك ىلع اخت

العقلية والفلســفية. هذه األدلّة تتوّزع بني ابلحــث األنطولويّج وابلحث 
األبستمولويّج، فبعض األدلّة تندرج ضمن العنوان األّول، مثل أّن اتّصاف 
اإلهل بوصٍف ما يســتلزم الرتكيب يف ذاته، وكذلــك ابلحوث اليت تطرح يف 
الكالم والفلسفة اإلسالمية حول زيادة الصفات لذلات أو عينّيتها. وابلعض 
اآلخر من األدلّة فيه تتمحور أساًســا حــول إماكنية معرفة الصفات اإلهلية 
أم ال. فيف هذا املجال االعتقاد بالعجز الاكمل لإلنســان يف معرفة الصفات 
اإلهلية تأكيٌد ىلع نظرية اإلهلّيات الســلبية، علًما أنّه ينبيغ التســليم بأّن 
ابلحــث يف إماكنية معرفة الصفات اإلهلية فرٌع عــن إماكن اتّصاف اذلات 

املقّدسة باألوصاف ولو ىلع نطاٍق ضّيٍق. 
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نشــري فيما ســيأيت إىل نماذج من األدلّة املختلفة اليت ســيقت يف إطار 
إثبات نظرية اإلهلّيات السلبية، بعضها ناظٌر إىل املقام األّول وابلقية ناظرٌة 

إىل املقام اثلاين.

نماذج من األدّلة األنطولوجية 

ادليلل األّول: أّن اإلهل وراء الوجــود وهو علّته، إذن املفاهيم املأخوذة من 
الوجود غري قابلٍة لإلطالق عليه، يقول أفلوطني: »... هو ليس بعقٍل، بل أفضل 
من العقل؛ ألّن العقــل شٌء واحلال هو ليس بشٍء، بل هو لّك شٍء. وليس 
بوجوٍد؛ ألّن للوجود صورًة وجوديًة، يف حني هو عٍر عن الصورة« ]فلوطني، دوره ی 

آثار، ج 1، ص 1082[ ويمكن توضيح ديلل أفلوطني بالشل اتلايل: 

أ- لّك موجوٍد فله صورٌة خاّصٌة. 
ب- ولّك موجوٍد هل صورٌة خاّصٌة فهو متعنّيٌ وحمدوٌد.

ج- مجيع املوجودات واألشياء املتعّينة واملحدودة نشأت منه فهو علٌّة هلا.
 إذا لم تكن هل صورٌة 

ّ
د- واإلهل ال يمكنه أن يكون علًّة جلميع األشــياء إال

خاّصٌة ومتعّينٌة وحمدودٌة. 
وعليه فهو عٍر عــن أّي نوٍع من الصور واتلعّينات، وباتلايل فهو ليس هل 
، بل هو أىلع مــن الوجود، ومن أّي نوٍع من اتلعنّي واتلحديد.  تعنّيٌ وجوديٌّ
 رجب عيل اتلربيــزي يف تأييد هذا ادليلل نقــاًل عن أيب نرٍص 

ّ
ويقــول املال

الفارايب: »وجوده - تعاىل - خارٌج عن وجود ســائر املوجودات، وال يشــارك 
منها يف معىن أصاًل« ]اشتياىن، منتخبات از آثار حكمای ايران، ج 1، ص 239[. 

ادليلل اثلاين: أّن اذلات اإلهلّية ليست هلا ماهّيٌة، ولّك من اكنت ذاته كذلك 
فليست هلا وصٌف أيًضا، يقول ابن ميمون يف رشح هذا ادليلل إىل احلّد اذلي 
يصل فيه إىل أن إسناد صفة املوجودية والواحدية هلا غري جائٍز أيًضا: »معلوٌم 
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أّن الوجــود عرٌض للموجود؛ فذللك هو معىًن زائــٌد ىلع ماهية املوجود، هذا 
هو األمر ابلنّي الواجب يف لّك ما لوجوده ســبٌب. فــإّن وجوده معىًن زائٌد ىلع 
ماهّيته. وأّما ما ال ســبب بوجوده، وهو اهلل { وحده؛ ألّن هذا هو معىن قونلا 
عنه - تعاىل - إنّه واجب الوجود، فــإّن وجوده ذاته وحقيقته، وذاته وجوده، 
وليســت يه ذاٌت عرض هلا أن وجدت، فيكون وجودها معىًن زائًدا عليها؛ 
إذ هو واجب الوجود، دائًمــا، ال طارئًا عليه، وال عرًضا عرض هل. فإذن هو 
موجوٌد ال بوجوٍد، وكذلك يحٌّ ال حبياة، وقادٌر ال بقدرٍة، وعلٌم ليس بعلٍم، بل 
راجٌع ملعىًن واحٍد ال تكرّث فيه. ومّما جيــب أن يعلم أيًضا أّن الوحدة والكرثة 
عــوارض عرضت للموجود من حيث هو كثرٌي أو واحٌد قد بنّي ذلك يف ما بعد 
الطبيعة. وكما أّن العدد ليس هو نفس املعدودات، كذلك ليس الوحدة نفس 
الشء املتوّحد؛ إذ هذه لكّها أعراض جنس الكّم املنفصل تلحق املوجودات 
املســتعّدة لقبول مثل هذه األعراض، أّما الواجب الوجود البسيط باحلقيقة 
اذلي ال يلحقه تركيٌب أصاًل، فكما يســتحيل عليه عرض الكرثة، كذلك 
يســتحيل عليه عرض الوحدة، أعين ليس الواحد: معىًن زائًدا ىلع ذاته، بل 

هو واحٌد ال بوحدٍة« ]ابن ميمون، داللة احلائرين، ص 135[.
ادليلل اثلالث: أّن اتّصاف اإلهل بوصٍف ما، يســتلزم الرتكيب يف اذلات 
املقّدسة، وبما أنّه بسيٌط فال يمكن أن يّتصف بأّي صفٍة، وهذا املعىن قد ورد 
رصحيًــا يف الروايات، ومن مجلتها يف اخلطبة األوىل من نهج ابلالغة: »دلاللة 
لّك صفٍة أنّها غري املوصوف، وداللة لّك موصوٍف أنّه غري الصفة« ]نهج ابلالغة، 
ص 2[ فكتب القايض ســعيٌد يقول يف رشح قول اإلمام عيلٍّ : »وال حتّده 

الصفات«: »قد عرفت أّن الوصف هو جهة اإلحاطة ويه تستلزم اتلحديد، 
فليس هل - عّز شــأنه - صفٌة حّت حتّده الصفات؛ وذلك ألّن املوصوف من 
 ملا اكن موصوف 

ّ
حيث هو موصــوٌف غري الصفة من حيث يه صفــٌة، وإال
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ووصــف، فإذا ثبت الغريية وقيل بثبــوت الصفة فقد صار املوصوف يف حّد 
ا كبرًيا« ]القايض ســعيٌد، رشح توحيد  والصفة يف آخر، تعــاىل اهلل عن ذلك علوًّ
الصدوق، ج 1، ص 155[ فتعّدد الصفات يستلزم الرتكيب والرتكيب بدوره ينتيه 

إىل الرشك. يقول ابن ميمون اذلي تأثّر كثرًيا بالفلســفة اإلسالمية بأنّه: إذا 
اكنــت الصفات زائدًة ىلع اذلات، وبما أّن لّك صفٍة يه صفٌة إهليٌة فينبيغ أن 
يكون هناك أكرث من هلإٍ، إذن اتّصاف اإلهل بصفاٍت كثريٍة يســتلزم الرشك، 
ويف نظر ابن ميمون فإّن اإلهل ال يســتطيع أن يكون دليه حّت صفٌة واحدٌة؛ 
باعتبار أّن امتالكه لوصٍف واحٍد معناه وجود اتلمايز بني تلك الصفة واإلهل 
اذلي يّتصف بتلك الصفة، وبناًء ىلع ذلك إذا اكن اإلهل يمتلك وصًفا واحًدا 
 Broudie Alexander,Maimonides, in: History of[ .فهو ليس إلًها واحــًدا بل إهلــان

]Islamic philosophy.P. 727

ادليلل الرابــع: أّن اتّصاف اإلهل بصفٍة ما يســتلزم معلويّلته، فبناًء ىلع 
القول بزيادة الصفات فإّن تلك الصفــة لّما اكنت عرضًة ولّك عرٍض إّما أن 
يكــون واجبًا أو ممكنًا، ومن ابلنّي أنّه يمتنع وجوبــه؛ ألّن الصفة حقيقتها 
الشء املحتاج، وذلك يناقض الوجــوب اذلايت، فتعنّي أن يكون ممكنًا ولّك 
ممكــٍن عرٌض، ال بّد هل مــن علٍّة لكونه ولعروضه، فــال حمالة تكون تلك 
العلّة يه اذلات، فاذلات ال حمالة علٌّة لعروض تلك الصفة نلفسها، فيكون 
الصفة واملوصوف كالهمــا متعلّق اجلعل، أّما الصفــة فظاهرة معلويّلتها، 
وأّمــا املوصوف فألّن كونه موضوًع هلذا العــارض معلويّلٌة هل، وإن اكن من 
نفسه، وهذا معىن ما نقوهل من أنّه يلزم كون الشء فاعاًل وقاباًل. وحّت ىلع 
فرض عينّية الصفات فيبىق اإلشــاكل ىلع حاهل باعتبار حيثية اذلات متقّدٌم 
ىلع اعتبــار حيثية الصفات اعتباًرا واقعيًّا نفــس أمري؛ ألّن اذلات متقّدٌم 
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باذلات ىلع الصفات، فالوصف مفهومه الشء املحتاج املتأّخر عن املوصوف 
المتناع كونه متقّدًما أو مًعا، بديهٌة. ]القايض ســعيد، رشح توحيد الصدوق، ج 1، 

ص 117 ـ 118[. 

ادليلل اخلامس: أّن اإلهل واحٌد حمٌض، وحضوره يف اذلهن خروٌج عن هذه 
 : الوحدة املحضة. يقول القايض ســعيٌد القــيّم يف رشح قول أمري ابليان
»وال إيّــاه وّحد من اكتنهه«: »اعلــم أّن الواحد احلقييق هو اذلي ال ثاين هل، 
وال يمكن تكرّثه بوجٍه من الوجوه، ال يف اخلارج وال يف اتلعّقل واتلوّهم، فمن 
اّدىع الوصول إىل كنهه - ســبحانه - فقد تصّوره وجعله متكرّثًا، وأثبت هل 
 فإنّما يكون هل بهذا االعتبار صورًة يف اتلعّقل 

ً
ثانيًا؛ إذ لك شء يصري معقوال

ال حمالة، إّما حادثــًة أو ثابتًة يف ذات العقل، وذلــك ينايف الوحدة املحضة 
احلقيقية« ]املصدر السابق، ص 122[. 

األدّلة المعرفية

إّن األدلّة املذكورة أعــاله تّديع أن اإلهل ال يمكنه أن يّتصف بوصٍف ما 
للمحاذير األنطولوجية اليت ترتتّب ىلع ذلك، أّما األدلّة اليت سنأيت ىلع ذكرها 
اآلن فيه ترتبط أساًسا باجلهاز اإلدرايك لإلنسان، حيث إن هذا األخري عجٌز 

عن معرفة اإلهل. 
ادليلل األّول: أّن القوى اإلدراكية يف اإلنســان حمــدودٌة، حبيث إنّها ال 
تســتطيع أن حتيط علًما ومعرفًة باألمور املحــدودة، ناهيك عن تلك غري 
املحــدودة. لقد اتّفق احلكماء املســلمون بأّن اتلعريــف احلقييق ملاهية ما 
يســتديع اإلحاطة بفصلها رغم أّن معرفــة الفصل احلقييق يف نظرهم إذا لم 
 فمن الصعوبة بماكٍن احلصول عليه، وأّن الفصول اليت يتّم اتلعبري 

ً
يكن حماال
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 حقيقيًة منطقيًة يف الواقع، بل يه 
ً

عنها للماهيات املختلفة ليســت فصوال
 عن الفصل احلقييق هل. يقول 

ً
أظهر خواّص العريض للشء، تســتخدم بدال

نيكالس كوســايي يف كتابه )اجلهل احلكيم( فيما يرتبط بهذا املوضوع: »... 
حّت معرفة ماهية األشياء املخلوقة غري ميرّسٍ نلا، فال يمكن اتلعّرف عليها 
كما يه يف نفسها، ولكن يمكن الوصول إيلها من طريق اتلقريب واتلخمني« 

] Hopkins,Nicholas of Cusa , in: Routledge Encyclpedia of philosophy.V.6.P.833[

فإذا اكن احلال كذلك فكيف يمكن اتلعــّرف ىلع اإلهل؟ يقول فيلون يف 
معرض اإلجابة ىلع هذا التســاؤل: »يستطيع اإلنســان من خالل مالحظة 
العالم الطبييع وجتربته، وخاّصًة عن طريق قواه العقلية أن يستنتج بأّن اهلل 
موجــوٌد، وهو خالق العالم، ولكّن حتصيل املعرفــة بماهية اهلل خارجٌة عن 
 Runia ,Philo of Alexandria, in: Routledge[ »حدود االستطاعة املفهومية لإلنســان

.]Encyclopedia of Philosophy.V.7.P.853

فاإلنسان املتنايه كيف هل أن يدرك املوجود الالمتنايه؟ وكيف يستوعب 
اذلهن املحدود املوجود املتعايل غري املحدود؟ فال وجود ألّي سنخيٍة بينه وبني 
خملوقاته، وبناًء ىلع ذلك ال تنطبق عليه أيٌّ من مفاهيمنا املستمّدة من علم 
املخلوقات »فابلاري القيوم ال يشبهه شء« ]القايض سعيٌد، رشح توحيد الصدوق، 

ج 1، ص 122[. 

ويقول ابــن ميمون يف بيان عجز العقل البــرشي يف إدراك اإلهل: »رّصح 
انلاس لكّهم املاضون واآلتون بأّن اهلل - تعاىل - ال تدركه العقول، وال يدرك ما 
 هو، وأّن إدراكه هو العجز عن نهاية إدراكه...« ]ابن ميمون، داللة احلائرين، 

ّ
هو إال

ص 141[ كما ينقل املال رجب عيل عن أيب عبد اهلل  قوهل: »... إّن اهلل - تعاىل 

- ال يشبه شيئًا، وال يشبهه شٌء، ولّك ما وقع يف الوهم فهو خبالفه«. وعن اإلمام 
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حمّمٍد ابلاقر  قوهل: »فّل ما مزّيتمــوه بأوهامكم يف أدّق معانيه فهو خملوٌق 
لكم، مصنوٌع لكم، مردوٌد إيلكم ...« ]منتخبات از آثار حكمای ايران، ج 1، ص 255[ 

تلأكيد قصور العقل يف اإلحاطة املعرفية باإلهل تعاىل. 
ادليلل اثلاين: أن أنســنا باألشــياء ذوات املاهيات واألوصاف الزائدة ىلع 
اذلات جعلنا نفرتض ذلك أيًضا يف اإلهل، فال يقترص األمر يف فهمنا لألوصاف 
اإلهلية االتّكاء ىلع األوصاف املتداولة بني خملوقات هذا العالم، بل إّن فهمنا 
للموصوفني اذلين يّتصفون بأوصاٍف أيًضا يعتمد ىلع ما هو موجوٌد يف هذا العالم. 
يقول ابن ميمون: »... كون املتصّور دائًما من مجيع األجسام املوجودة أنّها ذواٌت 
ما، ولّك ذاٍت منها ذات صفاٍت رضورة، ولم جند قّط جســم جمردة يف وجودها 
دون صفٍة، فطرد هذا يف اخليال وظــّن أنّه - تعاىل - كذلك مرّكٌب من معاين 
شت ذاته، واملعاين الزائدة ىلع اذلات...« ]ابن ميمون، داللة احلائرين، ص 116 و117[. 

ادليلل اثلالث: يتوّقف هــذا ادليلل ىلع عملية حدوث املعرفة، فاإلهل يف 
ضوء هذا ادليلل غري قابٍل للمعرفــة. يعتقد ويليام أكايم أّن املعرفة العقلية 
ترتكز أساًسا ىلع املعرفة احلّسية املتمّثلة يف الصورة احلّسية املبارشة، ومتأخرٌة 
عنها، ولكن اإلنســان ال يملك معرفًة مبارشًة باإلهل يف هذا العالم؛ وذللك 
فإّن املفاهيم البسيطة يه الوحيدة القابلة لإلطالق ىلع اهلل، حبيث يستطيع 
انلاس تصّورها مفاهيم عّمًة تدّل أيًضا ىلع املوجودات األخرى، مثل املفهوم 
العاّم للوجود اذلي حيمل بنحو االشرتاك املعنوي بني اإلهل واملوجودات، وأّما 
 Panacio,William of Ockam in:[ .بقية املفاهيم فإّما أن تكون ســلبيًة أو تضمنيــًة

]Routledge Encyclopedia of Philosophy ,V.9.P.743

ويكتب القايض سعيٌد القيّم يف رشح قول األمري : »وال إيّاه أراد من 
توّهمه«: »ألنّه - سبحانه وتعاىل - ال يدخل يف وهٍم وال عقٍل. أّما األّول، فألّن 
اإلدراك اخليايل كما قد ثبت يف مظانّه، إنّما يكون باالنزتاع من احلّس، وقد 
سبق معىن االنزتاع، وذلك يســتلزم املاّدية، واإلدراك العقيل: أّما للبسائط 
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فباالنزتاع من األفراد، وليس هو - سبحانه - بكيّلٍّ ذي أفراٍد، وأّما احلقائق 
العقلية فمعرفتها: إّمــا بأجزائها، أو بعللها اذلاتية، أو بأعراضها الالزمة، 
ولّك ذلك مســتحيٌل عليه - سبحانه - ىلع ما علمت غري مّرٍة« ]القايض سعيٌد، 

رشح توحيد الصدوق، ج 1، ص 125[. 

اإللهّيات السلبية في ميزان النقد 

أ- نقد المباني واألقوال 

1- إذا أمعن القارئ الكريم يف لكمات القائلني باملنهج السليب يف اإلهلّيات 

جيد فيها تناقضــاٍت واضحًة؛ إذ إنّهم يرفضون الصفات اإلجيابية وحيملونها 
ىلع سلب أضدادها، ولكن من حيث ال يشعرون يستخدمون املنهج اإلجيايب 
واثلبويت يف مطاوي كتبهم وآثارهم، بل هو بمثابة مرتكزاٍت أساســيٍة تقوم 
عليها الرؤية الســلبية، وىلع ســبيل املثال يصف فلوطني اإلهل بأنّه أحٌد، 
األّول، علّة العلل، خرٌي حمٌض، بسيٌط و.... ]فلوطني، دوره آثار، ج 2، ص 725، 
715، 1086؛ انظر: اشــتياىن، منتخبات از آثار حكمای ايران، ج 1، 244؛ القايض سعيٌد، 

رســاهل ی لكيد بهشت، ص 69؛ ابن ميمون، داللة احلائرين، ص 137 و138[ فهذا تناقٌض 

بنّيٌ يف لكماتهم. وهــذا إن دّل ىلع شٍء فيدّل ىلع أّن االرتكازات العقالئية 
ترشد إىل املعاين اإلجيابية للصفات. 

2- أّن هذا انلوع من اإلهلّيات يعّد اخلطوة االوىل يف طريق معرفة اإلهل، 
وليس اخلطوة األخرية، فاإلهلّيات السلبية تبنّي ما يه األوصاف واخلصائص 
اليت ال يمكن نسبتها إىل اهلل، ولكن هل يمكن أن حنصل ىلع معرفٍة إجيابيٍة 
جديدٍة عن اإلهل؟ هل املعرفة الســلبية باإلهل يمكــن أن تكون رشًطا الزًما 

وكفيًا ملعرفته؟ ال يرتّدد أحٌد يف أّن معرفتنا باإلهل هلا جنبتان:
اجلنبة السلبية واتلزنيهية. 
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اجلنبة اإلجيابية والتشبيهية.
 لكتا املعرفتني مكّملتــان بلعضهما ابلعض، ورشط الزٌم وكٍف يف حتقق 
 تلــك األوصاف اليت ال ينبيغ 

ّ
املعرفة باإلهل، فاملعرفة الســلبية ال تبنّي إال

أن يّتصــف بها اإلهل، وال تدّل ىلع األوصاف الــيت ينبيغ أن يتحّل بها هذا 
اإلهل، فمهما تعّددت املعارف السلبية وتراكمت فإنّها ال تكشف عن حقيقة 
الشء وهوّيته، وباتلايل ال تعطينا معرفــًة ثبوتيًة جديدًة حول اإلهل؛ األمر 
اذلي يتســّبب يف عرقلة املســري حنوه والقرب منــه، اذلي هو منتىه كمال 
اإلنســان، باإلضافة إىل أّن الكالم عن اإلهل وتوصيفه بالسلوب يتوّقف ىلع 
فهم الصفات اإلجيابية يف مرتبٍة سابقة، ومن ثّم سلبه ونفيه عنه، فّل سلٍب 
مســبوٌق باإلجياب ]برايان ديويس، مدخٌل يف فلسفة ادلين، ص 72. انظر: ويتجنشتاين، 
رســاهل ی منطىق - فلســىف، ج 5 ، ص 5151[ وباتلايل فإّن أّي نــوٍع من اإلهلّيات 

السلبية واتلزنيهية مّتكئٌة يف األساس ىلع اإلهلّيات اإلجيابية واإلثباتية. 
3- إذا اكن تزنيــه اإلهل بمعىن اتلباين العظيم بني اخلالق واملخلوقات إىل 

احلّد اذلي ينتيف فيه أّي وجه تشــابٍه بينهما، فيف هذه احلالة لن يكون هناك 
أّي مفهوٍم مشــرتٍك بينهما أيًضا، وحينها لن نكون قادرين ىلع احلديث عن 
اإلهل وصفاته، وبعبارٍة أخرى ال ينبيغ أن نزّنه اإلهل حبيث يستلزم منه تعطيل 
العقــل عن معرفة أوصافــه اإلهلية، وعدم إماكن احلديــث عنه. مثل هذا 
اتلفســري عن اهلل - تعاىل - وتزنيه اإلهل ورد ىلع لسان موىس بن ميمون فعرّب 
عنه بـ )اتلباين واتلباعد العظيم( وعرّب عنه القايض سعيٌد القيّم بـ )ابلينونة 
املطلقة بني اخلالق واملخلوق( وعرّب عنه بعض املتلكّمني اجلدد بـ )االختالف 
الكييف الالمتنايه بني اخلالق واملخلوق(، وتبيّن مثل هذا اتلفسري يصطدم 

باإلشاكيلات اتلايلة: 
أ- هذا انلوع من اتلفســري للتزنيه اإلليه يســّد الطريــق أمام اتلوجيه 
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العقالين لصدور املخلوقات عن اإلهل من انلاحية األنطولوجية؛ باعتبار أّن 
اإلهل خمتلٌف تماًما عن املخلوقات، حبيث ال وجود ألّي سنخيٍة بينهما. 

ب- عدم إماكنية معرفة اإلهل؛ ألّن اإلنســان إنّما ينال معرفًة باإلهل من 
خالل مشــاهدة آياته يف علم اخللقة. فإذا لم يكن هناك أّي وجه تشــابه بني 
موجودات علم اخللق وخالقها، فكيف يمكن اتلعّرف عليه من خالل اتلدبّر 
واتلفّكر يف هذه املوجودات؟! إّن اإليمان بمثل هذا اتلفسري خالف ما دعت 

إيله انلصوص املقّدسة، وأّكدت عليه من رضورة اتلدبّر يف نظام اخللق. 
ا  ج- مثل هذا اتلصوير للبينونة املطلقــة بني اخلالق واملخلوق بعيٌد جدًّ
عّما جاء يف انلصوص ادلينية املقدسة، هذه األخرية اليت أشارت إىل اتّصاف 
املبدإ األّول بالصفــات اإلجيابية الكثرية، هذه الصفات اليت تســتخدم يف 
اللغة الطبيعية وتنسب إىل سائر املخلوقات، فإهل انلصوص ادلينية إلـٌه قابٌل 
للمعرفة، ويتمّتع بأوصاٍف من قبيل العدالة والعطف والكالم و... فإذا اكنت 
 أّن هذا 

ّ
األديان تؤّكد ىلع تزنيه اإلهل من اخلصائص اإلماكنية واجلسمانية، إال

اتلزنيه يصاحبه التشبيه يف الوقت ذاته. 
إّن أهّم إشــاكٍل تعاين منه هذه انلظرية يكمن يف فرضها املغايرة واتلمايز 
بــني اخلالق واملخلوقات بمعىن اتلباين العظيم بينهما، ويف هذا الصدد يقول 
الشهيد مطهري: »ال شّك عقاًل ورشًع بأّن اهلل - تعاىل - ليس كمثله شٌء، 
وال يمكن تشــبيه اهلل - تعاىل - بأّي شٍء من األشــياء، فليست هناك أّي 
نســبٍة بني الرتاب والعالم املزّنه املقّدس، كمــا أّن البرش غري قادٍر أيًضا ىلع 
معرفة كنــه اذلات اإلهلية وصفاتها... لكّن هــذا األمر ال يفيض إىل اعتبار 
اتلفاوت واتلمايز بني اخلالق واملخلوق اكمنًــا يف أّن لّك معىًن وصفٍة تصدق 
بشــأن املخلوق ال تصدق بشــأن اخلالق. بل يتمايــز اخلالق عن املخلوق يف 
الوجــوب واإلماكن، ويف القدم واحلــدوث اذلايت، ويف اتلنايه والالتنايه، 
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ويف كونه بــاذلات أو بالغري، فاهلل علٌم مثاًل واإلنســان علٌم أيًضا، والعلم 
ليس ســوى الكشف واالســتبصار واإلحاطة، إنّما يتفاوتان يف أّن اهلل علٌم 
بالوجوب، واإلنسان علٌم باإلماكن، وهو قديم العلم واإلنسان حادث العلم. 
واهلل - تعاىل - علٌم باللكية واجلزئية واملايض واحلارض والغيب والشــهادة، 
ا... إذن  وال يعزب عن علمه مثقال ذّرٍة، واإلنســان علٌم بقســٍم حمدوٍد جدًّ
صحيٌح أّن اهلل - تعاىل - ليس اكملخلوقات، واملخلوقات ليســت اكخلالق، 
وجيب نيف املثلية وانلّدية، لكن نيف املثلية ال يستلزم إثبات الضّدية. ونسق 
اتلزنيه اذلي يقول بأّن لّك ما يف املخلوق مغايٌر ومبايٌن مع ما يف اخلالق يثبت 
لونًا من الضّدية بني اخلالق واملخلوق بيّنًا، كما أّن اهلل ليس هل مثٌل فهو ليس 
ا للخالق، بل املخلوق ظّل اخلالق وآيته  هل ضــدٌّ أيًضا، فاملخلوق ليس مضادًّ
ومظهره. إّن هذا اللون من اتلزنيه ونيف التشــبيه، اذلي يصدر عن اتلضاّد 
بني اخلالق واملخلوق ينشــأ من اختالط املفهوم واملصداق، أي: أّن الوجود 
اخلاريج للمخلوق ليس شبيًها للخالق، ال أّن لّك مفهوٍم يصدق ىلع املخلوق 
ال ينبــيغ أن يصدق ىلع اخلالق. وبغّض انلظــر عّما تقدم، فإذا اكن مقتىض 
اتلزنيه ونيف التشبيه أن ال يصدق ىلع اخلالق أّي معىًن يصدق ىلع املخلوق، 
إذن جيب أن نقــّرر هذا احلكم علّة وجود ووحدانية اهلل - تعاىل - أيًضا. أي 
إذا قلنا إّن اهلل موجوٌد وواحٌد، فيجب وفــق القاعدة اتلزنيهية املتقّدمة أن 
جنّرد هذين اللفظني من معنييهما، أو ىلع األقل نقول إّن معىن )اهلل موجوٌد( 
هو أنّه ليس معدوًما، ولكن ال يمكن أن نقول: اهلل - تعاىل - موجوٌد واقًعا، 
ومعــىن )اهلل واحٌد( هو أّن اهلل ليس كثرًيا ومتعّدًدا، وال يمكن أن نقول إّن 
اهلل - تعاىل - واحٌد واقًعا؛ ألّن ذلك يســتلزم التشبيه. ومن ابلديه أّن هذه 
انلظرية ال تستلزم تعطيل احلّق عن الصفات، وال تستلزم تعطيل العقل عن 
املعرفة، وال تستلزم ارتفاع انلقيضني فقط، بل يه لوٌن من إنكار اهلل تعاىل 

ووحدانيته« ]مطهري، أصول الفلسفة واملنهج الواقيع، ج 2، ص 623 ـ 624[. 
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4 ـ أّن اتلأّمل العميق يف اللغة السلبية يكشف ىلع أّن الكثري من الصفات 
السلبية اليت تنســب إىل اإلهل ترجع يف األساس إىل الصفات اإلجيابية، بمعىن 
أّن حقيقة هذه الصفات الســلبية تعود إىل سلب السلب أو سلب العدم اذلي 
يستلزم اإلجياب، فأوصاٌف من قبيل اإلماكن، العجز، ابلخل، اجلهل وأمثاهلا 
تتضّمن معاين عدميًة وسلبيًة، وبمعىن سلب الرضورة، سلب القدرة، سلب 
اجلود، ســلب العلم وأمثال ذلك. فإذا سلبنا أّي صفٍة من هذه األوصاف عن 
الســاحة الربوبية، نكون قد سلبنا أمًرا عدميًّا أو سلبيًّا عن ساحته املقّدسة، 
والزم ســلب السلب هو إســناد أمٍر إجيايبٍّ إىل اإلهل، فإذا اكن إسناد الصفات 
اإلجيابيــة إىل اإلهل غري صحيٍح وغري معقوٍل، فإّن إســناد الكثري من القضايا 
السلبية اليت تتضّمن يف احلقيقة معاين إجيابيًة غري صحيحٍة وغري معقولٍة أيًضا.

ب- نقد األدّلة

إّن األدلّــة اليت احتّج بها أتباع الالهوت الســليب يف ادلفاع عن موقفهم 
يمكن نقدها تباًع كما ييل:

فأّما قوهلم بأّن حتيّل اإلهل بالصفات يستديع أن يكون ذا ماهيٍة، فإّن أمثال 
 ىلع اإلطالق. فمن مجلة مآخذ 

ً
الغزايل والفخر الرازي ال يعّدون ذلك إشــاكال

العزايل ىلع الفالســفة يف كتابه (تهافت الفالسفة( هو أنّهم سلبوا املاهية عن 
اإلهل، وقــد أورد الفخر الرازي يف كتابه )املطالب العايلة( اثين عرش ديلاًل يف 
إنكار عدم اتّصاف اإلهل باملاهية ]الرازي، املطالب العايلة، ج 1، ص 295 ـ 306[. أّما 
ابن سينا اذلي ينكر يف األساس أن يكون لإلهل ماهّيٌة، فقد سى إىل حّل هذا 
اإلشاكل ]ابن ســينا، اإلهلّيات من كتاب الشــفاء، ص 366 ـ 379[، وكذلك فعل املال 
صــدرا، وملخص كالمهما يف هذا املضمار يتمّثــل يف أّن اذلي يبعث ىلع أن 
يكــون لإلهل ماهّيٌة ولزوم الرتكيب يف ذاته ليــس هو أصل الصفة الزائدة ىلع 
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ني بأّن اذلات الواحدة يه مصداق مجيع الصفات، 
ّ
اذلات. ويعتقد صدر املتأهل

 أنّها موجودٌة بوجوٍد واحٍد: »واجب 
ّ

فيف نظره ىلع الرغــم من تعّدد الصفات إال
الوجــود وإن وصف بالعلم والقدرة واإلرادة وغريهــا... لكن ليس وجود هذه 
 وجــود ذاته بذاته، فيه وإن تغايــرت مفهوماتها، لكّنها يف 

ّ
الصفات فيه إال

ني، احلكمة املتعايلة، ج 6، ص 
ّ
حّقــه - تعاىل - موجودٌة بوجوٍد واحٍد...« ]صــدر املتأهل

 صدرا بأّن الروايات اليت تنيف الصفات ناظرٌة إىل الصفات 
ّ

120[. كما يعتقد املال

الزائــدة ىلع اذلات: »قوهل: "وكمال اإلخالص هل نيف الصفات عنه" أراد به نيف 
ني، احلكمــة املتعايلة، ج 6، 

ّ
 الصفات اليت وجودها غري وجــود اذلات« ]صدر املتأهل

ص 140[. ويف قبال الروايات اليت تؤّيد انلهج السليب يف اتلعايط مع اذلات اإلهلية 

ني، احلكمة 
ّ
 صدرا إىل رواياٍت كثريةٍ تفيد لزوم معرفة اهلل ]صدر املتأهل

ّ
يشــري املال

املتعايلــة، ج 2، ص 84 ومــا بعد[. ويذهب إىل القول بــأّن القبول بالصفة الزائدة 

ني، احلكمة املتعايلة، ج 2، ص 141[، لكّنه يقول 
ّ
يستلزم الرتكيب يف اذلات ]صدر املتأهل

بأنــه ليس معىن نيف الصفات عنه - تعاىل - أنّها غري متحّققٍة يف حّقه تعاىل؛ 
يللزم اتلعطيل: »هو منعوٌت جبميع انلعوت اإلهلية واألسماء احلسىن يف مرتبة 
وجوده الواجيّب، وجّل احلّق عن فقٍد وعدٍم لصفٍة كمايلٍة« ]صدر املتأهلني، احلكمة 
املتعايلة، ج 2، ص 142[. إّن املخالفني نلظرّية الالهوت الســليب حيتّجون بأدلٍّة 

يف ادلفاع عن موقفهم، فابلعض منهــم ال يذهب فقط إىل وصف اهلل جبميع 
صفات الكمال، بل إّن نيف هذه الصفات يستلزم انلقص: »ألّن يف نفيها إثبات 
انلقص وال ســبيل للنقص إيله« ]الطباطبايئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 367[ 
كما أنّهم يرجعون الصفات السلبية إىل اثلبوتية ]الطباطبايئ، املزيان يف تفسري القرآن، 
ني، احلكمة املتعايلة، ج 6، ص 114[. ومن ناحيٍة أخرى ذهب 

ّ
ج 8، ص 367؛ صدر املتأهل

ني إىل انلقيض مّما ذهب إيله أتباع الالهوت السليب من أّن أّي حنٍو 
ّ
صدر املتأهل

من السلب يســتلزم الرتكيب يف اذلات املقّدسة، ووضع قاعدًة حتت عنوان: 
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)بسيط احلقيقة لّك األشياء(، ذلك أّن سلب أّي شٍء عن اإلهل جيعله مرّكبًا من 
كون الشء وال كوِن شٍء آخر. ]صدر املتأهلني، احلكمة املتعايلة، ج 6، ص 110 و111[

 وأّما فيما يرتبط باألدلّة اليت تويح بعجز ذهن اإلنسان ىلع معرفة اإلهل، 
: إذا اكن املقصود من ذلك معرفة كنه اذلات، فإّن القائلني 

ً
ينبيغ القول أّوال

 باإلثبات يؤّكدون أيًضــا ىلع عدم إماكنية ذلك ]الــرازي، املطالب العايلة، ج 1، 
ص 88 فمــا بعد[، ويعتقدون بأّن حقيقته غري قابلــٍة للتصّور؛ »لكون ذاته - 

ني، تفسري القرآن الكبري، ج 2، 
ّ
 تعاىل - حقيقة الوجود املجهولة اتلصّور« ]صدر املتأهل

ص 205[ و»جّل جناب احلّق أن يكون رشيعًة لّل وارٍد، أو يطلع عليه واحًدا 

بعد واحٍد« ]ابن ســينا، اإلشارات واتلنبيهات، ج 3، ص 394[. صحيٌح أّن اإلهل ليس 
اكملخلوقات، ولكن يف نفس الوقت ليس مباينًا هلا، فنيف املثلية ال يســتلزم 
إثبــات الضّدية، واتلزنيه اذلي مفاده بأّن لّك مــا يف املخلوق مغايٌر ومبايٌن 
مــع ما يف اخلالق يثبت لونًا من الضّدية بني اخلالق واملخلوق، ولكن ال يزال 
اإلهل ليــس هل مثٌل، فهو ليس هل ضدٌّ أيًضــا. إّن هذا اللون من اتلزنيه اذلي 
يصدر عن اتلضاّد بني اخلالق واملخلوق يرجع يف األساس إىل اختالط املفهوم 
واملصداق، أي أّن الوجود اخلاريج للمخلوق ليس شــبيًها للخالق، ال أّن لّك 
مفهوٍم يصــدق ىلع املخلوق ال ينبيغ أن يصــدق ىلع اخلالق. ]مطهري، أصول 

الفلسفة واملنهج الواقيع، ص 623 و624[. 

