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العام التاريخ الرابع: الباب





التاسع: الفصل
(النبوة) الوحي تطور





ومعناها وموضوعاهتا، مكاهنا، أوًال:

وراءها قابًعا اإلنسان فيها ظهر وقد الدين أصول علم من األوَّل الشق العقليات كانت ملا
كمنبع النبوات أو السمعيات وهو العلم من الثاني الشق يف التاريخ يظهر لإللهيات، وَمنبًعا
الشقان وهما والنبوات، اإللهيات أو والسمعيات العقليات تكشف النحو هذا وعىل لها؛
وإن والتاريخ اإلنسان وهما فيه الرئيسنيَّ املوضوَعني عن الدين، أصول علم يف األساسيان
مغرتب والتاريخ واألفعال، والصفات الذات يف ُمغِرتب اإلنسان ُمغِرتبنَي؛ ظاهَرين غري بَديا
اإلمام. وفردية العامة إيمان بني ومحصور املايضواملستقبل، بني ُمحاَرص واملعاد، النبوة يف
والحسن األفعال وخلق والصفات الذات أربعة؛ موضوعات العقليات شملت وكما
واألحكام واألسماء واملعاد النبوة أربعة؛ موضوعات تشمل أيًضا السمعيات فإن والقبح،
السمعيات؛ باب النبوة وتبدأ السمعيات، يف موضوع إذن فالنبوة واإلمامة؛ والعمل) (اإليمان
ظهرت لذلك واإلمامة؛ واألحكام واألسماء باملعاد املتعلِّقة األخبار معرفة إىل الطريق ألنها
مصدًرا ويكون تاريخيٍّا نقله يُمِكن كالٌم هو حيث من ولكن كصفٍة ليس الكالم مسألة
والوحي املايض، يف الوحي ر تطوُّ إىل تُشري فالنبوة للتاريخ؛ أبعاد كلها وهي للمعرفة.
العام التاريخ ن يكوِّ وكالهما املستقبل، يف اإلنسانية تاريخ إىل يُشري واملعاد التاريخ، هو
يف واألحكام األسماء يف التاريخ يف الفرد يربز ثم ومستقبلها؛ ماضيها جمعاء، لإلنسانية
التاريخ يظهر وبالتايل اإلمام؛ صيغة يف الفرد بعد الدولة تظهر كما والعمل، النظر بُعَدي
عىل القادر هو وعمله بنظره الفرد وكأن العام، التاريخ من منبثًِقا والدولة الفرد يف املتعنيِّ
مع يعيش الفرد كان وملا للفرد. خاص تاريخ إىل جمعاء لإلنسانية العام التاريخ تحويل
له واملحوِّلة العام للتاريخ قة املحقِّ هي الدولة وأصبحت للفرد، كامتداد الدولة نشأت آخرين
لألفراد ممثًال باعتبارها فالدولة بعينها؛ تاريخية مرحلة يف بعينه ملجتمع خاص تاريٍخ إىل

العام. للتاريخ الوحيد الوريث هي



(٤) الثورة إىل العقيدة من

اللغة إىل وأقربها الفلسفية واملقوالت العقلية التجريدات عن املوضوعات أبعد والنبوة
قد ومفاهيمه غاب قد العقل دام ما السمعية، املوضوعات سائر يف األمر وكذلك الشائعة،
أكثر وهي تنظري، أو تعقيل أو تأويل دون السمعية الشواهد إال هناك يُعد ولم اختفت،
جزءًا األخبار موضوع كان لذلك وآحاًدا؛ تواتًرا واألخبار النص عىل اعتماًدا املوضوعات
هي العقل مهمة وكأن الخصوم، عىل وللرد للدفاع الجديل الطابع يظهر ذلك ومع منها.
السمعية املوضوعات باقي يف الحال وكذلك السمع، وأخبار اإليمان مسلَّمات عن الدفاع
عقليات إىل وحوَّلوها اإللهيات يف العقل بإعمال اكتَفوا قد القدماء وكأن املعاد، خاصة
إىل كله العلم فيتحول الشوط، من الثاني النصف تقطع أخرى ألجيال السمعيات وتركوا
قطع الَخَلف مهمة تكون الشوط من األول النصف قطعوا قد السلف كان فإذا عقليات.
عقيل علم إىل نقيل عقيل علم من الدين أصول علم يتحول وبالتايل منه؛ الثاني النصف

العقلية. العلوم بمجموعة الحًقا خالص

العلم يف مكانها (1)

الكتب يف اإلطالق عىل ظهوره عدم من ابتداءً العلم؛ يف مكانه ويأخذ النبوة موضوع يتدرج
حتى السمعيات، أول ويف العقليات بعد وضعه يأخذ حتى تدريجيٍّا ظهوره إىل املتقدمة
عىل تدور التي العقائد يف ثانيًا قطبًا ويُصِبح رة، املتأخِّ العقائد يف بالغة أهمية ذا يُصِبح
كما رة املتأخِّ أو املتقدِّمة التوحيد مصنفات يف تظهر فال والرسول. هللا رئيسيَّني؛ قطبنَي
النهاية يف الظهور يف تبدأ ثم الخمسة،1 األصول من كأصل املعتزلة مصنفات يف تظهر ال
الحاجات قضاء ُمقاِبل يف األولياء ولكرامات األنبياء آليات إثباتًا ثم األنبياء لكمال إثباتًا
الذات التوحيد، بعد املتقدمة العقائد كتب يف أيًضا تظهر ثم النبي،2 أبناء ِذكر ثم لألعداء
وعدم النبوة، وعموم النبوة، جواز ها: أهمُّ مسائل عدة يف اإلمامة وقبل واألفعال، والصفات

اإلعجاز.3 ثم واملعجزة نسخها،

«املحيط». التقديس»، «أساس «اإلبانة»، «اللمع»، يف واضح وذلك 1

ص١٨٥–١٨٧. الفقه، 2
صدق (ص٦١)، للرباهمة خالًفا األنبياء وبعث الرسل إرسال هلل يجوز «اإلنصاف»: يف الحال هو هذا 3

الخلق كافة إىل مبعوث محمد (ص٦١-٦٢)، باملعجزات يثبت وإنما دعواه بُحَجج يثبت لم النبوة ي مدعِّ
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

وإنكار الرباهمة نظريات برفض وذلك سلبًا، التوحيد بعد مرة ألول النبوة تظهر ثم
وإثبات والنصارى، املجوسوالصابئة من أنكرها من عىل والرد محمد نبوة إثبات ثم النبوة،
العيسوية. ضد الرسالة عموم وإثبات ضدهم، أيًضا النسخ وإثبات اليهود، ضد األخبار
لإلمامة.4 كمقدمات واآلحاد والتواتر الخرب مباحث تأتي واألصول الصفات ظهور وبعد
بعد أخرى مرة تظهر ثم النبوات. لباب كمقدمة والقبح الحسن آخر يف النبوات تظهر ثم
ر تطوُّ ضمن تدخل أنها كما العقيل التكليف ضمن النبوات تدخل وقد والعدل.5 التوحيد
األفعال حرية يشمل الذي العدل باب آخر يف النبوة تظهر االعتزالية املصنفات ويف الوحي.6
أركان معرفة ثم والكرامات املعجزات ثم العدل بعد النبوة وتظهر والقبح.7 والحسن
فتظهر والدولة، الفرد موضوعات يف تدخل النبوة وكأن واألمر، التكليف وأحكام اإلسالم
والجماعة، الفرد يف عميل مساٍر إىل نظرية عقيدٍة من وتتحول التاريخ، يف فعل أنها عىل

اآلخرة إىل بانتقالهم تنخرم وال تبطل ال األنبياء نبوات (ص٦٢-٦٣)، القرآن ومعجزته يُنَسخ ال رشعه وأن
(ص٦٣-٦٤).

وطعن أنكرها من عىل والرد محمد نبوة إثبات يف ،(٩٦–١١٤) الرباهمة «التمهيد»: يف الحال هو هذا 4

رشيعة نَسخ ُمنِكر (ص٣١–١١٠)، األخبار يف (ص١١٤–١٣١)، والنصارى والصابئة املجوس من فيها
(ص١٤٤– العقل جهة من منهم النَّسخ ُمِحيل (ص١٤٠–١٤٤)، العقل دون السمع جهة من موىس
موىس رشيعة بنَسخ يُبَعثا ولم قومهما إىل بُِعثا إنما وعيىس محمًدا أن يزعمون الذين العيسوية ،(١٤٧
واستحالة التواتر إثبات (ص١٦٠–١٦٢)، األخبار أقسام (ص١٦٠)، الخرب معنى (ص١٤٧-١٤٨)،

(ص١٦٤). الواحد خرب (ص١٦٣-١٦٤)، التواتر أهل صفات (ص١٦٢-١٦٣)، أهله عىل الكذب
(ص١١٠–١١٣)، واملعجزة والنبوة الرسالة (ص١٠٩)، النبوات إثبات األدلة»: «ملع يف الحال هو هذا 5

(ص١١١-١١٢)، باملعجزات محمد نبوة ثبوت عىل الدليل (ص١١٠-١١١)، باملعجزات النبوة صدق
بثبوته القضاء وجب الرشع به وورد العقل زه جوَّ وما (ص١١٢)، القرآن سوى ومعجزات آيات للرسول

ج١٣. املغني، (ص١١٢-١١٣)؛
نذكره لم وما العقيل التكليف جملة ذكرنا قد ألنَّا النبوات يف الكالم ج١٣. املغني، يف الحال هو هذا 6

ص٤٦١. التوبة، والوعيد. بالوعد يتصل
الفعل عىل يُحَكم ال (ص٥٦٣-٥٦٤)، النبوات الخمسة»: األصول «رشح يف أيًضا الحال هو هذا 7

(ص٥٦٨–٥٧٣)، املعجز حقيقة (ص٥٦٤–٥٦٨)، لوجه كذلك يكون وإنما بمجرده والحسن بالقبح
(ص٥٨٣– والبداء النَّسخ بني الفرق (ص٥٧٦–٥٨٣)، الرشائع نَسخ (ص٥٧٣–٥٧٦)، الرسول صفات
امللحدة ُشبَه (ص٥٩٥–٥٩٨)، الرسول معجزات بقية (ص٥٨٥–٥٩٥)، القرآن يف اإلعجاز وجه ،(٥٨٥
الرد (ص٦٠٠–٦٠٣)، واملتشابه امُلحَكم حقيقة (ص٥٩٩-٦٠٠)، املتشابه من الحكمة (ص٥٩٨-٥٩٩)،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

النبوات تُنهي وقد الحديثة.8 اإلصالحية الحركة يف الحال هو كما التاريخ يف للرسالة تحقيًقا
ثالثة يف فيها الكالم ويدور واإلمامة، واإليمان والوعيد الوعد يُستنبط منها إذ التوحيد؛ أبواب

محمد.9 ونبوة البعثة، ووقوع األنبياء، بعثة جواز أمور؛
وكأول العقليات، انتهاء بعد العلم يف الطبيعي مكانها فشيئًا شيئًا النبوة تأخذ ثم
بعد السمعيات يف بابًا تكون أن دون والعدل التوحيد بعد فتظهر السمعيات؛ يف موضوع
كمقدمة تظهر األخبار ولكن والعدل التوحيد بعد أخرى مرة تظهر ثم مبارشة،10 النبوة
الذات عن األوىل الثالثة األقطاب بعد الرابع القطب بداية يف النبوة تبدو ثم لإلمامة.11
كله؛ للقطب ِذكر دون الِفَرق تاريخ عن وملحقها واإلمامة، املعاد وقبل واألفعال، والصفات

(ص٦٠٦– هللا لكتاب املفرسِّ رشوط (ص٦٠٣–٦٠٦)، القرآن بظاهر املراد يعرف ال أنه يدَّعي من عىل
يتعلق صالحنا أن عِلم إذا تعاىل أنه يف كالم أنه هو العدل بباب اتصاله ووجه النبوات يف الكالم ،(٦٠٨
بما يُخلَّ أال العدل ومن عليه، واجب هو بما ُمخالٍّ يكون لكيال يعرِّفناها أن من بد فال الرشعيات بهذه
نذكر ذلك يف الرشوع قبل املقصود هو كان ملا محمد نبوة عىل بالداللة بدأ (ص٥٦٣)، عليه واجب هو
«املغني»، موقف أيًضا وهو (ص٥٦٣). للمخالف وجوابًا للباب توطئة تكون قاعدٍة وعن فيه الخالف
(ص٩–١٤٢)، القرآن إعجاز ج١٦: (ص٣١٧–٤١٠)؛ األخبار (ص١٤٦–٣١٦)، واملعجزات النبوات ج١٥:
الخطاب الرشعيات، ج١٧: (ص١٤٣–٤٣٣)؛ عليه الظاهرة املعجزات وسائر القرآن وإعجاز محمد نبوة

أصولية. مباحث وكلها واالستثناء والخاص العام
املعجزات الثامن األصل (ص١٥٣–١٦٩)، األنبياء معرفة السابع األصل الدين»: «أصول يف الحال هو هذا 8

العارش األصل (ص١٨٥–٢٠٦)، اإلسالم أركان معرفة بيان التاسع األصل (ص١٦٩–١٨٥)، والكرامات
(ص٢٠٦–٢٢٨). واألمر التكليف أحكام معرفة

(ص٧–١٤٦). النبوات يف الكالم ص٧-٨، ج١٥، املغني، 9
املعجزة داللة (ص٤٨–٥١)، املعجزات (ص٤٧–٥٧)، النبوات النظامية»: «العقيدة يف املوقف هو هذا 10

(ص٥٥–٥٧). القرآن إعجاز (ص٥٤-٥٥)، محمد نبوة (ص٥٢–٥٤)، الكرامات (ص٥١-٥٢)،
جواز إثبات (ص٣٠٢–٣٥٧)، النبوات إثبات يف القول باب «اإلرشاد»: يف املوقف هو هذا 11

املعجزات عن وتمييزها الكرامات إثبات (ص٣٠٧–٣١٥)، ورشائطها املعجزات (ص٣٠٢–٣٠٧)، النبوات
عىل املعجزة تدل منه الذي الوجه يف باب (ص٣٢١–٣٢٣)، به يتصل وما السحر (ص٣١٦–٣٢١)،
هللا عىل الكذب امتناع (ص٣٣١)، املعجزة غري النبي صدق عىل دليل ال (ص٣٢٤–٣٣٠)، الرسول صدق
(ص٣٣٨– النسخ (ص٣٣٨)، محمد نبينا نبوة إثبات يف القول (ص٣٣١–٣٣٧)، املعجزة داللة يف رشط
القرآن غري الرسول آيات (ص٣٤٩–٣٥٣)، القرآن إعجاز وجوه (ص٣٤٥–٣٤٩)، محمد معجزات ،(٣٤٤
يف باب (ص٣٥٦-٣٥٧)، عامة األنبياء عصمة (ص٣٥٥)، عامة األنبياء أحكام باب (ص٣٥٣-٣٥٤)،

(ص٤١١–٤١٨). األخبار تفاصيل
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

االنتقال قبل العدل يف أي األفعال؛ من فصل كآخر جوازها ويثبت السمعيات. باب تحت
أدَخُل العامة النبوة إثبات وكأن الخاصة، النبوة بإثبات يبدأ الذي واألخري الرابع القطب إىل
ملكان النهائي االستقرار هذا من وبالرغم الجواز.12 يف هللا عىل الواجبات ونفي األفعال يف
العدل بعد يأتي معظمها ولكن مسائلها، وتتأرجح مباحثها تضطرب قد العلم يف النبوة
مسائل بعد النبوة تظهر وقد كاإليمان،13 األخرى السمعيات مسائل بعض مع ويتداخل
وقد النهاية،14 يف اإلمامة بعد والنسخ األولياء كرامات تظهر ثم واإلمامة املعاد وقبل العدل
وقبل والوعيد الوعد بعد النبوة وتأتي واإلمامة.15 املعاد وقبل العدل بعد النبوات تظهر
مسائل تظهر ثم املالئكة، عىل األنبياء وأفضلية العصمة يف بعدها جديد من تظهر ثم املعاد
النبوات وتبدو السمعيات.16 من جزء أنها عىل يدل مما جديٍد من واملعاد والوعيد الوعد
ترك مع بالفعل، ووقوعهما بالعقل جوازهما أساَسني؛ ِمحوَرين يف اإلمامة وقبل املعاد بعد

وكذلك (ص١٠٣)؛ محمد نبوة إثبات يف (أ) أبواب: وفيه الرابع القطب «االقتصاد»، يف املوقف هو هذا 12

الحميدية». «الحصون
قالت (ص٥٦–٥٨)، باطلة األولياء كرامات املعتزلة قالت فصل، الكالم»: «بحر يف املوقف هو هذا 13

محمد نبينا (ص٥٩-٦٠)، الرسالة إثبات (ص٥٨-٥٩)، آدم بني عىل عمل لهم ليس الشياطني إن املعتزلة
(ص٦١–٦٣). يكن لم املعراج املعتزلة قالت (ص٦٠-٦١)، ال أم رسول هو اآلن

األنبياء عصمة ووجود املعجزات وتحقيق النبوات إثبات يف اإلقدام»: «نهاية يف املوقف هو هذا 14

صدقه عىل العزيز الكتاب داللة ووجه معجزاته وبيان محمد نبينا نبوة إثبات يف (ص٤١٧–٤٤٦)،
للرشائع ناسخة الرشيعة هذه وأن النسخ يف (ص٤٩٧–٤٩٩)، األولياء كرامات بيان (ص٤٤٦–٤٦٧)،

(ص٤٩٩–٥٠٤). كلها
«نهاية يف وكذلك (ص٩٠–١١٣)؛ النبوات يف السابع الباب الدين»: أصول «معالم يف املوقف هو هذا 15

صدقه عىل العزيز الكتاب وداللة وروحه معجزاته وبيان نبينا نبوة إثبات يف العرشون، القاعدة اإلقدام»:
والتضليل التكفري يف والقول والكفر اإليمان وحقيقة واألحكام األسماء من السمعيات يف الكالم من وجمل
وإثبات والنار والجنة والرصاط والشفاعة والحوض والحساب وامليزان والبعث والحرش القرب سؤال وبيان
للرشائع ناسخة الرشيعة هذه وأن الرشائع يف النسخ جواز وبيان األمة من األولياء كرامات وبيان اإلمامة

(ص٤٤٦). الكتاب ختم وبه األنبياء؛ خاتم املصطفى محمًدا وأن كلها
الثانية املسألة (ص٣٧٨-٣٧٩)، محمد نبوة يف األربعون، املسألة الخمسون»: «املسائل موقف هو هذا 16

املالئكة من أفضل الرسل أن يف واألربعون، الثالثة املسألة (ص٣٨٠)، األنبياء عصمة يف واألربعون،
(ص٣٨٠-٣٨١).
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

مكانها يف السمعيات باب يف مرة ألول النبوة تظهر ثم منها.17 والغيبي التاريخي الحشو
واإلمامة.18 واألحكام واألسماء املعاد مع امُلستِقر

واإليمان والوعيد والوعد املعاد بعد النبوة فتظهر رة؛ املتأخِّ العقائد يف البناء يهتز ثم
مثل العدل، بعد للنبوة موضوعات بعض تظهر كما النهاية.19 يف اإلمامة وقبل والعمل
ثم والوعيد والوعد والعمل اإليمان ومسائل املعاد يربز ثم التوحيد، مسائل بعد ثم املالئكة
املتأخرة املوسوعات بعض ويف النهاية.20 يف والتاريخ اإلمامة تأتي ثم الرسل بعثة يف املعاد
وبني بينه والَفرق النبي تعريف عىل تحتوي ولكنها نظري، بناء دون بوضوٍح النبوة تظهر

ومحبتهم.21 ورشفهم واألنبياء وعصمتهم، واملالئكة واملعجزة الرسول
تبدأ والنبوة اإللهيات قطبَي عىل التوحيد علم يرتكز عندما املتأخرة العقائد ويف
القطب ل يتفصَّ وقد مًعا،22 ولإلمامة والجزاء للحرش شاملة وتكون الثاني القطب يف النبوة

(ص٣١٥– للعادات الخارقة واألفعال النبوات يف السابع، القانون املرام»: «غاية يف املوقف هو هذا 17

بالفعل وقوعها بيان يف الثاني الطرف (ص٣١٨–٣٤٠)، العقل يف جوازها بيان يف األول الطرف ،(٣٦٠
(ص٣٤١–٣٦٠).

األسماء، (ج) املعاد، (ب) النبوات، (أ) السمعيات، الرابع، الركن «املحصل»: موقف هو هذا 18

مراصد وفيه السمعيات، يف السادس املوقف «املواقف»: موقف أيًضا وهو (ص١٥١–١٦٣)؛ اإلمامة (د)
حقيقة (٢) (ص٣٣٧–٣٣٩). النبي معنى يف (١) (ص٣٣٧–٣٧٠): النبوات يف األول املرصد (ص٣٣٧)،
(ص٣٤٩–٣٥٨). محمد نبوة إثبات (٤) (ص٣٤٢–٣٤٩). البعثة إمكان (٣) (ص٣٣٩–٣٤٢). املعجزة
(ص٣٦٦). املالئكة عصمة (٧) (ص٣٦٦). العصمة حقيقة (٦) (ص٣٥٨–٣٦٦). األنبياء عصمة (٥)

(ص٣٧٠). األولياء كرامات (٩) (ص٣٦٧–٣٧٠). األنبياء تفضيل (٨)
ص١٣٢–١٤٢. النسفية، العقائد 19

أجنحة ذوي تؤنَّث، وال تذكَّر ال مالئكًة هلل أن العقائد ضمن فِمن العضدية»؛ «العقائد يف الحال هو هذا 20

يعصون ال معلوم مقام منهم واحد لكل وعزرائيل، وإرسائيل وميكائيل جربائيل منهم وُرباع، وثُالث مثنى
لدن من باملعجزات الرُّسل وبعثة ص٢٢٢–٢٢٨)، ج٢، (العضدية، يؤَمرون ما ويفعلون أمرهم، ما هللا
الوحي قبل الكفر من معصومون واألنبياء بعده، نبي ال األنبياء، خاتم ومحمد ، حقٌّ محمد نبينا إىل آدم
الجنة، أهل من بدر وأهل الرضوان بيعة وأهل العلوية، املالئكة من أفضل وهم الكبائر، ومن وبعده

(ص٢٧٦–٢٨٢). يريد من برحمته ويختص يشاء من بها هللا يكرِّم حقٌّ األولياء وكرامات
ص١٥٣–١٥٩. الدر، 21

إىل اإلنسان احتياج (ص١٩٨–٢٣٩)، النبوة يف الثالث الكتاب األنوار»: «طوالع موقف هو هذا 22

والجزاء الحرش يف املالئكة، عىل األنبياء تفضيل األنبياء، عصمة محمد، نبوة املعجزات، إمكان نبي،
(ص٢٢٨–٢٣٩). اإلمامة (ص٢١٤–٢٢٨)،
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

بعد الثاني الباب يشمل وقد والقدر،23 والقضاء والسمعيات والكتب املالئكة ويشمل الثاني
كالقطب األنبياء مع املالئكة تتفضل وقد والسمعيات،24 واألنبياء بالرسل اإليمان التوحيد
أحيانًا تظهر التوحيد وبعد النبي.25 بها أتى التي السمعيات ثم هللا مع التوحيد يف الثاني
وأسماؤهم والرسل األنبياء وعدد الرشائع وأصحاب واألنبياء وعددها والكتب املالئكة مسائل
بعد الثاني القطب والرسالة النبوة مباحث تكون وأحيانًا النهاية.26 يف املعاد يأتي ثم

اإللهيات.27 عىل تطغى أن ودون السمعيات وتسقط اإللهيات،
والرسول هللا قطبَي يف العقائد انتظام إىل باإلضافة أيًضا رة املتأخِّ العقائد ويف
تحت بالرسل اإليمان فيندرج واالستحالة؛28 واإلمكان الوجوب نظرية منها كلٍّ عىل ينطبق

وبالقدر اآلخر، وباليوم السماوية، وبالكتب وباملالئكة، وبالرسل، باهلل، اإليمان ستة: اإليمان أركان 23
ص٢). (الجامع،

إيمان (أ) اآلخر: واليوم والكتب واملالئكة واألنبياء الرسل بيان يف الثاني، الباب ص٣٢–٩٩، الحصون، 24
(ص٣٢–٣٥). حقهم يف يجوز وما عليهم يستحيل وما لهم يجب وما وباألنبياء وبالرسل باإليمان
اإليمان بيان (د) (ص٤٨–٨٢). محمد معجزات بيان (ج) (ص٣٥–٤٨). الرسل معجزات رشح (ب)
وبالبعث عليه يشرتط وما اآلخر باليوم اإليمان (ه) (ص٨٢–٨٦). والقدر والقضاء املنزلة والكتب باملالئكة

(ص٨٦–٩٩). والقرب املوت أحوال من ذلك يَقدم وما
الكرام، ومالئكته وألنبيائه هلل يجب ما معرفة املكلَّف عىل يجب التوحيدية»: «العقيدة يف الحال هو هذا 25

ما تبليغ للرسل ويجب املالئكة، وكذلك ونهيه أمره يف هلل مخالفة منهم يقع فال العصمة لألنبياء ويجب
(ص٢-٣). وغريها األحكام من للخلق بتبليغه أُِمروا

ص٤–٨. املغيث، القطر 26
ص١٥٢–١٧٧. التحقيق، 27

خربه يف الكذب لَلِزم يصدقوا لم لو فألنهم صدقهم وبرهان الصدق، حقهم يف فيجب الرسل وأما 28

وأما األمانة، عني؛ يبلِّغ ما كل يف عبدي صدق تعاىل قوله منزَّلة النازلة باملعجزات لهم تعاىل لتصديقه
حقهم؛ يف طاعًة املكروه أو املحرَّم َالنقلب مكروه أو محرَّم بفعٍل خانوا لو فألنهم األمانة وجوب برهان
برهان بعينه وهذا مكروه، وال محرَّم بفعل هللا يأمر وال وأفعالهم، أقوالهم يف بهم باالقتداء أمَرنا هللا ألن
الكذب وهي الصفات، هذه أضداد حقهم يف ويستحيل للخلق، بتبليغه أُِمروا ما وتبليغ الثالث، وجوب
يف ويجوز للخلق، بتبليغه أمروا مما يشء وكتمان كراهًة أو تحريًما عنه نهوا مما يشء بفعل والخيانة
جواز ودليل ونحوه، كاملرض العلية مراتبهم يف نقص إىل تؤدي ال التي البرشية األعراض من هو ما حقهم
أو الدنيا عن للتسيل أو للترشيع أو أجورهم لتعظيم إما بهم؛ وقوعها فمشاهدة عليهم البرشية األعراض
(السنوسية، فيها احوالهم باعتبار وأوليائه ألنبيائه جزاءٍ داَر بها رضاه وعدم هللا عند قدرها لحسن للتنبيه
ا وأمَّ … هللا رسول محمد هللا إال إله ال كلها العقائد هذه قوَل ويجمع ص١٤–١٦). الجامع، ص٥-٦؛
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

وأضدادهما والتبليغ، واألمانة الصدق للواجب: ثالثة واملستحيل؛ واملمكن الواجب نظرية
فالعقائد البرشية؛ األعراض وهي واحد والجائز والكتمان، والخيانة الكذب للمستحيل:
وأربعة الوجوب، يف أربعة تسعة؛ كعقائد التوحيد بعد تظهر وأحيانًا سبعة. الرسل يف
واملالئكة الجن السمعيات؛ باقي تأتي وبعدها الجواز، يف وواحدة االستحالة، يف أضدادها
يُؤِمن أن املسلم عىل يجب التي عقيدة الخمسني فمن التاريخ.29 ثم واألولياء واألنبياء
يجوز فيما الرسل إرسال يدخل وقد تسعة. والرسل وأربعني واحًدا منها هللا يشغل بها

ألنه اآلخر؛ واليوم السماوية والكتب واملالئكة األنبياء بسائر اإليمان فيها فيدخل هللا رسول محمد قولنا
الكذب واستحالة الرسل تصديق وجوب منه ويؤَخذ كله، ذلك جميع بتصديق جاء والسالم الصالة عليه
أُرِسلوا ألنهم كلها؛ املنهيات فعل واستحالة بالخفيات، العالم ملوالنا أمناء رسًال يكونوا لم وإال عليهم،
اختارهم الذي موالنا ألمر مخالفة جميعها يف يكون أال فيلزم وسكونهم، وأفعالهم بأقوالهم الناس ليكلِّموا
يف يقدح ال ذاك إذ عليهم؛ البرشية األعراض جواز منه ويؤَخذ وحيه. رس عىل وأِمنَهم خلقه جميع عىل
وما يستحيل وما يجب ما ص٧٨-٧٩). (السنوسية، منها زيد مما ذاك بل هللا، عند منزلتهم وعلو رسالتهم
السماوية والكتب واملالئكة األنبياء بسائر اإليمان ويدخل ص٢٢-٢٣). (الجامع، … عقائد سبعة يجوز
َوُرُسًال َقبُْل ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَاُهْم َقْد ﴿َوُرُسًال عددهم: يعلم ال كله ذلك بتصديق جاء ألنه اآلخر؛ واليوم
عن اإلمساك واألسلم ،٣١٥ وقيل ٣١٣ منهم فالرسل نبي؛ ١٢٤٠٠٠ عددهم وقيل َعَليَْك﴾، نَْقُصْصُهْم َلْم

شعًرا: قيل وقد ص٢٦). (الجامع، حرصهم

ال��ِم��را ف��اط��رح اإلس��الم ش��ه��ادة ت��ق��رَّرا ال��ذي م��ع��ن��ى وج��ام��ٌع
ان��درج��ت ش��ه��ادت��ي��ن الزم ف��ي ت��ق��رَّرت ال��ت��ي ال��ع��ق��ائ��د وانَّ

ص٥١) (الوسيلة،

ص٢٥، (الكفاية، واحد أمر حقهم يف ويجوز أربعة، عليهم ويستحيل أربعة، للرسل ويجب 29

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٧٦-٧٧).

وال��ف��ط��ان��ة وال��ت��ب��ل��ي��غ وال��ص��دق ب��األم��ان��ة ال��رس��ل ج��م��ي��ع وِص��ف
ح��ق��ه��م ف��ي األك��ل وج��ائ��ٌز ع��ل��ي��ه��م ض��ده��ا وي��س��ت��ح��ي��ل
ال��ن��ع��م��ة َم��ول��ى ج��ل ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ورح��م��ة ��ل ت��ف��ضُّ إرس��ال��ه��م
األول��ي��ا ث��م وال��ول��دان وال��ُح��ور األن��ب��ي��ا ث��م واألم��الك وال��ج��ن

ص٥٦–٥٨) ص٤٧–٥٢، (الخريدة،
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

األربعة؛ الخصال قبل وأوالده الرسول ونَسُب واملعجزات بينهم األفضلية وتظهر هللا، عىل
األعراض وقوع جواز وأخريًا عليها؛ واألدلة والفطانة، والتبليغ، (العصمة)، واألمانة الصدق،
تفضيل ثم األنبياء، عدد مع املوضوعات نفس تظهر وقد السمعيات. تظهر وبعدها البرشية
النهاية ثم بالسمعيات، أي الرسول؛ به أتى بما اإليمان ثم املقدسة، الكتب وتفضيل املالئكة
تطغى حتى ا كمٍّ النبوة تتضخم وأحيانًا وحياته. وأوالده وآياته ومولده الرسول بحياة
هللا، من فضل بل ُمكتَسبة غري النبوة بأن اإلقرار كله ذلك عىل يُزاد وقد التوحيد. عىل
ومنع واملعجزات التفضيل جديد من ويُعاد النساء، يف ليست وأنها باملعجزات، مؤيَّدة وأنها
وظهور االختالف وبداية بالجنة ون واملبرشَّ والخالفة والقرن التاريخ ثم واملعراج النَّسخ
واإلمامة.30 والعمل كاإليمان السمعيات باقي تأتي ثم وكراماتهم. واألولياء وتقليدهم األئمة
بعض مع التقليدية النبوة موضوعات معظم تعود اإلصالحية الحركات إحدى ويف
والشياطني املالئكة وتظل األولياء، وكبار القبور لزيارة املعارضة مثل العملية التوجيهات
عقيل بناء ودون محاور دون والخالفة النبوة بعد الساقط التاريخ عىل الرتكيز ويتم والجن،
ثم والقبح، الحسن ملبحث كتكملة النبوة رضورة تظهر أخرى إسالمية حركة ويف ُمحَكم.31

واألم��ان��ة وال��ت��ب��ل��ي��غ ب��ال��ص��دق ف��ط��ان��ة ذوي أن��ِب��ي��ا أرَس��ل
ال��م��رض ك��خ��ف��ي��ف ن��ق��ص ب��غ��ي��ر ع��رض م��ن ح��ق��ه��م ف��ي وج��ائ��ٌز
ال��م��الئ��ك��ة وف��اض��ل��وا واج��ب��ة ال��م��الئ��ك��ة ك��س��ائ��ر ِع��ص��م��تُ��ه��م
واج��ب ب��ُح��ك��م ل��خ��م��س��ي��ن ف��اح��ف��ظ واج��ب ك��ل ض��د وال��م��س��ت��ح��ي��ل
ل��زم وع��ش��ري��ن خ��م��س��ة ت��ف��ص��ي��ل واغ��ت��ِن��م ��ق ف��ح��قِّ م��ك��لَّ��ف ك��لٌّ
م��ت��بِّ��ع وك��لِّ وإب��راه��ي��م ص��ال��ح م��ع ه��ود ن��وٌح إدري��ُس آدٌم ه��م
اح��ت��ذى وأي��وب ي��وس��ف ي��ع��ق��وب ك��ذا إس��ح��ق وإس��م��اع��ي��ل ل��وط
ات��ب��ع س��ي��ل��م��ان داود ال��ك��ف��ل ذو وال��ي��س��ع وم��وس��ى ه��ارون ش��ع��ي��ب
غ��ي��ا دع خ��ات��ٌم وط��ه ع��ي��س��ى ي��ح��ي��ى زك��ري��ا ي��ون��س إل��ي��اس

ص١١–٤٢) (العقيدة،

ص١٢-١٣. الباجوري، ص٧٤–٨٠؛ ص٥٩، ص٤٧، الوسيلة، 30
دين مثل: موضوعات إىل يتطرق الذي الوهاب» عبد بن «محمد ل التوحيد كتاب يف الحال هو هذا 31

هللا، كلمة بكونه عيىس اختصاص ومعرفة ورسوله، عبده ومحمد عيىس كون بني الجمع واحد، األنبياء
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الرسالة إىل البرش حاجة ثم للرسل» يجب وما «املعجزة العامة الرسالة تحت النبوة تظهر
الوقوع ُممِكن وكونه وتعريفه الوحي ثم «السعادة» والعملية «املعرفة» النظرية ودوافعها
النبوة طغت اإلسالم. عىل االحتجاج ثم واإلسالم والقرآن محمد ورسالة الرسل، وظائف ثم
الغيبيات واختفت الرسالة، إىل النبوة تحوََّلت مرات. ثالث منه أوسع وأصبحت التوحيد عىل
الوحي واكتمال التاريخ يف التقدم مفاهيم وظهرت النبي، شخص عىل الرتكيز وقل منها

عليه.32 والرد الغربي الرتاث مع التعامل وبداية

الشياطني اسرتقاق (ص٢)، موته وكيفية الرسول وصية (ص٣–٩)، خلقه حسن منه، روًحا كونه معرفة
وليه أُذُن يف يُلقيها وتارًة يُلقيها أن قبل الشهاب يُدِركه تارًة هب، الشُّ إرسال سبب بعًضا، بعضهم ووثوب
مائة معها يكذب كونه األحيان، بعض يصدق الكافر كون (ص٩)، الشهاب يُدِركه أن قبل اإلنس من
بواحدة يتعلقون كيف للباطن، النص قبول السماء، من ُسِمعت التي الكلمة بتلك إال كذبه يصدَّق لم كذبة،
(ص٣٦-٣٧)، بها ويستدلون ويحفظونها الكلمة تلك بعض إىل بعضهم يُلقي كونهم بمائة، يعتربون وال
أمة فضيلة والكيفية، بالكمية األمة هذه فضيلة (ص٧٩)، بالقرآن اإليمان مع الكاهن تصديق يجتمع ال
(ص٢٠)، لنا أنه القرآن يف والنصارى اليهود به هللا ذم ما كلُّ (ص٨)، لألنبياء استجاب من قلة موىس،
(ص٨)، الرشك من بسالمتهم األولياء عىل ثناؤه (ص٨)، املرشكني من يكن لم بكونه إبراهيم عىل ثناؤه
قوله: (ص١٢)، والوباء والجوع الفقر من األولياء وسادات املرسلني سيد عىل جرى ما التوحيد أدلة من
«نقله النبوة؛ أعالم من عَلٌم الراية» «ألُعطنيَّ قوله: (ص٩)، (البشارة) النبوة أعالم من عَلٌم منهم» «أنت
عليه: أنزل ملا (ص٢٠)، أخرب كما واقًعا لكونه النبوة أعالم من عَلٌم هذا (ص١٢)، أعالمها من عَلٌم عني»
مسلم يفعله لم لو وكذلك الجنون إىل بسببه نسبه ما فعل بحيث ِجدُّه … اْألَْقَرِبنَي﴾ َعِشريَتََك ﴿َوأَنِْذْر
عن نهى من عىل الرد عمه، إسالم يف ومبالغته ِجدُّه (ص٣٣)، شيئًا» أحد عن يغني «ال قوله: اآلن، إىل
الذي هو «جربيل بقوله: … جربيل» رأسه يرفع من «أول بقوله: ذلك بعد يُحييهم جربيل (ص٤٢)، ذلك
ما األنبياء، دين تغيري القبور، زيارة الصالحني، قبور عىل العكوف … هللا» أمره حيث إىل بالعيص ينهي
ثناؤه الصحابة، عرص آخر يف املختار خرج خالفته، الصحابة، أفضل الصدِّيق التزام، شدة الرسول ييل

ص١٦٨). (ص٦٤، النبيني خاتم ومحمد حق والقرآن الرسول األربعة، أو الثالثة القرون عىل
إىل وحاجتها العقول تفاُوت (ص٧٩–٢٠٨): عبده ملحمد التوحيد» «رسالة يف املوقف هو هذا 32

العامة الرسالة (ص٨٠–٨٢)، األعمال وأنواع والجزاء للغاية وتحديدها النبوة (ص٧٩)، النبوة هدى
يؤَخذ الرسالة إىل الحاجة بيان يف الثاني املسلك (ص٨٩–٩٥)، الرسالة إىل البرش حاجة (ص٨٣–٨٨)،
وقوع الوقوع، ُممِكن كونه (ص١٠٨–١١٤)، الوحي إمكان (ص٩٦–١٠٧)، نفسه اإلنسان طبيعة من
(ص١٢٤–١٢٩)، مشهور اعرتاض (ص١١٨–١٢٣)، الرسل وظيفة (ص١١٥–١١٧)، والرسالة الوحي
(ص١٥٢–١٦٥)، اإلسالم أو اإلسالمي الدين (ص١٤٤–١٥١)، القرآن (ص١٣٠–١٤٣)، محمد رسالة
نظري لها يُعَهد لم برسعة اإلسالم انتشار (ص١٦٦–١٨١)، باإلسالم وكمالها اإلنسان برتقي األديان ي ترقِّ
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

وَمحاورها موضوعاتها (2)

الطبيعي ومكانها للعلم النظري البناء من أحيانًا تخرج فإنها النبوة موضوع ألهمية ونظًرا
األوىل النظرية املقدمات يف وتدخل واإلمامة، واملعاد والعمل اإليمان وبني والعدل التوحيد بني
نبوة تظهر ثم والعمل اإليمان يف األنبياء عصمة وتدخل الوجود، ونظرية العلم نظرية بعد
ضد إلمكانها إثباتًا املقدمات يف ألهميتها النبوة تدخل كما اللطائف،33 يف والرؤيا النساء

التصديق (ص١٩٩-٢٠٠)، الجواب (ص١٩٥-١٩٦)، اإليراد سهل إيراد (ص١٨٢–١٩٥)، التاريخ يف
(ص٢٠٧-٢٠٨). خاتمة (ص٢٠٠–٢٠٦)، النبي به جاء بما

الفلسفة يف ١٩٥٥-١٩٥٦م القاهرة بجامعة النهائية بالسنة طالب وأنا انتباهي ذلك اسرتعى وقد
إطار يف رشحها وأَعدُت بالرسالة أحسست فقد التوحيد»؛ «رسالة مقرَّراتها ضمن من كان التي الحديثة
مما النجاح؛ درجة وأعطائي قدره حق يقدره ولم غامًضا ذلك رأى األستاذ ولكن والتجديد»، «الرتاث
جمال مقاييس عن سؤال حول الجمال علم يف مماثلة درجة إىل باإلضافة العام املجموع تقليل يف ساهم
مماثلة ودرجة السمعية، الفنون وإيثاري البرصية الفنون برفض وإجابتي اشرتيتها التي العنق رابطة
إىل كله ذلك وردي النفيس القياس يف والكمية املوضوعية ملقاييس ورفض الصناعي» النفس «علم يف

١٩٥٦م. صيف يف البالد غادرت أني ذلك آثار من وكان الغرب؛ يف ومشاكله الصناعي املجتمع
املحاور ظهور أمكن وإن متفرِّقة، النبوة موضوعات يذكر إذ حزم؛ ابن عند خاصًة ذلك يتضح 33

النبوة، إثبات واملالئكة، النبوة يُنِكر من عىل الكالم ونقلها؛ إمكانها محور خاصًة خاللها من الرئيسية
وكذا اليوم بأنبياء ليسوا األنبياء أن زعم من عىل الرد تمييًزا، للجمادات جعل من رسل؟ البهائم يف هل
جملة، بها العلم عن الناس أبعد وهم الفلسفة إىل املنتمني من الرشائع إنكار األرواح، تناُسخ الرسل،
ما وإنكار املجوس من زرادشت بنبوة أقر ومن الصابئني ومذهب النصارى من التثليث أنكر ومن اليهود
تحريفهما بهما يتعنيَّ واإلنجيل التوراة يف ظاهرة تناقضات ص٥٥–٧٨). ج١، (الفصل، األنبياء من سواه
فساد اليهود، سائر مع التي التوراة غري توراة لديهم التي السامرة هللا، أنزل الذي غري وأنهما وتبديلهما
املحال، وشنعة الكذب شهرة من أشنع هو ما سنة، ٤٣٠ بمرص إرسائيل بني َمسكن وأن اليهود قول
التحريفات، من فيها وما فصًال ٥٧ هي التي التوراة فصول موىس، عىل إرسائيل بني قيام وصف يف
ص٩٢–١٥٤)، (ج١، عندهم التي الكتب سائر طرق الكوهن، عند الهيكل يف إال موجودة تكن لم التوراة
واإلنجيل التوراة أنكر من خطأ األنبياء، كتب من وغريها بالتوراة إقرارنا عنه، والجواب بعضهم اعرتاض
بخالف النصارى تُثِبته ما التناقض، من فيها وما النصارى وُكتُب اإلنجيل أحبارهم، كالم محرََّفني، غري
النصارى ونهم يُسمُّ ما الكذب، من فيها وما األربعة األناجيل متناقضات اليهود، بأيدي التي التوراة نص
والكفر الكذب من األناجيل غري كتبهم يف ما القرآن، يف عليهم املنصوص الحواريني غري هم بالحواريني
من النصارى به كت تمسَّ ما إبطال فسادها، وبيان املسلمني عىل النصارى اعرتاضات بعض والهوى،
املسلمني عند الذي النقل وجوه صفة ص١٢–٨١). ج٢، (الفصل، بطالنها وبيان للرافضة أقوال بعض
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

النبوة موضوعات بعض تظهر كما للطبيعة.34 وشمولها استمرارها ُمثبتي أو ُمنِكريها
هذه بقاء من وبالرغم واألخبار.35 والنَّسخ والعصمة النبوة دالئل مثل الِحجاج، كتب يف
محاور عدة يف جمعها يُمِكن أنه إال بينها فيما ومتداِخلة متناِثرة متفرِّقة املوضوعات
بعد وبناؤه املوضوع عرض يُمِكن وبالتايل تاريخية؛ أم عقلية عملية، أو نظرية رئيسية
أو تكثر فيه الرئيسية املحاور رؤية يُمِكن البناء هذا خالل من وأنه واكتماله، ره تطوُّ بيان
يف أقل، رئيسية محاور يف وضعها يُمِكن فإنه عرش، خمسة املوضوعات كانت فإذا تقل؛
وخاتمهم نبواتهم، وصحة وترتيبهم األنبياء عدد ومعرفتها، وجوازها معناها مثًال؛ ثالثة
فإنه تسًعا املوضوعات كانت وإن بعض.36 عىل بعضهم الرسل وتفضيل رسالته، وعموم
واملعجزة، وتفضيلهم، األنبياء، وعصمة إثباتها، مثل أقل، محاور يف وضعها أيًضا يُمِكن
مثل أقل، محاور يف وضعها أيًضا يُمِكن فإنه خمًسا املوضوعات كانت وإذا والكرامة.37

مطلب املسلمني، ضعفة عىل امُللِحدين جهلة بها يعرتض فصوٌل أئمتهم، عن ينقلونه وما ودينهم لكتابهم
ص٨٢–١٠١). ج٢، (الفصل، معلوًما عدًدا الدنيا ملدة ادعى َمن كذُب األرض، كروية

إن قال من (٢) «السوفسطائية». الحقائق أبطل َمن (١) ِفَرق: سبع مقدماته يف حزم ابن يرفض 34

قال من (٤) قديمان. والزمان النفس أن غري خالًقا للعالم إن قال من (٣) مدبِّر. له ليس قديم العالم
الباري إن يقول من (٦) واحد. من أكثر العالم فاعل إن قال من (٥) فاعل. ذلك ومع يَزل لم العالم

ص٧–٥٥). ج١، (الفصل، واملالئكة النبوة يُنِكر من (٧) أحواله. بجميع هو كما جملة العالم خلق
املعتزلة ومقاالت ص٢٧-٢٨)، (االنتصار، للنبوة حجة القرآن كون يف النظَّام كالم مثل وذلك 35

واألخبار واألصوات (ص١٢٦–١٣٠)، البداء يف الرافضة وقول (ص٩٣–٩٧)، اإلجماع ويف العصمة يف
(ص١٥٧–١٥٩). والتواتر (ص٥٢-٥٣)، الكافة وخرب الواحد وخرب (ص٤٠–٥١)،

خمسة يف األنبياء معرفة السابع، األصل يف يعرضه الذي الدين» «أصول يف البغدادي موقف هو هذا 36

بأنه الرسول معرفة (٣) العباد. وتكليف الرسل بعثة جواز (٢) والرسالة. النبوة معنى (١) أصًال: عرش
عيىس. نبوة صحة (٧) موىس. نبوة صحة (٦) الرسل. ترتيب (٥) والرسل. األنبياء عدد بيان (٤) رسول.
الرسالة. يف والتعميم التخصيص (١٠) والرسل. األنبياء خاتم نبينا كون (٩) محمد. نبوة صحة (٨)
األنبياء تفضيل (١٣) األنبياء. سائر عىل نبينا تفضيل (١٢) بعض. عىل بعضهم الرسل تفضيل جواز (١١)
ص١٥٣–١٦٩). (األصول، األنبياء عصمة بيان (١٥) األولياء. عىل األنبياء تفضيل (١٤) املالئكة. عىل

وفيه النبوات يف األول املرصد السمعيات، يف اسادس املوقف «املواقف»، يف اإليجي موقف هو هذا 37

محمد. نبوة إثبات (٤) البعثة. إمكان (٣) املعجزة. حقيقة (٢) النبي. معنى (١) تسعة: مقاصد

املالئكة. عىل األنبياء تفضيل (٨) املالئكة. عصمة (٧) العصمة. حقيقة (٦) األنبياء. عصمة (٥)
ص٣٣٧–٣٧٠). (املواقف، األولياء كرامات (٩)
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

فإنه أربًعا املوضوعات كانت وإذا وأحكامهم.38 األنبياء، وخاتم صدقها، ودليل جوازها،
وإذا األنبياء.39 وخاتم صدقها عىل والدليل جوازها أقل؛ محاور يف تلخيصها أيًضا يُمِكن
إذا أما وصدقها.40 جوازها اثننَي؛ موضوَعني يف ها ضمُّ يُمِكن فإنه ثالثة املوضوعات كانت
بيان يف ثم بالعقل جوازها بيان يف أساسيَّني ِمحوَرين تكون فإنها اثننَي، املوضوعات كانت
أن والحقيقة العميل.41 للواقع يعرض والثاني النظري للحق يعرض األول بالفعل؛ وقوعها
عن النظري بالسؤال تبدأ الحال بطبيعة هي موضوعاتها؛ من أقل الرئيسية النبوة محاور
يظهر ثم الوقوع، ُممِكنة وأنها النظري الحق سؤال وهو إمكانها، أو استحالتها أو وجوبها
رها تطوُّ عن الثالث املحور يبدأ ثم غريها، أو املعجزة صدقها؛ عىل الدليل عن الثاني املحور
كليًة فها وتوقُّ ومنسوًخا، ناسًخا بالبعض بعضها املراحل وعالقة ونهاية، ووسًطا بدايًة

الدين أركان أعظم من النبوات إثبات النبوات، إثبات يف القول «اإلرشاد»، يف الجويني موقف هو هذا 38

الرباهمة. عىل ا ردٍّ الرسل انبعاث جواز إثبات (١) أبواب: خمسة يف يحرصه املعتقد يف منه واملقصود
إيضاح (٣) النبوة. ي مدعِّ من به يتميز وما والسحر الكرامات من وتمييزها ورشائطها املعجزات (٢)
من ُمنِكريها عىل والرد اآليات محمد، نبينا نبوة تخصيص (٤) الرسول. صدق عىل املعجزة داللة وجه

ص٣٠٢). (اإلرشاد، عليهم يجوز وما لهم يجب وما األنبياء أحكام (٥) امِلَلل. أهل
النبوة ثبوت (١) محاور: أربعة عىل النبوة تدور إذ النظامية»؛ «العقيدة يف الجويني موقف هو هذا 39

الكرامات. إثبات درجة (٣) الرسل. صدق عىل املعجزات داللة وجوه (٢) ورشائطها. واملعجزة ووقوعها
ص٤٨). (النظامية، محمد سيدنا نبوة إثبات (٤)

عصمة ووجوب املعجزات وتحقيق النبوات إثبات يف اإلقدام»، «نهاية يف الشهرستاني موقف هو هذا 40

وجماعة املعتزلة صارت (٢) عقًال. النبوة باستحالة القول إىل والصابئة الرباهمة صارت (١) األنبياء:
من وجماعة األشعرية صارت (٣) اللطف. جهة من عقًال النبوات وجود بوجوب القول إىل الشيعة من
بتحقيق استحالتها وتنتفي عيانًا، الوجود يف ووقوعها عقًال النبوات وجود بجواز القول إىل السنة أهل
وبيان النبوات يف القول قنا حقَّ وإذا ص٤١٧). (النهاية، استحالتها بنفي رها تصوُّ ثبت كما وجودها
مكلَّف كل عىل ويجب الطاعة؛ واجُب يرد، لم ومن الكتاب يف اسمه ورد َمن فاألنبياء، باملعجزات، صدقهم
وشخًصا فاسًما اسًما محمد نبينا عىل تقدَّم من صدق ثبت وإنما ورسله، وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان
عندما األنبياء ختم يتحقق وإنما عندنا، صدقه ثبت من أخرب وبما اآليات من عليه ظهر بما ًصا متشخِّ
املرشكني من وغريهم الكتاب أهل من نبوته أنكر ومن النبيني، خاتم أنه القرآن أخرب وبما النبي يُخِرب

ص٤٤٦-٤٤٧). (النهاية، املعجزة وجه يف والقدح النسخ بإحالة القول إال لهم ك متمسَّ فال
ويشتمل للعادات، الخارقة واألفعال النبوات يف السابع، القانون املرام»، «غاية يف اآلمدي موقف هو هذا 41

ص٢١٥–٢١٧). (الغاية، بالفعل وقوعها بيان يف (٢) العقل. يف جوازها بيان يف (١) طرَفني: عىل
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

مراحلها آخر يف النبوة عن واألخري الثالث املحور يظهر ثم منها، الغاية وتحقيق باكتمالها
وأخريًا نبيها، شخص دون ورسالتها نقلها، وُطُرق اإلعجاز وهو صدقها، عىل والدليل
الثالثة املحاور هذه ففي األصول؛ علم يتناوله الذي والترشيعي العقائدي مضمونها عن
أو إبراهيم ديانات سواءٌ األديان، وتاريخ األنبياء فتاريخ املتناِثرة؛ املوضوعات كل تندرج
ذلك كل الكالمية، الِفَرق مع الحوار من أكثر معها، والحوار القديمة الرشقية الديانات
العصمة مثل النبي، بشخص املتعلقة املوضوعات وكل تطورها، عن الثاني املحور يف يدخل
أما النبي. شخص تجب التي الرسالة عن الثالث املحور يف يدخل ذلك كل والتفضيل،
حول األول املحور يف تدخل فكلُّها بها النبي اتصال وكيفية كاملالئكة الغيبية املوضوعات
ووقوعها، إمكانها هما للنبوة الرئيسيان املحوران يظل ولكن وجوازها، واستحالتها وجوبها
بيته، وآل وتابعيه صحابته حتى النبي شخص من ابتداءً الرصفة التاريخية املوضوعات ال
الحال هو كما الوحي، بمصدر النبي اتصال طريقة وهي الرصفة الغيبية املوضوعات وال

الحكمة. علوم يف االتصال نظرية يف

وحقيقتها معناها (3)

هو الخرب الوحي؛ مصدر والخرب الخرب، من يأتي فالوحي اإلخبار؛ أو الخرب النبوة تعني
حياة وموضوعه النبي، شخص ال اإلنسانية املعرفة يف العامة املبادئ هو والوحي الدال،
وأخباًرا، معارف إذن النبوة تُعطي الرسول. أو امُلرَسل وليسشخص الناس البرشوصالح
أي النبأ من اشتقاًقا النبوة جاءت لذلك السلوك؛ توجيه أجل من املعرفة جانب من فهي
الكهانة أو والوهم الظن باب من وليس اإللهام، غري واإلعالم اإلعالم، أي بالهمزة؛ الخرب
املعارف أنواع عن متميِّزة املعرفة من نوع إذن النبوة يكون. بما هللا إخبار بل النجوم، أو
كان وإذا استدالل، فالنبوة كشًفا اإللهام كان إذا يقينية. ومعرفتها باطني، يقينها األخرى؛
السماء، من السمع الشياطني اسرتاق من الكهانة كانت وإذا يقني، فالنبوة ظنٍّا التوهم
وإذا سحًرا، وليست عقل فالنبوة الرسول، بمجيء انقطعت وقد الثواقب هب بالشُّ فريمون
ال الرؤيا كانت وإذا خرافة، أو تخمينًا وليست علم فالنبوة تُتعلم، تجاِرب النجوم كانت

الُحلم.42 دون اليقظة يف إال تأتي ال فالنبوة كذبَت، أم صَدَقت أحٌد يدري

ص١٥٢؛ التحقيق، ص٣٢؛ الحصون، ص٣١٧؛ الغاية، ص٣٥٥؛ اإلرشاد، ص١٥٣-١٥٤؛ األصول، 42
ص١٤–١٦. ج١٥، املغني، ص٥٦٧-٥٦٨؛ الرشح، ص١٥٣–١٥٥؛ الدر، ص٣٣٩؛ املواقف،
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

يعني لغًة الوحي أن صحيٌح املعرفة، كيفية عن تتحدث النبوة يف زائدة معاٍن وهناك
بمنام أو ملك برسالة أو بكتاب إما لألنبياء، هللا إعالم اصطالًحا ولكنه خفاء يف اإلعالم
فقط وليس للترشيع فالوحي وحيًا، ليس الحالة هذه يف األنبياء غري وإلهام بإلهام، أو
اإللهام ويكون التسخري، وبمعنى األمر بمعنى الوحي يجيء قد لذلك النظرية؛ للمعارف
املكتوب الوحي عىل أي والسنة؛ القرآن عىل املعنى بهذا ويُطَلق واإلشارة، الهداية بمعنى
يخلق بأن الوحي، حدوث كيفية تفصيل أصًال الزائد املعنى هذا عىل يُزاد وقد ن، واملدوَّ
عن أي رجًال؛ يتمثل مَلٍك خالل من أو الجرس، صلصلة مثل بها يسمع النبي يف حالة هللا
من أي العني؛ أو األذن خالل من البرص، أو السمع طريق عن الرؤية، أو الصوت طريق

خالصة.43 سمعية وتبقى عقًال تأصيلها يصعب الزائدة املعاني وهذه الحواس. خالل
أراد فقد االتصال؛ نظرية داخل الزائد املعنى بهذا النبوة عىل الفالسفة ركَّز وقد
دامت ما الغيبيات عىل ُمطِلًعا النبي يكون أن ثالثًا؛ خواصَّ فيها يجمعوا أن الفالسفة
الخارقة األفعال منه تظهر وأن املجردات، إدراك عىل قادرة مجردة اإلنسانية النفوس
وحيًا، كالمها ويسمع رة مصوَّ املالئكة يرى وأن التأثري، عىل قادًرا بروحه دام ما للعادة
النبوة يف الزائدة للمعاني تجسيد الثالث الخواص هذه أن والحقيقة يقظة.44 أو نوًما
والغيبيات الِعباد، مصالح رعاية عىل تؤكِّد حسية بل غيبية ليست فالنبوة لها؛ وتصوير
كما معاشهم، وصالح الناس بشئون تتعلق حسية دنيوية النبوية واملعارف عنها، اغرتاب
داخليٍّا وليس خارجيٍّا النبوة صدق وجعل البرشية، الطاقة حدود عن للنبي إخراج أنها
وقوٌع صة املشخِّ الزائدة املعاني هذه أن كما معها، وليس والطبيعة العقل قوانني وضد
إىل التاريخ يف ومسارها العالم يف النبوة األفقي، محورها من للنبوة وإخراج الغيبيات يف
وخارج الزمان خارج للوصول طريقة وهللا، النبي بني كطريق النبوة الرأيس، محورها
وال حجاب، وراء من أو الرسول أو الوحي اإليصال؛ طريقة النبوة يف نا يهمُّ وال التاريخ،

يُحِدث السابقة، الوجوه عن خارجة حقيقة يعلمه، بما إليه يوحي َمن إعالم إىل هللا من قصٌد الوحي 43
أو املَلك بَمجيء للشك، مجال وال عقله وبديهة بحواسه إدراكه إليه أوحى ما بصحِة رضوريٍّا علًما
بما الكالم الوحي ص٨٧). ج٥، (الفصل، قلم وساطة دون هللا من تعليم نفسه، به يخاطب بخطاٍب
يجُده عرفاٌن ص١٦٠-١٦١). (التحقيق، رشعي بُحكم أنبيائه من لنبي هللا إعالم خفاء، يف إعالم يُخفيه،

ص١٠٨–١١١). (الرسالة، واسطة بغري أو بواسطة هللا ِقبل من بأنه اليقني مع نفسه من الشخص
ص٣٣٧–٣٣٩. املواقف، 44
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يهمنا وال وشكله، وصوته وجرسه قدومه وطريقة وأنواعه املَلك النبوة يف أيًضا نا يهمُّ
هللا بني بالصلة لنا شأن ال يقًظا، أم نائًما الوحي يأتيه كان وكيف النبي، خيال ثالثًا
يُمِكن ال فذلك وصوته؛ وشكله اسمه بغريه، أو بامَلالك بينهما االتصال وطريقة والرسول
والطري البهائم أو والشياطني والجن املالئكة بني بالنبوة لنا شأن وال عقًال، أو ا حسٍّ معرفته
نظرية بها تسمح ال ُمفاِرقة موضوعات كلها فهي البرش؛ نحن ِمثلنا، دامت ما والجمادات
والنبوة الِعباد، صالح بها التي ذاتها الرسالة هو يهمنا ما األوىل، النظرية املقدمات يف العلم

حقيقتها. عن وخارج تعريفها عىل زائد جزء النبوة فطريق وحدهم؛ للبرش
همزة غري من فالنباوة الرفعة، وهي واإلخبار اإلعالم غري ثانيًا معنًى النبوة تعني وقد
النبوة يرتك معنًى وهو هللا، عند املنزلة رفيع هو النبي يكون وبالتايل األرض؛ من ارتفع ما
عالقة ويتصور التاريخ يف النبوة ويرتك الرسول، ويعرف الرسالة ويرتك النبي، نحو ويتجه
التأويل ل ويفضِّ الهبوط، عىل والصعود االنخفاض، عىل االرتفاع قيمة ويُؤثِر باهلل، النبي

النبوة.45 ومسار الوحي َسري يُعاِرض ما وهو التنزيل، عىل
النبوة خاتم قبل النبي وظيفة كانت فتلك باملستقبل؛ اإلخبار النبوة وظيفة وليست
ختم يف املعنى أما العربية.46 اللغة يف للفظ االشتقاقي للمعنى وطبًقا الصدق، عىل كدليل
يهدف فإنما قصص هناك كان وإذا باملستقبل، اإلخبار وليس الحارض تحليل فهو النبوة
بالحارض فالوعي السابقة؛ األمم وخربات املايض بدروس الوعي ومد الحارض إعطاء إىل
يف يصب وتطوُّر ودرس ِعربة املايض للمايض. تراُكم إال الحارض وما بالتاريخ، وعي هو
املستقبل أما املايض. الحارضإىل من نكوًصا الحارضوليس املايضإىل من مساًرا الحارض،
مستقبل هو فاملايض الحارض؛ يف املايض باستمرارية ومرشوط الحارض بفعل فمرهون
وقراءة باملستقبل تنبٌؤ النبوة أن القدماء يظن سواء. حد عىل املستقبل ومستقبل الحارض
تحليل هي األمر حقيقة يف والنبوة املايض، إىل رجوع النبوة أن املعارصون ويظن له،
وما للمستقبل، استبصار هي املايض وقراءة فيه، واملستقبل املايض جدل ملعرفة للحارض

التاريخ. حركة ورؤية القوانني كشف فيها يتم بينهما التقاء لحظة إال الحارض

ص١٥٣-١٥٤. الدين، أصول 45
بُيُوتُِكْم﴾ ِيف ِخُروَن تَدَّ َوَما تَأُْكلُوَن ِبَما ﴿َوأُنَبِّئُُكْم منها: آيات ِعدة يف الكريم القرآن ذلك إىل ويُشري 46

القديم. العرباني الرتاث ويف العربية اللغة قواميس يف الشائع التعريف وهو ،(٤٩ :٣)
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ومعناها وموضوعاتها، مكانها، أوًال:

متقاِربان، والنبوة الوحي والرسالة. البعثة مثل ُمرتاِدفة ألفاظ ة بِعدَّ النبوة ى وتُسمَّ
النبوة والبعثة إليه؛ الطريق والنبوة العلم، كل هو الوحي متقاِربان؛ والرسالة والبعثة
إىل النظر ِمن ج تدرُّ عىل املتقاِربة األربعة املصطلحات تدل املكلَّفة. النبوة والرسالة امُلعَلنة،

الرسالة.47 إىل البعثة إىل النبوة إىل الوحي من الخاص، إىل العام من أو العمل
النبي، وهو إليه وُمرَسل هللا، وهو ُمرِسل أطراف: أربعَة كرسالة النبوة وتتضمن
هي وامُلرَسل الخالص الوعي هو فامُلرِسل اليشء؛ وهو وُمرَسل الِعباد، وهم إليهم وُمرَسل
فذلك الخالص؛ الوعي أي امُلرِسل ليس األربعة األطراف هذه من طَرف وأهم الرسالة.
إليه امُلرَسل وليس الدين، أصول علم يف األول الشق العقليات، باب التوحيد، موضوع هو
هي الرباعية املعادلة يف طرف أهم الرسالة. إليصال رسول مجرد فهو النبي؛ شخص أي
إذن النبي شخص التاريخ. يف هللا عباد البرش، نحن أي إليهم وامُلرَسل التكليف، أي الرسالة
الرسالة إليصال واسطة مجرد النبي تعريفها، يف زائد ومعنًى النبوة موضوعات أحد ليس
إذا النبوة رشوط هناك طبًعا بشخصه. النبوة من جزءًا وليس إليهم، امُلرَسل إىل امُلرِسل من
عَرضمن إىل أو النبي جسم إىل النبوة ترجع ال النبي، هو يكون إنسان أي عند توافرت ما
فاملعلوم نبيٍّا، بكونه النبي علم أو نبوة غري من يقع فذاك بربه؛ علمه إىل حتى أو أعراضه
وكأن مجهوًال، امُلرِسل كان ولو حتى إليهم وامُلرَسل الرسالة إىل ترجع بل بعد، معلوم غري
طاملا الرسالة وتبقى األمانة، وأداء الرسالة إيصال بعد اختفى بشخصه، غائب إليه امُلرَسل

التاريخ. يف قونها ويحقِّ األجيال عرب يحملونها إليهم امُلرَسل بقي
بني الفرق هو والرسول النبي بني الفرق والرسول؟ النبي بني فرق هناك هل ولكن
وبالعقيدة بالنظر النبي يأتي والعمل. النظر بني والرشيعة، العقيدة بني والنظام، التصور
فالنظر دولة، س ويؤسِّ مجتمًعا يبني أو رشيعة أو بنظام بالرضورة يأتي وال وبالتصور،
الرشيعة ق ويحقِّ التصور، من النظام يولِّد الذي هو الرسول أن حني يف بعد، ينعقد لم
بينه الصلة فقط؛ الرأيس البعد إىل النبي يُشري كما عمل، إىل النظر ل ويحوِّ العقيدة، من
يف الناس وبني بينه الصلة أي أيًضا؛ األفقي البعد إىل يُشري الرسول أن حني يف هللا، وبني
واألمانة الصدق األربعة؛ الرسول صفات أتت هنا ومن األمانة، وأداء الرسالة وحمل التبليغ
لفظ ويُشتَق والتهور. والكتمان والخيانة الكذب أضدادها؛ واستحالة والفطنة، والتبليغ

ص٥٧٣). ص٤٧٥-٤٧٦، (الرشح «البعثة» الجبار عبد القايض يها يسمِّ 47
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

بالرضورة يُشري ال األول متعٍد، فعٍل من الرسول لفظ يُشتَق حني يف الزم فعٍل من النبي
إليه، وامُلرَسل امُلرِسل، األربعة؛ األطراف إىل رضورًة الثاني يُشري حني يف األطراف كل إىل
بالتصديق الرسول يطالب بينما فحسب بالتصديق النبي يُطاِلب والرسالة. إليهم، وامُلرَسل
وتصديق إقرار الثاني عند أنه حني يف وتصديق إقرار مجرد األول عند اإليمان وبالعمل.
عىل الشهادة هو فَدوره الكثري، األذى من ويُصيبه النبوة، يف النبي ينجح ال قد وعمل. ونظر
بالنبوة كان لذلك الدولة؛ وتأسيس املجتمع بناء بالنجاح؛ ُمطاَلب الرسول أن حني العرصيف
مؤيًَّدا كالهما كان وإن األعمال، قدر فجزاؤها الرسالة أما للشهادة نظًرا واستحقاق تعظيم
الداخيل، الرسالة يقني يكفيه الذي الرسول تأييد من أقوى بها النبي تأييد فإن باملعجزات
العنف ومقابلة بالفعل، النفس عن والدفاع املؤمنني وتجنيد األفراد تكوين عىل والقدرة

االنتصار.48 بُغيَة القوة بأسباب واألخذ بالعنف،

وكان املالئكة، من لسان عىل هللا من الوحي عليه نزل َمن فكلُّ السنة؛ أهل عند الفروق هذه معظم 48

برشع أيًضا وُخصَّ الصفة هذه له حصلت ومن نبي، فهو للعادات امُلناِقضة الكرامات من بنوع مؤيًَّدا
الرسول، من أعم النبي ص٣٤٢). (الفرق، رسول فهو قبله كانت رشيعة أحكام بعض بنسخ أو جديد
ص٥٨؛ الفقه، (رشح رسوًال نبي كل وليس نبي رسول كل إليه، أوحي والنبي بالتبليغ، أُِمر فالرسول
بمتابعة وأُِمر رشيعة دون كتاب له داود (أ) إشكاالن: ويُثار ص٥٦٧-٥٦٨). الرشح، ص١٥٤؛ األصول،
املبعوث إىل والرسالة هللا إىل فيها يُنَظر النبوة كتاب، أصحاب يكونوا لم الرسل أكثر (ب) السابق. الرشع
قبول رضورة بذلك، يتصل وما رسول بأنه الرسول وصف يُفيد فيما ص١٥٣–١٥٥). (الدر، إليهم
الرسالة االعتزال: شيوخ بعض قال الرسالة، رفض قد رسول يوجد ال أنه واإلشكال الرسالة، الرسول
قال بذلك، يتصل وما نبي بأنه النبي يوصف فيما ص٩–١٣). ج١٥، (املغني، ثواب وال بمدح ليست
منها املستفاد كان حيث من الرسالة وبني بينها وفصلوا عمل. عىل جزاء إنها النبوة: يف االعتزال شيوخ
وسائر الرسالة يف الرسول به يختص أن يجب فيما ص١٤–١٦). ج١٥، (املغني، الرسالة دون الرفعة
وصالح ر، ينفِّ ما فعل وعدم األداء، تأخري وعدم الكتمان وعدم األداء مثل إنشائية صفات هناك األحوال،
ج١٥، (املغني، القديم من تخيريًا البعثة له تجب حتى الِخلقة، حال األحوال، أكمل يف وكونه العباد،

ص١٧–١٩).
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وإمكاهنا واستحالتها، وجوهبا، ثانًيا:

فإثبات ُممِكنة، أم مستحيلة أم واجبة هي وهل البعثة جواز هو النظري األول والسؤال
أن والحقيقة الِفَرق، لها طبًقا تصنَّف التي األساسية املسائل إحدى إنكارها أو النبوة
التي االستحالة مقابل يف للنبوة إثبات فكالهما كبريًا؛ ليس واإلمكان الوجوب بني الَفرق
الوجوب إما اإلثبات، درجة يف فقط إنما واإلمكان الوجوب بني الخالف إنما اإلنكار، تعني
الواجبات العقلية، الواجبات يف الوقوُع الوجوب من يُخىش إنما إمكانًا. الوقوع أو رضورة
يكون وبالتايل واالستحقاق؛ والعوض واأللطاف واللطف واألصلح الصالح مثل هللا عىل

وامُلمِكن.1 الرضوري إىل اإلثبات يتفرع ثم واإلثبات، اإلنكار بني الخالف

بأنهم الرباهمة مع إليهم يُشار كما النبوة، بوجوب القول أصحاب بأنهم املعتزلة إىل يُشار ما عادًة 1

بالرغم ذلك يف األشاعرة ويُشاِركون بإمكانها منهم البعض يقول وقد باستحالتها، القول أنصار من
أو املعتزلة، عند الحال هو كما الخواص، أو العوام حاجة للحاجة، طبًقا اإلمكان الدوافع؛ اختالف من
يف املعتزلة مواقف يف التعدد هذا ويتضح األشاعرة. عند الحال هو كما العقلية، للواجبات نفيًا اإلمكان
الرباهمة (١) تشمل: التي األنبياء بعثة جواز يف الكالم عند الجبار عبد القايض يذُكرها التي املوضوعات
البعثة يف هل تجب؟ ومتى البعثة وجوب (٢) بينهما. املخالفة وزوال وأدلته للعقل البعثة موافقة وبيان
هل للمبعوث؟ ُمستَحقة غري هي هل ًا؟ مخريَّ أو معيَّنًا ذلك يف الوجوب يقع هل يجب؟ وال يحسن ما
هل يجوز، ال وما الرسالة من يتحمله أن يجوز ما مًعا؟ عليهما أو إليه املبعوث عىل أو عليه يعود الغرض
(املغني، النبي غري وبني بينه والفرق النبي صفة محدَّدة؟ رشيعة من بد ال أو تأكيًدا يكون ما يتحمل

ص٧-٨). ج١٥،



(٤) الثورة إىل العقيدة من

واجبة؟ النبوة هل (1)

الصالح مثل العقلية، للواجبات نظًرا أوًال واجبة فهي ثالث؛ أُُسس عىل واجبة النبوة
بناءً رضوري ووجوبها العقليني، والقبح للحسن وطبًقا واالستحقاق والعوض واللطف
الصالح نظرية عىل وبناءً للِعباد أصلح ألنها ثانيًا واجبة وهي العقلية، الرضورات عىل
االنقياد به يحصل ما علِم وإىل معامالت، يف الدخول إىل حاجة يف فاإلنسان واألصلح؛
هللا من لطف ألنها نظًرا ثالثًا واجبة وهي ورشائع، وسنن قوانني إىل والحاجة والعون،
كان الترشيعية بالتعريفات يستقل ال العقل كان فلما واأللطاف؛ اللطف لنظرية طبًقا
النبوة ثَم ومن املخلوقات؛ أرشف وهو اإلنسان عىل نعمته يُتِم أن منه وكرًما هللا من لطًفا
الواجبات عىل بناءً واجبة إذن النبوة بالعباد، هللا ولطف هللا، األول؛ املبدأ كرم عن تعبري

واللطف.2 الصالح ونظريتَي العقلية
العقل وقدرة العقليَّني، والقبح الحسن بني الجمع كيفية يف حينئٍذ الصعوبة وتكون
كعوٍن النبوة إىل احتياجه الوقت نفس ويف األفعال، يف موضوعية كصفات إدراكهما عىل
بالنبوة، ثاٍن وجوٍب إىل تحتاج ال فإنها عقًال واجبة التكاليف دامت فما التكاليف؛ عىل له
من ذلك كل واالستحقاق اآلالم عن والعوض واأللطاف واللطف واألصلح الصالح إن بل

النبوة. لوجوب أساًسا ليست وبالتايل العقلية؛ الواجبات

املواقف، ص٣١٨–٣٢٠؛ (الغاية، عقًال بالوجوب يقول فكالهما والفالسفة؛ املعتزلة موقف هو هذا 2

تظهر الجبار عبد القايض يذُكره وما ص١٠٠). (االقتصاد، واجب األنبياء بعثة املعتزلة: قالت ص٣٤٢).
القبح النتفاء نظًرا الرسل بعثة حسن يف مثل: العقليان، والقبح الحسن منها للوجوب، الثالثة األُُسس فيه
األُُسس فيها تجتمع ُحَجج أربع الجبار عبد القايض ويُعطي وجبَت، حُسنَت متى الرسل بعثة أن يف عنه،
وتأكيِد والتحذير التنبيه مزية (ب) والعقاب. الثواب مزية يتضمن الذي التكليف مزية (أ) وهي: الثالثة،
التكليف به يكمل ما (د) واألنبياء. النبوة ودور املنكر عن والنهي باملعروف األمر (ج) العقول. يف ما
عقيل، باستدالل السمعية املصالح أحوال تُعَرف أن يجوز ال أنه يف به. إال ومصالحه ألطافه تتم ال وما
ذكرناه، كما داعية كونها يف اختصت إذا األفعال هذه أن يف ولطًفا، مصلحة األفعال هذه كون كيفية يف
(املغني، علينا وجبت األفعال هذه أحوال عرَّفنا إذا هللا أن يف التكليف، يعرف أن املكلَّف عىل يجب أنه يف
ص٤٧٥-٤٧٦، (الرشح، صالح واللطف للمكلَّفني، لطًفا تكون أن من بد ال البعثة ص١٩–٦٧). ج١٥،
للباري ألطاف التكاليف ورود ص١١٨). ج١، (امِلَلل، ألطاف كلها التكاليف الجبائيني وعند ص٥٧٣).
ج١، (امِلَلل، بينة عن يحيا من ويحيا بينة عن هلك َمن ليهلك امتحانًا األنبياء بتوسط الِعباد إىل أرسلها
بعض وعند املتقدمة، الرشيعة ولتقرير العقلية الواجبات لتقرير النبوة تجب الجبائي عند ص٦٨).