إّن الفالســفة يعتقدون بنوٍع من الســنخية بني العلّة واملعلول يف حبث 
 فّل 

ّ
العلّّية، وهم بذلك ىلع طرف نقيٍض من أتباع اإلهلّيات الســلبية، وإال

شٍء ينبيغ أن يكون علًّة ألّي شٍء آخر، وأّن الكماالت املوجودة يف الوجود 
عالمٌة ىلع أّن هذه الكماالت موجودٌة يف العلّة بنحٍو أرشف وأشّد، وإذا اكن 
اإلهل مباينًا ملخلوقاته فــإّن صدور املخلوق عنه ال يقبل أّي توجيٍه عقالينٍّ، 

 تعقيًدا. 
ّ

وكرثة الوسائط ال تزيد يف املوضوع إال
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إّن ضعف القوى اإلدراكية لإلنســان تساهم يف عدم إماكن معرفة اإلهل 
كما هو يف ذاته ولكن ال يلزم من ذلك اإلنكار الاكمل للمعرفة، كما أّن اإلهل 
 العدم واإلهل هو عني الوجود 

ّ
ليــس وراء الوجود، فما وراء الوجود ليــس إال

اذلي وراء لّك املوجودات. كما ال ينبيغ حضور صورٍة عنه يف ذهن اإلنســان 
حّت يمكن حتديده، فهو ليست هل صورٌة، ومعرفته ليست من قبيل املعرفة 
املاهوية، وعلمنا أيًضا ال يقترص ىلع معرفة ماهّيات األشــياء، فنحن نملك 
معرفًة بالوجود، ويه معرفة بدهّيٌة رغم أّن الوجود قسيم املاهية، وليس من 
ســنخها. وأّما القول بأّن املعرفة ترجع يف جذورها إىل احلّس فهذا منهٌج من 
املناهج املعتمدة يف نظرية املعرفة، وإن اكن العقليون خيالفون حرص املعرفة 
يف احلّس، وأكرب مثاٍل ىلع ذلك علمنا باجلوهر، فهو يتعّقل وال حيّس، فكما 
أّن األعــراض تهّيئ األرضيــة للعلم باجلوهر، فإّن املخلوقــات أيًضا تمّهد 
الطريــق للعلم باإلهل، فنحن نتعّقل اإلهل وال نتصّوره، وال يمكن القول: إذا 
اكن شٌء غري قابٍل للتصّور فهو غري قابٍل للتعّقل أيًضا. ]فولكيه، فلسفه ی عمویم 

يا ما بعد الطبيعة، ص 189[.
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 النتيجة

توّصلنا من خالل ابلحث إىل انلقاط اتلايلة: 
1- تقســم األوصاف واملحموالت املنسوبة إىل اإلهل ضمن اتلقسيم العاّم 

هلا إىل فئتني وهما: 
أ- األوصاف امليتافزييقية واخلاّصة باإلهل.   

ب- األوصاف اإلنسانية واملشرتكة مع اإلهل.  
2- أّن اتلحليل ادلاليل لألوصاف اإلهلية ترّكز أكرث ما ترّكز ىلع أوصاف 

الفئة اثلانية )األوصاف املشرتكة( وحمموالتها؛ لسببني اثنني هما: 
أ ـ غلبة األوصاف اإلنسانية يف انلصوص ادلينية املقّدسة.  

ب- أّن أكرث املالبســات واإلبهامات ادلاليلة يف احلديث عن اإلهل     
تكمن يف حتليل هذه األوصاف اإلنسانية عندما يتّم إسنادها إىل اهلل.  

3- أّن أحد املشالك واإلبهامات األساسية للّغة ادلينية هو اتلحليل اللغوي 

هلذه الصفات املشرتكة، وتبيني كيفية إطالقها ىلع اإلهل.
4- أّن احلديث عن اهلل يصطدم بثالثة أنواٍع من القصور واملحدودية يف 

هذا املضمار: 
املحدودية ادلينية، املحدودية املعرفية، واملحدودية ادلاليلة. 

5- تذهب اإلهلّيات الســلبية يف اتلعايط مع اذلات اإلهلية وأوصافها إىل 

القول باّدعئني أساسيني وهما: 
أ- ال يمكن احلديث عن اإلهل وأوصافه باألسلوب اإلجيايب.   

ب- أن األسلوب األمثل يف احلديث عن اإلهل حبيث يكون خايلًا عن    
أّي نوٍع من العيوب وانلقائص، ويتناسب مع اتلزنيه وتعايل املقام الربويب    

وأوصافه، هو األسلوب السليب.  
6- لإلهليات السلبية ثالثة أبعاٍد أساسية: 
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أ ـ ابلعد األنطولويج.  
ب ـ  ابلعد املعريف .  

ج ـ  ابلعد ادلاليل واللغوي.  
7- ترتكز اإلهلّيات الســلبية ىلع عّدة مباٍن فيمــا ذهبت إيله من تزنيه 

اإلهل عن مجيع األوصاف اثلبوتية ومن أهّمها: الوحدة، البســاطة، اإلطالق 
وعدم اتلنايه، اتلعايل واتلزنيه، نيف التشابه بني اخلالق واملخلوق )االشرتاك 

اللفظي(.
8- قّدم أتبــاع اتلزنيه املحض أدلًّة خمتلفًة لدلفــاع عن وجهة نظرهم، 

انطالقًا من دوافع كالمّيٍة عند ابلعض وفلسفّيٍة عند ابلعض اآلخر، تتوّزع 
بني ابلحث األنطولويج وابلحث األبستمولويج. 

9- أّن انلتيجة اليت خلصت إيلها هذه ادلراســة وبعد نقدها ملباين أتباع 

هم، هو أنّه ال يمكن معرفة اإلهل من خالل 
ّ

الالهوت الســليب وأقواهلم وأدتل
االعتماد ىلع هذه انلظرية يف اتلعايط مع األوصاف اإلهلية. 
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دور قاعدة السنخّية في معرفة 
مبدإ الوجود

د. محمدعلي محيطي أردكان*

الخالصة
تعّد قاعدة الســنخّية من أهــّم القواعد العقلّية ابلدهّيــة املتفرّعة من 
أصل العلّّية، وهلا آثاٌر ىلع صعيدي انلظر والعمل. وحناول يف ٰهذه الســطور 
دراسة األدلّة ]اتلنبيهّية[ ىلع ٰهذه القاعدة، وٰذلك بعد إيضاح مفادها، ومن 
ثّم الرتكزي ىلع دورها يف الســاحات املختلفة؛ ملعرفة مبدإ الوجود من خالل 
املنهج اتلوصييّف واتلحلييّل، واإلجابة عن بعض اإلشــاكالت املطروحة ىلع 
أصل القاعدة وبعــض تطبيقاتها العقديّة. يبــدو أّن للتصّور الصحيح لٰهذه 
القاعدة دوًرا كبرًيا يف رفع اإلشــاكالت املحتملة أو املطروحة، سواٌء يف مفاد 

القاعدة أو يف جمال تطبيقاتها.
ة، املعلول.

ّ
ّية، قاعدة الواحد، العل

ّ
املفردات ادلاليّلة: قاعدة السنخّية، مبدأ الوجود، أصل العل

(*) ادلكتور حممدعيل حميطي أرداكن، إيران، أســتاذ مساعد يف قســم الفلسفة، مؤسسة اإلمام 
hekmatquestion@gmail.com .اخلميين للتعليم واألحباث



198

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

المقّدمة

تعّد الســنخّية بني العلّة واملعلول من فروع أصل العلّّية، ويلزم دراستها 
نظًرا إىل أهّمّيـــتها يف ابلحوث العقديّــة، وإنكارِها من قبل بعض املتلكّمني 
وعلماء الفزيياء اجلديدة، ورضورة اإلجابة عن الشــبهات املطروحة حوهلا. 
يف ابلدايــة، يلزم اتلميزي بني أصل العلّّيــة والقواعد انلامجة عنها؛ حّت ال 
ينســب إنكار تلك القواعد إىل إنكار أصــل العلّّية. ويف احلقيقة فإّن بعض 
منكري أصل العلّّية وقعوا يف اخلطإ، إذ أشــلكوا ىلع بعض القواعد املتفرّعة 
عنها، من قبيل قاعدة الــرضورة )أي رضورة وجود املعلول عند وجود علّته 
اتلاّمة، ورضورة وجود العلّة عند وجود املعلول(، وقاعدة السنخّية اليّت حناول 
تفسريها يف ٰهذا املقال. فيلزم االتلفات إىل نقطٍة ويه أّن إنكار السنخّية من 
جانب بعض العلماء ال يعين بالرضورة رفض أصل العلّّية يف رؤيتهم، بل إّن 
منكري السنخّية رّصحوا بقبول أصل العلّّية كما سيأيت تفصيله، ورغم ٰذلك 
أنكروا قاعدة الرضورة أو الســنخّية أو ما يماثلها ألسباٍب ]ظ: مطّهري، أصول 
الفلسفة واملنهج الواقيّع، ج 2، ص 234 و235[. وال بأس بأن نشري إىل أّن إنكار أّي 

فرٍع من فروع أصل العلّّية يؤّدي إىل إنكار أصل العلّية دون شــكٍّ وحناول 
إثبات ٰهذا االّدعء يف طّيات ابلحث.

وىلع الرغم من أّن أحًدا لم ينكر الســنخّية – وال ســّيما السنخّية يف علَم 
 أنّه وقع فيها حبٌث 

ّ
الطبيعــة ولو ىلع حنو املوجبة اجلزئّية يف مقام العمــل – إال

ين عشــوا قبل امليالد 
ّ

نظريٌّ تمتّد جــذوره إىل عرص اإلغريق واملفّكرين اذل
بقروٍن.

إّن رؤية أفالطون (427 ق.م - 347 ق.م) وبعض فالسفة الفيثاغورّية املحّدثة 
يف القرن اثلاين امليالدّي حول كيفّية خلق العالَم من "الُمثُل" ]ظ: كوبلســتون، 
 384 - Aristotle) تاريخ الفلسفة، ج 1، ص 243 و244 و595[ وتركزي أرسطوطاليس
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ق.م - 322 ق.م) ىلع وجود الغاية يف أفعال الطبيعة ]مصباح، آموزش فلسفه، ج 2، 
ص 110 و111[، وترصيح فالســفٍة من بعده مثل إبيقور )Epicurus - 341 ق.م 

-270 ق.م(، بعدم نشــوء الوجود من "العدم" ]ظ: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 1، 

ص 539[ لكّها تدّل ىلع اتلفات الفالسفة القدماء إىل مسألة السنخّية، بيد أنّهم 

لم يرصّحوا بٰهذه القاعدة، ولم يدرسوها منفردًة يف كتاٍب. 
وأّما أفلوطني ]Plotinus - حنو 205 - 270 م[ فيعتقد بناًء ىلع رؤية الصدور أو 
الفيض بأّن العالَم يفيض من اهلل عن طريق الرضورة، فال بّد أن يصدر األقّل 
 دون أن يقّل من كماالت العلّة، ويشــبه الشــمس 

ً
 عن األكرث كماال

ً
كماال

وإشعاعها من ٰهذه اجلهة، ويمكن اعتبار ٰهذا ابليان - مع بعض اتلعديالت 
- تفسرًيا للســنخّية بني العلّة املاحنة للوجود ومعلوالتها. ورغم أّن أفلوطني 
ّيات السلبّية، وال 

ٰ
 أنّه يعتقد باإلهل

ّ
يقبل قاعدة الواحد ولزوم الســنخّية، إال

ينســب أّي صفٍة إجيابّيٍة إىل اإلهٰل؛ ألّن ٰذلك يــؤّدي إىل حتديد اإلهٰل وجعله 
شيئًا جزئيًّا ]ظ: كوبلســتون، تاريخ الفلسفة، ج 1، ص 619 – 621[. وٰهكذا يمكن 
احلصول ىلع أهــّم دافٍع لألفالطونّية املحدثة يف القول بوجود الوســائط بني 
علَم الطبيعة واإلهٰل، إذ اكنوا حياولون املحافظة ىلع تزنيه اإلهٰل من أّي اتّصاٍل 
باملحسوســات ]كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 1، ص 594[. ومن بني أتباع مدرسة 
أثينا اعتقــد برقلس )Proclus- 485-412 م( بوجود املشــابهة بني الصادر 
)املعلــول( ومصدر الصدور )الواحد األّول( من جهٍة، وعدم املشــابهة من 

جهٍة أخرى ]ظ: كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ج 1، ص 636[.
وأّما يف الفلسفة اإلســالمّية فقد طرح ابن سينا ٰهذه القاعدة يف خمتلف 
كتبه وأكرثها حول علــم الطبيعة. وتكمن أهّمّيتهــا يف أّن قبول أّي قانوٍن 
ٍّ جترييبٍّ رهٌن بقبول ٰهذه القاعــدة، فتعترب من األصول املوضوعة للعلوم 

ّ
لك

اتلجريبّية ]ظ: مطهری، جمموعه آثار ، ج  6، ص 683 و684[. وقد رّصح ابن ســينا 
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بمفاد ٰهذه القاعدة وقام بدراســتها يف فصٍل مســتقلٍّ بعنوان "يف مناسبٍة ما 
ّيات(، الفصل اثلالث 

ٰ
بني العلل الفاعلّية ومعلوالتها" ]ظ: ابن ســينا، الشــفاء )اإلهل

من املقالة السادســة، ص 268[، وألىق الضوء عليها شــارحو اإلشارات من قبيل 

نصري ادّلين الطويّس وقطب ادلين الرازّي. ويرى ابن سينا أنّه »ليس الفاعل 
لّك ما أفاد وجوًدا أفاده مثل نفســه، فرّبما أفاد وجوًدا مثل نفسه ورّبما أفاد 
وجوًدا، ال مثل  نفسه، اكنلار تسود، أو اكحلرارة تسخن « ]املصدر السابق[، وقد 
يبحث يف ٰهذه القاعدة ضمن قاعدة الواحد، ومن ٰذلك ىلع سبيل املثال قوهل 
يف (اتلعليقات(: »الــش ء من حيث يصدر عنه فعٌل ما، هو غريه من حيث 
يصدر عنه فعٌل آخر؛ فيكون احليثان خمتلفني واجلهتان خمتلفتني « ]ابن سينا، 

اتلعليقات، ص 27[. 

 لقد طرح بعض الفالســفة املســلمون مســألة اخللق وبعض تفاصيلها 
بتوظيف بعض فــروع أصل العلّّية مــن قبيل قاعدة الواحــد اليّت تدعمها 
قاعدة الســنخّية. فمثاًل بىن الشيخ الرئيس ابن ســينا أساس قاعدة الواحد 
ىلع أصل الســنخّية وحاول بيانها يف كتابه (اإلشــارات واتلنبيهات) بعنوان 
 "تنبيٌه"، مشــرًيا إىل وضوحها ]الطويّس، رشح اإلشــارات واتلنبيهــات مع املحاكمات، 
ج 3، ص 122 – 127[. وٰهكذا اســتعانت ابلحوث العقديّة بالقواعد العقلّية يف 

تطبيقاتها وإماكنّية توظيفها خدمًة لدلين والعقيدة، كما ســاعدتها يف كشف 
االختالفات، ويف كيفّية اســتخدام ٰهذه القواعد ونطاقها إىل يومنا ٰهذا. وأّما 
ما يهّمنا حبثه هنا أّن مجيع املتلكّمني والفالســفة املسلمني حاولوا ادلفاع عن 
أصول العقائد احلّقة واملحافظة عليها، ولو بإنكار بعض القواعد العقلّية! من 
ٰذلك ىلع سبيل املثال قول بعض املفّكرين: »احلّق يف املسألة هو عدم السنخّية 
ي هو من سنخ املاهّية واملاّدة 

ّ
بني اخلالق - تعاىل - واملخلوق ... أين املخلوق اذل

املّيت اذلات وعجز اذلات ومظلم اذلات... وجاهل اذلات وأين مســاخنته مع 
احلقيقة املقّدســة اليّت يه عني الوجود وانلور احلقييّق والعلم والقدرة واحلياة 
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وسائر الكماالت اذلاتّية؟!« ]طهراين، عرف وصوىف چه ميگويند؟ ص 316 و317[.
وجديٌر باذلكــر أّن املريداماد يوّضح مفاد قاعدة الســنخّية بما يعرّب عنه 
باخلصوصّية اذلاتّية قائاًل: »جيب أن يكون لــّل علٍّة موجبٍة ملعلوٍل بعينه، 
خصوصّيٌة ذاتّيٌة بالنســبة إىل ٰذلك املعلول، تســتوجب ترتّبه خبصوصه ىلع 
نفس ذاتها، بما يه يه « ]املريداماد، القبســات، ص 356[. وهو حياول بيان قاعدة 
الواحد عن طريق الســنخّية واملناســبة اذلاتّية. وبما أّن السنخّية بني العلّة 
واملعلــول من حيث الوحدة والكرثة يه عبارٌة أخــرى عن وحدة املعلول يف 
حالة وحدة علّته اتلاّمة، ووحدة العلّة يف حالة وحدة معلوهل؛ فهناك عالقٌة 
وثيقٌة بني الســنخّية وقاعــدة الواحد. وٰهذا ما دفع الكثري من الفالســفة 
املســلمني إىل االهتمام بقاعدة الســنخّية؛ باعتبارها أهّم ديلٍل ىلع قاعدة 
ني، احلكمة املتعايلة يف األســفار العقلية األربعة، ج 7، ص 236؛ 

ّ
الواحــد. ]ظ: صدر املتأهل

الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 165؛ مصباح يزدي، آموزش فلســفه، ج 2، ص 72[، ليس 

ٰهذا فحســب، بل اعترب ابلعض قاعدة الواحد أســاس اتلوحيد، فلقاعدة 
الســنخّية اليّت تعّد ديلاًل لقاعدة الواحد أهّمّيــٌة كبريٌة يف اتلوحيد. ويمكن 
القول إّن قاعدة السنخّية وّفرت األرضّية لطرح مسائل من قبيل العالقة بني 
املعلوالت الكثــرية واإلهٰل الواحد، والعالقة بني احلادث والقديم، والعالقة 

بني املتغرّي واثلابت وغريها.
وإذا أردنا تبويب األقوال يف قاعدة الســنخّية بشٍل جممٍل نقول: إّن أكرث 
الفالســفة املســلمني وكٰذلك املعزتلة من املتلكّمني يعتقدون بٰهذه القاعدة 
]الطــويّس، تلخيص املحّصل، ص 237[. ويف املقابل هناك من ينكرها بنحو السابلة 

اجلزئّية، وٰذلك بتحديد جمال ٰهذه القاعدة، أو ىلع حنو السابلة اللكّية، ومنهم 
املتلكّمون األشاعرة كفخر ادّلين الرازّي والغزايّل ]الرازّي، املباحث املرشقّية يف علم 
ّيــات والطبيعّيات، ج 1، ص 466 و467؛ الغزايّل، تهافت الفالســفة، ص 135 –155[. 

ٰ
اإلهل
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وكٰذلك بعض الفالســفة وأصحاب مدرســة اتلفكيك. وقــد حاول الكثري 
من الفالسفة يف الرّد ىلع إشــاكالت منكري قاعدة السنخّية، ومنهم نصري 
ي بذل قصارى جهده يف الرّد ىلع شــبهات الفخر الرازّي، 

ّ
ادلين الطويّس اذل

ي وّضح ٰهذه القاعدة بمنهجه الوجودّي ودافع عنها 
ّ

ني اذل
ّ
ومنهم صدر املتأهل

بكّل مــا يملكه من قوٍّة. وهنا أحاول بيان دوافع إنكار ٰهذه القاعدة ورّدها، 
 ومن ثّم االستدالل عليها، وسيّتضح أّن معظم 

ً
مستعينًا بتوضيح القاعدة أّوال

اإلشاكالت أو مجيعها تنحّل باتلصّور الصحيح لٰهذه القاعدة العقلّية.
وألجل أن يّتضح معالم قاعدة الســنخّية نقــول باإلمجال إّن ابلحث عن 
املفردات ادلاليّلة رضوريٌّ  بليان املراد من املفاهيم واملصطلحات يف ابلحث، 
وكٰذلك لّك معرفٍة حصويّلٍة غري بدهّيٍة حنصل عليها من خالل بعض املقّدمات، 
وال شــّك أنّنا حنصل ىلع نتيجٍة معّينٍة بواسطة ٰهذه املقّدمات، وال حنصل ىلع 
أّي نتيجٍة، فال يمكن قبول حتّقق اتلفكري بدون قاعدة السنخّية ]ظ: مطهری، 
جمموعه آثار، ج  6، ص 685[. إذن إنكار السنخّية يؤّدي إىل السفسطة؛ ألنّه يف ٰهذه 

احلالة يمكن احلصول ىلع أّي نتيجٍة مع أّي مقّدماٍت.
وٰهذا اتلصّور العاّم والصحيح هو ما تّم اتلدقيق فيه يف الفلســفة واشــتهر 
بعنوان »قاعدة الســنخّية. فعل أساس ٰهذه القاعدة، يصدر من العلّة املعّينة 
معلوٌل خاصٌّ فقط، كما يصّح صــدور معلوٍل معنّيٍ من العلّة اخلاّصة فقط. 
وحاول بعض احلكماء استنتاج قاعدةٍ مهّمٍة أخرى ويه قاعدة الواحد من أصل 
ها ودراسة مدى 

ّ
السنخّية، وحنن هنا لسنا بصدد رشح قاعدة الواحد وبيان أدتل

دالتلها وجماهلا وعرض نتاجئها وتطبيقاتها، ولٰكن نؤّكد ىلع نقطٍة يه أّن قاعدة 
الســنخّية توجد يف لّك ماكٍن يوجد فيه أصل العلّّية، ويه جتري حيثما تكون 
العلّّية قائمًة، وللسبب نفسه نذكر أقسام العلّة بقدر ما يرتبط بابلحث، بعد 

اإلشارة إىل أصل العلّّية، ورشح قاعدة السنخّية بعدها.



203

دور قاعدة السنخّية في معرفة مبدإ الوجود

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

أّوًل: أصل العّلّية وأنواع العلل

القضّيــة اتلحليلّية الّــيت مفادها »لّك موجوٍد ممكٍن هل علٌّة تســّم أصَل 
العلّّية. ٰهذه القضّية من ابلدهّيات األّويّلة، ويكيف يف تصديقها تصّور أجزاء 
ٰهــذه القضّية فقط. إذن ال حيتاج اتلصديق بها إىل إثباٍت واســتدالٍل. وليس 
ٰهذا فحسب، بل ال يمكن إقامة الربهان إلثباتها؛ ألنّه يؤّدي إىل املصادرة ىلع 
املطلوب. ويف أصل العلّّية يندرج املحمول يف املوضوع، حبيث يمكن احلصول 
عليــه من خالل اتلحليل اذلهــيّن ملفهوم املوضوع. وٰهــذه القضّية يف حكم 
القضّية الرشطّية فال يمكن توّقع إثبات وجود عالقة العلّّية يف اخلارج، بل إذا 
اكن هناك موجوٌد ممكٌن فال بّد هل من علٍّة، وبما أّن لّك شخٍص جيد ذاته وأفعاهل 
وانفعاالته انلفسّية وما شابه ٰذلك بالعلم احلضورّي، فيمكن هل أن جيد بعض 
مصاديق العلّة واملعلول وحيكم ىلع املعلول بأنّه حيتاج إىل العلّة بعد احلصول 
ىلع مفاهيم العلّة واملعلول بنفس الطريقة. من ٰذلك ىلع ســبيل املثال العالقة 
القائمة بني انلفس وأفعاهلا اكإلرادة، وكٰذلك الصور اذلهنّية. وأّما ما وراء ٰذلك 

فيحتاج إىل إقامة برهاٍن. ]مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 2، ص 44 و45[
وأّما العلّة يف ٰهذا املقال بمعىن موجوٍد يتوّقف عليه موجوٌد آخر يف وجوده 
ني، احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية 

ّ
وحتّققه. العلّة بٰهذا املعىن العاّم ]ظ: صدراملتأهل

األربعة، ج 2، ص 127[ تنقسم إىل أقساٍم متنوّعٍة نشري إىل بعضها بقدر ما حنتاج 

إيله يف حبثنا ٰهذا:

أـ  العّلة التاّمة والعّلة الناقصة

العلّة تســّم تاّمًة عند توّفر لّك الرشائط وعدم وجــود أّي مانٍع تلحّقق 
موجوٍد آخر، وبعبارٍة أخرى: العلّة اتلاّمة عبارٌة عن موجوٍد ليس وجوده الزًما 
تلحّقق موجوٍد آخر - أي املعلول - فحســب، بــل يه اكفيٌة خبالف العلّة 
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 أنّها ليست اكفيًة. املقصود من 
ّ

انلاقصة، فرغم أنّها الزمٌة تلحّقق املعلول إال
العلّة يف أصل العلّّية هو العلّة بكال قسميها اتلاّمة وانلاقصة، بمعىن أنّه إذا 
اكنت العلّة مرّكبًة، يكون لّك جزٍء من أجزائها علًّة ناقصًة، وجمموع األجزاء 
- بصورة العاّم املجمويّع - علًّة تاّمًة. جديٌر باذلكر أّن عالقة السنخّية يمكن 
 أنّنا سرنّكز ىلع السنخّية بني العلّة اتلاّمة 

ّ
طرحها حّت يف العلل انلاقصة، إال

ومعلوهلا؛ للحفاظ ىلع حدود موضوع ٰهذا املقال ومدياته.

بـ  العّلة المانحة للوجود والعّلة الطبيعّية

يعّد تقســيم العلّة إىل قســميها املاحنة للوجود والطبيعّية من اتلقسيمات 
املؤثّرة يف هيلكّية ابلحث يف قاعدة السنخّية، كما هل أهّمّيٌة وتأثرٌي أيًضا؛ نظًرا 
الختالف صياغة ٰهذه القاعدة يف العلــل املاحنة للوجود من جانٍب، والعلل 
الطبيعّية من جانٍب آخر، واختالف أدلّة ثبوتها. العلّة املاحنة للوجود عبارٌة عن 
موجوٍد يعطي املعلول وجوده، وبعبارةٍ أدّق يوِجده. وىلع أســاس بعض القواعد 
الفلسفّية ال يمكن احلصول ىلع أّي مصداٍق للعلّة ٰهذه يف املوجودات الطبيعّية 
ويف العالَم الطبييّع بوصفه طبيعيًّا. ويقصد من العلّة الطبيعّية ســبب احلركة 
وتغيريات األجسام كعلّّية اإلنســان لألجهزة اإللكرتونّية ادلقيقة ]ظ: مصباح 
يــزدی، آموزش فلســفه، ج 2، ص 20[. وإنّه ملن املثري أّن بعض املتلكّمني األشاعرة 

كفخر ادلين الرازّي أنكر السنخّية بني العلل املاحنة للوجود ومعايللها ]الرازّي، 
ّيات والطبيعّيــات، ج 1، ص 466[، ىلع الرّغم من قبول 

ٰ
املباحــث املرشقّية يف علــم اإلهل

الســنخّية بني العلل الطبيعّية ومعايللها، وحّت قبوهلا بني أعمال اإلنســان 
وشــالكته، يقول الرازّي: »إنّه - تعاىل - بنّي ... أّن القرآن بالنسبة إىل ابلعض 
يفيد الشــفاء والرمحة، وبالنســبة إىل أقواٍم آخرين يفيد اخلسارة واخلزي، ثّم 
أتبعه بقوهل: ﴿قُْل لُكٌّ َيْعَمُل ىلَع  شــالِكَِتِه﴾  ومعنــاه أّن الالئق بتلك انلفوس 
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الطاهرة أن يظهر فيها من القرآن آثار اذلاكء والكمال، وبتلك انلفوس الكدرة 
أن يظهر فيها من القرآن آثار اخلزي و الضالل، كما أّن الشــمس تعقد امللح 
وتلني ادلهن وتبيض ثوب القصار وتســود وجهه« ]الرازّي، اتلفسري الكبري )مفاتيح 
الغيــب(، ج 21، ص 391[. كما حّدد بعض املفّكرين اآلخرين أيًضا جمال قاعدة 

السنخّية يف العلل املاّديّة ومعايللها وأنكروها يف علم املجّردات ]ظ: يرثیب، نقدی 
بر قاعده الواحد و اصل سنخيت، ص 258 – 261[.

جـ  العّلة الحقيقّية والعّلة المِعّدة

بمــا أّن العلل الطبيعّية توّفر األرضّية تلحّقق املعلول فقد ســّميت علاًل 
إعداديًّة، يف مقابل العلل احلقيقّية، ومن أهّم وجوه اتلمايز بني ٰهذين انلوعني 
من العلّة هو عدم رضورة مصاحبة العلّة للمعلول دائًما يف العلّة املعّدة. توضيح 
ٰذلك أّن ابلّناء ىلع سبيل املثال يوّفر أرضّية بقاء ابلناء بنقل مواّد ابلناء إىل ماكنه 
املناسب، وترتيبها حســب هيئٍة خاّصٍة، وال يصاحب ابلناء دائًما وال يبىق 
ببقاء ابلناء. فعلّّية ابلّناء بالنسبة إىل بقاء ابلناء ليست علًّة حقيقّيًة، خبالف 

علّّيته بالنسبة إىل إرادته وحركة يده ما دامت متحّركًة. 
وٰهكذا يمكن القول جبريان الســنخّية يف العلل املعّدة أيًضا؛ إذ ال يمكن 
ا لّل شٍء. إذن ليس لّك ظاهرةٍ مســبوقٍة بأّي ظاهرٍة  أن يكون لّك شٍء معدًّ
اكنت، كما ال يصّح توّقع لّك ظاهرةٍ من أّي أرضّيٍة )ظاهرةٍ)، فيوجد لّك حادٍث 
ماّديٍّ من أرضّيٍة معّينٍة تالئمه ]ظ: الطويّس، رشح اإلشارات واتلنبيهات مع املحاكمات، 
ج 3، ص 97 – 109[. فتجري قاعدة الســنخّية يف كال قسيم العلّة وهما العلّة 

احلقيقّية واملعّدة، ويمكن اتلعّرف ىلع مصاديقها يف العلل اإلعداديّة باملشاهدة 
واتلجربة. 
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ثانًيا: بيان قاعدة السنخّية )تقريرات القاعدة(

حنــاول ىلع ضوء ما وّضحناه حول أصل العلّّية وأقســام العلّة بيان قاعدة 
السنخّية، حبيث تكون عّمًة وشاملًة جلميع أقسام العلّة. وهنا نتطّرق إىل بيان 
معناها اللغوّي بشــٍل خمترٍص، ويمكن بيان املعىن اجلامع واملشرتك يف كثرٍي 
ــنْخّية هو األصل  ]معجم مقاييس اللغة، ج  3،   من املعاجم، بل مجيعها بقونلا: إّن السِّ
ص 105؛ جممع ابلحرين، ج  2، ص 435؛ لســان العرب، ج  3، ص 26؛ كتاب العني، ج  4، ص 200؛ 

املصبــاح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافيّع، ج  2، ص 291؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج  4، 

ص 279[. وىلع ٰهذا األساس، السنخّية عبارٌة عن املشاركة يف األصل. وحنن لسنا 

بصدد بيان عالقة معناها اللغوّي واالصطاليّح، وربما ٰهذا ابلحث يبّعدنا عّما 
حنن بصدده من تبيني مفاد القاعدة ىلع أساس ما توّصلنا إيله من أدلٍّة، وأخذ 

ما بيّنه املفّكرون يف رشح قاعدة السنخية بنظر االعتبار.
إّن الفالســفة واملتلكّمني والعرفاء بيّنوا قاعدة الســنخّية، أو أشاروا إىل 
حمتواهــا بعباراٍت متعّددٍة، مثل قوهلم: »إّن الــش ء ال يصدر عنه وال يثمر 
 فلســىف در فلســفه اســالیم، ج 1، 

ّ
 ما يضاّده ويباينه« ]ظ: ابراهيم ديناىن، قواعد لک

ص 247 – 252[ و»فعــل لّك ش ٍء ال بّد أن يكــون مثل طبيعته« و»لّك معلوٍل 

قبل حتّققه اخلــاريّج ال بّد أن يكون هل نوع حتقٍق يف وجــود علّته« و»العلّة 
يف ذاتها تقتيض وجود معلوهلا« وماشــابهها ]ظ: آشــتياىن، رشح مقدمه قيرصى بر 
فصــوص احلكم ، ص 274[. وجاءوا ببيانــاٍت خمتلفٍة تلبيينها ]ظ: آشــتياىن، رشح بر 

ني،  احلكمة املتعايلة يف األســفار العقلّية األربعة، ج 6، ص 110؛ 
ّ
زاد املســافر، ص 460؛ صدر املتأهل

ّيات)، ص 268 – 270[. 
ٰ
وراجع أيًضا املصدر الســابق، ج 7، ص 158 - 160؛ ابن سينا، الشفاء (اإلهل

وىلع الرغم من ٰذلك، يبدو أّن بيان مفاد قاعدة الســنخّية حبيث يشمل مجيع 
أقوال املفّكريــن وذوي االختصاص يف ٰهذه املســألة صعٌب، ولٰكن يمكن 
، واملعلول  القول إّن الســنخّية عبارٌة عن أّن »العلّــة املعّينة هلا معلوٌل معنّيٌ
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اخلاّص هل علٌّة خاّصٌة«. وىلع ٰهذا األســاس ال يوجد لّك معلوٍل من لّك علٍّة، 
وكٰذلك العكس. وبعبارٍة خمترصة، الســنخّية يه عالقٌة ومناسبٌة خاّصٌة بني 
موجوداٍت معّينــٍة. وٰهذه العالقة يمكن احلصول عليهــا بمراجعة الوجدان 
واحلاالت ابلاطنّية كما يه واضحٌة بشهادة اختباراٍت وجتارب ساذجٍة؛ فال 
أقرأ علم األحياء استعداًدا للمشاركة يف امتحان الرياضّيات. حنن حباجٍة إىل 
تركيٍب كيمياويٍّ خاصٍّ للحصول ىلع املاء، واتلواصل اآلمن والرسيع وقليل 
اتللكفة رهنٌي باســتخدام قنوات اتلواصل االجتمايّع اخلاّصة، وهناك آالف 
األمثلــة من اتلجارب ابلاطنّية واخلارجّية تلوضيح وجود العالقة اخلاّصة بني 
بعــض املوجودات وبعضها، وال حيتاج بيان ٰهذا املعىن من الســنخّية – وال 
ســّيما يف علم الطبيعة – إىل اســتدالالٍت معّقدٍة. وبصورٍة عّمٍة إذا اكنت 
الرشائط واملقّدمات املاّديّة والطبيعّية متســاويًة يف موردين، فانلتيجة أيًضا 

 إذا لم تكن الرشائط متساويًة تماًما.
ّ

تكون متساويًة، وال تتغرّي انلتيجة إال
وبما أّن تشخيص ٰهذه العالقة بني املوجودات الطبيعّية واحلصول ىلع مصاديق 
السنخّية بني العلل الطبيعّية ومعلوالتها متاٌح وممكٌن باتلجربة وليس بالعقل 
ف، إذن ال نرّكز يف ٰهذه املقالة ىلع ٰهذا انلوع من السنخّية؛ فبانلظر إىل  الرصِّ

موضوع املقالة نواصل ابلحث يف دائرة العلّة احلقيقّية واملاحنة للوجود.
ا، وهو عبارٌة  إّن للسنخّية بني العلّة املاحنة للوجود ومعايللها معىًن خاصًّ
عــن أّن العلّة واجدٌة لكماالت معلوهلا بنحــٍو أىلع وأرشف ]الطباطبايّئ، نهاية 
احلكمة، ص 280؛ آشــتياىن، رشح بر زاد املسافر، ص 460؛ مصباح يزدی، آموزش فلسفه، 

ج 2، ص 68 و69[، وهنا نتســاءل: هل توجد ٰهذه العالقــة بني العلّة املاحنة 

للوجــود ومعلوهلا بالفعل؟ وما هو ادليلل عليه؟ ال شــّك أّن اتلجربة قارصٌة 
 إىل العلم احلضورّي أو 

ّ
عن إثبات أو نيف ٰهذه العالقة واملناسبة، فال مفّر إال

الربهان العقيّل، وحنن يف ٰهذه املقالة نرّكز ىلع الربهان العقيّل لقاعدة السنخّية 
مشريين إىل أهّم تطبيقاتها العقديّة بمحورّية معرفة مبدإ الوجود. 
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ثالًثا: تنبيهات قاعدة السنخّية

كما أرشنا آنًفا، فإّن وجود عالقٍة خاّصٍة ومناســبٍة بني بعض املوجودات 
، وىلع أقّل تقديٍر فهو أمٌر ارتكازيٌّ وقريٌب إىل ابلداهة، والحنتاج إىل  بديهٌّ
بذل اجلهود يف إثباته، وقد يشــار إىل ٰهذه انلقطــة بتعبري »أدلّة ثبوت قاعدة 
 من »أدلّة إثبات قاعدة السنخّية، وىلع الرّغم من ٰذلك نأيت 

ً
الســنخّية بدال

بأدلٍّة تنبيهّيٍة لإلرجاع إىل أمٍر بديهٍّ حلصول ايلقني املضاعف أو رفع بعض 
الشبهات يف ٰهذا ابلحث. 

الدليل األّول

ا يثبت السنخّية انلوعّية،  ويف مقام بيان أدلّة ٰهذه القاعدة نذكر ديلاًل عمًّ
وينتج أّن العلل اتلاّمة املشابهة هلا معايلل مشابهٌة، وىلع العكس ]ظ: عبوديت، 

درآمدی بر فلسفه اسالیم، ص145-146[، فنقول:

إذا فرضنا علّتني تاّمتني )A1-A2( متشــابهتني تماًما يف خصوصّياتهما 
)x1-xn( وهلما معلوالن )a1-a2(، يملك أحدهما فقط )مثاًل  a1( خاصّية 
)x(، خبالف اآلخر يؤّدي إىل اخللف وهو حماٌل. وإيلكم توضيح ادليلل ضمن 

املراحل اتلايلة:
.A1 من x صدرت خاصّية

.)x1-xn( واجدٌة خلصوصّيات A1

.)x1-xn( معلولٌة خلصوصّيات x إذن، خاصّية
لو اكنت خصوصّيات )x1-xn( متواجدًة يف A2، وال توجد خاصّية x يف 

a2 لزم الرتجيح بال مرّجٍح.

.a2 يف x ولكن ال توجد خاصّية
 تتواجد خاصّية x يف a1 وهو خالف الفرض، أو توجد خاصّية 

ّ
إذن إّما أال
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x يف a2 أيًضا وهو املطلوب. وال خييف إماكنية الوصول إىل املطلوب عن طريق 
 a2 ما لـ a1 استخدام قاعدة اســتحالة اتلناقض أيًضا؛ إذ إنّه لو لم تكن لـ
مــن خصوصّياٍت يلزم أن توَجد خاصّية x مــن خصوصّيات )x1-xn(  من 
جانــٍب، و التوجد خاصّية x من خصوصيــات )x1-xn( من جانٍب آخر، 

فيلزم اتلناقض. إذن العلل اتلاّمة املشابهة هلا معايلل مشابهٌة. 
ويمكن إقامة مثل ٰهذا ادليلل تلوضيح أّن املعايلل املشــابهة هلا علٌل تاّمٌة 
مشــابهٌة. لو فرضنا معلولني )a1-a2( مشــابهني تماًمــا يف خصوصّياتهما 
)x1-xn( وهلمــا علّتان )A1-A2( يملك إحداهما فقط )مثاًل A1( خاصّية 
)x(، خبالف اآلخر يؤّدي إىل اخللف وهو حماٌل. وإيلكم توضيح ادليلل ضمن 

املراحل اتلايلة:
.a1 دوٌر لصدور A1 يف x خلاصّية

X علّة إلحدى خصوصيات )x1-xn( أو علّة ملجموعها.
خصوصيــات )x1-xn( موجودة يف a2 ولكن ليســت أّي واحٍد منها 

. x لـ 
ً

معلوال
إذن يمكن تواجد ٰهذه اخلصوصّيات بدون أن يكون لـ x دوٌر يف وجودها.

ولٰكن ىلع أساس ما فرضناه، فإّن ٰهذه اخلصوصّيات يف a1 وجدت بسبب 
وجود خاصّيــة x ويف a2 بدون أن يكون لـ x دوٌر يف وجودها، وٰهذا ترجيٌح 

بال مرّجٍح، وهو حماٌل، فاملعايلل املشابهة هلا علٌل مشابهٌة.
وربما يشــل ىلع عمومّية انلتيجة بأّن بعض انلظرّيات العلمّية احلديثة 
كنيف انلظام اخلاّص يف علم اذلّرات ىلع أســاس بعض انلظرّيات يف الفزيياء 
احلديثــة )فزيياء الكّم( التتالءم معها، ولٰكن نقــول: ال بّد من أخذ مجيع 
اخلصوصّيات ادلخيلة يف وجود املعلول )x1-xn( بنظر االعتبار، ومن املحتمل 
أن يكون العلم احلديــث قارًصا يف اتلعّرف ىلع مجيــع ٰهذه اخلصوصّيات، 



210

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

وليس هنــاك أّي ديلٍل ىلع معرفة مجيع العوامل ادلخيلة يف وجود املعلول يف 
علم الطبيعة. ويمكن الرّد ىلع احتمال عدم وجود العالقة املعّينة بني الظواهر 
املاّديّة، واســتحالة اتلقدير اجلزيّم يف علم الطبيعة بقونلا: إّن ٰهذا االحتمال 
ال ينتج إبطال الســنخّية، بل هو بمعىن عدم اّطالعنا ىلع العوامل القطعّية 

ادلخيلة يف وجود املعايلل ]ظ: مطّهري، جمموعه آثار ، ج  6، ص 685 و686[.

الدليل الثاني

ويمكن االستدالل ىلع قاعدة السنخّية اكتلايل:
1 ـ لو لم تكن بني العلّة واملعلول عالقة السنخّية للزم كون لّك شٍء علًّة 

 لّل شٍء، كما يلزم الصدفة.
ً

لّل شٍء، وكونه معلوال
2 ـ لٰكن اتلايل باطٌل.

3 ـ فاملقّدم مثله.
]مطّهري، جمموعه آثار، ج  5، ص177؛ ج 6، ص 652؛ الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 166[

ويمكن توســيع ٰهذا ادليلل وإضافة اســتحالة الرتجيح بال مرّجٍح ايله، 
وإعدة صياغتها وعرضها اكدليلل اثلالث:

الدليل الثالث

يمكن تصّور الســنخّية من جهة العلّة كما يمكــن تصّورها من جانب 
املعلول. ويمكن تقرير ادليلل بٰهذه املالحظة اكتلايل:

1 ـ الســنخّية يه أن تكون هناك خصوصّيٌة يف العلّــة، فيوَجد املعلول 
باعتبــار وجود تلك اخلصوصّية يف العلّة، و أن تكون هناك خصوصّيٌة يف 

املعلول تربطه بعلّته اخلاّصة.
2 ـ لو لم تكن هناك خصوصّيــٌة يف العلّة، فيوَجد املعلول باعتبار وجود 
تلــك اخلصوصّية يف العلّــة، فال جيب صدور معلوٍل خــاصٍّ من العلّة 

املفروضة، فوجود معلوٍل خاصٍّ دون آخر منها ترجيٌح بال مرّجٍح.



3 ـ لٰكّن اتلايل باطٌل حبكم العقل.
4 ـ فاملقّدم مثله.

5 ـ لو لم تكن خصوصّيٌة يف املعلول تربطه بعلّته اخلاّصة يلزم إّما صدور 
لّك معلوٍل من أّي علٍّة أو عدم صدور أّي شٍء من أّي شٍء.

6 ـ لٰكّن اتلايل باطٌل حبكم العقل واتلجربة.
7 ـ فاملقّدم مثله.

]مطّهري، جمموعه آثار، ج  5، ص177؛ ج 6، ص652 ، الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 166[

الدليل الرابع

يمكن إقامة ديلٍل ىلع السنخّية بما نسّميه "ديلل االختصاص"، وٰذلك بعد 
فرض تساوي نسبة لّك علٍّة مع لّك معلوٍل، وىلع العكس، ومن ثّم إبطال ٰهذا 

الفرض عن طريق إثبات أنّه يؤّدي إىل حماالٍت اكتلناقض والتسلسل:
1 ـ لو فرضنا تســاوي نسبة لّك علٍّة مع لّك معلوٍل وىلع العكس، فيطرح 
الســؤال عن صدور معلوٍل معــنّيٍ عن علٍّة تاّمــٍة معّينٍة وىلع العكس. 

ولإلجابة عن ٰهذا السؤال نقول:
2 ـ لــو اكن معلوٌل معنّيٌ (B) وجد من علٍّة تاّمــٍة معّينٍة (A) دون علٍل 
 (B) معّينًا 

ً
تاّمــٍة أخرى، أو اكنت علٌّة تاّمٌة معّينــٌة (A) أوجدت معلوال

 عدم اختصاص أّي معلوٍل بأّي علٍة، 
ّ

دون معايلــل أخرى، ال حيتمل إال
وىلع العكــس؛ أو قبول االختصاص بــدون أن يكون لالختصاص ٰهذا 
ديلٌل، أو قبول االختصاص ووجود علٍّة غري ذاتّيٍة لالختصاص، أو قبول 

االختصاص باعتباره أمًرا ذاتيًّا ورضوريًّا بني العلّة واملعلول.
3 ـ ولٰكن ال يمكن قبول االحتماالت اثلالثة األوىل اليّت تؤّدي إىل إنكار 

السنخّية بني العلّة واملعلول.
4 ـ يبىق االحتمال الرابع. إذن اختصاص معلوٍل معنّيٍ بعلٍّة تاّمٍة معّينٍة، 
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وىلع العكس يكــون أمًرا ذاتيًّا ورضوريًّا بينهمــا، وهو عني وجودهما، 
واذلايّت ال يعلّل.

وأّما يف معرض الكالم عن بطالن االحتماالت اثلالثة األوىل نقول:
1 ـ ال يمكن قبــول االحتمال األّول )أي عدم اختصاص أّي معلول بأّي 

علٍة وىلع العكس(؛ ألنّه:
أ ـ لو اكن لّك علٍّة موجدًة جلميع املعايلل، أو ىلع العكس - أي تكون 
 )B( لــّل علٍّة عالقٌة مع أّي معلوٍل - للــزم أن تكون ملعلوٍل واحٍد

.)A1-A2 أكرث من علٍّة تاّمٍة )مثاًل
 A2 إىل B ؛ فال حيتاجB يوَجد A1 بـ  لٰكّن اتلايل باطٌل؛ ألنّه بتحّقق
يف حتققه. إذن A2 ال تكون علّــًة تاّمة تلحّقق B واملفروض خالفه. 
وإضافــًة إىل ٰذلك يلزم أن تكون A2 علًّة تاّمًة ىلع أســاس املقّدمة 
الســابقة، ويف الوقت نفســه ال تكون علًّة تاّمًة كما رشحناه يف ٰهذه 

املقّدمة، وهو تناقٌض.
ج ـ فاملقّدم مثله.

دـ  ولو لم توِجد أّي علٍّة أيَّ معلوٍل، أو ىلع العكس - أي ال تكون هناك 
عالقٌة بني أّي واحدةٍ من العلل واملعايلل - للزم بطالن أصل العلّّية.

 ـهـ لٰكــّن اتلايل باطٌل؛ ألّن العلّــة ال تكون علًّة بدون أن يكون هلا 
 بدون أن يصدر من علٍّة، ويعّد 

ً
معلوٌل، واملعلول ال يكــون معلوال

أصل العلّّية من ابلدهّيات كما رشحناه سابًقا.
و ـ فاملقّدم مثله.

2 ـ وال يمكــن قبول االحتمال اثلاين )أي قبــول االختصاص بدون أن 
يكون لالختصاص ٰهذا ديلٌل(؛ ألنّه:

أ ـ لو لــم يكن الختصاص معلوٍل معــنّيٍ بعلٍّة تاّمــٍة معّينٍة ديلٌل، 
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للزم منه إنكار أصل العلّّية، واختصــاص بعض العلل اتلاّمة فقط 
بمعايللها وىلع العكس.

ي بصدد 
ّ

ب ـ لٰكّن اتلايل باطل؛ ألنّه ىلع أســاس ٰهذا االحتمال اذل
إنكار السنخّية، يكون االختصاص بني العلل واملعايلل أمًرا ممكنًا ال 

رضوريًّا، فيحتاج ٰهذا االختصاص املمكن إىل علٍّة إلماكنه.
ج ـ فاملقّدم مثله.

3 ـ وال يمكن قبول االحتمال اثلالث )أي قبول االختصاص ووجود علٍّة 
غري ذاتّيٍة لالختصاص(؛ ألنّه:

أـ  لــو لم يكن االختصاص ذاتيًّا ورضوريًّا للعلّة اتلاّمة )A( واملعلول 
)B(، بــل اكنت هناك علّــٌة غري ذاتّيٍة كـــ )C( لٰهذا االختصاص، 
 ،)B(و )A( نفســها وبذاتها علًّة الختصاص )C( الحتمل أن تكون
 )A( ســّبب اختصاص )C1( بعضهما ببعٍض، أو هناك عمٌل آخر كـ
 )C2( ويه )C1(  بعضهما ببعض، كما توجد علٌّة أخرى  لعلّّية )B(و

وٰهكذا إىل غري انلهاية.
ب ـ لٰكــّن اتلايل بشــّقيه باطٌل؛ وٰذلك ألّن االحتمــال األّول يؤّدي 
 )B(و )A( الختصاص )C( إىل اتلناقض. وتوضيحه أّن قبــول علّّية
بعضهمــا ببعٍض يعين أنّه ال يمكن أن تكــون )A( أو )B( علًّة لٰهذا 
االختصاص، وتكون )C( علًّة تاّمــًة لـ )A( أو )B(، وٰهذا خالف 
فرض عدم الســنخّية، بمعىن كون االختصاص ذاتيًّا للعلّة واملعلول. 
فيلزم قبول الســنخّية من جانٍب نظًرا إىل ما وّضحناه يف قبول علّّية 
)C( الختصاص )A( و)B( بعضهما ببعٍض، وعدم قبول الســنخّية 
حســب الفرض من جانب آخر، وهو تناقــٌض. وأّما االحتمال اثلاين 
 )B( فيؤّدي إىل التسلسل، أي يلزم حتّقق العلل الالمتناهية تلحقق

من )A(، وهو حماٌل.
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ج ـ فاملقــّدم مثله. إذن اختصاص العلّة اتلاّمــة بمعلوٍل معنّيٍ ذايتٌّ 
، وىلع العكس، وهو املطلوب. ورضوريٌّ

ويمكن تلخيص ادليلل كما ييل: 
1 ـ لو لم تكن السنخّية قائمًة بني العلّة اتلاّمة واملعلول، للزم اتلناقض أو 

التسلسل أو إنكار أصل العلّّية.
2 ـ لٰكّن اتلايل باطٌل.

3 ـ فاملقّدم مثله.
]للتفصيل األكرث انظر: عبوديت، هست شناىس، ص 199 – 203[

الدليل الخامس

وخيتّص ٰهذا ادليلل بالعلّة املاحنة للوجود وكما رشحنا سابًقا، يمكن بيان 
قاعدة الســنخّية يف العلّة املاحنة للوجود بأنّها واجدٌة لكماالت املعايلل بنحٍو 
أىلع وأرشف، واستدّل عليه كثرٌي من الفالسفة، وال سّيما ىلع أساس مباين 

احلكمة املتعايلة، ويمكن تلخيصه كما ييل:
1 ـ العلّة تعطي املعلول وجوده وكماالته.

2 ـ معطي الشء ال يكون فاقًدا هل، بل مبدأ لّك كماٍل هو أوىل به.
3 ـ العلّة ال تكون فاقدًة لوجود املعلول وكماالته.

لقد عّد ابلعض ٰهذه القاعدة بما هلا من كربى مفادها »معطي الشء ال يكون 
فاقًدا هل« بدهّيًة: »السنخّية معتربةٌ بني العلّة واملعلول، ومعطي  الش ء ليس فاقًدا 
 هل، وقد اّدىع بعض املحّققني بداهة ٰهذا« ]الســزبوارّي، اتلعليقات ىلع الشواهد الربوبّية،

ني كربى ٰهذا االســتدالل فطرّيًة إذ يقول: »يمتنع أن 
ّ
 ص 604[. ويعّد صدر املتأهل

يكون مفيض  الكمال  قارًصا عنه، فيصري املستوهب أرشف من الواهب، واملستفيد 
ني، املبــدأ واملعاد، ص 89[. ويقول أيًضا: 

ّ
أكرم من املفيد، إذ الفطرة تأباه« ]صدراملتأهل

»كيف  يسوغ  عند ذي فطرةٍ عقلّيٍة أن يكون واهب كماٍل ما ومفيضه قارًصا عن 
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ذٰلك الكمال، فيكون املستوهب أرشف من الواهب، واملستفيد أكرم من املفيد« 
ني،  احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، ج 6، ص 176[. 

ّ
]صدر املتأهل

جديــٌر باذلكر أّن العالقة الوثيقة بني املعلول والعلّة املاحنة للوجود تّتضح 
أكرث عند مالحظة كون املعلول ربًطا بعلّته املاحنة للوجود يف نظام التشكيك، 
وجند االتلفات إىل ٰهذه انلقطة واالستدالل عليها يف لكمات حكماء كصدر 
ني ومــن تابعه يف احلكمة املتعايلة. وىلع ٰهذا األســاس يمكن توضيح 

ّ
املتأهل

االستدالل ضمن املراحل اتلايلة: 
أ ـ العلّية واملعلويّلة تستلزم العالقة بني شيئني غري متباينني.

ب ـ العالقة بني العلّة املاحنة للوجود واملعلول ليست إضافًة مقويّلًة، 
بل املعلول عني الربط بعلّته.

جـ  لّك معلــوٍل عني الربط بعلٍّة خاّصٍة؛ ألنّه ال معىن للربط املطلق 
وبدون الطرف.

4ـ  فهوّيــة لّك معلوٍل يه عالقته بعلٍّة خاّصٍة )مثاًل A(. فلو اكنت هناك 
علٌّة أخرى كـ )B( مــاكن تلك العلّة - أي )A( - ال يتغرّي طرف اإلضافة، 
فقــط بل تتغرّي تلك اإلضافــة، وكٰذلك ذاك املعلــول، فاالضافة بني العلّة 

واملعلول إضافٌة إرشاقّيٌة. ]ظ: مطهری، جمموعه آثار، ج 6، ص 674 و675[
وىلع أّي حاٍل يّتفق مجيع املعتقدين بقاعدة السنخّية أّن هناك خصوصّيًة 
ني،  احلكمة 

ّ
يف العلّة توجب صدور معلــوٍل معنّيٍ ال أّي معلوٍل اكن. ]صدر املتأهل

املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة،  ج 2، ص 205[

رابًعا: توظيف قاعدة السنخّية في معرفة مبدإ الوجود

إّن لقاعــدة الســنخّية دوًرا كبرًيا يف معرفة مبدإ الوجود، وال ســّيما يف 
صفات اإلهٰل؛ ولٰهذا الســبب وقع خالٌف شديٌد بني املعتقدين بٰهذه القاعدة 
ومنكريها يف أموٍر تتعلّق بابلحوث العقديّة، وال سّيما يف معرفة مبدإ الوجود. 



216

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

إذن نوّضــح بعض أهّم آثار ٰهذه القاعــدة باتلطّرق إىل كالم بعض منكريها 
والرّد عليه؛ حّت يّتضح دور ٰهذه القاعدة يف طّيات ابلحث:

1ـ  السنخّية وعدم صدور معاليل متعددٍة من مبدإ الوجود

لقد ثبت بالرباهني العقلّية أّن واجب الوجود بســيٌط، وال يوجد فيه أّي 
تركيٍب. فلو فرضنا صدور معلولني خمتلفني يرسي االختالف ٰهذا إىل العلّة 
وينســب إيلها، فال يكون بســيًطا وواحًدا. وبعبارٍة أخرى أّن السنخّية بني 
العلّة واملعلول تسّبب رسيان تعّدد املعايلل وتغايرها إىل تعّدد العلّة وتغايرها. 
فلو اكنت العلّة واحدًة يســتحيل صدور الكثري منها. وٰهذه القاعدة تســّم 
 الواحد«، كما يبحث 

ّ
قاعدة الواحد ويه عبارٌة عن »الواحد ال يصدر عنه إال

 عن الواحد«. ولقد طرح 
ّ

يف عكس ٰهذه القاعدة وهــو »الواحد ال يصدر إال
بعض احلكماء منــذ قديم الزمان قاعدة الواحد اليّت تدعمها الســنخّية يف 
املباحث املتعلّقة بصفات اإلهٰل كوحدته األحديّة. ومن ٰذلك ىلع سبيل املثال 
ي ال 

ّ
أفلوطني فهو يقول: »قــال احلكيم: كيف صار الواحد احلّق املحض اذل

كــرثة فيه بنوٍع من األنواع تنبعث منه كرثٌة من غري أن خيرج عن وحدانيّته 
وال أن يتكرّث، بل اشتّدت وحدانيّتـه عند إبداعه الكرثة؟« ]عبد الرمحٰن بدوي، 

أثولوجيا أفلوطني عند العرب، ص 218[

وال خيىف أّن املفّكرين اختلفوا يف تفسري ٰهذه القاعدة ونطاقها، وهل يه 
 كماٌل واحٌد، 

ّ
خمتّصٌة بواجب الوجود أو يه ختتّص بالعلّــة اليّت ليس هلا إال

ي يهّمنا هنا هو اتلذكري بأّن قاعدة الســنخّية 
ّ

وما إىل ٰذلك من مســائل. واذل
يكون هلا دوٌر يف معرفة مبدإ الوجود فيما لو اكن املقصود من الواحد هو مبدأ 
الوجود، ويســتند إىل قاعدة الســنخّية ديلاًل ىلع قاعدة الواحد. وأّما لو اكن 
املقصود من الواحد هو العلّة اليّت هلا كماٌل واحٌد ختتّص قاعدة الواحد بالعلّة 
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 كماٌل واحٌد، فال يكون هلا 
ّ

املجّردة األخرية يف سلسلة العلل اليّت ليس هلا إال
 كمال العلّة، ولٰكن يف مرتبٍة نازلٍة. 

ّ
ي ليس هل إال

ّ
 معلــوٌل واحٌد، وهو اذل

ّ
إال

ورغم أّن السنخّية قائمٌة بني العلّة واملعلول يف ٰهذه احلالة، غري أنّها ال تلعب 
دوًرا يف معرفة مبدإ الوجود.

2 ـ السنخّية واختيار مبدإ الوجود

اعرتض ابلعض ىلع قاعدة السنخّية بزعمهم أنّها ال تنسجم مع كون اإلهل 
خمتاًرا. توضيح ٰذلك أنّه لو اكنت هناك سنخّيٌة بني العلّة واملعلول لصدر املعلول 
املعنّي من العلّة املعّينة، وال يمكن أن يصدر ذاك املعلول من علٍّة أخرى. ويف 
ٰهــذه احلالة صدور املعلول من العلّة ٰهذه رضوريٌّ وال يتخلّف ]الغزايّل، تهافت 
الفالسفة، ص 121[، فما هو دور اختيار مبدإ الوجود يف خلق العالَم وتدبريه؟ وال 

سّيما مع قبول أّن املعلول حباجٍة إىل علّته بقاًء كما حيتاج إيلها حدوثًا، وقبول 
أّن العلّة تفيض الوجود إىل املعلول آنًا فآنًا؟ وألجل ٰهذه املشلكة نسب ابلعُض 
نظَم العالَم إىل اتلقارن واالتّفاق واتلعاقب أو إىل عدة اهلل أو إىل العادة اذلهنّية 
]ظ: الغــزايّل، تهافت الفالســفة، ص 225 – 231[. ومن العجيب أّن بعض املفّكرين 

املســلمني ينكرون العلّّيــة أو يفرسونها باتلعاقب واتلقارن وماشــابههما، 
ويصلــون إىل ما تنتيه إيله الفكرة اتلجريبّية الغربّية. واّدىع ابلعض أّن آراء 
الفالســفة تؤّدي إىل إنكار الصانع ]انظــر: الغزايّل، تهافت الفالسفة، ص120 و141[، 
ويف املقابل أشار أمثال ابن رشٍد أّن مثل ٰهذا املّديع واقٌع يف فّخ جحود الصانع 
احلكيم بإنكار بعض القواعد العقلّية ]ابن رشــٍد، الكشف عن مناهج األدلّة يف عقائد 
امللّــة، ص 167 – 169[. وجديٌر باذلكر أّن الغــزايّل رغم قبوهل أصل العلّّية ينكر 

الرضورة بني العلّة واملعلول إذ يقول: »مسألة االقرتان بني ما يعتقد يف العادة 
سببًا، وبني ما يعتقد مسبّبًا، ليس رضوريًّا عندنا، بل لّك شيئني، ليس ٰهذا 
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ذاك، وال ذاك ٰهــذا، وال إثبات أحدهما متضّمنًــا إلثبات اآلخر، و ال نفيه 
متضّمنًا نليف اآلخر؛ فليس من رضورة وجود أحدهما، وجود اآلخر، وال من 
الرضورة عدم أحدهما عدم اآلخر« ]الغزايّل، تهافت الفالسفة، ص 225[. وبإنكاره 
ٰهذا يمكن إجياد أّي معلوٍل آخر من العلّة، ويؤّدي إىل إنكار السنخّية أيًضا. 
 

ّ
ويعتقد أبو احلسن األشعرّي: ») ال عالقة( بوجهٍ )بني احلوادث( املتعاقبة )إال
بإجراء العادة خبلق بعضها عقيب بعض اكإلحراق عقيب مماّســة انلار والرّي 
بعد رشب املاء( فليس للماّســة والرشب مدخٌل يف وجود اإلحراق والرّي، بل 
الّل واقٌع بقدرته واختياره تعاىل؛ فله أن يوجد املماّســة بدون اإلحراق وأن 
يوجد اإلحراق بدون املماّســة، وكذا احلال يف سائر األفعال« ]اإلييّج واجلرجايّن، 
رشح املواقــف، ج 1، ص 242[. ومن الواضح أّن احلافز األســايّس النتماء بعض 

املفّكرين كأيب احلسن األشعرّي إىل نظرّية »عدة اهلل« هو احلفاظ ىلع صفات 
ابلارئ ومنها اختياره ]املصدر السابق، ص 241 و242[.

ينبيغ اإلشارة إىل أّن نطاق اإلشاكل ال ينحرص يف اختيار اإلهٰل، بل يرسي 
إىل لّك فاعٍل خمتاٍر، ولٰكن نظًرا الختصاص ابلحث ببيان آثار الســنخّية يف 
معرفة مبدإ الوجود؛ فقد رّكزنا ىلع تبيني العالقة بني الســنخّية وكون اإلهٰل 
ّية إنّه يصدر منه لّك شٍء 

ٰ
فاعاًل خمتاًرا: »فإنّا نقول حول اذلات املقّدسة اإلهل

باإلرادة؛ لأنّه فاعٌل باإلرادة والعقل، إنّما حيكم بالتســانخ والتشــابه بني 
العلّــة واملعلول، لو اكنت العلّة من العلل الطبيعّية أم اكن الفاعل باإلرادة، 
ويوِجد األشــياء املتباينة واألنواع املختلفة بمشــيئته، ولّك األشــياء اكنت 
بمشيئته ال أنّها تزّنلت من ذاته؛ وذلا لو اكنت العلّة مريدًة فالالزم أن يقال: 
»يوجد منه لّك شٍء باإلرادة« وٰهذا هو الصحيح، فهو خيلق لّك شٍء بال فرٍق 
اد والعينّية 

ّ
بني كونها ماّديًّة أو نورّيًة، ســفلّيًة أم علوّيًة« ]سّيدان، السنخّية أم االحت

أم اتلبايــن؟، ص 37 و38[. فاعتقد بعض املفّكرين بعدم االنسجام بني السنخّية 

واختيار العلل الفاعلة املختارة دون العلل الطبيعّية ]ظ: مرزاىن، بررىس ديداگه 
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خمالفان قاعده ی حداكرثی ســنخّيت علت و معلول، ص 37 ـ 40[. فعالقة الســنخّية 

قائمٌة بــني العلل الطبيعّية ومعايللها؛ نظًرا لكــون العلل الطبيعّية عديمة 
االختيــار: »إّن الاكئنات الطبيعية بعللها ومعايللهــا مجيًعا خاضعٌة لقانون 
اتلناسب والتسانخ، وال تتخلّف عن السري ىلع طبقه أبًدا، وىلع ضوء ٰهذا، 
فال يمكن القول بأّن ترتّب املعايلل ىلع عللها بمجّرد جريان عدة اهلل - تعاىل 
- بٰذلك من دون عالقة ارتباط ومناسبٍة بينهما« ]اخلويّئ، حمارضاٌت يف أصول الفقه، 
ج 1، ص 393[. »األشياء بشّت أنواعها وأشاكهلا خاضعٌة للمبدإ األّول خضوًع 

ذاتيًّا، وٰهذا ال ينايف أن يكون تكوينها وإجيادها بمشيئة اهلل - تعاىل - وإعمال 
 قدرته من دون أن حيكم عليه قانون اتلناســب والســنخّية« ]املصدر السابق، 

ص 428 و438 و439[.