ص٣٤٢). (املواقف، يؤمنون أنهم أمة من عِلم إذا هللا عىل تجب املعتزلة
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

تأكيًدا والتحذير والتنبيه عقليٍّا، والعقاب الثواب واستحقاق عقليٍّا، التكليف كان وإذا
فكيف الخمسة، العقلية األصول أحد املنكر عن والنهي باملعروف واألمر العقول، يف ِلما
وجوب وجوبنَي؛ الوجوب كان وإال بذاته امُلكتفي العقيل الوجوب هذا عىل بناءً النبوة تجب
واختباًرا امتحانًا الحياة كانت وإذا له؟ حكم ال زائد إضايف رشعي ووجوب رضوري عقيل
من وليست العقليات من وهي الحرية، ملمارسة نتاج هو إنما ذلك فإن ومعاناة، وجهًدا
واللطف الصالح عىل بناءً إال العقلية الواجبات من إذن النبوة ليست كالنبوة. السمعيات
من ولطف العباد صالح بها النبوة أن العقل حكم ما فإذا عقليَّني، واجبنَي باعتبارهما
كحاجة وليس واللطف، بالصالح عقيل كُحكٍم األساس هذا عىل واجبة تكون بهم، هللا
العقل حكم لو العمل وما هداية. أو وصاية إىل وحاجته العقل لقصور نتيجًة ومدد وعون

نبوة؟3 إىل حاجة دونما واألصلح الصالح معرفة عىل وبقدرته سواه، عما باستغنائه
االعتزالية التوحيد يف األشعرية الكربى، اإلصالحية الحركات إحدى تعتمد أن والعجيب
أُُسس هدم أي والسياسة؛ واالجتماع والعلم العقل بهدم النبوة واجب تربير عىل العدل، يف
والعقلية الحسية األُُسس حساب عىل إال يتم ال النبوة وجوب إثبات وكأن ذاته، الدين
العدل، يف االعتزال نصف حتى يبَق لم وبالتايل ذاتها؛ العقيدة عليها تقوم التي واالجتماعية
أنصاف أن عىل يدل مما النبوة؛4 موضوع يف السائد هو التوحيد يف األشعرية نصف وأصبح
من ذلك تم وقد عام، ألف منذ السائدة األشعرية إىل انتهت اإلصالحية الحركة يف الحلول
أجيال عدة بعد املاتريدية تحوََّلت عندما النهر، وراء فيما سابقة إصالحية حركة يف قبُل
التي النظرية املعارف من مجموعة تُعطي ألنها النبوة تجب فهل التقليدية، األشعرية إىل
عىل قادر والعقل وصفاته الصانع معرفة تُعطي هل إليها؟ الوصول العقل يستطيع ال
هي الرسالة إىل البرش حاجة هل وحكماء؟ متكلِّمني األمة نُظار بإجماع إليها الوصول
أجمع وقد البدن مفارقتها بعد النفس حياة مقدمتها ويف الغيبيات معرفة إىل حاجتهم
من فريٍق منِع من ملة كل ولدى دين كل يف النبوة تمنع ولم بالعقل؟ إثباتها عىل الحكماء
بالعقل إدراكه يُمِكن كله التوحيد إن املوت. بعد أخرى حياة ووجود النفس خلود إنكار

العقل باكتفاء القول يف الرباهمة مع املعتزلة وضع التاريخ وإىل أحيانًا العقل إىل أقرب يكون قد لذلك 3
الِفَرق، والبغدادي، ص١٠٨-١٠٩؛ (التمهيد، الباقالني يفعل كما النبوة باستحالة القول وبالتايل لذاته؛

ص١٣١).
التوحيد». «رسالة يف عبده محمد محاولة هي هذه 4
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يف الدين أصول علم يف العقليات باب العدل ن كوَّ َلما وإال السمعية، الصفات ذلك يف بما
ال والسمعيات بالتوحيد العلم طريق النبوة تكون وكيف النبوة، ومنها السمعيات مقابل
العلم نظرية يف معروف هو ما عىل يقني والعقليات ظن فالسمعيات العقليات؛ إىل تؤدي
اإلنسان وليس الكامل اإلنسان اإلنسان، مثل كلها والصفات األوىل؟ النظرية املقدمات يف
والقبح الحسن وفيَم كائن. هو كما اإلنسان وليس يكون أن ينبغي كما اإلنسان املتعني،
عقيل، حسن فالتوحيد عقيل؟ وقبح عقيل حسن عقلية؛ معارف هناك أليست العقليان؟
الظن ويف والشك الرتدد يف وقع النظري الخطأ اإلنسان خاف وإذا عقيل، قبح والرشك
الرتدد وتحويل فيه الطمأنينة بث عىل قادر العقل فإن العلم، مضادات كل يف أي والجهل؛
أنها هي النبوة إىل الحاجة كانت وإذا جهل، إىل والعلم يقني، إىل والظن قطع، إىل والشك
الربهان؟ منطق واضع وهو ذلك عىل قادًرا العقل أليس االستدالل، بطرق العقل عىل تُشري
االستداليل املنطق هذا النبوة تُعطي وهل للناس؟ عميل منهاج أم صوري منطق النبوة وهل
عمل من يكون وبالتايل املنطق؛ هذا الستخراج العقل إىل حاجة يف أنها أم النص طريق عن
االستدالل منطق يف النبوة اكتفت ما فإذا وحدها؟5 النبوة عمل من وليس النبوة يف العقل
ما عىل بالعقل، إال يقني إىل يتحول وال النص عىل العتماده ظنيٍّا يظل فإنه وحده، بالنص
عىل قادر العقل إن األوىل.6 النظرية املقدمات يف العلم نظرية يف األدلة باب يف معروف هو
أنه كما الوجدان، وشهادة الحس وبداهات العقل أوليات عىل يقوم للربهان منطق صياغة
يف براهينه، وصدق نتائجه صحة من التحقق بها يُمِكن الصدق يف نظرية وضع عىل قادر
إذا خالًصا ذاتيٍّا أو املعجزة، هو كان إذا محًضا خارجيٍّا النبوة صدق عىل الربهان يظل حني
الحديثة اإلصالحية الحركات يف حتى معروًضا زال ما الوحي أن يبدو اإليمان. مجرد كان
الوحي أن حني يف النظرية، املعارف مصدر الرأيس الوحي أي النبوة؛ يف نظرية أنه عىل
العميل الترشيع مصدر األفقي الوحي أي التاريخ؛ يف نظرية بل النبوة، يف نظرية فقط ليس
كوعٍي النبوة نظرية تحوََّلت ما رسعان لذلك والجماعي؛ الفردي للعمل النظري واألساس
إىل الفلسفة من وانتقلت صوفية، إرشاقية نظرية إىل الحديثة اإلصالحية الحركة يف رأيس
ال اإلدراك يف العقول تفاُوت إن وويل. صويف إىل وقائد منظِّر من النبي ل وتحوَّ التصوف،
وبنظرية الربهان بمنطق ويُمِكن استعماله، يف ً خطأ يعني بل العقل، يف نقص أيَّ يعني

إليه». واملدخل املنطق حد إىل «التقريب يف حزم ابن قبُل من ذلك حاَول 5

األدلة. مناهج ثامنًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب انظر 6
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

بينها، االتفاق إىل والوصول العقول اختالف تجاوُز املشرتك واالستدالل وباملراجعة الصدق
ال وشاملة، عامة واحدة، وأولياتها العقول وبداهات اختالفهم، من أوىل العقالء واتفاق
ومتميِّزة واضحة أفكار بل غموض، وال فيها أرسار ال والنبوة العقالء، بني عليها اختالف

بالربهان.7 صدقها من والتحقق السليم بالعقل إدراكها يُمِكن
استخدام عىل قارص اإلنسان وكأن التجريب، إىل اإلنسان لحاجة النبوة تجب هل
طبًقا املعلومات من جزء وهي واملجربات واملشاهدات املحسوسات عىل واالعتماد الحواس
األوىل، ومادته التجريبي العلم موضوع التجريب األوىل؟ النظرية املقدمات يف العلم لنظرية
يكتفوا ولم والطب، واألدوية والكيمياء الطبيعة يف التجريبية العلوم يف القدماء برع وقد
ووضعوا الصوري، املنطق ونقدوا التجريبي، للطب العامة املبادئ سوا وأسَّ النبوي، بالطب
عن الكشف إىل العقيل كالعلم يهدف إنساني علٌم التجريبي العلم التجريبي. املنهج قواعد
كانت إن فائدته وما اإلنسان، لصالح وتسخريها عليها السيطرة أجل من الطبيعة قوانني
اإلرشاقية العلوم إىل أقرب كانت النبوية العلوم أن تاريخيٍّا واملعروف عنه؟ تغني النبوة
كانت وإن الفلك أُُسسعلم عىل النبوة تحتوي ال التجريبية، العقلية العلوم إىل منها الصوفية
يأتي حتى املواقيت، ملعرفة األِهلة إىل والنظر الكون يف والتأمل الطبيعة نحو الشعور ه توجِّ
من التجريبية والعلوم الصناعات إن وأصوله. الفلك علم قواعد ليضع والتجريب العقل
الحكمة، علوم يف اإللهيات عىل سابقة الطبيعيات كانت لذلك واخرتاعه؛ اإلنسان اكتشاف
والطريق بل النبوة، عىل سابقان والتجريب فالعقل الطبيعيات؛ عىل سابًقا املنطق كان كما
قبل من بان كما إليه، والطريق هللا إىل النظر عىل سابقان والطبيعة العقل أن كما إليها،
الصنع وأن القديم إىل الطريق هو امُلحَدث أن األوىل النظرية املقدمات يف الوجود نظرية يف

الصانع.8 وجود عىل دليل

بيان يف الرازي عند القديمة التوجيهات بعض عبده محمد ويكرِّر ص٩٣–٩٥، ص٧٩–٨٢، الرسالة، 7
األمور يف منها سبعة فائدة؛ عرشة اثنتَي منها يذُكر ِبَدركه، العقل يستقل ال فيما األنبياء بعثة فائدة
الصفات خاصًة الصفات عىل يدل ال العقل (١) وهي: التجربة، يف وثالثة العقل، يف أربعة النظرية،
تُزيل والنبوة إذنه بغري هللا ملك يف يترصف أن املكلَّف خوف (٢) والكالم. والبرص السمع مثل: السمعية،
يف العقول تفاُوت (٤) الرشع. يف وقبيًحا حسنًا العقل يف وقبيًحا حسنًا كان ما كل ليس (٣) الخوف.

ص١٥٦-١٥٧). (املحصل، اإللهية األرسار إدراك
املجرَّبة. األدوية إىل البعثة إفادة (١) الرازي: عند ِبَدركها العقل يستقل ال التي البعثة فوائد من 8

الصناعات إىل الهداية (٣) اإلنساني. والعمر واآلالت بالتجربة األفالك طبائع معرفة إمكان عدم (٢)
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

اإلنسان دام ما الرسالة، وأداء والتحقيق للتنفيذ أي عملية؛ لحاجات النبوة تجب هل
األمم وتوجيه الجماهري تجنيد أو الدول وإقامة الرشائع وتأسيس القوانني سن عىل قادر غري
العقل أيًضا هناك لها؟ اإلمام قيادة مثل املجتمعات قيادة للعقل يُمِكن أال البلدان؟9 وفتح
أن صحيٌح الرشائع. وسن القوانني لوضع التاريخي والعقل السيايس والعقل االجتماعي
من واستنتاجات تفصيالت إىل حاجة يف عامة توجيهات ولكنها ترشيع، عىل تحتوي النبوة
عىل تحتوي النبوة أن صحيٌح التاريخ. حوادث واستقراء املجتمع واقع من والواقع، العقل
والتعاون املحبة إىل الدعوة تكفي ال ولكن العملية، واإلرشادات الخلقية التوجيهات بعض
التأليف يف نظرية األمر نهاية يف النبوة وهل اإلنساني، املجتمع لتكوين أساًسا تكون أن
حسمه؟ أم االجتماعي الرصاع حل النبوة وظيفة هل االجتماعي؟ الرصاع يف أم االجتماعي
من أكثر إىل ورصاعه حركته وقوانني تركيبه لفهم حاجة يف املجتمع إن حله؟ أم إيقافه
وتأسيس التعاون إىل الحاجة أن صحيٌح النظرية. والقيم العامة واملبادئ والعدل املحبة
كما له، األفقي البعد وعن للوحي االجتماعي األساس عن تكشف الدول وإقامة املجتمعات
عن قارص اإلنسان أن ذلك يعني ال ولكن فيه، الرأيس البعد عن النظرية املعارف تكشف
امللك. وتدبري الدول، وتأسيس العملية، األمور توجيه عن وعاجز االجتماعية الحقائق إدراك
العلوم باقي مثل اإلنسان وضع من أيًضا والتاريخ والقانون واالجتماع السياسة علوم إن
إثبات أجل من وعيوبها مفاسدها وتُبنيَّ اإلنسانية القوانني تُهَدم وملاذا والتجريبية. العقلية
البرشية القوانني تغريُّ إن البرشية؟ أنقاض عىل إال النبوة تثبت أال النبوية؟ الرشائع وجوب
والشعوب الطبائع اختالف وإن الفقه، يف الحال هو كما واجتهاد، ر تطوُّ بل عيبًا ليس
القانون بني التضارب هذا وإن سواء.10 حدٍّ عىل اإللهية والرشائع البرشية القوانني يف وارد

املدرِّسني عمل هو ما الرسل وظائف من ليس بأنه عبده محمد ويرد ص١٥٦-١٥٧). (املحصل، الناقصة
ص١٢٢-١٢٣). (الرسالة، األرض وطبقات والحيوان والنباتات والكواكب التاريخ الصناعات، ومعلِّمي
(الرسالة، عبده محمد عند نفسه اإلنسان طبيعة من الرسالة إىل الحاجة بيان يف الثاني املسلك هو هذا 9

ص٩٦–١٠٣).
،(١٣ :٤٩) ِلتََعاَرُفوا﴾ َوَقبَاِئَل ُشُعوبًا ﴿َوَجَعْلنَاُكْم مثل: آيات، عدة يف الكريم القرآن يف واضح وذلك 10

:١٦) ،(٤٨ :٥) َواِحَدًة﴾ ًة أُمَّ َلَجَعَلُكْم هللاُ َشاءَ ﴿َوَلْو ،(٤٨ :٥) َوِمنَْهاًجا﴾ َعًة ِرشْ ِمنُْكْم َجَعْلنَا ﴿ِلُكلٍّ
.(٨ :٤٢) ،(٩٣
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

مصائب أسباب وأحد املعارص، وجداننا يف الثنائية أساس لهو السماوي والقانون البرشي
األمم قيادة يف الرسل وظيفة إن السلفية. والحركة العلماني االتجاه بني الرصاع يف عرصنا
يكون أن دون مًعا كَليهما من البرشية تخُل ولم واألبطال، القادة وظيفة نفسها هي
تصوُّر عىل تقوم األنبياء رئاسة إن بل إليجاده، سببًا أو اآلخر عن بديًال الفريَقني أحد
والعمال، والوزراء القواد بينهما وما القاعدة، يف والناس القمة، يف النبي للعالم؛ هرمي
اإلنسانية؛ القوى ومراتب واألنواع األجناس وترتيب العقول وترتيب الفيض لنظرية طبًقا
الفاضلة»، «املدينة يف واضح هو كما بالرضورة هرمي رئايس نظام القدماء عند فالنبوة
سلطة النبي سلطة وكأن باملحيط، املركز أو بالقاعدة القمة عالقة باملرءوس الرئيس عالقة
أسفل والناس عليني أعىل إال يكون ال السلطان وكأن ومسيِطرة، قاهرة رئيسية، مركزية

سافلني!11
فوائد هناك هل واجبة، رضورية تجعلها التي للبعثة العامة الفوائد هذه إىل باإلضافة
البعثة، رضورة عىل األول الدافع أنها عىل العبادات تظهر هنا التفصيل؟ عىل لها أخرى
والطبيعة العقل العباداتضد تكون وملاذا إليها، الوصول الواقع أو العقل يستطيع ال والتي
والعادة عبادة والرشع عادة العقل وهل عنهما؟ تعبريًا تكون أن دون عليهما ومفروضة
مفهومة غري عقلية ال العبادة يجعل العبادة مقابل يف العقل وضع إن عبادة؟ تكون ال
توجد وال والتجريب، بالعقل إدراكها يُمِكن الترشيع أساس العلة أن مع بحكمة معلَّلة وغري
وعقائدها، إيمانها عن تعبري أنسب فيها وترى بشعائرها، تعبد ملة وكل واحدة، عبادة

ين مبرشِّ رسًال أرسل هللا أن رة املتأخِّ العقائد ضمن وِمن ص١٢٧-١٢٨. ص٨٠–٨٢، الرسالة، 11

ويقول ص٣٢). الحصون، ص١٣٢-١٣٣؛ (النسفية، الدنيا أمور من إليه يحتاجون ما للناس وُمثِبتني
أن يرى الوقت نفس ويف األشخاص، من العقول بمنزلة األمم من أنهم الرسل وظيفة إن عبده محمد
إليه للوصول أُِعد ما ُدرِك إىل العقل شهوات وتطاُول الكسب، وجوه يف والحذق املعيشة طرق تفاصيل
فيه واالعتدال واإلرشاد العامة العظة وجه من إال فيه للرساالت دخل ال مما فذلك العلم، أرسار من
بد ال فاإلنسان النبوة، إلثبات قبل من الرازي قدَّمها التي الُحجج إحدى وهي ص١١٨–١٢١)، (الرسالة،
العالم، وهو الباطن عىل أو السلطان، وهو فقط الظاهر عىل حكمه يكون أن إما والرئيس رئيس، من فيه
تفيض امُلدِركة القوى أن كما كالدماغ، وخليفته العالم يف كالقلب يكون فالنبي النبي؛ وهو مًعا عليهما أو
العالم أهل جميع عىل خليفة بواسطة منه يفيض إنما والعلم البيان قوة وكذا األعضاء، عىل الدماغ من

ص١٥٦-١٥٧). (املحصل،

35



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ال وصور ورموز أشكال دون إليه يصل أن عىل قادر العقل فإن عبادة العمل كان وإذا
العقيدة.12 وقصد اإليمان جوهر عن تعربِّ

هدمه، أجل من العقل حساب عىل وعملية نظرية كرضورة إذن النبوة تثبت كيف
وعلومها البرشية القدرات إىل حاجة ودونما عجزه، إعالن أجل من اإلنسان وإرادة
ويضع اإلنسان يستنبطه بذاته مستقل علم الوحي إن ورشائعها؟ وسياساتها وصناعاتها
تقوم التي األوىل املبادئ علم هو الدنيا، بعلوم هو وال الدين بعلوم هو ال وأصوله، قواعده
وإن واحد.13 آٍن يف ووجودية شعورية وطبيعية، عقلية مبادئ وهي جميًعا، العلوم عليها
إىل أيًضا به التوجه يُمِكن البرشية، والقدرة اإلنساني العقل ضد به التوجه يُمِكن ما كل
ويفرض مصالحه فيه وتظهر اإلنسان، عقل به يقوم الذي الوحي وتأويل النبوة تفسري
الرشائع من امُلستنبَطة القوانني أليست والجهل؟ التعصب من اإليمان سِلم وهل إرادته، فيها
وبالتايل تطبيقها؛ حني املتضاربة االجتماعية واملصالح الفردية األهواء فيها تتدخل النبوية
اإلنساني النقص مظاهر وكل والنسيان والغفلة الشهرة إن ذاتها؟ يف حسنها عىل يقيض
أن النبوة استطاعت وهل الوحي، ل وأوَّ النبوة فرسَّ أم بمفرده عمل سواءٌ العقل، تعمُّ
تكون قد التي املعاد أمور حتى بها؟14 يعرتف من أول وهي اإلنسان نقائص من ف تخفِّ
مجتمعات َلت توصَّ وقد إليها، يصل أن عىل قادر العقل فإن النبوة، وجوب بواعث أحد
قانون إىل بمفرده يصل أن عىل قادر العقل أن كما نبوة، دون النفس خلود إىل بأكملها
وال أثر، وله إال فعل يوجد فال ثوابًا؛ أم عقابًا األعمال، قدر عىل الجزاء وأن االستحقاق،
وكيف مبارش.15 غري أو مباًرشا املآل، يف أو الحال يف كان سواء العالم، يف إال أثر يوجد
بقهر إال الوحي يثبت أال ورضورته؟ الوحي لوجود أساًسا والقهر بالقلة اإلحساس يكون

ال حتى للجميع العبادة كيفية تقنني (١) للعبادة: النبوة رضورة إلثبات حجتنَي الرازي يقدِّم 12

(املحصل، عبادة تكون ال والعادة عبادة، والرشع عادة العقل (٢) الفتن. فتقع الناس فيها يتنازع
ص١٥٦-١٥٧).

ص١٥٢–١٥٤. التحقيق، ص١٠٣–١٠٧؛ الرسالة، 13
الرض عنه كشف فإذا الرض، حني هللا يدعو ضعيف فاإلنساني اإلنساني؛ الضعف أوجه القرآن يصف 14

جهول، ظلوم بالخري، دعائه من أكثر بالرش يدعو َكفار، ظلوم تأخرت، إذا الرحمة من يائس نساه،
ُمجاِدل. متمٍن خارس، فاجر كنود، طاٍغ مغرور، هلوع وسواس، كفور قتور، عقول

يستقل ال وقسٌم العقل، بها يستقل قسٌم قسمان: األمور بأن التفصيل عىل البعثة فوائد الرازي يذُكر 15

بدليل للعقل تأكيد وهذا الرسول، بعثة وفائدة حكيم صانع إىل العالم افتقار مثل األول العقل؛ بها
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

ال ما عىل وتقدر منه أفضل تعرف عظمى قوة أمام والعجز بالضآلة وإحساسه اإلنسان
حريته يُماِرس أو عقله يُعِمل أن من اإلنسان تمنع أن النبوة استطاعت وهل عليه؟ يقدر
هللا، وجود إنكار من اإلنسان تمنع لم فالنبوة قدرة؟ وأعظم عقالنية أكثر تجعله أن أو
القبح عىل بناءً ورفضها الرشائع إنكار أو باملعجزات، التصديق عدم أو النبوة، إنكار أو
البرش حال هو كما النظري بالجانب واالكتفاء التطبيق إهمال أو املادي، والرضر العقيل
والفتن القتال نُشوب أو والوعيد، بالوعد والتخويف األخروي الجانب فاعلية إسقاط أو اآلن،

العلمانية.16 الحروب عن تقل ال التي الطائفية والحروب
ويقبِّح ن يحسِّ العقل العقل. عن يندُّ ما هناك وليس عون، إىل بحاجة ليس العقل إن
اإلدراك عىل قادر الحسن أن كما األشياء، يف والقبح الحسن صفات إدراك عىل وقادر
األخالق معرفة ويُمِكن والحسن، العقل إال الصانع إىل طريق ال والتجريب، واملشاهدة
الفقهاء موقف هو وذلك والعمل، بالنظر النفس وكمال عقيل، واجب واالستحقاق بالفطرة،

اإلنسانية.17 للمعرفة هدم أو اإليمان يف مزايدة دون

هللا خلقنا (أ) ثالثة: أمور والثاني الرسل، بعد حجة هللا عىل للناس يكون لئال املكلَّف عذر وقطع النقل،
الشهوة تركيب مقابل يف النبوة أعطانا (ب) العقل. يف الطاعة أصل وجبت أن بعد عبادته وجوه لنا وبنيَّ
الدنيا يف والقبح الحسن العقول عرفت أن بعد اآلخرة يف والعقاب الثواب ملعرفة وأيًضا (ج) والغفلة.

ص٧٢–٧٧). الرسالة، ص١٥٦؛ (املحصل،
ص١٥٤–١٥٦. التحقيق، 16

تكلُّف إىل نحتاج «ولسنا يقول: إذ للتعليل؛ لرفضه النبوة لوجوب ورفضه حزم ابن موقف هو هذا 17

يف اإلنذار بوجوب ذلك يف واعتاللهم الواجب، باب من الرسل مجيء إن املسلمني من قال َمن قول ِذكر
يشاء، ما يفعل وأنه لعلة، شيئًا يفعل ال أنه بيَّناه الذي قولنا وإنما صحيًحا، القول هذا ليس إذ الحكمة؛
امُلصِلحون حتى يقرِّر حني يف ص٥٥)، ج١، (الفصل، كان» يشء أي وحكمة، عمل فهو فعله ما كل وأن
النبوة، وجوب عىل ُحَجج ثماني الحميدية» «الحصون يف الجرس أفندي حسني الشيخ مثل امُلحِدثون
بمعرفته. العقل يستقل ال فيما الحكم استفادة (٢) بمعرفته. يستقل فيما العقل معاضدة (١) هي:
منافع بيان (٤) مواقفها. إىل العقل إهداء غري من أخرى وتقبح تارة تحسن التي األفعال حال بيان (٣)
استعدادها بحسب البرشية النفوس تكميل (٥) التجربة. بها تفي ال التي ومضارها واألدوية األغذية
األخالق تعليم (٧) والرضوريات. الحاجيات من الخفية الصنائع تعليم (٦) والعمليات. العلميات يف
العايص، وعقاب املطيع ثواب بتفاضل اإلخبار (٨) واملدن. املنازل يف الكاملة والسياسات لألفراد الفاضلة

السيئات. من والتحذير الحسنات وترغيب
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

مستحيلة؟ النبوة هل (2)

نقيض، طرفا فكالهما بوجوبها؛ القول عىل طبيعي فعل رد هو النبوة باستحالة القول إن
واالجتماع والعلم العقل هدم عىل الوجوب يقوم فبينما واستحالة؛ وجوب ونفي، إثبات
اإلنسان بقدرات االعرتاف وعىل والعلم العقل تأكيد عىل االستحالة تقوم والقانون، والسياسة

االجتماعية. العلوم تأسيس عىل والعملية النظرية
النظرية واإلمكانية املبدأ حيث من االمتناع إما باالستحالة، للقول دوافع ثالثة وهناك
إىل حاجة دونما العقل كفاية حيث من االمتناع أو املبدئي)، أو األوالني (العقل الخالصة
كانت وإن العميل التكليف حيث من االمتناع أو النظري)، (العقل للمعرفة آخر مصدر

العميل).18 (العقل نظريٍّا مقبولة

املبدئية االستحالة (أ)

ُحَجج عىل البعثة، استحالة وإثبات للنبوة امليتافيزيقي اإلنكار أي املبدئية؛ االستحالة تقوم
ذلك؛ معرفة إىل طريق وال هللا، هو له امُلرِسل أن املبعوث يعرف أن بد ال األوىل: ثالث؛
يف امُلرِسل، عىل فة متوقِّ النبوة تجعل الحجة هذه أن والحقيقة الجن، هو امُلرِسل فلعل
صدقها وبرهان إمكانها، يفرض الذي وقوعها يف يقينها تاريخية، واقعة النبوة أن حني
افرتاض أن كما النبي، صدق عىل كدليل املعجزة عىل حتى أو امُلرِسل عىل يتوقف وال داخيل
بعد ما التاريخ يف مسارها والنبوة بسواء، سواء كامُلرِسل مرئي، غري غيبي افرتاض الجن
جزءًا ليست الرأسية النبوة الرأيس. البعد وليس األفقي البعد أي قبله؛ ما وليس الرسول
الكالم صفتَي يف العقليات أي اإللهيات؛ من جزء هي بل السمعيات، من أي النبوة؛ من
وضمان اإلعالن بعد الرسالة تبليغ بل اإلعالن، قبل ما أي مصدرها؛ النبوة يف يهم ال واإلرادة.

واإلمكانية املبدأ حيث من امتناعها (١) باستحالتها: والقول النبوة إلنكار دوافع سبعة اإليجي يذكر 18

امتناعها (٣) آخر. مصدر إىل حاجة دونما العقل كفاية حيث من امتناعها (٢) الخالصة. امليتافيزيقية
فهي األخرى األربعة الدوافع أما نظريٍّا. مقبولة كانت وإن به للضيق نظًرا التكليف امتناع حيث من
داللة امتناع (٢) النبوة. صدق عىل الدليل وهي املعجزة امتناع (١) وهي: املعجزة، باستحالة خاصة
امتناع (٤) بها. التسليم مع حتى املعجزة تواتر امتناع (٣) العادات. بخرق تثبت ال فالنبوة املعجزة؛
هل ثالثًا: التايل، للعنوان األخرية األربعة الدوافع هذه أرجأنا وقد ص٣٤٢). (املواقف، أصًال وقوعها

النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة

38



وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

تحقيقها وإمكانيات النظري صدقها ضمان ثم الخارجي، اليقني وهو التاريخية، صحتها
إمكانية صدقها ملعرفة النبوة يف املطلوب وليس الداخيل، يقينها وهو للواقع ومطابقتها
ولرسول إنسانية وبلغة إنساني صوت يف يأتي دام ما اإلنسان وكالم هللا كالم بني التمييز
اإلنسانية. األذن خالل من بالصوت إال مبارشًة هللا كالم يسمع وال للناس، ليبلغه إنساني
الضطره علًما هللا أراد ولو هللا، من علٌم الرسول اه تلقَّ ما بأن اضطرار يوجد ال أنه صحيٌح
معرفة الباطن واسترشاف االستبصار طريق عن بمفرده قادر اإلنسان فإن ذلك ومع إليه،
يستطيع كما شعوره، عىل والرتكيز الداخل إىل نظرته بانعكاس وذلك نفسه يف يدور ما
والحدس حب، عالقة بهم تربطه كانت إذا خاصًة ببصريته، اآلخرين شعور يسترشف أن
خطؤه يعني وال املرات، كل يُخطئ ال ولكن مرة يُخطئ قد يتكرر. أن يُمِكن ظن، ال يقني
كُمرَسل الرسول إىل كُمرَسل هللا من الرسول أن الثانية والحجة استحالته.19 أو وقوعه عدم
هللا من الرسول ألن النبوة تستحيل وبالتايل مرئيٍّا؛ يكون أن بد فال جسمانيٍّا كان إن إليه
إىل هللا من الوحي وصول كيفية أيًضا يهم أال والحقيقة أحد. يَره لم جسماني النبي إىل
صدق الدين. أصول علم يف وليس الحكمة علوم يف النبوة نظرية يف أدخل فذلك الرسول؛
التاريخية صحتها يف النبوة صدق الناس، ومصالح للواقع ومطابقته الكالم صدق يف النبوة
ثم ثانيًا، النزول وأسباب اللغة لقواعد طبًقا تفسريها صحة يف ثم أوًال، املتواتر ونقلها
الفقه.20 أصول علم يف الحال هو وكما ثالثًا، الناس ملصالح تحقيًقا تحقيقها إمكانية يف
رسول، دونما النفس يف رضوري علم بخلق مرئية غري االتصال وسيلة تكون أن ويُمِكن
دون ولغريه له مرئيٍّا يكون أو غريه دون وحده إليه للُمرَسل مرئيٍّا الرسول يكون أن ويُمِكن
بوجود العلم عىل يتوقف بها التصديق أن الثالثة والحجة كرسول.21 عليه الغري يتعرف أن

مجرد الرسول يدَّعي بل بالحواس، ويُشاَهد باألبصار منها يشء يُدَرك ال ص٣٤٢-٣٤٣. املواقف، 19
(التمهيد، وصور وخياالت هام أمر أو عفريت أو الجن أو املالئكة بعض ولعله شخص، رؤية أو صوت

ص٣٢٤-٣٢٥). ص٣٢٠، الغاية، ص٩٩–١٠١؛
Les Mèthodes d’Exégèse, essai sur la science des Fondements de la األوىل: رسالتنا انظر 20

.Comprèhension, Ilm usul al-Fiqh, Paris, Le Caire, 1965
واسطة، بال هللا يُخاِطب أن (أ) مثًال: وبرهان، حجة من بد ال رسول، بأنه الرسول معرفة يف 21

يف ويظهر واسطة، بال يُخاِطبه أن (ب) األسماء. وعلَّمه آدم خاطب كما رضوريٍّا، علًما قلبه يف ويخلق
بالرسالة بأمره مَلًكا هللا يُرِسل أن (ج) مثًال. املعجزات هللا، هو امُلخاِطب أن عىل تدل داللة الحالة تلك
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

االستمهال للمكلَّف كان وملا بزمان، مقدَّر وغري النظر بغامض إال يحصل ال وذلك امُلرِسل،
وهو يُطاق ال بما التكليف لزم وإال البعثة، وعبث النبي إفحام فيلزم العلم عدم ودعوى
الصدق عىل بل امُلرِسل، وجود عىل يتوقف ال بالنبوة التصديق أن والحقيقة عقًال، قبيح
التواتر طريق عن الخارجي الصدق إىل باإلضافة العباد، ومصالح العقل وبرهان الداخيل
بديهيٍّا واضًحا الربهان يكون وقد املكتوب. للوحي أي للنصوص؛ التاريخية الصحة إلثبات
وربما للتنفيذ، بقية العمر يف ويكون إليه الوصول اإلنسان عمر يف ويُمِكن غامًضا، وليس
باملرئي، والالمرئي بالنسبي امُلطَلق اتصال كيفية حول بالتساؤل االستحالة هذه عن يعربَّ
مختلَفني؟ طرَفني بني اتصال يتم فكيف متجاِنَسني، نوَعني بني إال يتم ال االتصال كان فإذا
ُمشاَهد وهو الرسول وبني بينه االتصال يتم فكيف مرئي، أو ُمشاَهد غري هللا كان فإذا
كذلك؟ اآلخر الطرف يكون أن ذلك يقتيض أال مرئيٍّا، ُمشاَهًدا الرسول كان وإذا مرئي؟
العقول، ُحَجج عىل اعتماًدا والنسبي امُلطَلق بني بالتفرقة التساؤل هذا عىل الرد ويسهل
حتى أو وامُلمِكن، الواجب بني أو والحادث، القديم بني بالتفرقة الوجود نظرية إىل واستناًدا

واملعلول.22 العلة بني التفرقة يف األوىل العامة املبادئ إىل بالرجوع
ُمتساوين البرش كان فإذا االختيار، أو التفضيل بمسألة النبوة وجوب عىل يُعرتَض وقد
مجرد الحر االختيار لتربير يكفي ال نبيٍّا؟ يكون كي يُختار آخر عىل إنسان ل يفضَّ فكيف
النبي عمل والتفضيل االختيار سبب يكون أن يكفي وال عقيل، ال تربير ألنه املختار؛ إرادة
العامل هذا لَم قائًما: السؤال يظل وبالتايل امُلجتِهدون؛ العاملون هم فكثريٌ واجتهاده؛
يظل إذ للعلم؛ النبي اضطرار هو االختيار سبب يكون أن أيًضا يكفي وال بعينه؟ امُلجتِهد
أن عن فضًال غريه، دون نبيٍّا يكون كي بعينه اإلنسان هذا اضطرار ملاذا قائًما: السؤال

بنبوة يُخِربون ثم الطريق بهذه البعض نبوة تصح أن (د) الشيطان. وبني بينه للتفريق معجزة وتظهر
عىل الحواريني أو إبراهيم، لسان عىل لوط رسالة مثل استدالل والثانية رضورية األوىل املعرفة جديدة.
عن القرآن عربَّ وقد املتواتر، بالنقل مرشوطة الرابعة والطريقة ص١٥٦-١٥٧)، (األصول، عيىس لسان
َرُسوًال يُْرِسَل أَْو ِحَجاٍب َوَراءِ ِمْن أَْو َوْحيًا إِالَّ هللاُ يَُكلَِّمُه أَْن ِلبََرشٍ َكاَن ﴿َوَما آية: يف األوىل الثالثة الطرق

.(٥١ :٤٢) َحِكيٌم﴾ َعِيلٌّ َُّه إِن يََشاءُ َما ِبِإذِْنِه َفيُوِحَي
بالحركات قادًرا عامًلا الصانع كون وإنكار املختار الفاعل القديم يف وهي الدهرية، شبهة هي هذه 22

(االقتصاد، رسول؟ دون الخلق مشافهة عىل بقادر هللا أليس ص١٥٦). ص١٥٤، (املحصل، مريًدا
ص٩٨-٩٩). التمهيد، ص١٠٠-١٠١؛
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

يكفي وال الوحي، ي تلقِّ كيفية يفرسِّ ما بقدر والتفضيل االختيار سبب يفرسِّ ال اضطراره
ال خلقية القدرات ألن الرسول؛ لدى طبيعية قدرات هو االختيار سبب إن يُقال أن أيًضا
قائًما، االختيار سؤال يظل وبالتايل الشخيص؛ واستحقاقهم األفراد ملسئولية فيها دخل
السؤال هذا عىل رد ال أنه والحقيقة منزلة، وأفضل أجر أعظم ينال الرسول وأن خاصًة
رضورة هو الوحيد الرد إنما ذاك.23 أو الشخص هذا يف وارًدا باستمرار وسيظل الشخيص،
التعيني سبب فإن وسيلة، مجرد الشخص كان وملا الوحي، ي لتلقِّ كوسيلة الرسول وجود
الرسول. خصوص وليس الشخص عموم هو هنا الرسول رصًفا. افرتاضيٍّا سؤاًال يكون

أن قبل ومنهجي مبدئي أساس عىل النبوة إنكار عىل املبدئية االستحالة إذن تقوم
بيان أي األساس؛ هذا عىل إال لها التعرض يُمِكن ال وبالتايل تاريخي؛ كموضوع تتناولها

وقوعها. بيان قبل النبوة إمكان

العقلية االستحالة (ب)

فاملعرفة للمعرفة، آخر مصدر إىل حاجة دونما العقل اكتفاء عىل العقلية االستحالة وتقوم
النبوة، تستحيل وبالتايل املعارف؛ أنواع لكل الكفاية العقل ففي العقل، وهو واحد مصدرها
تُثبَت أو استثناء، بال اإلطالق عىل النبوة تُنَكر أن إما درجتنَي، عىل النبوة إنكار ويكون
شعوبي عميل إنكار والثاني امليتافيزيقي، املبدئي اإلنكار إىل أقرب األوىل أخرى؛ وتُنَكر نبوة
اإلنكار بني فيه التوفيق ويصعب أخرى، دون بنبوة ويعرتف آخر، عىل نبيٍّا ل يفضِّ طائفي

الجزئي.24 واالعرتاف املبدئي

ص٩٦–٩٨. التمهيد، 23
ص٣١٨). (الغاية، املعتزلة إليهم يُضاف وأحيانًا والتناسخية، والصابئة الرباهمة موقف هو هذا 24

ملوكهم، من ملك برهمي ولد من إنهم يقولون الهند، أهل أرشاف فيهم بالهند قبيلة األصل يف والرباهمة
أصبحت أنها إال السيوف، تقلُّد يتقلدونها وصفرة بحمرة ملوَّنة خيوط وهي بها يتفردون عالمة ولهم
ص٥٥). ج١، (الفصل، والنِّحل وامِلَلل الِفَرق علم هو الدين أصول علم كان ملَّا الحضارة داخل معروفة
وصفته هللا حكمة يف يجوز ال أنه وزعم الرسل جحد من منهم (أ) قوَلني: عىل الرباهمة افرتقت وقد
ما هللا أن (ب) الخالق. عن الرسالة ي تلقِّ يصح ناحيته من وجه ال وأنه خلقه، إىل رسوًال يبعث أن
وأنكروا وحده، إبراهيم غري بعث ما هللا أن أو سواه، للنبوة مدٍَّع كل وكذَّبوا آدم، سوى رسوًال أرسل
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

العقليات، من فالتوحيد التوحيد؛ إنكاَر العقل، الكتفاء نظًرا النبوة، إنكاُر يعني وال
يقوم السمعيات. دون للعقليات إثباتًا النبوة، وإنكار الصانع توحيد بني إذن تعاُرض فال
أو العقلية املعارف كأحد نبوة إىل حاجة يف وليس والطبيعة العقل عىل الفطري التوحيد
النظر يف الوحي إليه يصل ما كل إىل يصل أن يستطيع العقل دام وما العقلية، الواجبات
األخالق. يف كنظرية أو املعرفة يف كنظرية النبوة إىل حاجة فال والرشائع، العمل ويف والعقائد
بالطبيعة االعرتاف وإىل البرشي بالعقل الثقة عىل يدل إنما اإلطالق عىل النبوة إنكار إن
النبوة؟25 إىل الحاجة فما اإلنسان، هداية عىل قادَرين والطبيعة العقل كان فإذا والفطرة،
وما يُفَعل العقل نه حسَّ فما وتقبيحه؛ العقل تحسني عىل العقلية االستحالة تقوم وقد
عند ويُرتَك الحاجة، عند يُفَعل بقبح أو بحسن العقل فيه يحكم لم وما يُرتَك، العقل قبَّحه
إىل الوصول عىل قادر العقل إن بل األشياء، عىل الحكم أساس هما والطبيعة فالعقل عدمها؛
مثل استحقاق، بال اإليالم والعوضعن امُلنِعم شكر ومنها العقلية، الواجبات وإىل التكليف
إلثبات جدلية كحجة العقليَّني والقبح الحسن قاعدة تستعمل وقد الذبح. عند البهائم إيالم
فائدة فال األول كان فإن ال، أم بالعقل ُمستدَرًكا النبي يكون أن فإما عقًال؛ النبوة استحالة
عىل قادرة وجعلها العقول، هللا أكمل وقد قبوله. يُمِكن فال العقل ضد كان وإن انبعاثه، من
الخلق ملصالح ومرشًدا الخالق عىل دليًال وجعلها بينهما، والتمييز والقبح الحسن إدراك

امُلنِكرين الرباهمة قول خالف خلقه إىل هللا من الرسل السنة أهل يُثِبت ص٩٦). (التمهيد، سواه ما نبوة
ص٤٧؛ (النظامية، بالصانع واعرتفوا النبوات أنكروا ص٣٤٢). (الِفَرق، الصانع بتوحيد قولهم مع لهم
بإثبات القائلون ص١١٦-١١٧). الشامل، ص٢٦؛ األصول، ص٣٢٤–٣٢٧؛ ص٣٢٠-٣٢١، الغاية،
قالت ص٤). ج١، (الفصل، كلها النبوات وأبطلوا يَزل لم واحًدا خلًقا له وأن ُمحَدث العالم وأن الحقائق

ص١٠٠). (االقتصاد، ُمحال األنبياء بعث بأن الرباهمة
يُفَعل، بحسنه العقل حكم ما ص٣٤٤). (املواقف، البعثة عن مندوحة العقل يف إن الرباهمة قالت 25

وال ناجزة الحاجة ألن الحاجة؛ عند يُفَعل قبح وال بحسن فيه يحكم لم وما يُرتَك، بتقبيحه حكم وما
وأحالوا عقًال، ومجدوها النبوات الرباهمة أنكرت لالحتياط، عدمها عند ويُرتَك االحتمال، مجرد يُعاِرضها
التمهيد، ص٥٥؛ ج١، (الفصل، النبوات أنكروا أنهم إال قولنا عىل بالتوحيد يقولون رسًال، برش انبعاث
أن وزعموا العقول، خواطر جهة من املعرفة تكليف وأثبتوا والرشائع، النبوات أنكروا ص١٢١-١٢٢).
وحرَّموا بعًضا، بعضهم يظلم ال وأنه نعمه، عىل يشكروه وأن بعقولهم يعرفوه أن العباد كلَّف إنما هللا
اآلخرة يف إليها يوصل عوض ألجل الدنيا يف لها هللا إيالم إن وقالوا ذنب، بال وإيالمها البهائم ذبح

ص٤٧-٤٨). النظامية، ص٣٢٣؛ (األصول،
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

العقل مع ُمتِفقة أتت وإن العقل، وجود يف للنبوة حاجة فال للعلم، ووسيلة للظلم منًعا
العقل كان ملا قبولها يُمِكن فال له مخالفة أتت وإن غاية، وال لها لزوم ال زائدة إضافة فهي

األساس.26 هو
رضورة عن يعربِّ بل خارجي، أثر أي عىل يدل ال بعقولهم محجوجة الناس واعتبار
ما كل وأن النقل، أساس العقل وأن املعتزلة، عند العقليَّني والقبح الحسن نظرية يف داخلية
بخواصها تُعَرف لم إن والعبادات الرشعيات حتى عقًال، معرفته يُمِكن بالسمع إليه ل يُتوصَّ
عقلية والرباهني األدلة ألن العقل؛ أساس السمع يكون أن ويستحيل بغاياتها، تُعَرف فإنها
إدراك أمكن وقد السمع، قبل واردة والقبح الحسن معرفة أن كما فيها، سمع ال خالصة
يف ويشرتك اإللهيات، وهي العقليات يف الرئيسيان البابان وهما بالعقل، والعدل التوحيد
وإن ساٍه، أو مجنون أو نائم إال النظر عن يكفُّ فال الوعي، برشط العاقلني جميع النظر
والطبيعة بالشاذ، الطبيعي عىل استشهاد لهو النظر يمنع بمن النظر منع عىل االستشهاد
قادر بعقله اإلنسان إن بل عاقلة،27 فالطبيعة الجهل، إىل تؤدي مما أكثر النظر إىل تؤدي
النبوة كانت وملا فاستُمهل، االستمهال طلب الذي «الشيطان» قدرة مثل النبوة تحدي عىل

ومصالحهم، الخلق مراشد عىل داللة وجعلها القبيح، فيها وقبَّح الحسن فيها ن وحسَّ العقول أكمل هللا 26

بغري الرسل يأتي أن يجوز وليس إليه، يحتاج ما كل علم إىل وذريعة داللة وجعلها التظالم من بها ومنع
التمهيد، ص٥٦؛ ج١، (امِلَلل، إليهم الخلق حاجة وعدم عنهم الغنى عىل ذلك فدلَّ العقل، يف ُوِضع ما
وإن انبعاثه، من فائدة فال األول كان فإن ال، أم بالعقل مستدَرًكا النبي يكون أن يِزد ال ص١٠٣).
ص٣٠٢–٣٠٤؛ (اإلرشاد، وتقبيحه العقل تحسني عىل قائمة والحجة قبوله. يُمِكن فال العقل ضد جاء
العقول يُخاِلف بما األنبياء جاء إن ص٤٧٣). النهاية، ص٥٦٣–٥٦٦؛ الرشح، ص٥٥-٥٦؛ ج١، الفصل،
الرباهمة ُشبَه بيان يف ص٤٧-٤٨). (النظامية، إليها؟ الحاجة فما يُواِفقها بما جاءوا وإن مردودون، فهم

.(١٠٩–١٤٦ النبوات، ج١٥؛ (املغني، أجوبتها وذكر
(التمهيد، املعتزلة من إخوانهم يهم ويسمِّ النبوة، من موقفهم يف الرباهمة مع املعتزلة الباقالني، 27
(التمهيد، النبوة من واحد موقف يف واملعتزلة واملجوس الرباهمة يضع وأحيانًا ص١٠٧–١٠٩)، ص١٠٤،
لم ولكنه النبوات بإبطال الرباهمة بقول أُعِجب قد النظَّام أن إىل البغدادي يُشري وكذلك ص١٠٩–١١١)،
النبوات إنكار يف املعتزلة يذكر ال حزم ابن أن إال ص١٣١)، (الِفَرق، السيف من خوًفا إظهارها عىل يجرس
يذُكر العقليَّني والقبح الحسن قاعدة إىل وباإلضافة ص٥٥–٦٢)، ج١، (الفصل، الرباهمة مع يضعهم وال
املعتزلة عند فالنبوة ذلك ومع بها، العقل يستقل ال رشعيات تعريف من النبوة خلو يمتنع أنه هاشم أبو

ص٢٠٣). (األصول، استحالتها أو بوجوبها وليس بإمكانها يقولون فهم وبالتايل هللا؛ ألطاف من
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

وهو نفسه يتحدى العقل كان وإال للنبوة، العقل تحدي من خوف فال العقل عىل ترتكز
عليه.28 النبوة تقوم الذي البناء

«الشيطان». من لإلحجام وخاطر هللا، من لإلقدام خاطر خاطران؛ عقل كل ويف
يدعو األول القلب؛ يف الخاطران الباعثنَي. أو الخاطَرين بني االختيار حرية ولإلنسان
عن الغافل غفلة وإن الخاطَرين، هذَين بوقوع التكليف ويقع للباطل، يدعو والثاني للحق
الشك الخواطر تعاُرض يعني ال كما للغافل، نقض بل للخواطر، نقًضا ليست الخواطر
وقوعها عدم وأن والرش، الخري بني اختياره ورضورة اإلنسان حرية تعني بل األدلة، وتكافؤ
بل فحسب، عقليَّني ليسا والخاطران إنسان، كل عند رضورًة تقع ال أنها يعني ال إنسان من
الحرية رشط ويكوِّنان الوجدان، وحياة العواطف رصاع عن يكشفان باعثان القلب يف هما
دين كل يف املعروفة امُلتعاِرضة الثنائية مع الخاطران هذان ويتفق إلجاء، دون واالختيار
والسيئة، الحسنة بني والرذيلة، الفضيلة بني والباطل، الحق بني والرش، الخري بني وملة

والعقاب.29 الثواب يف الجزاء ثنائية من عنها ينتج وما

النبي عىل ويجب باملهلة، قال من عىل اإلفحام يلزم فإنما األنبياء، وإفحام النظر إمهال املعتزلة مذهب 28

ِل ﴿َفَمهِّ اآليات من املستَمدة الفكرة وهي ص٣٣٨-٣٣٩)، الغاية، ص٤٢٩–٤٣٣؛ (النهاية، النظر إمهال
وتُشري ،(١١ :٧٣) َقِليًال﴾ ْلُهْم َوَمهِّ النَّْعَمِة أُوِيل َواْلُمَكذِِّبنَي ﴿َوذَْرنِي ،(١٧ :٨٦) ُرَويًْدا﴾ أَْمِهْلُهْم اْلَكاِفِريَن
يَْوِم إَِىل َفأَنِْظْرنِي َربِّ ﴿َقاَل ،(١٤ :٧) يُبَْعثُوَن﴾ يَْوِم إَِىل أَنِْظْرنِي ﴿َقاَل مثل: اإلنظار آيات ذلك إىل
آيات أو ،(٨٠ :٣٨) ،(٣٧ :١٥) ،(١٥ :٧) اْلُمنَْظِريَن﴾ ِمَن إِنََّك ﴿َقاَل ،(٧٩ :٣٨) ،(٣٦ :٩٥) يُبَْعثُوَن﴾
:٧) اْلُمنْتَِظِريَن﴾ ِمَن َمَعُكْم إِنِّي ﴿َفانْتَِظُروا ،(١٥٨ :٦) ُمنْتَِظُروَن﴾ إِنَّا انْتَِظُروا ﴿ُقِل مثل: االنتظار
ُمنْتَِظُروَن﴾ إِنَّا ﴿َوانْتَِظُروا ،(١٠٢ :١٠) اْلُمنْتَِظِريَن﴾ ِمَن َمَعُكْم إِنِّي َفانْتَِظُروا ﴿ُقْل ،(٢٠ :١٠) ،(٧١

.(١٢٢ :١١)
املعرفة عباده عىل فرض هللا إن وقالوا الرسل، وأنكروا الصانع، بتوحيد أقروا فإنهم الرباهمة فأما 29

إىل ينبِّهه هللا ِقبل من أحدهما خاطَرين؛ من يخلو ال عاقل كل قلب وإن شكره، ووجوب عليه واالستدالل
والخاطر ودالئله، بآياته عليه واالستدالل النظر إىل ويدعوه شكره، ووجوب هللا معرفة من عقله يُوِجبه ما
عرَضني، الخاطَرين وأثبتوا هللا، ِقبل من الذي الخاطر طاعة عن به يرصف شيطان ِقبل من الثاني
ُملِجئًا صار اآلخر دون الخاطَرين أحد فيه انفرد لو ألنه الخاطَرين؛ بهذَين التكليف وقع إنما وقالوا
التكليف وأثبتوا الرسل جحدوا ص٢٦). (األصول، اإللجاء مع تكليف وال فيه الذي الخاطر طاعة إىل
خاطَرين؛ من يخلو ال عاقل كل قلب إن وقالوا السمعية، الفرائض وأبطلوا والخواطر العقول جهة من
وتوحيده، اإلله ومعرفة واالستدالل النظر إىل به يدعو عقله، يُوِجبه ما عىل ينبِّهه هللا ِقبل من أحدهما
الداعي الخاطر إلقاء من الشيطان هللا مكَّن وقد األول، الخاطر معصية إىل يدعوه الشيطان من واآلخر
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

العقل موضوع إىل إحالتها من أكثر واالختيار الحرية موضوع إىل الخواطر وتُِحيل
والثاني هللا من األول متضادَّين، الخاطران يوجد فقد نبوة؛ إىل حاجة دونما بذاته املكتفي
يكون وقد الخواطر.30 معركة يف الثاني عىل األول ينرص أن اإلنسان وعىل «الشيطان»، من
الشيطان، من للعصيان خفي أمر يُقاِبله هللا، من للطاعة خفيٍّا أمًرا الطاعة إىل الدعوة خاطر
وقد بمعجزة، مقرون رسول بتوسط أو واسطة بال هللا من جليٍّا قوًال الخاطر يكون وقد
والثاني للطاعة، أحدهما واإلحجام؛ اإلقدام عىل القلب يف باعثنَي مجرد الخاطران يكون
وإال تشبيه، أو تشخيص أو تجسيم إىل حاجة دونما بينهما االختيار أجل من للمعصية،
ويتسلسل آخر، شيطان من واآلخر هللا من واحد بخاطَرين؛ تكليفه الشيطان حال يف َلِزم

األول بالخاطر أفرده ولو الخاطَرين، أحد اختيار منه ويصح دواعيه به ليعتدل العاقل قلب يف الرش إىل
(األصول، اإللجاء مع تكليف وال ضده، إىل يدعوه ما مقابلته يف ليس ألنه إليه؛ يدعوه ما إىل يلجأ َلكان

ص١٥٤-١٥٥).
عىل هللا يُوِرده واالستدالل النظر إىل الداعي الخاطر الهذيل أبي فعند بالخواطر؛ أيًضا املعتزلة يقول 30

والخاطر وترهيبه، بتخويفه عليه االستدالل عىل دواعيه به ويحرِّك طاعته، إىل به يدعوه العاقل قلب
ص٢٧-٢٨)، (األصول، عرضان وكالهما األول، الخاطر طاعة عن به يصده الشيطان ِقبل من الثاني
خفي قول وهو األمر، مجرى جاري هللا ِقبل من واالستدالل الخاطَرين وجود عىل وابنه الجبائي ووافقه
قول الشيطان يُلقيه الذي الخاطر وكذلك قلبه، يف ذلك يُلقي مَلًكا يُرِسل أو العاقل قلب يف هللا يُلقيه
وقول فكر، أو علم معنى عىل أنه الخاطر صفة كون يف الهذيل وأبي أبيه قول وأنكر به، يُخاِطبه خفي
يكون إنما هللا من اإليحاء بأن أقر قد ألنه املعنى؛ يف (األشاعرة) قولنا مثل هذا مثل يف الجبائي ابن
رسول إىل أو واسطة بال هللا إىل مضاف جيل قول إنه ُقلنا أنَّا إال الوساوس، جنس من ليس الذي بالقول
غري ملًكا، عبده إىل هللا من الرسول يكون أن نُنِكر ال ولكن مَلك، إىل أو هللا إىل هو وأضافه متوسط
خاطَري هللا خلق النظَّام وعند ص٢٧-٢٨)، (األصول، صدقه عىل تدل بمعجزة مقرونًا كونه نُوِجب أنَّا
إىل املعصية بخاطر ودعاه ليفعلها، الطاعة إىل الطاعة بخاطر ودعاه العاقل قلب يف واملعصية الطاعة
الراوندي ابن عن وُحكي ص٢٧)، (األصول، الخاطَرين بني االختيار له ليتم ولكن ليفعلها، ال املعصية
الراوندي ابن وعند جسمان، الخاطَرين وأن ليُعىص، ال للتعديل وضعه أنه إال هللا من املعصية خاطر أن
يدعوها خاطر إىل تحتاج فال وتُِحبها إليها وتميل وتجعلها تفعلها أن النفس شأن من التي األفعال أن
يُوازي ما مقدار الدواعي من لها أحدث بها أمر إذا هللا فإن منها وتنفر تكرهها التي األفعال وأما إليها،
ما والرتغيب الدواعي من زادها وتُِحبه إليه تميل ما إىل الشيطان دعاه وإن منها، ونفارها لها كراهتها
طباعها وتنفر تكرهه ما فعل النفس من يقع أن هللا أراد وإن الغلبة، من ويمنعه الشيطان داعي يُوازي
إىل النفس فتميل منه، لذلك الكراهة من عندها ما ل يفضِّ والتوفري والرتهيب والرتغيب الدواعي جعل من

ص١٠١-١٠٢). ج٢، (مقاالت، طباًعا فيه ورغبت إليه دعت ما
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

العقلية حات واملرجِّ النفسية البواعث هي إنما الخواطر أن والحقيقة نهاية.31 ال ما إىل األمر
تميل وما ورغباتها، وميولها النفس طباع إىل أقرب وهي بينها، يختار اإلنسان تجعل التي

صنوان. والطبيعة فالعقل طباًعا؛ منه تنفر وما إليه
إن اإلنسانية فاألفعال التصفية؛ طريق عن والقبح الحسن معرفة اإلنسان يستطيع قد
وبالتايل املجردة؛ والنفوس املالئكة إىل أقرب تكون بحيث فاعلها نفس ترتفع ة خريِّ كانت
أفعالها كانت إذا أما ثوابها. ذلك وكان يُرِشدونها أنبياء وإىل خارجها من نبوة إىل تحتاج ال
نظرية وهي عقابها، ذلك يف وكان الحيوان، عالم من واقرتبت أسفل إىل هبطت سيئة
النور إىل الصعود األخالقية؛ التطهرية اإلرشاقية النظريات إىل أقرب هي التي التناسخ
يف العالم هذا يف ذلك يتم بل العقاب، أو للثواب آخر عامًلا تحتاج ال الظلمة. إىل والهبوط
أيًضا يحتاج ال الذي الباطني العقل القلب، تصفية هو هنا العقل املتعاقبة. الحياة دورات

االستداليل.32 بالعقل أسوة نبوة إىل
املتميِّز، الوعي صاحبة العاقلة الصفوة عىل إال تصُدق ال النظرة هذه أن والحقيقة
أن تبنيِّ ولكنها اإلطالق، عىل لألنبياء تكذيبًا ليست هي الناس، عامة عىل تصُدق ال ولكنها
العبادات خاصًة أمور، هناك للعامة فبالنسبة عنها.33 االستغناء عىل قادر الصفوة عقل

أن يلزمه الشيطان، جهة من واآلخر هللا جهة من أحدهما خاطَرين، جهة من بالتكليف قال من 31

ال ذلك يتسلسل حتى وثالث آخر، شيطان من واآلخر هللا من أحدهما بخاطَرين؛ الشيطان تكليف يكون
الخاطَرين. عن يختاره وفيما فعله من املختار يستغني قد برش قال لذلك ص١٥٦)؛ (األصول، نهاية إىل
تلزم قد أيًضا الهذيل أبو قال ولذلك يخطر؛ شيطان ينقل لم وأنه هللا خلقه شيطان بأول ذلك يف واحتج

الخواطر. برضورة وجعفر إبراهيم يقول حني يف خاطر، غري من املتفكِّر الحجة
نفس ارتفعت مستقيمة وسنن قويم منهاج عىل كانت إن اإلنسانية األفعال إن التناسخية تقول 32

بالسفليات والتشبيه الحيوانات منهاج عىل أفعاله كانت وإن مَلًكا، أو نبيٍّا تصري بحيث امللكوت إىل فاعلها
الدوام عىل وهكذا منها، أسفل أو الحيوانات درجة إىل نفسه انحطَّت والشهوات الرذائل يف واالنغماس
مما كله وذلك عقاب، وال حرش وال كتاب وال حساب وال جزاء عالم ال ثم ولبس، ودور عرص انقىض كلما
إذ فعًال؛ له يقبِّح أو فعًال له ن يحسِّ مثله هو ما إىل باإلنسان حاجة فال الدهر، طول عىل بالعقول ُعِرف
ص٣٣٩-٣٤٠). ص٣٢٣-٣٢٤، (الغاية، الدوام عىل وهكذا فعل عىل جزاء يف أو يُجزى فعل يف يزال ال
يف والتناسخية الرباهمة مع اشرتاكها من بالرغم الصابئة أقوال الدين أصول علم مصنَّفات تذُكر وال

للنبوة. العقلية باالستحالة القول
(املغني، محمد لرشيعة اليهودي تكذيب مثل لألنبياء، الربهمي بتكذيب الجبار عبد القايض يتهم 33

ص١٧٤). ص١٦٠-١٦١، األصلح، ج١٤،
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