ولٰكن يمكن القول إّن اتلدقيق يف معىن كون اإلهٰل خمتاًرا من جانٍب ومعىن 
مة 

ّ
الوجوب والرضورة من جانٍب آخر حيسم اإلشاكل، وٰهذا ما أشار إيله العال

  الطباطبايّئ بقــوهل: »معىن كونه - تعاىل - فاعاًل خمتــاًرا أنّه ليس وراءه
ش ٌء جيــربه ىلع فعٍل أو ترٍك، فيوجبه عليه؛ فإّن الش ء املفروض إّما معلوٌل 
هل، وإما غري معلوٍل، واثلاين حماٌل؛ ألنّــه واجٌب آخر أو فعٌل لواجٍب آخر، 
وأدلّة اتلوحيد تبطله، واألّول أيًضا حماٌل؛ الســتلزامه تأثري املعلول بوجوده 
القائم بالعلّة املتأّخر عنها يف وجود علّته اليّت يستفيض عنها الوجود، فكون 
الواجــب - تعاىل - خمتاًرا يف فعله ال ينايف إجيابه الفعل الصادر عن نفســه، 
وال إجيابه الفعل ينايف كونه خمتاًرا فيه« ]الطباطبايّئ، نهاية احلكمة، ص 161[. وأّما 
بالنسبة إىل معىن الوجوب فهو تارًة يستعمل ويراد منه الوجوب عنه، وأخرى 
الوجوب عليه. نعم، الشــّك يف كون اإلهٰل خمتاًرا، ولٰكن ليس الوجوب عنه 
منافيًا الختياره، بل املنايف الختياره هو الوجوب عليه، لٰكّنه منتٍف يف حبث 

السنخّية والرضورة، فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد.
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2 ـ السنخّية والقدرة اإلٰلهّية

ال شــّك أن اهلل - ســبحانه - اكمٌل مطلٌق، فله قدرٌة ال متناهية. ولٰكن 
يزعم ابلعض أنّه لو اكنت هناك عالقة الســنخّية بــني مبدإ الوجود ومعلوهل 
 يلزم منها حمدوديّة قدرته ســبحانه وتعاىل ]ظ: الــرازّي، األربعني يف أصول ادلين، 
ص 335 و336[. وبما أّن اتلايل باطٌل فاملقّدم مثله. لنرشح ٰهذا اتلأثري العقدّي 

لقاعدة السنخّية يف جمال صدور املعلول الواحد من العلّة الواحدة، أي قاعدة 
 واحًدا، أي تكون 

ّ
الواحد. لقد أشار ابلعض إىل أنّه لو لم يصدر من الواحد إال

بني العلّة واملعلول سنخّيٌة يف الوحدة والكرثة، للزم إنكار قدرة اإلهٰل؛ وٰذلك 
ألنّه يف ٰهذه احلالة اليقدر اإلهٰل ىلع إجياد أكرث من معلوٍل واحٍد ]ظ: الطباطبايّئ، 

نهاية احلكمة، ص 166[.

ولٰكــّن اجلواب واضٌح بناًء ىلع مــا وّضحناه يف األدلّــة العقلّية إلثبات 
ّية ال تتعلّق باملحال، ويستحيل عدم السنخّية 

ٰ
السنخّية؛ وٰذلك ألّن القدرة اإلهل

 إذا اكن إماكن 
ّ

بني العلّة واملعلول. توضيح ٰذلك أّن مفهوم القدرة ال يستعمل إال
اتلحّقق أو عدم اتلحّقق مفروًضا من قبل. فال يصّح إطالق ٰهذه الصفة فيما لو 
ّية 

ٰ
ا أّن عدم تعلّق القدرة اإلهل اكن متعلّقها غري ممكٍن بوجٍه. ومن الواضح جدًّ

باملحاالت خيتلف تماًما عن عجزه بالنسبة إيلها. فال ينقصه عدم إماكن حتّقق 
 : املحال شيئًا. رّبما يشري إىل ما ذكرناه من اجلواب بعض الروايات كقوهل
 يَُكون « ]ابن 

َ
َيِن ال تلْ

َ
ي َسأ ِ

َّ
َعْجِز، َواذل

ْ
  ال

َ
 يُنَْسُب  إِىل

َ
 - ال

َ
»إِنَّ اهلَل - َتبَارََك َوَتَعاىل

بابويه، اتلوحيد، ص 130[. يف مقام اإلجابة عن السؤال حول قدرة اهلل - سبحانه 

وتعاىل - ىلع املحال. واحلاصل أّن السؤال عن حتّقق املحال بيد القادر املطلق 
يعّد خاطئًا من الزاوية املنطقّيــة واملعرفّية، وال يتطلّب أّي جواٍب كما ورد 
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لَِة 
َ
َمْســأ

ْ
ٌة، َواَل يِف ال َقْولِ  ُحجَّ

ْ
يف بعض املضامني الروائّية: »لَيَْس يِف حُمَالِ )*( ال

 بِاْمِتنَاِع 
َّ

ِق َضيْم إِال
ْ
َل

ْ
 يِف إِبَانَِتِه َعِن اخل

َ
ُ َتْعِظيٌم، َوال

َ
 يِف َمْعنَاُه هل

َ
َعنُْه َجَواٌب، َوال

ْن ُيبَْدأ« ]ابن بابويه، اتلوحيد، ص 40؛ كٰذلك راجع: 
َ
ُ أ

َ
 هل

َ
 بَْدأ

َ
، َوَما ال ْن يُثَــىنَّ

َ
َزيِلِّ أ

َ ْ
األ

 الطربيّس، االحتجاج ىلع أهل اللجاج، ج  2، ص 400؛ ابن شــعبة احلّرايّن، حتف العقول عن آل 

الرسول  ، ص 61؛ املفيد، األمايل، ص 258[.

وخالصــة الكالم أّن من يعتقد بقاعدة الواحد بديلل الســنخّية يمكنه 
رّد اإلشــاكل بعدم تعلّق القدرة اإلهلّية باملحال)**( ]الطويّس، رشح اإلشــارات 
واتلنبيهات مع املحاكمــات، ج 3، ص 122 - 127؛ ابن ســينا، املباحثات، ص 226؛ ابن 

سينا، انلجاة من الغرق يف حبر الضالالت ، ص 651 و652[.

3 ـ السنخّية وتنزيه اإلٰله من مشابهته بالخلق

يّتفق املفّكرون املسلمون اكّفًة يف أنّه ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ ٌء﴾ ]سورة الشورى: 
11[. وىلع ضوء ٰذلك حّذروا من تشــبيه اخلالق باملخلوق، وكما ورد يف بعض 

ُ ِمْن 
َ

ِقهِ ؛ إِبَانًَة لََها ِمْن َشــبَِهِه َوإِبَانًَة هل
ْ
ْشــيَاَء لُكََّها ِعنَْد َخل

َ ْ
الروايات: »َحدَّ األ

َشــبَِهَها« ]اللكييّن، الــاكيف، ج 1، ص 135؛ ابن بابويه، اتلوحيــد، ص 42[. كما ورد يف 
تِِه  ِويَّاِت َخاِطَرٌة ِمــْن َتْقِديِر َجاَلِل ِعزَّ ويِل الرَّ

ُ
 خَيُْطُر بِبَاِل أ

َ
روايٍة أخــرى: ال

ُ ِمَن 
َ

ِقهِ  فَاَل ِشــبْهَ  هل
ْ
نَُّه ِخاَلُف  َخل

َ
َمْحُدوِديَن أِل

ْ
ْن يَُكوَن يِف قَُوى ال

َ
بِلُْعــِدهِ ِمْن أ

ّ، حبار األنــوار، ج 4، ص 275 و276[.  َمْخلُوِقني« ]ابــن بابويه، اتلوحيد، ص 52؛ المجلسي
ْ
ال

ِقهِ  َفُهَو ُمرْشٌِك، إِنَّ اهلَل 
ْ
يِب َعبِْد اهلل  أنّه قَاَل: »َمنْ  َشبَّهَ  اهلَل خِبَل

َ
وروي َعْن أ

 ، ويف بعــض الروايــات »جمــال«. راجــع: ابــن بابويــه، عيــون أخبــار الرضــا   (*) 
ج  1، ص 153؛ الطويسّ ، األمايل، ص 24.

ــو  ــٌن، وه ــو ممك ، فه
ّ

ــويل ــل ال الط ــريّض للمعايل ــدور الع ــو الص ــال ه (**)   املح

ــذا. ــاين، وٰهك ــدور اثل ا لص ــدًّ ــول األّول مع ــون املعل ــث يك ــنّي، حي املتع



222

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

َوْهِم َفُهَو 
ْ
 يُْشِبُهُه َشْ ٌء، َولُكُّ َما َوَقَع يِف ال

َ
 يُْشــِبُه َشيْئًا، َوال

َ
 - ال

َ
- َتبَارََك َوَتَعاىل

اَلفِه « ]ابن بابويه، اتلوحيد، ص 80[. بناًء ىلع ٰهذه الكربى، حاول ابلعض بيان  خِبِ
الصغرى، ويه أّن السنخّية نوع تشــبيٍه للخالق باملخلوق، إذ إنّها تدّل ىلع 
املشابهة بني العلّة واملعلول يف اخلصوصّيات ]ظ: آشتياىن، منتخبات از آثار حكمای 
 

ّ
الىه ايــران، ج 1، ص 261[؛ وٰذلك ألّن العلّة واجدٌة خلصوصّيات املعلول، وإال

لم يكن يستطيع إجيادها يف املعلول؛ نظًرا الستحالة كون معطي الشء فاقًدا 
هل، كمــا وّضحناه يف بيان القاعدة. من ٰذلك ىلع ســبيل املثال، قول القايض 
ســعيٍد القيّمّ إذ يقول: »والقول بالسنخّية أو الرتّشح أو العروض، سواٌء اكن 
ٰذلك األخري من جهة العلّة أو املعلول، والقول بالكمون والربوز وما يضايه 
ٰذلك ىلع حّد الرشك و الكفر. ... ٰهذا، مع قيام الرباهني القواطع ىلع بطالنها 
ي يناسب ٰهذا املقام، 

ّ
ورشوق ادلالئل السواطع ىلع إحمائها: أحدها، وهو اذل

بــل يكون رشًحا لٰهذا الكالم، هو أنّه يلزم ىلع تلك اتلقادير أن يكون املبدأ 
األّول علًّة ماّديًّة للّل، وقد ثبت أنّه - تعاىل - فاعٌل حمٌض وأنّه منتىه العلل 
، رشح توحيد  ﴾ نيٌف لكونه علًّة ماّديًّة بأقسامها« ]القيّمّ ابلاقية؛ فقوهل: ﴿لَْم يدَِلْ

الصدوق، ج 2، ص 66[.

ودفــع الزتام بعض املفّكرين بتزنيه اإلهٰل من مشــابهته باخللق إىل إنكار 
االشرتاك املعنوّي للوجود ]آشتياىن، منتخبات از آثار حكمای الىه ايران، ج 1، ص 261 
- 263؛ الســزبوارّي، رشح املنظومة، ج 2، ص 83[، ولكن هل تتنايف السنخّية مع 

تزنيه اإلهٰل فعاًل؟ ]لالطالع أكرث راجع: مشــاكت و طبيبيان، بررىس تطبيىق سنخيت ىلّع و 
معلوىل در اهليات صدرایی و اهليات تفكيىك، ص 127 – 140[

ويمكن القول إّن احلكماء اســتدلّوا ىلع االشرتاك املعنوّي ]راجع كنموذٍج: 
ني، احلكمة املتعايلة يف األســفار العقلية األربعــة، ج 1، ص 35 – 37[، وبيّنوا 

ّ
صدر املتأهل

فساد القول باالشرتاك اللفظّي ]ظ: مصباح، آموزش فلسفه، ج 1، ص 286 و287[، 
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وحّذروا من الوقوع يف فّخ اتلعطيل. فال يمكن إنكار الســنخّية باالتلجاء إىل 
االشــرتاك اللفظّي؛ ألنّه يؤّدي إىل حمذوٍر آخر. وإضافًة إىل ٰذلك ليس هناك 
أّي مالزمٍة بني السنخّية وتشبيه اخلالق باملخلوق، ولّك من يعتقد بالسنخّية 
يــرّصح بأّن اهلل  جامٌع للكماالت الالمتناهيــة، ومزّنٌه عن لّك الصفات 
، فاالشــرتاك يف املفهوم ليس بمعىن االشــرتاك يف  الســلبّية، وعن لّك حدٍّ
املصداق: »إنّ  )خصومنا( كأيب احلسن األشعرّي وأيب احلسني ابلرصّي وكثرٍي 
من معارصينا من غري أهل انلظر انلافني لالشرتاك املعنوّي حذًرا من املشابهة 
والسنخّية بني العلّة واملعلول - واحلال أّن السنخية كسنخية الش ء واليف ء 
من رشائط العلّّية واملعلويّلة - قد قالوا باتلعطيل  أي عن معرفة ذاته - تعاىل 
- وصفاته؛ ألنّا إذا قلنا إنّه موجــوٌد وفهمنا منه ٰذلك املفهوم ابلديّه الواحد 
يف مجيــع املصاديق - وإن اكن بعض مصاديقه فوق ما ال يتناىه بما ال يتناىه 
 وفيئًا ال أصاًل 

ًّ
عّدًة ومّدًة وشــّدًة وغريه اكن  حمدوًدا، ويف عني حمدوديّته ظال

و شيئًا - فقد جاء االشرتاك. وٰهؤالء يفّرون منه ومن لوازمه فرار املزكوم من 
راحئة املسك. وإن لم حنمل ىلع ٰذلك املفهوم، بل ىلع أنّه مصداٌق ملقابل تلك 
الطبيعــة ونقيضها ونقيض الوجود هو العدم، لــزم  تعطيل العالم عن املبدإ 
املوجود نعوذ باهلل منه. وإن لم نفهم شيئًا فقد عّطلنا عقلنا عن املعرفة. وكذا 
إذا قلنا إنّه ذات مذوّت اذلوات، وإنّه ش ء مشــّيئ األشــياء، فإّما أن نفهم 
ا كبرًيا - وإّما أن نعّطل،  الالذات و الالش ء - تعاىل عّما يقول الظاملون علوًّ
ومثلــه القول يف الصفــات، فإنّا إذا قلنا إنّه علٌم أو يــا علًما بعنوان إجراء 
أســمائه احلســىن يف األدعية واألوراد إّما أن يعين من ينكشف دليه الش ء 
- فقد جاء االشــرتاك و لوازمه - أو ال فقــد جاء املحذورات اآلخر. فعّطلوا 
 عن جمّرد لقلقة اللســان، وباجلملة مجيع ما 

ّ
العقول عن املعارف واألذاكر إال

 ســمعنا عن كثرٍي من املعارصين مغالطٌة من باب اشــتباه املفهوم باملصداق
]السزبوارّي، رشح املنظومة، ج 2، ص 83 – 86[.
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 وأخــرًيا نلقف عند معىن الســنخّية ونرّصح بعدم قبــول أّي معىًن من 
ا يَِصُفوَن﴾ ]سورة  الســنخّية يؤّدي إىل نيف تزنيه اإلهٰل ﴿ُســبَْحانَهُ  َوَتَعاىل  َعمَّ
ُكونَ ﴾ ]سورة يونس: 18؛ سورة انلحل: 1؛  ا يرُْشِ   َعمَّ

َ
األنعام: 100[، و﴿ُسبَْحانَهُ  َوَتَعاىل

ا َكِبرًيا﴾  ا َيُقولُوَن ُعلُوًّ   َعمَّ
َ

ســورة الروم: 40؛ سورة الزمر: 67[، و﴿ُسبَْحانَهُ  َوَتَعاىل

]سورة اإلرساء: 43[.

4 ـ السنخّية وتوحيد المبدإ

وبما رشحناه يف ابلحث حول الســنخّية وتزنيه اإلهٰل يّتضح أّن السنخّية 
ال تنايف توحيد املبدإ، حيث إنّها ليســت بمعىن مشاركة املعايلل مع العلّة يف 
ذات اإلهٰل، وال يف أّي صفٍة من صفاته الالمتناهية، ومن أشــل ىلع قاعدة 
الســنخّية فهو إّما أن يقصد معىًن آخر من الســنخّية، حبيث يؤّدي إىل تعّدد 
الواجــب، أو أنّه غري ملتفٍت إىل مراتب الوجود واشــرتاك اجلميع يف مفهوم 
الوجود دون املصداق. فال شــّك أّن املرتبة انلاقصة من الوجود ال تقع جبانب 
املرتبة العايلة والالمتناهية من الوجود، فاملعايلل ىلع ضوء احلكمة املتعايلة 
عني الربط وعني الفقر إىل العلّة، فكيــف يمكنها أن تصري واجب الوجود 
وغنّيــًة يف ذاتها؟! كما ينبيغ االتلفات إىل أّن لــّل مرتبٍة من مراتب الوجود 
أحاكًما وآثــاًرا خاّصًة، وال يمكن إعمامها ىلع ســائر مراتب الوجود، فال 
يمكن إســناد الفقر والضعف واحلدود الوجوديّة واملاهّية اخلاّصة باملمكنات 
ي ال تتطّرق إيله األمور 

ّ
وســائر األمور العدمّية إىل أىلع مراتب الوجــود اذل

الســلبّية والعدمّية؛ فالعلّة واجدٌة لكماالت املعلول الوجوديّة يف مرتبٍة أىلع 
وأرشف من وجود املعلول، بل هو واجٌد لّل كماٍل وجوديٍّ بصورٍة ال متناهية. 
إّن االتلفات إىل ٰهذه انلقطة املهّمة حيسم كثرًيا من اإلشاكالت حول السنخّية 
أو مجيعهــا، ىلع ضوء تعايلم احلكمة املتعايلة، ورشح ذلك حباجٍة إىل مقالٍة 
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مســتقلٍّة؛ ألنّه مبنٍت ىلع مقّدماٍت شّيدت احلكمة املتعايلة عليها. وىلع ٰهذا 
األساس، ونظًرا إىل معىن السنخّية بني العلّة املاحنة للوجود ومعايللها؛ ترجع 
الســنخّيات لكّها إىل الوجود. ]مصباح، آموزش فلسفه، ج 2، ص 69 - 71؛ مطهری، 
جمموعه آثار، ج 12، ص 96؛ املصدر الســابق، ج 11، ص 179؛ آشــتياىن، منتخبات از آثار 

حكمای الىه ايران، ج 1، ص 264؛ شانظری وعسگری، بررىس و نقد سنخيت علت و معلول 

در فلسفه اسالیم، ص 25 – 42[

وىلع الرغم من ٰذلك لكّه ال يعقل صدور الكماالت وإفاضتها ىلع املعايلل 
بدون أن تكون العلّة واجدًة هلا، وٰهذا ما تعنيه قاعدة السنخّية، وأّما صياغة 
قاعدة السنخّية حبيث تؤّدي إىل اجتماع الفقر والغىن أو اإلماكن والوجوب يف 
مرتبة العلّة الالمتناهية، أو تؤّدي إىل تعّدد الواجب ]مشــاكت و طبيبيان، بررىس 
تطبيىق ســنخيت ىلّع و معلوىل در اهليات صــدرایی و اهليات تفكيىك، ص 127 - 140[، فيه 

مّما ال يمكن القبول به، وٰهذا املعىن من الســنخّية ليس مقصوًدا ملن يعتقد 
بها فــاهلل  واجب الوجود من مجيع اجلهات، وهل مجيع الصفات الكمايّلة، 

. وهل األسماء احلسىن كما هو مزّنٌه عن لّك نقٍص وحدٍّ

النتيجة 

حبث املفّكــرون قاعدة العلّّية منذ القدم، واعتقدوا بتشــّعب فروعٍت 
عنها اكلرضورة والسنخّية وماشابههما. ولٰكن بما أّن هناك عالقًة وثيقًة بني 
السنخّية وصفات اإلهٰل، طرح ابلعض إشــاكالٍت ىلع ٰهذه القاعدة، وبيّنوا 
كيفّية تعارضها مع صفات وأفعال اإلهٰل ســبحانه وتعــاىل. فاهتّم املفّكرون 
املسلمون بٰهذه املســألة أكرث من غريهم. ولقد رّكزنا يف ٰهذه املقالة ىلع آثار 
الســنخّية يف معرفة مبدإ الوجود بعد بيان تاريخ الســنخّية وعالقتها بأصل 
العلّّية وصياغتها يف العلل الطبيعية والعلل املاحنة للوجود، وبعد عرض سّتة 
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أدلٍّة عقلّيٍة - كنماذج - ىلع ثبوت قاعدة الســنخّية. واخلالصة يه أّن مبدأ 
الوجود هــو معطي مجيع الكماالت الوجوديّة إىل املعلــول، فال يكون فاقًدا 
ألّي كماٍل، فله األسماء احلسىن والكماالت بأمجعها وبصورٍة غري متناهيٍة، 
فال ينايف ما بيّّناه وجوَب وجوده وقدرته واختياره ووحدته وبساطته وتوحيده 
وتزنيهه من مشــابهته باخللق؛ وٰذلــك نظًرا لألدلّة العقلّيــة ىلع أنّه واجٌد 
للكماالت، ويســلب منه لّك نقٍص وعيٍب، وأنّه ليس كمثله شٌء، مضافًا 

إىل دعم الروايات الكثرية لٰهذا املعىن.
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المعرفة اإللهّية  ومفاهيم تجّسد  
اإلله وتمّثله وتجّليه

د. علي حنا*

الخالصة

تعّد مسألة معرفة اإلهٰل من املسائل اليّت اهتّم بها الفالسفة واملفّكرون منذ 
القدم، وحاول أتباع لّك مذهٍب ومدرســٍة بيان حقيقة اإلهٰل وفق معتقداتها 
ها يف إثبات اإلهٰل، وحنن يف ٰهذا 

ّ
وتعايلمها ومتبّنياتها القبلّية املعرفّيــة وأدتل

ابلحث سنســلّط الضوء بشٍل خمترٍص ىلع ثالثة مفاهيم ترتبط بشٍل مبارٍش 
بمعرفــة اإلهٰل، منترشٍة بني املؤمنني، بوجــود اإلهٰل اخلالق لٰهذا العالم، ويه 

مفاهيم اتلجّسد واتلمّثل واتلجيّل.
واتلجّســد هو أحــد العقائد األساســّية اليّت يبتين عليهــا اإليمان يف 
انلرصانّية، ويه العقيدة األوىل اليّت تتفّرع عليها العقائد األخرى، فتجّسد 

(*) ادلكتور عيل حنا، العراق، أســتاذ مســاعد يف قســم الفلســفة واألديان، جامعة األديان 
khoshaba_64@yahoo.com .واملذاهب



232

مجلة الدليل / 

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

العدد الرابع

اإلهٰل يف عيىس املسيح  هو حجر الزاوية يف العقيدة انلرصانّية بمختلف 
مذاهبها، ويه الاكثويلك واألرثذوكس والربوتستانت، فإنكار إلوهّية املسيح 
وجتّســد اإلهٰل فيه مساٍو إلنكار ادلين املسييّح يف معتقداته احلارضة، ولٰكّن 
ٰهــذا الفهم واملعرفة لــإلهٰل خمالٌف بلدهّيات العقــل واملنطق، كما خيالف 
انلصوص ادلينّية وتعايلم األديان اإلبراهيمّية اكيلهوديّة والصابئّية واإلسالم.

ومن املفاهيم اليّت ترتبط بمعرفــة اإلهٰل كٰذلك مفهوم اتلمّثل، ونعين به 
تمّثل اإلهٰل إلنساٍن أو ألّي خملوٍق آخر يف صورٍة أو هيئٍة، ولألسف هناك من 
انلصارى من استشهد بإماكنّية اتلجّسد عقاًل من خالل فهم بعض انلصوص 
الواردة يف اإلسالم بكون اإلهٰل قد تمّثل للنيّب  أو لغريه يف الرؤية واملنام، 
فإذا جاز لإلهٰل الالحمدود أن يتمّثل يف صورٍة يف املنام، فما املانع أن يتجّســد 
يف الواقع واحلقيقة؟! من هنا اكن ال بّد من دراسة ٰهذا انلوع من املعرفة لإلهٰل 

أيًضا، وبيان حقيقة اتلمّثل يف اإلسالم.
وأخرًيا يصل األمر إىل مســألة اتلجيّل، فقد ورد يف انلصوص اإلسالمّية 
القطعّية - وأعين القرآن الكريم - آيــٌة تّدل برصاحة ىلع أّن الرّب قد جتّل 
للجبل، وحاول بعض علماء انلصارى االســتدالل ىلع إماكنّية جتّسد اإلهٰل 
جلواز اتلجيّل عليه، ولٰكن ســيّتضح من خالل ابلحث استحالة جتّسد اإلهٰل 
وتمّثله بأّي صورٍة أو هيئٍة اكنت، وإماكنّية جتلّيه، ولٰكن ال بمعىن رؤيته عن 

طريق احلاّسة ابلرصّية املاّديّة.

املفردات ادلاليّلة: اتلجّسد، اتلمّثل، اتلجّل، رؤية اهلل، الرؤية القلبّية

المقّدمة

تعّد مســألة معرفة اإلهٰل احلّســّية املاهوّية معضلًة كبريًة دلى كثرٍي من 
البرش، وقد نســج اخليال البرشّي نظرّياٍت كثريًة وخمتلفًة - وأحيانًا متباينًة 
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- حول ٰهذه املعرفة، فمنهم من اعتقد بتجّسد اإلهٰل ونزوهل إىل علم البرشّية 
األريّض؛ إلشباع ٰهذه احلاجة امللّحة دليهم ملعرفته من كثٍب، وبعضهم مىّن 
انلفس بإماكنّية معرفته ورؤيته بشٍل تامٍّ يف احلياة األخروّية دون علم ادلنيا، 
وقال بإماكنّية رؤيته باألبصار احلّســّية املاّديّة، واحلقيقة اليّت يثبتها العقل 
واملنطق بادليلل والربهان القاطع يه استحالة جتّسد اإلهٰل املطلق الالمتنايه 
يف خملوقاته، ويف الوقت نفســه اســتحالة تصّوره ورؤيته باحلاّسة ابلرصّية 
املاّديّة، بل إّن معرفته تكون من خــالل آثاره وصفاته، دون معرفة كنهه، 
وإماكنيــة اإلحاطة بذاته تعاىل عن ٰذلك علًّوا كبرًيا. وهنا ســنتناول يف ٰهذه 
املقالة اســتحالة نظرّية اتلجّسد واتلمّثل املستلزم للرؤية احلّسّية، وإماكنية 

ظهوره وجتلّيه من خالل قدرته تعاىل.

أّوًل: تجّسد اإلٰله

1 ـ التجّسد لغًة

اختلف اللغوّيون يف معىن اتلجّســد، فذهب بعضهم إىل أّن اتلجّسد اسٌم 
د، وإن اكن فعل  ٌد( فهو مصدٌر تلجسَّ َسُّ واآلخر قال إنّه فعٌل، فإذا اكن اسٌم )جتَ
دِت الفكرُة  ٌد، وجتسَّ ًدا، فهو ُمتََجسِّ َسُّ ُد، جتَ ــَد َيتََجسَّ َسَّ َد( فهو يعين جتَ َسَّ )جتَ
هلا إىل  اقة: حتوُّ د الطَّ َد: اكتسبت شــكاًل أو قابًلا حمسوًسا، وجتسُّ ُمطاوع جسَّ
َحْت. ]معجم  َماَم َعيْنَيِْه: َتَمثَّلَْت اَكِملًَة، تَوَضَّ

َ
وَرُة َواِضَحًة أ َدِت الصُّ َسَّ مادَّة، جتَ

د[. وقال يف )لسان العرب(: »اجلسد جسم اإلنسان،  املعاين اجلامع، ماّدة جتسُّ
وال يقال لغريه من األجســام املتغّذية، وال يقال لغري اإلنسان جسٌد من خلق 
األرض، واجلســد: ابلدن، نقول منه جتّسد كما تقول من اجلسم جتّسم« ]ابن 
منظوٍر، لســان العرب، ج 2، ص 121[ وجتّسد صار ذا جسٍد... واجلسد اجلسم، قال 

ْخَرَج لَُهْم َجَسًدا ]سورة ٰطٰه: 88[.
َ
اهلل :يف حمكم كتابه العزيز: أ
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2 ـ التجّسد اصطالًحا

 املعىن االصطاليّح ملفهوم اتلجّســد خيتلف عن املعــىن اللغوّي، وأهّم 
األديــان اليّت قالت به انلرصانّية، وٰهذا ما ذكره اهلل - تعاىل - عنهم يف كتابه 
َمِســيُح اْبُن َمْرَيَم ]ســورة 

ْ
يَن قَالُوا إِنَّ اهلَل ُهَو ال ِ

َّ
حيث قــال: لََقْد َكَفَر اذل

ذ جســًدا وحلَّ فيه أو 
ّ

املائــدة: 72[. واملــراد به عند انلصارى هو أّن اإلهٰل اخت

اد 
ّ

د معه، فظهر يف هيئة شٍء حمسوٍس، فأصبح الالهوت ناسوتًا، وهو احت
ّ

احت
اٌد 

ّ
، واحت اٌد حقييقٌّ

ّ
غــري مفرتٍق لطبيعتني خمتلفتني يف طبيعٍة واحدٍة، وهو احت

حبسب الطبيعة. ]حسام كمال عبد املسيح، ملاذا ترفضون اتلجّسد، ص 13[

3 ـ التجّسد عند النصارى

يؤّكد انلصارى ىلع أّن اهلل - تعاىل - أراد أن يتعّرف عليه اإلنســان من 
، فاهلل  لم يكشــف عن نفسه مّرًة واحدًة؛ لشّدة  كثٍب وبشــٍل تدرييجٍّ
ي يبهر العيون، بل تّمت معرفته يف يســوع املســيح ، فاخلالق 

ّ
نوره اذل

العظيم اكنت حقيقته جمهولًة لإلنسانّية، ولم يستطع أحٌد اتلعّرف ىلع كنهه، 
وبميجء املسيح  كشف الرّب اإلهٰل عن كنهه وحقيقته بتجّسده يف عيىس 
املســيح ، فإّن اهلل نزل إىل األرض يلكشف عن نفسه، واتلىق اإلنساَن 
بالصورة البرشّية، فقد زار اهلل شعبه يف يسوع املسيح ، بل زار البرشّية 
لكّهــا، ولٰكّنه - والكالم للنصارى - إذ أصبح إنســانًا برًشا، فٰهذا األمر لم 
خُيْرِسُْه شــيئا من ألوهّيته، فلقد اكتىف أن خيفيها ويسرتها متخلّيًا وقتيًّا عن 
ّية اليّت اكنت يف ســلطته وحوزته. ]منري خّوام، املسيح يف الفكر اإلساليّم 

ٰ
أجماده اإلهل

احلديث ويف املسيحّية، ص 258 - 272[

ويؤّكد انلصارى كٰذلك ىلع أّن مسألة اإليمان باملسيح بأنّه اهلل املتجّسد 
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قضّيٌة مهّمٌة، وعدم اإليمان بها يؤّدي إىل اهلالك، يقول القّس بليب ميخائيل 
يف كتابه )الهوت املســيح(: »إّن اإلنسان يســتطيع أن حييا حياته لكّها دون 
أن يعرف شــيئًا عن بوذا أو كونفشيوس أو زرادشــت أو غريهم من زعماء 
األديان، وال يؤثّــر جهله ٰهذا يف مصريه بعد املوت، أّما إذا جتاهل املســيح 
ا شــخصيًّا نلفسه، فإنّه سوف يهلك إىل األبد يف  ولم يعرتف به ويقبله خملّصًّ
اجلحيــم، كما يؤّكد ٰذلك يوحنا يف إجنيله؛ ألنّه لم يرســل اهلل ابنه إىل العالم 
ي ال يؤمن 

ّ
ي يؤمن به ال يدان، واذل

ّ
يلدين العالم، بل يلخلّص به العالم. اذل

قد دين؛ ألنه لم يؤمن باســم ابن اهلل الوحيد ]إجنيل يوحّنا: 3 – 18[« ]القّس بليب 
ميخائيل، الهوت املسيح، ص 28[.

ويؤّكدون من جانــٍب آخر ىلع أّن ٰهذا اإليمان بألوهّية املســيح لم يكن 
مبتنيًا ىلع أسٍس وراثّيٍة تناقلها األبناء عن اآلباء، بل ىلع أدلٍّة قاطعٍة مبثوثٍة 
يف الــويح اإلليّٰه - أي الكتاب املقّدس - وانلصارى يمتعظون كثرًيا عندما 
يســمعون أحًدا يتحّدث عن املســيح وعظمته بوصفه معلًّما أخالقيًّا ونبيًّا 
 وينيف عنه صفة األلوهّية، ويعّدون ٰهذا األمر إســاءًة إىل شخصّية 

ً
ورســوال

املســيح، يقول بعض علماء الالهوت املسييّح: »إيّن أحاول هنا أن أمنع أّي 
ي نسمعه اغبًلا: أنا مستعدٌّ أن أقبل بيسوع 

ّ
شــخٍص من ترداد ٰذلك القول اذل

ي 
ّ

معلًّمــا أخالقيًّا عظيًما، ولٰكيّن ال أقبله إلًٰهــا، فٰهذا هو الش الوحيد اذل
 نقوهل« ]يس . أس . لويس، جّناٌر وأعظم، ص 16[.

ّ
جيب أال

وقد تســاءل بعض ابلاحثني عن سبب اتلجّسد أي أن يصبح اهلل إنسانًا، 
وملاذا جتّسد ونزل إىل العالم األريّض ىلع هيئة إنساٍن؟ ]عيل شيخ، الهوت املسيح يف 
املسيحّية واإلســالم، ص 70[ فيجيب انلصارى ىلع ٰهذا السؤال بأّن هناك سببني 

رئيسينّي تلجّسد اخلالق ونزوهل إىل البرشّية، وهما:
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 عن 
ّ

األّول: تلتــّم معرفة اهلل معرفــًة حقيقّيًة واقعّيًة، وٰهــذا ال يتّم إال
طريق اتلجّســد؛ ألّن اهلل ال متناهٍ ومن الصعب ىلع اإلنسان إدراك ومعرفة 
الالمتنايه؛ وذٰللك يقول بعض علماء انلصارى بٰهذا الصدد: »كيف يمكن 
لاكئنــاٍت برشّيٍة حمدودٍة مثلنا أن تفهــم اهلل غري املحدود؟ إذ إن من الصعب 
ىلع أيٍّ مّنا أن يســتوعب معاين أو أفاكًرا جمّردًة، مثل احلّق أو اخلري أو اجلمال 
من دون وجود أمثلٍة منظورٍة هلا، فنحــن نعرف اجلمال عندما نراه يف شٍء 
مجيٍل، والصالح عندما نراه مرتكًزا يف شخٍص صالٍح، ولٰكن بالنسبة هلل، 
كيف يمكن ألّي شــخٍص أن يفهم طبيعته؟... يمكننا ٰذلك إىل حدٍّ ما إذا قام 
اهلل بطريقٍة ما بتحديد نفســه يف شل إنســاٍن يمكن للاكئنات البرشّية أن 
تفهمه... إّن ٰهذا اإلنســان لن يعربِّ عن أبديّــة اهلل ووجوده اللّكّ؛ لعدم توّفر 
الوقــت واملجال ذٰللك، بل يعرّب تعبرًيا منظوًرا عــن طبيعة اهلل، فقد أصبح 
يســوع إنسانًا حّت يتمّكن البرش من أن يفهموا اهلل الالمتنايه بعض الش« 

]جوش ماكدونيل، حقيقة الهوت يسوع املسيح، ص 17[.

 اثلاين: تلتّم املصاحلة بني اهلل والبرش، فاإلنســان األّول )آدم( قد ارتكب 
اخلطيئة واملعصية، وٰهذه اخلطيئة أحدثت هّوًة عميقًة بني اإلنســان وخالقه. 
وألّن اخلطيئة اليّت ارتكبها آدم رست إىل البرشّية مجيًعا حسب املفهوم املسييّح 
)اخلطيئة اجلماعّية(؛ اكنت املقاطعة بني اهلل واإلنسان. وألّن اهلل عدٌل رحيٌم؛ 
فهــو من جهٍة ملزتٌم - حســب صفة العدلـ  أن يعاقب اإلنســان والبرشّية 
مجيًعا، وهو يف ذات الوقت إهٰلٌ رحيٌم، حيّب خليقته مجيًعا وال يريد هلم العذاب 
والشقاء، فالغفران اإلليّٰه لإلنسان اخلاطئ جيب أن خيضع لعدل اهلل ورمحته، 
فإذا غفر اهلل خطيئة اإلنسان ىلع أساس رمحته وحدها الستهان اإلنسان بعدل 
اهلل ووصاياه، وإذا نّفذ حكمه ضّد خطاياه ىلع أســاس عدهل وحده، لاكن اهلل 

إلًٰها جّباًرا منتقًما. ]عيل شيخ، الهوت املسيح يف املسيحّية واإلسالم، ص 72[
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إذن فــال بّد من موجوٍد يمكن أن حيّل ٰهذه املعضلة بني اهلل واإلنســان، 
وال يمكن أن يكون ٰهذا الفادي جمّرد إنساٍن؛ ألّن اإلنسان خاطٌئ بطبيعته، 
فليس بني البرش من هو كفٌؤ لفداء البرشّية، فال إبراهيم اخلليل وال موىس 
اللكيم، وال أّي واحٍد من األنبياء اكن باستطاعته فداء اإلنسان؛ ألنّهم مجيًعا 
برٌش. فال بــّد إذن أن يكون الفادي إلًٰها وإنســانًا يف وقٍت واحٍد؛ ليك ينجز 
حبقٍّ عملّية الفداء؛ وذٰللك فإّن اهلل نزل إىل العالم جبســد املســيح ليك تتّم 
ي جعل اهلل خيتار أن يصبح إنسانًا، 

ّ
املصاحلة بينه وبني خلقه: أّن السبب اذل

هو تضييق اهلّوة بني اهلل واجلنس البرشّي« ]املصدر السابق، ص 72[.

هم ىلع ٰهذه ادلعوى فيه مبتنّيٌة ىلع انلقل وانلصوص اليّت جاءت 
ّ

وأّما أدتل
يف العهد اجلديد ]األناجيل األربعة[ ومنها ما جاء يف بداية إجنيل يوحّنا: »يف ابلدء 
اكن اللكمة، واللكمة اكن عند اهلل، وكن اللكمة اهلل... واللكمة صار جسًدا وحلَّ 
بيننا« ]إجنيل يوحّنا 1: 1 ـ14[. وكٰذلك قول املســيح يف إجنيل يوحّنا: »اَل تَْضَطرِْب 
يًْضا. 

َ
يِب أ

َ
ْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهلِل فَآِمنُوا يِب... لَْو ُكنْتُْم قَْد َعَرْفتُُمويِن لََعَرْفتُْم أ

َ
قُلُوُبُكْم. أ

ِرنَا اآلَب َوَكَفانَا. قَاَل 
َ
ُ ِفيلُبُُّس: يَا َسيُِّد، أ

َ
ْيتُُموُه.  قَاَل هل

َ
َوِمَن اآلَن َتْعِرفُونَُه َوقَْد رَأ

ى 
َ
ِي َرآيِن َفَقْد رَأ

َّ
تُُه َولَْم َتْعِرفيِْن يَا ِفيلُبُُّس! اذَل نَا َمَعُكْم َزَمانًا ٰهِذهِ ُمدَّ

َ
ُ يَُسوُع: »أ

َ
هل

نَا يِف اآلِب َواآلَب يِفَّ؟ 
َ
ينِّ أ

َ
لَْســَت تُْؤِمُن أ

َ
ِرنَا اآلَب؟ أ

َ
نَْت: أ

َ
اآلَب، فََكيَْف َتُقوُل أ

َالَّ يِفَّ ُهَو 
ْ
تََكلَُّم بِِه ِمْن َنْفِس، لِٰكنَّ اآلَب احل

َ
َكلُِّمُكْم بِِه لَْســُت أ

ُ
ِي أ

َّ
َكاَلُم اذل

ْ
ال

ْعَماِل 
َ
قُويِن لَِسبَِب األ  فََصدِّ

َّ
ينِّ يِف اآلِب َواآلَب يِفَّ، َوإاِل

َ
قُويِن أ ْعَماَل. َصدِّ

َ
َيْعَمُل األ

َنْفِسَها« ]إجنيل يوحنا: 14 : 1-11[. ومعىن كونه يف اآلب هو نفس معىن كون اآلب 
ي تقول به انلصارى.

ّ
اد اذل

ّ
فيه وهو مقتىض االحت

وتقود ٰهذه األقوال ـ حسب انلصارى ـ إىل االعرتاف بالهوته أو تكذيبه 
واتّهامه باجلنــون، وٰهذا ما حتّدث عنه جورج برناردشــو يف مقّدمة روايته 
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»أندرولكيس واألسد" إذ يقول: »إّن لّك شخٍص ينظر إىل املسيح، ويتأّمل فيه، 
ا أن يّتخذ إزاءه قراًرا حاسًما، فإّما أن يكون املسيح صادقًا  جيد نفسه مضطرًّ
يف قــوهل إنّه اهلل، أو أن يكون جمنونًا، فلو أّن املســيح قال إنّه جمّرد نيبٍّ لاكن 
، بل أعلن أنّه اهلل نفسه«  من الســهل أن نقبل تعليمه، ولٰكّنه لم يقل إنّه نيبٌّ

]انظر: ثروت سعيد، حقيقة اتلجّسد، ص 117[.

وأنا أكتيف بٰهذا املقدار يف احلديث عن اتلجّسد عند انلصارى، وكيفّية قبول 
عقيدةٍ كٰهذه جتعل من اإلهٰل الالمتنايه يتجّسد يف إنساٍن هو املسيح ، وقد 

خّطت يراع علماء اإلسالم عرشات الكتب املتقنة يف الرّد ىلع ٰهذه العقيدة. 

وال خيــىف أّن ٰهذه العقيــدة خمالفٌة بلدهّيات العقــل، ويرفضها املنطق 
وكٰذلك انلصوص ادلينّية املعتربة، وســأكتيف بتوضيح كيفّية خمالفتها للعقل 
بعد بيان حقيقة اتلمّثل، وهل هناك من يقول بتمّثل اإلهٰل وما أدتله ىلع ٰذلك؟ 
ألّن عقيدة جتّسد اإلهٰل وتمّثله يمكن نقدهما مًعا عقاًل، أّما نقدها من خالل 

نصوص كتبهم فٰهذا سنرتكه إىل حبٍث آخر.

ثانًيا: تمّثل اإلٰله

1 ـ التمّثل لغًة

ذكر اللغوّيــون معنيني للتمّثل، وهو مأخوذ من الِمثل، فقال ابن منظوٍر: 
»ِمثل:لكمُة تَْسِوَيٍة. يقال: ٰهذا ِمثْله وَمثَله كما يقال ِشبْهه وَشبَُهه، وإِذا قيل: 
بْه. يقال: ِمثْل  هو ِمثْلُه يف كذا فهو ُمســاٍو هل يف جهٍة دون جهٍة، والِمثْل الشِّ
وَمثَل وِشــبْه وَشبَه بمعىًن واحدٍ« ]ابن منظوٍر، لســان العرب، ج 11، ص 610[ وقال 
يًضا صفته، ويقال: َمثَُل زيــد مثَُل فالٍن، إِنّما 

َ
اجلوهرّي: »وَمثَُل الــشء أ
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ِْليٌة ونعٌت. وماثََل الشَء: شابهه 
َ

خوٌذ من الِمثال واحلَْذِو، والصفُة حت
ْ
الَمثَل مأ

ِمثَْل: لكمة تســوية. يقال: ٰهذا ِمثلُُه وَمثَلُه كما يقال ِشــبُْهُه وَشبَُهُه بمعىًن، 
وَمثَُل الشِء أيًضا: صَفتُه« ]اجلوهــرّي، الصحاح يف اللغة، ج 5، ص 1816[. أي أّن 
ذ صفة البرش يف الشبه، فاتلمّثل هو التشّبه وحذو الشل واهليئة، 

ّ
جربيل اخت

فاتلمّثل يف األصل من املثول، أي الوقوف مقابل شــخٍص أو شٍء، ويقولون 
خرى ممّثاًل؛ ذلا جاء يف مفردات الراغب »اتلمّثل 

ُ
ي يظهر بصورٍة أ

ّ
للشء اذل

تصّوٌر« ]الراغب األصفهايّن، مفردات غريب القرآن، ص 462[.

2 ـ التمّثل اصطالًحا

أّما اتلمّثــل يف االصطالح فيعين: »تمّثل شٍء لــشٍء يف صورة كذا هو 
تصــّوره عنده بصورته، وهو هو ال صريورة الشء شــيئًا آخر، فتمّثل امللك 
برًشا هو ظهوره ملن يشــاهده يف صورة اإلنسان، ال صريورة امللك إنسانًا، ولو 
اكن اتلمّثل واقًعا يف نفسه ويف اخلارج عن ظرف اإلدراك اكن من قبيل صريورة 
الشء شيئًا آخر وانقالبه إيله، ال بمعىن ظهوره هل كٰذلك« ]الطباطبايّئ، املزيان يف 

تفسري القرآن، ج 14، ص 37[.

ا َسِويًّا ]سورة مريم:  َْها ُروَحنَا َفتََمثََّل لََها برََشً
َ

نَا إِيل
ْ
رَْســل

َ
ويف قوهل تعاىل: فَأ

17[ يقول بعض املفرّسيــن: »إّن ٰهذا الكالم ال يعــين أّن جربئيل قد تبّدل 

إىل إِنساٍن شكاًل وســريًة؛ ألّن مثل ٰهذا اتلحّول واتلبّدل أمٌر غري ممكٍن، بل 
املراد أنّه ظهر بصورة إِنســاٍن بالرغم من أّن ســلوكه اكن نفس ٰذلك السلوك 
 أّن مريم اليّت لم تكن تعلم باألمر يف ابلداية، اكنت تظّن أّن 

ّ
املالئكــّي، إِال

يف مقابلها إِنسانًا ســريًة وصورًة. وتالحظ كثرًيا يف الروايات واتلواريخ لكمة 
»تمّثل« بمعناها الواسع، ومن مجلتها: أّن إِبليس لّما اجتمع املرشكون يف دار 
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انلدوة وكنــوا خيّططون لقتل انليّب ، ظهر بصورة شــيٍخ كبرٍي حصيف 
الرأي، يهدف إِىل اخلري، ورشع بإِغواء رؤســاء قريش. أو أّن ادلنيا وباطنها 
تمّثلت لإلمام عيلٍّ  ىلع شل امراٍة يف اغية اجلمال واجلّذابّية، ولم تستطع 
أن تنفــذ إِيله، وقّصتها مفّصلٌة معروفٌة. إِن اتلمّثل يف مجيع ٰهذه املوارد يعين 
أّن شيئًا أو شــخًصا يظهر بشٍل آخر من ناحية الصورة والشل فقط، ال أن 
تتبّدل ماهّيته وباطنه« ]ماكرم الشريازّي، تفسري األمثل، ج 9، ص 426[. وكٰذلك قال 
الشعراوّي يف تفسريه: »معىن تمّثل أّي ليست ٰهذه حقيقته، إنّه تمّثل بها إّما 
حقيقته فنورانّية ذات صفاٍت أخرى... فلماذا إذن جاء امللك مريم يف صورٍة 
برشّيٍة؟ ألنّهما سيلتقيان وال يمكن أن يتّم ٰهذا اللقاء خفّيًة، إذ يستحيل أن 
ي 

ّ
يلتيق امللك بملكّيته مع البرش ببرشّيتــه، فللٍّ منهما قانونه اخلاّص اذل

ال يناســب اآلخر، وال بّد يف لقائهما أن يتصّور امللك يف صورة برٍش، أو يرىق 
البرش إىل صفات املالئكة« ]الشعراوّي، تفسري الشعراوّي، ج 6، ص 3517[.

وأخرًيا يقول الطباطبايّئ يف تفسري اآلية: »فتمّثل امللك برًشا هو ظهوره ملن 
يشاهده يف صورة اإلنسان ال صريورة امللك إنســانًا، ولو اكن اتلمّثل واقًعا يف 
نفســه ويف اخلارج عن ظرف اإلدراك اكن من قبيل صريورة الشء شيئًا آخر، 
وانقالبه إيله ال بمعىن ظهوره هل كٰذلك... واآلية بســياقها ظاهرٌة يف أّن جربيل 
لم خيرج باتلمّثــل عن كونه ملاًك وال صار برًشا يف نفســه، وإنما ظهر هلا يف 
صورة البرش، فهو كٰذلك يف ظرف إدراكها ال يف نفســه ويف اخلارج عن ظرف 
إدراكها، ونظري ٰذلك نزول املالئكة الكرام يف قّصة البشارة بإسحاق وتمّثلهم 
إلبراهيم ولوٍط  يف صورة البــرش، ونظريه ظهور إبليس يف صورة رساقة 
بــن مالٍك يوم بدٍر، وقد أشــار - تعاىل - إيله يف ســورة األنفال )اآلية 48(، 
وقد اكن رساقة يومئٍذ بمّكة... فاملتمّثل يف أغلب ٰهذه املوارد - كما ترى - من 
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املعاين اليّت ال صورة هلا يف نفسها وال شل، وال يتحّقق فيها تغرّيٌ من صورةٍ إىل 
صورةٍ، وال من شــٍل إىل شٍل... فظهر مّما قّدمناه أّن اتلمّثل هو ظهور الشء 
ي ألجله الظهور، كظهور 

ّ
لإلنسان بصورةٍ يألفها اإلنسان، وتناسب الغرض اذل

... فإن قلت: الزم ٰذلك القول بالسفسطة؛  جربيل ملريم يف صورة برٍش ســويٍّ
 وهًما 

ّ
ي ليست وراءه حقيقٌة تطابقه من مجيع اجلهات ليس إال

ّ
فإّن اإلدراك اذل

 باطاًل، ورجوعه إىل السفسطة. قلت: فرٌق بني أن يكون هناك 
ً

رسابيًّا وخياال
حقيقٌة يظهر للمدرك بما يألفه من الصور وحتتمله أدوات إدراكه، وبني أن ال 
 صورٌة إدراكّيٌة ليس وراءها شٌء، والسفسطّي يه اثلاين دون 

ّ
يكون هناك إال

األّول« ]الطباطبايّئ، تفسري املزيان، ج 14، ص 37 – 42[.

وبعد أن اتّضح نلا معىن اتلمّثل نتســاءل: هــل يمكن أن يتمّثل اإلهٰل يف 
صورٍة أو بأّي حنٍو آخر؟ 

ظاهر كالم بعض الفرق اإلسالمّية اليّت تعتقد بمسألة رؤية اهلل - تعاىل - 
 ملا حتّققت الرؤية ابلرصّية، 

ّ
يف يوم القيامة إماكنّية تمّثل اإلهٰل يف صورٍة، وإال

بل ينقلــون يف مصادرهم احلديثّية رواياٍت عن رؤية انليّب األكرم  لرّبه 
بصوٍر خمتلفٍة، ولألسف هناك من انلصارى من يتمّسك بمثل ٰهذه الروايات 
املخالفة للعقل يف إثبات إماكنّية جتّسد اإلهٰل، فال فرق عندهم بني اتلمّثل يف 
صورة إنســاٍن أو اتلجّسد يف هيئة إنساٍن، ويقولون: بما أّن رؤية اهلل جائزٌة، 

. فال يُعرتض ىلع جتّسد اهلل ورؤيته يف املسيح

وذهب لفيٌف من علماء الســّنة إىل أّن رؤيــة اهلل يف املنام حتصل لكثرٍي 
من املؤمنني، فقد ذكر ابلغوّي يف كتابه )رشح الســّنة( عن شيخه أنّه قال: 
»رؤيــة اهلل يف املنام جائزٌة، فإن رآه فوعــد هل جّنًة أو مغفرًة أو جناًة من انلار 
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فقــوهل حقٌّ ووعده صدٌق. وإن رآه ينظر إيله فهو رمحته، وإن رآه معرًضا عنه 
 َخاَلَق لَُهْم يِف 

َ
َِك ال

َ
ول

ُ
فهو حتذيٌر من اذلنوب؛ لقوهل ســبحانه وتعاىل: ... أ

ِْهْم... ]سورة آل عمران: 77[. وإن أعطاه 
َ

 َينُْظُر إِيل
َ

 يَُكلُِّمُهُم اهلُل َوال
َ

َِخرَرِة َوال
ْ

اآل
شــيئًا من متاع ادلنيا فأخذه فهو بالٌء وحمٌن وأسقاٌم تصيب بدنه، يعظم بها 
أجره ال يزال يضطرب فيها حّت يؤّديه إىل الرمحة وحسن العاقبة، وبناًء عليه 

فال مانع من صدق رؤياك هلل« ]ابلغوّي، رشح السّنة،ج 12، ص 227[.

تُْم يَا ُموىَسٰ لَــن نُّْؤِمَن لََك 
ْ
وجاء تفســري القرطيّب لقوهل تعــاىل: َوإِْذ قُل

نتُْم تَنُظُروَن ]ســورة ابلقرة: 55[: 
َ
اِعَقُة َوأ َخَذتُْكُم الصَّ

َ
ٰ نََرى اهلَل َجْهَرًة فَأ َحتَّ

»قد اختلف يف جواز رؤيــة اهلل تعاىل، فأكرث املبتدعة ىلع إنكارها يف ادلنيا 
واآلخرة، وأهل الســّنة والســلف ىلع جوازها فيهمــا ووقوعها يف اآلخرة« 

]القرطيّب، تفسري القرطيّب، ج 1، ص 274[.

وقال عياض: »رؤية اهلل - سبحانه وتعاىل - جائزٌة عقاًل، وثبتت األخبار 
الصحيحة املشهورة بوقوعها للمؤمنني يف اآلخرة، وأّما يف ادلنيا فقال مالٌك: 
إنّما لم ير - سبحانه - يف ادلنيا ألنّه باٍق، وابلايق ال يُرى بالفاين، فإذا اكن يف 
اآلخرة ورزقوا أبصاًرا باقيًة رأوا ابلايق بابلايق. وليس يف ٰهذا الكالم استحالة 
 من حيث القدرة، فإذا قدر اهلل من شاء من عباده عليها لم يمتنع 

ّ
الرؤية إال

]عيــاض، فتح ابلــاري، ج 9، ص 589[. وقال صاحب )رشح انلووّي(: »اعلم أّن 

مذهب أهل الســّنة بأمجعهم أّن رؤية اهلل - تعاىل - ممكنٌة غري مســتحيلٍة 
عقــاًل، وأمجعوا أيًضا ىلع وقوعها يف اآلخرة، وأّن املؤمنني يرون اهلل - تعاىل 
- دون الاكفرين، وزعمت طائفٌة مــن أهل ابلدع املعزتلة واخلوارج وبعض 
املرجئة أّن اهلل - تعاىل - ال يراه أحٌد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلٌة عقاًل، 
 رصيٌح وجهٌل قبيٌح، وقد تظاهرت أدلّة الكتاب والسّنة 

ٌ
ي قالوه خطأ

ّ
وٰهذا اذل
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وإمجاع الصحابة َفَمْن بعدهم من سلف األّمة ىلع إثبات رؤية اهلل - تعاىل - 
 » يف اآلخرة للمؤمنني، ورواها حنٌو من عرشين صحابيًّا عن رســول اهلل

]انلووّي، رشح انلووّي، ج 3، ص 14[.

ا َجاَء ُموىَسٰ لِِميَقاتِنَا  وجاء يف تفسري الرازّي يف تفســري قوهل تعاىل: َولَمَّ
إِِن 

َبَِل فَ
ْ
 اجل

َ
ــِكِن انُظْر إِىل ـٰ َْك قَاَل لَن تََرايِن َولَ

َ
نُظْر إِيل

َ
ِريِن أ

َ
َمُه َربُُّه قَاَل رَبِّ أ

َّ
َولَك

 َجبَِل َجَعلَُه َداكًّ وََخرَّ ُموىَسٰ َصِعًقا
ْ
ٰ َربُُّه لِل َلَّ ا جتَ اْستََقرَّ َماَكنَُه فََسوَْف تََرايِن فَلَمَّ

]ســورة األعــراف: 143[ أّن اآلية دالٌّة ىلع أّن موىس  سأل الرؤية، وال شّك 

أّن موىس  يكون عرفًا بما جيب وجيوز ويمتنع ىلع اهلل تعاىل، فلو اكنت 
الرؤية ممتنعًة ىلع اهلل - تعاىل - ملا سأهلا، وحيث سأهلا علمنا أّن الرؤية جائزٌة 
ىلع اهلل تعــاىل، إذن فطلب موىس رؤية الرّب - تعاىل - حّجٌة ىلع أّن الرؤية 

جائزٌة يف ادلنيا« ]الرازّي، اتلفسري الكبري، ج 7، ص 187[.

ويعلّــق ابليهيّق ىلع اآلية بقوهل: »وال جيوز أن يكــون نيبٌّ من األنبياء، 
قد ألبســه اهلل جلباب انلبّيني وعصمه مّما عصم به املرســلني، يسأل رّبه 
ما يســتحيل عليه، وإذا لم جيز ٰذلك ىلع موىس فقد علمنا أنّه لم يســأل رّبه 
مستحياًل، وأّن الرؤية جائزٌة ىلع رّبنا عّز وجّل، ومّما يدّل ىلع ٰذلك قول اهلل 
إِِن اْستََقرَّ َماَكنَُه فََســوَْف تََرايِن فلّما اكن اهلل قادًرا ىلع أن 

ملوىس  :فَ
ي لو فعله لرآه موىس، فدّل ٰذلك 

ّ
ا اكن قادًرا ىلع األمر اذل جيعل اجلبل مستقرًّ

ىلع أّن اهلل قادٌر ىلع أن يُري نفسه عباده املؤمنني، وأنّه جائٌز رؤيته ، وقوهل: 
لَن تََرايِن أراد به يف ادلنيا دون اآلخرة ]ابليهيّق، االعتقاد، ج 1، ص 217[، بل 
ذهب ابن تيمية إىل تكفري لّك من ينكــر رؤية اهلل يف اآلخرة، حيث يقول: 
ي عليه مجهور السلف أّن من جحد رؤية اهلل يف ادلار اآلخرة فهو اكفٌر« 

ّ
»واذل

]ابن تيمية، الفتاوى، ج 6، ص 485[.
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 ولٰكــّن رصيح أو ظاهر آيات القــرآن الكريم واألحاديــث املروّية عن 
انليّب  وأهل بيته  تنيف ٰهذا األمر مجلًة وتفصياًل، يقول الطباطبايّئ 
بٰهذا الصــدد: »اتلعليم القرآين يعطي إعطاًء رضوريًّــا أّن اهلل - تعاىل - ال 
يماثله شٌء بوجٍه من الوجوه ابلّتة، فليس جبسٍم وال جسماينٍّ، وال حييط به 
ماكٌن وال زماٌن، وال حتويه جهٌة وال توجد صورٌة مماثلٌة أو مشابهٌة هل بوجٍه من 
الوجوه يف خارٍج وال ذهٍن ابلّتة، وما ٰهذا شــأنه ال يتعلّق به األبصار باملعىن 
ي جنده من أنفسنا ابلّتة، وال تنطبق عليه صورٌة ذهنّيٌة ال يف ادلنيا وال يف 

ّ
اذل

اآلخرة رضورًة« ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 8، ص 237[.

ثالًثا: نقد إمكانّية تجّسد اإلٰله وتمّثله

وبعد أن اســتعرضنا معىن اتلجّســد واتلمّثل، نوّضح استحالة اتلجّسد 
واتلمّثــل لإلهٰل عقاًل بما يتالءم مع ٰهذا ابلحــث املخترص، وقد أثار علماء 
اإلسالم الكثري من اإلشــاكالت العقلّية ىلع مسألة اتلجّسد، ورفضوا ٰهذه 

العقيدة رفًضا قاطًعا، ومن تلك االعرتاضات العقلّية:

1 ـ نقد التجسد عقاًل

اإلشــال األّول: لّك مفهــوٍم إذا قيــس إىل الوجود، فإّمــا أن جيب هل فهو 
الواجب، أو يمتنع وهو املمتنع، أو ال جيب هل وال يمتنع وهو املمكن ]الطباطبايّئ، 
بداية احلكمة، ص 55[، ويســتحيل انقالب لّك واحٍد منها إىل اآلخر، فالوجوب 

ال يكــون إماكنًا وال امتناًع، واالمتناع ال يكــون وجوًبا وال إماكنًا، وكٰذلك 
اإلماكن، فلو انقلب الوجوب اذلايّت إىل اإلماكن لاكن الوجوب اذلايّت جامًعا بني 
استحالة العدم وجواز العدم عليه، وهو مستحيٌل بالرضورة العقلّية والوجدانّية.



245

المعرفة اإللهّية  ومفاهيم تجّسد  اإلله وتمّثله وتجّليه

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

وحينئٍذ فالقول أّن اللكمة )املســيح( صارت جسًدا، ويه األقنوم اثلاين 
من كيان وذات اهلل الواجب الوجود، يكون باطاًل؛ ألنّه مع تفســري اللكمة 
ي وضحّنا 

ّ
باألقنوم اثلاين يكون انقالب الوجوب اذلايّت إىل اإلماكن اذلايّت اذل

اســتحاتله ]انظر: آل عيثان، الرّد ىلع انلصــارى، ص 101[. وألّن لّك جسٍم هو ممكن 
 

ّ
الوجود يف ذاته؛ إذ إّن لّك جســٍم مرّكٌب من أجزاٍء، ولّك املرّكب ال يكون إال

ممكنًا بذاته الحتياجه إىل أجزائه، فّل جسٍم ممكٌن باذلات.

اإلشــال اثلاين:وهو ما ذكره الشــيخ ابلاليّغ، وهو يتكّون من مقّدماٍت 
نذكرها باختصار:

املقّدمة األوىل: أّن واجب الوجود ال يكون مركبًّا؛ ألّن املرّكب حمتاٌج إىل 
أجزائه وإىل فاعٍل يرّكبها ويؤلّف بينها، واملحتاج ال يكون واجب الوجود.

املقّدمــة اثلانية: ال يكون واجب الوجود ماّديًّا؛ ألّن املاّدّي مهما فرض هل 
من البساطة يف املاهّية ال بّد من أن يكون مركبًّا يف املقدار.

املقّدمة اثلاثلة: إذا جتّســد واجب الوجود، فأّما أن يكون - تعاىل شــأنه 
- جســًدا من األزل بمعىن كونه ماّديًّا من األزل، وقــد تقّدم امتناعه ىلع 
واجب الوجود )وٰهذا ال يقول به انلصارى أنفسهم(، وأّما أن يكون اتلجّسد 
حادثًا، وٰهذا يعين تغرّيت حقيقته األوىل، وواجب الوجود ال يمكن أن تتغرّي 
حقيقته، ومن الواضح أنّه يستحيل أن تتبّدل ٰهذه احلقيقة إىل حقيقٍة أخرى، 
وإن اكنت بسيطًة أيًضا؛ ألّن احلقيقة األوىل خترج عن كونها واجب الوجود، 
واحلقيقة اثلانية أيًضا ســتكون حادثًا بالرضورة، فال يكون واجب الوجود. 

]انظر: ابلاليّغ، الرحلة املدرسّية، ج 2، ص 320[
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اإلشــال اثلالث: وهو قريٌب من اثلاين، فالقول إّن ذات اهلل وكيانه انبثق 
من جوهره وكيانه اإلليّٰه موجوٌد آخر نسّميه إلًٰها مولوًدا من إهٰلٍ )وهو ما يقول 
به انلصارى(، وقد جتّسد ٰهذا االبن ونزل إىل األرض متلبًّسا بلباس البرش، 
وٰهذا اجلوهر اإلليّٰه املنبثق )االبن( مستقلٌّ عن األب والروح القدس )أقانيم 

كيان اهلل وذاته( باطٌل وممتنٌع؛ وٰذلك:

ألّن اتلعدد يف ذات اإلهٰل الواحد )اهلل(، ال بّد فيه بعد االشــرتاك يف األلوهّية 
أن يمتاز لّك واحٍد بممزّيٍ هل عن اآلخر، حبيث يصح اتلعّدد )اتلثليث( واحلكم به.

فنقول: ٰهــذا األمر املتمايز هل هــو جبعل فاعٍل متــرّصٍف، وبترّصفه 
وتكوينــه مزّي لّك واحٍد عن صاحبه، فيكون ٰذلك الفاعل هو واجب الوجود 
وهــو اإلهٰل، وبقّية األفراد ال توصف باأللوهّية، وإذا قلنا إّن ٰهذا اإلهٰل متعّدٌد 

ننقل الكالم بعينه إيله.

أو أّن املؤثّر يف امتياز لّك واحٍد مــن األفراد املتعّددة هو طبييعٌّ فيه، فال 
بّد مــن أن يكون املائز يف امتياز لكٍّ منها هو غري اجلهة املشــرتكة بينها من 
ّية ووجوب الوجود كما هو واضٌح، فيكون لكٌّ من األفراد مرّكبًا 

ٰ
الطبيعة اإلهل

ي يمتاز بــه، وبانلتيجة يكون 
ّ

من الطبيعة املشــرتكة، واألمر الطبييّع اذل
حمتاًجا إىل أجزائــه وإىل فاعٍل يؤلّفها ويرّكبها، فــال يكون لكٌّ منها واجب 

الوجود. ]انظر: ابلاليّغ، الرحلة املدرسّية، ج 2، ص 327[

اإلشال الرابع: أّن أقنوم االبن إذا جتّسد وحّل يف جسم املسيح ، فال 
خيلــو إّما أن يكون باقيًا يف ذات اهلل أيًضا أو ال: فإن اكن األّول لزم أن يوجد 
احلال الشــخيّص يف حملنّي، وإن اكن اثلاين لزم أن تكون ذات اهلل خايلًة منه 
)األقنوم اثلاين(، فينتيف )اهلل سبحانه(؛ ألّن انتفاء اجلزء يستلزم انتفاء الّل. 

]انظر: اهلندّي، إظهار احلّق، ج 3، ص 727[
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اإلشــال اخلامس: أّن اإلهٰل إذا اكن خالًقا لإلنســان )انلاسوت( ثّم ظهر 
اده به وظهوره فيه، 

ّ
فيه مّتحــًدا به، فقد حدثت هل صفٌة بعد خلقه، وهو احت

فنقول: ٰهذه الصفة إن اكنت واجبة الوجود استحال اتّصافها باحلدوث، وإن 
اكنت ممكنة الوجود اســتحال اتّصاف ابلاري بها؛ ألّن صفات ذات ابلاري 
لكّها واجبة الوجود؛ ألّن لّك ما لزم من عدم وجوده حماٌل فهو واجب الواجب، 

وصفات اإلهٰل يلزم من عدم وجودها حماٌل بنّي.

فإن قيل: إن اكن ٰهذا الزًما، اســتحال خلق العالم، بل اســتحال خلق 
خملوٍق واحــٍد؛ ألّن اهلل  إذا خلق خملوقًا واحــًدا حدثت هل صفٌة، وهو 

اتّصافه خبلقه فيلزم املحال املذكور.

فاجلــواب: أّن ٰهذا غري الزٍم ابلّتة؛ ألّن املعيّن من كون اهلل خالًقا تقديره 
، فإذا خلق خملوقًا، فعلمه بوجوده 

ً
اخللق يف األزل، وٰهذه الصفة ثابتٌة هل أزال

، فلم 
ً

يف زمن خلقه والقدرة ىلع إجياده يف ٰذلك الزمان أيًضا كالهما ثابٌت أزال
يبق حادٌث سوى وجوده، ووجوده ليس صفًة قائمًة بذات اإلهٰل جّل اسمه، بل 
بذات املخلوق، وأّما نسبة الوجود إىل تأثري القدرة فيه زمَن إجياده، فٰذلك من 
باب النسب واإلضافات، والنسب واإلضافات ليست أمًرا وجوديًّا اكلفوقية 
واتلحتّية واألبّوة وابلنّوة، وٰهذا معىًن بنّي الظهور، خبالف ما تقّدم؛ فإنّه إذا 
اده به صفًة قائمًة بذاته، تعاىل اهلل عن ٰذلك. ]انظر: 

ّ
د بانلاســوت اكن احت

ّ
احت

الغزايّل، الرّد اجلميل نليف إلوهّية املسيح برصيح اإلجنيل، ص 28[

اإلشال السادس: لو فرض وجود ٰهذه احلقيقة »الالهوت املّتحد بانلاسوت«، 
فالقول إنّها حقيقٌة ثاثلٌة مغايرٌة لّل واحٍد من الالهوت وانلاسوت، موصوفٌة 
بكّل ما جيب لــّل واحٍد منهما من لوازم اإلنســان وملزوماته وصفاته من 
حيث هو إنســاٌن، وما جيب لإلهٰل من الصفات اثلابتة هل، وما يستحيل عليه 
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مــن الصفات من حيث هو إهٰلٌ؛ كالٌم متهافــٌت ال مطمع ألحد يف حتقيقه؛ 
ألنّه جيمع بني انلقائض، وبيانه: أّن الشء إنّما يوصف بصفٍة إذا اكن وصفه 
بها ممكنًا، وإذا ثبت ٰذلــك امتنع أن جيري ىلع ٰهذه احلقيقة أحاكم الالهوت 
هوت من الصفات املخّتصة به من 

ّ
وأحاكم انلاســوت؛ ألّن مجيع ما جيب لال

حيث هو الهوٌت، املمزية هل عن غريه، إن اكنت ثابتًة للحقيقة اثلاثلة لزم أن 
تكون عني الالهوت، وكٰذلك القول يف انلاسوت؛ الشرتاكهما معهما يف مجيع 
لــوازم لّك واحٍد منهما، ومجيع ملزوماته وصفاته اثلابتة هل من حيث هو إهٰلٌ، 
ومن حيث هو إنساٌن ىلع حّد ما ذكر. إذ لو ثبت املغايرة واحلالة ٰهذه، للزم أن 
تثبت لشٍء مجيُع ذاتيات اإلنسان املقّومة حلقيقته، ومجيع عوارضه الالزمة 
واملفارقة، وُيفرض مع ٰذلك حقيقٌة مغايرٌة حلقيقة اإلنســان. ٰهذا من املحال 
ابلنّي؛ ألّن مجيع ذاتّيات اإلنســان املقّومة هل ومجيــع عوارضه اثلابتة هل من 
حيث هو إنساٌن، مت وجدت يف شٍء أوجبت ذٰللك الش حقيقة اإلنسانّية، 
 لم تكن ثابتًة هل من حيث هو إنساٌن، وقد 

ّ
ونفت عنه صدق ما يغايرها، وإال

فرضناها كٰذلك، وٰهذا خلٌف.