معرفة استطاع وإن إليها االهتداء العقل يستطيع ال إذ لبيانها؛ نبوة إىل حاجة يف وأشكالها،
جوهر تكون ال وأشكالها العبادات أن للخاصة بالنسبة األمر ويظل وغايتها، منها الحكم
النبوة تكون قد إليها. يصل أن العقل يستطيع نظرية معارف حقيقتها يف هي التي النبوة
ليست ولكنها العقل، وإعمال النظر ممارسة عىل يتعودوا لم الذين الناس لعامة رضورية
إما التعود هذا ينشأ وقد العقل، إعمال وعىل النظر عىل تعوَّدوا الذين للخاصة رضورية
يُمِكن ذلك ومع أيًضا، الفالسفة أكَّده ما وهو مًعا، بكَليهما وإما باالكتساب وإما بالطبيعة
العملية خاصًة النبوة، حقائق تُدِرك أن التلقائية وببصريتها الشعبي بحسها أيًضا للعامة
ملا نظًرا الغفرية الجماهري إليها تتوق التي الحقائق وهي والعدالة، املساواة مثل منها،
النبوة، حقائق إدراك يُمِكنها بضنكها والعامة بعقولها، فالخاصة وضنك؛ فقر من تُعانيه
من املجتمع أفراد كل فيُصِبح خاصة، إىل العامة تحويل التعليم نرش بواسطة يُمِكن كما
فقد ورشيعة، عقيدة وعمًال، نظًرا يشء كل يعرف أن يستطيع العقل كان وإذا الخاصة،
الرسل، عن غنًى يف العقل كان وإذا العقل.34 يحظرها األشياء بعض إلباحة ُممِكنة تظل
وتأسيس والدوران اللف إىل حاجة دونما معرفته إىل العقول اضطرار هللا بإمكان كان فقد
األساس هو العقل كان وإذا النقل، يف يقدح العقل يف يقدح من وجعل العقل عىل الوحي
ن يحسِّ العقل كان إذا مندوحة؟ العقل يف كان إذا الرسل من الفائدة وما النقل؟ ففيَم
بالعقل ثقة ولكنه بالرأي، استبداًدا العقل باكتفاء القول ليس الوحي؟35 فائدة فما ويقبِّح،

الحجر، وتقبيل العاقلة، الدية إيجاب وحسن ونِصابها، والزكاة وتقديرها، الصالة وجوب مثل وذلك 34

والوطء الخمر، رشب وقبح السجود، يف والتمكني الجمار، ورمي والهرولة، واملروة، الصفا بني والسعي
وأيًضا ص١٠٨–١١١)، (التمهيد، بالسمع يُدَرك ذلك كل الصلوات، ترك وقبح يمني، ِملك وال عقد بغري
وفاَرقوهم واالستدالل، النظر إىل الخواطر دعاء يف الرباهمة املعتزلة وافق وقد امُلِرضة، غري البهائم ذبح
لغرٍض وإيالمها وتسخريها البهائم كذبح العقل حظره ما وإباحة الدعوة لغرض الرسل بعث إجازة يف
حسنه جواز بالعقل معلوًما يكن لم وإيالمها البهائم بذبح الرشع ورود لوال هاشم أبي وعند فيها، ادَعوه

ص٢٦-٢٧). (األصول، الغرض ألجل
به أوىل كان فقد اإليمان، إىل الضالل من ليُخِرجهم الناس إىل الرسل بعث هللا كان إن الرباهمة يقول 35

ص١٠٩؛ األدلة، ملع ص٥٥-٥٦؛ ج١، (الفصل، به اإليمان إىل العقول يضطر أن ملراده وأتم حكمته يف
الحسن بإرجاع األشاعرة عليهم ويردُّ ص١٠٠-١٠١). االقتصاد، ص١٥٤؛ املحصل، ص٢٠٧؛ الطوالع،
أيًضا انظر ص١٨٣–٢١٧؛ ج٢، العضدية، ص٢٠٣؛ ص٢٤، (األصول، الرشع إىل العقليَّني والقبح

السمع؟) دور هو ما (ج) العقل، إثبات (٢) والنقل، العقل رابًعا: الغائي، العقل الثامن: الفصل
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يتمثل إنما العقل ضد النبوة عن فامُلداِفع النبوة؛36 إليه ترمي ما وهو الستقالله، وإعالن
إىل حاجة دونما بذاته ُمكتفيًا العقل عن واملدافع اكتمالها، قبل األوىل مراحلها يف النبوة
وكمال العقل، الكتمال وسيلة فالنبوة اكتمالها؛ بعد مراحلها آخر يف النبوة يتمثل إنما نبوة

النبوة. غاية العقل

العملية االستحالة (ج)

للعقل. ا مضادٍّ الرشائع اعتبار نفي أو ابتداءً التكليف نفي عىل العملية االستحالة وتقوم
يكون وبالتايل نقمة؛ التكليف فإن نعمة الخلق كان وإذا التكليف؟ ثم الخلق إىل الداعي فما
كيف إذ أمور؛ عدة يف تفصيًال التكليف استحالة وتتمثل وآخره، أوله بني ُمتناِقًضا الفعل
من ومعلومة هللا بقدرة واقعة كلها األفعال كانت ملا األفعال جرب مع ُممِكنًا التكليف يكون
رشعية عىل يقيض سلًفا يشء كل تعَلم ُمطَلقة إرادة أمام اإلنسان حرية ضياع إن قبل؟
مصري سلًفا ومعلوم نبي يُبَعث كيف ثانيًا. ذاتها النبوة وجود أسباب وعىل أوًال، التكليف
مقدَّر اإلنسان ومصري التبليغ فائدة ما ال؟ أم سيهتدي كان وإذا سيفعل وماذا اإلنسان
أُرِسلت ولو حتى كافًرا سيموت أنه سلًفا معروف وهو اإلنسان يُعاَقب كيف قبل؟ من
التعب من يلزمه ملا إرضار التكليف أن كما قبيح، ظلم والعقاب سفه، ذلك الرسل؟ إليه
اآلخرة، يف وعقاب الدنيا يف تعب فهو الرتك؛ حالة يف والعقاب الفعل، حالة يف والنصب
عن منزَّه فاهلل هللا عىل يعود لغرض كان وإذا عبثًا، يكون فإنه لغاية ال التكليف كان وإذا
وهو رضًرا يكون أن فإما اإلنسان عىل يعود لغرض كان وإذا العاملني، عن وغني األغراض
بالعقاب، إرضار فالتكليف له؛ وجود ال ما وهو نفًعا يكون أن وإما العقل، يرفضه ُمنتٍف
الفعل يف دام ما لوجوبه فائدة فال الفعل مع التكليف كان وإذا وللعصاة، للكفار خاصًة
ُمحال، الفعل قبل الفعل ألن يُطاق؛ ال بما تكليًفا يكون فإنه الفعل قبل كان وإذا عنه، غنًى
ال فالفاعل هللا، معرفة عن ويحيد التفكري عن يشغل الشاقة باألفعال التكليف فإن وأخريًا

فاعًال.37 يكون ال والحكيم حكيًما يكون

يقولون ال فهم بالرأي؛ باالستبداد والرباهمة والصابئة الفالسفة مثل للنبوات امُلنِكرين حزم ابن يتهم 36

ص٥٦). ج١، (امِلَلل، عليها التعايش يُمِكنهم حتى عقلية حدوًدا يضعون بل أمرية، وأحكام برشائع
(املحصل، ُمحال بالتكليف القول لكن بالتكليف، هللا عند من جاء إنما اإلنباء إن التكليف ُمنِكرو يقول 37
كيف (أ) لوجوه: ُمماِنع والتكليف باتفاق، فائدتها ألن التكليف عن تخلو ال البعثة إن قالوا ص١٥٤).
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

مجرد تكليف بال فالخلق عليها؛ الرد يُمِكن التكليف ضد الُحَجج هذه كل أن والحقيقة
هو الطبيعية الظواهر باقي عن اإلنسان يميِّز ما وإن حرية، دون ومادة عقل، دون طبيعة
نعمة التكليف فإن نعمة الخلق أن فكما مثلها؛38 مخلوق مجرد كان وإال الحر، التكليف
الجرب، بعقيدة يبطل التكليف أن صحيٌح الحرية، يف التكليف ونعمة الطبيعة يف الخلق
يبطل ال ولكنه املكلَّف، أفعال ذلك يف بما هللا بقدرة يتم يشء وكل التكليف يتم فكيف
افرتاض عىل النبوة يف قدًحا يكون التكليف إن العدل. ُمكتَسبات أحد وهي االختيار بحرية
مربِّرات للوحي يكون وبالتايل االختيار؛ حرية عىل قائًما كان إذا قدًحا يكون ال ولكنه الجرب،
االستيقاظ مشقة آجلة؛ منفعة أجل من ذلك فإن عاجًال إرضاًرا التكليف كان وإذا وجوده،
تُعاِدلها ال الصيام ومشقة الصالة، وفوائد املبكِّرة األفعال منفعة تُعاِدلها ال للصالة مبكًِّرا
ال بالنفس والتضحية الجهاد ومشقة باآلخرين، واإلحساس النفس عىل السيطرة يف مآثره
القبيح والفعل األفعال.39 يف نان متضمَّ والعقاب والثواب الحق، وبقاء األمة نرص يُعاِدلها
حياة فيه األفراد من والقصاص الناس، وحكم الضمري تأنيب داخله؛ من عقابه يتضمن
وتحقيق الطبيعة وكمال الحرية وازدهار الرسالة تحقيق هو التكليف غاية وإن للمجموع،
والقدرة الطاقة حدود يف يُطاق، بما الفعل قبل تكليف والتكلف اإلنساني، الوجود إمكانيات
عن تعبريًا داخيل التزام هو بل الخارج، من تكليًفا وليس ُممِكن، فهو وبالتايل واألهلية؛
عميل، تكليف هي بل باهلل، نظرية معرفة الغاية ليست العالم. تغيري عىل اإلنسان قدرات
له. وإتمام تحقيق بل النظر، يف ضعًفا ليس فالفعل بالفعل، النظرية املعرفة تحقيق وهو
الرشيعة ملعارضة نظًرا وقوعها يمتنع قد فإنه وإمكانها، بالبعثة االعرتاف تم ما فإذا
الجوع ل وتحمُّ وإيالمه، الحيوان ذبح مثل هللا، عند من تكون ال وبالتايل العقل؛ ملقتضيات

قبيح. إذن فالتكليف قبل؟ من ومعلومة هللا بقدرة واقعة األفعال كانت ملا الجرب مع التكليف يكون
عبث، وهو لغرض ال إما التكليف (ج) العقاب. أو بالفعل التعب من يلزمه ملا إرضار التكليف (ب)
إرضار والتكليف نفع، أو ُمنتٍف وهو إرضار إما وهو العبد إىل أو منزَّه، وهو هللا إىل يعود لغرض أو
الفعل قبل وإما لوجوبه، فيه فائدة وال الفعل مع إما التكليف (د) والعصاة. للكفار خاصًة بالعقاب،
التفكري عن يشغل الشاقة باألفعال التكليف (ه) ُمحال. الفعل قبل الفعل ألن يُطاق ال بما تكليف وأنه

ص٣٣٤–٣٤٣). (املواقف، هللا معرفة يف
َواْلِجبَاِل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا دائًما: إليها املشار القرآنية اآلية معنى هو هذا 38

.(٧٢ :٣٣) اْإلِنَْساُن﴾ َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ
ص٣٣٩. ص٣٢٣، الغاية، ص١٥٦؛ األصول، 39
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الشاقة، باألفعال والتكليف البدن، صالح بها التي املالذ ومنع معيَّنة، أيام يف والعطش
العقل، تُواِفق ال التي الشعائر ببعض واإلتيان اآلخر، البعض عىل األماكن بعض وتفضيل
إىل وإباحته الشوهاء الحرة إىل النظر تحريم مثل تُعاِرضه، التي األحكام ببعض وااللتزام
ألنها مستحيلة؛ وتجعلها النبوة يف تطعن ال األشياء هذه أن والحقيقة الحسنة.40 األمة
واملعامالت صورة فيه والعبادات شعائر، وال فيه طقوس ال فالوحي التوحيد، جوهر ليست
أخرى، بصور املضمون تمثُّل أو املضمون دون بالصورة القيام ويُمِكن املضمون، هي
األشياء وترك الداللة وأخذ دالالتها إدراك يُمِكن ذلك ومع الوحي، جوهر تمس ال فالطقوس
إيجاد ويُمِكن واملروة، الصفا بني والسعي الجمرات رمي مثل رموز منها فالبعض الدالة؛
واألطالل اآلثار زيارة يف اإلنسان ورغبة بالذكريات يتعلق فيما البرشية التجربة يف دالالتها

ال ما عىل ُمشتِملة فوجدناها الرشائع تتبَّعنا وقالوا: وقوعها ومنعت البعثة بإمكان اعرتفت طائفٌة 40

الجوع ل وتحمُّ وإيالمه، الحيوان كإباحة وذلك هللا، عند من ليست أنها فعِلمنا والحكمة، العقل يُواِفق
الفيايف، كطي الشاقة األفعال وتكليف البدن، صالح بها التي املالذ من واملنع معيَّنة، أيام يف والعطش
ومضاهاة تماثُلها، مع ببعض والطواف بعض، يف والسعي ببعض، والوقوف املواضع، بعض وكزيارة
سائر عىل له مزية ال حجر وتقبيل مرًمى، إىل ال والرمي الرأس وكشف التعري يف والصبيان املجانني
وجوازه صفقة يف الفضل أخذ وكحرمة الحسناء، األمة دون الشوهاء الحرة إىل النظر وكتحريم األحجار،
الرسالة فساد عىل الدليل ص٣٤٨-٣٤٩). (املواقف، واملفاسد املصالح يف استوائهما مع صفقتنَي يف
من واملنع الصيام، أيام يف والعطش والجوع الحجر، وتقبيل بالبيت، والطواف الصفا، بني السعي قبح
من واملروة الصفا وبني غريه، وبني الحرام البيت بني فرق ال وأنه األجسام، تُصِلح التي املالذ فعل
ص١٠٦-١٠٧). (التمهيد، الحكيم أوامر من ليس أجمع ذلك أن فتثبت غريها، وبني عرفة وبني البقاع
من العقول تحظره ما بإباحة هللا عن يُخِرب أنه الرسالة مدَّعي كذب عىل الدليل أن الرباهمة وعند
يبعث أن وال العقول تحظره ما يُبيح أن يجوز ال والحكيم وتسخريه، وسلخه وذبحه الحيوان إيالم
بإباحة وردوا الرسل إن الرباهمة قالت ص٢٦-٢٧). (األصول، وإباحته ذلك إطالق يف عليه يتكذب من
ذلك ألجل وكذَّبوهم الدية، العاقلة وتحميل ذنب، بال الحيوان وإيالم البهائم ذبح من العقل حظره ما
(التمهيد، واألطفال للبهائم هللا وإيالم واستسخارها، البهائم ذبح عىل اعرتضوا ص١٥٥). (األصول،
ذلك؛ يف والفالسفة املعتزلة بعض ويشارك ص٣٢٢). الغاية، ص٣٠٤–٣٠٧؛ اإلرشاد، ص١٠٢–١٠٥؛
حسنه جواز بالعقل معلوًما يكن لم وإيالمها البهائم بذبح الرشع ورود لوال الجبائي بن هاشم أبي فعند
أو لغرض وإيالمها وتسخريها البهائم ذبح اآلخر البعض وعند ص٢٦-٢٧)، (األصول، الغرض ألجل
من الرشائع أنكر من عىل الكالم يف فصٌل ص٥٦٣–٥٦٧). (الرشح، ألطاف أو مصالح هي أو عوض
كل استباحة إىل مليلها والرشائع الرسل الدهرية وتُنِكر ص٧٤–٧٨). ج١، (الفصل، الفلسفة إىل املنتمني

ص٢٩٤-٢٩٥). (الِفَرق، الطبع يُحيل ما
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

سرَي وتذكُّر املايض إىل بالذهن للرجوع املفكِّرين وآثار الشعراء ومنازل املحبني وأماكن
للنضال، رمز الجمرات ورمي للجهاد، رمز والسعي املجاهدين، حياة واسرتجاع األبطال
وشعائر طقوس إىل حاجة يف العامة ولكن الحكماء، فعل كما كليًة إسقاطها يُمِكن كما
يف الالعقيل الجانب هذا وبسبب وخاصة؛ عامة للجميع، أتى والوحي ومواكب، واحتفاالت
األحكام أساس التعليل يظل ولكن القياس، وأبطلوا التعليل الفقهاء رفض العبادات صور
إن بل للعقل، ا مضادٍّ الرشيعة يف ما كل فليس الترشيع؛ أصول من أصًال القياس ويظل
وإدراك بالعقل فهمها يُمِكن باملعامالت، يتعلق ما كل أي الِعباد، صالح بها التي األحكام

وقصدها. غايتها
ولكنها فائدة، عىل اإلنسان بها يحصل وسيلة غاية، ال وسيلة األمر نهاية يف والرشيعة
ولكن وعطًشا، جوًعا باآلخرين لإلحساس وسيلة مثًال فالصيام الوحيدة؛ الوسيلة ليست
ومشاكل الفقر بقضايا بااللتزام وذلك وحده، الصيام دون بذلك يشعر أن لإلنسان يُمِكن
طعامه فمن يخفِّ أن لإلنسان يُمِكن فإنه للبدن، الراحة من نوًعا الصيام كان وإذا الجماعة،
عىل إرادة لإلنسان أن عىل يدل الصيام كان وإذا صحته، عىل وحرًصا للبدن وقايًة ورشابه
يف اإلرادة هذه يُماِرس أن لإلنسان فيُمِكن العضوية، وظائفه يف التحكم عىل وقدرة بدنه
من الغاية كانت إذا الطريقة وبنفس فقر، أو سجن أو حصار حالة يف اجتماعية مواقف
الكفة لتُعاِدل الباطن إىل والرجوع اليومي الفكر وحضور الداخيل االطمئنان هي الصالة
أو التأمل أو بالتفكر بل وحدها بالصالة ال الغاية هذه تحقيق فيُمِكن اليومية، مشاغل مع
ووقوع بالوقت اإلحساس الصالة من الغاية كانت وإذا والعلوم، واآلداب بالفنون االكتفاء
فإنه قضاءً، الفعل َلكان وإال فعًال، لحظة لكل وبأن بالفور، واإلحساس الزمان يف األفعال
بالعمر باإلحساس ولكن وحدها، بالصالة ليس بالزمان اإلحساس هذا عىل الحصول يُمِكن
للتنفيذ يومية خطة ووضع تحقيقها، عىل العمل وبرضورة والرسالة بالغاية والشعور
الجسم ونظافة األعضاء وسالمة البدن صحة الصالة من الغاية كانت وإذا مراحل، عىل
هذه عىل يحصل أن يستطيع اإلنسان فإن والطهارة، والوضوء والقعود والقيام بالحركات
إذا وأخريًا الدائمة، وبالنظافة البدنية الرياضة طريق عن ولكن وحدها بالصالة ال الفائدة
فيه، ا حقٍّ لآلخرين وبأن له، ليس يملك ما بأن اإلنسان إحساس هي الزكاة من الغاية كانت
يستخدم الواقع يف ما وكل شيئًا، يملك ال الوحي وبنظام وبفكره بطبيعته اإلنسان فإن
من الغاية كانت وإذا للجماعة، حق يوجد بل ولآلخر، لألنا حق يوجد فال الجماعة؛ ملصلحة
اكتناز يمنع القتصاده وتنظيمه بفكره اإلنسان فإن األموال، ورفضكنز املال سيولة الزكاة

51



(٤) الثورة إىل العقيدة من

يف الواقعية أُُسسها ولها معقولة إذن العبادات لالكتناز. وليس لالستثمار فاملال األموال؛
من إنه حتى صورة، أو رسم أو سلطة أو قرار مجرد عىل تقوم وال اإلنسان، مصلحة

أفعال.41 هي بل عبادات، أو طقوس بأنها وصفها الصعب
الوصول يستطيع اإلنسان كان إذا والرشعيات العبادات إذن ملاذا سؤال، يَربز وبالتايل
وهو والثقافة، الوعي من حظٍّا أُوتي من إال ذلك يستطيع ال أخرى؟ بأساليب غاياتها إىل
يف األسلوب بهذا أتى فإنه الجميع مخاطبة يف أسلوبًا الوحي كان وملا للجميع، يتأتى ال ما
قادرون مًعا والعامة فالخاصة به، والعمل وتطبيقه فهمه الجميع عىل يسهل حتى التعامل
عىل الحصول عىل القادرون هم وحدهم الخاصة ولكن العبادات، فهم عىل سواء حدٍّ عىل
من درجة عىل يكون أن واستطاع خاصة كله املجتمع كان وإذا أخرى، بوسائل الغايات
قد الوسائل اتحاد ولكن متعددة، بوسائل الغايات نفس إىل يصل فإنه والثقافة، الوعي
أخرى وسائل من الغايات إىل للوصول ضمانًا وأكثر السلوك توحيد من نوًعا أيًضا يكون
يف متفقتان والرشيعة فالفلسفة قبل؛ من الحكماء الحظه ما وهو التجربة، تحت زالت ما
الفلسفة بني االلتقاء نقطة هي األخالق وكأن كمالها، وتحقيق النفس صالح وهو الغاية
الصور وحضور الداخلية الفضائل بغياب نفاق إىل الرشائع تطبيق أدَّى ما فإذا والرشيعة؛
العاقل ُخريِّ وإذا حياتها، الرشيعة وإىل مضمونها الصورة إىل لتُعيد الفلسفة أتت الخارجية
األكمل. هو األول َلكان الرشائع وحضور التقوى غياب بني أو الرشائع دون التقوى بني
مسموح إنه يُقال أن ذلك رشعية إلثبات يكفي فال وإيالمه الحيوان بذبح يتعلق فيما أما
إلرادة تابَعني مًعا والطبيعة العقل وجعل للرشعية، خارجي ر تصوُّ فهذا املالك، ِقبل من به
وملاذا له. ر مسخَّ يشء وكل الكون، سيد اإلنسان أن باعتبار ذلك فهم يُمِكن إنما خارجية
عن العوض وقانون االستحقاق قانون هناك لذلك أوىل؟ باإلنسان والرفق بالحيوان الرفق

والظلم. للجور ونافيًا للعدل مقيًما نفسه عن راضيًا اإلنسان يعيش كي اآلالم

ممكنة النبوة (3)

ورضورتها بوجوبها والقول جائزة، أي ُممِكنة فهي مستحيلة أو واجبة النبوة تكن لم إن
يف فهو بإمكانها القول أما نفي. دالئل إىل حاجة يف باستحالتها والقول إثبات، إىل يحتاج ال
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

دليل أكرب بالفعل اليشء وقوع وكأن إمكانها عىل دليل بالفعل ووقوعها إثبات، إىل حاجة
الفكر أسبقية من معروف هو ما عىل ثانيًا وقوعها ثم أوًال النبوة إمكان يثبت ال إمكانه. عىل
الواقع بأسبقية أي وقوعها؛ بعد النبوة إمكان يثبت ولكن الحادثة، عىل واملبدأ الواقع، عىل
اإلمكان يثبت استقرائيٍّا. بعديٍّا يتم بل استنباطيٍّا قبليٍّا النبوة إثبات يتم ال الفكر. عىل
أصول لعلم العام التوجيه مع يتفق ما وهو اإلمكان، من الوقوع يثبت وال الوقوع من
إىل الطريق هو الحادث معرفة وأن التوحيد، عىل سابًقا الوجود مبحث اعتبار يف الدين
واقعة الرسالة دامت ما اإللهيات. عىل الطبيعيات سبق الحكماء، وبلُغة القديم، معرفة
وهدًما للواقع إنكاًرا باستحالتها القول أو النبوة إنكار كان ثَم ومن الوقوع؛ ُممِكنة فالنبوة
أحد يقول ال حتى جائزة فالنبوة وقعت، قد عليها، ونحن محمد، نبوة دامت وما للرضورة،
وقوعها من النبوة وقوع فإمكان تقع؛ لم أم وقعت قد السابقة النبوات هل أدري ال أنا
بوقوعها يسلِّم ال بمن نفعل ماذا ولكن، بالفعل، بالحركة يكون الحركة إثبات أن كما بالفعل
والنقل واملقروء ن املدوَّ الكتاب مقدمتها ويف الحسية القرائن هناك بالفعل؟ حدوثها ويُنِكر
الواقع يسبق يشء فال نعم، للمبدأ؟ الواقعة ع ترشِّ وهل فكًرا؟ الواقع يُثِبت وهل املتواتر.
ابتداءً الرشيعة وضع أن الفقه أصول علم ويف واقعيته، يف تكمن إنما املبدأ ورشعية رشًعا،
يثبت وهل للتكليف.42 ووضعها لالمتثال وضعها الوقت نفس يف هو لألفهام ووضعها
أوًال مراحلها آخر يف النبوة تثبت كما واقع، والخاص تجريد فالعام الخاص؟ من العام
وهناك متواتًرا، نقًال املنقولة النبوة ختم يف عنها يُخِرب التي السابقة النبوات تثبت أن قبل
إمكانية فاألُوىل أخرى، ناحية من تحقيقها وبني ناحية من ووقوعها النبوة إمكان بني فرق

األفعال.43 بحرية تتحقق عملية إمكانية الثانية بينما خالصة نظرية
الحياة يف املبارشة واملعرفة الحدس وجود بدليل الوقوع ُممِكن الوحي يكون وقد
اآلخر البعض وإبداع البعض وإلهام العقول يف البرش تفاُوت أن والحقيقة اإلنسانية،
عىل وقدراته اإلنسان إبداع إىل يُشري بل النبوة، إثبات يعني ال ثالث لفريق الخارق والذكاء
وال فعيل، وتحقيق عميل ترشيع هي بل فقط، نظرية معرفة ليست النهاية يف والنبوة الخلق،

.Les Méthodes d’Exégèse, section III, chapitre I األوىل: رسالتنا انظر 42
ص١٥٥-١٥٦). ج١، (امِلَلل، املستحيلة وال الواجبة ال الجائزة القضايا من الرسل انبعاث األشعري عند 43

إمكان يف ص٣١٨). (الغاية، ممتنعة أو واجبة ليست فالنبوات العقيل، الجواز هو الحق أهل مذهب
ص٣٤٢). (املواقف، اإلمكان عىل دالٌّ الوقوع عىل الدال فإن محمد، نبوة إثبات فيه وحجتنا البعثة،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

تحتاج ال املبارشة فالرؤية مرئية، أو مرئية غري وسائط إثبات إىل الوحي وقوع إمكان يحتاج
بها فالنبوة واللطف؛ الصالح نظريتَي طريق عن النبوة إمكان يثبت وقد وسائط.44 إىل
العقليَّني والقبح الحسن إىل بالعودة للنبوة إثبات وذلك ولطف، تََفضل وهي الِعباد، صالح
من ُمستَمد خالص نظري بدليل النبوة تثبت وقد العدل.45 مظاهر كأحد الغائي، والعقل
تكون وبالتايل وقادر؛ متكلِّم فاهلل والقدرة، الكالم خاصًة وصفاته، هللا وجود أي التوحيد؛
النبوة كانت وملا جائزة، هللا أفعال ألن ُممِكنة النبوة قدرته. يف والبعثة كالمه من النبوة
وجود استعمال فإن هللا، وجود إلثبات النقلية والشواهد النص ملنهج طبًقا أيًضا تستعَمل
هللا وجود إلثبات تراجعيٍّا النبوة استعمال من الفائدة وما الدور. يف وقوع النبوة إلثبات هللا
النبوة ترتاجع وملاذا العقليات؟ السمعيات تُثِبت وكيف التوحيد؟ يف إثباته قبُل من تم وقد
إىل أي التاريخ يف الرسالة وإىل إليهم امُلرَسل إىل تتقدم وال النبوة، قبل ما إىل أي امُلرِسل إىل

النزول؟46 أسباب أم هللا لنا بالنسبة النبوة مصدر وهل النبوة؟ بعد ما
ويف العموميات، العقل يُعطي بعدما التفصيالت تُعطي بأنها نظًرا النبوة تثبت وقد
اإلنسان يستغني وقد للعقل، تابعة النبوة وتكون النبوة، فوق العقل يكون الحالة هذه

وجود عبده محمد ويُثِبت ص١٠٨–١١٤). (الرسالة، الوحي إمكان إلثبات عبده محمد حجة تلك 44

مما هللا؛ هم خصَّ ممن األرواح تلك وأشباح العفاريت بتََمثل املكَرمون املالئكة وهم العالية األرواح بعض
بإثبات إال إمكانها تُثِبت ال النبوة وكأن الغيبيات، ضد فورية حجة امليتافيزيقية االستحالة نظرية يُعطي

ص١١١–١١٤). (الرسالة، العقل حدود يتجاوز وما واألشباح واألرواح والعفاريت الجن
إىل أدعى أنها بمعنى لطف فالنبوة واجب؛ فهو الواجب إىل يدعو وما الرضر، دفع العقل يف تقرَّر 45

ص٥٦٤). (الرشح، ولطف مصلحة الواجبات وفعل القبائح، اجتناب
إيجاب يف العذر وقطع ذلك فعل قد وأنه عباده، وبني بينه وسفراء خلقه إىل الرسل إرسال جواز 46

إرسال هلل يجوز ص٣٤). (التمهيد، املعجزات من صدقهم عىل به ودل اآليات من أبانهم بما تصديقهم،
خروج وال استحالة الرسل إرسال يف وليس يشاء، ما يفعل امللك مالك أنه والدليل األنبياء، وبعث الرسل
ص١٥٤-١٥٥). (األصول، العباد وتكليف الرسل بعثة جواز يف ص٦١). (اإلنصاف، العقول حقائق عن
عىل يعجز وال وقادر، متكلِّم أنه عىل الدليل قام (أ) والدليل: واجب، وال بُمحال وليس جائزة األنبياء بعثة
يقوم أن أي الرسل؛ إرسال جواز عىل الدليل قام (ب) وأصوات. ألفاظ بخلق النفس كالم عىل يدل أن
داللة وهو فعل منه ويصدر العادة، إجراء بحكم الضار واألمر اآلخرة يف النافع األمر عن خرب هللا بذات
صانًعا للعالم أن بإثبات الرسالة إثبات ص١٠٠). (االقتصاد، الخرب هذا وعىل الخرب ذلك عىل الشخص
أو باملشافهة والخطاب األمر حجة، لهم يكون ال حتى والنواهي األوامر عن عباده يُِضل ال قادًرا حكيًما
يجوز ال والحكيم حكيم، هللا إن ص٥٧-٥٨). ج١، الفصل، ص٣٢؛ الحصون، ص٥٩؛ (البحر، بالرسول

ص٦١). ج١، (الفصل، إنذار دون همًال عباده يرتك أن حكمته يف
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

فرعية تطبيقات إال التفصيالت وما األساس، هي فالعموميات التفصيالت؛ عن بالعموميات
تُعطي النبوة إن آخر قال لو وماذا الجسد. هي والتفصيالت الروح هي العموميات لها،
بالعقل؟ النبوة صلة إىل أقرب وهو التفصيالت استنباط يف العقل يجتهد حني يف العموميات
العلوم تتوقف أن يُمِكن وال الوحي، من وليست الطبيعي العلم من فهي املجرَّبات أما
األفراد، حسب ها لتغريُّ يقينية ليست التجربة كانت فإذا السمع، عىل والتجريبية الطبيعية
العقل أن كما آخر، إىل زمان ومن آخر إىل مكان ومن آخر إىل فرد من ُمطِردة فإنها
العادات ومجرى والتاريخ للطبيعة الشامل العقل هو بل املجرد، الصوري العقل هو ليس
وجدانية أو عقلية أو حسية بديهيات من اإلنسان لدى ما كل أي والوجدان؛ الحس وشهادة
األخرى النظرية املعارف أما الشعوب. وخربات العصور تجارب تؤيِّدها عامة إنسانية أو
ُمكتَسبات من أصبحت أن بعد إليها الوصول عىل قادر فالعقل وصفاته، هللا معرفة مثل
ثبوت بعد إال تثبت فال بالغيبيات يتعلق ما وكل والوعيد الوعد مثل املعاد أمور أما التوحيد.

واألخبار.47 الروايات إليها العلم طريق ألن النبوة؛
كان وملا الرئاسة. إىل وبالتايل التعاون؛ إىل اإلنسان حاجة بإثبات عمًال النبوة تثبت وقد
قانونًا تضع كي النبوة لِزَمت آخر، مع باالشرتاك إال معاشه يُقيم أن يستطيع ال اإلنسان
أن ببيان إال تثبت ال النبوة وكأن النظم، وتضع الرشائع وتسن االجتماعية العالقات ينظِّم
الخلق لصالح ورشيعة ونظام عادل حاكم من بد ال وأنه اإلنسان، ألخيه وحش اإلنسان
قادر ُحر اجتماعي لعقد داخيل ر تصوُّ أي غياب مع الصالح لتحقيق الخارج من تأتي
والعملية النظرية اإلنسان حاجات ع تنوُّ إن الرئاسة. شئون وتنظيم التعاون تحقيق عىل
القدرات ولديه النظري، والعلم الرضوري العلم واالستدالل، الحدس لديه محدود، ال أيًضا
حاجات لتلبية والعمل النظر النبوة أعطت ما فإذا والتحقيق، العمل عىل والجماعية الفردية
قبل ما إىل عاد اإلنسان وكأن ويص، إىل حاجة يف قاًرصا اإلنسان أصبح معلِّم إىل اإلنسان
وجعله اإلنسان بتدمري النبوة تثبت وملاذا خاتمها. إىل بعد تصل لم النبوة وكأن النبوات،
الهداية؟ بدعوى الوصاية عليه تفرض والحركة، الفعل عن عاجًزا واإلدراك، الفهم قارص

إرشاد (أ) هي: نظرية، خمسة منها يذُكر النبوة إمكان إلثبات الظواهري يذكرها دوافع عرشة من 47

الفاضلة. املَلكات لهم رشحوا (ج) والوعيد. والوعد اآلخرة إىل أرَشدوهم (ب) هللا. معرفة إىل العقل

ص١٧٠-١٧١). (التحقيق، الغيب بأنباء أنبَئوهم (ه) الفاني. عن واإلعراض الدائم طلب إىل لفتوهم (د)
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

وكأن بالوجوب، اإلمكان لحق حتى إمكانها إلثبات عادت قد النبوة وجوب ُحَجج أن يبدو
ُمقِنع.48 وجوب مجرد هو اإلمكان

اآلتية: األدوار إىل يؤدي قد النبوة إمكان إن

والصواب الخطأ محاوالت اإلنسان يتجنب حتى ُمطَلقة يقينية بداية الوحي يُعطي (أ)
عىل قادر العقل أن صحيٌح أقل. والتطبيق الفهم يف الخطأ احتمال ويبقى نهاية، ال ما إىل
دفعة ويعطي الجهد ويقلِّل الوقت يقرصِّ الوحي ولكن اليقينية، البدايات هذه إىل الوصول
امُلحَكمة األنساق وإيجاد االستدالل ذلك بعد العقل مهمة تكون ثم األوىل، باألوليات للعقل
عالقة هي إذن بالعقل الوحي عالقة واملكان. الزمان حسب والتكيف العملية والتطبيقات
االستدالل، يف لليقني رشط اليقينية البداية إن بالنتائج. املقدمات عالقة بالربهان، الحدس
تجريبها تم قد البدايات هذه أن خاصًة األوليات، علم أو البدايات علم هو كله الفكر وإن
التاريخ. يف قة ومحقَّ قبل من مجرَّبة وأصبحت البرشية، ر تطوُّ مدى عىل اإلنساني الوعي يف
بذلك ًقا محقِّ والقوانني النُّظم بعض ويسن األعمال لبعض الوحي يرشع قد (ب)
ذلك يعني وال مًعا. والعمل النظر بتأسيس يقوم وبالتايل ترشيعات؛ صيغة يف النظريات
النُّظم أيًضا بل الصالح، للعمل كطريق للعامة رضورية تكون قد التي الشعائر مجرد
تحقيًقا وأكثرها أفضلها إىل الوصول يف نفسه املنظِّر يُجِهد التي واالقتصادية السياسية
منها امُلستنبَطة والترشيعات النظريات بوضع واحد ذهن يقوم وعندما العامة. للمصالح
ذهن الستنباط الترشيعات وترك وحدها النظريات وضع من للخطأ احتماًال أقل ذلك يكون
وترشيعات نُُظم إىل أوًال حاجة يف الناس حياة كانت ملا عملية رضورة هنا الوحي آخر.
استنباط أيًضا البرشي للذهن ويبقى عليها، تقوم التي النظرية األسس تُدِرك لم وإن حتى

وكان نفسه، بأمر يستقل بحيث اإلنسان يكن لم ملا النبي: إىل اإلنسان احتياج يف عبده محمد يقول 48

يتوقف بما لهما ُمِعني فيما بينهما ويجري ومعاونته، جنسه أبناء من آخر بمشاركة إال يتم ال معاشه أمر
ظاهرة بآيات يختص شارع، يفرضه رشع، يحفظه عدٍل إىل احتاج النوع، أو الشخص صالح عليه
ويِعد بالعقاب امليسء يُوِعد مقالته، يف وتصدِّقه إجابته عىل وتحث طاعته إىل تدعو باهرة، ومعجزات
دوافع خمسة الظواهري ويذكر ص٧٣-٧٤). الرسالة، ص١٩٨؛ (الطوالع، النبي وهو بالثواب امُلطيع
للناس فصلوا (ب) الناس. فيه اختلف ما وبيان واحد إله عىل الخلق كلمة جمع (أ) هي: أخرى، عملية
ذكَّروهم (ه) التعاون. إىل وأرشدوهم األلفة للناس حبَّبوا (د) العامة. املصالح (ج) هللا. لرضا لهم يؤهِّ ما

ص١٧٠-١٧١). (التحقيق، له وواجباتهم هللا بعظمة
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وإمكانها واستحالتها، وجوبها، ثانيًا:

يف الضبط كان وكلما واملكان، للزمان طبًقا العامة الترشيعات من تفصيلية نظريات
حكمة هو األول الحدس كان فإذا أعظم، االستنتاجات يف الدقة كانت أحكم البدايات
وصياغة القوانني استنباط أساس هي تكون العامة النظرية فإن فلسفته، أو الترشيع

الترشيع.
فنظًرا املتجزِّئة؛ اإلنسانية النظرة ُمقاِبل للحياة شاملة كلية نظرة الوحي يُعطي (ج)
أي بعينها؛ طبقة يف محدود مجتمع ويف معنيَّ ومكان معنيَّ زمان يف اإلنسان لوضع
أن إال اإلنسان يستطيع ال اإلنسانية، املحدِّدات ولكل اإلنساني للموقف نظًرا باختصار
والشمول. العموم وعىل والتجريد الحياد عىل قدرة من لديه كانت الخاصمهما موقفه يُدِرك
يأمن وبالتايل للحياة؛ كلية شاملة نظرة ويُعطي التجزئة هذه يُقاِبل أن الوحي يستطيع
الخاصة النظرة ينتاب قد ملا ونظًرا املحدَّدة، الخاصة النظر وجهات يف الوقوع من اإلنسان
هذا من يحمي الوحي فإن والهوى، الرأي بني التمييز صعوبة ومن الحياد يف نقص من
عىل يقوم ال ُمحايًدا تصوًرا يُعطي الخالص الوعي عن تعبريًا باعتباره فالوحي الخطر؛
يُمِكنه كما الهوى عن يتجرد أن يُمِكنه الفيلسوف أن صحيٌح انفعال. أو مصلحة أو هًوى
املنظِّرين. من لعديد أكثر ضمانًا يمثِّل الوحي يظل ذلك ومع الشعور، حياد ق يحقِّ أن
النظر وجهات من الخالية املوضوعية الشاملة املعرفة هذه إعطاء عىل قادر إذن الوحي
األحكام لها تخضع التي والتميزات والرغبات األهواء من وخاليًا اإلنسان، بها يتميز التي
جماعة مصلحة أو فرد دون فرد نظر تأخذ ال متحيِّزة، غري ُمنِصفة الوحي حقائق البرشية.

ُعِرفت. قد العامة البرشية والحقائق اكتمل قد التاريخ وكأن جماعة، دون
اإلنسان أن فلو الشوط؛ واختصار املسافة وتقصري الجهد توفري للوحي يُمِكن (د)
إىل حاجة يف َلكان الترشيعات منها استنبط ثم النظريات عىل الحصول الخاصأراد بجهده
األسس يف النظري البحث مئونة اإلنسان ويكفي الحمل، لتخفيف الوحي يأتي أعمار. عدة
إبطال ذلك يعني وال والتحقيق. للعمل وجهده وقته اإلنسان يكرِّس حتى للتطبيق العامة
تخريج األصوليون اه سمَّ ما وهو التفسري يف عملية هنا العقل فمهمة العقل، لعمل اإلنسان
أساسها عىل والتي الواقع يف املؤثِّرة الِعلل معرفة أي املناط؛ وتحقيق املناط وتنقيح امَلناط
العالم فهم بني العميل، والعقل النظري العقل بني التفرقة تُمحى وهنا األحكام، قامت
حتى النظري اليقني الوحي أعطى التغيري. أجل من والفهم العمل، كيفية النظر وتغيريه.
اليقني عن يبحث حياته طيلة اإلنسان ظل فلو العميل؛ التطبيق عىل جهده اإلنسان يركِّز
منها؟ ويستفيد الحقيقة هذه يتمثل فمتى بعد. إليه يصل ولم انقىضنحبه فربما النظري
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

اإلنسان فيُعطي النصف، إىل املسافة تقصري للوحي يُمِكن يكتشفها؟ أن قبل يفعل وماذا
ل: األوَّ السؤال عىل وإجابًة العميل. للتطبيق وجهده عمره ص يخصِّ حتى النظري اليقني
قبل رضورية كانت النبوة بأن القول يُمِكن مستحيلة؟ أم ُممِكنة أم رضورية النبوة هل
ُممِكنة أصبحت ثم وإرادة، عقًال ويستقل اإلنساني الوعي يكتمل أن قبل فيها، مرحلة آخر

اإلنسان.49 واستقالل الوحي اكتمال بعد مستحيلة اآلن وهي الوحي، اكتمال لحظة

فيقول ُممتِنعة، مرحلة آخر وبعد وجوب، وبعدها إمكان، البعثة قبل النبوة أن أيًضا حزم ابن يرى 49

ثم الوجوب، حد ففي هللا بعثهم أن بعد وأما اإلمكان، باب يف واقع هللا يبعثهم أن قبل الرسل مجيء إن
ص٥٥). ج١، (الفصل، االمتناع فقصد بعده نبي ال أن الصادق أخرب
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دليل املعجزة هل ثالًثا:
النبوة؟ عىلصدق

املعجزة هل وقوعها؟ بعد صدقها عىل الدليل فما الوقوع، ُممِكنة أي جائزة؛ النبوة كانت إذا
وما داللتها؟ وما رشوطها؟ وما برهانها؟ وما املعجزة؟ تعني وماذا النبوة؟ صدق عىل دليل
والكرامة املعجزة بني الفرق وما مستحيلة؟ أم جائزة أم رضورية هي وهل أنواعها؟ هي
عىل القدماء ركَّز لقد بانقطاعها؟ منقطعة أم النبوة باستمرار مستمرة وهل والسحر؟
الوسيلة فأصبحت عنها، وبديًال بل النبوة، يف األول املوضوع أصبحت أنها لدرجة املعجزة

الحديثة. اإلصالحية الحركات حتى ذلك من تنُج ولم وسيلة، والغاية غاية

وداللتها ورشوطها، معناها، (1)

معناها (أ)

هو الحقيقة يف وامُلعِجز ونفيها، القدرة نقيض وهو العجز، من مأخوذة اللغة يف املعجزة
عجز إثبات هو للمعجزة األول فاملعنى للمبالغة؛ الهاء وِزيَدت هللا، وهو غريه يف امُلعِجز فاعل
أساًسا هللا من املعنى بهذا املعجزة عجزه. ونفي هللا قدرة وإثبات قدرته ونفي اإلنسان
ألوهيته صدق إىل حاجة يف الذي هو هللا وكأن النبي، صدق مثل آخر هدف لها وليس
يت وُسمِّ حقيقة، امُلعِجز هو هللا ألن مجاًزا إال النبي معجزة ى تُسمَّ فال له، الناس وتصديق
فاعل يظل ولكن النبي، عىل هللا يُظِهره بما اإلتيان عن يعجز نبيٍّا ليس من ألن كذلك
من وعىل نبوته، صدق عىل كدليل النبي عىل امُلعِجز إظهار عىل القادر وهو هللا، هو املعجز



(٤) الثورة إىل العقيدة من

عىل كدليل النبي عىل يُظِهرها هللا من املعجزات كانت وملا هللا. قدرة عىل كدليل بنبي ليس
هللا قدرة عىل دليل مجرد بل النبي، صدق عىل دليًال تكون ال قد الحالة هذه ففي هللا، قدرة
املعجزة تكون ملاذا أنه والحقيقة بنبي.1 ليس من وعىل النبي عىل امُلعِجز إظهار عىل القادرة
هلل تعظيم أنه أم هلل وتعظيم لإلنسان احرتام هذا هل هللا؟ وقدرة اإلنسان عجز العجز، من
رشط اإلنسان عجز وهل اإلنسان، عجز بإثبات هللا قدرة تثبت وهل اإلنسان؟ حساب عىل
األسد قدرة إلثبات أو النملة عجز إثبات الفيل قدرة إلثبات نحتاج وهل هللا؟ قدرة إلثبات
نفس يف هللا وقدرة اإلنسان قدرة إثبات يُمِكن أال يصفون؟ عما هللا تعاىل الفأر، عجز إثبات
قدرة وإن اإلنسان، قدرة حساب عىل دامت ما له تعظيًما ليس هللا قدرة إثبات إن الوقت؟
فوق ُمطَلقة قدرة إثبات املعجزة هدف كان فإذا اإلنسان. بعجز تثبت أن من أعظم هللا
إثبات تماًما، ذلك عكس الوحي غاية إن بل الوحي، غاية ليس فهذا املحدودة، اإلنسان قدرة
الطبيعة قوى رفض الوحي غاية ُمطَلقة. قدرة قادر اإلنسان وأن اإلنسان، فوق قدرة ال أن
كانت إذا العاقلة. غري القوى وكل واملصادفة البخت وقوى العاتية الطغاة وقوى والسيطرة
إثبات منها الغاية كانت إذا إثبات. إىل تحتاج ال فهذه ُمطَلقة، قدرة إثبات املعجزة من الغاية
أن كما النملة، سحق عىل قادر الفيل أن كإثبات فهو امُلطَلقة القدرة أمام اإلنسان عجز
يُوَضع وكيف والحياة. والقدرة العلم الصفات، يف التوحيد يف إثباته سبق قد موضوع ذلك
وليست عكسية بينهما العالقة ر تُصوَّ وكيف والنفي؟ اإلثبات يف ُمتكافئنَي وهللا اإلنسان
الوعي عالقة بينهما فالعالقة اإلنسان، قدرة إثبات هللا قدرة إثبات عند األَوىل إن طردية؟
خالص وعي فكالهما ، املتعنيِّ باإلنسان الكامل اإلنسان عالقة ، املتعنيِّ بالوعي الخالص
العبث وتجويز شأنه يف حطة اإلنسان عجز إثبات أن كما التعني، درجة يف فقط والخالف
خلق قد هللا كان وإذا بالتكليف؟ يُطاِلبه ثم عاجًزا إنسانًا هللا يخلق فكيف هللا. عىل والظلم
اإلنسان كان ولو قادًرا، اإلنسان القادر هللا يخلق أن فاألوىل ومثاله، صورته عىل اإلنسان

يصفون. عما هللا تعاىل مثله، عاجًزا هللا َلكان عاجًزا

غريه يف العجز فاعل الحقيقة يف وامُلعِجز القدرة، نقيض وهو العجز من مأخوذة اللغة يف املعجزة 1
توسًعا معجزات األنبياء صدق دالالت يت ُسمِّ ص١٧٠-١٧١). (األصول، للمبالغة الهاء وِزيَدت هللا، وهو
يعجز نبيٍّا ليس من أنه بها يظهر ألنه بذلك يت ُسمِّ وإنما العجز، خالق الحقيقة عىل امُلعِجز فإن وتجوًزا؛
ص١٦٩–١٨٥). (األصول، هللا من املعجزات ص٥). (النظامية، النبي عىل هللا يُظِهره بما اإلتيان عن
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النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

النبي، صدق عىل كدليل املعجزة دور يُِربز ثانيًا معنًى األول املعنى هذا عىل يُزاد وقد
صدق عىل الداللة نهايتها بل هللا، قدرة بدايتها ليس هدفها ويجعل املعجزة، من الغاية وهو
يتم لذلك الفاعلة؛ بالعلة سبق كما تعريفه ُمقاِبل يف الغائية بعلته لليشء تعريف وهو النبي.
وداللتها، اليقينية، صفاتها ويف األنبياء، نبوة عىل الدالة املعجزات عن املعنى هذا يف البحث
به يتعني وما املبعوث صفة ويف يجوز، ال وما فيها يجوز وما بها، األنبياء واختصاص
عليه، املعجزة تظهر فيمن البحث يتم كما عليها، يكون أن يجب التي أحواله يف غريه من
القرآن إعجاز حتى نبي كل معجزات ويف صدقه، عىل بها يُستَدل وكيف إليها، النبي وحاجة

النبوة.2 وختم الوحي يف مرحلة آخر يف
عىل وأمًرا الطبيعة لقوانني خرًقا تُصِبح عندما املعجزة عىل ثالث معنًى يُزاد وقد
وهي الغائية بالعلة أو هللا وهو الفاعلة بالعلة ليس معناها يكون وهنا العادة، خالف
ُمناِقضة العادة، خالف عىل طبيعية كظاهرة أي املادية؛ بالعلة بل النبي، صدق عىل الداللة
معارضتها عىل أو بمثلها اإلتيان عىل البرش تحدي التحدي؛ ويُصاِحبها الطبيعة لقوانني
والسؤال بمثلها.3 اإلتيان وعىل املعارضة عن عجزه اإلنسان إعالن وبالتايل وقوعها؛ ومنع

وقوع يف الكالم ص٣٣٩). (املواقف، هللا رسول أنه ادعى َمن صدق إظهار به ُقِصد ما املعجزة حقيقة 2

فيها يجوز وما بها األنبياء واختصاص داللتها، وكيفية صفاتها ثبوتهم، عىل الدالة املعجزات البعثة،
ج١٥، (املغني، عليها يكون أن يجب التي أحواله يف غريه من به يتبني وما املبعوث صفة يجوز، ال وما
معجزات صدقه، عىل بها يُستَدل كيف إليها، النبي حاجة عليه، املعجزات تظهر من ص٧-٨). النبوات،

ص١٦٩–١٨٥). (األصول، القرآن إعجاز نبي، كل
من كرامة ذي أو األنبياء من نبوة ذي صدق إلظهار التكليف دار يف للعادة خالًفا أمر ظهور املعجزة 3
املعارضة عدم مع بالتحدي ُمؤِذن للعادة خارق أمر … مثل معارضة عن به يتحدى من كون مع األولياء
تكون أن رضورة ص٣٣١). اإلرشاد، ص١١٠-١١١؛ األدلة، ملع ص٢٠٠؛ الطوالع، ص١٥١؛ (املحصل،
للعادات امُلناِقضات باملعجزات أيَّدهم ص١٥٦). التحقيق، ص٣٠٧–٣٠٩؛ (اإلرشاد، بالتحدي مقرونة
منزلة فينزل املعارضة، عن سليم بالتحدي ُمقِرتن للعادة خارق فعل املعجزة ص١٣٢-١٣٣). (النسفية،
ج١، (امِلَلل، املعتاد غري إثبات وإىل املعتاد خرق إىل ُمنقِسم وهو القرينة، حيث من بالقول التصديق
﴿ُسنََّة مثل: آيات، عدة يف الكون وسنن الطبيعة قوانني إثبات إىل كثريًا القرآن ويُشري ص١٥٥-١٥٦).
َقبُْل ِمْن َخَلْوا الَِّذيَن ِيف ِهللا ﴿ُسنََّة ،(٧٧ :١٧) تَْحِويًال﴾ ِلُسنَِّتنَا تَِجُد َوَال ُرُسِلنَا ِمْن َقبَْلَك أَْرَسْلنَا َقْد َمْن
:٣٥) تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َفَلْن لِنَي اْألَوَّ ُسنََّة إِالَّ يَنُْظُروَن ﴿َفَهْل ،(٦٢ :٣٢) تَبِْديًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن
ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد َوَلْن َقبُْل ِمْن َخَلْت َقْد الَِّتي ِهللا ﴿ُسنََّة (٤٣ :٣٥) تَْحِويًال﴾ ِهللا ِلُسنَِّة تَِجَد ﴿َوَلْن ،(٤٣

.(٧٧ :١٧) تَْحِويًال﴾ ِلُسنَِّتنَا تَِجُد َوَال ُرُسِلنَا ِمْن َقبَْلَك أَْرَسْلنَا َقْد َمْن ﴿ُسنََّة ،(٢٣ :٤٨) تَبِْديًال﴾
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

لإلنسان يُمِكن حتى وثابتة دائمة الكون سنن أليست الطبيعة؟ قوانني خرق يُمِكن هل اآلن:
يكون ال التحدي إن املعارضة؟ عدم مع مقرونًا التحدي فائدة وما وتسخريها؟ إدراكها
عدم هل املعارضة. عىل بالقدرة مقرونًا كان إذا إال الفرص تكافؤ عىل قائًما صحيًحا
واإلذعان؟ بالعجز التسليم هو اإلنسان لفعل األسمى النموذج وهل فضيلة؟ املعارضة
عن وعجزهم للطغيان واالستسالم القهر لقوى اإلذعان يف اليوم املسلمني مأساة أليست
وأصبح الدنيا يف مؤثًِّرا عامًال التحدي وأصبح قبل من الشيطان تحدَّى ولقد املعارضة؟

الشيطان. تحدي ملواجهة والعقول، والرشائع، والرسل، األنبياء مجنًَّدا، يشء كل

رشوطها (ب)

من تكون أن رشوطها فمن السابقة؛ تعريفاتها جملة من املعجزة رشوط استنباط ويُمِكن
وأن النبي، مقدور يف ذلك يكون أن دون للعادة خارقة تكون وأن مقامه، يقوم ما أو هللا فعل
يكون وأال عليها، دليًال تكون حتى النبوة ُمدَّعي عىل ظاهرة تكون وأن معارضتها، تتعذر
فالتصديق لها، مقارنة بل الدعوى عىل متقدمة تكون وإال لها، مكذِّبًا وأظهره ادعاه ما
املوت، بعد أو بعده أو زواله قبل التكليف زمن يف ذلك يتم وأن مقبول غري الدعوى قبل
األوىل بالتعريفات تُِخل الرشوط وبعض بقرينة.4 االكتفاء أو بها التحدي أيًضا ويُشرتَط
هللا مقام يقوم من هناك وليس مقامه، يقوم ما أو هللا فعل من تكون أن مثل لها، ومناقضة
وعدم الدعوة مع التطابق وأن «امَلالك»، أو الرسول ذلك يف بما سواه املعجزات عىل يقدر أو
مثل للصدق، آخر بمقياس بل املعجزة، مع القول تطابُق بمجرد يكون ال معها االختالف

أن دون للعادة خارقة تكون أن (٢) مقامه. يقوم ما أو هللا فعل من تكون أن (١) رشوطها: من 4

أنه ليُعَلم النبوة ُمدَّعي يد عىل ظاهرة تكون أن (٤) معارضتها. تتعذر أن (٣) النبي. مقدور يف تكون
ادعاه ما يكون أال (٦) للدعوة. موافقة تكون أن (٥) بقرينة. االكتفاء أو التحدي يُشرتَط وقد املقصود،
يُعَقل، ال الدعوى قبل فالتصديق لها، مقارنة بل الدعوة عىل متقدمة تكون أال (٧) لها. مكذِّبًا وأظهره
املوت، بعد تظهر وال ثانيًا، الدعوة ثم أوًال املعجزة تظهر ال الزمان، داخل التكليف، زمان يف تقع وأن
النبي حياة يف تحدث واملعجزة النبوة، عىل دليًال تكون ال الزوال وبعد التكليف، زوال قبل املعجزة وقوع
املغني، ص٣٠٧–٣١٥؛ اإلرشاد، ص٣٣٩-٣٤٠؛ (املواقف، وفاتهم بعد ال الوحي ر تطوُّ أثناء األنبياء أو

ص٧٩). ج٥، الفصل، ص١٢٦؛ والتجوير، التعديل ج٦،
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النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

للنبي، التكليف قبل تتم املعجزات من وكثري الواقع، مع املعجزة أو العقل مع القول تطابُق
الرعد مثل الطبيعية الظواهر يف مماته وبعد البشارة، يف معروف هو كما والدته وقبل بل
مستمرة فالكرامات باملوت أو التكليف بنهاية املعجزات َفت توقَّ وإن املوت.5 ساعة والربق

معجزة.6 البعثة وأثناء كرامة بعدها أو البعثة قبل إنها يُقال وقد املوت، بعد
يكون أن األول، الرشط أيًضا وهو للُمعِجز، الفاعل هو هللا للمعجزة، األول املعنى ومن
جنسها عىل يقدر ال ما األول املعجزة؛ من نوَعني بني القدماء يميِّز غريه. أو الفاعل هو
وإمساك البحر، وفلق حية، العصا وقلب واألبرص، األكمه وإبراء األموات، إحياء مثل غريه،
والثاني األصابع؛ بني من املاء وإخراج الحىص، وإنطاق القمر، وتشقيق الهواء، يف املاء
إىل والصعود الطفر عىل اإلنسان إقدار مثل املعجزة، لصاحب وكسبًا اخرتاًعا هللا خلق
مما بالعربية األعجمي لسان وإطالق القصرية، الساعة يف البعيدة املسافة وقطع السماء،
قدرة تحت يدخل وما هللا قدرة تحت يدخل ما التصنيف فمقياس العادة.7 به تجري ال

كما املسيح، للسيد بالنسبة املجوس وبشارة النجم ظهور مثل امليالد، معجزات األناجيل يف تُذَكر 5

وتساُقط املهد، يف الكالم معجزات القرآن يف وتُذَكر الصلب، أثناء والزلزال والربق الرعد ظواهر تُذَكر
شق جربيل نزول مثل البعثة، قبل املعجزات بعض تُذَكر السرية كتب ويف مريم، عىل الجني الرطب
بأفراح تتأثر ال كونية سنن فهي القرآن يف الطبيعة ظواهر أما منه. الشيطان واستخراج محمد قلب
أحد.» ملوت ينكسفان ال هللا، آيات من آيتان والقمر الشمس «إن الرسول: قول مثل وأحزانهم، األنبياء
أن يجب ما بيان يف وأوصافه، ورشوطه املعجز معنى يف إبراهيم. موت بعد القمر خسوف حدث عندما
عىل يتعذر أن امُلعِجز حق من أن يف للعادة، ناقًضا يكون أن بد ال امُلعِجز أن يف قبل، من امُلعِجز يكون
وجه بيان يف صفته، يف أو جنسه يف مثله فعله عليهم يتعذر أن بني فرق ال أنه يف مثله، فعل العباد
ج١٥، (املغني، بذلك يتصل وما وتأخريها املعجزات تقديم يف عليه، يظهر الذي بامُلعِجز النبي اختصاص

ص١٩٧–٢١٣).
ص١٥٦–١٥٩. التحقيق، ص٣٣٩؛ املواقف، 6

الحجر. من املاء نبع (ب) البحر. انفالق موىس، معجزات (أ) مثل: منها، بعًضا القرآن ويذكر 7

حتى إرسائيل بني فوق الجبل، وهو الطور، رفع (د) الحبال. ابتلع كبريًا ثعبانًا العصا انقالب (ج)
عىل والسلوى املن وإنزال فرعون، قوم عىل والدم والضفادع والقمل الجراد إرسال (ه) امليثاق. قِبلوا
ص٤٤). (الحصون، صالح يد عىل صخرة من ناقة خروج ص٤٠–٤٤). (الحصون، التيه يف إرسائيل بني
واألكمه لألبرص عيىس شفاء ص٤٧). (الحصون، لداود الحديد وإالنة لسليمان والريح الشياطني تسخري
(الحصون، السماء من مائدة نزول طريًا، فيصري فيه فينفخ الطري كهيئة الطني تصوير املوتى، وإحياء

ص١٧٦-١٧٧). األصول، ص٤٤–٤٦؛ (الحصون، بالنار إبراهيم احرتاق عدم ص٤٦-٤٧).
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

ويف مثله.8 فعل عن معتاد بيشء الفاعل وتعجيز مثله، معتاد غري فعل حدوث أو العباد،
تقدير أكثر عىل أو اإلنساني، والعجز اإللهية القدرة التصنيف مقياس يكون الحالتنَي كلتا
وقول. وفعل ترك أنواع: ثالثة املعجزة الحكماء وعند اإلنساني، واالكتساب اإللهية القدرة
فتق مثل النبي، من إال يأتي ال والفعل العادة، بخالف التحدث عن اإلمساك مثل الرتك
املعجزة الحكماء ويفرسِّ باملستقبل. والتنبؤ بالغيب إخباًرا والقول البحر، شق أو الجبل
يف زهًدا البدن، عن واشتغالها القدس عالم إىل النفس انجذاب هو فالرتك نفسيٍّا؛ تفسريًا
موقفهم يف والزعماء القواد وكبار الرساالت أصحاب عند معروف وهو للغري، وقدوة العالم،
النفس تستطيعه ال بما اإلتيان عىل الخالصة النفس قدرة عن تعبري فاملعجزة العالم؛ من
يف بالعمل النظر يقرن الصويف أن حني يف واالستكشاف، املعرفة عىل قدرتها الصفاء، قبل

النظرية.9 الحكماء ومعجزات العملية املتكلِّمني معجزات بني ويجمع املعجزات

داللتها (ج)

الناس وعجز واحدة بمعجزة النبي قام إذا القدماء عند النبي؟ صدق عىل املعجزة تدل هل
ووجوب تصديقه ووجوب النبي صدق عىل دليًال وكانت الحجة لِزَمتهم فقد معارضتها، عن
عدم عىل عقابهم هلل جاز عَصوه فإن أخرى؛ بمعجزة مطالبته لهم يجوز وال طاعته.10

يقدر وال الخلق من غريه قدرة تحت وال وفيه، له معجزة هو من قدرة تحت يدخل ال (أ) نوعان: 8

يدخل ال (ب) واألبرص). األكمه وإبراء املوتى وإحياء والحواس واأللوان األجسام (اخرتاع هللا غري عليه
وجنسه أبعاضه تحت دخل وإن عليه، هللا أظهره الذي الوجه عىل وله فيه ُمعِجز هو من قدرة تحت
التولد. إبطال عىل الداللة لقيام غريهم يف فعله منه ويستحيل أنفسهم يف يكتسبوه بأن الِعباد قدرة تحت
(منع مثله فعل عن معتاد بيشء الفاعل تعجيز (ب) مثله. معتاد غري فعل وجود (أ) أخرى: وقسمة
(األصول، الولد) عن به بُرشِّ ما صحة عىل للداللة له معتاًدا كان أن بعد لياٍل ثالث الكالم من زكريا

ص١٧٦-١٧٧). (األصول، غريه جنسها عىل يقدر ال هللا أفعال من املعجزات وأكثر ص١٧١-١٧٢).
ص٢٠٠. الطوالع، ص٣٣٩؛ املواقف، 9

وعند ص٣٤٤). (الِفَرق، التكليف زمان يف صدقه عىل يدل وجٍه عىل يظهر أمٌر املعجزة السنة أهل عند 10

تأييدهم يكون االنبعاث بعد ولكن املستحيلة، وال الواجبة ال الجائزة، القضايا من الرسل انبعاث األشعري
املدَّعي، صدق به فيعرف يسلكه للمستِمع طريق من بد ال إذ امُلوِبقات؛ جملة من وعصمتهم باملعجزات
من كلُّ السنة أهل عند ص١٥٥-١٥٦). ج١، (امِلَلل، تناُقض التكليف يف يقع فال الِعلل إزاحة من بد وال
فهو للعادة، املناقضة الكرامات من بنوع مؤيًَّدا وكان املالئكة، من ملك لسان عىل هللا من الوحي عليه نزل
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النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

أن عىل القدماء يُجِمع ويكاد للتكرار.11 ليست املعجزة وكأن األوىل، باملعجزة تصديقهم
املعجزة تؤدي فهل مستحيلة. أو ممكنة أو واجبة كانت سواء املعجزة وهو خارجي الربهان
اتفاقها طريق عن وليسداخليٍّا القدرة طريق عن خارجي برهان وهي الرسول، تصديق إىل
وطرق املعرفة وسائل دون باملعجزة التصديق يتم وكيف الواقع؟ مع تطابُقها أو العقل مع
الطاعة إىل املعجزة تؤدي وهل األوىل؟ النظرية املقدمات يف العلم نظرية وخارج العلم
ال وملاذا وواقًعا؟ ومصلحة غايًة الخرب مضمون من التحقق أو للعقل إعمال دون واالنقياد
هللا يُثِبت وكيف صدقها؟ رشوط كأحد التجربة تتكرر كما وللتيقن للتأكيد املعجزة تتكرر
املعجزات عرشات عن الوحي أخرب لقد إنكاًرا. أو تصديًقا واحدة تجربة عىل بناءً يُعاِقب أو
للثانية واإلنكار التصديق ثم لألوىل، اإلنكار ثم التصديق يتم األخرى، تلو واحدة واحد، لنبي
من لجزء واملشاهدات للمحسوسات تكرار وهي امُلجَريات، وإن َملل. أو يأس دونما وهكذا

وبعثة ص٥٥). الفقه، (رشح الطاهرات واآليات الباهرات باملعجزات مؤيَّدون وهم ص٣٤٢). (الِفَرق، نبي
شعًرا: قيل وقد ص٢٧٦–٢٨٢). ج١، (العضدية، حق محمٍد نبينا إىل آدم لدن من باملعجزات الرسل

ح��ت��م��ا ل��ك��لٍّ ال��ب��اري وع��ص��م��ة ش��ك��ره��م��ا أي��دوا وب��ال��م��ع��ج��زات
ال��ب��ش��ر ُم��ع��ِج��ز ال��ل��ه ك��الم ف��ي ق��رر ك��ث��ي��رة وم��ع��ج��زات��ه

ص٢١–١٣) (الجوهرة،

ال��ف��ض��ل ب��م��ع��ج��زات واألن��ب��ي��ا ال��رس��ل ج��م��ي��ع ت��أي��دت ك��م��ا

ص٧٣-٧٤) (الوسيلة،

عىل تدل واحدة معجزة عليه ظهرت فإذا صدقه؛ عىل تدل واحدة معجزة من للنبي بد ال السنة أهل عند 11

طاَلبوه فإن طاعته؛ ووجوب تصديقه وجوب يف الحجة لِزَمتهم فقد بمثلها، معارضته عن وعجزوا صدقه
ظهرت قد بمن اإليمان لرتكهم لها الطالبني عاقب شاء وإن بها أيَّده شاء إن هللا، إىل فاألمر سواها بمعجزة
القبول العقول عىل تُوِجب بحيث للعادات الخارقة واألفعال املعجزات ص٣٤٤). (الِفَرق، صدقه داللة
بيان يف ص١٣٢-١٣٣). النسفية، ص١٥٩-١٦٠؛ التحقيق، ص٣١٨–٣٢٠؛ (الغاية، الطاعة عىل واإلرادة
وبان بها أتى فإذا صدقه؛ عىل تدل معجزة إظهار من له بد ال النبي املعجزة: من إليه النبي يحتاج ما
فإن طالبوه فإن أخرى؛ بمعجزة مطالبته لهم يكن ولم وطاعته، تصديقه لزمهم فيها اإلعجاز وجه لقومه
املعجزة دلَّت قد بمن اإليمان ترك عىل عاقبهم هللا شاء وإن عليهم للحجة توكيًدا األخرى أظهر هللا شاء
ص١٠٢-١٠٣). االقتصاد، ص٣٣١؛ اإلرشاد، ص١١٠-١١١؛ األدلة، ملع ص١٧٣؛ (األصول، صدقه عىل
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