ثــّم لو اكنت إلًٰها اكماًل ثلبت هلا أوصاف اإلهٰل الاكمل، ومن أوصاف اإلهٰل 
الاكمل أن ال يكون مرّكبًا منه ومن اإلنســان؛ ألنّه يلزم أن تكون ذات اإلهٰل 
حمتاجًة إىل اإلنسان يف الوجود، ومسبوقًة به وبنفسها أيًضا. ]انظر: الغزايّل، الرّد 

اجلميل نليف إلوهّية املسيح برصيح اإلجنيل، ص 35[

فإن قيل: إنّما يلزم ٰذلك إذا جعلناهــا موصوفًة جبميع ما جيب لإلهٰل من 
الصفات وغريها، وكٰذلك القول يف انلاســوت من حيث هو حقيقٌة، أّما إذا 
أجرينا ىلع لكٍّ من الالهوت وانلاسوت مجيع أحاكمه وصفاته اليّت اكنت ثابتًة 

هل قبل الرتكيب، فِلَم قلتم إن ٰذلك ممتنٌع؟
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فاجلــواب: أّن اعتبار أحاكم مجيع ما جيب لّل واحٍد منهما من حيث هو 
إهٰلٌ وإنساٌن، إن اعتربت ال بقيد الرتكيب، استحال أن يكون للحقيقة اثلاثلة 
اعتباًرا؛ إذ يكون ٰذلك حكًما ىلع املفرد بقيد كونه مفرًدا. وإن اعتربت بقيد 
الرتكيب اســتحال بقاء مجيعها بعد الرتكيب؛ إذ لو بــيق مجيع ما جيب لّل 
واحٍد من املفردين مــن حيث هو كٰذلك بعد الرتكيــب ثابتًا هلما، للزم أن 
يكــون ثابتًا للحقيقة اثلاثلة، وحينئٍذ يلــزم املحال املذكور، وهو أن تكون 
احلقيقة اثلاثلة نفس الالهوت ونفس انلاســوت؛ الشرتاكها معهما يف مجيع 
ما جيب لّل واحٍد منهما من الصفــات وغريها من حيث هو إهٰلٌ ومن حيث 
هو إنســاٌن. فثبت حينئٍذ ما ذكرناه أّن وصفها بــكّل ما جيب لّل واحٍد من 
الالهوت وانلاســوت ممتنٌع، ســواٌء اعتربنا لّك واحٍد منهما بقيد الرتكيب أو 

منفاكًّ عنه. ]انظر: املصدر السابق، ص 36[

وهناك كٰذلك إشاكالٌت ىلع القول بتجّسد اإلهٰل يف جسد عيىس من نفس 
كتب األناجيل املوجودة بني أيدينا، فيه تنيف صفة األلوهّية عن املســيح، 
ي 

ّ
ي تســمعونه ليس يل، بل لألب اذل

ّ
مثل قول يوحنا يف إجنيله: »الكالم اذل

أرســلين« ]إجنيل يوحنا 14: 24[. فالصلة يف سياق اآلية كما هو واضٌح بني األب 
واالبن يه صلة "املرسل واملرسل منه"، أي أّن األب هو مرسل االبن، واالبن 
هو الرسول بالنســبة إىل األب، وقد قال املسيح  يف بيان الفرق بينهما: 
»ليس عبٌد أعظم من سّيده، وال رسوٌل أعظم من مرسله« ]إجنيل يوحنا 13: 16[، 
بل هناك نصوٌص من اإلجنيل رصحيٌة يف أّن املســيح  خياطب اهلل بكلمة 
إليٰه، منها ما قاهل املســيح ىلع خشــبة الصليب: »إليٰه إليٰه ملاذا تركتين« 
]إجنيل مّت: 27: 46[. وٰهذا من أصعب اإلشــاكالت اليّت تواجه حقيقة الهوت 

 املسيح يف األناجيل، أضف إىل ٰذلك تأييد القرآن الكريم نليف اإللوهّية عن 
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َمِسيُح اْبُن َمْرَيَم 
ْ
يَن قَالُوا إِنَّ اهلَل ُهَو ال ِ

َّ
املسيح  بقوهل تعاىل: لََقْد َكَفَر اذل

ُه َوَمن  مَّ
ُ
َمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوأ

ْ
ْن ُيْهِلَك ال

َ
َراَد أ

َ
قُْل َفَمن َيْمِلُك ِمَن اهلِل َشــيْئًا إِْن أ

رِْض َوَما بَيْنَُهَما خَيْلُُق َما يََشاُء َواهلُل 
َ
ماَواِت َواأل ُك السَّ

ْ
يًعا َوهلِلِ ُمل رِْض مَجِ

َ
يِف األ

َمِسيُح اْبُن 
ْ
ء قَِديٌر ]ســورة املائــدة :17[، وكٰذلك قوهل تعاىل: َما ال ىلَعَ لُكِّ َشْ

َعاَم اْنُظْر  ُكاَلِن الطَّ
ْ
يَقٌة اَكنَا يَأ ُه ِصدِّ مُّ

ُ
 رَُسوٌل قَْد َخلَتِْمن َقبِْلِه الرُُّسُل َوأ

َّ
َمْرَيَم إِال

ىنَّ يُْؤفَُكوَن ]املائدة: 73[. يقول الطباطبايّئ: 
َ
ُ لَُهُم اآليَاِت ُثمَّ اْنُظْر أ َكيَْف نُبنَيِّ

»إّن املســيح محلت به مريم، ورّبته جنينًا يف رمحهــا، ثّم وضعته وضع املرأة 
ودلها، ثّم رّبتــه كما يرتیّب الودل يف حضانة أّمه، ثّم أخذ يف النشــوء وقطع 
مراحل احلياة واالرتقــاء يف مدارج العمر من الصبا والشــباب والكهولة، 
ويف مجيع ٰذلك اكن حاهل حال إنســاٍن طبييعٍّ يف حياته، يعرضه من العوارض 
واحلاالت ما يعرض اإلنسان، من جوٍع وشبٍع، ورسوٍر ومساءٍة، وذّلٍة وألٍم، 
وأكٍل ورشٍب، ونوٍم ويقظٍة، وتعٍب وراحٍة وغري ٰذلك. فٰهذا ما شوهد من حال 
املسيح حني مكثه بني انلاس، وال يرتاب ذو عقٍل أّن من اكن ٰهذا شأنه فهو 
إنساٌن كسائر األنايّس من نوعه، وإذا اكن كٰذلك فهو خملوٌق مصنوٌع كسائر 

أفراد نوعه« ]الطباطبايّئ، املزيان يف تفسري القرآن، ج 3، ص 332[.

وهناك إشاكالٌت أخرى كثرية ذكرت يف املقام توّضح االستحالة العقلّية ىلع 
ّية، تعاىل اهلل عن ٰذلك 

ٰ
أن يكون هلل  ودٌل أو مشارٌك يف اجلوهر والطبيعة اإلهل

علوًّا كبرًيا. ]للمزيد راجع: عيل شيخ، الهوت املسيح يف املسيحّية واإلسالم، ص 278 – 281[

أّما خبصوص األســباب اليّت ذكرها انلصارى تلجّســد اإلهٰل، ويه تلتّم 
معرفته بشــٍل تامٍّ، وكٰذلك تلصحيــح عقيدة الفداء، فــيه أيًضا تواجه 
إشــاكالٍت كبريًة، فالقول بأّن اتلجّسد ســببه املعرفة اتلاّمة باإلهٰل هو كالٌم 
بعيٌد لّك ابلعد عن العقل؛ ألّن املعرفة اتلاّمة تعين اإلحاطة باإلهٰل بشٍل تامٍّ، 
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فكيــف يمكن اإلحاطة باإلهٰل وهو ال ماهّية هل، فال يمكن تصّوره عن طريق 
ّية ال حّد هلا؛ وعليه ال يمكن أن تأيت حقيقتها 

ٰ
اجلنس والفصل، فاذلات اإلهل

إىل اذلهن تُلدرك، نعم يمكن إدراك وجوده بالعرض ال باذلات، أي من حيث 
ي ال يتحّرك، أو العلّة األوىل اليّت تنتيه إيلها العلل، 

ّ
كونه حمّرك العالــم اذل

ي يتوّقف عليه وجــود املمكنات، وٰهذه لوازم وجوده، 
ّ

أو واجب الوجود اذل
فيثبت العقل مفاهيم تصدق ىلع اذلات املقّدسة، ويه ما يعرّب عنه باملفاهيم 
اثلانية الفلسفّية اليّت حتيك خصائص وجوده ال حقيقة وجوده. ]انظر:الطباطبايّئ، 

أصول الفلسفة واملنهج الواقيّع، ج 3، ص 355[

ولٰهذا أّكد الفالســفة واحلكمــاء ىلع امتناع ٰهذا انلــوع من املعرفة، 
ّية، سواٌء عن طريق املعرفة العقلّية 

ٰ
فاإلنســان عجٌز عن اكتناه اذلات اإلهل

والربهانّية أو عن طريق املعرفه احلضورّية والشهوديّة.

أّما خبصوص عقيــدة الفداء، فانلصارى يعتقدون بأّن اإلنســان األّول 
)آدم( قطع عالقته مع رّبه وخالقه؛ بسبب خطيئته منذ الزمن األّول، وختّل 
عن اهلل ســبحانه، وبٰهذه اخلطيئة جعل ذّرّيته لكّها يف حال ابتعاٍد وانفصاٍل 
عن اهلل، وكن نتيجة ٰهذا االنفصال موت اإلنســان، وٰهكذا دخل املوت إىل 
، وانتقلت ٰهذه  مجيع انلاس عقابًا للخطيئة، وٰهذا املــوت هو رويحٌّ وأبديٌّ
اخلطيئة إىل ذّرّيته جياًل بعد جيٍل، يودل اإلنسان وهو حامٌل هلا ومتلّوٌث بها، 
وبعد طول انتظاٍر أرســل اهلل - سبحانه - ابنه احلبيب يلفدي البرشّية لكّها 
عــن خطاياها، ويفتح عهًدا جديًدا بني اهلل واإلنســان، وباآلالم والصلب 
ي يتحّمله ٰهذا االبن )الوحيد( ترفع اخلطيئة عن اكهل اإلنســان ويتطّهر 

ّ
اذل

منها؛ يلعيش حياًة جديدًة وســعيدًة مع ٰهذا احلــدث اإلليّٰه املوعود. ]انظر: 
اخلّوام، املسيح يف الفكر اإلساليّم، ص 341[
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وللجواب عن ٰهذه العقيدة أقول: هل يمكن القول إّن املسيح  جتاهل 
عقيدًة أساسّيًة كمسألة اخلطيئة األصلّية والفداء، أو نسيها فلم يتحّدث عنها 
)ىلع األقل حسب ما تنقل األناجيل األربعة(، مع أّن هدفه - والقول للنصارى 
- خالص البرشّية وفداؤها، ولٰكّنه ال يوّضح املهّمة األساســّية اليّت أرسل من 
ي ينقذهم 

ّ
أجلها، وال يفهم انلاس أنّهم لكّهم ملّوثون خبطيئة آدم ، وهو اذل

من ٰهذه اخلطيئة، بل يولك األمر إىل من يأيت من بعده )بولس( يلبّينها ويعلنها، 
ين أختارهم املسيح  يف حياته!

ّ
مع أنّه ليس من اتلالميذ اذل

أولم يكن من األوىل للمســيح  أن يبنّي ٰهذه العقيدة بشــٍل واضٍح 
تلالميذه ىلع أقّل تقدير؛ يلتسىّن هلم توضيحها للناس، خصوًصا أنّه أرسلهم 
إىل لّك األمم؛ يلبــرشوا باإلجنيل وتعايلمه، فنحن جند أّن األناجيل األربعة 
ال تتحّدث وال تشري إىل خطيئة آدم  أبًدا، فلم ينطق بها املسيح  وال 
تالميذه ورسله، بل اكنت من خيال شخٍص يهوديٍّ أعتنق املسيحّية بعد رفع 

عيىس  إىل السماء، وهو بولس.

إضافًة إىل لّك ٰهذا تبىق هناك إشــاكيّلٌة مهّمٌة حول ٰهذه العقيدة ويه: ما 
ذنب انلاس منــذ القرون األوىل للبرشّية أي منذ آدم وحّت املســيح ؟ 
فهل لكّهم خطاٌة ولــم يغفر هلم؟ مع أّن فيهم - كمــا يذكر الكتاب املقّدس 
 بعهديه - أنبياء وأويلاء وأتقياء وشــهداء استشهدوا يف سبيل اهلل، كما يذكر 
ي يقع فيه انلصارى يقّدمون 

ّ
عيىس  نفسه يف العهد اجلديد. وللحرج اذل

إجابــًة أعتقد أنّها خمالفٌة للفطرة وللعقل البرشّي، وفيها إهانٌة كبريٌة إىل لّك 
ين ماتوا قبل ٰهذه الساعة فقد هلك 

ّ
األنبياء العظام، فيقولون: أّما مصري اذل

اخلطاة، وأما أصحاب القلوب انلقّية، فقد ماتوا ىلع رجاء اخلالص، وٰهذا ما 
يفرّس بوضوٍح نزول املســيح  إىل اجلحيم يلحّرر ٰهذه انلفوس اليّت اكنت 



253

المعرفة اإللهّية  ومفاهيم تجّسد  اإلله وتمّثله وتجّليه

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

تنتظر جميئه! ]انظر: اخلّوام، املسيح يف الفكر االساليّم، ص 345[، فعل ٰهذا جيب أن 
نقول إّن أنبياء اهلل كنوٍح وإبراهيم خليل اهلل وموىس لكيم اهلل وداود وإسحاق 
ويعقوب وبايق األنبياء  قبل املسيح لكّهم يصلون اجلحيم منتظرين نزول 

املسيح  إيلهم إلنقاذهم! فأّي عقٍل سليٍم يقبل مثل ٰهذا اهلراء؟!

باإلضافة إىل ٰهذا لكّه فقد نىف القرآن الكريم عقيدة الفداء من األســاس 
من خــالل نيف صلب عيىس  وقتله بكّل رصاحٍة ووضوٍح، قال تعاىل: 
َمِســيَح ِعيىَس اْبَن َمْرَيَم رَُسوَل اهلِل َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه 

ْ
نَا ال

ْ
َوقَْولِِهْم إِنَّا َقتَل

 
َّ

ٍم إِال
ْ
يَن اْختَلَُفوا ِفيِه ليَِف َشــكٍّ ِمنُْه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعل ِ

َّ
َولِٰكْن ُشــبَِّه لَُهْم َوإِنَّ اذل

نِّ َوَما َقتَلُوُه يَِقينًا ]سورة النساء: 157[.  اتِّبَاَع الظَّ

2 ـ نقد التمّثل عقاًل

أّما خبصوص تمّثل اإلهٰل وإماكنّية رؤيته بصورة إنساٍن يف ادلنيا أو يف املنام 
أو يف اآلخرة فهو اآلخر ممتنٌع عقاًل، واألدلّة ىلع ٰذلك كثريٌة منها:

أ- بالنســبة إىل رؤيــة اإلهٰل يف ادلنيا أو اآلخرة، فيجــب القول إّن ديلل 
، ال خيتّص بادلنيا أو اآلخرة؛ فإّن  اســتحالة رؤية اهلل - تعاىل - بابلرص عقيلٌّ
اهلل  ليس جســًما ليك يمكن أن يكون مرئيًّا يف حاٍل من األحوال، ومهما 
اكنــت ادلار اآلخرة خمتلفًة يف حدودها وأبعادهــا وخصوصّياتها عن ادلنيا، 
فال أثر ذٰللك يف اســتحالة رؤية اهلل تعاىل، وال ترتفع ٰهذه االستحالة كما ال 
: »ادليلل  يرتفع اســتحالة اجلمع بني انلقيضني يف اآلخرة. قال العالّمة احليّلّ
ىلع امتناع الرؤيــة أّن وجوب وجوده يقتيض جتّرده، ونيف اجلهة واحلزّي عنه، 
فينتــيف الرؤية بالــرضورة؛ فإّن لّك مريئٍّ فهو يف جهٍة يشــار إيله بأنّه هنا أو 
هناك، ويكون مقاباًل أو يف حكم املقابل، ولّما انتىف ٰهذا املعىن عنه تعاىل، 

، كشف املراد، ص 320[. مة احليّلّ
ّ

انتفت الرؤية« ]العال
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وإن قيــل: إّن الرؤية اليّت يقول بها أهل الســّنة واجلماعة يف اآلخرة يه 
رؤيٌة ال مقابلة فيها للمريّئ، وينتيف فيها املاكن، فيه رؤيٌة خاّصٌة تتالءم مع 
ي خيتلف عن علــم ادلنيا، ولٰهذا قال اتلفتازايّن: 

ّ
خصائص علم اآلخرة اذل

»إّن لزوم املقابلة واجلهة ممنوٌع، وإنّما الرؤية نوٌع من اإلدراك خيلقه اهلل مت 
شاء وإلّي شٍء شاء« ]اتلفتازايّن، رشح املقاصد، ج 4، ص 197[.

قلنا: إن اكن املراد من ٰهذه الرؤية بال جهٍة وال مقابلٍة وال كيفّيٍة حمسوسٍة، 
فٰهذا ينيف عنها كونها رؤيًة حمسوســًة، بــل يه رؤيٌة قلبّيٌة حبقيقة اإليمان، 
ويه ليست بمستحيلٍة عقاًل، وال خيتلف عليها أحٌد من املسلمني، وينقل 
يف روايٍة »أّن شــخًصا جاء إىل أمري املؤمنني  فقال: يا أمري املؤمنني، هل 
رأيت رّبك حني عبدته؟ فقــال : ويلك! ما كنت أعبد ربًّا لم أره. قال: 
وكيف رأيته؟ قال : ويلك! ال تدركه العيون يف مشاهدة األبصار، ولٰكن 

رأته القلوب حبقائق اإليمان« ]اللكييّن، الاكيف، ص 96[.

ب- أّما خبصوص رؤيته  يف املنام، فالكالم هو نفسه فيما مىض حول 
رؤيته - تعاىل - يف اآلخرة بصورٍة حّســّيٍة، وإذا ســلّمنا جبواز رؤية اهلل يف 
املنام، فإن قلنا إنّها ليســت رؤيًة حقيقّيــًة، وإنّما يه شٌء آخر، فيه رؤيٌة 
قلبّيٌة نابعٌة من القلب، والقلب يرى ويبرص، لٰكن ال بمعىن الرؤية ابلرصّية 
اخلارجّية؛ لٰهذا نقول: ما يراه اإلنسان يف منامه، ويظّن أنّه اهلل تعاىل، فليس 
ٌء ]ســورة  هو اهلل ذاته؛ ألّن اهلل  كما وصف نفســه: لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ
الشــورى: 11[، ولٰهذا قال بعض علماء أهل السّنة واجلماعة بٰهذه االستحالة، 

فقال بعضهم باســتحالة رؤية اهلل  يف املنام، بل واختاره املحّققون منهم، 
وإن جّوزه بعض علمائهم فيه رؤيٌة بال مثاٍل وال كيفّيٍة ]انظر: الكفوّي، اللكّّيات، 
ج 1، ص 749[. وىلع ٰهذا القول يبىق الزناع لفظيًّا بني انلافني لرؤيته والقائلني 
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بها، فانلافون يقولون باستحالة رؤيته بصورٍة حمسوسٍة مثايّلٍة أو حقيقّيٍة ألنّها 
تســتوجب اجلهة والكيفّية، والقائلون بإماكنهــا إذا أثبتوها بال جهٍة ومثاٍل 

وكيفّيٍة فيه ليست رؤيًة حّسّيًة برصّيًة لصورٍة أو هيئٍة، بل يه رؤيٌة قلبّيٌة.

رابًعا: تجّلي اإلٰله

1 ـ التجّلي لغًة

اتلجــيّل ىف اللغة يعين الظهور، قال الراغب: »اتلجيّل: بمعىن الكشــف 
والظهــور، جتّل ريّب أّي ظهر ريّب« ]الراغب، مفردات غريب القرآن، ص 200[ يعين 
انكشــف واتّضح، بدا للعيــان، وقال ابن منظوٍر: »اتلجــيّل يعين الظهور« 
ي ذهب إيله أغلب 

ّ
]ابن منظوٍر، لســان العرب، ج 14، ص 149[، وهــو املعىن اذل

املفرّسين كما سرنى.

2 ـ التجّلي اصطالًحا 

أّمــا اتلجيّل يف االصطالح فيعــين ظهور آيات اهلل - تعــاىل - يف بعض 
َجبَِل َجَعلَُه َداكًّ 

ْ
َّل  َربُّــُه لِل خملوقاته،كما قــال  يف حمكم كتابه: فَلَّما جتَ

وََخرَّ ُموىس  َصِعًقا ]ســورة األعراف: 143[. وٰهذا املعىن صادٌق بالنسبة إىل اهلل 
سبحانه وتعاىل، واملراد ظهور آثاره وقدرته يف خلقه.

لٰكــّن ٰهذا الظهور ال يعين رؤيته تعاىل، فٰهذا كما أثبتنا حماٌل عقاًل، وقد 
ورد يف احلديــث عن انليّب األكرم : »فتجّل خللقــه من غري أن يكون 
يُرى« ]الصدوق، علل الرشائع، ص 119[. وقول اإلمام أمري املؤمنني : »فتجّل 
هلم ـ ســبحانه ـ يف كتابه من غري أن يكونوا رأوه« ]نهج ابلالغة، اخلطبة 147[، 
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وقوهل : »متجلٍّ ال باستهالل رؤيٍة« ]اللكييّن، الاكيف، ج 1، ص 138[. فاتلجيّل 
اصطالًحا معناه الظهور للعيــان، وجتيّل اهلل - تعاىل - للجبل هو ظهوره هل، 
قال القرطيب: »جتّل أي ظهر من قولك: جلوُت العروس أي أبرزتها، وجلوُت 
السيف أبرزته من الصدإ جالًء فيهما، وجتّل الشء انكشف« ]القرطيّب، اجلامع 
ألحاكم القرآن، ج 7، ص 278[، وقال الطويّس: »فلّما جتّل رّبه للجبل معناه ظهر 

بآياته اليّت أحدثها يف اجلبل حلــارضي اجلبل بأن "جعله داكًّ ". وقيل: إّن اهلل 
- تعاىل - أبرز من ملكوتــه ما تدكدك به؛ إذ يف حكمه أّن ادلنيا ال تقوم ملا 
ي يف السموات، كما قيل: إنّه أبرز اخلنرص من العرش، 

ّ
يربز من امللكوت اذل

وجيوز أن يكون املراد "فلّما جتل رّبه" ألهل اجلبل، كما قال: واسأل القرية، 
واتلجيّل هو الظهور، ويكون ٰذلك تــارًة بالرؤية، وأخرى بادلاللة« ]الطويّس، 

اتلبيان يف تفسري القرآن، ج 4، ص 536[.

3 ـ معنى الظهور

وهنا يتبادر الســؤال املهّم يف حبث اتلجيّل وهو ماذا نعين بالظهور؟ هل يه 
الرؤية احلّسّية أو شٌء آخر؟

ي بيّنته روايات أئّمة أهل ابليت  وآراء علماء 
ّ

طبًقا ملعىن اتلجيّل اذل
الشــيعة ومفرّسيهم باتلبع، فإنّه يدحض أّي معــىًن للتجيّل يُفهم منه الرؤية 
ابلرصّية احلّسّية املاّديّة، أو أّي معىًن آخر يؤّدي إىل تشبيه اإلهٰل خبلقه، ويبدو 
من ظاهر كالم الرازّي حول جتــيّل الرّب يف اآلية أّن معىن جتيّل الرّب للجبل 
هو الرؤية فيقول: »إّن اجلبل لّما رأى اهلل - تعاىل - اندكت أجزاؤه، ومت اكن 
األمر كٰذلك ثبت أّن اهلل - تعــاىل - جائز الرؤية، وٰهذا اتلجيّل هو الرؤية، 
ويــدّل عليه وجهان: األّول: أّن العلم بالشء جيــل ذٰللك الشء، وأبصار 
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الشء أيًضــا جيل ذٰللك الشء. اثلاين: أّن املقصود من ذكر ٰهذه اآلية تقرير 
أّن اإلنســان ال يطيق رؤية اهلل تعاىل؛ بديلــل أّن اجلبل مع عظمته لّما رأى 
اهلل - تعــاىل - اندّك وتفّرقت أجزاؤه، ولــوال أّن املراد من اتلجيّل ما ذكرناه 
لم حيصل ٰهذا املقصود« ]الرازّي، تفســري الرازّي، ج 14، ص 242[، وبٰهذا اتلفسري 
يبىق اإلشاكل قائًما أن إذا اكن املراد من اتلجيّل الرؤية احلّسّية؛ ألّن ٰهذا املعىن 
للتجيّل يتعارض مع ما أرشنا إيله يف االســتحالة العقلّية للتجّســد واتلمّثل 
والرؤية؛ ولٰهذا نقد بعض علمائنــا رأي الرازّي ٰهذا بقوهل: »إّن ما ذكره من 
رؤية اجلبل هلل - تعــاىل - مع افرتاضه احلياة والعقــل والفهم للجبل شٌء 
نســجه فكره، وليس يف اآلية أّي ديلٍل عليه... وظاهر اآلية أنّه - ســبحانه 
- جتّل للجبل، وهو لم يتحّمل جتلّيه ال أنّه رآه وشــاهده، وأّما اتلجيّل، فكما 
حيتمل أن يكــون باذلات كٰذلك حيتمل أن يكــون بالفعل، فمن لم يتحّمل 
جتلّيه بفعله وقدرته فاألوىل أن ال يتحّمل جتلّيه بذاته، وعندئٍذ فمن املحتمل 
ا أن يكون جتلّيه بآثاره وقدرته وأفعاهل، فعند ٰذلك ال يدّل أّن جتلّيه للجبل  جدًّ
اكن بذاته. أِضْف إىل ٰذلك أّن أقى ما تُعطيه اآلية هو اإلشــعار بٰذلك؛ ذلا 
ال يمكن اتلمّسك به وطرح ادلالئل القاطعة عقاًل ونقاًل ىلع امتناع رؤيته« 

]سبحاين، رؤية اهلل يف ضوء الكتاب والسّنة والعقل، ص 81[.

نعم، إذا اكن املراد من الرؤية كما ذكرنا ليس الرؤية املاّديّة احلّســّية، بل 
 مقبوٌل، ولٰكن من غري املعقول القول بأّن 

ً
الرؤية القلبّية، فٰهذا املعىن إمجاال

 إذا قلنا بتبّدل حقيقته، أو أن خيلق اإلهٰل هل حاّســًة 
ّ

اجلبل هل رؤيٌة قلبّيٌة، إال
غري ماّديٍّة أخرى يستطيع من خالهلا مثل ٰهذه الرؤية، فال استحالة عقلّيًة، 
ولٰكن حنتاج إىل ديلٍل قطيعٍّ يثبت أّن اجلبل هل القدرة واالســتطاعة ىلع مثل 
ٰهــذه الرؤية، أي أّن اهلل  خلق يف اجلبل حياًة وعلًما ورؤيًة حّت رأى به، 
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وقد قام بعض علماء أهل السّنة واجلماعة بتأويل بعض الصفات اليّت وصف 
اهلل - تعاىل - بها نفســه، أو وصفه بها الرســول األكرم ، وفيها شبهة 
ل ربُّنَا إىل السماء ادلنيا«  التشبيه واتلجسيم بقوهل: »قول رسول اهلل : »َيزْنِ
َجبَِل، ومثل قوهل: وََجاَء 

ْ
َلَّ َربُّــُه لِل ا جتَ عندهــم مثل قول اهلل  :فَلَمَّ

ل وَيتََجلَّ وييجء، بال كيٍف، ال  ا لكّهم يقول َيــزْنِ ا َصفًّ َربَُّك َوالَملَُك َصفًّ
يقولون: كيف ييجء وكيف َيتََجلَّ وكيف َيزْنِل، وال من أين جاء وال من أين 
َلَّ وال من أين َيزْنِل؛ ألنّه ليس كشٍء من خلقه، وتعاىل عن األشياء، وال  جتَ

رشيك هل« ]ابن عبد الرّب، اتلمهيد، ج 7، ص 153[.

وإىل ٰهذا املعىن أشــار اإلمام الصادق  حيــث قال: »حّدثين أيب عن 
 أبيه عن احلســني بن عيلٍّ  قال: ســئل أمري املؤمنني  فقيل: يا أخا 
رســول اهلل ، هل رأيــت رّبك؟ فقال: وكيف أعبد من لــم أره؟! لم تره 
العيون بمشــاهدة العيان، ولٰكن رأته القلوب حبقائــق اإليمان، فإذا اكن 
املؤمن يرى رّبه بمشــاهدة ابلرص، فإّن لّك من جاز عليه ابلرص والرؤية فهو 
خملوٌق، وال بّد للمخلوق من اخلالق، فقــد جعلته إِذن حمدثًا خملوقًا، ومن 
َولم يسمعوا بقول اهلل تعاىل: 

َ
ذ مع اهلل رشيًكا، ويلَُهم أ

ّ
شــّبهه خبلقه فقد اخت

، وإِنّما طلع من نوره ىلع اجلبل كضوٍء  َجبَِل َجَعلَــُه َداكًّ
ْ
َلَّ َربُُّه لِل ــا جتَ فَلَمَّ

خيرج من سّم اخلياط فدكدكت األرض وصعقت اجلبال، فخّر موىس صعًقا، 
فلّما أفاق ورّد عليه روحه قال: ســبحانك تبت إيلك من قول َمن زعم أنّك 
تُرى، ورجعت إىل معرفيت بك أّن األبصار ال تدركك، وأنا أّول املؤمنني وأّول 
املقّرين بأنّك تَرى وال تُرى، وأنت باملنظر األىلع« ]املجلّس، حبار األنوار، ج 5، 
ص 55[، واحلديث فيه إشــارٌة واضحٌة إىل استحالة الرؤية ابلرصّية احلّسّية، 

وإىل أّن جتيّل الرّب هو ظهوره بما يتناسب وخملوقاته.
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فاتلجيّل جائٌز لإلهٰل ىلع خالف اتلجّسد واتلمّثل املفرّس بالرؤية ابلرصّية، 
وهنا يقع االختالف بني اإلسالم وانلرصانّية خبصوص اتلجّسد، وبني تعايلم 

مذهب أهل ابليت  وغريهم خبصوص الرؤية واتلجيّل.

الخاتمة

من خالل ما استعرضناه يمكن تلخيص نتائج ٰهذا ابلحث بما ييل:

1- أّن عقيدة جتّســد اإلهٰل خمالفٌة بلدهّيات العقــل، ويرفضها املنطق، 

وكٰذلك انلصوص ادلينّيــة املعتربة، بل وحّت نصــوص األناجيل والكتاب 
اد اإلهٰل الالحمدود 

ّ
املقّدس عند انلصارى، فمن املســتحيل عقاًل حلول واحت

بمخلوٍق حمدوٍد ذاتًا، فينقلب واجب الوجود املطلق إىل ممكن الوجود حمدوٍد، 
فٰهذا حماٌل.

2- كما ال جيوز عقاًل تمّثل اإلهٰل بأّي صورٍة أو هيئٍة اكنت؛ ألّن ٰهذا يعين 

تشــبيهه خبلقه، وهو ليس كمثله شٌء، فإذا اكن معىن اتلمّثل هو الرؤية - 
سواٌء اكنت يف ادلنيا أو اآلخرة أو يف علم الرؤيا واملنام - فهو باطٌل، وال جيوز 

ىلع واجب الوجود حباٍل من األحوال.

3- أّن جتــيّل اإلهٰل جائٌز بمعىن ظهوره ملخلوقاتــه، ولٰكّن ٰهذا الظهور ال 

يعــين إطالقًا الرؤية، بل هو ظهور إرادتــه وقدرته يف خملوقاته، وجتيّل الرّب 
للجبل هو نوٌع من الظهور من دون رؤيٍة، كما أّكدت ٰذلك الروايات املروّية 

. وأهل بيته  عن انليّب
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 المنهج الكالمي 
عند الخواجة نصير الدين الطوسي

محمد باقر الخرسان*

الخالصة

يعّد اخلواجة علًما متضلًّعا تبّوأ ماكنًة علميًة رفيعًة يف العالم اإلســاليم، 
حبيث اســتىق من مدرسته علماء الفريقني ىلع حدٍّ سواٍء. يعمد هذا ابلحث 
إىل دراسة مرشوعه الفكري الكاليم، فقد عرص اخلواجة الطويس االحتالل 
املغويل للمرشق اإلســاليم، واآلثار املدّمرة اليت ألّمت باملسلمني ورصوحهم 
اذ خطواٍت تســهم يف احلفاظ 

ّ
العلميــة والفكرية آنذاك، فــدعه ذلك الخت

ىلع ما تبىق من الرتاث اإلســاليم. كما أنّه عيش حقبًة زمنيًة شــهدت نقًدا 
واسًعا للبحث الفلســيف، وظهوَر شبهاٍت كالميٍة، فاستدىع ذلك منه أيًضا 
اتلصّدي تللك االتّهامات والشــبهات عرب اتلأيلف وكتابة الرســائل ورشح 
مؤلفات اآلخرين، ويف هذا اإلطار سى جاهًدا إىل تأسيس علم كالٍم إمايمٍّ 

)*( حممد باقر اخلرسان، العراق، طالب يف مرحلة ادلكتوراه، جامعة األديان واملذاهب.
alkhersan1982@gmail.com
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جمــّرٍد من اجلدل واملغالطة والزوائد. لقد ســى اخلواجة  يف منهجه الكاليم 
إىل اتلوأمة بني العقل والرشع، وبيان العقائد اإلمامية بشــٍل ممنهٍج ومنّظٍم 
، حّت صار منهجه  منطقيًّا، والرّد ىلع الشبهات بأســلوٍب عليمٍّ واستداليلٍّ
العليّم مرجًعا رصينًا حيتذى به من قِبَِل املؤلّفني والعلماء، وهذا ما سنحاول 

دراسته يف هذا ابلحث، والوقوف ىلع أهّم ممزّيات هذا املنهج.

املفردات ادلاليلة: الكالم، الفلسفة، اخلواجة، نصري ادلين، الطويس، جتريد االعتقاد. 

تمهيد

إّن طائفــًة مــن الشــخصيات العلمية تــرتك بصمًة واضحــًة يف جمال 
اختصاصهــا، مّما يســتديع من أصحاب العلــم واملعرفة دراســة معالم 
شــخصيتها، وآثارها العلمية اليت تمّخضت عنها. ومن هذه الشخصيات يف 
العالم اإلساليم اخلواجة نصري ادلين الطويس، الفقيه والفيلسوف والكاليم 
ابلارز، اذلي ترك بصمًة واضحًة يف املجاالت العلمية والفكرية اليت تناوهلا 

بابلحث وادلراسة واتلأيلف. 

وقبل أن نرشع يف دراســة مدرسة اخلواجة الفكرية والكالمية، نرى من 
األهّمّية بماكٍن أن نتناول ملحًة عن نشــأته والشخصيات اليت تتلمذ عليها، 

وشّيد ىلع إثرها دعئم مرشوعه املعريف والفكري. 

الولدة والسم

هو حمّمد بن حمّمد بن احلسن الطويس، املشــتهر باسم اخلواجة نصري ادلين 
الطويس واملحّقق الطويس. ودل يف طوس خبراسان، ويه مدينٌة تقع يف شمايل رشق 
إيران، اختلف يف سنة والدته، ولكّن أكرث املؤلّفني يعتقدون أنّه ودل سنة 597 ه. 
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الدراسة

رشع اخلواجة بادلراسة يف طفوتله، فتعلّم القرآن الكريم وبعض العلوم 
العربية من قبيل الرصف وانلحو، وحتّول بعد ذلك إىل دراســة الفقه واملنطق 
واحلكمة، فأخذ الفقه عن وادله وحرض مّدًة دروس خاهل )نور ادلين عيل بن 
حمّمــٍد( اذلي تعلّم ىلع يديه مقّدمات املنطــق واحلكمة. توّجه يف هذه الفرتة 
أيًضا دلراسة العلوم الرياضية من قبيل احلساب واهلندسة واجلرب، ويقال إنّه 

درس فّن الرياضيات ىلع يد كمال ادلين حمّمٍد احلاسب من رفقاء أبيه. 

ينقل عنه أّن وادله أوصاه بأن يهاجر إىل حيث األســاتذة الكبار وأرباب 
العلم، فبدأ برحالته بعد وفاة أبيه؛ ليســتلهم من العلماء الكبار يف خمتلف 
ا، ومكث  ابلالد، حّت استقّر يف بدلة نيشابور، اليت اكنت مركًزا علميًّا مهمًّ
فيها مدة يرتّدد إىل جمالس فقهائها وحكمائها، حّت صار يف عنفوان شــبابه 
بارًع ضليًعا يف أكرث الفنون والعلوم، ويبدو أنّه رحل عن تلك ادليار قبل أن 

تتعّرض نيشابور حلملة جيش املغول اذلي أحلق بها اهلالك وادلمار.

ومن أســاتذته أيًضا جّده وجيه ادلين حمّمد بن احلســن اذلي اكن يعّد 
من فقهاء ذلك العرص، وقد تعلّم ىلع يديه الفقه واحلديث. ســمع احلديث 
من نصــري ادلين عبد اهلل بن محزة الطويس، وهو خــال أبيه، وحصل منه 
 ، ىلع إجازة يف روايته. وفريد ادلين انليسابوري، وهو رجٌل حكيٌم وأصويلٌّ
ُعرِف بـ ادلاماد، وكذلك  قطب ادلين املرصي، وهو من أملع تالمذة الفخر 
الرازي، ويبــدو أّن املرتَجــم هل درس عنده علوم احلكمــة والطب. وقد 
أخــذ أيًضا عن كمال ادلين بن يونس املوصيل شــيئًا من علوم الرياضيات 
واحلكمة، وكذا عن معني ادلين املرصي وهو من كبار فقهاء الشيعة، وكن 
الطــويّس من تالميــذه يف الفقه وأصول الفقه، كما اكن جمــاًزا من قِبله، 
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وتتلمــذ عند غريهم ممن يطول بنا املقام عند ذكر أســمائهم مجيعا. ]األمني، 
اإلسماعيليون واملغول ونصري ادلين الطويس، ص 54[

وعش اخلواجــة يف حقبٍة تارخييــٍة عصفت بها الكثــري من اتلحّوالت 
السياســية والفكرية، بيد أّن الغزو املغويل )616 ه(، للمرشق اإلساليم وما 
رافقه من اإلتيان ىلع الرصوح العلمية ومعالم احلضارة، وما تبعه من إحداث 

خسفٍة فكريٍة وحضاريٍة اكن من أبرز ما شهده عرصه. 

وذهب املحّقق الطويس إىل قهستان حيث وجدها منطقًة آمنًة بعيدًة عن 
هجوم األعداء، فاغتنم نارص ادلين جميئه وأكرم مثواه واســتفاد من وجوده 
يف تلــك ابلالد، وال يعلم بأّي تاريٍخ دخل قلعة قهســتان، ولكن ال بّد أن 
يكون بعد سنة 619 ه، إذ تسلّم من أســتاذه سالم بن بدران إجازة الرواية، 
وتفّرغ املحّقق يف هــذه املنطقة للبحث واملطالعة واتلحقيق، فرتجم يف تلك 
الفرتة كتاب الطهارة البن مســكويه، وأرسله مع بعض اإلضافات إىل نارص 
ادلين باسم )اخالق نارصى(، كما ألّف الرسالة امليمنية يف علم اهليئة وبعض 
الكتب األخرى، وبعــد فرتة من الزمن ترك املحّقق قلعة قهســتان قاصًدا 
قلعة أملوت عند عالء ادلين حمّمد »شــاه اإلسماعيليني« وكن اخلواجة هناك 
 باتلحقيق واتلأيلف، وكن اإلسماعيليون يساعدونه يف ذلك، 

ً
أيًضا مشغوال

ويوّفرون هل ما حيتاج إيلــه من الكتب وغريها، وقد اتلّف حوهل العلماء من 
أطراف ابلالد وأكنافها.

 يف ذلك الزمان أرسل املغويل هوالكوخان إىل إيران لقمع اإلسماعيليني، 
فسلّم نارص ادلين حاكم قلعة قهستان نفسه من دون مقاومة، كما أّن الشاه 
عالء ادلين اذلي يســكن قلعة أملوت أيًضا سلم نفسه بتدبري اخلواجه نصري 
ادليــن الطويس اذلي اكن وزيــًرا هل آنذاك، فلّما ســمع هوالكوخان بفضل 



267

 المنهج الكالمي عند الخواجة نصير الدين الطوسي

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

املحّقق وكماهل، وعرف أّن الشــاه سلّم نفســه بتدبريه قّربه إىل نفسه، وبعد 
ذلك هجــم هوالكو ىلع بغداد واحتلّها، وبذلك انتهت خالفة العّباســيني 
بقتل آخر خليفٍة عبايسٍّ وهو املســتعصم باهلل، واســتطاع املحّقق الطويس 
حبكمته وتدبريه أن ينقذ حياة الكثري مــن انلاس والعلماء وأهل الفضل يف 
تلك الفرتة، وأن يمنــع من نهب األموال، وقد ســّجل العلماء واملؤرّخون 

حاكياته وإجنازاته العظيمة يف اتلاريخ. ]العاميل، أعيان الشيعة، ج 9، ص 415[

بعد فتح بغداد ســافر اخلواجة نصري ادلين الطويس إىل احللّة األســدية 
املزيدية واتلىق هناك باملحّقق احليّل، وعندما دخل احللّة حرض يف درسه فعّطل 
املحّقق درسه احرتاًما حلضور اخلواجة، ولكّنه بعد إرصاره أتّم درسه، ومنها 
رجع املحّقق الطويّس إىل مراغة، وتــّم تعيينه أن يلزتم الرصد، وبعد ميّض 
سبع ســنني من حكومة هوالكو بىن املرصد اإليلخاين باستشارة العلماء يف 
الشمال الغريب من مدينة مراغة يف مرتفٍع من األرض واشتهر بـ »رصد داىغ« 
باللغة اآلذرّية، أي جبل الرصد، رشع بناؤه يف الرابع من مجادى األوىل سنة 
657  ـهوتّم يف سنة 660 ه، كما بىن جبنب املرصد مكتبًة كبريًة حتوي أربعمئة 

ألــف كتاٍب، فقد أمر هوالكــو بنقل مجيع الكتب الــيت نهبت من بغداد 
ودمشــق واملوصل وخراســان إىل املكتبة، كما أّن املحّقق بنفسه اكن يبعث 
إىل ابلالد املجاورة ليشرتوا الكتب العلمية ويرسلوها إيله، ويف رحالته أيًضا 
اكن يشرتي الكتب املهّمة واآلالت انلجومية ويأيت بها إىل مراغة ]ظ: العاميل، 

فالسفة  الشيعة، ص 474 و501[. 

مة احليّل يف أخالقه بأنّه اكن 
ّ

وكن املحّقق يتحّل بأخالٍق عيلٍة، يذكر العال
مــن أفضل انلاس، ال يضجر من طلبات اآلخرين وال يرّد حوائج املحتاجني، 
كتب شخٌص إيله رســالًة وصفه فيها باللكب، فبنّي يف جوابه صفات اللكب، 
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وأنّه لم يّتصف بتلك الصفات، كما يذكر مؤّيد ادلين العريض معاون املحّقق 
يف املرصد يف حّقه بأنّه اكن يرىع العلماء أشّد من رعية األب البنه، فكّنا نسعد 
بلقياه، ونشــعر باألمن والقرار حتت رعيته، فقد مجع اهلل فيه احللم وحسن 

السرية والفضائل احلميدة، وكن يسّد عنا فراغ العشرية والوطن واألوالد.

مؤّلفاته 

اشــتهر الطويس بكرثة اتلأيلف واتلصنيف يف خمتلــف العلوم والفنون 
املعروفــة يف عرصه، اكتلاريخ واألدب والفقه واتلفســري والعقائد واحلكمة 
والفلســفة والعرفان واألخالق واهلندسة واحلســاب واجلرب والفلك وعلم 
اتلقويم وأحاكم انلجوم واألســطرالب وغري ذلك من العلوم والفنون، وقد 
أصبحت مؤلّفاته مورد رغبة الطــالب وإقبال العلماء ىلع امتداد قروٍن من 
حيص هل 260 مؤلًّفا ما بني 

ُ
الزمن، وكنت باللغتني العربية والفارسية، وقد أ

كتاٍب ورشٍح ورســالٍة، منها حنو 56 مؤلًّفا يف علوم اهليئة والفلك واهلندسة 
 أّن أبرز كتبه هو كتاب )جتريــد االعتقاد( يف جمال 

ّ
واجلرب واحلســاب، إال

ِع نشــاطه العليم والفكري  تبيني املنظومة العقدية اإلمامية. ومن هنا وتلنوُّ
َب بـ )نصري ادلين(.  واتلأيليف، وابلصمة اليت تركها يف الوسط العليم لُقِّ

وفيما ييل نشري إىل أسماء بعض مؤلّفاته: 

1- قواعد العقائد املعروف بالرسالة االعتقادية والرسالة انلصريية: كتاٌب 
خمترٌص يف أصول العقائد. 

2- فصوٌل نصرييٌة: كتاٌب خمترٌص يف أصول العقائد باللغة الفارسية، اكن 
املحّقق قد كتب فصاًل يف اتلوحيد وبعد مّدٍة وتبًعا إلرصار ابلعض أضاف 

إيله سائر أبواب أصول ادلين، وهناك عّدة رشوٍح ىلع هذا الكتاب.



269

 المنهج الكالمي عند الخواجة نصير الدين الطوسي

العدد الرابع   السنة الثانية   خريف 2018

3- تلخيص املحّصل أو نقد املحّصل املعروف باتللخيص يف علم الكالم: 

للفخر الرازي كتاٌب حتت عنوان حمّصل أفاكر املتقّدمني واملتأّخرين حيتوي 
ىلع أربعة أقساٍم يه: املقّدمات، تقسيم العلوم، اإلهليات،  السمعيات. 
يقول املحّقق فيه إنّه من الكتب األساســية واملتداولة بني انلاس، ولكّنه 
حيتوي ىلع مطالب غري تاّمٍة، فهّذبه وصّححه وأهداه لعطا ملك اجلويين. 

نَْت بطلٍب  4- رســالة اإلمامة أو الوجزية انلصريية: رسالٌة يف اإلمامة ُدوِّ

من حمّمد ادلين شهاب اإلسالم عيل بن نام آور.

5- رســالٌة يف بقاء نفس اإلنسان املعروفة ببقاء انلفس بعد فناء اجلسد: 

كتبت هذه الرســالة بطلٍب من مؤّيد ادلين العريض اذلي اكن مع املحّقق 
يف مراغة، ويه رسالٌة باللغة العربية ترمجت إىل اللغة الفارسية.

6- رســالٌة يف صدور املوجودات عن اهلل سبحانه وتعاىل: ويه رسالٌة باللغة 

العربية ألّفها املحّقق جوابًا لسؤال قايض قضاة هرات، تبحث يف كيفية صدور 
املوجودات من املبدإ الفّياض وعقيدة احلكماء حول علم اهلل باجلزئيات.

7- رســالٌة يف رّد شبهة الاكتيب ىلع ديلل احلكماء يف إثبات الواجب: ويه 

جمموعة ماكتباٍت متبادلٌة بني املحّقق وعيّل بن عمر الاكتيب القزويين حول 
هذا املوضوع بعد أن أورد الاكتيب يف رســاتله بعض الشــبهات ىلع ديلل 

احلكماء يف إثبات الواجب.

8- رسالٌة اعتقاديٌة: ويه رسالٌة خمترصٌة تبحث يف أقّل ما جيب أن يعتقد 

يَْت هذه الرسالة يف  به الشــييع، واالعتقاد به يكيف لعاّمة انلاس، ُســمِّ
كتاب اذلريعة بـ )االعتقادات( و)أقّل مــا جيب االعتقاد به( ويف بعض 
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النســخ بـ )العقيدة املفيدة(، وحيتمل أن تكون هذه الرســالة يه نفس 
رســالة )الوجزية(، ومن أراد اتلفصيل يف هذا املوضوع فقد أحاهل املحّقق 

يف نهاية رساتله هذه إىل كتاب )قواعد العقائد(.

وفاته 

ســافر املحّقق إىل بغداد يف سنة 672  ـهبصحبة أباقاخان ابن هوالكو مع 
 أّن أباقاخان لم يقف فيها كثرًيا، وبيق املحقق 

ّ
عدٍد من تالمذته وأصحابه إال

فيها ولم يمض ىلع إقامته يف بغداد شــهٌر حّت مرض مرًضا شديًدا، وتويف يف 
مرضه يف بغداد ســنة 672 ه، وحرض يف تشــييع جنازته الكثري من العلماء 
واألعيان، ومنهم الوزير وصاحب ادليوان شــمس ادلين اجلويين، ودفن يف 
حرم اإلمامني الاكظمني  يف أســفل قدم اإلمامني كما أوىص هو بذلك، 
وينقل أنّهم وجدوا حمكوًك ىلع صخرة، تأريخ إتمام القرب، وهو ايلوم احلادي 
عــرش من مجادى األوىل ســنة 597 ه، وهو تأريــخ والدة املحّقق الطويس. 

]العاميل، أعيان الشيعة، ج 9، ص 415[

موقف الخواجة من مشروع نقد الفلسفة 
تصّدى اخلواجة ملرشوع نقد الفلســفة اذلي شاع يف العالم اإلساليم يف 
عرصه، والعرص اذلي ســبقه بقّوٍة. فقد عمد الغــزايل )ت 505 ه( يف كتابه 
)تهافت الفالســفة( إىل تكفري الفالســفة ]الغزايل، تهافت الفالسفة، ص 219[، 
ثّم تبعه الشهرســتاين )ت 548 ه( يف كتابه )مصارعة الفالســفة( بمبارزة 
الفالســفة وأفاكرهم ]الشهرســتاين، مصارعة الفلســفة، ص 14 - 16[، ثّم أعقبهما 
املمّثل اآلخر للمدرســة األشعرية الفخر الرازي )ت 606 ه( يف تعليقاته ىلع 
كتاب )اإلشارات واتلنبيهات( البن سينا يف تسفيه الفلسفة ولصق اتّهامات 

اليّغ والفساد بأتباعهم. ]الرازي، رشح عيون احلكمة البن سينا، ج 1، ص 215[
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واألخطر بني لّك ذلك هو ما أقدم عليه الغزايل بوصفه فقيًها؛ إذ استخدم 
ســالح اتلكفري ضّد الفالســفة، واعتربهم خارجني من دائرة اإلسالم يف 

ثالث مسائل يه:  

1- مسألة قدم العالم، وقوهلم إّن اجلواهر لكّها قديمٌة. 

2- أن اهلل - تعاىل - ال حييط علًما باجلزئيات احلادثة من األشخاص. 

3- إنكارهم بعث األجساد وحرشها. ]الغزايل، تهافت الفالسفة، ص 219[

وقد رّد ابن رشٍد )ت 595 ه( ىلع كتاب )تهافت الفالسفة( بكتاٍب هل هو 
 يف الوسط العليم. 

ً
)تهافت اتلهافت(، بيد أّن أثر الغزايل بيق فّعاال

ومن هنا اعترب ابلعض أنه »لو لم يظهر بعد الغزايل فالســفٌة اكلسهرودي 
واخلواجة نصري ادلين الطويس لاكن الغزايل يلّف الفلســفة بستار االهتمال 

والنسيان والضياع« ]مطهري، اإلسالم وإيران، ج 2، ص 373[.

وتصّدى اخلواجة للرتكة اثلقيلة للغزايل ومن تبعه عرب مسار اإلجابة عن 
الشبهات اليت طرحها القائلون بتهافت الفلسفة واملناهضون هلا، وعمل ىلع 
تأصيل الفلســفة ورّد االعتبار هلا؛ إذ عمد إىل الرّد ىلع مدرسة نقد الفلسفة 
عرب معاجلة اإلشــاكالت اليت اكنوا يقومون بطرحها، ومن مجلتها املســائل 

اثلالث اليت أثارها الغزايل يف إخراج الفالسفة من دائرة اإلسالم. 

وفيما ييل ملحٌة من إجابات اخلواجة الطويس عن لّك مسألٍة: 

خبصوص املســألة األوىل نــىف الطويس قــدم العالــم يف كتابه )جتريد 
االعتقاد(، إذ قال: 

 فحادٌث، 
ّ

»واملوجود إن أخذ غري مســبوٍق بالغري أو بالعدم فقديٌم، وإال
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والســبق ومقاباله إّما بالعلّيــة أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة احلّســية أو 
. ومقويّلته بالتشــكيك،  العقلية أو بالرشف أو باذلات، واحلرص اســتقرايئٌّ
وتتحّقق اإلضافــة بني املضافــني يف أنواعه. وحيث وجــد اتلفاوت امتنع 
جنسيته، واتلقّدم دائًما بعارٍض زماينٍّ أو ماكينٍّ أو غريهما، والقدم واحلدوث 
 تسلســل، واحلدوث اذلايت متحّقٌق. 

ّ
احلقيقيــان ال يعترب فيهما الزمان، وإال

والقــدم واحلدوث اعتباران عقليان ينقطعــان بانقطاع االعتبار، وتصدق 
احلقيقية منهما« ]الطويس، جتريد االعتقاد، ص 114 و115[.

ورّد اخلواجة ىلع املســألة اثلانية من خالل اتلأكيــد ىلع أّن الواجب - 
ســبحانه وتعاىل - ال يعزب عن علمه مثقــال ذّرٍة، حيث ذكر رأيه هذا يف 

رشحه لإلشارات بقوهل: 

»املعلوالت اذلاتية للعاقل الفاعل ذلاته، حاصلٌة هل من غري أن حتّل فيه. 
فهو عقٌل إيّاها، من غري أن تكون حالًّة فيه.. وال يعزب عن علمه مثقال ذّرٍة 
مــن غري لزوم حماٍل من املحاالت املذكورة. فهذا أصٌل إن حّققته وبســتطته 
انكشف لك كيفية إحاطته - تعاىل - جبميع األشياء اللكّية واجلزئية« ]الطويس، 

رشح اإلشارات واتلنبيهات، ج 3، ص 283 - 285[. 

وأّما يف املســألة اثلاثلة فمن مجلة ما ذكره املحّقق الطويس أّن »وجوب إيفاء 
الوعد واحلكمة تقتيض وجوب ابلعث، والرضورة قاضيٌة بثبوت اجلسماين من دين 
انليّب  مــع إماكنه. وال جيب إعدة فواضل امللكّف، وعدم اخنراق األفالك، 
وحصول اجلّنــة فوقها، ودام احلياة واالحرتاق، وتويلــد ابلدن من غري اتلوادل. 

وتنايه القوى اجلسمانية استبعاداٌت« ]الطويس، جتريد االعتقاد، ص300 و301[. 

وهكذا قام اخلواجة يف مقام رّد االعتبار لدلرس الفلسيف بالرّد ىلع كتاب 
الشهرستاين )مصارعة الفلسفة( وأســماه )مصارع الُمصارع(، فيما رّد ىلع 
تعليقة الفخر الرازي ىلع كتاب )اإلشــارات واتلنبيهات( للشيخ الرئيس يف 
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مقّدمته ىلع رشح )اإلشــارات واتلنبيهات( عرب بيــان املآخذ اليت ترد ىلع 
اإلشاكالت اليت ساقها الرازي. 

ولــم يكتف الطويس بالرّد ىلع إشــاكالت الرازي يف رشحه لإلشــارات 
واتلنبيهات، بل ألّف كتابًا آخر أســماه )تلخيص املحّصل( رّد فيه أيًضا ىلع 
كتاٍب آخر للفخر الرازي هو )حمّصل أفاكر املتقّدمني واملتأّخرين من العلماء 
واحلكماء واملتلكّمني( مؤّكًدا يف مقّدمة الكتاب أّن املحّصل ينطوي ىلع الغّث 

والسمني ما ال حُيى، وجيعل طالب احلّق يصل إىل الرساب. 

عالوةً ىلع ما تقّدم، اكن للخواجة الطويس مؤلّفاٌت أخرى ومراسالٌت عديدٌة 
أجاب فيها عن الشبهات اليت تســى إىل انليل من الفلسفة وتكفري أصحابها 

 آخر. 
ً

واتلقليل من شأنها، واحلديث عنها يطول واتلفصيل فيها يتطلّب جماال

منهجه الكالمي

نشأ علم الكالم وتطور عند الشيعة اإلمامية عرب مروره بمراحل عديدٍة 
دعــت إيلها حاجة املســلمني إىل صيانة معتقداتهم مــن تهّجمات األفاكر 
املضاّدة. فقد تّم وضــع اللبنات األوىل لعلم الكالم اإلمايم مع عرص انلّص، 
ســّيما االختالف ىلع مسألة اخلالفة واإلمامة بني املســلمني، وتطّور عرب 
الزمن شيئًا فشيئًا مع ظهور مسائل عقديٍة وكالميٍة يه حمّل اختالٍف فكريٍّ 

بني الفرق واملذاهب اإلسالمية. 
وعند احلديث عن عرص الغيبة، فنقطة االنطالق اكنت مع الشيخ الصدوق؛ 
إذ قام بإمالٍء شامٍل وتدويٍن منّظٍم للمسائل العقدية من وجهة نظر اإلمامية؛ 
يلطرحها ىلع اآلخرين بغية اتلعريف بعقائد مذهب أهل ابليت  وادلفاع 

عن حّقانيتها ودرء الشبهات عنها. ]الصدوق، االعتقادات، ص5 املقدمة[
يف حني اعترب ابلعض اآلخر »أّن الشــيخ املفيد هو الشــخص األّول اذلي 
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ِة إرساء الكالم يف املذهب الشييع ىلع قواعد وحدوٍد منضبطٍة،  اضطلع بَمَهمَّ
وشّل من جمموع عقائد الشيعة نظاًما فكريًّا منسجًما وحمّدًدا. وحاول يف نظامه 
الفكري إجياد األساس املنطيق للجمع بني العقل وانلقل يف الكالم« ]اخلراساين، 

مقّدمة كتاب الرسائل العرش للشيخ حمّمد بن احلسن بن عيلٍّ الطويس، ص 16 و17[. 

كما اعترب بعــض ابلاحثني أّن علم الكالم دلى الشــيعة اإلمامية »بلغ 
اذلروة يف أواخر القرن الرابع ىلع يد الشيخ املفيد« ]ابن خدلون، تاريخ ابن خدلون، 

ج 1، ص 465 و466[. 

أّما يف احلديث عن القرن السابع للهجرة فيعّد املحقق الطويّس من األسماء 
الالمعة، فقد أعد لعلم الكالم تألّقه وإشــعاعه وأعد اتلوفيق بني الفلسفة 
اه الكاليم، 

ّ
وعلم الكالم بعدما انفصال يف فرتة اجلمــود، مّما أثّر ىلع االجت

وأضحت منهجّية الطويّس يف اتلجريد يه أســاس ابلحوث الكالمية، حّت 
أن عضد ادلين اإلييج وتلميذه اتلفتازاين يف كتابيهما )املواقف( و)املقاصد( 

نظرا إىل منهجية الطويس.

يقول الشــهيد مطهري يف هذا الصــدد: »تمّكن الفيلســوف واحلكيم 
املتبّحر اخلواجة نصري ادلين من تصنيف كتاٍب كاليمٍّ يعّد من أعمق الكتب 
الكالمية وأتقنها، وقد حظي الكتاب باهتمام املتلكمني من الفريقني وتمّكن 
- إىل حدٍّ ما - من نقل الكالم من أســلوب احلكمة اجلديلة، واالقرتاب به 
من أسلوب احلكمة الربهانية« ]مطهري، مدخٌل إىل العلوم اإلسالمية، ج 2، ص 68[. 
وأصبح الكتاب حمور األحباث الكالمية عند الشــيعة والســّنة أكرث من أّي 

كتاٍب آخر ]مطهري، اإلسالم وإيران، ج 3، ص 356[.

ويذهب بعضهم اىل أّن اخلواجة نصري ادلين وبعد أن نقد كتاب املحّصل 
للفخر الرازي قام بتصنيــف )جتريد االعتقاد(؛ يلكون مرجًعا علميًّا يرجع 
مة احليّل، كشــف املراد يف رشح جتريد االعتقاد، تقديم 

ّ
إيله ابلاحثون عن احلقيقة ]العال
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حســن زاده آميل، ص 4[؛ وهذا ما يظهر من كالم اخلواجة نصري ادلين نفســه، 

حيث رّصح يف مقّدمته تللخيص املحّصل: »لم يبق يف الكتب اليت يتداولونها 
من علم األصول عيــاٌن وال خرٌب، وال من تمهيد القواعد احلقيقية عنٌي وال 
أثٌر سوى كتاب )املحّصل(، اذلي اسمه غري مطابٍق ملعناه، وبيانه غري موصٍل 
 إىل دعواه، وفيه من الغّث والســمني ما ال حيى« ]الطــويس، تلخيص املحّصل، 
ص 21[. ومن هنا وصل اخلواجة إىل قناعٍة تاّمٍة بأّن ما أثاره الفخر الرازي من 

، وال بّد من  إشــاكالٍت يف حبث اإلمامة ال يمكن الرّد عليه يف كتاب فلسيفٍّ
كتــاٍب كاليمٍّ يتوّفر ىلع اإلجابة عن تلك اإلشــاكالت اليت أثارها الرازي، 

فعقد العزم ىلع تصنيف كتاب )جتريد االعتقاد(. 

ومــن اجلدير باذلكر أّن هناك ثالثة مناهج معروفــًة تُتَّبَُع عدة يف تأيلف 
الكتب العقديــة، فقد يعتمد املنهج العقيل، وقــد يتّبع املنهج انلقيل بغّض 
انلظر عن املنهج الكاليم، كما يف كتاب )االعتقادات( للشــيخ الصدوق، 

فيما يعمد آخرون اىل اتلوأمة بني املنهجني.
وقد سى اخلواجة نصري ادلين الطويس - من خالل تدوينه كتاب )جتريد 
االعتقاد( – إىل املصاحلة واحلكم بني الكالم والفلسفة. وجناحه يف هذا األمر 
أّدى إىل أن يضع خاتمًة للرصاع بني املتلكّمني والفالســفة، وبعده احتلّت 
الفلســفة ماكنة الكالم يف املسائل املشرتكة بينهما، وذلك يف أكرث املسائل، 
كما يشهد ذللك أكرث الكتب الكالمية الالحقة ىلع اخلواجة. ]عبوديت، انلظام 

الفلسيف ملدرسة احلكمة املتعايلة، ج 1، ص 27[

وقد اســتطاع اخلواجة أن يرّد ىلع مرشوع نقد الفلسفة ويعطي اتلربير 
الرشيع دلراســة الفلســفة ومناهجها، وذلك من خــالل العمل ىلع درء 
اتلعارض الظاهري بني العقل وانلقل، عرب اجلمع بني ادليلل العقيل وادليلل 

انلقيل يف إثبات املسائل العقدية. 
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ويمكن القــول إّن منهجية كتاب )جتريد االعتقــاد( تعترب نقطًة فارقًة 
ومنعطًفا بارًزا يف تاريخ علم الكالم االســاليم عّمًة واالمايم خاّصًة، حيث 
تمكن املؤلّف من اتللفيق بني الفلســفة املشائية والكالم الشييع، مّما أّدى 
إىل هدم الفجوة، واتلقارب أكرث بني الفلســفة والكالم يف الوسط الفكري 
الشييع ]امحدي، نظرٌة إمجايلٌة ىلع مسرية الفلســفة بعد ابن رشٍد، ص 224[، فاخلواجة 
اســتطاع أن يعّبد الطريق أمــام املتلكّمني يلحذوا حذو ما ســّنه من منهٍج 
، ومن هنا نرى املؤلّفات العقدية اليت صّنفت بعد اتلجريد سارت ىلع  كاليمٍّ

نهج اخلواجة. ]مطهري، مدخٌل إىل العلوم اإلسالمية، ج 2، ص57[

وعليه فإّن من مجلــة ممزّيات املنظومة الفكريــة العقدية عند اخلواجة 
الطــويس يه إدخال الربهان الفلســيف إىل املنظومة الكالميــة، حّت قال 
الشــيخ مطهري: »إّن اخلواجة قّرب الكالم إىل حدٍّ كبرٍي إىل أسلوب احلكمة 
الربهانية، ويف فرتاٍت الحقٍة فقد الّكالم أسلوبه اجلديل لكّيًّا، وانضوى حتت 

لواء احلكمة الربهانية« ]مطهري، رشح املنظومة، ج 1، ص 198 - 229[.
ولعّل اخلواجة تأثّر يف مسعاه إىل اتلوأمة بني )املعقول واملنقول( يف الكالم، 
بمحاولة الشــيخ املفيد يف كتابه )أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات(، 

وابن رشد يف كتابه )فصل املقال يف ما بني احلكمة والرشيعة من اتّصال(. 
وىلع ســبيل املثال فيف كتابه )جتريد االعتقاد( رفع اتلناقض الظاهر بني 
العقل اذلي يؤّكد امتناع إعدة املعدوم، وبني انلقل اذلي يؤّكد إعدة فقال: 

»ويتــأول يف امللكّــف باتلفريق، حيث بنّي أّن مراده مــن اإلعدام يف غري 
امللكّفني وهم من ال جيب إعدته فال اعتبار به، إذ ال جتب إعدته فجاز إعدامه 
باللكّية فال يعاد، وأّما امللكّف اذلي جيب إعدته فقد تأّول معىن اإلعدام بتفريق 
أجزائــه وال امتناع يف ذلك، واعترب أّن هــذا اتلفريق هو املقصود باإلعدام، 
وباتلايل يرتفع اتلعــارض الظاهري بني االمتناع العقيل إلعدة املعدوم، وبني 
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  اإلثبات انلقيل إلعدته من خالل اتلغاير يف مفهوم اإلعدام بني انلقل والعقل
]الطــويس، جتريد االعتقاد، ص 299[ . واعتــرب أن إعدة مجيع األجزاء بعد اتلفريق 

وتأيلفها هو إعدة املعدوم، وســّوغ هذا اتلأويل مــن خالل ديلٍل نقيلٍّ واضٍح 
بقوهل: كما يف قّصة إبراهيم ، واملقصود بها عندما سأل اهلل  عن كيفية 
إحياء املــوىت، فإنّه فّرق أجزاء الطري ولم يعدمهــا، واعترب إعدة مجعها حّت 

أعيدت بنيتها كما اكنت هو إحياء املوىت« ]املصدر السابق[.
وكن اخلواجة يســى يف كتابه )جتريد االعتقاد( إىل حترير مســائل علم 
الكالم وفق نســٍق ومنهجيٍة خاّصٍة به، امتازت من حيث اتلنظيم والرتتيب 
العليم عن املنهجيات اليت سبقته، سّيما إذا ما قارنّا انلظام املعتمد يف كتاب 
)أوائل املقاالت( للشيخ املفيد بكتاب )جتريد االعتقاد(. وهذا النسق اخلاّص 
اكن يقيض برتتيب املسائل طبًقا نلظاٍم هنديسٍّ يعتمد االنتقال من املبادئ إىل 
املسائل، وتقسيم ابلحث إىل مقاصد مرتابطٍة ومتسلسلٍة وفق ترتيٍب منطيقٍّ 

يؤّدي هدفًا حمّدًدا. 

فمنهجه الكاليم يعترب من حيث املحتــوى من أعمق املناهج ومن حيث 
اتلنظيم فيه أبلغ نظام كما أشار نفسه إىل هذه احلقيقة بقوهل يف مقّدمة الكتاب: 
»إيّن جميٌب إىل ما ســئلت من حترير مســائل الكالم وترتيبها ىلع أبلغ نظاٍم، 
مشــرًيا إىل غرر فوائد االعتقاد، ونكت مســائل االجتهاد، مّما قادين ادليلل 

إيله، وقوى اعتقادي عليه« ]احليّل، كشف املراد، تقديم حسن زاده آميل، ص 20[. 