باملئات معجزات وقعت النهاية؟ يف النتيجة كانت وماذا العلم. لنظرية طبًقا العلم مادة
َفت توقَّ عندما حني يف وعصيانًا، كفًرا منهم البعض وازداد بل باألنبياء، الناس يصدِّق ولم
عقًال أي داخليٍّا النبوة صدق عىل الدليل وأصبح الطبيعة قوانني خرق بمعنى املعجزات
وفتحوا دوًال وأقاموا مجتمعات سوا وأسَّ الناس آَمن ومصلحة، فكًرا وعمًال، نظًرا وواقًعا،
صدَّقوا الذين من َألقلُّ املعجزات طريق عن باألنبياء صدَّقوا الذين وأن القديم.12 العالم

وترشيًعا.13 ومصلحة وواقًعا عقًال بهم
باملعجزة، وليس الناس مصالح ومع العقل مع باتفاقها يتم إنما بالنبوة التصديق إن
صدق يف يكفي ال إذ رشوطها؛ انتفت وطاملا بالنبوة التصديق إىل املعجزة تؤدِّ لم طاملا
بقوانني ت مؤقَّ جهل من ناشئة معارضتها عدم تكون فقد املعارضة، عن سالمتها املعجزة
ُمتِسق دليل ألنها معجزة ليست فاآلية اآلية؛ غري واملعجزة للناسنقضها، ُخيِّل التي الطبيعة
حني يف صادقة اآلية العقل. وضد الطبيعة ضد املعجزة أن حني يف والعقل الطبيعة مع
رؤيتها، وعدم والتفسري اإلدراك خطأ خطورة باألُوىل بالسحر. خادعة املعجزة تكون قد
وعجزه وجهله بضآلته اإلنسان تُصيب املعجزة كانت وإذا التصديق. عدم خطورة وبالثانية
واستقرائها الطبيعة قوانني معرفة عىل وبالقدرة بعقله الثقة تُعطيه اآلية فإن الطبيعة، أمام
فإن فيه الدخول يُمِكن ال ُمغَلًقا ا رسٍّ الكون تجعل املعجزة كانت وإذا لصالحه، وتسخريها
واآلية فيه.14 القراءة تسهل والبحث، للتأمل وموضوًعا مفتوًحا، كتابًا الطبيعة تجعل اآلية
النص، يف تأمل هو الطبيعة يف فالتأمل قرآنية، وآية طبيعية ظاهرة الوقت نفس يف هي

.(٥٩ :١٧) اْألَوَّلُوَن﴾ ِبَها َكذََّب أَْن إِالَّ ِباْآليَاِت نُْرِسَل أَْن َمنََعنَا ﴿َوَما الكريمة: اآلية ذلك إىل تشري 12

مرة) ١٥٢ (حواَيل ونصفها بها، لإليمان نصفها مرة، ٣٨٢ القرآن يف ومشتقاتها آية كلمة ذُِكرت وقد
ِمْن تَأِْتيِهْم ﴿َوَما ،(١٤٥ :٢) ِقبَْلتََك﴾ تَِبُعوا َما آيٍَة ِبُكلِّ اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن أَتَيَْت ﴿َوَلِنئْ مثل: بها، للكفر
ِبَها﴾ يُْؤِمنُوا َال آيٍَة ُكلَّ يََرْوا ﴿َوإِْن ،(٤ :٦) ،(٤٦ :٣٦) ُمْعِرِضنَي﴾ َعنَْها َكانُوا إِالَّ َربِِّهْم آيَاِت ِمْن آيٍَة
﴿َأَنَّ ،(٣٥ :٦) ِبآيٍَة﴾ َفتَأِْتيَُهْم َماءِ السَّ ِيف ُسلًَّما أَْو اْألَْرِض ِيف نََفًقا تَبْتَِغَي ﴿أَْن ،(١٤٦ :٧) ،(٢٥ :٦)

.(٨٢ :٢٧) يُوِقنُوَن﴾ َال ِبآيَاِتنَا َكانُوا النَّاَس
مثل: كثرية، آيات يف املعجزات طريق عن باألنبياء وتصدِّق تؤِمن لم التي األغلبية قانون إىل القرآن يشري 13
أَْكثَُرُهْم َكاَن َوَما َآليًَة ذَِلَك ِيف ﴿إِنَّ ،(٣٧ :٦) يَْعَلُموَن﴾ َال أَْكثََرُهْم َوَلِكنَّ آيًَة َل يُنَزِّ أَْن َعَىل َقاِدٌر هللاَ إِنَّ ﴿ُقْل

.(١٩٧ :٢٦) ،(١٧٤ :٢٦) ،(١٣٩ :٢٦) ،(١٣١ :٢٦) ،(١٠٣ :٢٦) ،(٦٧ :٢٦) ،(٨ :٢٦) ُمْؤِمِننَي﴾
ص٣٥–٤٠. الحصون، ص١٧٦؛ األصول، ص١٦٨؛ ص٥٦٤، الرشح، 14
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النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

الشمس أو والسماء األرض تكون قد الطبيعية والظاهرة للطبيعة، رؤية هو النص وفهم
فيها وليس إنسانية، أو حيوانية أو نباتية أو والربق، الرياح أو والنهار، الليل أو والقمر،

واملعتاد.15 املألوف غري عىل يشء وقوع الطبيعة قوانني خرق بمعنى املعجزة معنى
هو فاهلل امُلعِجز؛ وقوع بعد بالصدق العلم هللا يخلق بأن القدماء عند املعجزة وتدل
السؤال: يكون وبالتايل استدالل؛ أو نظر دونما العلم أحدث الذي وهو امُلعِجز أوقع الذي

مناسبة؟ إىل حاجة دونما مبارشًة العلم خلق عىل قادر وهللا إذن املعجزة فائدة وما
النبي بني عادات ارتباط مجرد التصديق يكون وبالتايل عادة مجرد املناسبة وهل
صدق عىل كدليل أهميته فما الكاذب يد عىل أيًضا تظهر املعجزة كانت وإذا واملعجزة؟
تظهر املعجزة دامت ما الكاذب والنبي الصادق النبي بني التصديق مقياس وما النبوة؟
ثم واملعجزة؟16 النبي بني عادات، بني ارتباط مجرد بها التصديق دام وما كَليهما، عىل
عىل األصل، وهو النبوة، صدق يُقاس كيف الفرع؟ صحة عىل األصل صحة تُقام كيف

والباقي للنخيل، واثنان للنساء أربعة عجوز، بمعنى منها ستة مرة؛ ٢٦ القرآن يف «عجز» لفظ ورد 15

ُمعاِجز، أو ُمعِجز فعل اسم صفة ثم مرات، ٥ أعجز فعل هناك بل معجزة، لفظ فيه ليس مرة عرشون
اْألَْرِض﴾ ِيف َوَال َمَواِت السَّ ِيف ءٍ َيشْ ِمْن ِليُْعِجَزُه هللاُ َكاَن ﴿َوَما هلل: واحدة مرة منها مرة، ١٥ جمًعا أو مفرًدا
ليس املحدودة اإلنسان قدرة أي األرض؛ يف هللا يُعِجز لن أنه لإلنسان مرة ١٤ كله والباقي ،(٤٤ :٣٥)
َهذَا ِمثَْل أَُكوَن أَْن أََعَجْزُت َويَْلتَا يَا ﴿َقاَل مثًال: كالطري للحيوان بالنسبة بل األرض يف له بالنسبة فقط
َفَليَْس ِهللا َداِعَي يُِجْب َال ﴿َوَمْن ،(١٢ :٧٢) اْألَْرِض﴾ ِيف هللاَ نُْعِجَز َلْن أَْن َّا َظنَن ﴿َوأَنَّا ،(٣١ :٥) اْلُغَراِب﴾
الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َال ،(٢٠ :١١) اْألَْرِض﴾ ِيف ُمْعِجِزيَن يَُكونُوا َلْم ﴿أُوَلِئَك ،(٣٢ :٤٦) اْألَْرِض﴾ ِيف ِبُمْعِجٍز
وقدرة ،(٣١ :٤٢) ،(٢٢ :٢٩) اْألَْرِض﴾ ِيف ِبُمْعِجِزيَن أَنْتُْم ﴿َوَما ،(٥٧ :٢٤) اْألَْرِض﴾ ِيف ُمْعِجِزيَن َكَفُروا
،(٥١ :٢٢) اْلَجِحيِم﴾ أَْصَحاُب أُوَلِئَك ُمَعاِجِزيَن آيَاِتنَا ِيف َسَعْوا ﴿َوالَِّذيَن اآليات: أمام محدودة اإلنسان
ِهللا﴾ ُمْعِجِزي َغرْيُ أَنَُّكْم ﴿َواْعَلُموا اإلطالق: عىل هلل بالنسبة أيًضا محدودة وهي ،(٣٨ :٣٤) ،(٥ :٣٤)
ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما قرآنية: آية تكون فقد آية لَلفظ بالنسبة أما .(٢ :٩)
الظاهرة تكون وقد ،(٢٠ :٥١) ِلْلُموِقِننَي﴾ آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف طبيعية: ظاهرة تكون وقد ،(١٠٦ :٢)
نباتية حية تكون وقد والربق، والرياح والنهار والليل والقمر والشمس واألرض كالسموات الطبيعية
برشية أو والدابة، والدم والضفادع والقمل والناقة كالحمار حيوانية أو باملاء، تحيا التي امليتة كاألرض
برش، هم إذ ثم تراب من الناس خلق أو ويوسف، موىس وآيات السفينة وأصحاب ونوح وعيىس مريم مثل
واألعالم. البحر يف تجري التي الفلك مثل البرشوصناعاتهم، اخرتاع اآليات ومن النفس، من األزواج خلق أو
وجه يف فصل ص٣٣٩). (املواقف، عقبيه بالصدق العلم بخلق عادته هللا إجراء داللتها، كيفية 16

غريه، دون هللا من كلها املعجزات أن يف ص١٦٨). النبوات، ج١٥، (املغني، النبوات عىل املعجزات داللة
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

النبوة، صدق من املعجزة بصحة فالعلم دوًرا؟ ذلك أليس الفرع؟ وهي املعجزة صحة
العرص بلُغة حديث النهاية يف هي املعجزة إن املعجزة!17 صحة من النبوة بصدق والعلم
الطبيعة، يف والفاعلية العلم بني يجمع آخر مستًوى إىل وتجاوزه العلمي ملستواه وتحدٍّ
أو العقل ضد ليست فهي وبالتايل والبالغة؛18 ومحمد والطب، وعيىس والسحر، موىس مثل

للعلم. وتطوير للعقل تقدُّم هي بل العالم،

املعجزة استحالة (2)

وامُلحَدثني، القدماء بعض عند مشاهدة واقعة ألنها عقًال مستحيلة املعجزة تكن لم إن
تقوم الذي العقيل فالبناء ووقوًعا؛19 إمكانًا وعمًال، نظًرا مستحيلة اآلخر البعض عند فإنها
إىل بالعودة البناء هذا تهاوي من التحقق ويُمِكن له، أساس ال هاٍو بناء املعجزة عليه
فال بها.20 العلم إنكار عىل املعجزة استحالة وتقوم وداللتها، ورشوطها املعجزة معاني

أفعال وهي باملعجزات، يثبت وإنما دعواه، بمجرد يثبت لم النبوة مدَّعي صدق أن يُعَلم أن ويجب
امتناع يف ص٦١). (اإلنصاف، ذلك بمثل باإلتيان لألمم وتحديهم األنبياء لدعوى املطابقة للعادة خارقة
التوحيد، من معروف وهذا يكذب، ال فاهلل حاصل، تحصيل (وهذا املعجزة داللة يف رشط هللا عىل الكذب
الكاذب يد عىل امُلعِجز خلق املعتزلة عند ص٣٣١–٣٣٧). (اإلرشاد، للمعجزة) األول الرشط من أنه كما
منه الذي الوجه يف باب ص٣٣٩). (املواقف، هللا من قبيح إضالل وهو صدقه إيهام فيه ألن ُممتِنع؛
مدلوالتها عىل العقلية األدلة حسب النبي صدق عىل املعجزة تدل ال الرسول، صدق عىل املعجزة تدل
الكذابني عىل املعجزات ظهور جوَّز من كل آراء الجبار عبد القايض ويرفض ص٣٢٤–٣٣٣). (اإلرشاد،
عىل امُلعِجز ظهور وعباد الهذيل أبو يرفض كما األئمة، عىل أو امُلرَسلني غري األنبياء عىل أو الصالحني أو

ص٢٣٦–٢٥٧). النبوات، ج١٥، (املغني، امُلخِربين
العلم عىل فرع النبي نبوة بصحة العلم إن دعواه. يف صاحبها صدق عىل باملعجزة االستدالل كيفية 17

ص١٧٨-١٧٩). (األصول، بصدقه العلم إىل هللا يضطرنا لم إذا دعواه يف صدقه عىل الدالة املعجزة بصحة
تصديق دوران ص٥١-٥٢). (النظامية، عليه ظهرت من صدق عىل املعجزة داللة وجه ِذكر يف فصل

ص١٥٥-١٥٦). (املحصل، بالنبي املعجزة وتصديق باملعجزة النبي
يف جاء عيىس وأن … حية العصا بقلب فتحداهم ومسحر، سحرة زمن يف جاء موىس أن ذلك يبنيِّ 18

وخطب وشعر فصاحة وقت يف جاء ونبينا … واألبرص األكمه وأبرأ املوتى فأحيا ومداواة، طب زمن
ص٦١-٦٢). (اإلنصاف، بالقرآن فأتاهم ونثر ونظم

ص٨٤–٨٦. الرسالة، 19
ص٣٣٩-٣٤٠. املواقف، 20
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تصور هو فهذا ووقوعها؛ املعجزة إمكان لبيان يشء كل ومالك خالق هللا بأن القول يكفي
ومعجزة رسول إىل احتاج ملا صحيًحا ذلك كان فلو يشاء؛ ما الطبيعة يف يفعل ة، امُلجربِّ
للجميع، وثوابًا وإيمانًا وتصديًقا علًما يخلق أن فباستطاعته وعقاب؛ وحساب وتصديق
الخاصة وقدراتها بصفائها النفوس باقي عىل نفسه لتميُّز الرسول فعل من تكون وقد
عليًما ساحًرا لكونه أو غريه عىل املتميِّزة اإلبداعية وقدراته الخاص ملزاجه أو التخيل، عىل
وسائر والصوت والضوء والكهرباء كاملغناطيسية املركبات، وببعض الطلسمات ببعض
يعلمها ال خواصعجيبة لها الحيوانية أو النباتية األجسام ببعض علم لعله الطبيعة، قوى
واألرواح والشياطني» «الجن ببعض ُمتِصل ولعله املألوفة، األجسام لباقي وليست اآلخرون
املعتادة، غري باألفعال اإلتيان عىل غريه من أقدر ويجعلونه عليها يُِعينونه املالئكة أو الفلكية
الناس عىل للتأثري الفن هذا واستعمل العالم هذا عىل وتأثريها النجوم صناعة تعلَّم ولعله
يتخيلها ألولياء أفعال مجرد معجزة، ال كرامة منه يقع ما ولعل إيهاًما، أو حقيقة إْن
كذلك.21 كلها حياته دامت ما املألوف غري عىل أشياء منهم ينتظرون ألنهم فيها الناس
إىل وأقرب مشاهدة وأكثر وطأة أخف أنها إال املعجزة نوع نفس من الكرامة أن ومع
إىل البرشي بالتطور ورجوع العقول لبديهيات وإنكار العقل يف قدح واملعجزات الفهم،
إىل فيلجأ الطبيعة، قوانني فهم عن عاجًزا يقف العقل كان حيث النبوة، ختم قبل الوراء

ملخالفة إما هللا، فعل من وليست النبي فعل من تكون فقد وخلقه؟ هللا فعل من املعجزات إن ُقلتم لَم 21
لطلسم أو ذلك حقيقة عىل أجمعتم وقد ساحًرا، لكونه أو ِبنيته يف خاص ملزاج أو النفوس لسائر نفسه
املعالم، ص٣٤٥-٣٤٦؛ (املواقف، والكهرباء كاملغناطيس املركبات بعض لخاصية أو بمعرفته اختص
لعل (ب) باملاهية. النفس فعل من (أ) تكون: أن فإما نزاع، فيه وهذا هللا، فعل من إنها ص١٠٣–١٠٥).
واألرواح عليه أعانوه والشياطني الجن لعل (ج) عجيبة. خاصية له حيوانيٍّا أو نباتيٍّا جسًما وجد النبي
االتصاالت إىل أو الشياطني أو املالئكة بعض إىل استناده ص١٥٥-١٥٦). (املحصل، املالئكة أو الفلكية
الغرائب من وقوعه علم ما فاتخذ غريه، به يُِحط لم بما النجامة صناعة من أحاط قد وهو الكوكبية،
وعجائب والطلمسات السحر عن يتميز ال للعادة الخارق الفعل ص٣٤٦). (املواقف، لنفسه ُمعِجًزا
ال كرامة يكون وقد ص١٠٠-١٠١). (االقتصاد، والتخييل السحر عن املعجزة تمييز عدم الخواص،
نفسه يف استقر وقد للعادة خارًقا النبي به جاء ما كون العاقل يتيقن كيف ص٣٤٦). (املواقف، معجزة
أو إبريًزا، ذهبًا النحاس قلب إىل لوا توصَّ حتى التأثريات، وبدائع األجسام خواص من عليه اطلع ما
اإليمان َالرتفع لعادة انخراٌق جاز ولو ص٣٠٩–٣١٣). (اإلرشاد، الخفيفة باألدوات الثقال األجسام جر

ص١٥٥-١٥٦). (املحصل، بالبديهيات
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فاملعجزة الطبيعة؛ لقوانني إنكار أنها كما للمخاطر، واتقاءً للخوف درءًا والعبادة السحر
خوارًقا ليست أنها عىل يدل إنما املعجزات تكرار وإن الطبيعة. يف وقدح العقل يف قدح
ينتفي وبالتايل ومكان؛ زمان كل يف العصور، مدى عىل تتكرر حوادث هي وإنما للعادات،
تحدث وقد معجزة، تُصِبح ال فإنها الفريدة الحوادث تكررت ما فإذا الفريد، الطابع منها
العقل ز ويجوِّ عنده، أو فيه فريدة تكون وال آخر بفاعل أو آخر ُقطٍر يف الفريدة الحوادث
التاريخ حوادث رصد هو فقط يهم ما واملستقبل. والحارض املايض يف أمثالها وقوع
أمكن الفريدة الحادثة تكرََّرت ما وإذا العظام، القادة وحياة واألبطال ري السِّ تاريخ ومعرفة
طبيعي، لقانون طبًقا تتم إنما كلها الفريدة الحوادث وأصبحت لقانون، التكرار إخضاع
العام الطبيعي للقانون الفريدة الواحدة الحادثة خرق إن بل طبيعية، حوادث وتُصِبح
ومن اكتشافه؛ عىل تكرارها ويُساِعد األول، القانون ضد وليس آخر لقانون وفًقا يتم إنما
بعض عىل يصدق ما والعموم، الخصوص حيث من بينها فيما الطبيعة قوانني تنتظم ثَم
النهاية يف املعجزات تكون وقد األول.22 من أعم آخر بعض عىل يصدق وما الظواهر،
لها؛ قلبًا وليس للطبائع طبًقا وتحدث لقوانينها، خرًقا وليس بطباعها األجسام فعل من
التصديق، عىل منه النفي عىل َألدلُّ خرقها وإن أحد، بفعل تُخَرق ال ثابتة الطبيعة فقوانني
إذن هناك بديل. تصديق أو معرفة إعطاء إىل منه وبالعلم بالعقل الثقة زعزعة إىل وأدعى
لها مناقضتها بمعنى باملعجزة؛ التصديق من تمنع التي األشياء وخواص الطبيعة قوانني
ثم األجسام خلق قد فاهلل هللا؛ فعل من منها يشء ليس إذن املعجزات غريها. عىل وجريانها
أعراضيف حدوث وإنما أجسام حدوث املعجزة وليست بأنفسها، األعراض األجسام خلقت
تتولد التي األجسام إال لها فاعل ال أفعاٍل من واملتولِّدات العادة، تألفه لم وجه عىل األجسام

ينقلب وأن بيًضا، دماءً والبحر إبريًزا ذهبًا الجبل ينقلب أن َلجاز مجاريها من العادات افرتاق جاز لو 22
ص١٥٥-١٥٦). (املحصل، البديهيات يف قادح تجويزه أن ومعلوٌم فاضلني، أناًسا األواني من البيت يف ما
املتكرِّرات من أنه األوىل الحالة يف نكم يُؤمِّ فما باالتفاق؛ معتاًدا صار وتواىل تكرَّر إذا للعادة الخارق إن
وقوع يجوِّزون كذلك الحال تأنِّي يف أمثاله وقوع يجوِّزون كما العقالء وإن الحال، يف فتأتي املعتادة
ص٤٣٦–٤٤٠). (النهاية، آخر فاعل بفعل ذلك ظهور أو األقطار، من ُقطٍر يف أو األيام، سالف يف أمثاله
وتواىل تكرَّر وإذا الخوارق، قبيل عن يخرج ال مرة الندور عىل يُوَجد ما فإن ينضبط؛ ال العوائد خرق
(اإلرشاد، جهالة إىل ُمستِند فيه فالقول الخوارق؛ من ويخرج باملعتاد يُلِحقه ما ينضبط وال معتاًدا، صار

ص٣٠٩).
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إنكاًرا أو خاصة، وللكالم عامة للصفات إنكاًرا ليس بالطبائع القول إن األعراض.23 عنها
وللحرية. للعلم والصفات الذات باسم إرهاب فهذا للتكليف؛ وإسقاًطا للرشع

هللا وأفعال التصديق أجل من يفعلها فِلَم هللا، هو املعجزة فاعل بأن التسليم تم وإن
نفي إىل أقرب وهو ابتداءً املعجزات تكون ال وملاذا بغاية؟ أو بفرض أو بعلة معلَّلة غري
لنبي إرهاًصا أو لويل، كرامة أو ُمتطاِولة، لعادة تكراًرا املعجزة تكون وقد والغائية. العلية
املعجزة إىل هللا حاجة وما للتصديق. بالرضورة وليس املكلَّفني لعقول امتحانًا أو آخر،
وهل مناسبة؟ أو ذريعة أو وسيلة بال فيهم التصديق خلق أو الخلق مشافهة وبقدرته
مع باتفاقه داخيل أم والطبيعة العقل ضد خارجي الصدق وهل صدق؟ دليل املعجزة
أو باالجتهاد أو باإليهام التصديق يقع وقد الناس؟ ومصالح الطبيعة وقوانني العقل بداهة
عىل التصديق إن بل الثواب، ِنعَم للمصدِّق فيكون املتشابهات، يف الحال هو كما بالتأويل،
الصدق احتمال فيه وخربُه النبي دعوى بنفس التصديق يتم أن فإما متعذِّر؛ النحو هذا
صدق عىل يدل قول باقرتان أو هللا، مع بمشافهة إما خارجي، بأمر يتم أن وإما والكذب،

وعًصا ناقة، عن انفلقت كصخرٍة وُوِجدت وجبَت، قد امُلمتِنع حد يف وأشياء أُِحيلت، قد طبائع وجدنا 23

صغري قدح يف يسري ماء من كلهم ئوا وتوضَّ رَووا الناس من ومائتنَي إنسان، أحياه وميٍت حية، انقلبت
بأن إهانة العادة خرق يكون وقد ص٥٨-٥٩). ج١، (الفصل، له مادة ال فيه، اليد بسط عن يضيق
فصارت سليمة العوراء عينه تصري أن لألعور دعا الكذاب مسيلمة أن نُِقل كما اإلرادة، خالف عىل يقع
بالكتاب ثابتٌة باملعجزات اة املسمَّ العادات خوارق ص٧٢). الفقه، (رشح سقيمة عوراء الصحيحة عينه
العادات خرق ص٦٩). الفقه، (رشح الكرامة إنكار يف البدعة وأهل املعتزلة بمخالفة ِعربة وال والسنة،
جملة الطبائع إنكار إىل األشعرية ذهبت ص٧٠). الفقه، (رشح االستقبال حال يف يكون إنما للرجال
املعجزات القدرية، شيخ معمر وعند ص٤١٩-٤٢٠). النهاية، ص٧١-٧٢؛ ص٨٤-٨٥، ج٥، (الفصل،
املعجزة وليست أنفسها، يف األعراض خلقت واألجسام األجسام، خلق هللا إن هللا. فعل من منها يشء ليس
من نوع بحصول وذلك به، العادة تجِر لم وجه عىل الجسم كون اإلعجاز وجه وإنما جسم حدوث يف
ما هللا وأن عنده، هلل فعًال املعجزات ليست أن هذا من وبان هلل، فعًال األعراض وليست فيه، األعراض
عن سئل فلو وأحكامها؟ الرشيعة إبطال معمر غرض (هل أنبيائه من أحد نبوة صحة عىل داللة نصب
كالم إن يقول وال األعراض، من شيئًا يخلق لم هللا ألن هللا؛ فعل من إنه يقول أن يُمِكنه لم القرآن قوله
وإذا الفعل، معنى عىل وال الصفة معنى عىل هللا كالم يُثِبت فال ينفيها ألنه األزلية؛ صفاته من صفة هللا
العباد!) عن التكليف سقوط وهذا حكم، وال مرشع وال خرب وال نهي وال أمر له يكن لم كالم له يكن لم
وليس متولِّد الكالم ألن التكليف إسقاط بذلك أراد (هل لها فاعل ال أفعاٍل من املتولِّدات ثمامة، وعند

ص١٧٧-١٧٨). (األصول، التولد؟) عىل الفعل منه يصح وال صفاته لنفيه باهلل قائمة صفة
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مقدور يف أو مقدورنا، يف يكون وبالتايل مقدوره، يف إما املقرتن القول هذا ويكون الرسول،
يُثِبت وحده هلل فعًال فيكون املعتاد غري عىل أو مقدورنا، يف يكون وبالتايل معتاًدا وحده، هللا
فلم معني، مكان أو معنيَّ وقت يف معجزة نبيٌّ سأل وطاملا النبي. صدق يُثِبت وال قدرته
إنما األنبياء بدعوات املعجزات بعض اقرتان إن وإرادته. هللا بمشيئة صة مخصَّ ألنها تحدث
يكون ال بعدها أو دعوته قبل وقوعها أن كما املصادفات، وبمحض االتفاق قبيل من كانت
وقوع بعد حتى الناس شك إذا العمل وما كذبه.24 عىل دليًال يكن لم إن صدقه عىل دليًال
مصدِّق، لكل خاصة معجزة وجود الرضوري من هل بها؟ التصديق يحدث ولم املعجزات
تلحق لم التي األجيال تفعل وماذا دليل؟ بال اإليمان أو الخرب أو التقليد إال أمامنا فليس وإال
وبالتايل جيل، بعد جيًال وتتكرَّر لهم املعجزات تستمر هل معجزاتهم؟ وتشاهد باألنبياء
بال الالحقة األجيال وتُصِبح املعجزات تتوقف أم التكرار، بواقع فريدة معجزات تُصِبح ال
بناءً السابقني باألنبياء التصديق إال الحالية األجيال أمام ليس النبوة؟ صدق عىل دليل
هو لها بالنسبة املتواتر الخرب يكون وبالتايل متواترة، كانت إن املعجزات روايات عىل

هللا إن ص١٠٣–١٠٥). (املعالم، التصديق؟ أجل من فعلها إنه ُقلتم فِلَم هللا، هو فاعلها أن سلَّمنا إن 24
رأيكم. حسب معلَّلة غري هللا فأفعال للتصديق، ليس امُلعِجز (أ) نزاع: فيه وهذا التصديق، ألجل فعلها
لعادة تكراًرا أو ابتداءً، يكون قد هللا؛ إىل باإلضافة آخر غرض لعله التصديق؟ وهو القصد ملاذا (ب)
إنه ص١٥٥-١٥٦). (املحصل، املكلَّفني لعقول امتحانًا أو لنبي، إرهاًصا أو لويل، كرامة أو متطاولة،
باالجتهاد، عنه فإيهامه التصديق، غري علة ال إذ يتعني؛ وال واجبًا غرض ال إذ التصديق؛ به يصدق ال
تعذُّر بعثته يف العبث عىل يدل ومما ص٣٤٦). (املواقف، آخر نبي لتصديق أو املتشابهات كإنزال فيُثاب
والكذب الصدق دخول يصح ما فالخرب دعواه بنفس له التصديق وجب فإن مقالته؛ صدق عىل الوقوف
يدل بقوله ما باقرتان أو بتصديقه، هللا من املشافهة تقع بأن إما خارج، بأمر كان وإن مستحيل، فيه
الستغنى متعذِّرة تكن لم ولو متعذِّرة، بالخطاب هللا مع املشافهة إذ مستحيل؛ أيًضا فهو صدقه، عىل
لنا، مقدور أيًضا فهو له مقدوًرا كان فإن هلل، أو له مقدوًرا يكون أن إما بقوله يقرتن وما الرسول. عن
معتاًدا كان فإن معتاد، غري أو معتاًدا يكون أن فإما هلل مقدوًرا كان وإن قدر، من حتى له حاجة فال
صدقه عىل يدل ما ذلك يف فليس للعادات، خارًقا يكون بأن معتاد غري كان وإن أيًضا، فيه حاجة فال
جميع يف يُتصوَّر ال وربما بإرادته، َمنوط صه، وتخصُّ بمشيئته مرشوط وهو هللا فعل هو إذ دعوته؛ يف
له يتفق فلم األوقات، بعض يف املعجزات إظهار سأل نبيٍّ من وكم األوقات. سائر يف ويساعد الحاالت،
بقصد ال االتفاقات، قبيل من كانت األوقات بعض يف بدعوته اقرتانها فلعل كذلك كان فإذا سأله؛ ما
األوقات بعض يف بقوله واقرتانها اآليات هذه ظهور كان إن ثم له، والتحقيق يقول فيما له التصديق
اآلخر من بأوىل األمَرين أحد فليس كذبه، عىل دليل فهو األوقات، بعض يف بها اقرتانها مقدم عىل دليًال

ص٢٢٧–٢٣٢). (الغاية، ذلك عىل الرد اآلمدي ويُحاِول ص٣٢١-٣٢٢). (الغاية،
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عىل مبارشًة كذلك يكون أن فاألَوىل دليًال املتواتر الخرب كان وإذا املعجزة. وقوع عىل الدليل
نقصان، أو زيادة بال تبديل، أو تحريف بال ووصوله مبارشًة الكتاب بتواتر النبوة، صدق
امُلرِسل عالقة وليست الرسالة وهي إليهم، بامُلرَسل إليه امُلرَسل عالقة هي النبوة وأن خاصًة

النبوة.25 وهي إليه بامُلرَسل
صدق من كل يكون فلماذا املدَّعي، تصديق أجل من فعلها هللا بأن التسليم تم وإن
بإثبات إال يتأتى ال وهذا ُمحال، هللا عىل الكذب أن ثبت إذا هذا يحدث صادق؟ فهو هللا
ارتباط إن عليه. الكذب امتناع معرفة َالستحالت وإال هللا، أفعال يف العقليَّني والقبح الحسن
وإن عليه، يشء وجوب عدم ألصل مخالف وهو الصدق، هللا عىل يُوِجب هللا بصدق العجز
كاذب، يد عىل املعجزات إظهار يجوز وبالتايل هللا؛ عىل اإلضالل ز يجوِّ الصدق وجوب عدم
وإن بالربوبية، وإرضار لأللوهية نقض ذلك يف يكون أن دون صادق، يد عىل يُظِهرها وال
ارتباط عىل يدل مما بتصديقها؛ أو واملعجزات باآليات دعوتهم تربط لم األنبياء من كثريًا
ناحية، من والكرامات املعجزات بني التمييز أمكن ولو حتى باملعجزات، الرسول صدق
الثانية، وتكذيب باألُوىل التصديق يتم فكيف أخرى، ناحية من والطلسمات السحر وبني
يشء؟26 عليه يجب ال هللا دام ما هللا، عىل تجوز القبائح وكل والغواية واإلضالل والكذب

مقتىض وعىل واحد، لكل للشك الدافع يكون أن فيجب الناس، من واحد لكل صدقه يف الشك إن 25
عىل رشًطا ذلك وليس خاصة، بمعجزة حضور أو غيب جمع كل أو واحد لكل ص يخصَّ أن يلزم ذلك
غريهم عىل التصديق ويلزم كافية، والبصرية الخربة أهل من لجماعة الواحدة املعجزة عندكم بل أصلكم،
والتحقت اإلعجاز، عن خرجت استمرت ولو بل زمن، كل يف املعجزة استمرار يجب وال التقليد، أهل من
أهل يلزم وبَم صدقهم؟ عىل يدل ما زماننا يف نجد ولم املاضني، األنبياء تصديق يلزمنا فماذا باملعتاد،
ص٤٤٠). ص٤٣٦، (النهاية، ُمشِكل وهذا اآليات؟ من يده عىل ظهر ما يشاهدوا ولم زمانه، يف األقطار
وهذا صادق؟ فهو هللا صدق من كل بأن ُقلتم فِلَم املدَّعي، تصديق ألجل فعلها هللا أن سلَّمنا إن 26
امتناع تعرفون فكيف هللا، أفعال يف والقبح الحسن نفيتم فإذا ُمحال، هللا عىل الكذب أن ثبت إذا يحدث
إذا إال صدقه هللا تصديق من يلزم ال ص١٥٥-١٥٦). املحصل، ص١٠٣–١٠٥؛ (املعالم، عليه؟ الكذب
زتم جوَّ إذا إنكم ص٣٤٦). (املواقف، يشء منه يقبح ال إذ يعلم؛ ولم هللا، عىل الكذب استحالة علم
ذلك فال صادق؛ وفق عىل يُظِهرها وال كاذب، يَدي عىل اآليات يُظِهر أنه يُشِعركم فما هللا عىل اإلضالل
وا فحضُّ املعجزة، من دعوتهم خلت قد األنبياء من وكثري الربوبية؟ يف ينقصه هذا وال اإللهية، يف يرضه
هللا. من اآليات طلب عىل انكباب غري ومن منهم، اآليات طلب إىل التفات غري من الخلق دعاة هللا أمر عىل
أمكن إن ص٢٤٠–٢٤٢). ص٤٣٦، (النهاية، الربط؟ هذا باملعجزات الرسول صدق ربطتم بالكم فما
وإغواءنا إضاللنا أراد هللا ولعل الصدق؟ يُعَرف أين فمن والتخيالت، والطلسمات السحر عن تمييزها

73



(٤) الثورة إىل العقيدة من

يهم ينهِّ أو يُوِقفهم أن دون إلضاللهم الكذبة أيدي عىل املعجزات هذه أمثال هللا يُِجيز وكيف
رشط القبيح؟ يفعل ال وهللا اإلضالل هللا عىل يجوز وهل بها؟ الناس يُخِرب أو يحذِّرهم أو
املعجزة بني التفرقة يُمِكن أسايسبه الكذبرشٌط يفعل ال هللا وأن هللاصدًقا، من أنها النبوة
النبوة مدَّعي الكذابني أيدي عىل املعجزات ظهور وأن كاذب، يد عىل واملعجزة صادق يد عىل
غري من تقع املعجزة كانت وإذا النبوة، صحة عىل دليًال ليست املعجزة أن عىل يدل إنما
عىل املعجزة وقعت وإذا نبيٍّا؟ ليس املعجزة منه تقع من كل أن عىل الدليل فما األنبياء
بني الفرق وما املعجزات؟ بمئات أتى ولو حتى النبي صدق عىل الدليل فما الكذبة أيدي
الفرق وما الكاذب؟ النبي يد عىل تقع التي وتلك الصادق النبي يد عىل تقع التي املعجزة
نقيض عىل ورسيانًا املألوف، غري عىل وجريانًا الطبيعة، لقوانني خرًقا كالهما كان لو بينهما
عىل املعجزة ظهور عدم هو األقرب فإن النبي، وصدق اإللهي الصدق عىل وحرًصا العادة؟
صدق عىل اإللهية للقدرة امُلطَلقة األولية إعطاء عدم ذلك يف كان ولو حتى الكذابني، أيدي
فإنه فرعون، أو «إبليس» مثل النبي، أعداء أيدي عىل الكرامة أو املعجزة ظهور أما النبي.
طغيانًا ليزدادوا حاجات قضاء ى تُسمَّ الحالة هذه يف وهي عقوبتهم، ثم الستدراجهم ُممِكن
تكذيبهم العقاب، لزيادة األعداء استدراج هللا؛ عىل ذلك يجوز وكيف عقابًا. وليزدادوا
عىل املعجزة ظهور كان، كما جديد من األمر يعود أال لهم؟ والكرامات املعجزات وإبطال
اإلرادة وتعجز النبوة، صدق يبطل كما اإللهي، الصدق فيبطل النبي، وأعداء الكذابني أيدي

األعداء؟27 إرادة وتقوى اإللهية،

أراد هللا ولكن ُمسِعد، فهو ُمشٍق قال ما وكل ُمشٍق، فهو ُمسِعد إنه النبي قال ما كل ولعل بتصديقه،
العقل أو عندكم، هللا عىل ُمحال غري واإلغواء اإلضالل فإن الرسول؛ قول ويُغوينا الهالك إىل يسوقنا أن
الغاية، ص١٠٠–١٠٢؛ (االقتصاد، املعتزيل بها يُجاَدل أن ينبغي شبهة أقوى وهذه يقبِّح. وال ن يحسِّ ال

ص٣٣٦–٣٣٨). ص٣٢٢-٣٢٣،
أن يجوز وال اإللهية، يدَّعون الذين الكذابني عىل املعجزات تظهر أن يجوز النجار، حسني عند 27

من وليس دعواه، يف يكذِّبه ما ِبنيته ففي اإللهية يدعي من ألن النبوة؛ يدَّعون الذين الكذابني عىل تظهر
يف الصادق السنة، أهل وعند ص١١١-١١٢). ج٢، (مقاالت، نبي أنه يكذِّبه ما ِبنيته يف النبوة ادعى
(الِفَرق، بتكذيبه أعضائه من عضو أو شجرة كنطق كذبه، عىل تدل معجزة ظهور يجوز النبوة دعوى
بذلك تحدَّوا سواء فقط، ألنبيائه هللا إال طبيعًة يُِحيل وال عينًا، أحد يقلب ال الحق» «أهل عند ص٣٤٤).
يشء وجود يُمِكن ال وأنه له، معنًى ال والتحدي ال، أم بذلك تحدَّوا لهم آيات ذلك كل يتحدوا، لم أو
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القادرين كل التحدي يبلغ ال فقد املعارضة، وعدم بالتحدي املعجزة ملقارنة بالنسبة أما
من خوًفا أو هللا، لكلمة إعالءً تواضًعا، املعارضة تركوا القادرين ولعل املعارضة، عىل
وطمس إلخفائها تظهر؛ وال املعارضة تتم وقد املعاش، بشئون عنها انشغاًال أو السيف،
عجز إن بل اآلخر، البعض يعجز ال فلربما املعارضة عن عجز قد البعض كان وإن آثارها.
ورشط واألثر. الفاعلية يف القدرات تفاُوت عىل بل النبي، صدق عىل يدل ال األول البعض
من ُطِلب لو وإال التحدي، يصح حتى القدرة تحت داخًال بمثله املتحدَّى يكون أن التحدي
التصديق كان وإن تعجيًزا. بل تحديٍّا يكون فال زلزال إحداث أو الجبال زحزحة اإلنسان
عىل املعجزة ورؤية التكذيب، من بالتصديق بأوىل ليست أيًضا الرضورة فإن رضورة، يتم

العناد.28 دافع يُظِهر معجزة أنها عىل رؤيتها أو سحر أنها

املدَّعني الكذابني أيدي عىل اآليات إظهار عىل قادر وهللا األنبياء. غري أحد وال ساحر وال لصالح ذلك من
ج٥، (الفصل، عليه قادر هو ما سائر من يفعله أن يريد ال ما يفعل ال كما يفعل، ال لكنه للنبوة،
للباري تعجيز ذلك بأن كذاب يد عىل آية إظهار عىل يقدر ال هللا إن لقوله الباقالني ويتهم ص٧١).
النبوة دعوى يف صادًقا كان من كل عليه؛ املعجزة ظهور يجوز من بيان يف ص٨٠). ج٥، (الفصل،
التصديق معجزة ظهور يجوز ال النبوة دعوة يف كاذب وكل صدقه، عىل تدل معجزة ظهور فجائٌز
وكذبه حدوثه عىل دالة صورته فإن الربوبية يدَّعي من أما عليه. التكذيب معجزة ظهور ويجوز عليه،
كان أنه األخبار يف ُروي مما وفرعون إبليس مثل ألعدائه، تكون التي تلك أما ص١٧٣-١٧٤). (األصول،
حاجات يقيض هللا ألن وذلك لهم؛ حاجات قضاء نسميها ولكن كرامات، وال آيات يها نسمِّ ال لهم، ويكون
(الفقه، ُممِكن جائز كله وذلك وكفًرا، طغيانًا ويزدادون به فيغرتون لهم، وعقوبًة لهم استدراًجا أعدائه

ص٧٢). الفقه، رشح ص١٨٦؛
من لينال كلمته إعالء يف مواضعًة تركها لعله أو املعارضة، عىل قادر هو من يبلغ لم التحدي لعل 28

يحتاجون بما شغلهم أو شوكته، لشدة آخًرا وخافوا أوًال استهانوا لعلم ص٣٤٦). (املواقف، حظٍّا دولته
يعجز ال فربما معارضة، عن ُمعاِجزين كانوا وإن ص٤٤٦). (املواقف، عنه معيشتهم تقويم يف إليه
ثم ظهر أو ملانع، يظهر ولم ُعوِرض لعله ص٤٣٦–٤٤٠). (النهاية، صدقه عىل يدل ال فعجُزهم غريهم،
الصدق عىل داللة بها يبقى ال االحتماالت هذه قيام ومع آثاره، وطمسوا استيالئهم، عند أصحابه أخفاه
يُتحدى َمن قدرِة تحت تدخل أال يجب املعجزة إن القدرية: من بالتولَّد القائلون ص٣٤٦). (املواقف،
هو وال له، بُمعِجز ليس ملن الوجه ذلك عىل مقدوًرا كونه وأجازوا هللا. يفعله الذي الوجه عىل بمثله
املحل ذلك يف هللا يفعل كما غريه، يف مثله فعل عىل يقدر قد بمثله يُتحدى ال من وأن بمثله، متحدٍّى
وهو بمثله، يُتحدى ملن ُمعِجًزا بها التحدي عند هللا فعل من والزالزل املدن قلب إن القدرية: وقالت …
لهم، معجًزا يكون فال كاملالئكة الخلق من غريه عليه يقدر أن صح وإن منه، ممنوع أو عليه متعذِّر
وجه يف رضوري علم دعوى عن تخلون ال إنكم ص١٧٢). (األصول، التولد عىل مبني قولهم من وهذا
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استحالت املعجزة واستحالت النبوة، عىل الوحيد الصدق دليل املعجزة كانت فإذا
الخارقة املعجزات طريق غري النبوة إلثبات آخر طريق للناس يكن لم وإن بدورها، النبوة
املعجزة جعل الذي وما هللا. إىل الطريق وُحوِرص النبوات، بطلت املعجزات وبطلت للعادات
النبوة تصدق ال وهي غريها؟ من عليها بالداللة وأوىل النبوة إلثبات الوحيد الطريق هي
إنكار املعجزة إن والطبيعة؟ العقل يف امُلمتِنع امُلحال وجود عىل القائم الطريق بهذا إال
أساًسا يستند وحٍي عىل دليًال تكون فكيف املطردة، الطبيعة ولقوانني الثابتة العقل ملبادئ
كانت إذا هللا. وجود عىل دليًال األعراض تكون وكيف الطبيعة؟ وقوانني العقل مبادئ إىل
تكون فكيف األجسام، عىل مألوف غري نحٍو عىل وجريانها األعراض يف ات تغريُّ املعجزة
املفارقة؟ الجواهر وجود عىل دليًال بذاتها، تستقل وال باألجسام مرشوطة وهي األعراض،
يُثِبت ال الفرع أن كما الشارط، إىل يؤدي ال واملرشوط جوهر، إىل يؤدي ال العَرض إن
والنبوة اآلن، باملعجزة النبوة إثبات من الفائدة وما أصل.29 والنبوة فرع واملعجزة األصل،
الرسالة نرش املايضزمن الزمن كان لقد أقل؟ باملعجزة التسليم أن حني يف بها مسلَّم واقعة

وتارًة باملعجزة، التحدي اقرتان وهي الحالية، القرينة حيث من الرضوري تدَّعون فتارًة املعجزة؛ داللة
نازلة إنها حيث من ذلك تدَّعون وتارًة التخصيص، إىل ص املخصِّ قصد عىل داللتها حيث من ذلك تدَّعون
الرضورة ادَّعيتم فهالَّ املعارضة. من سالمتها حيث من ذلك تدَّعون وتارًة تارة، بالقول التصديق منزلة
لكم فيُقال والكذب، الصدق يحتمل خربٌ قوله إن ُقلتم ولنئ رضورة؟ صدقه يعلم أنه الدعوى أصل يف
رأس عىل فيها وامُلناِزع خصوًصا فيها، الرضورَة دعواكم يف أيًضا الوجوه هذه إىل تتوجه واالحتماالت
َكانُوا إِالَّ َربِِّهْم آيَاِت ِمْن آيٍَة ِمْن تَأِْتيِهْم ﴿َوَما ُمْستَِمرٌّ﴾، ِسْحٌر َويَُقولُوا يُْعِرُضوا آيًَة يََرْوا ﴿َوإِْن اإلنكار
حني والت الخالف، وجه يف املحض الجور إىل نسبوك الرصف العناد إىل نَسبتهم فإن ُمْعِرِضنَي﴾، َعنَْها

ص٤٤٣–٤٤٥). ص٤٣٦-٤٣٧، ص٤٢٣–٤٢٩، (النهاية، مناص
بظهور قال من ص١٠٣–١٠٥). (املعالم، السابقة األوجه من املعجزات يف طعنوا النبوات يف امُلنِكرون 29
املالئكة نزول وتُنِكر املعجزات، الباطنية وترفض ص٣٤٥-٣٤٦). (املواقف، الصدق عىل يدل ال املعجزة
إىل دعاتهم عىل املالئكة وتتأول مَلك، السماء يف يكون أن وتُنِكر والنهي، واألمر بالوحي السماء من
إىل طريق للخلق هل ص٢٩٥-٢٩٦). (الِفَرق، مخالفيهم من األبالسة عىل الشياطني وتتأول بدعتهم،
وحسمتم القول حرصتم فقد ذلك منعتم فإن للعادات؟ الخارقة املعجزات سوى الرسول صدق معرفة
املعجزة جعل الذي ما املعجزة؟ وجوب ذلك وجب فهالَّ ذلك زتم جوَّ وإن تعجيز، وذلك هللا إىل الطريق
يزعم ص١٠٠-١٠١). االقتصاد، ص٤٤٢-٤٤٣؛ ص٤٣٦، (النهاية، الدليل؟ ذلك من بالداللة أوىل
فلق نحو من وجوُدها العقل يف ُممتِنع محاالت وجود إال بصدقهم العلم إىل طريق ال أنه للرسالة املدَّعون
عىل وامليش واألبرص، األكمه وإبراء املوتى، وإحياء حية، العصا وقلب صخرة، من ناقة وخلق البحر،
يتكثر، ال والقليل كثريًا، القليل جعل ادعائهم من ذلك مجرى جرى وما والحىص، الذئب وإنطاق املاء،
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يقوم علم إىل الوحي تحويل هو اآلن التحدي إن اآلن. كذلك األمر وليس ُمنِكريها عىل والرد
الوحي تحويل العرص بلُغة أو الناس، مصالح ق ويحقِّ الطبيعة، إىل ويستند العقل، عىل
فتورهم عىل وتقيض النظري، فراغهم الناس يف تمأل أيديولوجية إىل النبوة به أتت الذي
واملحافظة وحرياتهم، استقاللهم عن والدفاع حقوقهم، السرتداد وتجنُّدهم؛ والمباالتهم

وثرواتهم. أراضيهم عىل
كانت فإذا للمعجزات؛ النفيس التفسري أيًضا الحكماء خاصًة القدماء الحظ لقد
القدس عالم إىل النفس بانجذاب يحدث الرتك فإن قوًال، أو فعًال أو ترًكا إما املعجزات
والزعماء. القادة كبار ِسرَي من معروف هو ما وعىل الحياة، يف زهًدا البدن عن واشتغالها
الهدف، بلوغ ورضورة بالحق اإلحساس عن الناتجة امُلطَلقة القدرة عن تعبري والفعل
الهواء ركوب املحيطات، عبور والقفار، الفيايف قطع الجبال، صعود الخيال؛ عىل والقدرة
إحساس عىل بناءً التنبؤ عىل القدرة عن يعربِّ فإنه القول أما والكواكب. القمر إىل والصعود
الحالية، وباملرحلة املاضية، باملراحل ومعرفة لقوانينه، وإدراك بمساره، وشعور بالتاريخ
تاريخ من املايض دروس يعي تاريخي، وعي هو النبوي فالوعي املستقبلية. وباملرحلة
النفيس البناء يتضخم وقد للمستقبل.30 واضحة رؤية ولديه الحارض، بنية ويعرف النبوة،
إيجاب ومن يشء، إىل باعث ومن حقيقة، إىل صورة ومن وهم، إىل فعلية قدرة من فيتحول
الذات فتتضخم واملوضوع، الذات بني الفصل يتم هنا جنون. إىل عبقرية ومن سلب، إىل
الوهم فينشأ م، املتضخِّ املوضوع ويضيع املوضوع الذات تبلغ حتى املوضوع حساب عىل
املسيح، ملوت الطبيعة تغضب وهنا الطبيعة. وتختفي العقل وينتهي الحواس، وخداع
ويحنُّ الرسول، يَدي بني العصا ويسبِّح إبراهيم، ملوت الشمس وتنكسف القمر وينشق
تفسري إىل التفسري يتحول وقد وسمكتنَي. لقمتنَي من واآلالف بل املئات ويشبع إليه، الجذع

ويُظِهر العادات هللا ينقض ال يدَّعونه. ما بطل كذلك ذلك كان وإذا ويتوحد، يقلَّل ال الكثري أن كما
ما العبادات من ويعمل بهم، يُؤِمن أنه عِلم وملن لهم املنظر حسن من أراده ملا رسله أيدي عىل املعجزات
يدل ال األعراض أن والفوطي عباد وعند ص١٠١-١٠٢). (التمهيد، ثوابهم جزاء إىل ذريعة وصلة يكون
عىل وامليش السحر، ومحق الصخر، وانشقاق حية، العصا وقلب البحر، فلق إن هللا. عىل منها يشء عىل

ص١٦٢). (الِفَرق، الرسالة دعواه يف الرسول صدق عىل ذلك من يشء يدل ال املاء،
الوعي السادس: الفصل أيًضا انظر ص٢٠٠، الطوالع، ص١٥٦–١٥٩؛ التحقيق، ص٣٣٩؛ املواقف، 30
النفيس. الكالم ضمنها ومن الكالم مراحل (ه) الكالم، (٦) السبعة، الصفات ثانيًا: (الصفات)، املتعني
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وتجنيدها العامة تسييس مهمتُهم سياسيني زعماء األنبياء ويُصِبح سيايس، اجتماعي
امُلصِلحني كبار هم القديم التاريخ يف فاألنبياء إمكانياتها؛ وشحذ األمة مقدرات وتعبئة
اإلنساني الوعي نقل أجل من عصورهم تتجاوز ومبادئ ُمثُل لنرش والقادة، بل واملعلِّمني،
اإلنساني الوعي استقالل وإعالن النبوة، اكتمال طريق يف تالية ومرحلة أرقى، درجٍة إىل

وإرادة.31 عقًال
الرسول من الخرب سماع يكفي خارجي، كربهان باملعجزة النبوة إثبات عىل فعل وكردِّ
املطلوب دام ما الخرب صحة من التأكد حتى أو دليل، أو برهان أو حجة بال وتصديقه
تكن لم وإن املعجزة، هو الدليل كان إذا الدليل.32 صورة عن النظر برصف التصديق هو
وكيف النبوة تجوز كيف ولكن رصيحة، فإنها أفضل دليل بال فالنبوة دليًال، املعجزة
صدق إثبات بدالئل أو باملعجزات، اإلتيان عدم أن والحقيقة تصديق؟ بال الوحي يسمع
الخرب بمجرد النبوة تُوَجب فقد ذلك؛ عىل دليل كل انتفاء عىل بالرضورة يدل ال النبوة،
الناس، ومصالح والطبيعة العقل مع االتفاق يف الداخيل وصدقه التواتر يف الخارجي وصدقه
املضطَهدة املجتمعات يف كافيًا كان وإن النبوة، لصدق يكفي ال الخرب سماع مجرد وأن
أمام املعجزات إجراء يُمِكنه وال يعبد فاإلمام وبالغه، ندائه املخلِّصوسماع أمامها املنتِظرة
األئمة، واتباعهم الناس تصديق واملطلوب بظهوره. السماع يكفي وبالتايل املجتمعات؛ كل
وليس اللب خلب أي العقل؛ وليس املعجزة هو الربهان دام ما الربهان عن النظر برصف

والربهان. املنطق وليس الدهشة واستيالء االنتباه اسرتعاء العقل، دليل

النبوة بدعوى للزعامة طلبًا والِحيَل بالنواميس العامة فساسوا الزعامة، أحبُّوا قوٌم األنبياء أن زعموا 31

ادَّعى من وكل ومحمد وعيىس وموىس وإبراهيم كنوح باألنبياء املسلمني إن ص٢٩٦). (الِفَرق، واإلمامة
واستعبدوهم بنرينجات فخدعوهم العامة، عىل الزعامة أحبُّوا ومخاريق، نواميس أصحاب كانوا النبوة،

ص٣٠٢). (الِفَرق، برشائعهم
الخرب سمع أو الرسول، قول سمع من كل إن وقالت اإلباضية، من الرأي هذا الكرامية أخذت 32

(األصول، يعلمها لم أم وحجته برهانه علم سواءٌ به، والتصديق اإلقرار لزمه دعوته، وعن ظهوره عن
صدقه عىل يدل دليل بال رسوًال خلقه إىل هللا يبعث أن بجواز اإلباضية من فريق قال ص١٧٥-١٧٦).
رسوًال هللا يخلق أن يجوز ص١٧٣). ج١، (مقاالت، دليل بال نبيٍّا هللا يبعث أن يجوز ص١٠٦). (الِفَرق،
اإلباضية قالت ص٥٤). ج٢، (امِلَلل، املعجزة إظهار يجب وال إليه، يوحى ال بما العباد ويكلِّف دليل، بال
بيِّنة إىل يحتاج وال حجة، إليه يدعو ما إىل ودعوته نبي» «أنا النبي قول نفس إن الخوارج من وكثري

ص١٧٥. األصول، كفر. يقبَله لم فمن بربهان، يأِت لم وإن قوله قبول قومه وعىل وبرهان،
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املعجزة، هو ليس الذي بالدليل املطالبة وهو ثاٍن، فعٍل ردَّ هذا الفعل رد سبَّب وقد
معجزة عىل الوحي يحتوي فال والكذب؛33 الصدق يحتمل والخرب دليًال، ليست فاملعجزة
صحة دون الخرب مجرد يكفي وال داخيل، تصديق دون خارجي دليل أي النبي؛ فعل من
والتصديق عليه االعتماد يُمِكن خارجيٍّا دليًال املعجزة ليست بالتواتر. مرشوطة تاريخية
بدليل إال صدقها من التحقق يُمِكن ال الرسول، قدرة عىل خارجي شاهد مجرد بل به،
داخليٍّا، برهانًا وليست خارجي برهان املعجزة الوجدان. وشهادة العقل وبداهة الحس
خاتم صدق عىل دليًال املعجزة ليست داخليٍّا. إال يكون وال خارجيٍّا، يكون ال والتصديق
والفكرية األدبية النواحي من ذاته الوحي دليل بل الوحي، مراحل من مرحلة آخر يف الرسل،
للوحي السابقة املراحل يف املعجزات قامت ربما إعجاًزا. بل معجزة ذلك وليس والترشيعية،
أن تستطيع ال ولكنها والسياسية، املادية القوى سيطرة من وتحريره الشعور، إليقاظ
القديم بوضعها املعجزة إن بل رسوًخا، وأشد دواًما، أكثر أبقى، بطريقٍة الشعور تحرِّر
عدم وعىل العقبات، وتخطي الفعل، عىل امُلطَلقة اإلنسان قدرة وهي جديًدا مدلوًال تأخذ
التطبيق، لهذا األول والنموذج الوحي، تطبيق يف القدوة هو الرسول أمامه. املستحيل وجود

املجال. هذا يف الرائدة والتجربة
ومصالح والواقع العقل مع به يأتي ما بتطابق رسالته صدق هو النبي دليل إن
خارجيٍّا دليًال ليس ذاتها. الرسالة من داخليٍّا، بل امُلرِسل، من خارجيٍّا ليس فالدليل الناس؛
املؤمنني قلوب يف كانت أيٍّا الرسول، من أو هللا من خارجية إرادة بتدخل أو معجزة من
الوحي نظام ليس الواقع. وشهادة العقل طبيعة من ينبع داخيل دليل بل التصديق، إلحداث
إىل يصل أن بعقله اإلنسان يستطيع إذ بمثله؛ اإلتيان عىل اإلنسان قدرة عدم بمعنى ُمعِجًزا
يبقى وال النظر يف الجهد ويبذل العمر، ويضيع الوقت، يطول ال وكي الوحي. حقائق كل
أعطى وتضاُربها، الجزئية النظر وجهات ب تشعُّ من أو الخطأ، من ولألمان للعمل، يشء
ويف والتطبيق التفصيالت فهم يف جهده اإلنسان يبذل حتى ُمسبًَقا؛ الشامل النظام الوحي
يف تطبيقها بل القياس، أخطاء من سالمتها مجرد الرسالة صدق يعني وال العميل. التحقيق

(مقاالت، واحًدا عليه يدل أن من بد وال عليه، دليًال نصب إذا إال نبيٍّا هللا يُرِسل ال اإلباضية: بعض قال 33

رشائعه تلزم ال وأنه وبرهان، بحجة إال النبي قول يجوز ال أنه عىل املعتزلة أجمعت كما ص١٧٣). ج١،
ص٢٧١-٢٧٢). ج١، (مقاالت، الرسول رشائع بلغه ممن عذره وانقطع إعالمه شاهد َمن إال
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صادًقا، صاحبها يكون الحالة هذه ويف الناس. حياة ويف بالتجربة صدقها ومعرفة الواقع،
رسالته أن يعني بل فيها، يدخل ال النبوة يف الغيبي فالجانب هللا، عند من أتى أنه بمعنى ال
وبناءً ملشاكلهم حلوًال فيها الناس ويجد التجربة، وتؤيِّدها العقل، يُثِبتها الواقع، يف صادقة

ملجتمعهم.34

والسحر؟ والكرامة، املعجزة، بني فرق هناك هل (3)

وبني بينها الفرق فما العادة، غري عىل وجريًا الطبيعة لقوانني خرًقا هي املعجزة كانت إذا
لقوانني خرًقا كلها دامت ما النوع، يف الثالثة بني خالف ال أنه الحقيقة والسحر؟ الكرامة
الدرجة يف الخالف ولكن العقول، لبداهات وإنكاًرا العادات، مجرى ضد وسريًا الطبيعة،
بأقوال االستشهاد يكثر لذلك التصوف؛ علوم إىل الدين أصول علم من خروج وهو فقط،

الِفَرق. مقاالت من أكثر الصوفية

والكرامة املعجزة (أ)

الحالة هذه ويف األنبياء، أيدي عىل ظهوَرها واألولياء الصالحني أيدي عىل املعجزات وتظهر
إىل تجرُّ أخرى أفعال تُضادُّها قد بل نبوتهم، تُثِبت ال فهي ذلك ومع كرامات، ى تُسمَّ
أما األحكام.35 وإيقاف الحدود تعدي إىل وتؤدي التكاليف، وإبطال الرشائع إسقاط
وهي العامة الوالية نوعان؛ وهي النواهي، واجتناب األوامر فعل العامة فتعني الوالية
اللدني كالعلم الربانية العطايا وهي الخاصة والوالية ومجاهداته، اإلنسان بإرادة مكتَسبة

يأتي وما رشعه سالمة من أكثر نبوته عىل الحجة يف النبي يحتاج ال القدرية، من وأتباعه ثمامة عند 34

(الِفَرق، رشيعته استقامة من أكثر معجزة إىل يحتاج ال النبي إن ص١٧٦). (األصول، فيه التناقض من
ص٣٤٤).

عىل تظهر أن يجوز وال النبوة، يدَّعون ال الذين الصالحني عىل املعجزات تظهر أن جائٌز قائلون: قال 35

الدنيا يف الجنة ثمار تأتيهم وأن الصالحني، عىل املعجزات ظهور الصوفية من قوم ز جوَّ وقد امُلبِطلني.
فيحاربونهم، الشياطني لهم ويظهر املالئكة، لهم وتظهر الدنيا، يف الِعني الُحور ويُواِقعون فيأكلونها،
عن حكيناه ما كل آخرون ز وجوَّ األعمال. مواريث هذه أن وزعموا الدنيا، يف هللا رؤية زوا يجوِّ ولم
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صدقها.36 من التيقن بواسطته يُمِكن عليها دليل ال خالصة ذاتية املحفوظ، اللوح ورؤية
صور يف تتشكل التي الشياطني مثل لألعداء، الخادعات أيدي عىل أيًضا املعجزات تظهر كما
باألنبياء خاصة املعجزات تكون ال الحالة هذه ويف وتخدعه، لإلنسان لتُوسِوس مألوفة
عىل دليل هي هل معرفة بعدها ويستحيل واألعداء، واألولياء بالصالحني بل وحدهم،
الصدق فيها تساوى أم الصدق عىل دليل هي وهل العداوة، عىل أم الوالية عىل أم النبوة
وتبقى بالكرامات، األولياء عىل املعجزات صظهور تُخصَّ قد لذلك واملتنبي؛ النبي والكذب،
ألسباب وتعسري الخري ألسباب تيسري والكرامة لألولياء.37 والكرامات لألنبياء، املعجزات

عىل املعجزات تظهر أن وجائٌز ويُجاِلسوه. يُباِرشوه وأن الدنيا يف هللا يَروا أن زوا وجوَّ منهم، املتقدِّمني
بكل مباحة لهم الدنيا وتكون العبادات، عنهم تسقط حتى األعمال مواريث بهم تبلغ وأن الصالحني،
أن زعموا اإلباحة. أصحاب قول وهذا األشياء، وسائر النساء لهم وتَُحل النهي، عنهم ويسقط فيها، ما
حَدثت، دنانري لهم تحدث أن أرادوا وإن يريدون، كما كانوا إال بيشء وا يهمُّ ال حتى بهم تبلغ العبادة
أفضل يكونوا حتى ربهم تبلغ العبادة أن بعضهم زعم وقد عليهم، يستصعب لم يشء من أرادوا ما وكل
هللا كرامة سبيل عىل للصالحني أجازوا ص١١١-١١٢). ج٢، (مقاالت، املقرَّبني واملالئكة النبيني من
ص٧١). ج٥، (الفصل، لألنبياء ُمعِجز وكله الطبائع، إحالة وجميع األعيان وقلب األجسام، اخرتاع لهم
فيجعل صورة، أي عىل رها يصوِّ الشيطان أن هللا) (كثَّرهم والجماعة السنة أهل عند لألعداء الخادعات

ص٥٦–٥٨). (البحر، لإلنسان فيُوسِوس اإلنسان، يَدي بني عصفوًرا نفسه
ومنها العامة، ى وتُسمَّ واملنهيات، املحظورات واجتناب املأمورات امتثال وهو مكتسب، منها الوالية 36

ص٦٠). (الحصون، املحفوظ اللوح ورؤية اللدني كالعلم الربانية العطايا وهي املكتسب غري
أحوالها يف الصدق عىل داللة وجعلوها األولياء، عىل الكرامات ظهور يجوز أيًضا السنة أهل عند 37

الكرامات األشعري، وعند ص٣٤٤). (الِفَرق، دعاويهم يف صدقهم عىل داللة األنبياء معجزات كانت كما
ثابتة اآليات ص١٥٩). ج١، (امِلَلل، للمعجزات وتأكيد لألنبياء تصديق وجٍه من وهي حق، لألولياء
(النهاية، وسمًعا عقًال فجائزة األولياء كرامات أما ص١٨٦). (الفقه، حق لألولياء والكرامات لألنبياء،
اصولنا، عىل ظاهر جوازها واقعة، عندنا جائزة ص١٦١). (املحصل، جائزة عندنا الكرامات ص٤٩٧).
الكرامة فتظهر حق، األولياء وكرامات ص٣٧٠). (املواقف، الكهف أصحاب وقصة مريم كقصة ووقوعها
واللباس والرشاب الطعام وظهور القليلة، املدة يف البعيدة املسافة قطع من للويل العادة نقض طريق عىل
ويكون األشياء، من ذلك وغري والعجماء، الجماد وكالم الهواء، ويف املاء عىل وامليش إليها، الحاجة عند
إال وليٍّا يكون ولن ويل، أنه بها يظهر ألنه أمته؛ من لواحد الكرامة هذه ظهرت الذي للرسول معجزة ذلك
األولياء وكرامات ص١٣٩-١٤٠). (النسفية، رسوله برسالة اإلقرار وديانته ديانته، يف ا محقٍّ يكون وأن
السنة أهل عند ص٢٧٦–٢٨٢). ج٢، (العضدية، يريد من برحمته يختص يشاء من بها هللا يُكِرم حقٌّ
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املعجزة وكأن الداخلية، الشعور ألفعال اإلنسانية الحرية ملسألة جديد من عود وهذا الرش،38
الوالية تُفرسَّ جديد. من الوراء إىل ورجوع العدل، مكتَسبات أحد من نيل هما الكرامة أو
حرية يف الداخلية الشعور أفعال يف إيجابيٍّا هللا ل تدخُّ أي والعون؛ والطاعة التوفيق وكأنها
للحاجة قضاء فالوالية واللطف، الصالح مثل العقلية الواجبات عن تعبريًا أو األفعال،
بالفعل حدوثه بعد ثم إليه، الحاجة لشدة نظًرا يشء حدوث ع توقُّ الوالية للكرب. وتفريج
ُمِلحة الحاجة تكن لم ولو انقضائها، بعد الحاجة شدة أنها مع والية أنها اإلنسان يشعر

عادية.39 حادثة َلكانت طويًال واالنتظار
تظهر بينما النبي يد عىل املعجزة تظهر والكرامة. املعجزة بني فروق هناك ذلك ومع
النبوة بني أو والويل النبي بني الفرق هو والكرامة املعجزة بني فالفرق الويل، عىل الكرامة

معجزات (أ) مراتب: ثالث هناك األنبياء. معجزات يف تقدح ال وهي جائزة، األولياء كرامة والجماعة
شعًرا: قيل وقد ص٥٦–٥٨). (البحر، األعداء مخادعات (ج) األولياء. كرامات (ب) األنبياء.

ك��الم��ه ف��ان��ِب��ذَْن ن��ف��اه��ا وم��ن ك��رام��ة ل��ألول��ي��ا وأَث��ِب��تَ��ْن

ص٥٨) (الخريدة،

ك��ال��ض��روري ص��ار ُح��ك��ٍم ك��ل ِم��ن ال��ب��ش��ي��ِر م��ن ج��اء م��ا وك��ل

ص١٣) (الجوهرة،

ال��ق��ي��ام��ة وف��ي ب��ب��رزخ ول��و ال��ك��رام��ة ك��ام��ل ب��دن��ي��ا األول��ي��اء ل��ه��م

ص٧٣-٧٤) (الوسيلة،

كان وحينما عليهم، الرش أسباب وتعسري لهم، الخري أسباب تيسري عباده عىل هللا كرامات أعظم من 38

ص٤٩٧). (النهاية، الكرامة كانت أقرب الخري وإىل أشد التيسري
والرسالة، النبوة دعوى عنده وليس والعدالة، الصالح ظاهر يد عىل للعادة الخارق األمر ظهر إذا 39
إرشادهم ليُقبَل أو الناس، بني يُحرتَموا أن ألجل الصالحني من كثريًا بها هللا أكرم كرامة. ى فيُسمَّ
ذلك. إىل احتاجوا إذا مصالحهم وقضاء كروبهم لتفريج أو اإلرشاد، مقام يف هللا أقامهم إذا وموعظتهم

ص٨٠-٨١). (الحصون، يشء عليه يجب وال عليهم هللا من فضٌل ذلك كل
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كيف ولكن باألولياء، آمن باألنبياء آمن ومن بالوالية، صدق باملعجزة صدَّق ومن والوالية،
الكرامة؟ مستوى عىل واملعجزة الوالية، مستوى عىل والنبوة الويل، مستوى عىل النبي يُوَضع
الكرامة فإن النبي لتصديق املعجزة كانت وإذا للكرامة؟ ورفًعا النبوة من حطة ذلك أليس
الغاية كانت وإذا عملية، الكرامة غاية أن حني يف دينية املعجزة فغاية الحاجة؛ لقضاء
والعمل التقوى أي أخالقية، الكرامة من الغاية فإن باهلل، اإليمان أي دينية، املعجزة من
كانت وإذا كذلك،40 ليس الوالية صاحب فإن معصوًما، املعجزة صاحب كان وإذا الصالح،
أو هللا فعل من أكثر الويل فعل من الكرامة فإن النبي، فعل من أكثر هللا فعل من املعجزة
وتُثِبت اإلنسان، فعل من أنها وهي املعجزة، عىل ميزة املعنى بهذا للكرامة يكون وقد النبي،
حقيقة سواءٌ موضوعه، يخلق الشعور عىل الرتكيز أن وكيف النفيس، التأثري عىل قدرته
أو رضورة الكرامة تقع بينما رضورة املعجزة تقع لذلك لآلخرين؛ بذلك إيحاء مجرد أو

اختياًرا.41
املعجزة رؤية الويل. إال يراها ال الكرامة فإن إنسان، كل يراها املعجزة كانت وإذا
يف عامة إذن املعجزة فائدة ولألولياء. للويل خاصة الكرامة رؤية بينما الناس لكل عامة
فإن النبي، يريده وقت كل يف تقع املعجزة كانت وإذا خاصة.42 الكرامة فائدة أن حني
ألن كرامات؛ البعثة قبل املعجزات ذلك ومع هللا، يريده مخصوص وقت يف تقع الكرامة

معجزة، األنبياء صدق عىل يدل ما تسمية أحدهما األولياء؛ وكرامات األنبياء معجزات بني الفرق 40
عىل للرد كتابًا الجويني كتب وقد ص١٧٤-١٧٥). (األصول، كرامة األولياء عىل يظهر ما وتسمية
امُلجتِنب الطاعة، عىل امُلواِظب اإلمكان، حسب باهلل العارف هو الويل ص٥٢). (النظامية، منكريها
معونة، ى فتُسمَّ الحال مستور يد عىل ظهرت إذا هللا. وطاعة التقوى أي التوبة إىل يبادر للمعايص،
وتكذيبًا خذالنًا ى تُسمَّ يطلبه ما خالف عىل ظهرت وإذا استدراًجا، ى تُسمَّ فاسق يد عىل ظهرت وإذا
ظهور بعد واملعصية الكفر عن معصوم التبديل، مأمون املعجزة صاحب ص٨٠-٨١). (الحصون،

ص١٧٤-١٧٥). (األصول، حاله تبدُّل يُؤَمن ال الكرامة وصاحب عليه، املعجزة
املعجزة تُفاِرق وهي الويل، من واختيار إيثار غري من تجري أن (أ) ثالثة: الكرامة رشوط كانت لذلك 41
االختيار، حكم عىل الكرامة وقوع تجويز إىل آخرون وصار (ب) صحيح. غري وهو الوجه، هذا من
كرامة وقوعه يجوز ال لنبيٍّ معجزة وقع ما (ج) مرضية. غري وهي الدعوى قضية عىل وقوعها ومنعوا

ص٥٣-٥٤). النظامية، ص٣١٦-٣١٧؛ (اإلرشاد، صحيح غري وهو لويل،
إال يراها فال األولياء كرامات وأما والفاسق، والعايص وامُلطيع والكافر، املسلم يراها األنبياء معجزات 42

ص٥٦–٥٨). (البحر، الفاسق يراها وال مثله، الويل
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عن اإلعالن كان وإذا بعد.43 بدأت قد تكن لم والبعثة النبوة، صدق عىل دليل املعجزات
املعجزة رضوري. الكرامة كتمان فإن النبي، قوا ويصدِّ الناس يراها حتى واجبًا املعجزة
كذلك، ليست الكرامة أن حني يف رضوري، عنها اإلعالن وبالتايل والتحدي، املعارضة تتطلب
الكتمان؟ فائدة ما ولكن امُلخِلصني،44 بعضعباده عليها هللا يُطِلع وقد الكتمان، طي فتظل
بالنفس، الثقة إال الكرامة غاية تتعدى ال مجهولة، دامت ما الكرامة الناس يعرف وكيف
السؤال ويظل عليها، السعادة وإدخال فيها، الطمأنينة وبث عليها، والرضا بالذات، والفرح
إىل السبيل كيف الكذاب؟ النبي يد عىل النبوة تظهر كما الفاسق، يد عىل الكرامة تظهر أال

الكاذبة؟ والكرامة الحقة الكرامة بني التفرقة
خرق إىل يؤديان كَليهما إن حيث من والكرامة، املعجزة بني فرق ال أنه والحقيقة
نفي عىل الحديثة اإلصالحية الحركة تجرَّأت وقد العقل.45 أوليات وإنكار الطبيعة قوانني

تكون فال الكرامة وأما معجزة، له فيُظِهر هللا فيدعو إيجادها، عىل يقدر النبي أراد كلما املعجزة 43
شق مثل كرامات، البعثة قبل املعجزات ص٥٦–٥٨). (البحر، هللا يريدها مخصوصة أوقات يف إال
الحصون، ص٣٣٩-٣٤٠؛ (املواقف، واملدر الحجر وتسليم الغمامة، إظالل قلبه، وغسيل الرسول، بطن

ص٨٠-٨١).
يُظِهره ثم هللا من معجزة بأنها أوًال بنفسه يعتز أن عليه ويجب ويعلمها، النبي يعرفها املعجزة 44
لغريه كرامة بأنها الويل بها يُِقر أن يجب فال الكرامة أما يكفر. بمعجزة ليست أنها أنكر لو ألنه لغريه؛
القطع َلوجب الكرامة، سبيل عىل نبي غري عىل املعجزة ظهور جاز لو ص٥٦–٥٨). (البحر، املؤمنني من
ج٥، (الفصل، النص فيهم ورد الذين أصحابه من أحد من يُعَلم ال وهذا هللا، ويل وأنه قلبه يف ما عىل
تصدِّقوني لم إن ويقول خصومه، بها ويتحدى يُظِهرها بل معجزته، يكتم ال املعجزة صاحب ص٨٠).
عباده بعض عليها هللا أطلع فإن فيها، يدَّعي وال كتمانها يف يجتهد الكرامة وصاحب بمثلها، فعاِرضوني
فيما دعواه صدق عىل أو عنده، الكرامة صاحب منزلة حسن عىل عليه هللا أطلعه ملا تنبيًها ذلك كان
فإن التحدي، افرتاض غري من يظهر عما عبارة الكرامة ص١٧٤-١٧٥). (األصول، الحال من يدَّعيه
ظهور يجوز فقد دعوى تكن لم وإن التحدي، صدق عىل بالرضورة ويدل معجزة، فإنه التحدي كان
املعجزة صاحب عىل ص٦٩). الفقه، رشح ص١٠٢؛ (االقتصاد، نفسه يف مقدور ألنه فاسق؛ يد عىل ذلك
املواقف، ص٣٤٤؛ (الِفَرق، كتمها وربما غريه، بها يتحدى ال الكرامة وصاحب بها، والتحدي إظهارها
الساحر ومن الفاضل اإلنسان من يظهر ما وبني األنبياء آيات بني فرق ال ص١٥٩). التحقيق، ص٣٧٠؛
فقط، ذلك عىل أحد يقدر فال به، هو جاء ما بمثل يأتوا بأن الناس يتحدى النبي كان بالتحدي. إال أصًال

ص٧١–ص٧٨). ج٥، (الفصل، له بآية فليس الناس النبي يتحدَّ لم ما كان وإن
كونها يف متساوية والكرامات املعجزات أن اعلم األولياء. وكرامات األنبياء معجزات بني الفرق يف 45

عند املعجزات. عن وتمييزها الكرامات إثبات يف فصل ص١٧٤-١٧٥). (األصول، للعادات ناقضة

84



النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

يد عىل العادات وخوارق املعجزات وإثبات األولياء، يد عىل العادات وخوارق الكرامات
جازت فلو القديم؛47 الوسط االعتزايل املوقف عىل اتكاءً بذلك قامت وقد وحدهم،46 األنبياء

الكرامات وقوع جواز ص٣١٦-٣١٧). (اإلرشاد، األولياء حق يف العادات انخراق يجوز الحق» «أهل
ُممِكن ألنه نفسه؛ يف يستحيل ال وذلك صاحبه، عذر أو إنسان بدعاء العادَة ِهللا خرِق إىل ترجع ألنها
من ليست العادات خوارق ص١٠٢). (االقتصاد، املعجزة بطالن إىل يؤدي وال آخر، محال إىل يؤدي وال
من وحده البرصي الحسني أبو أجاز وقد ص٥٢–٥٤). (النظامية، الرب فعل من هي وإنما العباد، أهل

ص٢٠٤–٢٠٦). (الرسالة، األشاعرة جمهور مثل الكرامات، وقوع املعتزلة
خارق صدور وأن العقيل، الجواز مجرد أما يقول: إذ التوحيد»؛ «رسالة يف عبده محمد يفعله ما هذا 46

وإنما العقالء، فيه يختلف نزاع موضوع أنه أظن فال اإللهية، القدرة تتناوله مما نبي غري عىل للعادة
كرامة بوقوع االعتقاد يجب ال أنه عىل اتفاق يف وغريهم السنة أهل أن هو إليه االلتفات يجب الذي
أي صدور يُنِكر أن األمة بإجماع مسلم لكل فيجوز اإلسالم، ظهور بعد معنيَّ هلل ويل يد عىل معيَّنة
سنة عىل مائًال وال الدين، أصول من ليشء ُمخاِلًفا هذا بإنكاره يكون وال كان، ويل أي من كانت كرامة
هذا أين الصحابة. وعن السنة يف صح مما يكون أن اللهم املستقيم، الرصاط عن ُمنحِرًفا وال صحيحة،
وخوارق الكرامات أن يظنون حيث األيام، هذه يف املسلمني جمهور به يهتدي مما عليه امُلجَمع األصل
مما وهو األصفياء، ِهَمم فيها وتتفاخر األولياء فيها يتنافس الصناعات، رضوب من أصبحت العادات
األصفياء، هؤالء أن يزعمون «بل رضا: رشيد ويعلِّق أجمعون؟ العلم وأهل وأولياؤه ونبيه هللا منه يتربأ
كلهم، العالم شئون يف فون املترصِّ هم األربعة، األقطاب ونهم يسمُّ كالذين املشهورين املوتى سيما وال
ورض نفع من لهم املمنوحة بالخوارق هللا مع أو هللا دون من يدعونهم الذين حاجات يقضون وأنهم
به احتج ما «وأما أيًضا: ويقول ص٢٠٤–٢٠٦). (الرسالة، له» رشيك ال وحده، هللا إال إله ال ذلك، وغري
عهد يف لوقوعه هللا بتخصيص يكون قد وآصف مريم قصة يف ما ألن فيه؛ دليل فال اآليات من املجوِّزون
أهل قصة وأما قليًال. إال العهد ذلك أنبياء يف هللا شئون من الوقائع تلك اكتنف بما لنا ِعلم وال األنبياء،
الكالم ما قبيل من فليس قدرته، بمظاهر لنعترب بها وذكَّرنا خلقه، من آياته من هللا عهدها فقد الكهف
النفوس ِهمم متناول يف البحث من نوًعا الكرامات وقوع جواز يف البحث فصار الجواز، عموم من فيه
من الكمال مقامات يف النفوس وارتقاء الصالحة، األعمال مكان ويف الكبري، بالكون وعالقتها البرشية،
«(… الحكمة التصوف، األخالق، النفس، (علم آخر بعلم يختص قد دقيق بحث وهو اإللهية. العناية

ص٢٠٤–٢٠٦). (الرسالة،
من قريب إىل إسحق أبو األستاذ ويميل األولياء، حق يف العادات انخراق منع عىل املعتزلة أطبقت 47
الكرامة ظهور إجازة أن وظنوا األولياء، كرامات القدرية أنكرت ص٣١٦-٣١٧). (اإلرشاد، مذاهبهم
لألولياء أصًال الكرامات املعجزة أنكرت ص١٧٥). (األصول، النبوة عىل املعجزة داللة يف يقدح لألولياء
أما باطلة، األولياء كرامات والجهمية والرافضة املعتزلة عند ص١٢٥). ج١، (امِلَلل، وغريهم الصحابة من
فرق يكون وال األنبياء، معجزات لبطَلت ثابتة األولياء كرامات كانت لو صحيحة. فثابتة األنبياء معجزات
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النبي غري عىل ظهورها وَلجاز التخصيص، وضاع النبوة، عىل املعجزة داللة لبطلت الكرامة
اخرتاق جاز ولو األنبياء، معجزات لبطلت األولياء كرامات ت صحَّ لو وشائعة. عامة دامت ما
وينتهي ومعجزة، كرامة بني ذلك يف فرق ال وجه، كل من اخرتاقها َلجاز وجه كل العاداتمن
الرغبات ه وتسريِّ الوهم يحكمه عالٍم يف اإلنسان ووجود الطبيعة قوانني يف التشكك إىل األمر
هللا فعل خالل من ا رسٍّ الطبيعة يف التأثري عىل بالدعاء قادًرا اإلنسان كان وإذا املكبوتة.48
عالنية الفعل طريق عن مبارشة فيها التأثري عىل قادًرا يكون أن فاألَوىل الكرامة، وهي
وإن التأريخ. يف حاًرضا للناس، وسنة رائًدا عمًال وليبقى األشهاد، رءوس وعىل الناس أمام
تساويهما مع املعجزات تُثِبت زالت ما فإنها الكرامات، إنكار عىل اإلصالحية الحركة تجرأت
أصل وجود من بالرغم للقواعد وإخالل العادات، ملجرى وقلٍب الطبيعة، قوانني خرق يف
العادات؟ خرق عن الدفاع وملاذا الطبيعة.49 قوانني إثبات عىل حرًصا املعجزات لنفي قديم
عالٍم يف نعيش أم فيه، ونتحكم به يوثق وقوانني، سنن له عالم يف نعيش أن أفضل؛ وأيهما

ص٢١٣). (الطوالع، إسحق وأبو الحسني أبو إال املعتزلة أنكرها ص٥٦). (البحر، واألولياء األنبياء بني
عىل األشاعرة ورد ص١٨٤-١٨٥). (األصول، العادة ينقض وجٍه عىل األولياء كرامات الكرامية وأنكرت
يجوز ال ص٣٧٠. املواقف، ص١٦١؛ املحصل، ص٤٩٧–٤٩٩؛ النهاية، ص٥٣-٥٤؛ النظامية، يف ذلك

ص٤٩٩). ص٤٥٠-٤٥١، (اللطف، العادات نقيض األنبياء غري يف
ثم وجه، كل من ذلك َلجاز وجه من العادة انخراق جاز لو (أ) حجتنَي: عىل الكرامة نفاة اعتمدت 48
بآية املتحدي النبي تكذيب إىل يُفيض وذلك ويل، يد عىل لنبي معجزة كان ما ظهوِر إىل ذلك ُمقاد يجر
األنبياء نسبة ذلك ن لتضمَّ بمثله الويل إتيان جاز فلو به. أُوتيت ما بمثل أحد يأتي ال اه تحدَّ مَلن القائل
يتشكك أن إىل يؤدي وذلك وقوعه، وقتنا يف تأمن لم لألولياء العوائد انخراق جاز لو (ب) االفرتاء. إىل
وتجويز عالقة، غري من برش وحدوث إبريًزا، ذهبًا األطواد وانقالب عبيًطا، دًما دجلة جريان يف اللبيب

ص٣١٧–٣٢١). (اإلرشاد، الرضوريات يف التشكك سفسطة ذلك
وماء ذهبًا، الجبل انقالب َلجاز زناه جوَّ ولو سفسطة، العادة خرق تجويز ألن املعجزة بامتناع قال َمن 49

املعجزة ظهرت َمن وكون وأم، أب بال دفعًة الشيخ هذا وتولَّد رجاًال، البيت وأواني ودهنًا، دًما البحر
بالقواعد واإلخالل الخبط من فيه ما يخفى وال مثله، ويوجد يُعَدم بأن النبوة ادَّعى َمن غريَ يده عىل
السري مخالفة فإن عقًال؛ املستحيل نوع من ليست املعجزة إن عبده محمد ويقول ص٣٤٥). (املواقف،
عكس عىل يموت وال الطعام عن املريض (امتناع استحالته عىل دليل يقم لم مما اإليجاد يف الطبيعي
هو الناموس واضع إن قلنا: طبيعي. آخر لناموس تابًعا يكون بد ال ذلك إن قيل: فإن العادية)، الحالة
ال أننا األمر يف ما غاية العادات، بخوارق خاصة نواميس يضع أن املحال من فليس الكائنات، ُموِجد

ص٨٤–٨٦). (الرسالة، نعرفها
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أي دون العالم هذا يف فقط تصح املعجزات كانت وإذا بنُظمه؟ يُوثِق وال قانون يحكمه ال
القضاء هو املعجزة من الهدف فكأن طبيعة، بال امُلطَلقة اإلرادة فيه تسود حيث آخر، عالم
فيستسلمون الناس، حياة تضطرب حتى الدنيا، هذه يف الثابتة قوانينها وعىل الطبيعة عىل
فهمها الناس عىل استعىص التي الطبيعة ذلك يف بما يشء، كل عىل القادرة القاهرة للقوة
العادات؟50 بخوارق شبيه النظام هذا عىل واألرض السموات خلُق وهل عليها. والسيطرة
وسنن بالنظام تثبت أن الحكمة إىل واألقرب العادات، بخرق بالرضورة هللا قدرة تثبت وهل
عىل حزنًا أو له فرًحا الطبيعة قوانني تنخرق وال الطبيعة يخرق ال نفسه والرسول الكون؟
املعجزات إلثبات الالتحدُّد مثل الحديثة وقوانينه العلم نتائج تُستَغل وملاذا أبنائه. موت
ما باألمس وتنتفي غًدا، تنفيه ما اليوم تُثِبت ة متغريِّ قوانني وهي الطبيعة، قوانني وإنكار
إنما الطبيعة يف شاذة ظواهر وجود إن له؟ وتابًعا للعلم ُملَحًقا الدين وتجعل اليوم، تُثِبته
لقوانني وفًقا تحدث طبيعية حادثة فاملعجزة وأشمل؛ منها أعم أخرى لقوانني وفًقا تحدث
حتى نجهله طبيعي لقانوٍن وفًقا تحدث طبيعية حادثة فاملعجزة وأشمل؛ منها أعم أخرى
وتقدُّمه.51 العلم تاريخ من جزء املعجزات وتاريخ العلم، بتقدم مرهونة إذن املسألة اآلن.

والسحر املعجزة (ب)

واملخاريق والشعوذة السحر من تقرتب فإنها الطبيعة لقوانني خرًقا املعجزة كانت وملا
وشهادة العقل لبداهات وهدم الطبيعة لقوانني خرق كلها فهي والحيل، والطلسمات
فريتقي وثابت، موجود البعض عند فالسحر إيهاًما؛ أو واقًعا خياًال، أو حقيقة إْن الحس
حقيقة للطبائع وإحالة لألعيان، قلٌب فالسحر حماًرا؛ اإلنسان يقلب أو الهواء يف الساحر
األساس.52 هذا عىل السحر يُثِبت فإنه املعنى، بهذا املعجزة يُثِبت من وكل خداًعا، ليس

تُْدِرَك أَْن َلَها يَنْبَِغي ْمُس الشَّ ﴿َال مثل: اآليات، من عديد يف الثابت الطبيعة نظام إىل القرآن يُشري 50

تََفاُوٍت﴾ ِمْن الرَّْحَمِن َخْلِق ِيف تََرى ﴿َما ،(٤٠ :٣٦) يَْسبَُحوَن﴾ َفَلٍك ِيف َوُكلٌّ النََّهاِر َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر
.(٤٩ :٥٤) ِبَقَدٍر﴾ َخَلْقنَاُه ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿إِنَّا ،(٨ :١٣) ِبِمْقَداٍر﴾ ِعنَْدُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلُّ ،(٣ :٦٧)

ص٦٥–٦٩. املعجزة، عن املقدمة والسياسة، الالهوت يف رسالة اسبينوزا، ترجمتنا: انظر 51
يف ويتحلق الهواء يف الساحر يرتقي أن يمتنع ال ثابت، فالسحر السحر؛ وجود السنة أهل يُثِبت 52

إذ البرش؛ مقدرات قبيل من هو مما ذلك غري إىل والخوقات، األكوان يف ويتولج ويسرتق، السماء، جو
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تدل النقلية الشواهد من عديد وهناك موجود،53 ثابت فكالهما والعني السحر بني فرق وال
نوعان؛ والسحر النزول.54 أسباب كانت محدَّدة تاريخية وقائع عىل ترتكز وجوده، عىل
هي والثاني: الطبائع، بني التأليف يف الطلسمات خالل من الكواكب ِقبل من يأتي ما األول:

الطبائع.55 تُثري قوًة غَدت مقطَّعة حروف من مكتوب كالم وهو الرُّقى،

ما الساحر ارتياد عند الرب يفعل أن عقًال يمتنع وال الخلق، مقدورات قبيل من الجهات يف الحركات
أن يجوز ص٣٢٠–٣٢٣). (اإلرشاد، هللا بقدرة واقع للعبد مقدور هو ما كل فإن عليه، باالقتدار يستأثر
ص١١٥). ج٢، (مقاالت، وترجع ليلة يف الهند إىل املردة تذهب وأن حماًرا، اإلنساَن بسحره الساحر يقلب
وأن الحقيقة، عىل حماًرا اإلنسان ويقلب الهواء، ويف الحقيقة عىل املاء عىل يميش الساحر الباقالني، وعند
يُُرون وأنهم للطبائع، وإحالة لألعيان، قلب السحر الكرامة. سبيل عىل الصالحني من موجود ذلك كل
الدنيا يف بأن يصدِّقون السنة وأهل الحديث أصحاب ص٧١). ج٥، (الفصل، يُرى ال ما الناس أعنُي
وجود عىل الفقهاء اتفق وقد الدنيا، يف موجود كائن السحر وأن هللا، قال كما كافر الساحر وأن سحرة،
وقال ل. مؤوَّ كفر السحر األصحاب: بعض وقال ص٣٢٤). ج١، (مقاالت، ُحكمه يف واختلفوا السحر
اإليمان رشط يف لزمه ما رد كان إن كفًرا ويكون خطأ، اإلطالق عىل كفر السحر بأن القول املاتريدي:

ص١٣٤). الفقه، (رشح
والجبل القرب الرجل لتُدِخل العني «إن حق»، «العني لقوله: للمعتزلة؛ خالًفا عندنا حق والعني السحر 53

ص١٣٤). الفقه، (رشح الِقدر»
َرشِّ ﴿َوِمْن ،(١٠٢ :٢) َوَماُروَت﴾ َهاُروَت ِببَاِبَل اْلَمَلَكنْيِ َعَىل أُنِْزَل ﴿َوَما مثل: النقلية الشواهد 54

سبب أن عىل ون املفرسِّ اتفق وقد ،(٦٦ :٢٠) ِسْحِرِهْم﴾ ِمْن إَِليِْه ﴿يَُخيَُّل ،(٤ :١١٣) اْلُعَقِد﴾ ِيف اثَاِت النَّفَّ
ومشاطة مشط عىل سحره فإنه هللا، لرسول اليهودي أعصم بن لبيد سحر من كان ما الفلق سورة نزول
ج٥، (الفصل، عائشة جارية ُسِحرت كما يده، فتوعكت عمر ابن ُسِحر وقد ذروان! برئ يف راعوفة تحت

ص٧٣).
القمر، كون وقت يف عقرب صورُة فيه املنقوش كالطابع الكواكب ِقبل من هو ما (أ) نوعان: السحر 55
عني، قلب وال طبيعية إحالة وليست الطلسمات، كانت الباب هذا ومن العقرب، لدغة من إمساكه فينتفع
امُلدِبرة للدابة القمر وكقتل للحر، الربد ودفع للربد، الحر لدفع أَُخر لقًوى مدافعًة هللا ركَّبها قًوى ولكنها
شاهدنا قد ألننا الطلسمات؛ دفع يُمِكن وال للقمر، مكشوفة دبرتها كانت إذا ضوءه املدبرَة القى إذا
جيش يدخلها ال وكَرسُقسطة برد، فيها يقع وال جرادة، تدخلها ال قًرى من اآلن إىل ظاهرة آثارها أنُفسنا
آثار إال يبَق ولم العالم من وانقطع جملة، يُحِسنها كان َمن ذهب قد أعمال وهي كرًها، يدخل أن إال
ويُناَفر الطبائع بني به يؤلَّف كان وأنه املوسيقى، يف كتبهم يف األوائل تذُكره ما الباب هذا ومن صناعتهم.
لذلك يحدث أيًضا، معروفة طوالع يف مقطَّعة حروف من مجموع كالم وهو الرُّقى، (ب) بينها. أيًضا به
الحاد َمل الدُّ يرقي كان من واختربنا شاهدنا وقد أخرى، قًوى وتُداِفع الطبائع لها تُستثار قوٌة الرتكيب
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وهدم الطبيعة لقوانني خرق الكل أن يف والكرامة املعجزة يُشاِرك السحر كان فإذا
هو املعجزة فاعل كان فإذا النوع، يف ال الدرجة يف بينهم الفرق أصبح العقول، لبداهات
يزداد وبالتايل والشياطني؛ الجن هو السحر فاعل فإن النبي، خالل من أو مبارشًة هللا
السحر فإن اإلنسانية القدرة نطاق خارج املعجزة كانت وإذا املجهول. يف غموًضا األمر
يف الخارقة القدرة من نوع السحر عليه. قادًرا هللا ويكون البرش، مقدورات من يكون
استعصت إن عليه هو مما أقدر يكون أن لإلنسان مستمرٌّ وتمنٍّ البرشية، القدرة حدود
هللا من املعجزة تظل السحر أنواع من الحيلة كانت وإذا بل. السُّ به وانقطعت الِحيَل، عليه
كذلك الحيلة تكون ال قد حني يف للطبيعة خارقة حادثة املعجزة وتظل كذلك، ليست والحيلة
تظل بل االشرتاك فيها يقع ال املعجزة كانت وإذا للِحيَل. بأكمله علم وهناك تعلُّمها، يُمِكن
فإن وحدهم لألنبياء املعجزة كانت وإذا الحيل. يف يقع االشرتاك فإن للنبي، فريدة خاصية
كذلك ليست الحيلة فإن الصناعة ألهل تحديًا املعجزة كانت وإذا الحيل. صناعة ألهل الحيل
تأتي إنما فاملعجزة العرصعرصسحر؛ كان إذا السحر لغة املعجزة تستعمل ولكن لهم،56
لقوانني خرق أنهما مًعا عليهما يغلب يظل ولكن علومه،57 ملستوى وطبًقا العرص بلغة
يتوجه الجواهر إىل أساًسا املعجزة توجهت إذا حتى األجسام، جواهر يف وتغريُّ الطبيعة،
حاجات، وقضاء كاملعجزة أيًضا الكرامة أن من وبالرغم األعراض.58 إىل أساًسا السحر

التنبيه يف فصل ص٧٣). ج٥، (الفصل، إلخ … ويُقَطع ويذبل فييبس ظهوره، أول يف الظهور القويَّ
ص٢٦٤). النبوات، ج١٥؛ (املغني، وغريه الحالج عن املحكية الِحيَل عىل

كذلك. ليست والحيلة هللا، من امُلعِجز (أ) كاآلتي: والحيلة، املعجز بني الفرق الجبار عبد القايض يرصد 56
ال امُلعِجز (ج) اليد. خفة عىل قائمة ألنها كذلك؛ ليست والحيلة لها، وناقض للعادة خارق املعجز (ب)
آالت، إىل املعجز يفتقر ال (ه) فيها. يقع والحيلة االشرتاك، املعجز يف يقع ال (د) الحيلة. بعكس يُتعلَّم
فصل ص٧٥٢). (الرشح، الصناعة ألهل ليست والحيلة الصناعة، ألهل املعجز (و) إليها. تفتقر والحيلة

ص٢٦٤). ج١٥، (املغني، والِحيَل املعجز بني التفرقة بيان يف
أهل يتعاطاه مما نبي كل معجزة هللا جعل فقد محمد؛ وقرآن عيىس، وطب موىس، سحر مثل وذلك 57

وجعل السحر، الزمان ذلك أهل عىل الغالب كان ملا حية، العصا قلب موىس معجزة جعل حتى زمانه،
محمد نبينا معجزة وجعل الطب، زمانه أهل عىل الغالب كان ملا واألبرص، األكمه إبراء عيىس معجزة
كان وبما الزمان، ذلك يف والفصحاء للفصاحة الغلبة كانت ملا الفصاحة، طبقات أعىل يف وجعله القرآن

ص٥٧٢). (الرشح، ويتباهى أهله يُفاِخر
وهي ذاتيات، جوهريات هي التي األعراض وتُِحيل وعدًما، ووجوًدا اخرتاًعا الجواهر تقلب املعجزة 58
النار يف والبقاء املوتى، وإحياء الجذع، وحنني حية، العصا كقلب األجناس، من تؤخذ التي الفصول
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

فالتعارض فاسق؛ عىل إال يظهر ال رشٌّ السحر فإن فاضل، تقي ويل عىل إال تظهر وال
املعجزة بني الفروق لهذه وطبًقا والرش.59 الخري بني التعارض مثل والسحر الكرامة بني

سحًرا.60 املعجزة تكون ال أخرى ناحية من والسحر ناحية من والكرامة
لقوانني خرًقا كالهما دام ما كبريًا، ليس والسحر املعجزة بني الفرق أن والحقيقة
يؤدي وكالهما واحد، بناء عىل الشعور يف يقوم كالهما العقل.61 لبداهات وإنكاًرا الطبيعة
وقائع اعتبارها عىل طبيعي فعل ردُّ ومخاريق ِحيًال املعجزات اعتبار وإن واحدة. وظيفة
عىل للتأثري فنية صوٌر الحقيقة يف وهي اآلخر، عىل فعل ردُّ منهما فكلٌّ بالفعل، حدثت
السحر. أثر تحت وال املعجزة بفعل ال تتغري ال الطبائع إن باملعاني.62 واإليحاء النفوس
ليس واإليهام. الحواس بخداع إال سحرها أو عليها التحايل يُمِكن ال لألشياء خواص هناك

األعراض إحالة أما هللا. إال عليه يقدر ال فهذا حاملها، بفساد إال تزول ال التي األعراض وكذلك ساعات،
وهو التحذيق، من بنوع بالتخييل والطلسمات بالسحر فتتم حاملها، بفساد تزول التي الغريات من
طبيعة يُِحيل وال يقلبها، وال عينًا يُِحيل ال فالسحر يريد؛ ملن تعلُّمه وُممِكٌن تعلَّمه، من عليه يقدر أمر

ص٧٨-٧٩). ص٧٤-٧٥، ج٥، الفصل، ص٥٨؛ ص٦٠-٦١، ج١، (الفصل،
عقليٍّا، دليًال وليس آالت إجماع من وهذا فاسق، عىل تظهر ال والكرامة فاسق، عىل إال يظهر ال السحر 59

ص٣٢٠–٣٢٣). (اإلرشاد، بفسق ُمعِلن عىل تظهر ال كانت وإن
االمتناع عىل األنبياء أمر عدا ما ص٢٦٤). ج١٥، (املغني، والِحيَل امُلعِجز بني التفرقة بيان يف فصٌل 60

ذلك، بوجود برهان يقم لم ألنه الوجوه؛ من بوجه صالح من وال ساحر من ال ذلك، وجود البتة يجوز ال
وبطلت والواجب، وامُلمِكن امُلمتِنع الستوى ُممِكنًا ذلك كان ولو العقل، يف ُممتِنع وهو نقل، به صح وال

ص٧٢). ج٥، (الفصل، الحقيقة عىل بالسفسطائية هنا ها ولحق ُممتِنع، كل وأمكن كلها، الحقائق
دعواه يف كموىس تكون وال األنبياء، بمخاريق علًما تُحيط أن وينبغي رسالته: يف القريواني قال 61

أحد يُنِكر ليس ص٢٩٧). (الِفَرق، والشعبذة الحيلة بحسن املخرقة سوى برهان عليها يكن لم التي
ِحيَل أنها ويدَّعون معجًزا، كونها يُنِكرون وإنما وعيىس، موىس يد عىل األمور هذه ظهور ذَكرتم َمن
موىس، يد عىل األمور هذه ظهور وامللحدة والفالسفة واملجوس الرباهمة تُنِكر ليس ومخاريق. وتخييل

ص١٦٢). األصول، ص١٣٨–١٤٠؛ (التمهيد، ومخاريق ِحيَل أنها يدَّعون وإنما
تُبدَّل ال معلومة محدودة ُرتَب عىل سليمة والعقول سليمة، ليست أنها يعني ال أحيانًا الحواس ِخداع 62

السحر ولديهم والحيلة، والشعوذة السحر املعتزلة يُنِكر ص٧٧-٧٨). ج٥، (الفصل، أبًدا حدودها عىل
غريه يقدر ال شيئًا يُحِدث أن أو األعيان، قلب بسحره الساحر يبلغ أن يجوز وال واالختيال، التمويه هو
م املتوهِّ يتوهمه مما اإلنسان يفعله ما كنحو بالعيون أخذ ولكنه األعيان، قلب ليس السحر إحداثه، عىل
يجوز وال ومخاريق، خديعة السحر الحكم، بن هشام وعند ص١١٥). ج٢، (مقاالت، حقيقته خالف عىل
تظهر أن يجوز وال نبي، لغري املاء عىل امليش يُجيز كأن حية، العصا أو حماًرا، إنسانًا الساحر يقلب أن
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النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا:

هذا ودون له، الخري استكثار عىل بناءً لآلخر رش حدوث مجرد فالعني رًقى؛ أو عني هناك
لقدرة وجود فال للرقى بالنسبة أما الواقع. عىل بالرش حكم فال الذات من النفيس الحكم
خالل من إال للكالم أثر ال ُجَمل. يف ًعا مجمَّ أو حروف يف مقطًَّعا ن، املدوَّ الكتابي للكالم
قامت وقد فعيل. وسلوك عملية أحكام يف بتنفيذه أو بالقول، والجهر والتعبري الصوت
سحًرا ى يُسمَّ ما إن واألحجبة. والتماتم الرقى برفض قبُل من اإلصالحية الحركات إحدى
بها الجاهل يها يسمِّ التي التفاعل لقوانني طبًقا الطبيعية، الظواهر يف كيميائي تفاعٌل هو
بداهات من وهي واملستحيل، وامُلمِكن الواجب بني التمييز عىل تقوم الحقائق أن كما سحًرا،
والعقل، بالطبيعة الشعور لثقة وزعزعة الطبيعة، لقوانني نفي كاملعجزة السحر العقول.

واألثر. السلطة لصاحب خاضًعا وجعله

الساحرة؛ ال الساحر يُقتَل أن هو الرشع حكم أن والعجيب ص١٢٧). ج١، (مقاالت، نبي غري عىل األعالم
ص١٣٤). الفقه، (رشح للمرتدة ال للمرتد القتل ألن
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النبوة تطور رابًعا:

نبوات عدة بل واحدة، نبوة إذن توجد ال مراحل؛ عىل وقع بل واحدة، مرة الوحي يظهر لم
البرش، آخر يكون أن دون األنبياء، آخر حتى آدم، البرش، أول وهو األنبياء أول منذ ُمتتاِلية
وآخر جميًعا املراحل هذه بني الصلة وما السابقة؟ الوحي مراحل بني الصلة فما محمد.
تقدُّم صلة هل بالسابق؟ والالحق بالالحق السابق صلة ما النبوة؟ خاتم بها التي مرحلة

وبناء؟ ر تطوُّ وثبات، تغريُّ واكتمال،
هو كما آية، بدل آية تبديل فقط النسخ يعني وال «النسخ»، ذلك القدماء ى سمَّ وقد
نبوة وظهور آخر، لوحي تاِبع وحي ظهور بل الوحي، مراحل من مرحلة آخر يف الحال
هو املرحلة. نفس داخل وآية آية بني وليس وأخرى، مرحلة بني هنا النسخ يَُعد نبوة. بعد
لليهودية، املسيحية نسخ اآلية، نسخ وليس النبوة نسخ الخاص، النسخ وليس العام النسخ
واألعراق، والعبادات والنُّظم الرشائع يف إال يكون ال والنسخ مثًال. للمسيحية اإلسالم ونسخ
ممارساتها كيفية أما تتبدل، ال واحدة النظرية فالقوانني نسخ؛ يوجد فال العقائد يف أما
النسخ يعني ال النسخ. فيها يقع التي فهي وترشيعات، قوانني يف وصياغاتها وتطبيقاتها
الوعي تقدُّم لدرجة طبًقا الرشيعة وتكييف والتقدم التطور يعني بل واإلزالة، اإلبطال إذن
يف اإلرساع عملية يف إسهاًما اإلمام إىل أخرى درجة ودفعها والفروع، األصول يف البرشي
اإلنساني الوعي استقالل وهو الوحي، من الغاية تحقيق إىل الوصول أجل من التطور؛

األصول. دون الفروع إىل فقط يتوجه مرحلة آخر يف النسخ أن حني يف وإرادة، عقًال
الديانات إليها ضموا بل فحسب، فيه املذكورة الوحي ديانات عىل القدماء يقترص ولم
رصفة؛ إنسانية نبوات تكون أو إلهية، نبوات أصلها يف تكون قد التي األخرى، البرشية
بل املراحل، كربى واإلسالم واملسيحية اليهودية عن الحديث عىل القدماء يقترص ال لذلك
الوحي، لديانات بالنسبة مواقف لهم وأن خاصًة واملجوس، والصابئة الرباهمة عن أيًضا



(٤) الثورة إىل العقيدة من

عرفها التي والديانات للِفَرق القدماء تعرَّض وقد بنبواتهم.1 ويُِقرون بأنبيائهم ويعرتفون
واملسيحية باليهودية لها شأن وال عربية، ِفَرق واملسيحية فاليهودية واملسلمون؛ العرب
هناك كان إذا إال اللهم منه، بهم معرفتها نحن نقلنا ثم ذلك، بعد الغرب عرفها كما
واملسيحية اليهودية الِفَرق الحديثة. الغربية والِفَرق القديمة العربية الِفَرق بني استمرار
الِفَرق هي واملجوس والصابئة الرباهمة وكذلك خارجها، وليس الحضارة داخل الِفَرق هي
بقى أو الجديد، الدين إىل أصحابها تحوَّل أن بعد داخلها وانترشت الحضارة عرفتها التي
ومعرفة الرتجمة إثر تاريخيٍّا فقط املسلمون عرفها أو القديمة، دياناتهم عىل منهم البعض
األمر واقترص بعد، تُفتَح لم أو مفتوحة بالدها كانت سواء وِمَللها، السابقة األمم ديانات
من أي األوىل؛ مصادرها من القديمة الديانات عن معارفهم القدماء وأخذ تراثهم. نقل عىل
وسماًعا رواية أو القديمة، الِفَرق تاريخ كتب من وليس وملة، دين لكل املقدَّسة الكتب
بآراء نحن كمعرفتنا وليست موثَّقة، بها معرفتهم فإن وبالتايل املصادر؛ من التحقق دون
كتبتها التي الِفَرق تاريخ كتب ِمن إال الغالب يف نعلمها ال التي املعارضة، وِفَرق الخصوم
عن دفاًعا السابقة؛ الوحي مراحل وكل األنبياء كل نبوة القدماء ويُثِبت الناجية. الِفَرق
يقومون فكأنهم الفَرق، باقي عن نيابًة مراحله إحدى ُمنِكري ضد وشموله الوحي اكتمال
النبوة، واكتمال الوحي شمول عىل األمينة هي مرحلة آخر وكأن غريهم، وبعمل بعملهم
ملة أو قوم عن دفاًعا وليس عليه، حرًصا وكماله تمامه يف الوحي تبني عىل القادرة وهي
الوحي مراحل تقطع ملة فكلُّ األخرى؛ والشعوب وامِلَلل لألقوام وتنكًرا جنس، أو عنرص أو
اكتمال عند إال الوحي تُوِقف وال جميًعا، باملراحل تعرتف مرحلة وآخر عندها، وتُوِقفه
نشأة يف سواء البعض، دون البعض بذلك قام وقد التاريخ، يف الوحي غاية ق وتحقُّ النبوة
التوجه الفتح بعد املغلوبة األمم بدأت فقد املغرب؛ يف أو املرشق يف ذروتها، يف أم الحضارة
السابقة دياناتها بنرش األمام من مواجهته عن عَجزت أن بعد الخلف، من الجديد الدين إىل
األديان.2 وتعدُّد الفكري والحوار الديني التسامح عىل تقوم حضارٍة يف القديمة وعقائدها

بالتوحيد اإلقرار يف لنا موافقون التثليث أنكر من أي النحلة؛ هذه وأهل (اليهود)، امللة هذه أهل من 1

دون األنبياء بعض يف فاَرقونا أنهم إال هللا، عند من املقدسة الكتب وبنزول األنبياء، وبآيات بالنبوة،
ص٨٧). ج١، (الفصل، األنبياء ببعض اإلقرار عىل واملجوس الصابئة وافقنا وكذلك بعض،

يف الرئييس املوضوع هي وكأنها للنبوة، بارًزا مكانًا الفصل يف حزم وابن «التمهيد» يف الباقالني أفرد 2
النسخ، إلثبات عليهم رد كما ص١٣١–١٤٧)، (التمهيد، األخبار يف اليهود عىل الكالم باب التوحيد، علم
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النبوة تطور رابًعا:

املراحل؟ بني النسخ يستحيل هل (1)

فإنه خالص، نظري نحٍو عىل ووقوًعا إمكانًا النبوة موضوع تناُول امُلمِكن من كان إذا
أسماء من بد فال التاريخ مع األمر دام فما النبوة؛ تطور عن الحديث حني ذلك ِفعل يصعب
إىل للعقائد علم من بالرضورة الدين أصول علم ويتحول ومذاهب، ِفَرق وأسماء أنبياء
املراحل، يعني فالتطور «النسخ»؛ اصطالحيٍّ بتعبرٍي يعني إنما النبوة ر وتطوُّ للِفَرق. علم
الوحي وكان رة، متطوِّ النبوة كانت وملا املراحل. هذه بني العالقات أشكال أحد هو والنسخ
اليهود، وهم ُمنِكريه ضد النسخ إثبات أوًال الرضوري من كان عدة، مراحل عىل وقع قد
بنسخ ومرة لليهودية، املسيحية بنسخ مرة مرتنَي؛ منه تترضر ألنها النسخ اليهود وتُنِكر
الذي التحريف إىل (باإلضافة النسخ إلثبات املحاوالت كانت ثَم ومن للمسيحية؛ اإلسالم
قسمان؛ وهم املختلفة، ِفَرقهم تعديد مع اليهود ضد أساًسا هة موجَّ املسيحية) فيه تُشاِرك
يأمر أن يستحيل إذ ُممِكنًا؛ يجعله ولم عقلية كاستحالة ابتداءً النسخ أبطل األول القسم
معصية إىل الطاعة وتتحول ا، حقٍّ والباطل باطًال الحق فينقلب عنه، وينهى بيشء هللا
يف وتقلبًا اإللهي، العلم يف تغريًا ويُحِدث والندم، الجهل يف هللا ويُوَقع طاعة، إىل واملعصية
الِفَرق الختالف نظًرا ولكن هللا؟ عىل البداء يجوز هل البداء: سؤال وهو اإللهية، اإلرادة
الحجة هذه يف ل تفصِّ فلم تنسخ، النبوات بأي يتعلق فيما النسخ حول بينها فيما اليهودية
الحجة لهذه طبًقا للنسخ امُلنِكرة اإلسالمية الِفَرق فيها لت فصَّ ولكن البداء، حجة األوىل،
يف وقع وإن نبوته يف وقوعه أنكر ولكنه النسخ، أجاز الثاني والقسم املبدئية.3 النظرية
التوراة. يف النسخ وقوع فيها يحرِّم موىس من نقلية حجة عىل واعتماًدا اآلخرين، نبوات

ووجهته. ومداه املنسوخ يف تختلف ولكنها النسخ، تُثِبت كلها اليهودية الِفَرق
يجعل كما للنقل، ُمعاِرًضا العقل يجعل نقًال وقوعه وعدم عقًال النسخ جواز إن
الواقعي واإلمكان العقيل الجواز أن حني يف يقع، ال دام ما مضمون بال فارًغا العقيل الجواز

وقد املقدسة، الكتب يف والتبديل التحريف وإثبات النقل وجوه بيان يف الفصل يف حزم ابن أسهب كما
حيث والتفصيل، اإلسهاب بهذا النبوة موضوع تناُوله يف كبري أثر األندلس يف حزم ابن لوجود كان
ومصادرها والنرصانية اليهودية خاصًة اإلسالمية غري الِفَرق نصوص ووجود العقالنية، من نوع يسود
يميِّز كان الذي املذهبي واإلخاء الديني التسامح لجو نظًرا والتحصيل البحث عىل الجميع وتعاَون األوىل،

اإلسالمي. الحكم إبان األندلس
مرحلة. آخر يف النسخ (٣) النبوة، ر تطوُّ رابًعا: إىل ذلك أرجأنا 3
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أقوى العقيل فامُلعاِرض العقيل، الجواز من يُضِعف النقل عىل ذلك يف واالعتماد واحد، يشء
ُمعاَرًضا يكون فإنه الرشائع آخر رشيعته إن قوله موىس عن نُِقل إن وبالتايل النقل؛ من
وقوعه وعدم سمًعا وقوعه بني فرق وهناك الوحي، مراحل إحدى موىس نبوة ألن بالعقل؛
قاله فإن أي ونُِقل؛ وقع فإن وقوعه، عدم ينفي ال نقله وعدم يُنَقل، وال سمًعا يقع فقد نقًال؛
من أعظم الرشائع يف ليس وأنه عظيمة، رشيعة رشيعته بأن مجاًزا ذلك يعني فقد بالفعل
وأعيد العامة، اإلنسانية القيم مجموع عىل تحتوي ألنها تُنَسخ؛ ال بالفعل والتوراة التوراة.
أعظم خطورًة القول هذا ويمثِّل جزئيٍّا. اإلسالم رشيعة ويف كليٍّا عيىس رشيعة يف تثبيتها
ال التي ورشيعتها التوراة عظمة ومن النبوات، نسخ إىل الرشائع نسخ من االنتقال تم ما إذا
من الهدف أن ويبدو اإلسالم. ونبوة عيىس نبوة مثل ملوىس، التالية النبوات إنكار إىل تُنَسخ
عيىس لنبوتَي إنكار بل موىس، قول عىل اعتماًدا التوراة برشيعة التمسك ليس النسخ إنكار
الدافع يكون وقد موىس. بعد نبيٍّا عرش تسعة بنبوات يُِقر َمن اليهود ِمن ألن واإلسالم؛
ويعمل التوراة رشيعة يثبت الذي عيىس نبوة وليس اإلسالم، نبوة إنكار هو واألخري األول
نبوة جازت فلو الباطنية، وتقواها روحها إليها ويُعيد الداخل من يجدِّدها فقط ولكن بها،
تُثِبتها. اإلسالم نبوة أن مع التوراة رشيعة تبطل وبالتايل قبله؛ الرشائع نسخ لجاز اإلسالم
نظرة وكل منه، خري أو مثله آخر بحكم ُحكم تبديل بل رفًعا، ليس الحقيقة يف والنسخ
األحبار أقوال أن حني يف تجديد فالنسخ النسخ، ترفض فإنها األحبار بأقوال تأخذ تراثية

تقليد.4

رشيعته لنسخ موىس بعد نبي وإرسال الرشائع نسخ بأن تقول التي اليهودية، الشمعينية ِفرق هي هذه 4

أحد ينسخها ال رشيعته بأن التوراة يف موىس ح رصَّ فقد النقل؛ جهة عىل وليس العقل، طريق عن جائٌز
معجزاته، يف نظر بخصوص ال محمد، نبوة صدق اليهود جمهور أنكر وقد ص١٣١). (التمهيد، بعده
نفسه يف ُمحال النسخ (أ) لشبهتنَي: طبًقا وعيىس محمد نبوة فأنكروا موىس، بعد نبي ال أنه لزعمهم بل
جاز ولو ص١٠٣–١٠٥). (االقتصاد، رشيعته نسخ بعدم موىس قول (ب) والتغيري. البداء عىل يدل ألنه
اليشء يكون أن استحالة ص٣٤٩). (الغاية، محال والنسخ الرشائع، نسخ لجاز نبينا محمد يكون أن
التحقيق، ص١٥٤–١٥٧؛ (املحصل، النسخ ضد موىس قول ص٣٥٨-٣٥٩). (الغاية، وقبيًحا حسنًا
ومحمًدا عيىس وأنكروا األنبياء، من قبله ومن موىس بعد نبيٍّا عرش بتسعة اليهود وأقر ص١٧٥-١٧٦).
وأجاز بعده، حكم نسخ ورود يجز لم ُمطَلًقا ورد إذا األمر أن أكثرهم وزعم ص١٥٧–١٥٩). (األصول،
بها بالتمسك أمرنا ألنه موىس؛ رشيعة بنسخ نُِقر لم إنما وقالوا العقل، طريق عن النسخ منهم آخرون
األحبار بأقوال يأخذون األشعثية، وهم والربانية، ص٣٣٨–٣٤١). اإلرشاد، ص٢٢٧-٢٢٨؛ (األصول،

ص٧٨). ج١، (الفصل، اليهود جمهور وهم ومذاهبهم،
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بتأكيد السمع وجاء عقًال محال الرشائع فنسخ وسمًعا؛ عقًال الرشائع نسخ يُنَكر وقد
وتقوم سمًعا. نقله وامتناع عقًال النسخ جواز من اتساًقا أكثر موقف وهو العقل. حكم
عند سواء باألندلس، سائدة كانت التي اإلسالمية املقوالت بعض عىل العقلية االستحالة
باستحالة الفقه أصول علم يف أو هللا، عىل الجهل وتجويز البداء مثل اإلسالمية، بعضالِفَرق
وكان موىس، منذ متمثَّلة كانت اليهودية فالرشيعة ِفعله، وقت امتثاله قبل األشياء نسخ
عيىس ورشيعة للمكلَّف، العقوبة سبيل عىل باألثقل األخف نسخ ومثل حان، قد ِفعلها وقت
اإلسالمي األثر ويظهر أخف. تكن لم إن التوراة رشيعة من بأثقل ليست اإلسالم ورشيعة
أقوال وتكذيب األنبياء، كتب يف وما وحدها التوراة أخذها يف اليهودية الِفرقة هذه عىل
نبي خلو بعدم مرشوط فمعناه صح وإن ضعيف، فسنده موىس عن النقل أما األحبار.

جوازه.5 صح ورشًعا عقًال النسخ استحالة بطل فإن آخر،
وإنكار بنبي واالعرتاف مرحلة، دون مرحلة عند التوقف النسخ من الهدف يكون وقد
مرحلة تعُظم قد النبوات. توايل من والهدف التطور مسار يُعاِرض ما وهو آخر، نبي
تغري مجرد إىل األخرى تُشري بينما كيفي تغريُّ إىل مرحلة تُشري وقد أخرى، إىل بالنسبة
التوراة، صاحب فموىس إنكارها؛ يُمِكن ال ويوشع وهارون موىس نبوة كانت لذلك كمي؛
واملستقر التيه من اليهود بيد األرضواآلخذ غازي ويوشع والخالفة، املعبد صاحب وهارون
لتُصِبح ع تُوسَّ واألرض» «الرشيعة أنبياء عىل لقصورها النبوة تُقَرص فبينما فلسطني. يف
تُعترب ثم إرسائيل، بني من األنبياء لباقي االعتبار رد أجل من املعجزات عليه تظهر َمن كل
كنبي عيىس يُستثنى ثم نبوتَيهم، تُبِطل ومخاريق ِحيًال ومحمد عيىس حالة يف املعجزات
ال ألنه األرض؛ عىل الزمان ونهاية الزمان. نهاية يف سيظهر وأنه بعد، يظهر لم بأنه صادق
فرقة لكل يكون فقد التوراة، حول التاريخي للخالف ونظًرا املوت. بعد وحياة بعث يوجد

وعند العقل، بتأكيد ورد والسمع عقًال، محال الرشائع نسخ بأن تقول التي العنانية ِفَرق هي هذه 5

النسخ آخر فريق وعند الجهل، عىل وداللة بداءٌ ِفعله ووقت امتثاله قبل اليشء نسخ أن منهم فريق
وتسميتهم الداوودي، عنان أصحاب وهم ص١٣١)، (التمهيد، للمكلَّف العقوبة سبيل عىل أشق هو بما
األحبار قول من ويتربءون األنبياء، كتب يف جاء وما التوراة، رشائع يتعدون ال واملس. العراس اليهود
ص٧٨؛ ج١، (الفصل، وطلبرية بطليطلة وباألندلس والشام ومرص بالعراق منهم ِفرقة ويكذِّبونهم.
خلو بعدم مرشوط املعنى وبأن موىس، عن السند بضعف السنة أهل عليهم ويرد ص٣٤٩). الغاية،
واملعتزلة السنة أهل عند النسخ فإن وبالتايل ص٥٧٩–٥٨٣)؛ الرشح، ص٣٥٧-٣٥٨؛ (الغاية، آخر نبي

ص٥٨٥-٥٨٦). ص٤٧٦، (الرشح، وعقًال سمًعا جائز
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فرقة. لكل التاريخي السجل هي فالتوراة نفسها، فيها وترى عقائدها، فيها تقرأ توراتها،
نبيٍّا؛ ليس سليمان دام ما القدس، وليس ونابلس فلسطني، وليس فالشام املعاد أرض أما
سليمان قبل ال اليهودية، يف اآلن لها التي الداللة هذه لها يكن لم القدس أن عىل يدل مما

بعده.6 وال
البعض، لبعضها نسًخا تكون أال برشط السابقة، املراحل بنبوات االعرتاف ويُمِكن
الحكمة تنتفي وبالتايل النبوات؛ مسلسل يف حلقة وليست بذاته، ُمستِقل وحي نبوة وكأن
مستقلة نبوة كل أخرى. إىل مرحلة من وارتقاؤها البرشية ر تطوُّ وهو أال التسلسل، من
النبوات، بني تواُصل يحدث وال كيفي، تغريُّ إىل يؤدي كمي تراُكم يحدث ال وبالتايل بذاتها؛
خط ينتهي وبالتايل آخر؛ شعب لدى األوىل بدأت حيث ومن الصفر من نبوة كل وتبدأ
بني يجمع الذي لها الحلزوني التصور يغيب األقل عىل أو النبوات، يخرتق الذي التقدم
عامة وليست وجنس، بقوم محدودة نبوة وكل والتقدم. األبدي العود بني والخط، الدائرة
ذلك يف بما والجنس القومية حدود اخرتاق عىل قادرة واحدة نبوة توجد وال جميًعا، للبرش
عمًال، واقع غري ولكن عقًال جائًزا النسخ كان فإذا عامة، وليست خاصة فالنبوة اليهودية؛
فيه، فاعلية وال له أثر ال افرتاضصوري مجرد العقيل الجواز ويكون فائدة، بال يكون فإنه
ومحمد إرسائيل، لبني عيىس لقومه، منهما كلٌّ ومحمد، عيىس بنبوتَي االعرتاف تم ما فإذا
موىس، رشيعة ينسخان ال فإنهما مواب)، لبني وبلعام عميص، لبني (وأيوب إسماعيل لبني
يتحمل ال قصريًا الدنيا عمر كان وملا األخرى. عىل ألحدهما أثر وال النبوات، بني تواُصل فال
الحياة وكأن باقية، موىس رشيعة ظلت أخرى، وإحالل رشيعة ونسخ والتبديل، التغيري
أن والحقيقة غاية. الرشيعة وبقاء وسيلة اإلنسان حياة وكأن التغري، دون الثبات تعني

والرسل غريهم وأنكرت نون، بن ويوشع وهارون موىس نبوة أثبتت فقد السامرية؛ ِفرق هي هذه 6

وَمن ويوشع وهارون موىس نبوة أقروا ص١٣١). (التمهيد، وغريهم واليشع وحزقيال كسليمان بعدهم،
ظهرت من كل بنبوة آخرون وقال ص١٥٧–١٥٩). (األصول، ذلك بعد منهم وأنكروا األنبياء، من قبلهم
ومخاريق، ِحيَل أو لها، أصل ال إما ومعجزاتهم أنبياءً، ليسا وعيىس محمًدا وأن موىس، بعد يده عىل األعالم
يُِقرون وال ص١٣١). (التمهيد، صادق نبي وهو سيأتي، بل بعد، يأِت لم بنبوته أُخِربوا الذي عيىس وأن
املقدس، بيت يقدِّسون وال املقدس، بيت وهو نابلس، هي القدس ومدينة مستقلة، توراة لهم بالبعث،
ضدهم السنة أهل ويُثِبت ص٨٣–٨٥). ص٧٨، ج١، (الفصل، منها الخروج يستحلُّون ال بالشام وهم
وإبراء املوتى إحياء مثل للعادة، امُلناِقضة أعالمه عىل األخبار تواتُر ذلك يف الداللة ووجه عيىس، نبوة

ص١٨١-١٨٢). ص١٦٠-١٦١، (األصول، الدهرية تكذيب مثل اليهود تكذيب وأن واألبرص، األكمه
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الوحي بوحدة اعرتاف السابقة، للرشيعة املتقدمة الرشيعة ونسخ النبوات، بني التواصل
ال الرسالة عموم إن كافة. للناس عامة تصبح التي النبوة خاتم يف اكتماله حتى ره وتطوُّ
إال قوم من فما الرسالة، يُعاِرضعموم ال النبوة خصوص أن كما النبوة، ينقضخصوص
يكون وقد الرشيعة، يف يتفقان الحالة هذه ويف رسوالن، واحد لقوم يكون وقد نذير، وفيهم
هذه ويف آخرين، عند آخر ورسول قوم عند رسول يظهر وقد قوم، دون قوم يف رسول
الرسالة عموم كان فإذا العقلية، الواجبات يف اختالف إىل الزمان اختالف يؤدي ال الحالة
حملها عامة رساالت هناك أن إال وقومه، النبي خصوصية من بالرغم بالتبليغ مرشوًطا
إدريس نبوة وكانت أدركوه، الذين ولده جميع إىل آدم نبوة كانت فقد جميًعا؛ للناس أنبياء
النبي أوان إىل الطوفان، بعد ما وإىل كذلك، أيًضا نوح نبوة وكانت عرصه، الناسيف لجميع
ومنها كافة، الناس إىل إبراهيم نبوة وكانت رسالة، من البرش يخلو ال حتى بعده، الذي

الدنيا.7 يف نعرفهم والذين كافة البرش إىل محمد رسالة

ولكن صادقان، نبيان وعيىس محمًدا بأن يقولون األصبهاني، عيىس أبي أصحاب العيسوية هي هذه 7

رشذمة وهم ص١٣١)، (التمهيد، موىس رشيعة بنسخ يُرَسال ولم البرش، كل إىل وليس قومهما إىل أُرِسال
عمر ِقَرص إىل نظًرا باقية رشيعتهم بأن قالوا ولكن جائز، النسخ أن الراوندي ابن من أخذوا اليهود، من
ومحمد إرسائيل، بني إىل عيىس أُرِسل ص٣٤٣-٣٤٤). (اإلرشاد، رشيعته بتأييد موىس أخرب كما الدنيا،
حزم ابن يُعطي ثم مواب، بني يف بلعام وكان عميص، بني يف نبيٍّا أيوب كان كما إسماعيل، بني إىل
التمهيد، ص١٠٣–١٠٥؛ االقتصاد، ص٩٠-٩١؛ ص٧٨-٧٩، ج١، (الفصل، وموقعها للِفرقة تاريًخا
ص٣٥٧-٣٥٨؛ املواقف، ص٣٥٩-٣٦٠؛ ص٣٥٠، الغاية، ص١٧٦-١٧٧؛ الطوالع، ص١٤٧-١٤٨؛
كافة. الناس إىل مبعوث محمًدا بأن عليهم السنة أهل ويرد ص١٧٦-١٧٧). التحقيق، ص٥٨٣؛ الرشح،
يف والتعميم التخصيص يف ص٤٢٤). ج١٥، (املغني، كافة الناس إىل مبعوث الرسول أن يف فصٌل
الحالة هذه ويف واحدة، أمة إىل رسوَلني يُرِسل وأن قوم، دون قوم إىل هللا يُرِسل أن يجوز الرسالة،
يف اختالف دون الزمان يختلف الحالة هذه ويف آخرين، إىل وآخر قوم إىل واحًدا أو الرشيعة، يف يتفقان
ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، قوم دون قوم إىل نبيٍّا هللا يُرِسل أن بجواز املعتزلة أجمعت العقلية. الواجبات
الناس جميع إىل وإدريس أدركوه، الذين ولده جميع إىل آدم أُرِسل فقد الكافة؛ إىل واحد إرسال ويجوز
ومحمد كافة، الناس إىل وإبراهيم بعده، النبي أوان إىل الطوفان، بعد ما وإىل كذلك، ونوح عرصه، يف
(اإلرشاد، واسرتقاقهم الجزية وأخذ اليهود، قتال بدليل القيمة، يوم إىل والجن، اإلنس الثقَلني، أهل إىل
أخرى يهودية لِفَرق حزم ابن ويعرض ص٧٩). الحصون، ص١٦٣-١٦٤؛ األصول، ص٣٣٨–٣٤١؛
صدوق، له يُقال رجٍل إىل نسبة الصدوقية مثل العقائد، يف رأي لها كان وإن النسخ يف رأي لها ليس

ص٧٨). ج١، (الفصل، باليمن عاشوا وقد املسيحية، يف التثليث قبل هللا، ابن عزيًرا بأن قال
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وهذا لها. إنكاًرا فيها ألن محمد نبوة وتُنَكر للملة، فائدة فيه ألن النسخ يُثبَت وقد
بتطور التسليم يتضمن النسخ فإثبات مقدماته؛ مع نتائجه تتعارض ُمتناِقض موقف
املرحلة وبنسخ السابقة، للمرحلة الحقة مرحلة كل بنسخ أي النبوة؛ وباكتمال الوحي
تمهيدات مجرد السابقة املراحل من يجعل النسخ ونفي كلها، السابقة للمراحل األخرية
الكربى للصور رة ومصغَّ مكرَّرة صور إال هي ما إرسائيل بني أنبياء وأن لها، وإرهاصات

املسيح.8 السيد الفريدة،
املزاج يف لالتفاق طبًقا كلها النبوة هي واعتبارها النبوة، مراحل إحدى اختيار ويُمِكن
تختزل ثم معها، تتفق التي النبوات تختار التي التاريخية الديانات بذلك وتقوم والهوى،
اإلنسان هو فآدم األنبياء، من غريه دون وحده آلدم النبوة تكون فقد فيها؛ املراحل باقي
التوحيد برسالة بمفردها تسري أن اإلنسانية تستطيع ذلك وبعد األول، النبي وهو األول
أن ودون وأساسها، العقيدة جوهر والعقليات السمعيات، دون بالعقليات أي والعدل؛
أعطت نذير. يأِته لم ألنه ناكًرا؛ َجحوًدا كان إذا معذوًرا يكون فقد رسالة، آدم يتلقى
النبوات كانت وإذا ُكلََّها﴾. اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم وخلًقا؛ علًما لإلنسان أوىل دفعة األوىل النبوة
صياغة عىل قادر واإلنسان التوحيد، جوهر الرشائع ليست التكرار؟ فلَم واحد جوهرها
والحقيقة آدم.9 إال نبي فال وبالتايل ر؛ متطوِّ غري التوحيد ولكن للظروف، طبًقا رشائعه
التعليم عىل قادرة اإلنسانية أن وترى ا، عامٍّ الخاص تجعل طوباوية، مثالية نظرة أنها
واقع يف ولكن العميل، الترشيع عىل األولوية لها النظرية الحقيقة وأن واحدة، نبوة من
وحتى والخطأ، الصواب تجارب من تتعلم حتى ُمتتاِلية؛ نبوات إىل اإلنسانية تحتاج األمر
يتم وقد العامة. دائرة وتقل فأكثر، أكثر الخاصة دائرة تتسع وحتى الخربات، عندها ترتاكم
س ومؤسِّ الطبيعي التوحيد صاحب األنبياء، أبو فإبراهيم غريه؛ دون وحده إبراهيم اختيار
وملا الباطنية. والتقوى الصالح والعمل األخالق دين والحنفاء، العقل دين الفطرة؛ دين
الدين واحدة؛ والنبوة واحًدا، الدين كان السمحة، الحنيفية إبراهيم، دين اإلسالم كان
يكون ال فإنه دينه عن يرغب ومن أمة، كان بمفرده إبراهيم وإن جمعاء، لإلنسانية الشامل

من النقد ويتجاوز ص١٥٧–١٥٩). (األصول، محمد نبوة إنكارهم من النصارى موقف هو هذا 8

قولهم وفساد اإلله. ابن أو إله أنه وادعوا النبوة، درجة من عيىس رفعوا منهم ففريق العقيدة؛ إىل النسخ
ص١٦٠-١٦١). (األصول، األماكن يف واالنتقال الحلول فساد وعىل األجسام، حدوث عىل باألدلة

ص١٥٧–١٥٩). األصول، ص٣٤٤؛ املواقف، ص٣١٨؛ (الغاية، الرباهمة موقف هو هذا 9
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يف وكم والناس. الحكيم بني والعامة، الخاصة بني د توحِّ طوباوية نظرة وهي ًدا.10 موحِّ
واستئناًسا العقل عىل اعتماًدا الطبيعة عىل دون يوحِّ الناس من وكم إبراهيم؟ من البرش
يف ليس الطبيعي فالتوحيد وعيىس، موىس نبوة يرفضون الرباهمة كان وإذا بالفطرة؟
كمعلِّم النفس، يف إلرشاقه عيىس نبوة تُثِبت املانوية فإن ترشيع، إىل وال خالص إىل حاجة
النبوات إلثبات محاولة كل أن والحقيقة ترشيع. إىل معه اإلنسان يحتاج ال والذي داخيل،
مراحلها آخر يف النبوة ر تطوُّ إلثبات دليل الوقت نفس يف هي السابقة النبوة بعد الالحقة
من بالرغم كتابَيهما، وعىل وإدريس شيث عىل النبوة تتوقف وقد النبوة.11 خاتم حتى
وقد االجتماعية.12 الحقوق يف كالنصارى يُعتَربوا حتى عيىس، بنبوة باالعرتاف التظاهر
الدين ل تحوَّ الرشائع، بها التي كتابه أجزاء معظم ضاع وملا زرادشت. عىل النبوة تقترص
أول وحدة عن تتحدث التي األساطري فيه ودخلت بيشء، منه يُباح ال رسي دين إىل املجويس
األرض يف غاصت نطفٌة صلبه من خرج الشيطان قتله فلما آدم. مثل الرسل وأول البرش
اختزال فهم سهل فإذا جميًعا. البرش أصل وأنثى؛ ذكًرا فصارتا يباستان، منها ونبتت
للديانات أنبياء عىل َقرصها يصعب فإنه وإبراهيم، آدم العظام، األنبياء بعض عىل النبوات
حتى نبوات إىل اإلنسانية حاجة عىل حجة أكرب وتكون والطبيعة، العقل تُعاِرض التاريخية

وإرادة.13 عقًال ويستقل وعيها يرقى

ص١٥٧–١٥٩). األصول، ص٣٤٤؛ املواقف، ص٣١٨؛ (الغاية، الرباهمة من آخر فريق موقف هو هذا 10