وىلع مستوى صياغة املسائل فإنّها اكنت شديدة االختصار بعباراٍت موجزٍة 
ا؛ إذ لم يكتف يف طّيات املسائل بإظهار رأيه أو انلتيجة اليت وصل إيلها،  جدًّ
بل اكن يمارس عمليًة اســتداليلًة منهجيًة واضحًة، ثّم اكن يرشع بعدها يف 
مناقشــة املخالفني بدون اإلشارة إىل أســمائهم أو إىل انتماءاتهم املذهبية أو 

الفكرية. ]احلسيين، اخلواجة نصري ادلين الطويس.. مقاربٌة يف شخصيته وفكره، ص 224[
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ويمكننا أن نضيف أنّه اكن يســى إىل ختليص علــم الكالم من اجلدل 

مة احليّل اذلي يصف منهجه 
ّ

واملغالطة، ويؤّكد هذه احلقيقة أّن تلميذه العال

العليم بقوهل: »ووجدناه راكبًا نهج اتلحقيق، ســالاًك جدد اتلدقيق، معرًضا 

ىلع سبيل املغابلة، تارًك طريق املغالطة« ]العالمة احليل، كشف املراد، ص11 و12[.

وبعبارٍة أخريٍة فإّن مرشوعه الكاليم اكن يريم إىل تأسيس علم كالٍم يمتاز 

بعّدة خصائص، أّوهلا: ختليصه من اجلدل واملغالطة وجتريده من الزوائد؛ ذلا 

ي 
ّ

اكن أبرز كتبه العقدية شديد اتلعبري عن هدفه، وهو )جتريد االعتقاد( اذل

جعل مسائله تؤّدي إىل أهداٍف حمّددٍة؛ ذلا اكنت األبواب بعنوان )مقاصد(، 

وثانيها: أّن منهجه يف االســتدالل اكن الربهان تارًة والربهان املعّزز بادليلل 

انلقيل تارًة أخرى، وفق نظاٍم منهيجٍّ ينطلق فيه من إثبات مبادئ يستند إيلها 

تلأسيس مقّدمات مسائل يستفيد منها يف إثبات عقائد كالميٍة. 
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الخالصة

تعّد كيفّيــة العالقة املعرفّية بني اإلنســان واخلالق من املســائل املهّمة 
واملصريّية اليّت هلا تداعياٌت وانعاكســاٌت يف مصري اإلنسان وتكامله؛ كونها 
ي يعّد ابلاعث 

ّ
ي يبتين عليه فهم حقيقة احلياة، ٰهــذا الفهم اذل

ّ
األســاس اذل

األساس ملختلف سلوكّيات اإلنسان؛ ألنّه املحّرك احلقييّق ألفعاهل؛ لٰهذا فقد 
أولت األديان وخصوًصا اإلســالم أهّمّيًة كبريًة لٰهذه العالقة والرابطة يف سبيل 
توضيحها وتبيينها بالشل الصحيح، وكٰذلك تمتينها وتقويتها؛ تلاصيلها ودفع 
ما يعرتيها من شبهاٍت وضبابّيٍة أحيانًا، من هنا اكن نلا وقفٌة مع سماحة املرجع 
ادلييّن الشيخ جعفر سبحاين حول ٰهذه املســألة احليوّية واملهّمة؛ لالستضاءة 
بعلمه يف استجالء بعض حقائق ٰهذه العالقة، وارتأينا أن تكون ٰهذه اإلضاءات 

بأسلوب املحاورة؛ تلتناول اجلوانب املهّمة يف ٰهذه املسألة.

العالقة المعرفّية بين اإلنسان 
والخالق.. تأمالت فكرّية
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سماحة املرجع ادلييّن الشيخ جعفر سبحاين )دام ظلّه الوارف(

السالم عليكم   

ابتداًء نتقّدم إيلكم بوافر الشكر واالمتنان واتلقدير لقبولكم عناء إجراء 
ٰهذا اللقاء مع جملّة ادليلل اليّت تصدر عن العتبة احلسينّية املقّدسة، علًما أّن 

املجلّة فكرّيٌة عقديٌّة.

 ســماحة الشــيخ، من خالل جتربتكم وخربتكم الكبرية يف جمال 
، وبماذا يتلف  العقائد، ما هو تقييمكم للمنهج الكاليّم اإلمايّم بشلٍك اعمٍّ

عن املدارس الكالمّية األخرى؟ 

املدارس الكالمّية الراجئة بني املتلكّمني يه املدارس الكالمّية اثلالث املعروفة:

1 ـ املنهج األشعرّي.

2 ـ املنهج املعزتيّل.

3 ـ املنهج اإلمايّم.

يمتاز املنهج اإلمايّم عن األشــعرّي أّن اثلاين ال يقيم للعقل وزنًا يف جمال 
اتلحســني واتلقبيح العقلّيني، وينكر قدرة العقل ىلع إدراك ما هو حسٌن أو 
قبيٌح باذلات؛ وذٰللك جّوزوا كثرًيا من القضايا اليّت ينكرها العقل احلصيف.

ٰهذا هو اإلمام األشــعرّي يرى أّن احلسن ما حّسنه الشارع، وأّن القبيح ما 
قّبحه الشارع، ثّم قال: إنّه لو تعلّقت إرادته - سبحانه - بتعذيب الصغري لاكن 
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حسنًا، وإيلك نّص عبارته: »فإن قال قائٌل: هل هلل - تعاىل - أن يؤلم األطفال 
يف اآلخــرة؟ قيل هل: هلل تعاىل ٰذلك، وهو عدٌل إن فعله... إىل أن قال: وال قبيح 
منه أن يعّذب املؤمنني، ويدخل الاكفرين اجلنان، وإنّما نقول إنّه ال يفعل ٰذلك؛ 
ألنّه أخربنا أنّه يعاقب الاكفرين وهو ال جيوز عليه الكذب يف خربه« ]اللمع: 116[.

فعل ٰهذا فقد ســّبب إنكار ٰهذا األصل فجوًة بني املنهجني، خصوًصا يف 
أبواب انلبّوة واإلمامة واملعاد. ٰهذا بالنسبة إىل املنهج األشعرّي، وأّما بالنسبة 
إىل منهــج االعزتال، فهم وإن اكنوا يقيمون للعقــل مزنلًة وماكنًة، ولٰكّنهم 
يبالغون يف حّجّيته ويقّدمونه ىلع انلصوص الواردة يف الكتاب والسّنة، ويشهد 
ذٰللــك أّن املعزتلة اختارت يف مرتكب الكبرية أنّــه إذا مات بال توبٍة يكون 
ا يف انلار، ولّما رأت أّن ٰهذا األصل ال ينسجم مع القول بالشفاعة، وأّن  ً خمدلّ
شفاعة انليّب  - يف ظروٍف خاّصٍة - ملرتكب الكبرية، ونتيجة ٰذلك عدم 
خلود مرتكب الكبرية يف انلار؛ صاروا إىل تأويل روايات الشفاعة اليّت يناهز 
ين 

ّ
عددها إىل حــّد اتلواتر، وأّن املراد هو رفع ادلرجة، وختتّص باملؤمنني اذل

فازوا بدخول اجلنة. 

ا  ومن املعلوم أّن ٰهذا تأويٌل باطٌل، مراده أّن الشــفاعة ليست أمًرا خاصًّ
بالقرآن الكريم، بل يه فكرٌة موجودٌة يف كتب األّولني وأذهان املترّشعني، 

وأّن الغاية من الشفاعة إنقاذ املذنبني ال رفع درجة املطيعني. 

وأّمــا املنهج اإلمايّم، فإنّــه يأخذ بانلصوص الــواردة يف الكتاب العزيز 
والسّنة املتواترة، ويعالج وجود اتلعارض بني العقل وما تقّدم من انلصوص؛ 
وذٰللك فاملنهج اإلمايّم تارًة جيتمع مع املنهج األشعرّي، وأخرى يفارقه، وكذا 
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بالنسبة إىل منهج االعزتال، وقد ذكرنا فهرس املسائل اليّت يفارق فيها املنهج 

ّيات( ىف جزئه األّول، فالحظ.
ٰ
اإلمايّم عن املنهجني اآلخرين يف كتابنا )اإلهل

 تطرح يف بعض املنتديات العلمّية ايلوم مسألة رضورة جتديد اخلطاب 

الكاليّم اإلساليّم اعّمًة، والشييّع اإلمايّم خاّصًة، هل ترون مثل ٰهذه الرضورة؟ 

وما آيّلات ٰهذا اتلجديد؟ وهل يكون يف املناهج املّتبعة أو يف املحتوى؟

ال شّك أّن لّك علٍم يف أّول يومه اكن نواًة، ثّم تكامل حسب مرور الزمان، 

ال فرق يف ٰذلك بني العلوم اتلكوينّية والعلوم الترشيعّية، وال يشّذ عن ٰذلك 

علم الكالم، فقد اكن يف أّول يومه متشــّكاًل من مســائل ال تتجاوز عدد 

أصابع ايلد، لٰكّنه أخذ يتطّور بســبب االحتاكك مــع احلضارات الرومانّية 

والفارســّية وغريها، فطرأت يف املجتمع اإلساليّم مسائل مستوردٌة من تلك 

احلضارات، ولم يزل يتاكمل إىل يومنا ٰهذا.

ي ال بّد منه هو أّن اثلورة الصناعّية أوجدت مسائل خاّصًة لم يكون 
ّ

واذل

هلا مثيٌل يف القرون الســابقة، فال بّد ملتلكيّم اإلســالم مواكبة ٰهذه املسائل 

نقــًدا وحتلياًل؛ وذٰللك قمنا بتأيلف كتاٍب من أربعــة أجزاٍء يف ٰهذا املجال 

أسميناه )املســائل اجلديدة يف علم الكالم(، وهو باللغة الفارسّية، وخرجنا 

منه بانلتيجة اتلايلة: أّن علم الكالم علٌم واحٌد لم يزل يف مســرية اتلاكمل، 

وليس عندنا علــم كالٍم قديــٍم وكالٍم جديٍد، بل اجلميــع كالٌم واحٌد، 

وخيتلفان بانلقص والكمال يف املحتوى ال يف املنهج.
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 سماحة الشــيخ، كيف يمكن انلهوض بواقعنا الفكرّي العقدّي يف 
يت حتاول تقويض 

ّ
خضّم ما حيصل من اســتهتاٍر وفوىض يف املعايري الفكرّية ال

االعتقادات احلّقة؟

مة عبد احلسني 
ّ

اجلواب هو ما أبداه الســّيد اجلليل واملتلكّم ابلارع العال
 مــن حيث تنترش 

ّ
رشف ادليــن العاميّل حيث قــال: »ال ينترش اهلدى إال

الضالل«، فعل ابلاحث اإلســاليّم أن يتســلّح بنفس العلوم اليّت تسلّح بها 
ين رفعــوا راية اإلحلاد يعتمدون ىلع 

ّ
اخلصم، فيدخل من حيث دخل، فاذل

العلوم انلفســّية والطبيعّية واتلاريخ اتلحلييّل، فيستنبطون مّما تعلّموا من 
تلك العلوم اإلحلاد ونيف ما وراء الطبيعة حسب ميوهلم، مع أّن ٰهذه العلوم 
ي يدعو إىل 

ّ
هلا وجهان: وجٌه يعتمــد عليه اخلصم اغفاًل عن الوجه اآلخر اذل

ما وراء الطبيعة.

 سمعتم بظاهرة اإلحلاد، وأّن ادلاعني إيلها حياولون توظيف املعطيات 
العلمّية إلنكار وجود اهلل تعــاىل، فكيف يمكن نلا مواجهة ٰهذه الظاهرة 

من وجهة نظركم؟

اجلواب يُعلم مّما ما ذكرناه يف اإلجابة عن السؤال اثلالث، فإّن العلوم املاّديّة 
تكشف نلا انلظام السائد من اذلّرة إىل املجّرة، فاملاّدّي حيرص نظره إىل انلظام 
السائد يف نفس الظاهرة، ومثاًل حيلّل رؤية اإلنسان بالعني بوجود نظاٍم يف ٰذلك 

العضو يعمل بال إرادة اإلنسان، وٰهكذا السمع ومثله سائر األعضاء.

غري أّن نظره نظٌر قــارٌص، فاإلليّٰه يعرتف بكّل ما يقــول به املاّدّي من 
األنظمــة ادلقيقة يف اذلّرة واخللّية إىل أن ينتــيه إىل املجّرة، إنّما الكالم يف 
معطي ٰهذا انلظــام للعالم املاّدّي صغريه وكبريه، فهل املــاّدة الصّماء قامت 
بنفسها وأعطت نلفسها ٰهذا انلظام، وٰهذا أمٌر ال يقبله العقل احلصيف. فإّن 
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املاّدة صّماء عمياء، فكيف تعرف ٰهذا انلظام املوجود يف لّك ذّرٍة؟ ولو قلنا إّن 
انلظام حصل صدفًة بال عمٍل، فهو أفظع شناعًة.

وقد قلنا يف حبوثنا الكالمّية إّن يف حتليل العالم أموًرا مشرتكًة بني اإلليّٰه 
واملاّدّي، غري أّن املاّدّي يتوّقف عند تعريف العلل واملعايلل املاّديّة، ولٰكّن 
ي زّين وأعطى ٰهذا انلظام ابلديع للعالم 

ّ
اإلليّٰه يتسایم إىل العالم العلوّي اذل

املاّدّي )الكون(.

 ســماحة الشــيخ، كيف يمكن فهم الرابطــة الوجوديّة بني اخلالق 
واملخلوق؟ وهــل هناك مناهج معرفّيٌة خاّصٌة يمكــن من خالهلا فهم ٰهذه 

الرابطة؟ وما هو أسّد وأفضل طريٍق إىل معرفة اهلل؟

إّن الطرق إىل معرفة اهلل كثريٌة حسب أعداد املخلوقات، غري أّن اتلعّرف 
عليها ال خيرج عن منهجني:

، وهو االنتقال من انلظام الســائد يف املعلول إىل  األّول: اتلعــّرف اإليّنّ
موجد انلظام ومبدعه، وٰهذه يه املعرفة اإلّنّية، والقرآن الكريم يؤّكد عليها 

خصوًصا عندما يأيت بتعبري {... ومن آياته{.

، وهو مطالعة الوجــود بما هو هو، فإنّه ال خيلو عن  اثلــاين: اتلعّرف الليّمّ
شيئني: إّما هو واجب الوجود أو ممكن الوجود، فعل األّول يثبت املطلوب، وىلع 
 بالسبب.

ّ
اثلاين فيستلزم الواجب، المتناع خروج املمكن عن حّد االستواء إال

وٰهذان الطريقان هما املشــهوران بني املتلكّمني واحلكماء، من اتلعّرف 
، وهناك طريٌق ثالٌث خمتصٌّ بقســٍم من انلاس، وهو  اإليّنّ واتلعّرف اللــيّمّ
القيــام بتصفية انلفس من الرذائــل وحتليتها بالفضائــل، وٰهذا هو املنهج 
املعروف باإلرشاق، وسلوك اإلنسان ىلع ٰهذا املنهج يسّبب انكشاف احلقائق 

انكشافًا ال شّك فيه. وسلوك ٰهذا الطريق بال معلٌّم أمٌر غري ممكٍن.
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يت يصعب فهمها اغبلًا مسألة معّية اهلل - 
ّ
 من املسائل الشــائكة ال

ّية؟
ٰ
تعاىل - ملخلوقاته، كيف يمكن لإلنسان فهم ٰهذه املعّية اإلهل

ال شــّك أن قوام املمكن بالواجب، اذليي يُعربعنه قياٌم قّيويّم، أشبه بقيام 
الصور اذلهنّية بانلفس انلاطقة، ىلع وجٍه  لو فرض انقطاع الصور عن انلفس 

لعّمها العدم وغّطتها الظلمة.

 ال شــّك أّن بيننا وبني اهلل - ســبحانه - معّيًة ال تنكر، قال ســبحانه:
ْينََما ُكنتُْم﴾ ]ســورة احلديد: 4[، وقال سبحانه تعاىل: ﴿َما يَُكوُن 

َ
 ﴿َوُهَو َمَعُكْم أ

 ُهَو َرابُِعُهْم﴾ ]سورة املجادلة: 7[ ولٰكّن ٰهذه املعّية ليست معّيًة 
َّ

َْوى ثاََلثٍَة إِال
َ

ِمْن جن
ماكنّيًة، بل يه معّيٌة قّيومّيٌة، بمعىن قيام العالم اإلماكيّن بالواجب سبحانه، 
ويفيض الوجود عليه يف عّمة اآلنات واللحظات، وإن أردت اتلمثيل فافرتض 
الضوء الصادر من املصباح، فهو بظاهره منرٌي ومســتنرٌي، ولٰكّنه يستمّد بقاء 
ضوئه ونوره بسبب االتّصال بمودلة الكهرباء، ىلع حنو لو فرض االنقطاع بني 

ة لعّمت الظلمة الغرفة.
ّ

املصباح واملودل

ا من   سماحة الشيخ، ورد يف انلّص ادلييّن أّن اهلل - تعاىل - قريٌب جدًّ
يّه خمتصٌّ باإلنسان دون 

ٰ
أكرم خملوقاته وهو االنســان؟ فهل ٰهذا القرب اإلل

بايق املخلوقات؟ أو هو ىلع حدٍّ سواٍء كبايق املخلوقات؟

اجلواب: يعلم مّما ســبق، فإّن املعّية مقتىض كون الظاهرة أمًرا إماكنيًّا، 
واملمكن يف حدوثه وثباته رهن اســتمداد الوجود من علّته، وٰهذا ال خيتّص 
باإلنسان فقط، بل دائرة اإلماكن كبريها وصغريها رهن استمداد الوجود من 
علّته حدوثًا وبقاًء؛ وذٰللك ال فرق بني اإلنسان وغريه من املوجودات؛ وذٰللك 

َوِريِد﴾ ]سورة ق: 16[.
ْ
ِْه ِمْن َحبِْل ال

َ
قَْرُب إِيل

َ
ُْن أ

َ
يقول سبحانه وتعاىل: ﴿َوحن
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 كما هو مشــهوٌر فإّن الغاية انلهائّية خللقة اإلنسان والكمال انلهايّئ 
يّه، فما هو 

ٰ
ي يمكن أن يصل إيله اإلنســان يه الوصــول إىل القرب اإلل

ّ
اذل

املراد من ٰهذا القرب؟

، أّمــا القرب املاكيّن فهو غــري معقوٍل؛ ألنّه  أّن القــرب ماكينٌّ ومعنويٌّ
من صفات املوجــودات املاّديّة، فاحنرص املراد بالقــرب املعنوّي، بأن يصل 
اإلنســان يف حياته وسلوكه إىل حدٍّ حييك بعلمه علمه سبحانه، وبعدهل عدل 
اهلل ســبحانه، حّت يكون خليفة اهلل يف أرضه، فالسالك إذا سلك املسالك 
ني يف اجلزء األّول من األسفار يكون إنسانًا 

ّ
األربعة اليّت أوضحها صدر املتأهل

اكماًل مضاهيًا للعالــم لكّه، ويصل إىل مقاٍم يصدق عليه ما روي عن اإلمام 
ابلاقر  يف احلديث القائــل: »إّن اهلل - جّل جالهل - قال: ما يتقّرب إيّل 
عبٌد من عبادي بشٍء أحّب إيّل مّما افرتضت عليه، وإنه يلتقّرب إيّل بانلافلة 
ي يبرص به، 

ّ
ي يسمع به، وبرصه اذل

ّ
حّت أحّبه، فإذا أحببته كنت ســمعه اذل

ي ينطق به، ويده اليّت يبطش بها، إن دعين أجبته، وإن سألين 
ّ

ولســانه اذل
أعطيته« ]وسائل الشيعة، ج 4، ص 72[.

 ،  هناك رواياٌت كثريٌة تشــري إىل أّن معرفة اهلل - تعاىل - أمٌر فطريٌّ
فمــا هو املراد من املعرفة الفطرّية باهلل تعاىل؟ وهل تعّد من العلم احلضورّي 
أو احلصويّل؟ وهــل يعرتيها اخلطأ أو إنّها غري قابلــٍة للخطإ؟ وهل يمكن 

إقامة ديلٍل عقلٍّ مقنٍع ملعرفة اهلل - تعاىل - ىلع أساس الفطرة؟

أّن إدرااكت اإلنسان تنقسم إىل نوعني:

1 ـ اإلدرااكت اليّت يه ويلدة العوامل اخلارجّية عن وجود اإلنسان، حبيث 
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لوالها ملا وقف اإلنســان عليها بتاتًا، مثل ما اكتشفت من قوانني الفزيياء 
والكيمياء واهلندسة.

2 ـ اإلدرااكت انلابعــة من داخل اإلنســان وفطرته من دون أن يتدّخل 
، كمعرفة اإلنســان بنفســه وإحساسه باجلوع  يف اإلحياء بها عمٌل خاريجٌّ
، واالشــتياق إىل املال واملنصب  والعطــش، ورغبته يف الزواج يف عمٍر معنّيٍ
يف حياته، تلك املعارف - وإن شــئت ســّميتها األحاسيس - تنبع من ذات 
اإلنســان وأعماق وجوده، وعلماء انلفس يّدعون أّن اتلوّجه إىل املبدإ األّول 
داخل حتت ٰهذا انلوع مــن العرفان، وعلماء انلفس يعتقــدون أيًضا بأّن 

 آلثاٍر خاّصٍة:
ً
للنفس اإلنسانّية أبعاًدا أربعًة يكون لّك بُعٍد منها مبدأ

1 ـ حّب االستطالع واكتشاف احلقائق.

2 ـ حب اخلري والزنوع إىل الرّب واملعروف.

3 ـ عشق اإلنسان وجنوحه إىل اجلمال يف جماالت الطبيعة والصناعة.

ي يتأّجج دلى الشــباب يف ســّن ابللوغ، فيدعو 
ّ

4ـ  الشــعور ادلييّن اذل
اإلنسان إىل االعتقاد بأّن وراء ٰهذا العالم علًما آخر يستمّد ٰهذا العالم وجوده 
منه، وأّن اإلنسان بكّل خصوصّياته متعلٌّق بٰذلك العالم ويستمّد وجوده منه. 
ي اكتشــفه علماء انلفــس يف العصور األخرية وأيّدوه 

ّ
وٰهذا ابلعد الرابع اذل

باالختبارات املتنوّعة مّما رّكز عليه اذلكر احلكيم قبل قروٍن، وأشــار إيله يف 
آياته املباركت. إّن ٰهذا انلوع من اإلدراك أمٌر يقيينٌّ ال يقبل اخلطأ، وال يشّك 

اإلنسان يف صّحته.
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العدد الرابع

د ىلع أّن اهلل - تعاىل - جتّل 
ّ
 ســماحة الشيخ، هناك آياٌت قرآنّيٌة تؤك

بلعض خملوقاته؟ كيف يمكن ملوجوٍد مطلٍق أن يتجّل يف خملوٍق حمدوٍد؟

لم نعرث يف القرآن الكريم أنّه جتّل للبرش، وإنّما املوجود هو جتلّيه للجبل. قال 
َجبَِل َجَعلَُه َداًكّ وََخرَّ ُموىَسٰ َصِعًقا﴾ ]سورة األعراف: 143[.

ْ
ٰ َربُُّه لِل َلَّ ا جتَ سبحانه: ﴿فَلَمَّ

والظاهــر أّن املراد هو جتيّل اهلل للجبل بقدرته، نعم الســالك إىل اهلل - 
سبحانه - تنكشف هل عوالم كثريٌة وراء الطبيعة.

 سماحة الشيخ، هل من لكمٍة أخريٍة تقّدمها للقّراء؟

ي اقرتحه ىلع األســاتذة الكرام يف ٰهذه املؤّسســة وهيئة اتلحرير لٰهذه 
ّ

اذل
املجلّة الرائعة، هو رفع املســتوى العليّم يف عّمة املقاالت، ورصد الشبهات 
اليّت تبّثها وســائل اإلعالم املعادية لإلسالم والتشــّيع، واإلجابة عنها عند 

طرحها يف جممٍع عليمٍّ ذي مقدرٍة علمّيٍة عيلٍة.

وكٰذلــك أدعو القّراء الكرام إىل متابعة مقــاالت املجلّة وما يصدر عن 
املؤّسســة من مؤلّفاٍت قّيمٍة، واتلواصل معها بأقالمهم وأفاكرهم، فإّن العلم 

رهن ابلحث وتبادل وجهات انلظر. 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركته



الخالصة اإلنجليزية
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Summary

Reflections on man’s relation to the Creator

Great Ayatollah Sheikh Ja’far Subhani 

Summary

The cognitive relation between man and the Creator is one of 
the important and fateful issues that have repercussions and 

influences on man’s fate and perfection; for it is the basis upon which the 
understanding of the reality of life is built; the understanding that is considered 
as the footing of man’s behaviors, because it is the real motive of his actions. 
Therefore, religions, especially Islam, have paid great importance to this 
relation in order to clarify it in the most correct way, besides strengthening it 
to establish and keep it safe from suspicions and spurious arguments directed 
to it sometimes. Hence, we have a stop with Grand Ayatollah Sheikh Ja’far 
Subhani on this vital and important question to make use of his knowledge in 
explaining to us some facts of this relation. We saw that this might be done 
through a questions and answers conversation to discuss the most important 
aspects of this matter.
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The theological approach of Khwaja Nasirudin al-Tusi

 Mohammad Baqir al-Khirsan 

Summary

Khwaja Nasirudin al-Tusi is a versed scholar having occupied 
a very high position in the Muslim world. It is from his 

school that both Sunni and Shiite scholars have learned different knowledge.
This article tries to study his intellectual theological project. Sheikh al-

Tusi witnessed the Mongol occupation of the Islamic East and the devastating 
effects on Muslims and on their scientific and intellectual edifices at the 
time. This led him to make efforts to preserve what had remained of Islamic 
heritage. He also lived during a period of time that witnessed a wide critique 
against philosophical researching, besides the appearance of theological 
suspicions, which required him to deal with such accusations and suspicions 
by writing books and letters in addition to explaining the writings of others. 
In this context, he tried his best to establish a Twelver Shiite theology free 
from controversies, fallacies and nonsenses. In his theological approach, 
Sheikh al-Tusi sought to unite intellect and the Shariah, to show the Shiite 
beliefs in a logically systematic way, and to refute spurious arguments in 
a scientifically deductive way, until his scientific approach has become a 
compact reference to authors and scholars. This is what we will try to discuss 
in this paper and show the most important aspects of this approach. 

Keywords: theology, philosophy, Khwaja, Nasirudin, al-Tusi, 

abstraction of belief. 
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God’s incarnation, personification, and manifestation... between 
rejection and acceptance

 Dr. Ali Shaikh 

Summary

The question of how to know God is one of the questions that 
philosophers and thinkers have cared about since ancient times. 

Every school of thought has tried to show the reality of God according to its 
beliefs, teachings, and adopted cognitive notions, besides their evidences on 
the existence of God. In this study, we will briefly shed light on three concepts 
that are directly related to the knowledge of God; the concepts of incarnation, 
personification and manifestation. Incarnation is one of the basic tenets of 
faith in Christianity. However, this kind of understanding and knowledge of 
God is contrary to the intuitions of intellect and it violates the religious texts 
and teachings of the Abrahamic religions.

Another concept concerning the knowledge of God is the concept of 
personification, by which we mean that God appears in a shape of a human 
being or any other creature. It was necessary to study this kind of knowledge 
of God and show the reality of embodiment in Islam. Finally, we discuss 
the question of manifestation. It is stated in the true, definitive Islamic texts 
that God has manifested Himself to the mountain. However, it will be clear 
through the study that God’s incarnation and embodiment are impossible, 
but as for His manifestation in a certain shape or form, it is potential, but not 
through the physical visual sense. 

Keywords: incarnation, embodiment, manifestation, seeing of God, 
heart vision
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The role of Homogenization Rule in knowing the beginning of 
existence

Dr. Mohammad Ali Ardakan 

Summary

The Homogenization Rule is one of the most important intuitive 
intellectual rules that branching out from causality that has its 

effects theoretically and practically. In this study, we try to examine the 
[warning] arguments on this rule after showing its significance, and then 
focusing on its role in different arenas, to find out the creator of existence 
through a descriptive analytical approach, and to answer some of the 
questions put forward about the origin of this rule and some of its doctrinal 
applications. 

It seems that the right perception of this rule has a significant role in 
solving some possible or raised problematic issues, whether concerning its 
significance or applications. Homogenization between cause and effect is one 
of the branches of causality, which needs to be studied due to its importance in 
doctrinal studies, and discuss its denial by some theologians and new physics 
scientists. Moreover, there is a need to answer the suspicions raised about it. 

At the outset, it is necessary to distinguish between the principle 
of causality and the rules resulting therefrom, so that the denying of 
those rules should not be attributed to the denying of the principle of 
causality.

Keywords: homogenization rule, the creator of existence, the principle of 
causality, the rule of the one, cause, effect.



297

Summary

Negative Theology A critical study
Dr. Kamal Masoud Thabih

Summary

One of the most important concerns of intellectuals and 
philosophers is the knowledge of Almighty Allah, His 

attributes, and His names. The study divisdes the attributes into positive 
attributes and negative attributes. From among the East and West’s scholars 
there are some who have spoken clearly about God’s being far above any 
attribute. And in order to avoid the problems facing the interpretation of 
God’s attributes, they have resorted to negative theology by confessing 
the inability to understand the divine attributes as they really are. Then, 
they interpreted the attributes, whose apparent meaning implied positivity, 
as negative, denying their opposites, in order to avoid the falling into the 
problems of denying God’s attributes and likening Him to His creatures 
(ta’til and tashbih). 

This study is concerned with explaining this theory through showing its 
truth and the sayings of its followers in ancient Greece and religion scholars 
of Judaism, Christianity and Islam, and then to discuss and criticize its basics 
and arguments, and finally to conclude that it is not possible to know God by 
denying all His positive attributes.

Keywords: theology, positive theology, negative theology, negative 
attributes, denying God’s attributes.
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The relation between the divine justice and wisdom and their creative 
and legislative consequences

Yasin bin Jabo 

Summary

Justice and wisdom are from the most important Divine 
attributes on which there has been a lot of debate. They 

have received the greatest share of inquiries, as they are basically questioned 
from a conceptual aspect, as said that the two attributes are very closely linked 
to each other, so that many scholars may confuse this with that. In fact, there 
may be many who do not differentiate between them, where they are taken as 
synonyms of same one attribute. However, there are others considering them 
to be different attributes. 

Then, what is the reality of these two attributes? And What is the relation 
between them? 

As for the existence of these attributes in the field of guardianship creation 
(takwini), it requires that the system be better and more adequate that all the 
creatures in the world be manifestations of what comes under the concepts of 
perfection, welfare, good, and purposiveness. 

As for legislations, they must be in accordance with the most perfect 
system, where they must be in conformity with the purposes of the creation 
of man. 

At the end, we get to the reality of the divine justice and wisdom, and the 
relation between them and that they are neither synonymous, nor completely 
different, but there is a linear regulation between them; for wisdom is an 
attribute that combines the two positions of the Divine Entity and action, and 
is wider than justice which is an attribute of action. 

Keywords: Divine attributes, justice, wisdom, takwini constitutive 
consequences, legislative consequences.
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Knowing Allah.. Necessity, Effects, and Obstacles
Sheikh Safa'uddin Al-Khazraji 

Summary

This study has discussed some important aspects of divine 
knowledge, such as the discussion of the necessity and value of 

the knowing of Allah, as well as the effects and obstacles in this knowledge, 
which need to be studied and covered more and more, because most of the 
divine knowledge studies argue for the existence of the Necessary Being, His 
oneness and attributes, whereas there are very little studies on thev topics we 
have mentioned.

In this study, we have followed the analytic intellectual approach as well 
as the quotational approach some times.

The study has concluded that the necessity of knowledge is due to one 
of three regards: that Allah is giver and donor, or that He is the actual owner 
of everything, or to keep oneself away from possible harms. The value of 
the knowing of Allah Almighty arises, one time, from the value of the One 
it relates to, and another time from the fact that the purpose of creation is 
limited to it, and a third time, from the divine texts talking about it. The study 
has also concluded that there are some constitutive and legislative effects 
depending on the knowing of Almighty Allah. The study has also mentioned 
the the most important obstacles that prevent from getting to this knowledge.

Keywords: knowing God, the need to know God, the value of knowing 
God, the effects of knowing God, the obstacles against the knowing of God. 
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The concept of the Necessary Being and its role in Islamic philosophy

 Muhammad Aal Ali 

Summary

There are many problematic questions about a number of concepts 
and laws used in sciences, especially in doctrinal sciences 

associated with Almighty Allah, for what they cause to the beliefs related to 
the individuals’ faith, which may appear to be somewhat contradictory or 
incompatible with what has come in the Shariah, or considered unauthorized 
conduct by religion, and thus would lead to differences between nations and 
their members.

In this article, we have tried to choose one of the concepts that have 
appeared noticeably in most of the divine matters, and been used widely in 
most or all of the issues; it is the concept of the Necessary Being. 

We have managed the study according to the scientific nature in arts, by 
trying first to show its meaning and how it associates with its manifestation, 
and how to employ it in doctrinal matters, both in arguing for the existence 
of the Creator, or arguing for His attributes and great doings, dealing, at the 
same time, with some of the problems raised about Him. In all that, we have 
tried to quote or argue the best due to every topic’s nature. 

Keywords: The Necessary Being, the potential being, the necessary 
being by oneself, the Necessary being by other than oneself, second logical 
concepts, second philosophical concepts. 
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The cognitive value of analogizing the absent to the present one and 
applying it to the divine knowledge

Dr. Mostafa Azizi 

Summary

There are several ways and arguments to know God and know 
His attributes and actions. One of these ways, which 

many theologians rely on, is "analogizing the absent on the present one", 
that is called “jurisprudential analogy” or the analogy of representation in 
logic. There is no doubt that this analogy, according to intellectual standards 
of proper thinking, does not bring certainty; because it is an applying of a 
partial judgment, that is the present one, to another partial judgment, that 
is the absent one, because there is similarity and common things between 
them. Logicians prove the judgment as comprehensive one time through 
correlational inference of the opposite (tard al-‘aks), and another time by 
“probing and division (sabr and taqsim)” and both of which do not lead to 
certainty. However, some Ash’arite and Mu’tazilite theologians, some 
traditionists (scholars of Hadith) and others have depended on the "analogy 
of the absent to the present" to prove the existence of the Creator and His 
attributes.

In this study, we try to analyze the aspects of this analogy and 
compare it to the analogy of representation, and then, we discuss the 
significance of the analogy of the absent to the present one for the 
Ash’arites, the Mu’tazilites, and the Salafists. After that, we refer to 
the school of the Ahl al-Bayt )peace be on them( and their followers. 
At the end, we discuss and criticize the cognitive value of the analogy 
of the absent to the present and its role in the knowing of Almighty 
Allah and His attributes and actions, in order to know the extent of 
authority and validity. 

Keywords: the analogy of the absent to the present, analogy of 
representation, assumption, certainty, the knowing of Almighty Allah. 
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