ص١٦٠-١٦١). (األصول، وعيىس موىس نبوة وأنكروا نبيٍّا، إبراهيم بعد يُثِبتوا فلم
أرسلوا الشياطني أن وزعموا موىس، نبوة وأنكروا عيىس بنبوة أقروا الذين املانوية موقف هو هذا 11

وكل النبوة، عىل خالًفا يكون أن قبل األجسام وحدوث التوحيد يف املانوية مع والخالف الناس، إىل موىس
ص١٨١). ص١٦٠، (األصول، محمد نبوة به يثبت موىس نبوة به يثبت دليل

الفصل، ص٣٤٤؛ املواقف، ص٣١٨؛ (الغاية، وإدريس شيث برسالة اعرتفوا فقد الصابئة؛ هم هؤالء 12

وأنكروا شيث، كتاب معهم أن وزعموا وشيث، إدريس بنبوة واسط صابئة أقرَّت ص٩١). ص٧٨، ج١،
ولكنهم شيث، آخرهم أن واسط صابئة زعمت ص٣٣٩). الغاية، ص١٥٧–١٥٩؛ (األصول، بعدهما ما

ص١٥٩-١٦٠). (األصول، النصارى عدد يف ليعدوهم بعيىس اإليمان للمسلمني يُظِهرون
وهم ص٧٨-٧٩)، ج١، (الفصل، األنبياء من سواه من وأنكر زرادشت، بنبوة أقر وَمن املجوس، هم 13

بطل ذهب، فيما كانت الرشائع وأن الثلثان، منه وذهب اإلسكندر أحرقه كتابهم بأن وُمِقرون ُمعِرتفون
سفًرا، ٢٣ عىل بقي ما يحتوي بيشء، يُباح فال يشء يف التكلم ومنعوا وكتابه، جمهوره لذهاب الدين
(كيومرس) كيكومرت والرسل البرش أول أن املجوس زعمت ص٩١-٩٢). ج١، (الفصل، فاسد نقله
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املراحل بني النسخ جواز (2)

من اإليمان، موضوعات أحد إىل رة املتأخِّ العقائد يف املراحل بني النسخ موضوع تحوَّل وقد
الداللة، حيث من يكن لم وإن العدد حيث من الكيف، حيث من يكن لم وإن الكم حيث
الرسل معرفة فيجب والتطور. املعنى حيث من يكن لم وإن والتكرار الرتاكم حيث من
والرسل، األنبياء من مجموعتان إذن هناك إجماًال. وغريهم تفصيًال القرآن يف املذكورة
أكثر الواقع يف والرسل األنبياء فعدد ذكرها، أخرى ومجموعة القرآن يذكرها لم مجموعة
ولم البعض قص القرآن ولكن نذير، فيها خال إال أمة توجد فال القرآن، يف ورد مما بكثري
الناس، يتناقله وما العربي، الوعي يف مخزون هو ما قص ربما اآلخر.14 البعض يقصص
قص وربما إبراهيم، مثل واحرتام تبجيل موضع كانوا إذا خاصًة أذهانهم، يف ب ترسَّ وما
يف الحال هو كما املثالية، النماذج بعض عىل الرتكيز يتم حتى غريه من أكثر داللة له ما
قصالبعض وربما الداللة، أو العلة يف معها الشرتاك عليها قياسالفروع ثم األحكام، أصول
سجل مجرد كان وإال والرسل، األنبياء من اآلالف عرشات ِذكر فيستحيل االختصار، يف رغبًة
سجل إىل الوحي ل وتحوَّ حفظه، واستحال داللته، يُدِركون وال الناس، يستوعبه ال تاريخي
القرآن، ذكرها التي والرسل األنبياء مجموعة معرفة أمكن فإذا له.15 وحوليات للتاريخ
من استنباًطا وجودهم عن العامة اإلشارة خارج األخرى املجموعة معرفة يُمِكن فكيف
التاريخية؟ الصحة درجة يف تفاوتها رغم األحاديث يف عددهم إىل اإلشارة وخارج القرآن،

منها ونبتت األرض، يف غاصت نطفٌة صلبه من فخرج الشيطان قتله الطني، ملك أي شاه؛ بكل ب امللقَّ
ص١٥٩-١٦٠). (األصول، نسلهما من الناس فجميع ازدواًجا وأنثى ذكًرا فصارتا يباستان،

﴿َوَلَقْد ،(٢٤ :٣٥) نَِذيٌر﴾ ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن مثل: آيات، عدة يف ذلك إىل القرآن ويُشري 14

َقْد ﴿َوُرُسًال ،(٧٨ :٤٠) َعَليَْك﴾ نَْقُصْص َلْم َمْن َوِمنُْهْم َعَليَْك َقَصْصنَا َمْن ِمنُْهْم َقبِْلَك ِمْن ُرُسًال أَْرَسْلنَا
َقْد َما أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َكذَِلَك ،(١٦٤ :٤) َعَليَْك﴾ نَْقُصْصُهْم َلْم َوُرُسًال َقبُْل ِمْن َعَليَْك َقَصْصنَاُهْم

.(٩٩ :٢٠) َسبََق﴾
أَْن الرُُّسِل ِمَن َفْرتٍَة َعَىل َلُكْم ُ يُبنَيِّ َرُسولُنَا َجاءَُكْم ﴿َقْد مثل: آيات، عدة يف أيًضا القرآن ذلك إىل ويُشري 15

ُفَؤاَدَك﴾ ِبِه نُثَبُِّت َما الرُُّسِل أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َوُكالٍّ ،(١٩ :٥) نَِذيٍر﴾ َوَال بَِشرٍي ِمْن َجاءَنَا َما تَُقولُوا
يَتََفكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم اْلَقَصَص ﴿َفاْقُصِص ،(٣ :١٢) اْلَقَصِص﴾ أَْحَسَن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿نَْحُن ،(١٢٠ :١١)

.(١١١ :١٢) اْألَْلبَاِب﴾ ِألُوِيل ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن ﴿َلَقْد ،(١٧٦ :٧)
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أن استنباط يُمِكن وهل رمزية؟ داللة له هل صحيح؟ ١٠٠٠٢٤ مثل املذكورة لألرقام هل
األمم هذه هي وما رسول؟ أو نبي لها أمة كل دامت ما العدد، هذا مثل هو السابقة األمم عدد
اندثرت وهل الرسل؟ ورساالت األنبياء نبوات كانت وماذا كانت؟ وأين واملجتمعات واألقوام
يف ظهر من منهم هل والعرب؟ إرسائيل بني خارج منها وهل آثارها؟ باقية زالت ما أم كليًة
هل وماني؟ وبراهما وكونفوشيوس الوتزي منهم هل وفارس؟ والهند الصني آسيا؛ شعوب
وعزفوا الصالح وبالعمل بالتوحيد ناَدوا الذين فارس وأنبياء والهند الصني حكماء منهم
الديانات أكثر وما األمريكتنَي؟ يف أو أفريقيا يف البعض ظهر هل الروح؟ وزكَّوا الدنيا عن
الرسل من العزم أولو كان وإذا أُُسسها؟ عىل قامت التي والحضارات الثالث القارات يف
للقوم وكبري ومرشد وقائد زعيٍم كلُّ ويُصِبح ويتسع األمر يمتد فهل القرآن، يف املذكورة
وكل نبيٍّا، رسالة أو دعوة يحمل من كلُّ يُصِبح هل رسوًال؟ أو نبيٍّا وفاضٍل ومعلِّم وساحر

رسوًال؟ ورئيس وقائد وُمجاِهد وُمقاِتل ُمحاِرب
تقدير، أكثر عىل ١٠٠٠٢٤ بني يرتاوح والرسل األنبياء عدد يف القدماء عند والخالف
تصح قد التي الرواية إال له سند ال األول فالعدد تقدير، أقل عىل وعرشين خمسة وبني
مألوًفا كان وإن برتكيبه مألوف غري رمزي مدلول للعدد يكون وقد تاريخيٍّا، تضعف وقد
وله الظني، السند نفس عىل معتمًدا ٣١٣ منهم والرسل ،٧ = ١ + ٢ + ٤ أعداده؛ بجمع
الذين عدد وهو آخر، تاريخي سند لذلك يكون وقد ،٧ = ٣ + ١ + ٣ الرمزية؛ الداللة نفس
الحد هذا وإىل بدر، غزوة يف النبي أصحاب وعدد جالوت، قتل يف طالوت مع النهر جاوزوا
التوحيد مقدمتها ويف النظرية العقائد وكأن تقريبًا، ١ : ٣١٩٥ األنبياء من الرسل نسبة تبلغ
وأن آدم أولهم أن عىل اتفاق هناك ولكن العملية، الرشائع من بها االقتناع يف بكثري أصعب
عىل واإلنجيل داود، عىل والزبور موىس، عىل التوراة أربعة؛ الكتب أن وعىل محمد، آخرهم
األنبياء هم ٢٥ وهو األصغر العدد أن عىل إجماع ِشبه وهناك محمد،16 عىل والفرقان عيىس،

كما ،١٠٠٠٢٤ األنبياء عدد أن املسلمني من التواريخ أصحاب أجاز والرسل، األنبياء عدد بيان يف 16

جاوزوا الذين عدد وهو ،٣١٣ منهم الرسل محمد، وآخرهم آدم أولهم الصحيحة؛ األخبار بذلك وردت
بدر يوم النبي مع بدر أصحاب وعدد جالوت، قتال يف معه وثبتوا منه يرشبوا ولم النهر طالوت مع
آدم أولهم أن الكتاب وأهل املسلمون أجمع وآخرهم، أولهم الرسل ترتيب يف ص١٥٧–١٥٩). (األصول،
أو ،٣١٤ أو للرسل، ٣١٣ لألنبياء، ١٠٠٠٢٤ عددهم وأن ص١٥٩-١٦٠)، (األصول، محمد وآخرهم
التوراة، قبل موىس عىل ١٠ إبراهيم، عىل ٣٠ شيث، عىل ١٦٤ حرصهم، عن اإلمساك واألسلم .٣٢٥
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القرآن يذُكر لم ما نسبة إىل القرآن ذكر ما نسبة وكأن تفصيًال، القرآن يف املذكورة والرسل
يف التشكك من مزيد إىل يدعو وذلك اإلطالق، عىل شيئًا يذكر لم القرآن وكأن ،١ : ٤٠٠١

األول.17 الكبري العدد صحة

٣٠ شيث، عىل ٥٠ ،١١٤ وقيل بالرسوية، وموىس إبراهيم عىل ٢٠ إدريس، عىل ٣٠ شيث، عىل ٥٠ وقيل
لداود، والزبور ملوىس، التوراة أربعة؛ والكتب آدم. قبل ١٠ يف واختُلف إبراهيم، عىل ٢٠ إدريس، عىل
(النسفية، محمد وآخرهم آدم األنبياء أول ص٢٦-٢٧). (الجامع، ملحمد والفرقان لعيىس، واإلنجيل

ص١٣٤–١٣٦).
بهم ويصدِّق تفصيًال، القرآن يف املذكورة الرسل يعرف أن وأنثى ذكر من مكلَّف كل عىل يجب 17

شعًرا: ذلك يف قيل وقد إجماًال. بهم اإلملام فيجب غريهم وأما تفصيًال،

ف��ُع��ل��ِم��وا ال��ت��ف��ص��ي��ل ع��ل��ى ب��أن��ب��ي��اء م��ع��رف��ة ال��ت��ك��ل��ي��ف ذي ك��ل ع��ل��ى ح��ت��ٌم
وه��ُم س��ب��ع��ة وي��ب��ق��ى ع��ش��ر ب��ع��د م��ن ث��م��ان��ي��ة م��ن��ه��م ح��ج��ت��ن��ا ت��ل��ك ف��ي
ُخ��ِت��م��وا ق��د ب��ال��م��خ��ت��ار آدم ـ��ل ال��ك��ف��ـ ذو ص��ال��ح وش��ع��ي��ب ه��ود إدري��س

ص١٣-١٤) الباجوري، ص٧١؛ (الكفاية،

وأيًضا:

ب��ي��ان ف��ُخ��ذ وع��ش��رون خ��م��س ال��ق��رآن ف��ي ال��ل��ه رس��ل أس��م��اء
داود ال��ي��س��ع إل��ي��اس ي��ون��س ه��ود ن��وٌح إدري��س آدٌم ه��م
ع��ي��س��ى زك��ري��ا ي��ح��ي��ى ال��ك��ف��ل ذو م��وس��ى ل��وٌط إب��راه��ي��م إس��ح��ق
ي��ع��ق��وب ي��وس��ٌف ث��م ه��ارون أي��وب ص��ال��ٌح ث��م ش��ع��ي��ب
ال��ج��ل��ي��ل خ��ت��م��ه��م م��ح��م��ٌد وإس��م��اع��ي��ل س��ل��ي��م��ان ث��م

ص٣٥) (الحصون،

وأيًضا:

واغ��ت��ن��م ��ق ف��ح��قِّ م��ك��لَّ��ف ك��لَّ ل��ِزم وع��ش��ري��ن خ��م��س��ة ت��ف��ص��ي��ل
م��تَّ��بَ��ع ك��لٌّ وابْ��راه��ي��م ص��ال��ح م��ع ه��وُد ن��وٌح إدري��ُس آدٌم ه��م
اح��ت��ذى وأي��وب ي��وس��ف ي��ع��ق��وب ك��ذا إس��ح��ق وإس��م��اع��ي��ل ل��وط
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وكيفية، كمية مراحل هناك بل آخر، عىل رسول أو آخر عىل نبي تفضيل يوجد وال
ومسار النبوة تاريخ يف وثورة ر تطوُّ أي منكِرس؛ ر وتطوُّ مستمر تطوُّر وفرعية، أساسية
وحي لتطوُّر متتالية كمراحل رساالتهم بني بل أشخاصاألنبياء، بني التفاضل ليس الوحي.
يف الوحي ر تطوُّ يف درجتها حيث من بل القيمة، حيث من ليس الرساالت فتفاُضل واحد؛
إىل ويتحول إنكارها يخف أو بعضها، أو النبوات إنكار إىل التفضيل يُتجاَوز وقد التاريخ،
ملة كل ب وتعصُّ قومية، أو شعوبية عىل التفضيل أو االختزال يدل الحالتنَي كلتا ويف تفضيل،
كل تعترب أن الطبيعي ومن التطور. خالل من ووحدته الوحي بكمال والتضحية ألنبيائها
وهو منه، أفضل نبي ال وأن األنبياء أفضل نبيها أن أو بعده، نبي ال وأن األنبياء آخر نبيها ملة
طريقة هي هل التفضيل؟ مقياس هو وما جميًعا. عليهم شهيًدا القيامة يوم رءوسهم عىل
الرأسية؛ النبوة الثانية؟ عىل األوىل وأفضلية بواسطة أو مبارشة سواءٌ للنبي هللا مخاطبة
التحقق أو معرفتها يُمِكن وال بها، لنا شأن ال به االتصال وطريقة بالنبي هللا صلة أي
الرسالة وتبليغها التالية باألجيال النبي صلة أي األفقية؛ النبوة هو يهمنا وما صدقها، من
الواسطة تكون وقد كتابة، أم شفاًها مضبوطة نقل بمناهج تاريخية صحيحة وحفظها
فاالتصال النبوة؛ يف التطور ودرجة هلل التنزيه حيث من أعظم ُرقيٍّ عىل تدل ألنها أفضل؛
يكون وهل (امللك). التنزيه تعني الواسطة أن حني يف مثًال) (النار التشبيه يعني واسطة بال
األب من الكافر االبن يخرج قد وساللته؟ الرسول ونسب والبنوة األبوة التفضيل مقياس
ا؛ كمٍّ أو كيًفا الكرامات أو املعجزات املقياس يكون وال العاق. األب من البار االبن أو املؤمن،
الطبيعة قوانني خرق أي القديم؛ باملعنى املعجزة وليست معجزات، له ليس األنبياء فخاتم
املعجزات، من ُممِكن قدر أكرب صاحب الناحية هذه من عيىس كان وإال صدقه، عىل دليًال
وليس الحارض، للمايضيف قراءة هو القديم باملعنى معجزات صاحب األنبياء خاتم واعتبار
وليس لها، الجديد املعنى عىل للمعجزة القديم املعنى وإسقاط املايض، يف الحارض قراءة
اإلبداع يف الجديدة املعجزة لها. الجديد باملعنى وتفسريه للمعجزة القديم املعنى قراءة

ات��ب��ع س��ل��ي��م��ان داوٌد ال��ك��ف��ل ذو وال��ي��س��ع م��وس��ى ه��ارون ش��ع��ي��ب
غ��يَّ��ا دع خ��ات��ٌم وط��ه ع��ي��س��ى ي��ح��ي��ى زك��ري��ا ي��ون��س إل��ي��اس
األي��ام دام��ت م��ا وآل��ه��م وال��س��الم ال��ص��الة ع��ل��ي��ه��م

ص١٣–١٥) (العقيدة،
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يكون وال والرشيعة. العقيدة يف والعمل، النظر يف والترشيع، النُّظم يف الفكري األدبي
عنها نعلم ال والتي بعد، تقع لم التي الجنة ومراتب الثواب، درجات أيًضا التفضيل مقياس
يف والعموم الخصوص التفضيل مقاييس تكون قد ولكن لألعمال، نتيجة هي والتي شيئًا،
تكون قد للعامة. الالحقة واملرحلة للخاصة السابقة فاملرحلة الوحي؛ ملراحل طبًقا الرسالة
أوسع انتشارها كان فكلما التاريخ؛ يف النبوة قه تحقِّ الذي النفع ومقدار االنتشار درجة
الوحي. واكتمال النبوة خاتم إىل أقرب وبالتايل والعقل، الفطرة إىل أقرب كانت أكرب ونفعها
ر تطوُّ يف الرسول وليس الرسالة ودرجة النبي، وليس النبوة رتبة هو املقياس يكون وقد
الرسالة إىل يرجع فالفضل إليه؛ أقرب أو االكتمال عن أبعد النهاية، يف أم البداية يف الوحي،

األنبياء.18 أوائل من النبوة اكتمال إىل أقرب األنبياء وأواخر الرسول، شخص إىل وليس

ممن أفضُل كافة باإلرسال هم خصَّ َمن (أ) درجات: يف بعض عىل بعضهم الرسل تفضيل جواز 18

االبتداء (ج) بواسطة. هللا كلَّمه الذي من أفضل واسطة بال هللا كلَّم َمن (ب) مخصوصة. أمة إىل أرسلهم
الجنة يف النبوة ومراتب الثواب درجات (د) الوعي. وتقدم الوحي خطة يف بل للنبي، فضًال ليس واالنتهاء
ص١٦٤). (األصول، بعض عىل بعضهم تفضيل يجوِّزون واألشاعرة األمة وأكثر شيئًا، عنها نعلم ال
(األصول، لوائي» تحت دونه ومن آدم ولد سيد «أنا املأثور: القول يُذَكر الثاني للمقياس وبالنسبة
موىس عىل لوه وفضَّ آباؤه، ألنهم آدم؛ وال نوح وال إبراهيم من أفضل يكن لم نبينا ص٢٩٧-٢٩٨).
الدموي اإلرثي املقياس هذا القرآن ويرفض وإسماعيل، إدريس من أفضل يكون ال وقياًسا وعيىس،
َقاَل يَّتِي ذُرِّ َوِمْن َقاَل إَِماًما ِللنَّاِس َجاِعلَُك إِنِّي َقاَل ُهنَّ َفأَتَمَّ ِبَكِلَماٍت َربُُّه إِبَْراِهيَم ابْتََىل ﴿َوإِِذ آية: يف للنبوة
سليمان ريح فذكر والكرامات املعجزات الثالث للمقياس وبالنسبة .(١٢٤ :٢) الظَّاِلِمنَي﴾ َعْهِدي يَنَاُل َال
عيىس وميش جيشه، لوضوء محمد أصابع بني ومن موىس، حجارة من املاء وانفجار الرباق، وملحمد
بالنجوم، الشياطني ورجم القمر، انشقاق إىل باإلضافة املعراج، عند الهواء يف محمد وميش املاء، عىل
والعبادة؛ للتوحيد عقيل دليل االنتشار ومقياس ص١٦٥–٢٦٦). (األصول، كتابه من ُمستنبَطة رشيعته
موىس رسالة وصول من أكثر األنبياء، سائر بخالف العالم بالد أكثر إىل محمد رسالة لت توصَّ فقد
ص١٠٩-١١٠). (املعالم، محمد برسالة األمم انتفعت كما وضاعت، عيىس دعوة تبَق ولم إرسائيل، بني
سائر عىل نبينا تفضيل يف ص٥٠). (الجامع، خاتمهم أفضلهم ص٢٩٧-٢٩٨). (األصول، أفضلهم نبينا
محمد األنبياء أفضل ص٩١). ج٥، (الفصل، محمد الرسل أفضل ص١٦٥-١٦٦). (األصول، األنبياء
ص١٢). (الجوهرة، شقاق؟ من فهل محمد، نبينا اإلطالق عىل الخلق وأفضل ص١٣٧). (النسفية،
فاألنبياء التفضيل؛ موضوع الروافض غالة من قوم ويرفض اْقتَِدِه﴾، َفِبُهَداُهُم هللاُ َهَدى الَِّذيَن ﴿أُوَلِئَك
أحكام معدِّدون هؤالء وخالف دوره، يف لآلخر ما الفضل من دوره منهم ولكلٍّ الدرجات، يف ُمتساُوون
بعضهم تفضيل يجوز ال عمرو بن رضار وعند ص١٦٤). (األصول، األئمة وصف يف إللحادهم الرشيعة
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وعرشين خمسة يف والرسل األنبياء عدد تقليص وسائل أحد التفضيل يكون وقد
الذين والرسل األنبياء وهم الرسل، من العزم أولو وهم فقط، خمسة إىل ورسوًال نبيٍّا
إىل العقيدة من العمل، إىل النظر من الرسالة وحوَّلوا شعوب، وزعماء أمم قادة أصبحوا
الحزم ذوو البالء، عىل الصابرين من أكثر هم للعالم. ونظاًما دولة الوحي وجعلوا الرشيعة،
الزعامة عىل والقادرون وبالقيادة، بالجهاد املأمورون هم بل الرسل، نجباء والصرب، والِجد
لشعبنَي؛ القيادة كانت وقد النبوة، خاتم ومنهم السياسة، أصحاب للرياسة، لون املؤهَّ
عند خمسة العزم؛ أولو منهم عرشة يكون قد لذلك للعرب؛ أصبحت فشلت فلما اليهود،
ورسًال زعماء، أنبياءً وموىسومحمد وإبراهيم نوح كان فإذا العرب.19 عند وخمسة اليهود
ورسًال زعماء، أنبياءً فقط ليسوا العزم أُويل أن يبدو عيىس؟ عند كذلك األمر فهل قادة،

النبوة، ختم سادًسا: بعُد فيما انظر ص٢٩٧-٢٩٨). ص١٦٥-١٦٦، (األصول، واسمه بعينه بعض عىل
﴿َفاْصِربْ آية: يف إليهم مشار الرسل من العزم وأولو الرسالة؟ أم الشخص ثامنًا: اإلعجاز، سابًعا: وأيًضا

تعيني. دون (٣٥ :٤٦) َلُهْم﴾ تَْستَْعِجْل َوَال الرُُّسِل ِمَن اْلَعْزِم أُولُو َصَربَ َكَما
الذين الرشائع أصحاب وهم ومحمد. وعيىس، وموىس، وإبراهيم، نوح، خمسة: القدماء عند وهم 19

َعِهْدنَا ﴿َوَلَقْد الغواية: بسبب عزم عنده يوجد ال بأنه القرآن يف آدم ُوِصف وقد تأسيسها، يف اجتهدوا
نوح وهم: البالء، عىل الصابرون إنهم ويُقال ،(١١٥ :٢٠) َعْزًما﴾ َلُه نَِجْد َوَلْم َفنَِيسَ َقبُْل ِمْن آَدَم إَِىل
وهم لعجلته. يونس إال الرسل من العزم ذوو األنبياء كل إن ويُقال وموىس. وأيوب ويوسف وإبراهيم
أو ١٨ عددهم يبلغ وقد وعقل، وكمال حزم ذو نبي فكل والصرب، الِجد وذوو الجهد وذوو الحزم ذوو
أن صح فإذا ص١٥٥-١٥٦). (الدر، بالجهاد املأمورون الرسل نجباء وهم خمسة، أنهم الغالب ولكن ،٦
ومحمد. وعيىس، وموىس، وإبراهيم، نوح، القرآن: يف املذكورون العزم أولو منهم فخمسة ،٣١٣ الرسل
وصالح، هود، العرب: عند منهم خمسة يكون وقد ص١٥٧–١٥٩). (األصول، غريهم من أفضل وهم
عىل املخلوقات أفضل أن اعتقاده يجب ومما ص١٦٥-١٦٦). (األصول، ومحمد وشعيب، وإسماعيل،
ويُقال الرتتيب. هذا عىل ونوح وعيىس، وموىس، إبراهيم، الرسل: من العزم أولو يليه نبينا، هو اإلطالق
نبينا أن عىل باإلجماع اتفقوا ص٧٠). (الكفاية، املالئكة ثم األنبياء وبقية الرسل بقية العزم أويل إن
ثم الرسل، من العزم أولو وهؤالء نوح، ثم عيىس، ثم موىس، ثم إبراهيم، بعده أجمعني، الخلق أفضل

شعًرا: قيل وقد ص٧٩-٨٠). (الحصون، األنبياء بقية

ال��خ��ل��ي��ل ال��ف��ض��ي��ل��ة ف��ي ي��ل��ي��ه ال��رس��ول ال��خ��ل��ي��ق��ة وأف��ض��ل
ن��ج��ي��ح ي��ا ال��رس��ل ب��اق��ي ي��ل��ي��ه ن��وح ف��ال��م��س��ي��ح ال��ك��ل��ي��م ث��م

ص٧٣) (الوسيلة،
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للرشيعة، وموىس ونوح للحقيقة، عيىس النبوة؛ تطور يف أساسية مراحل هي بل قادة،
الغواية. بسبب عزم له يكن لم ألنه آدم؛ يُستبَعد وقد الطبيعي. للدين ومحمد وإبراهيم
ويخضع وصمود. بالء صاحُب منهما كالٍّ ألن الخمسة؛ ضمن وأيوب يوسف يوضع وقد

التاريخ. يف للوحي الزماني التطور إىل الخمسة ترتيب
واكتمال التاريخ وارتقاء التطور بفعل السابقة، الرشائع لكل ناسخة الرشائع وآخر
كبناء التاريخ يف وباقية منسوخة، ال ناسخة فهي بعدها رشيعة توجد ال كانت وملا النبوة.
عىل الرشيعة وبقاء واملنافع املصالح تغريُّ استمرار ذلك يعني وال كتطور، اكتمالها بعد
الطبيعة، وازدهار العقل كمال عن تعربِّ أصبحت العامة أُُسسها أن يعني بل األول، ثباتها
لالجتهاد مرتوك وذلك التطبيق، وطرق التفاصيل يف هو إنما االكتمال بعد التغري وأن
واملضمون والعدل التوحيد مثل فيها، نسخ فال النظرية العقائد أما االستنباط. وطرق
الدولة، ونظام الفرد عمل يخرج وملاذا (املعاد).20 اإلنسانية ومستقبل للرسالة، االجتماعي
كان رشع أي عىل سؤاُل أما النظرية؟ العقائد من السمعيات، يف األخريان املوضوعان وهما
قبل الرسول فحياة الرسالة، جوهر يمس ال شخيص سؤال فهو البعثة قبل األنبياء خاتم

فساد بيان ص٩٧). ج٥، (املغني، اليهود تدَّعيه ما عىل املتقدمة الرشائع عىل النسخ ورود من مانع ال 20

يف وثبت صح، قد نبينا برشيعة موىس رشيعة نسخ أن يف رشيعته، نسخ من منع قد موىس بأن تعلُّقهم
ص١١٦، ص٧٠-٧١، الكافية، ص٦٢؛ (اإلنصاف، رشيعته نسخ ومنع والرسل، األنبياء خاتم نبينا كون
غري أحكامها أكثر ناسٌخ املتقدمة، الرشائع لسائر وناسخ بل الزمان، آخر إىل يُنَسخ ال رشُعه ص١٣٨).
وحكمة الرشائع. سائر يف ثابتة فهي اآلخر، واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان مثل العقائد
اقتضت السابقة األمم زمن يف املصلحة مثًال األزمنة، بحسب املصالح اختالف هي بأخرى رشيعة نسخ
مصلحة توجد ال نبينا. برشيعة تكليفنا اقتضت الدهر آخر إىل زماننا يف واملصلحة برشائعهم، تكليفهم
رسوًال وأرسل رشيعة، أمة لكل قديًما رتَّب وزمانها، أمة كل بمصلحة األزل من عالم فهو هللا، عىل خفية
ص٦٢). ج١، الفصل، ص٧٩؛ (الحصون، هللا عىل خفاء وال للمتقدمة، ناسخة املتأخرة وجعل منها، لكل
بعده نبي وال األنبياء خاتم محمد ص٧-٨). النبوات، ج١٥؛ (املغني، يسبقها ملن محمد رشيعة نسخ

شعًرا: قيل وقد ص٢٧٦–٢٨٢). ج٢، (العضدية،

ال��دع��وة ع��م��وم ل��ه وإن ل��ل��ن��ب��وة ال��خ��ات��م ه��و
األدي��ان ل��س��ائ��ر ون��اس��خ ال��زم��ان م��دى ب��اٍق ف��ش��رُع��ه

ص٧٠) (الوسيلة،
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بذاتها. البعثة من جزءًا وليست لها تطبيق البعثة بعد وحياته منها، جزءًا ليست البعثة
الفطرة، دين عىل كان بل سابقة، رشيعة عىل يكن لم أنه هي السؤال عىل فاإلجابة ذلك ومع
عيىس، برشيعة منسوخة أصبحت موىس فرشيعة إبراهيم، دين أصل والطبيعة، العقل دين
رواٌة نقله منها والصحيح فيها، التحريف ووقع صحيًحا نقًال نقلها يتم لم عيىس ورشيعة
التثليث استبدال مقدمتها ويف والتحريف، التبديل من أيًضا النظرية عقائدهم تسلم لم

التواتر.21 يقني عددهم يبلغ ال قلٌة النظري التحريف من سِلموا والذين بالتوحيد،
وريث هو العقل أن يعني بل األنبياء، وإعدام الرساالت إلغاء الوحي اكتمال يعني وال
أنبياء ليسوا اليوم األنبياء إن يُقال فال الشعور، استقل وبه أكمله قد الوحي وأن الوحي،
كان التاريخ. مراحل بني خلٌط ذلك ألن اآلن؛ كذلك ليس هللا رسول وإن رسل، الرسل إن وال
املرحلية، الوحي غاية قت وتحقَّ التاريخ، يف أدوارهم وأدَّوا رسًال، الرسل وكان أنبياء األنبياء
جديد؛ من وكرسل كأنبياء اليوم يظهرون ال الحال، بطبيعة ولكن تاريخيٍّا، اآلن كذلك وهم
بني التمييز عىل قادًرا العقل وأصبح النبوة، واكتملت الغاية، قت وتحقَّ الزمان، ر تطوَّ فقد
التاريخ مراحل يف خلٌط إذن فالقول االختيار؛ عىل قادرة حرة واإلرادة والقبيح، الحسن
وإذا والبناء. التطور بني واالكتمال، الوقوع بني والغاية، الوسيلة بني املايضوالحارض، بني
ذلك فإن زماننَي، يبقى وال أبًدا يفنى العَرض وأن عَرض، الروح أن ذلك يف الحجة كانت
جوهر هي بل عَرًضا ليست فالروح اإلنساني؛ واملستوى الطبيعي املستوى بني خلًطا يكون
إليه امُلرَسل بني خلط أنه كما فكر، هي حيث من باقية بل فانية، ليست وهي ُمستِقل،
األجيال، عرب تواتًرا باقية فالرسالة إليه امُلرَسل فني فإن واملبدأ، الشخص بني والرسالة،

يُ��ن��َس��خ ال��زم��ان ح��ت��ى ب��غ��ي��ره يُ��ن��َس��خ ال ف��ش��رُع��ه وب��ع��ث��ه
م��ن��ع ل��ه م��ن ال��ل��ه أذلَّ ح��ت��ى وق��ع غ��ي��ره ل��ش��رِع ون��س��ُخ��ه

ص١٣) (الجوهرة،

عىل السابقة الرشائع ألن وذلك األنبياء؛ من أحد رشع عىل كان ما الوحي نزول قبل محمًدا أن الحق 21
الناقلني أن بسبب ُمنقِطعة؛ صارت فقد عيىس رشيعة أما عيىس، برشع منسوخة صارت عيىس رشع
رشيعة عىل بقوا الذين وأما حجة، نقلهم يكون فال بالتثليث، القول بسبب كفار وهم النصارى، عندهم
كان ما محمًدا أن ثبت كذلك كان وإذا حجة. نقلهم يكون فال قليلون، فهم التثليث من الرباءة مع عيىس

ص١١١). (املعالم، أحد رشيعة عىل النبوة قبل
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يتمثله فاملبدأ الشخص انقىض وإن رشيعة، أو عقيدة عمًال، أو نظًرا كتابة، أو شفاًها
الدولة.22 أساس ويكون األمة، وتطبِّقه الجماعات، قه وتحقِّ اإلنسان،

مفهوم خالل من الوحي، ر تطوُّ إدراك الحديثة اإلصالحية الحركة استطاعت وقد
وحرية العقل استقالل يف ممثَّلة اإلنسانية كمال إىل تنتهي الكربى الوحي مراحل وأن التقدم،
هناك الرجولة. إىل ثم الصبا إىل الطفولة من وأدواره الحي بالكائن اإلنسانية وتشبيه اإلرادة،
الوحي أخذ فيه. مرحلة آخر يف كَليهما واكتمال اإلنسان وُرقيِّ الوحي ر تطوُّ بني تواٍز إذن
لقدرات طبًقا للرشيعة وتكييًفا التجربة أهمية عىل تأكيًدا لإلنسان تعليميٍّا تجريبيٍّا طابًعا
طريق والوحي غاية، ال وسيلة فالنبوة اكتملت؛ النبوة غاية قت تحقَّ ما فإذا وطاقته، اإلنسان
األديان تُخاِطب لذلك واملراحل؛23 والتدريج ر التطوُّ من الحكمة كانت وتلك نهاية، وليس
تُخاِطبه معرفته. وسائل وتزدهر اإلنسان، إدراكات تكتمل حتى والوجدان؛ والحس العقل
وترفضالتقليد واملنطق، التجربة بني الحسوالعقل، بني وتجمع بالربهان، وتُطاِلبه بالعقل
العلم عىل وتحث النظر، إعمال وإىل االجتهاد إىل وتدعو برهان، بال واألجداد اآلباء واتِّباع
املرحلة يف الكمال من درجة إىل العقل ووصل لألنبياء. ورثة العلماء وتجعل والتفقه،
مظاهر ضد التنزيه يف درجة أعىل إىل وصل واألفعال، والصفات الذات إدراك حتى األخرية،
اللَّبس توضيح الوحي َمهام أهم من كان لقد السابقة. املراحل يف والتشبيه والتجسيم التأليه
وكل والتقاليد، واألرسار والتوسط ورفضالرشك العامة، املبادئ يف الخلط وإزالة النظر، يف
النظر يف والبداهة والتميز الوضوح عىل والتأكيد وشك، وظن وهم من العقل يُعاِرض ما
رشيعته. وعدالة أحكامه ويرس اإلسالم سهولة يفرسِّ مما والرشيعة؛ العقيدة يف والعمل،

ولكنه هللا، رسول اآلن ليس محمًدا وأن رسًال، الرسل وال اليوم أنبياء ليسوا األنبياء أن زعم من هناك 22

اليشء وحكم الرسالة، حكم يف اآلن النبي إن األشعري قال فقد اآلن، األشعرية قول وهو هللا. رسول كان
(رواية األصبهاني فورك بن الحسن أيًضا ذلك قال وربما ص٦٠-٦١). (البحر، اليشء أصل مقام يقوم
يفنى والعَرض عَرض، فالروح سبكتكني. بن محمد بالسم وقتله حزم)، البن الباجي خلف بن سليمان
موات، قربه يف وجسده هللا، عند اآلن له روح وال وبطلت، فنيت النبي وروح وقتنَي، يبقى وال ويحدث أبًدا
قالوا ولهذا زماننَي؛ يبقى ال العَرض بأن والكرامية فة املتقشِّ إىل ينسب كما رسالته. وبذلك نبوته؛ فبطلت

ص٦٩–٧١). ج١، (الفصل، برسول ليس نبينا إن
الرسول رشيعة وأدام القيامة، إىل التكليف زمان أول من واحد رسول عىل هللا اقترص لو الكرامية عند 23

يوم إىل النبيني خاتم رشيعة دوام لجاز ذلك فعل لو السنة أهل قال حني يف حكيًما؛ يكن لم األول،
ص٢٢٣). (الِفَرق، القيامة
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ويرس بسهولة ينترش والحرية، والطبيعة العقل دين الفطرة، دين لذلك اإلسالم أصبح
الطبيعة، يف التأثري عىل قادًرا اإلنسان أصبح الوقت نفس ويف سيف، أو قوة أو غزو دون
ُمتزاِمن النظر وإعمال اإلرادة، لحرية ُمطاِبق العقل فاستقالل الحر؛ االختيار عىل وقادًرا
التي الحكم نُُظم يف الواقع يف الحرية ممارسات ظهرت وقد املسئولية. ل وتحمُّ االلتزام مع
ظهر كما الديني، االضطهاد من هربًا أوروبا يهود إليها هاَجر حتى األندلس، يف سادت
يف أوروبا يف ظهر ما وبني الوحي بني بالتماثل اإلحساس الحديثة اإلصالحية الحركات يف
والطبيعة، العقل عىل واعتماد اإلرادة، وحرية الفكر استقالل ملبادئ إعالء من عرصالتنوير،
حملة الرشق عىل الغرب حملة من وبالرغم وللمجتمع، لإلنسان ورؤية التقدم وحرصعىل
ثم والفكر، بالعلم منه رجعوا أنهم إال عام، مائتَي ملدة الصليبية الحروب إبان واحدة
نهضته وراء كان وما منه، نهل وما اإلسالم بفضل الغرب واعرتف حالها، أوروبا أصلحت
لحاجة التاريخ؛ يف نظري لها يُعَهد لم برسعة اإلسالم انترش وتنوير.24 عقالنية من الحديثة
وحاجة والعدالة، للوحدة العربية الجزيرة حاجات عن اإلسالم وتعبري اإلصالح، إىل األمم
اإلمرباطوريتنَي تهاوي بعد نُُظمه بناء إعادة عىل قادرة جديدة ُمثُل إىل القديم العالم
ثبَّتت لقد املتبادل. والتدمري والقهر السيطرة وبسبب املتبادلة، للحروب نتيجة القديمتنَي،
التجارب وأصبحت التاريخ، يف وبقائهم تقدُّمهم عىل دافًعا وكانت الناس، مصالح األديان
الديانات يف رموز من والطقوس الشعائر وتحوَّلت البرشية، لُرقيِّ رصيًدا كلها اإلنسانية
األرضومواجهة يف إصالح إىل وللجماعة، للفرد لألمة؛ أفعال إىل صورية، وحركات القديمة
للفتن ومنع األمة، وحدة عىل وحفاظ املنكر، عن ونهي باملعروف أمر إىل فيها، اإلفساد

والحروب. قاق والشِّ
من بالرغم النقائص، بعض من الحديثة اإلصالحية الحركات تسَلم فلم ذلك ومع
النبوة فليست البرشي. والرقي اإلنساني للتطور كعامل التاريخ يف النبوة دور عىل تركيزها
األخرية، املرحلة يف أو مراحلها يف سواء النبوات، يُنِكر أحد فال إثبات؛ إىل حاجة يف اآلن
يف التقدم تحقيق هو فيها الوحي غاية التي األمة، تخلُّف يف هو اليوم األعظم والتحدي
النبوة، خاتم وأنكرت والنصارى، اليهود السابقة، الوحي مراحل عند فت توقَّ أمم مقابل

(الرسالة، الرشق يف الكربى وشمسه األعظم وضوءه نقول، كما الغرب أضاء اإلسالم من قبس 24

«نحن مقالنا: وأيًضا واملدنية»، العلم بني والنرصانية «اإلسالم عبده: ملحمد أيًضا انظر ص١٨٥–١٨٩).
الثقايف». والتحرر الدين الثاني: الجزء ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص، يف والثورة «الدين والتنوير»،
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لحقوق وإثباتًا اإلرادة، لحرية وممارسة والطبيعة، العقل عىل اعتماًدا تقدَّمت ذلك ومع
املسلمون تخلَّف كيف املشهور؛ االعرتاض عىل اإلجابة هو اآلن التحدي واملجتمع. اإلنسان
الغرب عرف لقد نقيضان. وكأنهما واملسلمني اإلسالم بني الَفرق هو أو غريهم؟ وتقدَّم
العقليات الرئيسيَّني؛ بابَيه يف الدين أصول علم لبُّ وهو التاريخ، يف ووجوده اإلنسان
الرتكيز األحكام؛ من مزيد إىل حاجة يف الحديثة اإلصالحية الحركة زالت ما والسمعيات.
األدبي األسلوب يتجاوز والتاريخ اإلنسان اكتشاف وإعادة الشخص، دون الرسالة عىل
واقع إىل االعتزال من ثم االعتزال، إىل األشعرية من الجذري والتحول الخطابية، والطرق
هللا، من بقدر الرزق يف التفاوت عىل ًسا مؤسَّ ثرواتهم توزيع سوء يظل ال حتى املسلمني؛

اإلنسان.25 ألخيه اإلحسان إال لإلنسان يبقى وال

مرحلة آخر يف النسخ (3)

آخر إىل الحقة، بمرحلة سابقة مرحلة كل وعالقة الوحي ر تطوُّ من النسخ موضوع ويمتد
كان فإذا آخره. حتى الوحي بداية منذ سنة، وعرشين ثالث مدى عىل رها وتطوُّ مرحلة
هو يكون مرحلة آخر داخل النسخ فإن الخارجي، النسخ هو املراحل بني األول النسخ
يف النسخ غاية بينما البرشية، يف تقدُّم إحداث هو املراحل بني النسخ غاية الداخيل. النسخ
أصبح فقد محدَّد؛ برشي وعي ويف واحد، مجتمع داخل التطور يف اإلرساع هو مرحلة آخر
مرحلة يف النسخ يحدث أن لدرجة رضوريٍّا، بالبناء اللحاق أجل من التطور يف اإلرساع
آخر يف يُِرسع الذي اء كالعدَّ األخرية، املرحلة يف والتطور التغري رسعة عىل يدل مما واحدة؛
األصول علم يف رئييس موضوع األخرية املرحلة يف والنسخ والفوز. السبق لينال الُخطى
الكتاب، األربعة؛ الرشعية األدلة عن الحديث يف الفقه، أصول وعلم الدين أصول علم يه، بشقَّ

عىل الغني به يتصدق معلوًما، ا حقٍّ األغنياء أموال يف للفقراء فرض قد اإلسالم إن عبده محمد يقول 25

السبيل. ألبناء وتيسريًا املستعبَدين، لرقاب وتحرًُّرا الغارم، لكربه وتفريًجا املعدم، لحاجة ا سدٍّ الفقري؛
عىل االهتداء ودليل اإليمان عنوان جعله ما وكثريًا الخري، سبيل يف اإلنفاق عىل حثَّه يشء عىل يحث ولم
هللا لهم فضَّ َمن عىل األحقاد من صدورهم ومحض الفاقة، أهل ضغائن بذلك فاستلَّ املستقيم، الطريق
البائسني، أولئك عىل هؤالء نفوس يف الرحمة وساق هؤالء، محبة أولئك قلوب وأشعر الرزق، يف عليه
فذلك هذا؟ من أنجع االجتماع ألمراض دواء وأي أجمعني. الناس نفوس يف الطمأنينة بذلك فاستقرت

ص١٨٥–١٨٩). (الرسالة، العظيم الفضل ذو وهللا يشاء، من يؤتيه هللا فضل
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موضوع يف ظهر كما خاصة، األول الدليل عن الحديث ويف والقياس، واإلجماع، والسنة،
واآلخر ناسًخا أحدهما كان فلربما النصوص، تعاُرض مشكلة لحل والرتاجيح التعادل
أو القرآن، علوم يف واملنسوخ الناسخ علم باسم مستقالٍّ موضوًعا يكون إنه بل منسوًخا،
ولكن فيه، آراء عدَة الكالمية للِفرق أن إال باألخبار، يتعلق فيما الفقه أصول علم يف كباٍب

العلوم. بني للتمايز نظًرا وحده الدين أصول علم مادة من مستَمد هنا النسخ
بالفعل. واقع هو بل جائًزا، فقط ليس النبوة ر تطوُّ مراحل من مرحلة آخر يف والنسخ
علماء يرصده بالفعل، واقع وهو لها. طبًقا للرشائع وتكييًفا التطور، يف إرساًعا جائز فهو
إن أي «البداء»؛ أنه إىل النسخ إنكار يتم فقد ذلك ومع األحكام.26 الستنباط كرشط النسخ
عىل يجوز ال ما وهو إرادته، وتتغري علمه فيتغري آخر، يشء له يبدو ثم يشء له يبدو هللا
والقبح الحسن ضد وكالهما الخديعة، تعني اإلرادة وتغريُّ الجهل، يعني العلم وتغريُّ هللا.

ا.27 حقٍّ والباطل باطًال الحق قلب الناس؛ مصالح وضد العقليَّني،

الفعل يف يصح ما األفعال، تغايُر يُعَلم بها التي الوجوه به، يتصل وما الفعل يتغاير ما بيان يف 26

ذلك، من يقبح وما األفعال الفعل، يف التكليف من يحسن ما يمتنع، وما التكليف من واألفعال الواحد
ال والنهي، األمر فيه حسن عليها الفعل كان إذا التي الوجوه والنسخ، البداء بني الفصل عىل الداللة
الصالح يف حاله يختلف أن يجوز ما بني الفرق اآلخر، دون صالًحا أحدهما كون املثَلني الفعَلني يف يمتنع
يف الكالم رابًعا: النبوات، ج١٥؛ (املغني، وحقيقته النسخ فائدة يجوز، ال ما وبني األفعال من والفساد
ستَة زوجها عنها املتوىفَّ املرأة عدة كون وجوب وقوعه عىل واألمثلة ص٤٩–١٤٢). الرشائع، نسخ جواز

شعًرا: قيل وقد غريها، كثرية واألمثلة ص٧٢). (الكفاية، بأربعة نُِسخت ثم أشهر،

ن��ف��ع��ه وق��ِع ل��ط��َف ف��ان��ظ��ر ب��ال��ب��ع��ض ش��رع��ه ب��ع��ض ن��س��ُخ ي��ج��وز ن��ع��م

ص٧٠) (الوسيلة،

وأيًضا:

غ��ض م��ن ل��ه ذا ف��ي وم��ا أِج��ز ب��ال��ب��ع��ض ش��رع��ه ب��ع��ض ون��س��ُخ

ص١٣) (الجوهرة،

(الغاية، وقبيًحا حسنًا اليشء يكون أن والستحالة والتغيري، البداء عىل يدل ألنه نفسه؛ يف ُمحال النسخ 27
اليشء يريد هللا أن تزعم منهم، القليل إال الروافض، وكل ص٥٠١–٥٠٣). النهاية، ص٣٥٨-٣٥٩؛
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املعرفة ملشكلة وضع هو بل الواقع، يف موجودة مشكلة ليس البداء أن والحقيقة
العلم كان وملا للحقيقة؟ أم للَمظهر ُمطاِبق العلم هل والحقيقة. املظهر مشكلة اإلنسانية،
للواقع ُمطاِبًقا الحال بطبيعة يكون فإنه التأليه، عواطف بدافع اإلطالق حد إىل مدفوًعا
وعي ال عن أو جديد، واقع اكتشاف عىل بناءً العلم تطور وهو وعي عن سواء وللحقيقة،
والحدوث حادثة، الصفات تكون ًا متغريِّ العلم ثبت فإذا الخاطئ. اإلدراك يف يحدث كما
بصفات وليس العباد، بأفعال يتعلق رشعي أمر النسخ الِقدم. من رشًفا أقل الصفات يف
حديثًا النسخ عن بالحديث أسلم الفقه أصول موقف كان لذلك القدرة؛ أو العلم مثل هللا،
البداء هللا. صفات يف الحدوث أو بالتغري له شأن ال األحكام، يف التطور أي رصًفا؛ وضعيٍّا
خالصة إنسانية مشكلة هو بل العلم، يف تغريُّ حدوث وافرتاض الصفات يف مشكلة ليس
القائمة اإلنسانية التجارب ويف العلم، تاريخ يف معروف هو كما بالواقع، الفكر بصلة تتعلق
أو بالنسخ، له شأن وال التنزيه، الحقيقة يف يُبقي إنما البداء فإنكار والخطأ. املحاولة عىل
العلم عن دفاع البداء إنكار اإلنسانية. الحياة ر تطوُّ عىل أي النسخ؛ عىل اإلنكار هذا بآثار
عن دفاع املستفاد، أو املكتَسب غري الرضوري وعلمه هللا عن ودفاع الجهل، ضد اإللهي
العلم عن دفاع اإللهي، العلم شأن يف حطة االستقرائي العلم واعتبار االستنباطي، العلم

ونقص.28 تغريُّ املتجدِّد العلم ألن الثابت؛
واإلجابة رشط؟ عىل هللا ِعلم هل السؤال: يكون الواقع لتغري تابًعا هللا ِعلم كان فإذا
ويكون العالم، يف ال املعلوم يف الرشط وتضع منه، التغري وتنفي امُلطَلق العلم تُثِبت نفيًا
واملستقبل، والحارض املايض يشء، كل عىل يحتوي ُمطَلًقا علًما أزلية، صفة هنا العلم

وتُعطي ص١٢٧–١٢٩). ص١٠٦، ص٨، االنتصار، ص١٠٩؛ ج١، (مقاالت، غريه فرييد له يبدو ثم
اليشء ضد فيكون خالًفا، يتحرك ثم اليشء، لخلق هللا يتحرك إذ للبداء؛ ًما مجسَّ تفسريًا الروافض بعض
األمر يفعل أن يُخِرب وأنه هللا، عىل البداء يجوز الروافض) (من الكيسانية وعند ص١٧٨). ج٢، (مقاالت،
أن يريد قد له، يبدو ثم يأمر قد البداوات، له تبدو ص٤٦). ص٦، (االنتصار يفعل فال له يبدو ثم
عىل ولكن النسخ، معنى عىل وليس البداء، من له يحدث ملا يفعله؛ ال ثم األوقات من وقت يف اليشء يفعل
فألنه نسخها؛ ثم برشيعة أمر فإذا له، يبدو ملا له يحدث بما عامًلا األول الوقت يف يكن لم أنه معنى
جوًرا والعدل حسنًا القبح يكون وأن البداء، يُوِجب أنه زعم عقًال النسخ جواز أنكر من يشء. فيها بدا
محظوًرا كونه عن وأخرب حظره فلو واجبًا، كونه عن أخرب فقد هللا أوجبه ما ص٢٢٦-٢٢٧). (األصول،

ص٣٤١-٣٤٢). (اإلرشاد، مستحيل وذلك ُمخِربه، خالف عىل واقًعا خلًقا األول الخرب النقلب
ص٣٤١. اإلرشاد، 28
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منها الظاهر وُممِكنات، وقائع املعلومات؛ جميع عىل يحتوي الحوادث، بتغريُّ يتغري ال
نطاًقا أوسع العلم يكون أو الواقع، لتغريُّ تبًعا العلم تغريُّ تُثِبت إثباتًا واإلجابة والباطن.29
ولفعل للواقع األولوية تكون ثَم ومن احتماالته؛ كل يتقبل أن يستطيع حتى الواقع من
هو فاإلنسان اإلنسان؛ لفعل تابَعني اإللهي والفعل اإللهي العلم يكون وبالتايل اإلنسان؛
اإللهي والفعل الشارط هو اإلنساني الفعل اإللهيَّني. والفعل العلم نتيجة بفعله يحدِّد الذي
الرشط يعني ال الفعل؛ أولوية يعني بل الوجود، رشط يعني ال هنا والرشط املرشوط. هو
ال أنه والحقيقة العمل.30 حيث من الفعل أولوية مجرد يعني بل منطقيٍّا، رشًطا هنا
فال البداء؛ من الغاية وتتحقق التجريبية املعرفة تتم حتى أوًال ق تحقُّ بل بداوات، توجد
ا. حقٍّ والباطل باطًال الحق قلب أو العقليَّني، والقبح الحسن نفي أو الجهل، البداء يعني
هو بل املشيئة، وعظمة القدرة ُمطَلق عن تعبريًا سبب بال الرأي تغيري مجرد البداء ليس
يف للفكر الواقع نداء بعد الواقع حسب الفكر وقدرة التجريبي، العلم يف تعليمي درس
يف والتغري الزمن ر تطوُّ يف اتُفق وقٍت أيِّ يف أو الوقت، خارج يحدث وال النزول»، «أسباب
يتغري العلم وأن الزمان، يف التغري مشكلة إىل البداء يُشري الالحق. إىل السابق من التاريخ
األصوليني. عند النسخ معنى وهو له، طبًقا العلم تغريَّ الواقع تغريَّ كلما الواقع؛ بتغري
حسب العلم تغريُّ وإىل لإلنسان، األولوية تُعطي خالصة إنسانية نظر وجهة البداء إثبات
مع تطابق إذا إال نهائيٍّا وحيًا يكون ال أنه بمعنى تجريبي فالوحي تطوره. ودرجة الواقع
ُمتِسًعا قديًما الوحي كان اتساعه. أو ِضيقه الوحي؛ صدق تحقيق وسيلة هو الواقع الواقع.

ولم علُمه، األشياءَ استوىف خبريًا، عامًلا يَزل لم فاهلل امُلطَلق؛ هللا علم إلثبات املسألة السنة أهل يتجاوز 29

وما النفوس، تُخفيه وما الرسائر، عليه وتنطوي الضمائر، تُبِطنه بما العالم هو األمور. خفيات عنه تغرب
توارى ال بمقدار، عنده يشء وكل تزداد، وما األرحام به تفيض وما األرساب، تواري وما البحار، تُخبئ
َرْطٍب َوَال اْألَْرِض ُظلَُماِت ِيف َحبٍَّة َوَال يَْعَلُمَها إِالَّ َوَرَقٍة ِمْن تَْسُقُط ﴿َوَما غائبة، عنه تغيب وال كلمة، عنه
لو ص٤-٥). (اإلبانة، املنقلبون إليه ينقلب وما العاملون يعمل ما يعلم ُمِبنٍي﴾، ِكتَاٍب ِيف إِالَّ يَاِبٍس َوَال
تعلم التي املخابرات أو السيايس، البوليس صورة أنها لوجدنا اإلنسانية الحياة إىل التصور هذا أرجعنا
تُوَضع املخابرات ومباني البوليس أقسام ويف ران، التصوُّ اتَّحد ما وكثريًا خافية، عنها تخفى وال يشء كل

الساهرة». هللا «عني تحتها ومكتوب مفتوحة عني فنية؛ لوحة
معتزلة موقف وباإليجاب ص١٦٤). ج٢، (مقاالت، وعباد الفوطي هشام موقف هو بالنفي اإلجابة 30
ج١، (مقاالت، تاب إن يعذِّبه ال وأنه إليه، يتُب لم إن الكافر يعذِّب أنه عامًلا يَزل لم فاهلل وبغداد، البرصة

تنفيه. والثانية تُثِبته األوىل واملعتزلة؛ الرافضة بني خالف موضوع البداء ومسألة ص٢٣٩).
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ره لتطوُّ الواقع ترك ثم له، خارجية دفعة وإىل تطوير إىل يحتاج كان للواقع، بالنسبة
للواقع. الطبيعي التطور مع ُمتِحًدا ذلك بعد الوحي وأصبح التاريخي، ومساره الطبيعي
البرش يشمل الذي التاريخي الواقع هو بل الخالص، امُلصَمت الواقع هو ليس هنا والواقع
عىل خطورة فيه البداء إثبات أن البعض ر تصوَّ وقد الجماعات. وإرادة الشعوب وممارسة
لذلك الجديد؛ للرأي طبًقا يتغري أن اآلن عليه ثم األول، بالرأي ق تحقَّ الذي اإلنساني الفعل
يفعل أن خشيَة عليه؛ ويطلع يعلمه عما ونفيه اإلنسان، يعلمه لم فيما البداء إثبات يُمِكن
نفي إىل أقرب تفرقة وهي كله. العلم فريفض فعله، فيفشل األول، للعلم طبًقا اإلنسان
يحدِّد فال يعلمه ال دام وما يعلمه، ال اإلنسان عليه يطَّلع لم ما ألن إثباته؛ إىل منها البداء
إنكاره يُمِكن وِقدمه، وثبوته العلم إلطالقية البداء إنكار يُمِكن وكما إليه.31 بالنسبة سلوكه
وبني يتغري ال الذي الثابت النظر بني التمييز اإلرادة، وصفة العلم صفة بني بالتمييز أيًضا
امُلطَلق وللعلم للتنزيه إثباتًا زمان، إىل زمان ومن مكان، إىل مكان من يتغري الذي العمل
ال علم هناك يكون فقد واإلرادة؛ العلم بني الفرق إىل إذن البداء يُشري يتغري.32 ال الذي
يف الصلة هذه عن القدماء عربَّ وقد جديد. لعلم تابعة إرادة هناك تكون وقد إرادة، تتبَعه
وبالتايل مًعا؛ واإلرادة العلم تغريُّ لعدم إثبات نفيًا فاإلجابة الرتك؟ هللا عىل يجوز هل سؤال:
ُممِكن التغري أن تعني إثباتًا واإلجابة اإلنسانية، الحياة ويف الطبيعة يف عامة قوانني إثبات
منه، الغاية دامت ما يحدث، ال قد وعقاب ثواب من عنه أخرب مما إما والسلوك، العلم يف
تفرض قد الرحمة أن وإما قت، تحقَّ قد كاملة، خلفية حياة وإقامة النفوس عىل التأثري

يكون أنه عِلم فيما البداء جائٌز ص١٠٩). ج١، (مقاالت، العباد عليه اطلع فيما البداء البعض ز جوَّ 31

جهور بن محمد بن الحسن وعند ص٢٦٨). ج١، (مقاالت، يكون أنه أخرب ما يكون ال حتى به، وأخرب
فجائز أحد عليه يطَّلع ولم عِلمه وما فيه، يبدو أن له يجوز ال عليه وأطلع هللا عِلم ما أن الرافضة، من

البداء. فيه
له تبدو أن يجوز وال ُمحَدث، علم بذي ليس الباري أن عىل اتفقت فقد بالبداء؛ القول املعتزلة ترفض 32

ذلك نسخ ثم يكون، شيئًا أن شيئًا أخربنا إذا لكان جاز لو ألنه بالنسخ؛ إخباره عىل يجوز وال البداوات،
ال والنهي األمر يف واملنسوخ فالناسخ كذبًا. الخربَين أحد يكون أن من بد ال لكان يكون، ال أنه أخرب بأنه
العلم وإلثبات التجربة، عن دفاًعا للرافضة تصدَّوا الذين هم فاملعتزلة ص٢٥٦). ج١، (مقاالت، العلم يف
ظهروا، للمعتزلة حاجة هناك كانت إذا الصفات. بحدوث بالقول املتَهمون وهم الحدوث، ضد امُلطَلق
موقف وبني والنسخ، البداء بني التوحيد الخياط رفض لذلك بانوا؛ التجربة عىل خطر هناك كان وإذا

والنهي. األمر يف والنسخ األخبار، يف فالبداء واملعتزلة؛ الرافضة
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ظرف يف نشأ بالبداء القول أن من وبالرغم الصفات.33 من وكالهما العدل، دون العفو
األفكار رد أن إال إليه، رده يُمِكن وبالتايل ع، متوقَّ غري يشء لحدوث كتربير ، معنيَّ تاريخي
داللة البداء يظل لذلك الخالصة؛ التاريخية النزعة يف وقوٌع التاريخية الوقائع مجرد إىل

شعورية.34 لتجربة نظرية
واإلرادة بالعلم وليس اإلنسانية، والقدرة بالرشيعة يتعلق وضعي أمر النسخ إن
يكون لذلك منسوًخا؛ وبعضها ناسًخا بعضها يجعل الزمان يف النصوص فتوايل اإللهية،
داخل أو مرحلة، كل داخل سواء الناسخ، بدل املنسوخ استعمال النص منهج عيوب من
وبيان الزمان يف الوحي ر تطوُّ املعنى بهذا النسخ ويعني الوحي. فيها يكتمل مرحلة آخر
يهم وال تاريخ، والتطور ر، تطوُّ والوقت وقت، والزمان الزمان، يف تتم فالعبادة العبادة؛ مدة
رفع؛ غري أم رفًعا ذلك كان وسواء وقته. بيان هو فاملهم رفعه؛ عدم أو الحكم رفع ذلك بعد
املنسوخ عن الناسخ انفصال النسخ رشوط من كان لذلك الحكم؛ نطاق عن خارج فذلك
حياة يف يحدث اإلنسان وكأن للنسخ، «األنطولوجي» األساس هو فالزمان الوقت. من بمدة
يف الوحي ر تطوُّ من فالغاية التاريخ، يف وليس الوجودي الزمان يف ر تطوُّ فهو اإلنسان،
وتتحدد املنسوخ، من أقوى الناسخ وكأن الكمال، نحو وارتقاؤه الشعور ر تطوُّ هو التاريخ
وليس العمل يف بالفعل النسخ يتم ولكن السواء، عىل والعمل العلم احتوائه بمدى قوته

صفة، الرتك أن الحسن وعند ضده، ترك فقد شيئًا فعل إذا وأنه الرتك، هللا عىل يجوز ال البعض عند 33

مسلم أبو مثل القدرية، بعض إىل الحد وصل وقد ص٢٠٢). ج٢، (مقاالت، تارًكا يَزل لم الباري وأن
ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما ناسخة؛ وال منسوخة آية القرآن يف ليس بأنه قوله األصبهاني،

.(١٠٦ :٢) ِمثِْلَها﴾ أَْو ِمنَْها
الزبري بن مصعب عليه خرج ملا أنه بالبداء، الحنفية بن محمد داعية (الكيسانية) املختار قول سبب 34

إليه نزل الوحي أن وادعى لقتاله، الجند رأس عىل شميط بن أحمد صاحبه بعث منه، الكوفة ألخذ
وعدني قد كان تعاىل هللا إن فقال: عدوِّنا؟ عىل بالنرص تِعدنا ملاذا أحمد: سأله انهزم فلما بالنرص، ووعده
سبب كان فهذا .(٣٩ :١٣) َويُثِْبُت﴾ يََشاءُ َما هللاُ ﴿يَْمُحوا قائًال: ذلك عىل واستدل له. بدا ولكن بذلك،
كان ألنه بالبداء؛ القول إىل املختار صار أخرى رواية ويف ص٥١-٥٢). (الِفَرق، بالبداء الكيسانية قول
أصحابه وعد إذا فكان اإلمام؛ من برسالة وإما هللا، من بوحي إما األحوال، من يحدث ما ِعلم يدَّعي
بدا قد قال يُواِفق لم وإن دعواه، صدق عىل دليًال جعله قوله كون وافق فإن حادثة، وحدوث يشء بكون
ج٢، (امِلَلل، األخبار يف البداء جاز األحكام يف النسخ جاز إذا والبداء؛ النسخ بني يفرِّق ال وكان لربكم.

ص٧١-٧٢).
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األساس تغريُّ وإن العميل، التطبيق كيفية يف بل النظري، للعلم نسخ يوجد ال النظر. يف
واالحتواء.35 االمتداد حيث من له تغريُّ بل نسًخا، ليس للسلوك النظري

أنه مع فالنص البرشي؛ وبالسلوك باألحكام يتعلق بل بالتالوة، يتعلق ال أمر والنسخ
عىل لنص فضل ال النحو، هذا عىل أدب كلها النصوص أن إال بالتالوة، ق يُتذوَّ أدبي عمل
يعني ال كما وسلوك، تذوُّق وترشيع، جمال الوحي نص ولكن الجمالية، الناحية من نص
العلم؛ تدوين إثبات منها الغايُة فنية صورة فتلك أبدي، لوح يف ل املسجَّ الفكر تغيري النسخ
يف ر املتصوَّ أو الذاكرة، يف املحفوظ أو شفاًها، املروي العلم من حفًظا أكثر ن املدوَّ فالعلم
حظ وكان واملواثيق، العهود ودوِّنت وثائق، يف التدوين عىل املعامالت قامت لذلك الذهن؛
من التاريخية الصحة ناحية من بكثري أقلَّ إعالنها، ساعَة تدوَّن لم التي املقدَّسة الكتب
صورتان املحفوظ اللوح أو الكتاب فأم تبليغها. ساعَة دوِّنت التي األخرى املقدَّسة الكتب
أو كيل حكم يف النسخ يقع وقد له.36 وتشبيهان للوحي، وتشخيصان للتدوين، فنيتان

الحكم الستمر لواله وجٍه عىل آخر، بخطاب الثابت الحكم ارتفاع عىل الدال الخطاب هو النسخ 35
يرفع ال النسخ أن املعتزلة وترى ثبوته. بعد حكم رفع التحقيق عىل النسخ ثبوت رضورة ومن املنسوخ،
الزمان؛ تخصيص النسخ فقالوا األئمة، بعض مال ذلك وإىل رشيعة، مدة انتهاء يبنيِّ وإنما ثابتًا، حكًما
أنه استبان نُِسخ فإذا عليهم، تأييده به ُمخاَطبتهم فظاهر ُمطَلق برشع ُخوِطبوا إذا املكلَّفني أن به وعنَوا
لفظ معنى تبيني إىل له ورد ألصله، وإنكاره للنسخ نفي عندنا وهذا املاضية. األوقات إال باللفظ يُِرد لم
بها، مراد غري العامة الصيغة من ص واملخصَّ عامة، صيغة تخصيص منزلة له وتنزيل أوًال، به يَُحط لم
ص٣٣٨–٣٤١). (اإلرشاد، الحاجة وقت إىل التأخري عدم البيان رشط من ألن بيانًا؛ يكون أن استحالة
وليس نهاية، بيان فذلك بغاية، تًا مؤقَّ بالعباد األمر ورد فإن العبادة، مدة انتهاء بيان النسخ معنى
منفِصًال الناسخ يكون أن (أ) النسخ: رشوط ص٢٤٥-٢٤٦). اإلرشاد، ص٢٢٦؛ (األصول، انتهاء بيان
نهاية، بيان هو بل لها، نسًخا توقيتها فليس بها األمر يف مبيَّنًا العبادة توقيت كان فإذا املنسوخ، عن
أال (ب) املوت». يتوفاهن «حتى نسًخا بعدها الغاية تلك بيان كان مجهولة بغاية معلًَّقا الحكم كان وإن
بنسخ؛ فليست نص بال عنها الغرض سقوط يُعَلم التي الغاية فأما فيها، يِرد بنصٍّ إال املنسوخ يُعَلم
واحدة رتبة يف واملنسوخ الناسخ يكون أن (ج) نسًخا. واملوت بالعجز الغرض سقوط يكن لم ولذلك
العلم يُوِجب مما كان (فإن املنسوخ من ذلك يف أقوى الناسخ يكون أو والعمل، العلم إيجاب جهة من
(األصول، بالجواز) أوىل والعمل العلم، يُوِجب ُموِجبًا املنسوخ كان وإن مثله، أيًضا الناسخ كان والعمل

ص٢٢٧-٢٢٨).
تأويله. بحكم العمل وتُِرك حكمه، وبقي تالوته ُرِفعت ما املنسوخ (أ) النسخ: يف آراء عدة هناك 36

الحكم يف النسخ بل بتأويله، وُحِكم وتُِيل نزل قرآن يف يقع ال فالنسخ تالوته؛ بقيت ما املنسوخ (ب)
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جذرية الحاجة كانت فلو الواقع؛ مع التكيف ومقدار التغري لحاجة طبًقا جزئي؛ حكم يف
كان صغريًا والتكيف ضئيلة الحاجة كانت لو أما الكيل، النسخ حدث أساسيٍّا والتكيف
حيث من األول، من خري آخر حكم يأتي كي تبديًال، وليس رفٌع، فالنسخ جزئيٍّا.37 النسخ
األحكام؟ يف جائز هو كما األخبار يف النسخ يجوز هل ولكن الكمال، حيث من مثله أو النفع
يقوم التي العامة فاملبادئ بالتصورات، يتعلق ال فالنسخ نظري ر تصوُّ عىل الخرب احتوى إذا
واملكان، الزمان يف املبادئ هذه تطبيق كيفية يف التغري وإنما تتغري، ال ثابتة الوحي عليها
الخرب احتوى إذا أما اإلنسانية، الطاقة ل تحمُّ لدرجة وطبًقا الواقع، استعداد درجة حسب
وقوع أو الثابت العلم تغريُّ أي البداء؛ يعني ال والنسخ فيها. يقع النسخ فإن أحكاًما
أجل من التطور؛ حسب والوحي الواقع، حسب الحكم تكييف يعني ما بقدر فيه، الخطأ
ودفعاته الوحي بفعل اإلنساني الشعور أحرزه الذي التقدم عىل واملحافظة الرشيعة، تثبيت

األوىل.38
يجوز فهل وقياس، إجماع آخران دليالن وهناك وسنة، قرآن نوعني، الوحي كان وإذا
بإرادة، يتغري ال ثابت الوحي إن منسوًخا؟ واآلخر ناسًخا يكون أن األربعة األدلة من لكل
بالسنة القرآن يُنَسخ وال قرآنًا، إال القرآن ينسخ ال لذلك إليه؛ امُلرَسل إرادة كانت ولو حتى

األصل. من إال يكون ال فالنسخ املحفوظ؛ اللوح من النسخ (ج) امِلَحن. عنهم هللا أزاح الذي التفسري من
ص٢٥٠-٢٥١). ج٢، (مقاالت، خطأ وال بداء دون موجود النسخ (د)

بمرياثهم. واألقربني للوالدين الوصية وجوب كنسخ الحكم، جميع نسخ (أ) رضبنَي: عىل النسخ 37
ص٢٢٦). (األصول، املقدس بيت إىل كالصالة اليشء، حكم بعض نسخ (ب)

هللا فيُخِرب يجوز، (أ) فرقتان: هناك األخبار؟ يف يقع هل واملنسوخ؛ الناسخ يف الروافض اختلفت 38
يف التكذيب يُوِجب ذلك ألن يجوز؛ ال (ب) وأسالفهم. أوائلهم قول وهذا يكون، ال ثم يكون شيئًا أن
والنهي. األمر يف واملنسوخ الناسخ (أ) فرقتنَي: إىل أيًضا واختلفت ص١١٩). ج١، (مقاالت، الخربَين أحد
عىل ا وردٍّ ص١٥٣). ج٢، (مقاالت، فيه له يبدو ثم باليشء يُخِرب هللا أن زعمت حتى غَلت الرافضة (ب)
فيما يجوز األثر: أهل من طوائف (أ) فرقتان: هناك هللا؟ مدح ويف األخبار يف النسخ يجوز هل سؤال:
بعض غَلت ص٢٥٣-٢٥٤). ج٢، (مقاالت، يجوز ال (ب) للمكي. املدني مثل تقدَّم، ملا ناسخ يتأخر
أنه املختار مذهب ص١٥٣). ج٢، (مقاالت، فيه له يبدو ثم باليشء يُخِرب هللا أن زعمت حتى الروافض
أن وهو اإلرادة، يف والبداء عِلم، ما خالف يظهر أن وهو العلم، يف البداء معنيان: وله هلل. البداء يجوز
بخالفه، بعده يأمر ثم بيشء يأمر أن وهو األمر يف والبداء وحكم؛ أراد ما خالف عىل صواب له يظهر

ص٧١-٧٢). ج٢، (امِلَلل، ُمتناِسخة املختلفة األوقات يف املختلفة األوامر أن ظنٍّا النسخ يُجز لم ومنه
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قائم الكتاب يف موجود هو كما الوحي نسًخا. وليس وتخصيص بيان فذاك اإلطالق؛ عىل
التاريخ، يف الوحي بتطور خاصة قضية فالنسخ بسنة.39 أو بنفسه إما نسخه، يُمِكن ال
يف الوحي اكتمل وقد الواقع، واستعدادات اإلنسانية القدرات أساس عىل النُُّظم وقياس
كنموذج، أو كمثل، أو كواقعة، قائًما، يزال ال الكتاب يف املوجود فاملنسوخ مرحلة؛ آخر
تكيُّف وهي مثالية، واقعة مًعا إذن والناسخ املنسوخ رخوة. لطبيعة ُمماِثل رخو كقانون
درجة، كل داخل يتم فإنما النسخ وقع إذا الواقع. استعداد لدرجة طبًقا والترشيعات النُّظم
القرآن؛ تنسخ ال السنة ولكن بعًضا، بعضها داخل السنة أو بعًضا، بعضه داخل الكتاب
كيف الفرع؟ األصل ينسخ فكيف السنة؛ ينسخ ال والقرآن األصل؟ الفرع ينسخ وكيف
السنة ألن ال السنة؛ ينسخ ال القرآن العمل؟ النظر ينسخ وكيف السابق، الالحق ينسخ
الظروف، بتغري يتغري والعمل نسخ، إىل تحتاج ال عميل توضيح السنة ألن بل عليه، أصل
وال عبادة، ووجه تفصيل بيان هنا النسخ يكون الزمان. يف القرآن عىل الحقة والسنة
للسنة تصحيًحا القرآن فيكون حدث وإن وحي، فكالهما السنة ينسخ أن للقرآن يُمِكن
للبيان ُمغايًرا بيانًا ذلك اعتبار ويُمِكن السنة، السنُة تنسخ أن يُمِكن ولكن نسًخا، وليس
ينسخ وال النموذج. هي نفسها التغيري واقعة وتظل الواقع، بتغيري النُّظم تغيري األول،
املتواتر نسخ يُمِكن وال منه، أقوى متواتٌر إال الواحَد ينسخ وال مثله، متواتٌر إال املتواتَر
حني يف ناسًخا، يكون ال ولكنه منسوًخا، يكون قد فالواحد بالواحد؛ الواحد أو بالواحد

وعند بالسنة، القرآن من يشء يُنَسخ أن يجوز وال مثله، بقرآن إال القرآن يُنَسخ ال (أ) النسخ: قواعد من 39

القرآن هللا ينسخ أن فجائز واجب؛ الخلو عىل بهما والعمل العلم هللا، من حكمان والسنة القرآُن البعض
ص٢٥٢). ج٢، (مقاالت، يشاء ما حكمه من ينسخ هلل حكمان جميًعا ألنهما بالقرآن؛ والسنة بالسنة،
تنسخ السنة (ب) ص٢٢٧-٢٢٨). (األصول، املنسوخ قوة نفس يف الناسخ يكون أن النسخ رشوط ومن
قول جملة من ص٢٥١). ج٢، (مقاالت، عليها يقيض وال السنة ينسخ ال والقرآن عليه، وتقيض القرآن
ينسخ القرآن (ج) ص٣٢٤). ج١، (مقاالت، بالقرآن تُنَسخ ال السنة أن السنة وأهل الحديث أصحاب
ويف بقرآن، إال يُنَسخ هل القرآن؛ يف اختلفوا ص٢٥١). ج٢، (مقاالت، القرآن تنسخ ال والسنة السنة،
ينسخ ال (أ) بالسنة: يُنَسخ هل القرآن؛ يف واختلفوا ص٢٢٨). (األصول، القرآن ينسخها هل السنة؛
ينسخ القرآن (ج) ينسخها. ال والقرآن القرآن، تنسخ السنة (ب) السنة. تنسخه أن وأبَوا قرآن، إال القرآَن
أصحاب فأجاز بالسنة؛ القرآن نسخ يف اختلفوا ص١٥٣). ج٢، (مقاالت، القرآن تنسخ والسنة السنة،

ص٢٢٨). (األصول، بالسنة القرآن نسخ من الشافعي أصحاب ومنع املتواترة، بالسنة نسخه الرأي
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من يشء نسخ يُمِكن وال ناسًخا.40 باستمرار ويكون بتواتر، منسوًخا يكون قد التواتر أن
والقياس واإلجماع أصٌل، سنة، أو قرآنًا النص، فدليل بالقياس؛ أو باإلجماع والسنة القرآن
بالقياس النص عموم تخصيص يُمِكن ولكن األصل،41 ينسخ ال والفرع فرع، منهما كلٌّ

الجيل.42
النصوص بني التعارض أن ومع النصوص. تعاُرض ملشكلة كحلٍّ النسخ ويُستعَمل
كأحد أيًضا يبدو أنه إال والرتاجيح، بالتعارض يتعلق فيما الفقه أصول علم مادة من جزء
ومبيَّنًا، ُمجَمًال يكون قد بل نسًخا، بالرضورة يكون ال والتعارض النص. منهج مشاكل
للنص. الشخيص البعد عىل تأكيًدا ومستثنًى منه مستثنًى ومقيًَّدا، ُمطَلًقا ا، وخاصٍّ ا عامٍّ
وقد خالًصا. فرديٍّا شخصيٍّا إال يكون ال ما ومنه الجماعة، فيه تشرتك ما منه فالسلوك
مختلَفني؛ ظرَفني يف أو حالتنَي يف ولكن الفردي، الفعل لنفس وصف من التعارض ينشأ
وهو عملية، مواقف يف للنظر وصف هو بل فحسب، نظًرا ليس الوحي أن عىل يدل ما وهو
والوضوح، اإلنسان هو النظر كان فإذا واقع؛ يف يتحقق نص هو بل فحسب، ا نصٍّ ليس
بني التعارض كان فقد ذلك ومع الفردية.43 ات واملتغريِّ الشخصية القدرات هو العمل فإن
وقوع وعدم الوحي وحدة ناحية من ولكن ، مستقالٍّ كالميٍّا موضوًعا ذاته حد النصوصيف
فانتقل مذهبها؛ لتأييد بنصوص منها كلٌّ ك وتمسَّ الِفَرق، بني للخالف دفًعا فيه التناقض
النصوص، بني تعاُرض إىل النقلية، الُحَجج عىل العتمادها نظًرا املذاهب بني الخالف
بني الكالمية املعارك يف وحدته عىل والقضاء وتجزئته ببعض، بعضه الكتاب ورضب
عرصوظروفه، كل لحاجة طبًقا فيُئوَّل السلوك؛ يف عميل قصد له اآليات يف والتشابه الِفَرق.

(األصول، بمثله ويجوز الواحد بخرب املتواتر نسخ يجوز وال واملتواتر، بمثله الواحد خرب نسخ يجوز 40

ص٢٢٨).
ص٢٢٨). (األصول، بالقياس والسنة القرآن من يشء نسخ يجوز ال 41

أهل واختلف بالقياس. يقول ال من إال الجيل، بالقياس العموم تخصيص جواز عىل الفقهاء أجمع 42
(األصول، أصح والجواز منهم، قوم وأباه أكثرهم، فأجازه الخفي؛ بالقياس العموم تخصيص يف القياس

ص٢٢٨).
حكمهما يجتمع أن يجوز قد مما األخرى؛ لحكم مخالف حكم منهما واحدة لكل اآليتنَي، يف واختلفوا 43

القرآن ينسخ ال ألنه النسخ؛ إما الحل فيكون واحد، وقت يف ويتنافيان وقتنَي، يف إنسان عىل اختالفه عىل
ص٢٥٢-٢٥٣). ج٢، (مقاالت، ذلك ز يجوِّ من عند لسنة آية نسخ وإما القرآن، إال
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املختلفة النظر لوجهات وتجميع واحدة، بؤرة يف جميًعا لألطراف مسك هو والتعارضإنما
ومجرى والتغريُّ الثبات إطار يف دمنا ما والتعدد، الوحدة يف تعليمي كدرس شاملة، رؤية يف

التاريخ.44

يختلف ال هللا كالم ص٤٨). ج٣، (الفصل، يتدافع وال يتعارض ال هللا كالم ص٥٤–٨٢. التنبيه، 44
القرآن، يف وشكُّوا الزنادقة هلكت ص٥٧). ج٣، (الفصل، يتناقض ال هللا كالم ص٤٨). ج٣، (الفصل،
بالتفسري جهلهم من هللا؛ عىل وافرتاءً كذبًا املتشاِبه اآلي تفسري يف بعًضا ينقض بعضه أن زعموا حتى

ص٥٤). (التنبيه، امُلحَكم لآلي
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وكل نهاية، ال ما إىل تستمر ال فالنبوة النبوة؛ فتتوقف الوحي يكتمل النبوة ر تطوُّ بعد
الرتباط نظًرا ذلك، ومع كمال. له ق تحقُّ وكل نهاية، لها بداية وكل بناء، إىل ينتهي ر تطوُّ
لها حاجته أن يظن فإنه إليها، وركونه عليها، وتعوُّده لها، إلفه وطول بالنبوة، اإلنسان
العقل استقالل يف غايتها تحقيق دون بالنبوة ويتمسك غاية، بال الوسيلة فيأخذ دائمة،
مغلوب ُمهان مضطَهد أنه طاملا العون، انتهاء وال الخري، وقوف ر يتصوَّ ال اإلرادة، وحرية
وإىل النبوة، وهي العقل، من أقوى هو ما إىل يتطلع وغلبة، قوة إىل حاجة يف أمره، عىل
أو مقاومته، إىل سبيل ال املضطَهد النبوي املجتمع ففي هللا. وهو اإلرادة من أقوى هو ما
األوىل النبوة بتأويل أو جديد، بنبوة النبوة باستمرار إال املضطهد، املجتمع يف منه الخالص
أيًضا وربما الحكمة، أو الرؤية أو الوالية أو كاإلمامة النبوة، رس تكشف جديدة بوظيفة
املبارشة. واملعارف الغيب عىل االطالع وسائل وكل والكهانة والفراسة والحدس اإللهام
النبوة ترث التي والصفوة النخبة يف تستمر قد كما االضطهاد، مجتمع يف إذن النبوة تستمر
نفسه، وصفاء الفيلسوف وحكمة الصادق ورؤية الويل كوالية مصدرها، نفس من وتنهل
فعىل درجاتها. من درجة أو إلهاًما أو نبوة عليها والحكم االتصال كيفية عن النظر برصف
العقل عمل يتوقف ثم تتوقف، وال النبوة تستمر العقل وبداية الوحي اكتمال من النقيض
يف اإلنسانية وتظل النبوة، وتستمر االجتهاد يتوقف االجتهاد يستمر أن وبدل اإلطالق. عىل

عليها.1 للوصاية النبوة يستعمل من أو عليها، ويصٍّ إىل حاجة

الرسل ترتى األغوار، عىل يدورون وإنما ُمنقِطعة، غري ترتى الرسل أن الروافض من الخرمينية زعمت 1

ملعرفة النبوة» «دالئل كتاب إىل البغدادي ويُِحيل ص١١١). ج٢، (مقاالت، ينقطعون وال الرسول بعد



(٤) الثورة إىل العقيدة من

دامت وما رسًال. البهائم يف بأن القول حد إىل النبوة باستمرار القول يف األمر يبلغ وقد
الحيوانات من غريهم يف تكون ال فلماذا السنة، أهل فريق عند والشياطني للجن نبوة هناك
النباتات يف أيًضا تستمر ال فلماذا كذلك األمر كان وإذا آخر؟2 فريق عند والحرشات والطيور
الجمادات يف تستمر ال وملاذا والنباتات؟ الحشائش أنصار عند الحية الكائنات كل وعند

تنقطع ال هللا رسل أن منصور أبو وزعم ص١٥٧–١٥٩). (األصول، النبوة باستمرار تقول التي الِفَرق
إىل به نزل ثم عني. بلِّغ نبي يا له: وقال رأسه، عىل مسح هللا وأن السماء، إىل صعد أنه وزعم أبًدا،
زعم ص٢٢٦). ِفَرق، ص٧٤؛ ج١، (مقاالت، والكلمة إال يقولوا أن حلفوا إذا أصحابه وعنيَّ األرض،
البزيغية وزعمت ص١٢٣). ج٢، (امِلَلل، تنقطع ال الرسالة وأن أبًدا تنقطع ال الرسل أن منصور أبو
جربيل من خري هو من ومنهم إليه، يُوحى مؤِمن كل وأن وحي، قلوبهم يف يحدث ما كل أن (الخطابية)
أَْوَحيُْت ﴿َوإِذْ ،(١٤٥ :٣) منهم بوحي أي ِهللا﴾؛ ِبِإذِْن إِالَّ تَُموَت أَْن ِلنَْفٍس َكاَن ﴿َوَما ومحمد، وميكائيل
ج١، (مقاالت، بالجواز أوىل ونحن ،(٦٨ :١٦) النَّْحِل﴾ إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحى ،(١١٤ :٥) اْلَحَواِريِّنَي﴾ إَِىل

ص٢٤٩). الِفَرق، ص٧٨؛
حتى الحيوانات، أنواع من نوع لكل نبيٍّا هللا أرسل رسل، فللبهائم حابط؛ بن أحمد موقف هو هذا 2

أَْمثَالُُكْم﴾، أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما وحجته: والقمل، والرباغيث البق
الوقت: نفس يف يقول هللا أن مع نَِذيٌر﴾، ِفيَها َخَال إِالَّ ٍة أُمَّ ِمْن ﴿َوإِْن ءٍ﴾، َيشْ ِمْن اْلِكتَاِب ِيف َفرَّْطنَا ﴿َما
القرآن يتحدث كما يعقلها، من بالحجة هللا يُخاِطب وإنما الرُُّسِل﴾، بَْعَد ٌة ُحجَّ ِهللا َعَىل ِللنَّاِس يَُكوَن ﴿ِلئَالَّ
قصة وكذلك َمَساِكنَُكْم﴾، اْدُخلُوا النَّْمُل أَيَُّها ﴿يَا الطَّرْيِ﴾، َمنِْطَق ﴿ُعلِّْمنَا والحرشات: الطيور لغة عن
الجذع، وحنني الذراع، كالم السنة أهل يرويها التي محمد معجزات ومن سليمان. مع وحديثه الهدهد
يها، يقوِّ الحجج هذه عىل والرد األشاعرة، حجج عن الحابطية ُحَجج تفرتق ال بالتايل الطعام؛ وتسبيح
كالًما؛ لغة كل تكن لم وإن لغة كالم فكل أخرى، بلغة ولكن بالكالم ليس التسبيح بأن القول مثل
ِبَحْمِدِه﴾، يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن مثل: الحابطية، لصالح النقلية الحجج كل تأويل يُمِكن وبالتايل
َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َعَىل اْألََمانََة َعَرْضنَا ﴿إِنَّا اْألَْرِض﴾، ِيف َوَمْن َمَواِت السَّ ِيف َمْن َلُه يَْسُجُد هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم
َطاِئِعنَي﴾، أَتَيْنَا َقاَلتَا َكْرًها أَْو َطْوًعا ﴿ائِْتيَا اْإلِنَْساُن﴾، َوَحَمَلَها ِمنَْها َوأَْشَفْقَن يَْحِمْلنََها أَْن َفأَبنَْيَ َواْلِجبَاِل
أنها هي القرآن يف الحيوانات وصورة القرناء.» الشاة من الجماء للشاة يقتص «يوم حديث: وكذلك
َلُكْم ﴿أُِحلَّْت ،(٨ :١٦) َوِزينًَة﴾ ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل مثل: وفائدته، اإلنسان الستعمال
ِدْفءٌ ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها ﴿َواْألَنَْعاَم ،(١٤٢ :١٦) َوَفْرًشا﴾ َحُموَلًة اْألَنَْعاِم ﴿َوِمَن ،(١ :٥) اْألَنَْعاِم﴾ بَِهيَمُة
:١٦) َظْعِنُكْم﴾ يَْوَم ونََها تَْستَِخفُّ بُيُوتًا اْألَنَْعاِم ُجلُوِد ِمْن َلُكْم ﴿َوَجَعَل ،(٥ :١٦) تَأُْكلُوَن﴾ َوِمنَْها َوَمنَاِفُع
ِلَرتَْكبُوا اْألَنَْعاَم َلُكُم َجَعَل الَِّذي ﴿هللاُ ،(٢٨ :٣٥) أَْلَوانُُه﴾ ُمْختَِلٌف َواْألَنَْعاِم َوابِّ َوالدَّ النَّاِس ﴿َوِمَن ،(٨٠

.(٧٩ :٤٠) تَأُْكلُوَن﴾ َوِمنَْها ِمنَْها
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دام ما حيٍّا كلٌّ أليس البرش؟ يفهمها ال بلغة له تسبِّح حية كائنات أيًضا هللا عند وهي
هذا عىل النبوة بإطالق القول أن والحقيقة الحياة؟ يتصفبصفة الذي الحي هللا من مخلوًقا
مجتمع يف النبوة لغة واستعمال اإلنسان، عىل للوصايا فرض أيًضا هو واستمرارها النحو
يفلُّ وال بسالح، سالح والقهر؛ السيطرة مجتمع يف النبوة ف توقُّ بها ويُقابَل االضطهاد،
تكليف وهذا القاهر، عند فها توقُّ مقابل يف املقهور عند النبوة استمرار الحديد، إال الحديَد
مكلَّف؛ الجماد وال النبات وال الحيوان وال واإلرادة، العقل رشطه فالتكليف يُطاق؛ ال ما
وليس والعنكبوت، النمل مثل بالطبيعة الحيوان يترصف التكليف. رشَطي تفتقد ألنها
وإن التكليف، رشَطي أيًضا تفقد والصبية واألطفال كاملجانني والحيوانات واإلرادة، بالعقل
الفني بالتصوير خالص. إنساني عالم فالعالم فني؛ تصوير القرآن يف الجمادات مخاطبة
يُمِكن الكون إىل اإلنسانية وبالنظرة الشعراء، يفعل كما الطبيعة مظاهر مع الحديث يُمِكن
لكل أي الحرة؛ العاقلة الحية للكائنات للبرش، إال تبلَّغ ال الرسالة إن الطبيعة. مع الحديث
االجتماعي؛ أو الطبيعي األَرس من اإلنساني الوعي تحرير الوحي مهمة ألن ُممِكن؛ وعي ذي
هو الكون مخلوقات سائر من وحده اإلنسان إن وإرادة. عقًال مستقالٍّ وعيًا يُصِبح كي
سيد واإلنسان آدم. لبني هللا من تكريم وهذا الرسالة، يف له امُلقاِبل والطَرف هلل امُلحاِور
ومنفعته. وزينته وركوبه لطعامه الحيوان ذلك يف بما له مخلوق الكون يف ما وكل الكون،
وتحقيق الوحي اكتمال حني تتوقف ثم عليه، النبوة تقترص املكلَّف، هو وحده اإلنسان

اإلرادة. وحرية العقل باستقالل غايته

للنبوة؟ استمرار اإلمامة هل (1)

تأخذ ولكنها رشيعتها، وتطبيق األمة قيادة يف العملية بوظيفتها اإلمامة تكتفي ال قد
للنبوة استمراًرا تُصِبح أن إىل دورها يتجاوز ثم بدورها، ترشيعية وتُصِبح نظريٍّا منحنًى
األلوهية، إىل النبوة تُتجاَوز أن إىل أخريًا األمر يصل وقد أرسارها، عن وكاشًفا لها ا ً ومفرسِّ
الجماعات يف النبوة ادعاء ويظهر جديد.3 من التوحيد إىل العلم ويعود إلًها اإلمام فيُصِبح
من مجتمعاتهم تخليص يف منهم ورغبًة بالرسالة، منهم إحساًسا زعمائها؛ من املضطَهدة

للحوادث، املخالفة سادًسا: الخالص، الوعي األول: الفصل الكامل، اإلنسان الثاني: الباب انظر 3

الكونية. اإلمام وظائف (ج) وطرقه، التأليه درجات (ب) األئمة، تأليه (أ) التأليه، (٢)
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مناًدى أنه الزعيم يشعر والوالء. بالطاعة له تدين وأن قيادها، له تسهل وأن االضطهاد،
خاصًة واقعي، وجود أي له وليس خالص، إنساني إحساس وهو يُناديه. داخليٍّا صوتًا وأن
هو إذا التأثري عىل قادًرا نفسه الزعيم فيها يجد بالنبوة، العهد حديث دينيٍّا املجتمع كان إذا
تبدأ والطاعة. السمع يف أثرها يحدث حتى فعلية، نبوة صورة يف الباطني الهاتف هذا صاغ
رسالًة عليه وأن واالضطهاد، بالظلم مجتمعه أحس قائٍد من صادق بإحساس إذن النبوة
إحساس وهو بالرسالة، إحساس هنا النبوة لالنتصار. يدعوه الحق هاتف وأن يها، يؤدِّ

مقهورة. قيادة ويف مضطَهد مجتمع يف طبيعي
امُلنتَظر،4 املهدي وهو عرش، الثاني أو السابع االبن حتى وأوالده عيل يف النبوة وتستمر
من خديعة أو الواسطة، من إليه امُلرَسل يف خطأ لوال عيل يف إال تكون أال كان ما إنها بل
عن أو قصد عن الواسطة تُخطئ وقد له. يكن ولم نفسه إىل األمر ادعى الذي الرسول
وقد بدونها،5 أو الواسطة مع والتواطؤ باالتفاق له النبوة الرسول يدَّعي وقد قصد، غري

بأن قالت وِفرقٌة ص٢٤). ج٥، الفصل، ص١٥٧–١٥٩؛ (األصول، عيل بنبوة الروافض غالة تقول 4

وموىس محمد، بن وجعفر عيل، بن ومحمد الحسني، بن وعيل والحسني، والحسن، طالب، أبي بن عيل
ج٥، (الفصل، أنبياء كلهم وامُلنتَظر محمد، بن والحسن عيل، بن ومحمد موىس، بن وعيل جعفر، بن
وهم فقط، الحنفية بن ومحمد والحسني الحسن الثالثة؛ وبَنيه عيل بنبوة قالت وِفرقٌة ص٢٤-٢٥).
وهم فقط، جعفر بن إسماعيل بن محمد بنبوة قالت وِفرقٌة ص٢٥). ج٥، (الفصل، الكيسانية طائفة

ص٢٥). ج٥، (الفصل، القرامطة من طائفة
كان ألنه محمد؛ إىل وذهب طريقه يف فغلط عيل، إىل جربيل أرسل هللا إن يقولون الغرابية الشيعة غالة ومن 5

بعده من وأوالده عليٍّا الرسول كان بالذباب، والذباب بالغراب، الغراب من به أشبه كانوا وقالوا يُشِبهه،
تلعن ص٥٩-٦٠). (اعتقادات، ص٢٥١) ص٢٥، (الِفَرق، جربيل أي الريش؛ صاحب وتلعن الرسل، هم
فاستحيا محمد، إىل وصار فغلط جربيل بعث هللا أن الحلولية فرق إحدى وعند ومحمًدا، جربيل الغرابية
الجهورية وعند ص٢٢-٢٣). (التنبيه، بعده من الخليفة وزيره عليٍّا وجعل محمد، يف النبوة وترك الرب
الرسالة أزاغ جربيل أن ويزعمون ص١٥٨). (التنبيه، غلطه بتنفيذ فأُِمر محمد، فغلط عيل إىل جربيل بعث
ص٦٠). (اعتقادات، جربيل يف القول يُسيئون وهؤالء وسهًوا. غلًطا ال وقصًدا، عمًدا محمد إىل عيل من
محمًدا أن ثم به، عيل فاستعان عيل، من سنٍّا أكرب كان محمًدا لكن عيل، إىل الرسالة أزاغ جربيل أن يزعمون
ج٥، الفصل، ص٦٠؛ (اعتقادات، النبي يف القول يُسيئون وهؤالء نفسه، إىل الخلق ودعا باألمر استقل
الشيعة وغالة ص٢٥٢). (الِفَرق، لنفسه األمر فادعى عنه، ليُنبئ محمًدا عيل بعث الذمية وعند ص٢٤).
ص٨٢). ج١، (مقاالت، لنفسه األمر فادعى أمره، ليبنيِّ به ه وجَّ عليٍّا إن ويقولون ويشتمونه، النبي يكذِّبون
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تستمر وقد وقته،6 يف نبيٍّا إمام وكل نبوة اإلمامة وتُصِبح جميًعا، األئمة يف النبوة تستمر
إمام إىل فشيئًا شيئًا اإلمام داعي ويتحول وحدهم، األئمة يف وليس األئمة، دعاة يف النبوة
القادة من غريه يجعل أو نبيٍّا نفسه ويجعل النبوة، فيُنِكر الداعية يُغايل وقد نبي، إىل ثم
أو لها استمراًرا فقط وليس عنها، وبديًال النبوة ضد اإلمامة أو الدعوة تكون وهنا أنبياء.
وأرسار الغيب ويعلم اإلمام، عىل الوحي وينزل الوحيدة، النبوة هي تكون بل إياها، مفرسة
األمر يصل وقد للنبي.7 حتى يحدث لم ما وهو األعداء، عىل بالنرص مؤيًَّدا ويكون هللا،
إليه. وامُلرَسل امُلرِسل بني فرق ال إلًها فيُصِبح األلوهية، حد إىل النبي بالداعية أو باإلمام
األفقية؛ النبوة عىل الرأسية النبوة لسيطرة نظًرا النبي؛ واإلمام اإلله بني املواقف وتتبادل
النبوة أي الرسالة؛ تهم فال الناس. من للطاعة وطلبًا الخصوم، مواجهة يف للقوة طلبًا
النبي اإلمام يدعي ال وقد الناس. وتجنيد السيطرة مجتمع عىل الخروج يهم بل األفقية،
بأن يكتفي قد حينئٍذ هللا، وبني كداعية أو كإمام نفسه بني يفصل إذ األلوهية؛ بالرضورة
اإلمام رفع وإنَّ حلول. أو اتحاد عالقة وليست ومعرفة، حب عالقة باهلل عالقته تكون
حاالت كلها الجنية. أو الشيطانية مرتبة إىل أعدائه خفض َلتُقاِبل األلوهية مرتبة إىل النبي

والنفي.8 لإلثبات والسلب، لإليجاب والخفض، للرفع نفسية

يف إمام كل نبوُة اإلمامية وقالت ص١٧٨). ج١، (مقاالت، والرسالة النبوة (الخطابية) املفضلية انتحلت 6
ادعى بالتناسخ، مثله يقول حابط، بن أحمد تلميذ فانوس، بن أحمد وكان ص١٥٧–١٥٩). (األصول، وقته
ص٤٠). ج٥، (الفصل، أَْحَمُد﴾ اْسُمُه بَْعِدي ِمْن يَأِْتي ِبَرُسوٍل ا ً ﴿َوُمبَرشِّ هللا: بقول املراد إنه وقال النبوة
حربهم يف جنوده بظفر إليه الوحي نزول ادعى الذي سعيد، أبي بن املختار نبوة املختارية ادَّعت 7
محمد داعية وكان ص٥٠-٥١)، الِفَرق، ص٢٣؛ (التنبيه، انهزمت جنوده ولكن الزبري، بن مصعب ضد
نزول ادعى أنه وحكى ع، وتسجَّ ن تكهَّ والعراَقني. والجزيرة الكوفة ووالية انتصاراته بعد الحنفية بن
العصيان وكره األديان، ورشع الفرقان، وبنيَّ القرآن، أنزل والذي «أما أسجاعه: ومن إليه، الوحي
(الِفَرق، عليه ينزل الوحي أن وزعم خواصه، عند فادعاها النبوة، دعوى عىل السبئية وحملته إلخ.» …
وزعم ص٢٥). ج٥، (الفصل، هللا عن بالغيوب وأنذر أسجاًعا، وسجع النبوة، ادعاء حاَول ص٤٣–٥٠).
الِفَرق، ص٦٩؛ ج١، (مقاالت، الجيوش ويهزم األكرب، هللا رس يعلم وأنه نبي، أنه سعيد بن املغرية
ويهزم األعظم، إله اسم يعرف وأنه النبوة، سمعان بن بيان ادعى كما ص٢٥). ج٥، الفصل، ص٢٣٩؛
الِفَرق، ص٢٣؛ التنبيه، ص٦٧؛ ج١، مقاالت، ص٢٣٧؛ (الِفَرق، فتُجيبه الزهرة يدعو وأنه العساكر،
ص١١٧). ج١، (مقاالت، بالوحي األئمة عىل تهبط املالئكة أن الروافض ِفَرق بعض وزعمت ص٢٣٧).
وعُظم النبوة، بعد النبوة ادعى الدعوة، صاحب مسلم أبي أصحاب من وكان مقنَّع، أتباع املقنَّعية عند 8

وزعم ص٧٩-٨٠). (اعتقادات، األمر عاقبَة وُقِتل األلوهية، ادعى ثم كثري، خلق عليه واجتمع أمره،
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ووريثها النبي، حياة أثناء النبوة يف رشيك األقل عىل فهو نبيٍّا الداعية يكن لم وإذا
أحيانًا الويص يكون وقد للنبي، وىص األقل عىل فهو رشيًكا يكن لم وإن مماته.9 بعد
ويعطيها ها يفرسِّ الذي الويصهو ولكن وبلَّغها، الكلمة أذاع فالنبي النبي؛ من أهمية أكثر
تتجاوز قد بل ورق، عىل شكل أو الهواء، يف ويصصوٌت بال النبي مخبَّأها. ويكشف معناها

التوحيُد الباطنية وعند اإلمامة. يف نور والنبوة النبوة، يف نور اإللهية آلهة. ثم أنبياء األئمة أن الخطاب أبو
نبوة تكون حتى مًعا واإلمامة النبوة هي النبوة أن أو توحيًدا، يكون حتى مًعا والنبوة التوحيد هو
أصحاب الكاملية عند ص١٢٤). ج٢، (امِلَلل، الباطنية الدهرية ون يُسمُّ وأحيانًا ص١٥٦). ج٢، (امِلَلل،
ص١١٩). ج٢، (امِلَلل، والجنية الشيطانية املراتب وأسفل النبوة، أو امَللكية مرتبة املراتب أعىل كامل، أبي
واحد رسوالن؛ فيهم يزال ال خلقه. عىل وُحَججه هللا ورسائل محدَّثون، أنبياء األئمة أن الخطابية زعمت 9

كان ما يعلمون خلقه. جميع عىل ُمفرتَضة فطاعتهم عيل. والصامت محمد الناطق صامت؛ واآلخر ناطق
حبٍّا الخطاب أبي بنصب الرسل بأمر مفروضة طاعته وأن نبي، الخطاب أبا أن وزعموا كائن. هو وما
(مقاالت، بعده ناطًقا ثم جعفر وقت يف صامتًا كان الخطاب. أبو جعفر عبادة إىل دعا الكوفة. كناسة يف
ِعلم من الرسول من عِلم ما عِلم عيل الرافضة، ِفَرق إحدى عند ص٢٤٨). الِفَرق، ص٧٧؛ ص٧، ج١،
أعلُم فعيلٌّ يعلمه؛ الرسول يكن لم علًما الرسول بعد عيل وعِلم كائن، هو وما كان وما واآلخرة، الدنيا
تعليم إىل فيه يحتاجون ال معهم يُوَلد والعلم اليوم، إىل العلم هذا بعده األئمة ويتوارث الرسول، من
كائن هو وما الغيب يعلمون آلهة األئمة بأن تقول خمس، وِفَرقها الخطابية ص١٥٩-١٦٠). (التنبيه،
تشتمل وما الغد، يف ما ويعلم الغيب، يعلم عيلٌّ البيانية وعند ص٢٤٨–٢٥٠). (الِفَرق، يكون أن قبل
يعلم اإلمام ص١٥٦-١٥٧). (التنبيه، كعيل يعلمون واألئمة بيوتهم، يف يغيب وما أوالد، من األرحام عليه
فقط كاتب الرسول الدنيا. أمر من وال الدين أمر من علمه عن يشء يخرج وال يكون، ما وكل كان ما كل
والنبوة األلوهية معاوية بن هللا عبد ادعى كما ص١١٧). ج١، (مقاالت، اللغات وسائر الكتابة يعرف
(مقاالت، الحكمة منه تنبع قلبًا له أن سعيد بن املغرية وزعم ص٧٧). ج٢، (امِلَلل، الغيب يعلم وأنه ا، حقٍّ
تنبت كما قلبه يف ينبت العلم أن الجناَحني ذو معاوية بن هللا عبد وزعم ص٢٣٩). الِفَرق، ص٦٩؛ ج١،
طلب وال تعلُّم بغري إلهاًما العلم يُلِهمهم هللا ص٢٤٦). الِفَرق، ص٦٧؛ ج١، (مقاالت، والعشب الكمأة
ألنه خطأ؛ وذلك الصوفية، يذُكر لم األمة ِفَرق خص َمن أكثر ص١٥٢–١٥٥). ص١٠٤، (االنتصار،
طريق وهذا البدنية، العالئق من والتجرد التصفية هو هللا معرفة إىل الطريق ألن الصوفية؛ قوة حاصل
فلما حيٍّا. كان إذا عليه مقدَّم النبي وأن النبوة، يف رشيك عيلٌّ السبئية عند ص٧٢). (اعتقادات، حسن
ِفَرق إحدى وعند ص١٥٨). (التنبيه، بالرسالة جربيل ويأتيه إليه يوحى نبيٍّا فكان النبوة، ورث مات
وعيل بينهما، فرق ال واحد ومعصيتهما وطاعتهما والرسالة، النبوة يف رشيكان وعيل محمد الحلولية،
الباب أيًضا انظر ص٢٣، (التنبيه، موىس» من هارون بمنزلة مني «أنت الرسول: لقول محمد؛ بعد نبي

اإلمامة). عرش: الثاني الفصل املتعني، التاريخ الخامس:
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النبي الداعية أو اإلمام يبزُّ وقد األوىل.10 تُعِطه لم علًما وتُعطي األصلية، النبوة الداعية نبوة
علًما عليه وزاد فاقه ثم أوًال، النبي من علمه ورث أن بعد يعلمه ال ما فيعلم العلم، يف ذاته
عند الحي العلم أن حني يف اللغات، يعَلم كاتب مجرد إىل الرسول ويتحول وفهًما، وعمًقا
الداعية وظيفة وتتجاوز للعالم. األمي نسبة لإلمام الرسول نسبة تكون وبالتايل اإلمام؛
الصوفية. املعرفة الغالب يف وهي اإللهام، طريق عن املعرفة إىل العادية املعرفة املعرفية
معرفة يف الحق لنفسه الداعية يُعطي كما منه، الحكمة وتصدر اإلمام قلب يف املعرفة تنبع
ألنه نبوة؛ إىل حاجة يف ليس إنه بل األنبياء، حتى أحد يعملها ال التي املعرفة وهي الغيب،
دام ما املعجزات فعل عىل قادًرا الداعية ويكون النبوة. عىل سابق وِعلمه يعلم، وهللا هللا،
اإلنسان يجعل الذي النفيس التوتر ولشدة باملعجزة، النبوة اللتصاق نظًرا بالنبوة؛ مؤيًَّدا

وهًما.11 أو حقيقة عة، املتوقَّ غري باألفعال اإلتيان عىل قادًرا
تتكرر. ال فريدة واقعة النبوة أن حني يف للنبوة، تعميم نبيٍّا اإلمام اعتبار أن والحقيقة
أن حني يف خاصة، واحدة وسيلة واآلخرين، الوحي نبع بني االتصال وسيلة هو النبي
تطبيق يف تنحرص النبوة، كوظيفة نظرية وليست خالصة، عملية وظيفة اإلمام وظيفة
وظيفة فإن وعملية نظرية النبوة وظيفة كانت فإذا للجماعة؛ نظام إىل وتحويله الوحي،
خطورة تتمثل الفروع. يف باالجتهاد إال النظري الجانب تتجاوز وال خالصة، عملية اإلمام
لديه من وكل واملجانني، واملتنبِّني األدعياء لظهور الباب فتح يف النبي الداعية أو النبي اإلمام

خري وهو محمد، ويص عليٍّا وأن وصيٍّا، نبي لكل أن التوراة يف وجد أنه السوداء) (ابن سبأ ابن زعم 10

من تفيض عينان الكوفة مسجد من لعيلٍّ َلينبض وهللا قال قتله وبعد عيل، نفاه األنبياء. لخري األوصياء
ص٢٣٥). (الِفَرق، شيعته منها ويغرتف سمنًا، واألخرى عسًال إحداهما

عىل تظهر كما ذلك يجوز ِفرقٌة فقالت األعالم؟ عليهم تظهر أن تجوز هل األئمة؛ يف الروافض اختلفت 11
عليهم، األعالم تظهر أن يجوز ص١١٧). ج١، (مقاالت، هللا ُحَجج الرسل أن كما هللا، ُحَجج ألنهم الرسل؛
امليش أجاز أنه الرافض الحكم بن هشام عن زرقان وحكى ص١١). ج٢، (مقاالت، إليهم املالئكة وتنزل
األعيان وقلَب الكشَف ومنصور وبيان سعيد بن ملغرية أجازوا كما ص٦٨). (الِفَرق، نبي لغري املاء عىل
املعجزة الكيسانية من الثقفي عبيد أبي بن املختار وادعى ص٧٩-٨٠). ج٥، (األصل، السحر سبيل عىل
فأحرقتها. نزلت السماء من ناًرا أن وادعى بالليل، أحرقها َمن وبعث أسماء، دار بإحراق سمع عندما
بُعدتكم، هزمتمونا أنتم وال أرستمونا أنتم ما لنجاته: األرسى أحد وقال ن. تكهَّ ملا الكوفة أهل عىل وانترص
نفس قيل وقد ص٤٣–٥٠). (الِفَرق، عساكركم فوق البلق الخيل عىل رأيناهم الذين املالئكة هزَمنا وإنما

السويس. قناة الرسول مع املالئكة عبور عن ١٩٧٣م أكتوبر حرب يف اليشء

129



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ما وكثريًا رسالة. ُمخِلصصاحب مختار بأنه إحساس لديه من كل أو إحساسباالضطهاد،
اإلمامة تحويل يف أيًضا تتمثل كما وبالنبوة، باإلمامة تعتقد التي املجتمعات يف ذلك يحدث
وترصيف للوحي، الخيالية التفسريات وكثرة النظرية، الوظيفة إىل العملية الوظيفة من
فيضعف اإلرشاق؛ طابع عليها يغلب واإلنسان والكون الحياة عن نظريات يف البرشية الطاقة
وتعود اإلرادة، وتضعف عون؛ إىل حاجة يف ناقًصا النبوة، اكتمال قبل ما إىل ويعود العقل،
النبوة ادعاء أن والحقيقة ُمِعني. إىل حاجة يف ناقصة النبوة، اكتمال قبل ما إىل أيًضا
القائد ادعاها سواء املضطِهدة، القيادة ويف االضطهاد مجتمع يف نفسية أُُسس عىل يقوم
يف النبوة فادعاء اعتقاد. بصدق أو الجماعة، عىل السيطرة له تتم حتى نية سوء عن
من طبيعيٍّا تحوًال وليس والطاعة، السمع إلحداث القائد يصطنعها وسيلة الحالتنَي كلتا
مناطق يف األنبياء األئمة أو الدعاة األنبياء نشأ وقد الهاتف. سماع إىل بالرسالة اإلحساس
يغلب الذي وبغداد البرصة جو عن يبعد والذي االستشهاد، جو النفيس؛ وجوها الكوفة
النمطية واألفعال الصور بعض املتنبِّي الداعية أو اإلمام يستعري وقد واملنطق. العقل عليه
مثله حرفيٍّا فيكون وسريته، النبي حياة للنبوة املدَّعي يتمثل فقد السابقة؛ النبوات من
النبوة تبدو وحتى ونجارين، رعاة كانوا الذين األنبياء بباقي أسوة تبان أو حنطة، بائع
أضعف يف رسه «يوضع واألضواء والهالة الهرج عن وأبعدهم وأبسطهم الناس أضعف يف
وأن خاصة بهم، تُحيط التي األساطري بعض يف األديان تاريخ أثر يدعو كما خلقه».12
دخولهم قبل يعتنقونها كانوا التي دياناتهم يف ُمشاِبهة بأساطري علم عىل كانوا بها القائلني
له يُعد لم أمر فهذا ذاك؛ أو هذا نبوة تكذيب ليس اليوم يهمنا ما ولكن الجديد.13 الدين يف
وقت يف األحقاد إثارة إال ذلك عن ينتج وال وجود، القديمة الِفَرق لهذه يعِن ولم اآلن، داللة
الكربى اإلسالمية الثورة اندالع بعد خاصة وشيعة، سنة بني وحدتها إىل فيه األمة تحتاج

بالكوفة، التبان بنبوة أخرى وقالت بالكوفة، الحنطة بائع معمر بنبوة الروافض من ِفرقٌة قالت 12

ص٢٦-٢٧). ج٥، (الفصل، بخداش ب امللقَّ عمار بنبوة العباس بني شيعة (الخطابية) وثالثة
هي حيث من وليس وأساطري، ونظريات ذهنية قوالب هي حيث من التشيع نشأة يفرسِّ ما هذا 13

نية؛ سوء عن أو نية حسن عن اليهودية، خاصة أخرى، دينية مصادر من سيايس اجتماعي نفيس واقع
دفاًعا الجديد الدين عن حديثه يف الجديد الدين إىل ل املتحوِّ عند األوىل الدينية الثقافات تظهر ما فكثريًا
من عديدة جوانب وظهور وتقريًظا، دفاًعا املسيحية عن رسائله يف بولس حديث لذلك ومثال تفسريًا، أو
تاريخي عامل فهو حسنها أو النية سوء أما الجديد. للدين عرضه يف السابقة اليهودية وديانته ثقافته

خلقيٍّا. حكًما وليس أنطولوجي، بناء إنه أي البرشي؛ العمل من كجزء التاريخ ِحيَل يف يدخل
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وهو العملية، آثارها بل النظرية، عقائدها اإلمامة يف املهم ليس أن عىل والتأكيد إيران، يف
العميل. واليقني النظري الظن بني أصويل مقياس

للنبوة؟ استمرار الحكمة أو الرؤية هل (2)

الصالحة الرؤية هل النبوة؟ استمرار يف وظيفتها وتأخذ اإلمامة مقام الرؤية تقوم هل
املرحلة وقبل الوحي، واكتمال النبوة ختم قبل الرؤية كانت إذا النبوة؟ درجات من درجة
دعا فلربما الوحي؛ يقصها لم ولو حتى ُممِكنة ذاتها النبوة إن بل ُممِكنة، فهي األخرية
بعد أما وُملَهميهم.14 البرش حكماء من كانوا وربما علينا، وا يُقصُّ لم الذين األنبياء من إليها
تكون أن يُمِكن كان وإن للنبوة، بالنسبة باطل خيال فالرؤية النبوة وختم الوحي اكتمال
ومعرفة املايض تذكُّر عىل قدرته مثل بمستقبله، التنبؤ عىل اإلنسان قدرة إىل بالنسبة ا حقٍّ
الحارضإىل ومن الحارض، املايضإىل من ُمتِصل ووعيه الزمان، يف ممتد فاإلنسان الحارض؛
الحارض؛ يف ترتاءى للمستقبل وتوقعاته األحالم، يف َلتظهر اإلنسان هموم وإن املستقبل،
النبي رؤيا وإن األخرى. عىل احتماالتها أحد وترجيح وقراءتها تفسريها يسهل وبالتايل
الوحي استيعاب يتم حتى اليقظة؛ حالة يف إال تتم ال النبوة ألن نبوته؛ من جزءًا ليست
كالم وليس ُصَور. مجرد والرؤية كالم فالوحي للتدوين؛ الوحي لكتبة تبليغه أو وحفظه،
رؤيا إن واللفظ. باملعنى وحي هو بل صور، من يراه ما به ليصف النبي اختيار من الوحي
الرؤيا املستقبلية.15 وتطلعاته اليومية همومه عن تعبريٌ البرش، من غريه ُرؤى مثل النبي،

ومرقيون وديصان وماني ويوراسف كزرادشت اإلسالم قبل كان سواء متنبِّئ، كل السنة أهل ر كفَّ 14

(الِفَرق، املتنبِّني من بعدهم كان من وسائر العنيس، يزيد بن واألسود وسجاج كمسيلمة بعده أو ومزدك،
والبيانية كالسبئية إلهية، أو بنبوة لألئمة ادعى من أو واأللوهية، النبوة ادعى َمن روا وكفَّ ص٣٤٣).

ص٣٤٣). (الِفَرق، مجراهم جرى ومن والخطابية واملنصورية والغريية
الحديث ويف ص١٤٤–١٤٦). (الدر، يوسف سورة يف ورد ما مثل األنبياء، منامات القرآن يف ذُِكر 15

ات، املبرشِّ إال النبوة من بعده يبَق لم أنه النبي لسان عىل جاء وقد النبوة، من جزء الصالحة الرؤيا أن
جزءًا وأربعني ستة من جزء إىل النبوة، من جزءًا وعرشين ستة من جزء وأنها الصالحة، الرؤيا وهي
رؤيا أما تخليط. كل من والصفاء والوضوح الصدق يف لتفاُضلهما جزءًا؛ سبعني من جزء إىل النبوة، من
حاشا صحتها ظهور بعد إال منها يشء صحة عىل يُقَطع ال أنه إال تصدق، وقد تكذب فقد األنبياء غري

ص٨٩-٩٠). ج٥، (الفصل، الصحة مقطوعة فإنها األنبياء؛ رؤيا
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مثل وهي إليه، بامُلرَسل امُلرِسل باتصال لها شأن وال اإلنسان، حياة يف طبيعي تفسري لها
ويتم النظرة. قلب بعد للشعور الباطنية الرؤية أي موضوع؛ حضور للبرصدون يخطر ما
الطبائع؛ ِفعل من وهي اليقظة، أحالم مثل ومثلها النوم، حال يف يتم كما اليقظة حال يف ذلك
إال يتحقق ال الرؤيا صدق كان وإذا هللا. فعل من وليست البدن، وطبيعة النفس طبيعة
صدقها عىل الرؤيا تحتوي ال وبالتايل الرؤية؛ صدق يف املحك هو الواقع يكون الواقع، يف
أو بالصدق لها شأن وال النفس، مكنونات عن تعربِّ أحالم أضغاث مجرد هي الباطني.
وإعمال اليقظة، حالة دون الشعور لحياة استمرار بل للمعرفة، وسيلة ليست فهي الكذب؛
إنما الصادق وتفسريها خاص، نوع من تفكري فهي الواعي؛ العقل غياب يف اإلنسان لخيال
النحو هذا عىل الوقائع تحدث لم ولو الرؤيا. صور يف الواقع هذا قراءة ثم الوقائع، بعد يتم

معنًى.16 أي للرؤيا يكون أن أمكن ملا
النفس تستطيع هل لها؟ استمرار الحكمة فهل للنبوة، استمراًرا الرؤية تكن لم فإن
كما الحقائق يُدِرك أن بعقله الحكيم يستطيع هل النبي؟ يُدِركه ما تُدِرك أن بتصفيتها
النبوة إىل ال الرأسية، النبوة إىل يتوجه إنما نفسه السؤال أن والحقيقة النبي؟ يُدِركها
نظرية يف الحكمة علوم سؤال هو املتواتر. النقل إىل وليس االتصال، نظرية إىل أي األفقية؛
الذي الفقه أصول وعلم الدين أصول علم يه؛ بشقَّ األصول علم يف سؤاًال وليس االتصال،
النفس تجرُّد إن عميل. وكسلوك نظرية كعقائد األجيال وعرب التاريخ يف النبوة إىل يتوجه
النفوس تفاُوت أن كما النظرية، الحقائق إدراك عىل قادرة يجعلها الحال بطبيعة الناطقة
املعنى بهذا فالوحي اإلدراك. درجات يف ُمتفاِوتة أيًضا تجعلها والتجريد الصفاء درجات يف

ببالك، أشبهها وما للبرص يخطر ما مثل الرؤيا النظَّام: (١) أقاويل: ستة عىل الرؤية يف الناس اختلف 16
الرؤيا السوفسطائية: (٣) هللا. ِقبل من وليست الطبائع، فعل من الرؤية معمر: (٢) رأيتها. وقد فتتمثلها
صالح (٤) والحسبان. الخيلولة عىل يقظته يف اليقظان يراه ما كسبيل نومه، يف النائم يراه ما سبيل
اإلنسان رأى فإن صحيح؛ يقظته يف اليقظان يراه ما أن كما صحيح، النائم يراه وما حق، الرؤية قبة:
أنحاء: ثالثة عىل الرؤية (٥) الوقت. ذلك يف بإفريقية هللا اخرتعه فقد ببغداد وهو بإفريقية كأنه املنام يف
ِقبل من (ب) الخري. يف وترغيبه الرش من منامه يف اإلنسان هللا تحذير مثل هللا، ِقبل من هو ما (أ)
يشء فكأنه فيه، فكَّر انتبه ما فإذا منامه، يف اإلنسان يفكِّر والفكر. النفس حديث قبل من (ج) اإلنسان.
ج١، (مقاالت، أحالم أضغاث هو ما منها يكون وقد صحيحة، الصادقة الرؤيا الحديث: أهل (٦) رآه. قد
حني يف أحالم، أضغاث إنها وقالت الرؤيا الجهمية وأنكرت ص١١). اإلبانة، ص١٠٧؛ ج٢، ص١٢٣؛

ص٩٩). (التنبيه، األشاعرة أثبتتها
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عن تعبريًا الوحي واعتبار النبي.17 يستطيعه كما الفيلسوف يستطيعه ا، خاصٍّ وليس عام
الطبيعة؛ نزوع طريق عن لدوامها إثبات هو ما بقدر للنبوة إنكاًرا ليس اإلنسانية الطبيعة
الوحي، هو يطبعه إليه اإلنسان يميل ما وكل الطبيعة، هو والوحي الوحي، هي فالطبيعة
كانت وملا واحد. يشء والطبيعة الوحي الطبيعة. يف اتجاه هو الوحي به يتوجه ما وكل
من إلينا يُوحى أنبياءٌ ولكنا دائمة، والنبوة مستمر، املعنى بهذا فالوحي مستمرة الطبيعة
الوحي عىل فعل رد أكرب هو الطبيعي والوحي هللا. صوت هو الطبيعة وصوت الطبيعة،
وبالبعث بالتوحيد يُِقر ذلك ومع أنبياء، وال مالئكة وال معجزات بال وحي فهو الرأيس؛
العقل إدراك أي خالًصا، مجازيٍّا استعماًال هنا الوحي لفظ استعمال يجعل مما وبالجزاء؛
وأن عقًال هناك أن طاملا املعنى بهذا الوحي يستمر الحال وبطبيعة الطبيعة، عىل القائم

طبيعة.18 هناك

الرشيعة وبقاء الوحي حفظ (3)

وإبطاله القرآن، بنسخ القوُل املعجزات إجراء عىل والقدرة بالنبوة االدعاء إىل يُضاف وقد
بديلة، ورشيعة آخر ووحي جديد قرآن إحضار عىل النبي اإلمام وبقدرة بعضه، أو كله
النبوة اإلمامة؛ إىل املجال ويُفَسح كلية، رشيعته وتُنَسخ ذاته، القديم الوحي فيتوقف
من يكون وال الطبيعي، الدين دعاة من أي الصابئة؛ من الجديد اإلمام ويكون الجديدة.

الفاسدة، األفكار من وتخلَّصت الجسد، أكدار من صَفت إذا العالم نفس هللا يُريه ما الرؤيا ومن 17

يكون والصفاء النقاء يف النفس تفاُضل قدر وعىل بعد. تأِت لم التي املغيَّبات من كثري عىل به هللا فيُِرشف
الفالسفة من قوم نبوة حران صابئة ادَّعت وقد ص٨٩-٩٠). ج٥، (الفصل، الصدق يف يراه ما تفاُضل
وأفالطون وذردثيوس وواليس هرمس نبوة الصابئة من آخر فريق وادعى ص١٥٧–١٥٩). (األصول،
عىل السماء من وحي بنزول ُمِقرون منهم صنف كلُّ الرشائع، أصحاب وسائر الفالسفة من وجماعة
ثواب وعن املوت، بعد عاقبة عن والخرب والنهي لألمر شامل الوحي إن يقولون بنبوتهم. أقروا الذين
عليه الوحي ونزول زرادشت نبوة يدَّعون واملجوس السابقة، األعمال عن الجزاء فيها ويكون ونار، وجنة

ص٢٩٥-٢٩٦). (الِفَرق، هللا من
ويُنِكرون والنهي، واألمر بالوحي السماء من املالئكة نزول ويُنِكرون املعجزات، الباطنية يرفض 18

عىل واألبالسة الشياطني ويتأوَّلون بدعتهم، إىل دعائهم عىل املالئكة ويتأوَّلون مَلك، السماء يف يكون أن
ما كل استباحة إىل مليلها والرشائع الرسل فيُنِكرون الدهرية أما ص٢٩٥-٢٩٦). (الِفَرق، ُمخالفيهم

ص٢٩٤-٢٩٥). (الِفَرق، الطبع يُِحيل
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آخر ونسخ النبوة باستمرار القول السيايسوراء الدافع عىل يدل مما العجم؛ من بل العرب،
اإلمام وظهور بفريق، فريق استبدال فيُمِكن كلية، العرب استبدال يتم لم فإن رشائعها.
مرحلة، آخر داخل فقط ليس والنسخ، البداء يجوز لذلك املضطَهدة؛ الجماعة يف النبي
القرآن انتقل فقد بعضه؛ أو كله نفسه، ن املدوَّ الوحي يف يُشكِّك وقد بعدها.19 أيًضا بل
فيه يحدث وقد الثاني، القرآن غري األول فالقرآن تُجَمع، أن قبل املصاحف أُحِرقت أو وُرِفع،
وكأن عشق، قصة ألنها القرآن؛ من يوسف قصة إخراج ذلك مثال نقصانًا، أو زيادًة التبديل
الدافع أن يف خفاء وال والعصمة.20 النبوة مثل اإلنساني الوجود مظاهر أحد ليس العشق
إما ودحضرشعيته، الرسول يف العامة لدى التشكيك أجل من خالص؛ سيايس دافع لذلك

آخر. إمام عىل ينصرصاحًة كان آخر بنقص أو نص بزيادة

صابئًا ويكون محمد، رشيعة ينسخ نبيٍّا هللا يبعث أنيسة، بن يزيد أتباع (الخوارج) اليزيدية عند 19

من نبيٍّا الزمان آخر يف هللا يبعث ص١٥٧–١٥٩). (األصول، الصابئني هؤالء جملة من وليس يذكر، كما
واسط صابئة دين ال القرآن، يف املذكورة الصابئة دين دينه ويكون السماء، من كتاب عليه ينزل العجم،
ص٢٧٩-٢٨٠؛ ص١٠٤، الِفَرق، ص١٦٢-١٦٣؛ (األصول، القرآن رشع الرشع ذلك وينسخ حران، أو
دولة يف ظهروا الذين الكفرة وأما ص٣٢٢–٣٣٣). ص٣٢٥، ص١٥٨، األصول، ص٥٥؛ ج٢، امِلَلل،
الذين الخوارج من اليزيدية بقول قال من … الرس يف املسلمني واغتالوا اإلسالم، بظاهر واسترتوا اإلسالم،
سمعان بن بيان وزعم ص٣٥٦-٣٥٧). (الِفَرق، العجم من نبي برشع تُنَسخ اإلسالم رشيعة أن زعموا
رشيعة بعض نسخ نبيٌّ قومه عند سمعان بن وبيان ص٦٦). ج١، (مقاالت، الرشيعة بعض نسخ أنه
بيعتها بعد األمة لردة السماء؛ إىل به وصعد القرآن، نسخ الحكم بن وهشام ص٢٣). (الِفَرق، محمد
ص١٩). (التنبيه، البداوات له تبدو هللا وأن بالبداء، تقول كلها الِفَرق وهذه ص٢٥). (التنبيه، بكر ألبي
إما ناسخون؛ األئمة ص١٨٦). ج١، (مقاالت، الرشائع ينسخون األئمة الشيعة، غالية من املفوضة عند
الرشائع نسخ لألئمة ويجوز ص٢٥٣-٢٥٤). ج٢، (مقاالت، معناها عىل ليس أو البداوات، معنى عىل

ص١١١). ج٢، ص١١٧؛ ج١، (مقاالت، وتغيريها وتبديلها
(التنبيه، قبل من كانت التي املصاحف وأُحِرقت عثمان، أيام ُوِضع أو القرآن انتقل الرافضة عند 20

من وُحرِّف القرآن بُدِّل ص٢٨). (التنبيه، وافتُعل ُوِضع يشءٌ بل القرآن، هو القرآن ليس ص٢٥).
أو زيادة دون نقٌص أنه البعض ويرى ص١٠٧). ص٦، (االنتصار، منه ونُِقص فيه وِزيد مواضعه
منه، ليس ما فيه ِزيد مبدَّل؛ القرآن ص١١٥–١٢٤). ج١، (مقاالت، يعَلمه واإلمام منه كثري ذهب تغيري،
به ألمَّ اإلمام ولكن ونقصان، زيادة فيه القرآن ص٢٢). ج٥، (الفصل، كثري وبُدِّل كثري، منه ونُِقص
ص٢٨١). (الِفَرق، القرآن من يوسف سورة أن الخوارج من امليمونية وتُنِكر ص١٦٦). ج١، (مقاالت،
العشق قصة تكون أن يجوز وال القصص، من قصة فهي اليشء؛ نفس الخوارج العجاردة تُنِكر وكما

ص٤٧). اعتقادات، ص٤٣-٤٤؛ ج٢، (امِلَلل، القرآن من
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ُمعتَقدات هذه أن والحقيقة الزمان. آخر يف النبوة بأن التسليُم امُلتناَقض من يبدو وقد
جديدة؛ بنبوة يأتي لن الدجال املسيح ولكن املعاد، أمور من الساعة عالمات يف السنة أهل
ابتداءً مرحلة، تنقصها الزمان نهاية حتى قارصة اإلنسانية لظلَّت وإال النبوة، فت توقَّ فقد
كاملة هي وال تتطور، ناقصة هي ال التاريخ، يف معلَّقة الدجال، املسيح حتى النبوة ختم من
فيُطبِّقها اإلسالم، رشيعة عىل ينزل ولكنه جديدة، برشيعة يأتي وال نفسها. عىل تعتمد
قلوب يف القرآن ويُحيي الناس، فيها وتساهل الحكام، تطبيقها يف تراخى أن بعد عنوًة
املستقبل يف األمل عن تعربِّ إنما الزمان آخر عن الروايات ومعظم موات.21 بعد الناس
حتى أو القدس يف ظهر ما فإذا وهزائمه. الحارض ضعف عن تعويًضا بالنرص، والثقة
الثروة، توزيع ويُعيد القهر، مظاهر األرضويقيضعىل يحرِّر فإنه اإلسالمي، العالم داخل
عن تعبريًا ذلك كل الجماهري، ويجنِّد التخلف، ويُقاِوم التغريب، عىل ويقيض األمة، د ويوحِّ

اليوم. املسلمني تطلعات

اإلسالم، دين نرصة عىل ينزل الرسل؟ آخر ومحمٌد عيىس نزول يكون وجه أي عىل القدماء: تساءل 21

(األصول، القرآن أماته ما ويُميت القرآن، أحياه ما ويُحيي الخمر، ويُريق والخنزير، الدجال فيقتل
ويُميت القرآن، أحياه ما ويُحيي اإلسالم، رشيعة بنرصة ينزل السماء من عيىس نزل إذا ص١٥٩-١٦٠).
نبينا برشع يحكم إنما الزمان آخر يف األرض إىل نزوله عند عيىس ص٦٢). (اإلنصاف، القرآن أماته ما
نزول إىل غايته الجزية قبول ألن نبينا؛ رشع جملة من وهو الجزية عيىس قبول وعدم جديد، برشع ال
ما حاشا األرض يف نبيٍّا السالم عليه بعده يُثِبت أن مسلم يستجيز فكيف ص٧٩). (الحصون، عيىس

ص٢٢). ج٥، (الفصل، الزمان آخر يف عيىس نزول يف الثابتة امُلسنَدة اآلثار استثنَته
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املرحلة يف وقوعها هو يهمنا وما بالفعل. النبوة وقوع يأتي النبوة إمكانية عن الحديث بعد
حني يف البداية عىل تدل فالنهاية السابقة، املراحل يف وقوعها قبل من تتضمن التي األخرية
وعدم النظرية اإلمكانيات يف حديث مجرد األول الحديث النهاية. عىل تدل ال البداية أن
ملوضوع وتناُول بالفعل، وقع ملا نقل هو الثاني الحديث أن حني يف العقلية، االستحالة
أدلة وجود أيًضا يُمِكن أنه إال الوقوع هذا من بالرغم نقله، صحة إىل باإلضافة تاريخي،
املعجزات أو البعثة، قبل النبي أحوال أو السابقني، األنبياء كتب يف منها األخبار إما عليه،

الجديد. باملعنى اإلعجاز أو القديم، باملعنى

السابقني األنبياء أخبار (1)

فاملرحلة عنه؛ ُمخَربًا يكون التطور هذا فإن التالية، املرحلة إىل تؤدي مرحلة كل كانت إذا
سابق نبي كل إخبار هو النبوة خاتم عىل فالدليل الحقة؛ مرحلة قدوم عن تُخِرب السابقة
حيث من حاسًما ليس الدليل هذا أن والحقيقة أنبياء. من يتبعه وما تنبؤات من سيتلوه بما
يكون ال قد واالسم والتعيني والزمان باملكان الوصف فِدقة نظًرا؛ مقبوًال كان وإن الواقع
السابقة، الكتب بعض يف الحال هو كما الكذب، عىل دليًال يكون قد بل الصدق، عىل دليًال
فتفصيالت التاريخية؛ بالصحة لإليهام التفصيالت هذه من يُكِثر الذي يوحنا إنجيل مثل
السابق النص كان لو وماذا الواقعة. صدق تعني ال قد الواقع طابقت ولو حتى اإلطار
وكثري موضوًعا النص كان لو وماذا تاريخيٍّا؟ صحتها تثبت لم نصوٍص يف ومبدًَّال محرًَّفا
لو وماذا املايض؟ الحارضعىل من إسقاًطا الواقعة حدوث بعد وضعها تم النصوصقد من
وماذا رشعيتها؟ يف والطعن الوقائع تزييف أجل من منقوًصا أو محذوًفا النصاألصيل كان



(٤) الثورة إىل العقيدة من

كان لو وماذا إليها؟ يُشري وال حدوثها بعد الواقعة عىل ينطبق بحيث مؤوًَّال النص كان لو
قصًدا داللته فيه وتخلق بل ، داالٍّ النص فتجعل الواقعة تحدث ثم داللة، ذي بغري النص
منسوخة، وهي السابقة باملراحل االستدالل يُمِكن وكيف باملصادفة؟ الداللة كانت أن بعد
يف جوازه العلم يف جاز وإذا والنهي، األمر يف جواَزه األخبار يف النسخ جاز إذا خاصة
أم الحقة، مرحلة قدوم عن وتُخِرب السابقة املراحل تعلمه أن الرضوري من وهل اإلرادة؟
أو بالغاية، الوسيلة عالقة داخلية؛ عالقة خالل من ذاته املوضوع من يتكشف ذلك أن
ضمن اإلخبار هذا يدخل وال بالقانون؟ االفرتاض أو بالنتيجة، املقدمة أو باملعلول، العلة
اإلخبار يُقِنع ولن العادات.1 ملجرى نقًضا وال الطبيعة، لقوانني خرًقا ليس ألنه املعجزات؛
أما الدين. تجديد عىل وقدروا السابقة، باملراحل آمنوا الذين الجديد الدين أصحاب إال به
دين عىل املحافظة عىل وأرصت بلغتها التي أو السابقة، املراحل تبلغها لم التي األخرى األمم
بالرواية إيمان هو الخرب مجرد أن كما داللة، ذي بغري لهؤالء بالنسبة اإلخبار فيظل اآلباء،
عىل معتِمًدا النبوة وقوع يُصِبح ثَم ومن العلم؛ لنظرية طبًقا ظنية والرواية العقل، دون

خالًصا. ظنيٍّا السابقني األنبياء إخبار

البعثة قبل النبي أحوال (2)

يُنَقل ما معظم إن لها؟ وإثباتًا وقوعها عىل دليًال البعثة قبل النبي أحوال اعتبار يُمِكن هل
بل النبوة، بتحقق إليه تنتهي التي السابقة وليست األخبار، من أيًضا يأتي إنما ذلك عن
الظن، إال تُفيد ال آحاد أخبار غالبها يف وهي املايض، أخبار من تقص التي عليه الالحقة

هو وهذا ص٧-٨). النبوات، ج١٥؛ (املغني، يُوِجب ال وما به العلم يُوِجب وما باألخبار، ذلك معرفة 1

زعمتم إن قيل فإن واإلنجيل. التوراة يف نبوته من عليه املتقدِّمني األنبياء أخبار اإليجي، عند الثالث املسلك
نبي أنه فاعلموا وكيت، كيت وصفته الفالنية، البلدة يف الفالنية، السنة يف يجيء أنه ًال مفصَّ صفة مجيء
أو كامل، إنسان ظهور عىل النبوة عىل يدل ال مجمًال وِذكره ذلك. من خالية واإلنجيل التوراة ألن باطل؛
ل مكمِّ دليل مجرد السابقني وأخبار املعجزة بأن ذلك عىل الرد ويُمِكن بعد. يظهر لم آخر شخصه لعله
نبوته، أدلة مجامع فهذه نبوته، عن السماوية كتبهم يف املتقدِّمني األنبياء إخبار ص٣٥٧). (املواقف،
أذعنت لذلك قبله؛ األنبياء بشارات ص١٥٤). ص١٥١، (املحصل، املطوَّالت يف مذكور فيها واالستقصاء
وقبله سالم، بن هللا عبد وقبلهما منبه، بن ووهب األحبار كعب مثل الكتاب، أهل أحبار من جماعة له
من العيسوية به آمن الكتاب أهل عن شأنه ولسماع يزن. ذي بن سيف وقبله النجايش، ثم الراهب بحريا

ص١٨٢-١٨٣). (األصول، إرسائيل بني إىل بعثته يف شكُّوا أنهم غري اليهود،
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إىل النقيل الدليل الحتياج العلم؛ لنظرية طبًقا الظن، إال يُفيد ال بمفرده أيًضا منها واملتواتر
الحارض من إسقاًطا البعثة، بعد ُوِضعت قد األخبار هذه من وكثري واحد. ولو عقيل دليل
اكتشاف يتم النبوة وقوع وبعد بوادرها، عن الحديث يتم العبقرية ظهور فبعد املايض؛ عىل
جعله أجل من للنبي وتعظيًما للرسول، تبجيًال السرية كتب يف كانت ما وغالبًا إرهاصاتها.
أصول علم ليس السرية وِعلم بالصفات. ُمصطًفى بالوقائع، متفرًِّدا البرش، مستوى فوق
أنها حني يف النقلية الُحَجج األول يف تكفي عقيل، نقيل والثاني خالص نقيل األول الدين؛
العلم لنظرية طبًقا واحدة، ولو عقلية بحجة إال يقينية إىل تتحول وال ظنية، الثاني يف تظل
هذه ألن البعث؛ عىل تدل ال فإنها البعثة قبل معجزات كانت ولو األوىل. النظرية املقدمات يف
لها، مقارنة كانت إذا النبوة صدق عىل دليًال املعجزة وتكون قبلها. ُوِضعت قد املعجزات
عادي، إنسان مجرد وهو البعثة، قبل كذلك يكون ال الرسول كان وإذا بعدها. وال قبلها ال
وإذا معجزات؟ أو كرامات غريبة؛ أحوال عليه تظهر فكيف البعثة، قبل رسوًال وال نبيٍّا ال
األولياء من ننتظر فهل البعثة، بعد ومعجزات البعثة قبل كرامات مجرد األحوال هذه كانت
البعثة قبل املعجزات ليست بعد؟ فيما أنبياء إىل يتحولوا أن الكرامات عليهم تظهر الذين
ملا تصديًقا أو أخرى، بمعجزة تقديًما تحتاج ال فاملعجزة بعدها؛ تقع التي لتلك مقدمات
معجزة رضورة وظهرت نهاية، ال ما إىل األمر لتسلسل وإال معجزات، من بعدها سيأتي
من جزء البعثة قبل النبي حياة وإن قبلها. أخرى معجزة إىل تحتاج ال بذاتها صادقة أوىل

العامة. وليست الخاصة حياته
وإىل صفاته، يف أمور وإىل الرسول، ذات يف أمور إىل البعثة قبل أحواله م تُقسَّ وقد
وهي ُولِد، أن إىل آبائه يف يتقلب كان الذي النور مثل ذاته يف التي فاألمور عنه؛ خارجة أمور
الديانات يف النبوة ولغة إلهية صورة والنور والعدل، والحق للخري مجازية صورة حتًما
يف البنوة يف األبوة حلول مظاهر أحد أو التناسخ، صور إحدى اآلباء يف والتقلب القديمة.
املسئولية يجعل الذي اإلسالمي التصور ضد وهو الكالمية. الِفَرق أو القديمة الديانات
آباء يف النور يتولد وكيف الوحي.2 بنص تُورَّث وال تُوَرث ال التي النبوة ذلك يف بما فردية،
الرسول رأوا الذين املبارشون األقرباء والعم؛ الجد ذلك يف بما بعُد مهتدين يكونوا ولم النبي
مرسوًرا، مختوًما والدته يف كان إن أما أحياء. وهم البعثة بلغتهم الذين أو البعثة، قبل

يَنَاُل َال َقاَل يَّتِي ذُرِّ َوِمْن َقاَل إَِماًما ِللنَّاِس َجاِعلَُك إِنِّي َقاَل ُهنَّ َفأَتَمَّ ِبَكِلَماٍت َربُُّه إِبَْراِهيَم ابْتََىل ﴿َوإِِذ 2

.(١٢٤ :٢) الظَّاِلِمنَي﴾ َعْهِدي
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النور والرش، الخري تقابُل فذلك سوأته، عىل واألخرى عينَيه عىل يَديه إحدى واضًعا نزل
خري فالرسول لها. تغطية السوأة عىل واليد النور، من لها حماية العني عىل فاليد والظلمة،
مكان يعرف وال إراديٍّا يتحرك ال فالجنني الوالدة؛ يف املألوف يُضاد ما وهو رش، به وليس
اجتماعي إدراك والسوأة الرحم، دماء من العيننَي ُمغَمض يكون وربما سوأته، من عينَيه
الجنيس الشذوذ يسوده مجتمٍع يف الوطء ملوضع تغطية ذلك يكون وقد بالرتبية، ينشأ
فالختم يشء؛ إىل املعنى تحويل فهو كتَفيه، بني النبوة خاتم يكون أن أما الِوْلدان. ووطء
رحم الخاتم يدخل وكيف مسك». «وختامه يف واضح هو كما الخاتم، وليس النهاية هو
حجم وما يقع؟ وال عليه الجنني يقبض وكيف الكتَفني؟ بني أم األصبع يف يكون وهل األم؟
تطول أن أما منه؟ الغريب الجسم األم جسد يرفض لم وكيف ومعدنه؟ وشكله الخاتم
يبدو وأنه خالصة، ذاتية رؤيته أن عىل يدل فذلك الوسيط، عند وتتوسط الطويل عند قامته
يرى اإلنسان وأن املوضوع، تخلق التي هي الذات وأن الرائي، ر لتصوُّ طبًقا وجه أحسن عىل
أبيض، األبيض وعند أسود، األسود عند فاملسيح ويرغب؛ يهوى وكما شاكلته، عىل العالم
بعثته، قرب عند بالنجوم الرجم أما قصري. القصري وعند طويل الطويل عند والرسول
فالطبيعة النبوة؛ يف الطبيعة لعنرص إدخال فهو الكهنة، من قوم إسالم سبب ذلك وكون
بوالدة املجوس ملك بتنبؤ اإلنجيل يف نموذج ولذلك له؛ وتتهيأ به وتتنبَّأ بالنبي تشعر أيًضا
وعقل روح له ُمنري، لطيف جسم القديم التصور يف والنجم النجوم. إىل بالنظر املسيح

به.3 يُخِرب فيما صادق فهو وبالتايل وحياة؛ ونفس
واألمانة الصدق مثل صفاته، يف أمور هي البعثة قبل أحواله من الثاني والنوع
واملعارف، العلوم يف النهاية وبلوغه والزهد، والسماحة والفصاحة والشجاعة والعفاف
الرسول وال غريه، عن النبي تميِّز ال عامة صفات وهي والدنيوية. الدينية املصالح وتمهيد
الخطباء، وفصاحة القادة، شجاعة وهناك كذلك. الصحابة كان فقد البرش؛ باقي عن
وعفاف امُلخِلصني، وصدق املال، بيت عىل األمناء وأمانة األولياء، وزهد األتقياء، وسماحة
الدينية املصالح عن امُلحتِسبني الفقهاء ودفاع الصوفية، ومعارف الحكماء، وعلوم املؤمنني،
النبوة ولكانت بيشء، النبوة خاتم عنهم يتميز ولم ورسًال، أنبياءً الكل كان وإال والدنيوية،

يَديه إحدى واضًعا مرسوًرا مختوًما والدته ُولِد أن إىل آبائه يف يتقلب كان الذي النور مثل ذاته يف نور ال 3

الوسيط، عند ووساطته الطويل عند قامته طول كتَفيه، بني النبوة خاتم سوأته، عىل واألخرى عينَيه عىل
ص١٨٢-١٨٣). (األصول، الكهنة من قوم إسالم سبب كان وذلك بعثته قرب عند بالنجوم الرجم
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األبطال ِسرَي تستهويهم كما الناس تستهوي رفيعة إنسانية وقيًما خالصة، إنسانية سمات
والعلماء.4 والقادة

بني تجمع فهي عنه، الخارجة األمور وهي البعثة قبل أحواله من الثالث النوع أما
والحقيقة قلبه. وغسل بطنه شق مثل وذلك الطبيعة، ومظاهر العضوية الجسدية الصفات
ليس فالقلب العامية. األمثال يف الحال هو كما للطهارة، معنوية صورة يتعدى ال ذلك أن
يف صفات ولكنها منها، فيُغَسل به عالقة القلب يف ليست والرشور الصدر، يف بل البطن يف
انتفت فقد رش، دون محًضا خريًا الرسول كان وإن اإلرادة. وتختارها العقل يُدِركها األفعال
وهي االستحقاق. منه وضاع التكليف منه حى وامَّ والرش، الخري بني واختياره إرادته حرية
الرسالة صدق يتحول عندما بعد فيما نظريٍّا إشكاًال ستُصِبح التي للعصمة رمزية صورة
ولكن والرعاية، والحفظ للحماية صورة فهي فوقه الغمامة إظالل أما الرسول. عصمة إىل
وهل األعداء؟ وضغائن البرش رشور من الحماية أم فقط الطبيعة مظاهر من الحماية هل
تُوَجد وكيف األمراض؟ وسائر الربد من الحماية وأين الشمسوحدها؟ حرارة األمراضمن
تسري وهي الغمامة تظلِّل وكيف البحار؟ من البخار وجود وعدم القائظ الحر يف الغمامة
تعرُّف من نوع فهو عليه واملدر الحجر تسليم أما اإلبل؟ برسعة يسري إنسانًا الريح برسعة
النبي مع الطبيعة وحديث لها. والتنكر البرش جحود مقابل يف للنبوة وحساسيتها الطبيعة
الحجر وحديث والنمل. الهدهد مع سليمان حديث مثل قبل، من األديان تاريخ يف معروف
يف أمنية أيًضا املدر وسالم الصحراء، وحشة يف الحجارة فيه صحراوي مجتمع يف أعجوبة

القريب.5 عز ما إذا للبعيد اإلنسان فيه يرنو صحراوي مجتمع

القديم؟ باملعنى معجزات له هل (3)

قوانني خرق هي النبوة ختم عىل السابقة املراحل ويف القديم باملعنى املعجزة كانت إذا
من مرحلة آخر يف ساريًا يكون ال املعنى هذا فإن املألوف، غري عىل والجريان الطبيعة
وإال اإلرادة، وحرية العقل استقالل وهو غايته، وتتحقق الوحي يكتمل عندما النبوة مراحل

يف النهاية وبلوغه والزهد، والسماحة والفصاحة والشجاعة والعفاف واألمانة الصدق صفاته ومن 4

ص١٧١-١٧٢). (التحقيق، والدنيوية الدينية املصالح وتمهيد واملعارف، العلوم
(األصول، واملدر الحجر وتسليم الغمامة، وإظالل قلبه، وغسل بطنه، شق مثل: عنها، الخارجة األمور 5

ص١٨٢-١٨٣).
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إنكار وذلك خارجية، وصايا إىل اإلنسان وحاجة التبعية إىل للمايضوعوًدا ارتداًدا ذلك كان
خارجي يقني املعجزة ورقيها. وكمالها اإلنسانية تربية عىل الوحي وقدرة والتحقق للتقدم
لهما؛ مناقضة تكون إنها بل واإلرادة، العقل واستقالل الوحي اكتمال مرحلة يف ينفع ال
قوانني بها تنهدم التي الطبيعة قوانني خرق معه تنفع وال والحرية، العقل دين فاإلسالم
من مستحيلة فاملعجزة اإلنسان؛ لقدرة وليس خارجية لقدرة فيها الفعل ويكون العقل،

واقعة؟6 هي هل ولكن النبوة، مراحل من مرحلة آخر يف املبدأ حيث

بالتواتر أو باآلحاد املعجزة نقل استحالة (أ)

يكون وال بالنقل، إال معرفتها إىل سبيل من هناك فليس بالفعل، واقعة املعجزة كانت إذا
بها يحدث وال الظن إال تُوِرث ال اآلحاد وأخبار املتواترة. باألخبار أو اآلحاد، بأخبار إال النقل
وأخبار آحاد، أخبار املعجزات روايات من وكثري والكذب. الصدق محتِملة وتظل اليقني،
نقله متواتر خرب القرآن ألن القرآن؛ من وليست األحاديث يف كلها كانت لذلك متواترة؛ غري
ثَم ومن علًما؛ يُوِرث ال واآلحاد واملتواتر. اآلحاد به الذي كالحديث وليس الكافة، عن الكافة

املعجزة. بوقوع العلم إىل طريًقا اآلحاد يكون ال
الحس مع االتفاق مقدمتها يف أربعة رشوط له بل آحاد، مجموع فليس املتواتر، أما
بعضهم عن الرواة واستقالل التواطؤ، معه يستحيل الذي الكايف العدد إىل باإلضافة والعقل،
ألنها بالتواتر؛ املعجزة إثبات إذن يُمِكن ال الزمان. يف الرواية انتشار وتجانُس البعض،
والتواتر التواتر، رشوط أحد وهي العادات، ومجرى العقل وبداهات الحس تُعاِرضشهادة
العادات، ومجرى الحس تُطاِبق عيل شجاعة ألن عيل؛ شجاعة عىل التواتر مثل ليس فيها
كانت املعجزات روايات من وكثري الطبيعة. قوانني أو العقل أوليات يُناِقض ما فيها وليس

متواترة.7 أصبحت ثم آحاًدا أصلها يف

ما ص١٧). التحقيق، ٢٠٤؛ (الطوالع، القطعيات والدالالت باملعجزات رسالته واشتهرت نبوته ثبتت 6

عما والخارجة للعادة، الخارقة ة النريِّ والحجج القاهرة، املعجزات الباهرات اآليات من يَديه عىل يظهر
صاحبها صدق عىل للداللة إال العادات ينقض وال املعجزات يُظِهر ال وهللا الطبيعة. وتركيب العادة عليه
ص٣٢٦). (الِفَرق، ونواهيه ألوامره واالنقياد لطاعته، والخضوع بنبوته، اإلقرار وإيجاب قناعه، وكشف
لم الوقائع هذه ص٣٥٣-٣٥٤). (اإلرشاد، العلم يُفيد مجموعها لكن تواتًرا، تثبت ال املعجزات هذه 7

التواتر، بطريق منقولة وال معلومة غري األمور هذه آحاد ص١٠٦-١٠٧). (االقتصاد، التواتر مبلغ تبلغ
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يحدث، لم ولكن متواترة، نقلها عىل وشهرتها لغرابتها نظًرا الدواعي رت توفَّ وقد
خطأ أو لجمهور أو مُلعَجب ذاتي إدراك أي أفراد؛ رؤية أنها عىل يدل مما آحاًدا؛ وظلَّت
عىل القائم واالستدالل بالنظر أو باالضطرار املعجزات إثبات يُمِكن وال ملخدوع. حواس
فهي وضًعا؛ اآلحاد بدايات كانت وربما آحاًدا، كانت أن بعد إال تتواتر لم فاملعجزات التواتر؛
ثم رة، متأخِّ فرتة يف املعجزات تروي التي األحاديث ُوِضعت لقد التواتر. رشوط إذن تفقد
الزمانية والتحديدات املعينة والوقائع الحسية الشواهد اختلقت ثم الوحي، مبلِّغ إىل نُِسبت
ومعارصة للوقائع ومعاينة مبارشة مشاهدة عن روى قد إنما الراوي بأن لإليحاء واملكانية؛
الرابع اإلنجيل رواية يف اليشء نفس حدث فقد األديان؛ تاريخ يف معروف وهذا لألزمان.
باملعارصة ليُوحي املادية؛ الوقائع ووصف واملكانية الزمانية التحديات الراوي أعطى عندما
وتسكت املعجزات تذُكر ال الروايات من آخر عدد وهناك ر. متأخِّ عرص يف موضوع أنه مع
كما التكذيب، عىل قاطًعا دليًال يكن لم وإن التصديق عىل دليًال ليس والسكوت تكذيبها. عن
كانت ولو متأخر، عرص ويف للمعجزات الراوية األحاديث اختالف عىل ُممِكن السكوت أن
األحاديث وضع الذي هو ر العرصاملتأخِّ كان وإذا تكذيبها، ألمكن عرصمتقدم يف موضوعة
األشخاص. تعظيم يف الرغبة الجميع؛ تعم شاملة اجتماعية حاجة أنها عىل يدل ذلك فإن
بل تواُطؤ، عن ال جماعي، رًضا عن تعبري بل الحقيقة، يف سكوتًا ليس عليها فالسكوت
الخارجي بالنقد يكن لم إن األحاديث، هذه يكذِّب من عرص كل يف كان وقد حاجة. عن
هو الغالب كان باملأثور والتفسري النقل عرص ففي العقل؛ عىل اعتماًدا الداخيل فبالنقد
وبدأ العقل، عىل القائم الداخيل النقد ظهر متأخر عرص يف ولكن للرواية، الخارجي النقد

(الغاية، النبوات وإثبات القطعيات يف بها التمسك إىل سبيل ال مما وهي اآلحاد، إىل مستِندة هي وإنما
نقًال إلينا لنُقِلت ُوِجدت لو األشياء هذه ص٣٥٦-٣٥٧). (الغاية، متواتر بطريق تثبت لم ص٣٤٩).
ليست أنها عِلمنا متواتًرا نقًال تُنَقل لم فلما رة. متوفِّ نقلها عىل والدواعي عجيبة، أمور ألنها متواتًرا؛
نُِقلت إنما بل متواتًرا، نقًال إلينا تُنَقل لم أنها يف نزاع ال ولكن الطعن، عن بسالمتها نسلِّم ولم صحيحة،
عىل بها االستدالل يُمِكن التي الغرائب رواة بأن نسلِّم ال العلم. تُفيد ال اآلحاد ورواية اآلحاد، سبيل عىل
طريق عن به االستدالل يصح مما النبوة دالئل كتاب يف يُذَكر ما كل ليس فإنه التواتر؛ حد بلغوا الرسالة
لم وإن ص١٥١-١٥٢). (املحصل، التواتر حد بلغوا األشياء هذه رواة أن نسلِّم ال … الرسالة عىل القطع
ص١٧٩-١٨٠، األصول، يف التواتر موضوع نفس أيًضا وانظر ص٢٠٤). (الطوالع، منها واحد كل يتواتر
ج١، امِلَلل، ص٥٩-٦٠؛ ج١، الفصل، ص١١٦–١١٩؛ التمهيد، ص٥٦-٥٧؛ النظامية، ص١٦١-١٦٢؛

ص١٧١-١٧٢. التحقيق، ص١٥١-١٥٢؛

143



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ولكن السند يف فقط ليس كموضوع، أيًضا ولكن كرواية فقط ليس املعجزات يف الشك
عرصآخر يف وربما الواقعة. خلق يف أيًضا بل التاريخي الوضع يف فقط ليس املتن، يف أيًضا
إىل يدعو الجيل كان ما إذا آخر، يشء أي من األمة عىل رضًرا أكثر املعجزات رواية تُصِبح
إجراء عىل وليس والتخطيط، الحرية عىل واالعتماد العلم، وَدور العقل، سلطان عىل التأكيد

املعجزات.
وإن فالتواتر الخرب؛ بصياغة أي باملتن؛ أيًضا يتعلق بل وحده، بالسند األمر يتعلق وال
تقديم أو نقصان، أو زيادة بال املتن، رشط هو الحريف النقل أن إال السند يف رشًطا كان
زيادًة املعجزات يُوِرث ال اآلحاد خرب مثل باملعنى والنقل إضمار. أو إظهار أو وتأخري،
وعادًة رواياتها، يف وبالتايل فيها؛ للشك مدعاة تفصيًال أو إجماًال وصفها ويف نقصانًا، أو
التعظيم زاد فُكلَّما النقصان؛ نحو هو مما أكثر الزيادة نحو الرواية يف االتجاه يكون ما
وكلما األبطال، وتاريخ رَي السِّ يف الوقائع خلق عىل الشعبي الخيال قدرة زادت واإلجالل
يخلق الذي هو فاملعنى عليه؛ دالًة وقائع الخيال نسج به النفس وتوتَّرت املعنى حرض
واحدة واقعة هناك كانت ما إذا ذلك ويحدث املعنى. عىل الواقعة تدل مما أكثر الواقعة
نفس عىل أخرى وقائع عدة له طبًقا فتُختَلق الشعوري، القياس يف كأصل تستخدم نمطية
يزداد السيايس، والقهر األمية مثل مواتية، وسياسية ثقافية بيئة يف ذلك تم ما وإذا املنوال،
وإغراًقا اليومية، مشاكلهم عن للناس إلهاءً والرواة؛ والقصاصني الدعاة من الخيال عمل
مرة املداحني مدح من وامُلستفيد وراءهم الجالس الحاكم فيرسَّ املرسلني. بسيد اإلعجاب يف

املجاهدين. ورئيس املؤمنني ألمري ومرة النبيني، وخاتم املرسلني لسيد
ال النبوة فوقوع النبوة؛ وقوع إنكار الظنية القديمة املعجزات هذه إنكار يعني وال
تُثِبت إنها ُمطَلقة، قدرة وجود يعني وال القديم، املعنى بهذا املتواترة باملعجزات حتى يثبت
األقرب بل الطبيعة، وقدرة العقل قدرة أخرى؛ قدرات أمام بالوقوف وسلطانها إطالقها
العقل بديهيات وأن الوحي، أساس العقل دام وما والطبيعة. العقل مع ُمتِفقة تكون أن
النبوة للمعجزة. دور أي هناك يكون فال راته، وتصوُّ الوحي حقائق ذاتها هي ومسلَّماته
النبي لصدق أو النبوة إلثبات دليل إىل حاجة وال العقل، هو والوحي الوحي، إليصال طريق
منها، التحدي غياب القديمة املعجزات هذه يف الشك ليس العقل. مع رسالته اتفاق إال
صدق إثبات إن مراحله. آخر يف الوحي ولجوهر والطبيعة للعقل ومعارضتها لوقوعها بل
داخيل بصدق خارجي صدق إثبات هو متواترة، كانت ولو حتى الرواية بصدق املعجزة
وقوانني العقل بأوليات التضحيات من مزيد مع للنبوة الداخيل الصدق عن وابتعاد آخر،
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لم اإلنسانية وكأن األوىل، مراحله إىل الوراء، إىل بالوحي ورجوع الجماعة، وشعور الطبيعة
النبي جعل من الفائدة وما اإلرادة. وحرية العقل باستقالل يكتمل لم وعيها وكأن ترتِق،
وبعدله بشخصه اإلنساني؛ بجانبه ُمعَجبًا خاصة عمر مثل الصحابة من كان لقد هرقًال؟
حاجة دونما وبرشيعته برسالته ُمعَجبني العقالء وكان الناس، ملصالح وبرعايته وبمبادئه
محمًدا وأن هللا إال إله ال بأن اإلبل وشهادة الحيوانات حديث وهل املعجزات. إجراء إىل
إمكانًا النبوة صدق عىل والدالئل هللا وجود عىل الرباهني وأين للتوحيد؟ رشٌف هللا رسول
املعاد، أمور مع الدين أصول علم أجزاء َألضعُف الجانب هذا إن اإلبل؟ تفهمها هل ووقوًعا،
ولكن العقليات، دون السمعيات ضمن أنها صحيٌح واألفعال. والصفات الذات يوازي وال
الطريق يف كانت وقد عقليات. كلها وجعلها العقليات، نحو خطوة السمعيات نقل يُمِكن

األوىل. السبعة القرون يف اإلسالمية للحضارة األوىل املرحلة يف فها توقُّ لوال ذلك إىل

املعجزات تصنيف (ب)

األشكال تحليل مثل مناهج، عدة عليها َلطبِّقت بها ُموًحى كتٍب يف املعجزات كانت لو
مقدمة ويكون ظنيتها، من بالرغم الحديث متون عىل ذلك إجراء يُمِكن ذلك ومع األدبية.8
إىل والحديث رَي السِّ علوم مثل النقلية، العلوم نقل ونحو العقليات، إىل السمعيات نقل نحو
األديان؛ تاريخ إطار يف املعجزات وضع األول شيئني: عىل وسيقترصالتحليل العقلية. العلوم
وشكَّلت العربية، الجزيرة يف ومروية معروفة سابقة مثالية أنماط عىل بناءً ِصيَغت فقد
والنصارى اليهود دسائس نطاق يف منها كثري ُوِضع وربما الجديد، للدين الرواة خيال
مستوى عىل ألنه الجديد؛ الدين لخصائص وطمًسا السابقة، املراحل إىل لإلسالم إرجاًعا
ذلك عىل والدليل السابقة. النبوات يف منها الهائل القدر أمام الصمود يُمِكنه ال املعجزات
وكيف القديمة، املعجزات إطار يف الجديدة باملعجزات ى يُسمَّ ما الدين أصول علماء وضع
السابقني، األنبياء يف متفرِّقة كانت أن بعد القديمة املعجزات كل األنبياء لخاتم اجتمع

وكيًفا.9 ا كمٍّ املعجزات، إجراء يف ومنافسة مباراة وكأنها

فلسفية»، «دراسات يف وأيًضا األول؛ العدد القاهرة، ألف، مجلة األدبية»، األشكال «مدرسة بحثنا انظر 8
١٩٨٨م. القاهرة، املرصية، األنجلو ص٤٨٧–٥٢٢،

وال قراءة وال دراسة غري من كلها األسماء آدم علَّم (١) مثًال: التفصيل عىل نبي كل معجزة بيان يف 9

يف شأنها من كان وما هود، قوم عىل الريح سلَّط (٣) منه. وخلَّصه الطوفان من نوًحا أنقذ (٢) كتاب.
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للبيئة طبًقا مادتها، حيث من ُمتناِسقة مجموعات يف املعجزات تصنيف والثاني
املعجزات كانت فإذا الجديد. للخيال املادي اإلطار كانت التي الصحراء بيئة وهي الجغرافية،
تصنيفها يُمِكن فإنه والخمسني، األربعني بني ما ترتاوح وحده الدين أصول علم يف املروية
أو اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو الجماد أو الطبيعة أو بالفلك تتعلق مجموعات سبع يف

املجتمع.

القمر. انفالق أو القمر انشقاق أو القمر شق األوىل معجزات؛ تُروى للفلك فبالنسبة (١)
متعدٍّ فعل «شق» فلفظ الفني.10 والخلق التخييل عملية عىل يدل الصياغات يف واالختالف
وكأن يوحي الزٌم فعل وهو «انشقاق» لفظ عليه يدل مما أكثر فاعلة خارجية قوة عىل يدل
الخيال يف الخارجية فالقوة األول؛ من عظمة أقل ر تصوُّ وهو اليشء، داخل يف الفاعلية
أقرب هي التي الداخلية القوة من لالنتباه وجذبًا تشخيًصا وأكثر الداخلية، القوة من أقدر
أو الفلق الحال بطبيعة يحدث فإنه االنشقاق أو الشق حدث ما وإذا العلمي، التفسري إىل
ألن نهاية؛ ال ما إىل ا منشقٍّ القمر يظل أن يُمِكن وال متضادتان، حركتان فهما االنفالق،
ُمشاِبهة لواقعة قرآني نص عىل الصيغة تعتمد وقد الطبيعة. لقوانني ت مؤقَّ خرق املعجزة
وقت يف تحدث الساعة عالمات من كعالمة الزمان آخر يف تكون أن بدل وقتها، تغيري مع
مثل الحارض، إىل املستقبل ومن األول، إىل اآلخر من النقل لهذا التعليل إليها ويُضاف النبي.

النار. من إبراهيم نجاة (٥) الناقة. بشأن أمره عَصوا عندما بالصيحة صالح قوم ر دمَّ (٤) عاد. قوم

التسع. اآليات وسائر لسانه، عقدة وحل حية، العصا وقلب للناظرين، بيضاء يده موىس إخراج (٦)
وإبراؤه املوتى عيىس إحياء (٩) لسليمان. والشياطني والجن الريح تسخري (٨) لداود. الحديد تليني (٧)
أفرد وقد األنبياء. يف تفرَّقت التي املعجزات وجوه كلُّ ملحمد اجتمعت أنه والنتيجة واألبرص. األكمه
أو مستقالٍّ علًما وأصبح ص١٨٠). (األصول، األنبياء» بني «املوازنة هو: ا خاصٍّ مصنًَّفا لذلك البغدادي

السرية. وعلوم الدين أصول علم بني علم من جزءًا
اإلنصاف، ص١٨٢-١٨٣؛ األصول، ص٣٥٣-٣٥٤؛ اإلرشاد، ص٨٥؛ ج٢، (الفصل، القمر شق 10

نصَفني بالسبابة السماء يف القمر شق ص٢٠٤). الطوالع، ص٣٢٦؛ ص٣٤٤-٣٤٥، الِفَرق، ص٦٣؛
ص١٠٦-١٠٧). االقتصاد، ص١٦١-١٦٢؛ األصول، ص٥٦-٥٧؛ النظامية، ص٣٧٨-٣٧٩؛ (املسائل،
اْلَقَمُر﴾ َوانَْشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت بدعوته؛ القمر انشقاق ص١٠٦-١٠٧). (االقتصاد، القمر انشقاق
معجزاته وكانت سماوية، معجزة وهذه هذا؟ كان متى أعداؤه له لقال ذلك يقع لم ولو ،(١ :٥٤)
ص٣٤٩، الغاية، ص٨٦-٨٧؛ ج٢، الفصل، ص٥٩؛ البحر، ص١٧١-١٧٢؛ (التحقيق، أرضية قبُل من

ص١١٢). األدلة، (ملع القمر انفالق ص٥٥–٥٧). الحصون، ص٣٥٦-٣٥٧؛
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النبوة وقوع سادًسا:

األرض من آخر نقل ويحدث الحادثة. وقت عن السؤال حني األعداء عىل ا ردٍّ ذلك يكون أن
متعدٍّ كفعل الشق حالة ويف األرض. معجزات من أقوى السماء فمعجزات السماء؛ إىل
وصورًة الطاعة إىل إشارًة السماء، يف القمر بها يشق الرسول سبابة وهو الفاعل يظهر
إرسائيل بني أنبياء لدى قبل من حدث فقد بجديد؛ ليس وهذا لألمر. وتوجيًها للسكني،
فواضٌح املغيب بعد وردُّها الوقت من مدة الشمس وقوف أما والشمس. الظل توقف يف
الحركة بتوقيف الكيف، بتغيري ومرة الكم، بشق مرة القمر انشقاق أصل عىل نسج أنه
يُحاِول وقد الجبارين.11 يُقاِتل إرسائيل بني مع كان عندما نون بن ليوشع وقفت كما
كحادثة يُنِكرها أو يُنِكرها، وال املعجزات يُثِبت فال علميٍّا، ذلك إثبات املعارصين بعض
أو اإلثبات أساس هو العلم يُصِبح الحالة هذه ويف طبيعية. كحادثة ويُثِبتها للعادة، خارقة
تصح وال النبوة، لصدق وبالتايل املعجزة؛ لصدق مقياًسا يُصِبح كما الرواية، وليس النفي
الغربي الرتاث يُصِبح للغرب، نتاًجا العلم كان وملا النبوة. صدق عىل دليًال مبارشًة املعجزة
أن والحقيقة منه. تخلُّصنا بدل التغريب يف وقوعنا يزداد وبالتايل القديم؛ لرتاثنا مقياًسا
يخضعان الحديث، بنص أحد ملوت ينخسفان وال ينكسفان ال هلل آيتان والقمر الشمس
ُمشاِبًها اضطرابًا يسبِّب فيهما اضطراب وأي اإلنسان. لنفع ران ومسخَّ الطبيعي، للقانون
خرق عىل قدرة أي فيه للسحرة أو لآللهة يكن لم صحراوي مجتمع ويف اإلنسان.12 حياة يف

بني مع كان عندما نون بن ليوشع وقفت كما املغيب بعد وردها الوقت من مدة الشمس وقوف 11

السائل من العنارص ل تحوُّ طريق عن علميٍّا ذلك إثبات الجرس حسني ويُحاِول الجبارين، يُقاِتل إرسائيل
القمر انشقاق يف مسعود ابن رواية النظَّام أنكر وقد ص٥٧–٥٩). (الحصون، العكس أو الغاز إىل

ص٣١٩). ص١٣٢، الِفَرق، ص٨٧-٨٨؛ ج١، (امِلَلل،
املرشق من رشوقها مثل يتبدل، ال طبيعي لقانون تخضع فهي مرة، ٣٣ القرآن يف «الشمس» ذُِكرت 12

،(٢٥٨ :٢) اْلَمْغِرِب﴾ ِمَن ِبَها َفأِْت ِق اْلَمْرشِ ِمَن ْمِس ِبالشَّ يَأِْتي هللاَ َفِإنَّ إِبَْراِهيُم املغرب؛﴿َقاَل من وغروبها
َر ﴿َوَسخَّ ،(٥ :٣١) ،(١٣ :٣٥) ،(٢٩ :٣١) ،(٢ :١٣) ى﴾ ُمَسمٍّ ِألََجٍل يَْجِري ُكلٌّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر ﴿َوَسخَّ
َراٌت ُمَسخَّ َوالنُُّجوُم َواْلَقَمَر ْمَس َوالشَّ َوالنََّهاَر اللَّيَْل َلُكُم َر ﴿َوَسخَّ ،(٣٣ :١٤) ﴾ َداِئبنَْيِ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َلُكُم
،(٣٨ :٣٦) اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز تَْقِديُر ذَِلَك َلَها ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس ﴿َوالشَّ ،(٥٤ :٧) ،(١٢ :١٦) ِبأَْمِرِه﴾
يف إال الشمس نظام يختل وال ،(٤٠ :٣٦) النََّهاِر﴾ َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر تُْدِرَك أَْن َلَها يَنْبَِغي ْمُس الشَّ ﴿َال
:٧٥) َواْلَقَمُر﴾ ْمُس الشَّ َوُجِمَع * اْلَقَمُر َوَخَسَف * اْلبََرصُ بَِرَق ﴿َفِإذَا مثل: للساعة، كعالمة الزمان آخر
إبراهيم؛ عند الحال هو كما هللا وجود عىل دليل الشمس إن ،(١ :٨١) َرْت﴾ ُكوِّ ْمُس الشَّ ﴿إِذَا ،(٧–٩
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

القمر انشقاق يكون أن الطبيعي من كان العلم، قوانني تجَهل قبائل ولدى الطبيعة، قوانني
التخييل وسائل أحَد التعظيم وُكتاب املدح رواة ولدى الشعبي الخيال يف الشمس ف وتوقُّ

اإلقناع. وطرق
ليس السماء. من وليس األرض من املرة هذه فتأتي األخرى الطبيعة ظواهر أما (٢)
أرضها طبيعة من بل وليلها، الصحراء نهار يف قيم وهي والنجوم والقمر الشمس من
يُضاف وقد أصابعه، بني املاء نبع النوع هذا فمن للوضوء. أو للسقي املاء مثل وحاجاتها،
الكبري العدد سقيه أو الجيش، وضوء وهو لذلك، الغائية العلة أو العلة أو الغاية ذلك إىل
يُضاف وقد القليل. الطعام من الكثري الخلق إشباعه الطعام، بمعجزة أسوًة اليسري املاء من
ولو عامة. ورحمة حية، وكائنات عطىش، الكل دام ما البرش، رشب مع الدواب رشب
ونفس، حياة ذي وكل والهوام الطري َلِرشبت الصوفية عند تستمر كما الخلق فرتة استمرت
املاء خروج مثل املعجزة، صياغة يف مذكوًرا األديان تاريخ يف القديم النموذج يظهر كما
شهادة تُذَكر وقد القديم. النمط من أعجب الجديدة املعجزة واعتبار ملوىس، الحجر من
مجرد من املعجزة تتحول وقد الشهود. أمام بها والتصديق املعجزة لتوثيق الحارضين
تبوك، مثل محدَّد مكان يف عيننَي املاء فيُصِبح دائمة، طبيعية ظاهرة إىل وقتية واقعة
إبراهيم من أقل محمد فليس اليوم. حتى يوجد الذي زمزم ببرئ أسوة اآلن إىل وقائَمني
يأتي قد األرض، من نبًعا املاء يأتي أن من وبدًال حال. أية عىل نسلهما من وهو وإسماعيل
غمام، إىل حاجة دونما الصحو وقت يف ولو حتى بدعواه املطر فينزل السماء، من نزوًال

ْمَس الشَّ َجَعَل الَِّذي للناس؛﴿ُهَو نور وهي ،(٧٨ :٦) أَْكَربُ﴾ َهذَا َربِّي َهذَا َقاَل بَاِزَغًة ْمَس الشَّ َرأَى ا ﴿َفَلمَّ
:٧١) اًجا﴾ ِرسَ ْمَس الشَّ َوَجَعَل نُوًرا ِفيِهنَّ اْلَقَمَر ﴿َوَجَعَل ،(٥ :١٠) َمنَاِزَل﴾ َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر ِضيَاءً
:١٧) اْلَفْجِر﴾ َوُقْرآَن اللَّيِْل َغَسِق إَِىل ْمِس الشَّ ِلُدلُوِك َالَة الصَّ ﴿أَِقِم للصالة؛ للناس مواقيت وهي ،(١٦
.(١٣٠ :٢٠) ُغُروِبَها﴾ َوَقبَْل ْمِس الشَّ ُطلُوِع َقبَْل َربَِّك ِبَحْمِد ﴿َوَسبِّْح والتسبيح: للعبادة ومواقيت ،(٧٨
طبيعي؛ قانون فهناك الغايات. ولنفس املعاني نفس يف مرة ٢٧ القرآن يف ِذكره ورد فقد القمر أما
َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر ،(١-٢ :٩١) تََالَها﴾ إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها ْمِس ﴿َوالشَّ
:٨٤) اتََّسَق﴾ إِذَا ﴿َواْلَقَمِر ،(٣٣ :٧٤) َواْلَقَمِر﴾ ﴿َكالَّ القائم؛ بالثابت إال يُقِسم وال ،(٣٩ :٣٦) اْلَقِديِم﴾
بَِرَق ﴿َفِإذَا ،(٣٧ :٤١) اْلَقَمُر﴾ َوانَْشقَّ اَعُة السَّ الساعة؛﴿اْقَرتَبَِت عالمات من كعالمة إال يختل وال ،(١٨

.(٨ :٧٥) اْلَقَمُر﴾ َوَخَسَف * اْلبََرصُ
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النبوة وقوع سادًسا:

املطر ونزول املاء ونبع واملعلول. العلة بني رضوري رابط هناك يكون ال حتى أعظم فذاك
موته.13 والجفاف حياته، املاء مجتمٍع ويف ذاته، حد يف معجزة يَُعد جافة صحراوية بيئة يف
بني الحىص تسبيح مثل فذلك الصحراء، يف املاء ُمقاِبل يف فهي الجماد ظواهر أما (٣)
أو فعله من يَديه بني الحىص يسبِّح وقد الجماد.14 وكالم عليه، الحجر وتسليم يَديه،
مجرد من الخارجية العلة لوجود نظًرا إغراءً؛ أكثر وهو الرسول، فعل ِمن أي يَديه؛ من
يف أو األصابع يبن التسبيح يكون وقد ذاته. من الحىص تسبيح داخلية، بعلة التسبيح
الكف ويف الخشخشة، صوت لوجود نظًرا األصابع بني الثبات؛ أو الحركة صورتَي الكف،
بحضور أي التسبيح؛ الحارضون يسمع وقد وأبلغ. وأقدر أعظم وهو طبيعية أصوات بال
تصديق لها يعطى وحتى فردية، ذاتية املعجزة تكون ال حتى الغفري؛ والجمع الشهود
االحتمال هذا يعم أن يُمِكن فال واحد يف الخطأ احتمال هناك كان فلو جماعي. موضوعي
غري وتكذيب اإلنسان بجهل مقابلًة النبي، عىل ويتعرف عليه الحجر يسلِّم وقد الجميع.

األصول، ص٣٥٣-٣٥٤؛ اإلرشاد، ص١١٢؛ األدلة، ملع ص١١٢؛ (اللمع، أصابعه بني املاء نبع 13

االقتصاد، ص٢٠٤؛ الطوالع، ص٣٤٤-٣٤٥؛ الِفَرق، ص٦٣؛ اإلنصاف، ص١٨٢-١٨٣؛ ص١٦١-١٦٢،
أصابعه بني من املاء نبوع ص٥٩). (الحصون، أنس رواية ص٣٥٦-٣٥٧). املواقف، ص١٠٦-١٠٧؛
بني املاء نبَعان ص١٥١-١٥٢). (املحصل، ملوىس الحجر من املاء خروج من أعجب وذلك جيشه، لوضوء
بني من ينبع يسري ماء من واأللوف األلف وسقيه ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، العسكر بحرضة أصابعه
ص١٧١-١٧٢). (التحقيق، ودوابهم الجنود رويت حتى املاء نبع ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، أصابعه
(اإلنصاف، املطر استنزال ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، اليوم إىل كذلك فهي تبوك، عني منهما نبعان
وتُنِكر ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، الوقت فانجىل الصحو ويف للوقت فأتى للمطر دعاؤه ص٦٣).
داللة بذي ليس ذلك وغري أصابعه، بني من ينبع يسري ماء من واأللوف األلف سقية يكون أن السمنانية
فقط الكفار به تحدَّى ما إال آية عندهم يكون وال بذلك، الناس يتحدَّ لم ألنه نبوته؛ يف الرسول صدق عىل

ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل،
اإلنصاف، ص٣٥٣-٣٥٤؛ اإلرشاد، ص١١٢؛ األدلة، ملع ص١٨٢-١٨٣؛ (األصول، الحىص تسبيح 14

من أو يَديه بني الحىص تسبيح ص٣٤٤-٣٤٥). ص٣٢٦، الِفَرق، ص١١٥-١١٦؛ التمهيد، ص٦٣؛
التحقيق، ص٥٩؛ البحر، ص١٠٦-١٠٧؛ االقتصاد، ص١٦١-١٦٢؛ األصول، ص٣٤٥؛ (الغاية، يَديه
ص٣٤٩، الغاية، ص٥٩؛ البحر، ص١٠٦-١٠٧؛ (االقتصاد، كفه يف الحىص تسبيح ص١٧١-١٧٢).
الجبار القايضعبد ذكر ويف ص٣٤٥). (الغاية، الحارضون يسمعه الحىصحتى تسبيح ص٣٥٦-٣٥٧).
الحجر تسليم ص٥٩٤–٥٩٧). (الرشح، مبارش غري بطريق الخشخشة صوت إىل أشار الحىص لتسبيح
فسبَّح حًىص، من ا كفٍّ فأخذ هللا، رسول عند ُكنا أنس: قال ص١٧١-١٧٢). التحقيق، ص٢٠٤؛ (الطوالع،
ص٣١٩). ص١٣٢، (الِفَرق، ذلك النظَّام وأنكر ص٣٥٥-٣٥٦). (املواقف، التسبيح سمعنا حتى يده يف
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النبي ملس مجرد من الجماد يتكلَّم وقد اإلنسان. من تصديًقا أكثر فالجماد به؛ املصدِّق
ال اإلنسان بال فما ينطق». الجماد «تخيل الشعبي: املثل يف الحال هو كما النبوة وكأن له،
فإنه يكلِّمه، من األعرابي يجد وال الكالم، يعز حيث الصحراء جو ويف بها؟ تصديًقا ينطق
الشعر يف الحال هو وكما وحدته، يف يأنس حتى له والجماد الحىص بكالم محالة ال يشعر

الطبيعة. وظواهر الشاعر بني امُلتباَدل الخطاب يف شعر كل ويف العربي،
والرمان؛ العنب تسبيح مثل الصوت، بني بينها؛ فيما فتتمايز النبات ظواهر أما (٤)
انقالعها أو هادئة، صورة يف الشجرة ومجيء الجذع، حنني مثل الصورة، أي الحركة وبني
أمام طبق يف جربيل يُحِرضه أن بمجرد والرمان العنب يسبِّح فقد عنيفة.15 صورة يف
بني التناقض يظهر حتى اليابس؛ تفصيل يزداد قد الجذع حنني ويف عليه. تعرًفا الرسول
اليابس حنني أن حني يف طبيعي، وهو وحياة رطوبة إىل يحتاج فالحنني واليبس؛ الحنني
حتى بالجذع الحنني يزداد وقد واملوت. الحياة بني أي واليبس؛ الحنان بني تناُقض إيقاع

النبي! عىل بتعرفه ُملتِزًما حوله نفسه ر ويكوِّ الرسول، عىل نفسه يطوي أي يلتزم؛

فسبَّح وعنب، رمان فيه بطبق جربيل فأتاه هللا، رسول وهن إنه أبيه عن الصادق محمد بن جعفر قال 15

ص٥٩-٦٠؛ ج٥، الفصل، ص٥٩؛ (البحر، الجذع حنني ص٣٥٥-٣٥٦). (املواقف، والرمان العنب ذلك
ص٥٩). البحر، ص٣٤٩؛ ص٣٤٥، (الغاية، إليه اليابس الجذع حنني ص١٧١-١٧٢). التحقيق،
ج٢، (الفصل، جميًعا بحرضتهم الجذع حنني ص١٨٢-١٨٣). (األصول، التزم حتى إليه الجذع حنني
ج١، (الفصل، الصحابة من حرضه من كلُّ سمعه الذي الجذع حنني ص٣٥٧). املواقف، ص٨٦-٨٧؛
ورجوعها بأمره الشجرة مجيء ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، الشجرة مجيء ١٤٥٠ بعده ص٨٣).
(األصول، َمغرسها إىل بأمره ورجوعها إليه الشجرة إقبال ص١٨٢). (األصول، َمغرسها إىل بأمره
نبوته عىل الشاهد منه األعرابي طالب وملا ص١٧١-١٧٢). (التحقيق، الشجر انقالع ص١٦١-١٦٢).
بالنبوة، له وشهدت يَديه، بني قامت حتى ا خدٍّ األرض تخد فأقبلت الوادي، سقط عىل وهي الشجرة دعا
لو أرأيت ألعرابي: قال أنه عباس ابن روى وما الشجرة، قصة منها الجمادات حركة نبتها. إىل ورجعت
ص٨٧-٨٨). ج١، امِلَلل، ص٣٥٥-٣٥٦؛ (املواقف، فرجع ارجع. قال ثم فجاءه، فدعاه العذق. هذا دعوت
ومجيء الجذع حنني السمنانية وعند ص١٦٧). ج٢، (مقاالت، الشجرة مجيء سليمان بن عباد أنكر وقد
يكون وال بذلك، الناس يتحدَّ لم ألنه نبوته؛ يف الرسول صدق عىل داللًة ذلك من يشءٌ ليس الشجرة
من الجبار عبد القايض ويقرب ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، فقط الكفار به تحدى ما إال آية عندهم
إما فهمه يُمِكن مكانها إىل دعوتها دعاها حني له الشجرة فإجابة الواقعتنَي، لهاتنَي العلمي التفسري
الطبيعية استقامته إىل الجذع بعودة ذلك يفرسَّ وقد وهًما. كان لو البرص بخداع أو الجاذبية بقانون

ص٥٩٤–٥٩٧). (الرشح، مستقيًما كان أن بعد الطبيعي ميله أو مائًال، كان أن بعد
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تصديًقا األمر يزداد حتى الشهود؛ بحضور أي الجميع؛ بحضور الحنني يكون وقد
ليس النبوة، يف خاصة واقعة يف الجذع يحن وقد واحد. لفرد الحواس خداع نقد ويتجاوز
املنرب، بناء قبل منربًا الجذع كان فقد الخطبة؛ يف لحظاتها إحدى بل العامة، النبوة فقط
حتى الرسول يرتك ولم عليه، ومال إليه الحنني فعاود الرسول، عن يستغيى أن يَشأ ولم
الجذع، فيتكلم الصورة، إىل الصوت يَُضم وقد الجذع! واستقام فعاد خاطره، الرسول طيَّب
الشجرة تجيء فقد النبات لحركة بالنسبة أما كالمه. الحارضون ويسمع يحن وهو وينئ
الرسول. بأمر يأتمر ال الذي العايص اإلنسان عكس عىل مغرسها، إىل بأمره وترجع بأمره
يف فقط الحركة توصف قد النبات. وتحريك الطبيعة مظاهر تحريك عىل قدرة فللرسول
كما األمر، وهو الفاعلة بالعلة الحركة تُفَصل وقد الشجرة، مجيء مثل مخترصة، صيغة
الواقعة توضع وقد إيابًا. َمقلعها ومن إيابًا، َمغرسها إىل وإيابًا؛ ذهابًا الحركة مسار يُفَصل
الواقعة. بإجراء لذلك النبي واستجابة النبوة عىل دليًال أعرابي طلب وحوار؛ قصة يف كلها
للجذع، الريح ودفع الهواء، قوانني طريق عن علميٍّا ذلك تفسري املعارصون حاول وقد
الطبيعي، املكان إىل والعودة امليل بقانون أو الصوت، وتُحِدث فيتحرك الثقوب، خالل ومن
ال طبيعية حوادث إىل املعجزة يُِحيل وهذا الجاذبية. بقانون له الشجرة إجابة يفرسَّ كما
تُصِبح ال وبالتايل األساس؛ هو العلم تجعل ولكنها معها، تتفق بل الطبيعة، قوانني تخرق

وقوعها. أو النبوة صدق عىل دليًال املعجزات
أو الجماد أو الطبيعة أو الَفلك ظواهر من بكثري أكثر فهي الحيوان ظواهر أما (٥)
ظواهر وتتفاوت ودفاًعا. وركوبًا طعاًما الصحراوية، البيئة يف الحيوان ألهمية نظًرا النبات؛
والخطاب والشهادة والشكوى واإلنطاق والنطق واملكاملة الكالم أي الصوت، بني الحياة
يف ع متوقَّ غري تغريُّ حدوث أو والذهاب كاملجيء الحركة أي الصورة، وبني والتكليم؛ والسالم
فالنطق البهائم؛ نطق أو العجماء نطق أو العجماء إنطاق معجزاته فِمن الحيوان. وظائف
األوىل، الحالة من أقوى وهي خارجية، فاعلة بعلة اإلنطاق أن حني يف اليشء من طبيعي فعل
األوىل أن حني يف طبيعي فعل الثانية األعجم؛ الحيوان كالم أو األعجم مكاملة يف كذلك واألمر
التي التفصيلية الوقائع من كثري يدخل العام العنوان هذا وتحت خارجية. فاعلية علة لها
للفاعل، والثاني لليشء فاألول الذئب؛ مكاملة أو الذئب كالم هذا ومثال تكثر، أو تقل قد
مع الصورة تأتي وقد بالنبوة. له الذئب شهادة أو النبوة عن لإلخبار للذئب هللا إنطاق أو
وقد الذئب. مجيء فتُصِبح فقط، بالحركة أو ومجيئه، الذئب كالم الواقعة فتُصِبح الصوت،
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أمام علنية بطريقة حق قول أي شهادة؛ بل قول مجرد يكون فال الكالم؛ من الغاية تتضح
عىل للشهادة الذئب كالم يكون أن فبدل منها؛ والهدف وداللتها الواقعة تتغري وقد األشهاد.
الكالم يأخذ وقد محمد. بنبوة تعرتف ال الخلق أن حني يف شاة، بأخذ لالعرتاف تكون النبوة
فيُصِبح املوقف، يف الوجداني الجانب عن تعبريًا اإلخبارية؛ الصيغة من بدًال إنشائية صيغة
وقد بالتخصيص. له البعري شكوى البعري، شكوى الناقة، شكاية هي الحيوان كالم نموذج
الرسقة، من صاحبها برباءة الناقة فتشهد بالرباءة، شهادة إىل الشكاية من األمر يتحول
فسألت األعرابي، ربطها التي الظبية من بالحيوان والرحمة الشفقة عن الكشف إىل أو
ال أن تشهد وهي ورجعت فأطلقها الرجوع، وضمنت وليدها تُرِضع حتى اإلطالق الرسول
وقد بأدلتهم! ويُثِبتون برباهينهم الحكماء يشهد مما أكثر هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله
وتتعرف تسلِّم التي الغزالة مع بل الظبية، أو الناقة أو الذئب مع ليس الكالم صيغة تكون
الجرباء اليابسة الشاة من الرضع درور فمثل للحيوان العضوية الوظائف تغيري أما عليه.
بني األشخاص؛ عىل املكتوبة الصحيفة يف ما كلَّ األَرضة أكل ومثل مراًرا، لها لبن ال التي
من امُلحاِفظة اليهودية يف متبًَّعا كان بما أسوًة هللا؛ أسماء حاشا املطلب، عبد وبني هاشم
ها لفُّ حينئٍذ يجب بل هللا، اسم عليها صحيفة أي إتالف أو وطء أو رمي أو مسح تحريم
عند اليهود تاريخ يف سابقة أنماًطا لذلك أن كما تُمحى!16 ال هللا فأسماء األرض؛ باطن يف
حاول ولقد صبيٍّا. املهد يف املسيح وحديث للهدهد، سليمان كالم يف إرسائيل بني أنبياء

الطوالع، ص١١٢؛ األدلة، ملع ص٣٥٣-٣٥٤؛ اإلرشاد، ص٦٣؛ (اإلنصاف، البهائم نطق العجماء، إنطاق 16
ص١٥١-١٥٢). (املحصل، األعجم الحيوان مكاملة ص١٠٦-١٠٧). (االقتصاد، العجماء نطق ص٢٠٤).
(النظامية، الذئب مكاملة ص٣٢٦). (الِفَرق، الذئب كالم ص٣٥٥-٣٥٦). (املواقف، الُعجم الحيوانات كالم
ج٢، (الفصل، ومجيئه الذئب كالم ص٢٤). (اإلبانة، النبي نبوة عن أخرب ملا الذئب هللا أنطق ص٥٦-٥٧).
ص٣٥٥-٣٥٦). (املواقف، بالنبوة الذئب له شهد ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، الذئب مجيء ص٨٦-٨٧).
الخلق إليه يدعو هللا رسول محمد وهذا شاة أخذي من أتعجب بقوله: أوس بن لوهب الذئب خطاب
البعري شكوى الناقة، شكاية ص١٧١-١٧٢). (التحقيق، تحىص وال تَُعد ال كثرية وهي يُجيبونه. فال
صاحبها برباءة الناقة شهدت ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، له البعري شكوى ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل،
ص٣٤٥). (الغاية، عليه الغزالة سالم ص٣٥٥-٣٥٦). (املواقف، السري كتب يف قصة ولكل الرسقة، من
ص١٧١-١٧٢). (التحقيق، الجرباء اليابسة الشاة من الرضع درور ص٣٤٩). (الغاية، الغزالة تكليم
املكتوبة الصحيفة يف ما كلَّ األَرضة أكلت ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، مراًرا لها لبن ال التي الشاة درور
وقد ص٨٨). ج١، ص٨٦-٨٧، ج٢، (الفصل، فقط هللا أسماء حاشا املطلب، عبد وبني هاشم بني عىل
الذنب ومجيء البعري شكوى السمنانية وعند ص٨٧-٨٨). ج١، (امِلَلل، بالبط الجن تشبيه النظَّام أنكر
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فهم كما يفهم ال الببغاء ولكن بالببغاء، استشهاًدا لذلك علمي تفسري إيجاد املعارصون
والظبية. والغزالة والناقة والبعري الذئب

الذراع كالم املقدمة يف فيأتي بالبدن، يتعلق ما أي والصحة، الطعام ظواهر أما (٦)
وأحيانًا الفاعل. مع الفعل تصف والثانية الفعل تصف األوىل الصيغة الذراع؛ تكليم أو
الكالم هذا كان وملا املسمومة. الذراع كالم فتُصِبح الكالم، سبب ويأتي الصيغة تتفصل
إىل الواقعة تتحول وقد املسمومة. الشاة شهادة الصيغة تُصِبح فقد النفس عىل شهادة
وقول كالًما، الذراع يف هللا خلق وهو الحديث، لسبب تعليل مع مبارش، حوار بها قصٍة
تسبيح مثل الجماد، ظواهر ِصيُغ بعُد تُنَقل وقد مسمومة.» إني تأكلني «ال للرسول: الذراع
األول الطيب؛ والطعام املسموم الطعام بني تقابُل أجل من الطعام تسبيح فتصبح الحىص،
يهودي، من هة موجَّ كانت الدعوة أن عرفنا ما وإذا بالخري. يسبِّح والثاني الرش عىل ينبِّه
اليهود عداء من وحفظه بالنبي العناية عىل تدل إنما املختلفة بصيغتها الواقعة هذه فإن
أو البداية من بينها فيما تختلف عدة صياغات فلها الطعام، تكثري الثانية، الواقعة أما له.
جعل مثل حادثة وأنها مادية لواقعة وصف مجرد البداية تكون فقد النهاية؛ أو الوسط
وقد القليل؛ الطعام تكثري فتُصِبح الخيال، من درجة الواقعة يقرَّب وقد كثريًا؛ الطعام
الداللة تزاد وقد ودعائه؛ بربكته القليل الطعام تكثري فتُصِبح الفاعلة، العلة عليها يُزاد
إىل والتكثري الجعل من البداية وتتحول اإلنسانية، الواقعة إىل املادية الواقعة من وتتحول
مرة شعرية صاع من والعرشات امِلئني الرسول إطعام الصيغة فتُصِبح واإلشباع، اإلطعام
وإثارة للداللة تقويًة الزمان؛ وملدة الناس ولعدد للطعام ي كمِّ تحديد زيادة مع مرة، بعد
يُزاد حتى املجموع بحرضة قراًرا يسري طعام من الكثري النفر إطعامه وكذلك لالنتباه.
جماعي إدراك إىل الحواس خداع يف يقع قد فردي إدراك من الواقعة وتتحول الشهود،
من الكثري الخلق إشباع الصيغة تُصِبح عندما أقصاها إىل الداللة وتصل موضوعية. ورؤية
وتتضخم الصيغة تزداد وربما اليسري. الطعام من الكثري الخلق إشباع أو القليل، الطعام
الكبري العدد إشباع فتُصِبح الناس، عىل األثر من مزيد إلحداث بالرتادف؛ إنشائي نحو عىل

عندهم يكون وال بذلك، الناس يتحدَّ لم ألنه نبوته؛ يف الرسول صدق عىل داللٌة ذلك من يشء يف ليس
والحجر األعجم والحيوان الرضيع الطفل نطق ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، الكفار به تحدَّى ما إال آية

ص٦٠-٦١). (الحصون، بالببغاء واالستشهاد بالرسالة له وشهادتها
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املسيح تكثري يف األديان تاريخ يف قديم نمط وللواقعة اليسري. الطعام من الغفري والجم
بربكته القليل املاء من الكثري الخلق ورشب قليل، طعام من الكثري الخلق وإطعامه للطعام،
ما واملاء الطعام من وفاض بقربتنَي، وللرشاب بسمكتنَي للطعام كمي تحديد مع ودعائه
يجعل الزعيم أو القائد بحرضة غفري جمع حضور أن فيه شك ال ومما أكثر. لخلق يكفي
اإلحساس يفقدون بحيث الحدة، غاية يف وعواطفهم التواتر، غاية يف النفسية أحوالهم
الطعام من القليل أقل ويكفي العضوية. الناحية من والروي والعطش والشبع بالجوع
هذه يف والعواطف التوتر من الحالة هذه يف النفس دامت ما وعطشهم جوعهم لسد واملاء
األمهات لقاء من الناس عامة بها يشعر إنسانية، نفسية تجربة وهي الحدة. من الدرجة
مخاطر بعد باهلل الصوفية ولقاء هجران، طول بعد امُلِحبني ولقاء غياب، طول بعد لألبناء
األمراض. من الرض إزالة مثل العضوية، باألمراض فتتعلق الثالثة الواقعة أما الطريق.
األمراض شفاء فتُصِبح اليد، ملس مثل املبارشة املادية الفاعلة العلة ذلك عىل تُزاد وقد
األمراض شفاء فتُصِبح الدعاء، مثل املبارشة غري املعنوية العلة أو ملسة؛ بمجرد العضال
الرحمة باسم التفصيل يزداد وقد لهم. دعائه أو ألصحابها ملسه بمجرد يده عىل العضال
بحرضة الرمد من عيل عينَي إبراء الواقعة فتُصِبح الشفاء، ومدة الشهود واملريضوحضور
األعضاء استبدال ويُصِبح واملرض، الصحة بوقائع الخيال يشتد وقد ساعة. يف الجماعات
حتى كانت، مما أحسن فعادت ُقِلعت بعدما أصحابه أحد عني رد من ابتداءً واألطراف،
إبراء من املسيح حياة تاريخ يف سابقة أنماط الوقائع ولهذه دعائه.17 بمجرد امليت إحياء
عىل يدل مما ودواء؛ طب بيئة تكن لم العربية البيئة أن مع املوتى، وإحياء واألبرص األكمه

املسمومة الذراع كالم ص٥٩-٦٠). ج٥، (الفصل، الذراع تكليم ص٢٠٤). (الطوالع، الذراع كالم 17

ص٣٢٦؛ الِفَرق، ص١١٥-١١٦؛ (التمهيد، املسمومة الشاة شهادة ص٣٥٦). املواقف، ص٣٤٥؛ (الغاية،
إني تأكلني ال هللا لرسول قالت الذراع ألن كالًما؛ الذراع يف هللا خلق ص١٧١-١٧٢). التحقيق،
الثانية والواقعة ص٦٤). ج١، (الفصل، الطعام تسبيح ص٢٤). (اإلبانة، مسمومة إني مسمومة
ص٣٥٣-٣٥٤؛ اإلرشاد، ص٣٤٤-٣٤٥؛ ص٣٢٦، (الِفَرق، كثريًا الطعام قليل جعل كاآلتي: صياغاتها
ص١٠٦-١٠٧). (االقتصاد، القليل الطعام تكثري ص١١٥-١١٦). التمهيد، ص١٨٢-١٨٣؛ األصول،
الكثري الجمع يكفي حتى القليل الطعام تكثري ص١٥٩). (البحر، ودعائه بربكته القليل الطعام تكثري
مرة بعد مرة شعرية صاع من والعرشات امِلئني الرسول إطعام ص٥٦-٥٧). (النظامية، الغفري والجم
بحرضة مراًرا يسري طعام من الكثري النفر إطعامه ص٥٩). الحصون، ص٥٩-٦٠؛ ج٥، (الفصل،
ص٣٥٦-٣٥٧؛ (املواقف، القليل الطعام من الكثري الخلق إشباعه ص٨٦-٨٧). ج٢، (الفصل، املجموع
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هو كما وقائعها، فتفرض أحيانًا البيئة تتغلب كما البيئة، عىل أحيانًا القديم النمط تغلُّب
اإلشارة طريق عن علميٍّا ذلك تفسري املعارصين بعض ويُحاِول الحيوان. ظواهر يف الحال
كان فإذا األجسام. نفس من كانت إذا خاصًة األجسام، يف األعضاء وزرع الطب قوانني إىل
أنها مع الطبيعة لقوانني خرق بأنها الناس تُوِهم ألنها خداًعا؛ املعجزة تظل صحيًحا ذلك
وبالتايل فهمه؛ يُمِكن العلم بتقدُّم ولكن نجهله، طبيعي قانون وفق تتم طبيعية حادثة
قواعد اهتزَّت الناس تعلَّم ما فإذا الخداع. عىل إيمانهم ويُرىس الجهل، يف الناس يبقى
الفضل ويكون والعلماء، بالعلم اإليمان إىل واألنبياء بالعقائد اإليمان من وتحوَّلوا اإليمان،
اإليمان ويتحول للوهم، الحقيقة تَضادَّ اإليمان ضد العلم ويُصِبح للعلم، الحقائق الكتشاف
الدين ويُصِبح اكتشافاته، ت وتغريَّ العلم تغريَّ ما إذا خاصًة بالنسبي، إيمان إىل بامُلطَلق
فرق فال التربير يف الدين وقع دام وما خالله. من لوجوده مربًِّرا العلم عىل متسلِّق مجرد
فرق فال غريه من وجوده يستمد دام وما السياسة، تربير أو العلم تربير يف يقع أن ذلك بعد
أو العلم رجال هم الدين رجال يُصِبح أن بعد العلم رجال من وجوده يستمد أن ذلك بعد
يف السياسية السلطة مع الدينية السلطة وتتحدد الفريقان يتآزر وقد السياسة، رجال من

الحالية. وأوضاعه املجتمع حقائق هي التي اإليمان حقائق مواجهة
وقدرته به، والتنبؤ بالغيب اإلنذار مثل فهي به املتعلِّقة االجتماعية الظواهر أما (٧)
وما مطالبه، لرفض واملتذرِّعني عليه الكاذبني أو له، امُلعاِدين باآلخرين عاهات إحداث عىل
ولكن الجمار. رمي مثل ببعضشعائره أو الوحي، بمصدر االتصال وطريقة بنبوته يتعلق
أو الضعف، مرحلة يف وهو وحمايته األعداء مع حروبه يف خاصًة الظواهر هذه تتجىل
فإنباؤه وبعثته؛ مولده بعد أو مولده ساعة ذلك كان سواء القوة، مرحلة يف وهو انتصاره
ذلك، عن بعجزهم وإخبارهم املوت، تمنِّي إىل اليهود دعاء منها كثرية، وإنذاراته بالغيب
دون التاريخ، يف لسلوكهم واستقراء الطِّباع بمعرفة ذلك يتأتى وقد أبًدا. يتمنوه لن وأنهم

(األصول، اليسري الطعام من الكثري الخلق إشباعه ص١٠٦-١٠٧). االقتصاد، ص١٥١-١٥٢؛ املحصل،
(الرشح، اليسري الطعام من الغفري والحجم الكبري العدد إشباع ص٥٩). البحر، ص١٦١-١٦٢؛
ملسة بمجرد العضال األمراض شفاء ص٦٣). (اإلنصاف، األمراض من الرض شفاء ص٥٩٦-٥٩٧).
إبراء لهم، دعائه أو ألصحابه ملسه بمجرد يده عىل العضال األمراض شفاء ص٥٩-٦٠). (الحصون،
كانت، ما أحسن فعادت ُقِلعت بعدما أصحابه أحد وعني ساعة، يف الجماعات بحرضة الرمد من عيل عني

ص٥٩-٦٠). (الحصون، دعائه بمجرد امليت إحياء
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بحرضة بدر أهل بَمصارع إنذاره ذلك ومن بالغيب، تنبؤ بالرضورة ذلك يف يكون أن
ملوازين وإدراًكا الحرب بقوانني للمعرفة نتيجة ذلك يكون وقد موضًعا، موضًعا الجيش
يف السيف عىل الضوء النعكاس فربما الطفيل سوط يف الواقع بالنور إخطاره أما القوى.
الروح وتقوية الهمم شحذ أجل من نفسيٍّا ذلك واستعمال النزال، كثرة من الشمس وهج

املعنوية.
املقلِّد عىل نفسيٍّا أثًرا ذلك يكون فقد كذلك، يكون بأن ِمشيته قلَّد الذي عىل دعاؤه أما
وارتباكه، هزل أمر إىل الجاد األمر وتحويل الرسول، مشية تقليد وهو فعل، ما هول من
بها أن ادعى الذي الحارث بنت عىل دعاؤه أما طبيعي. ميش إىل امُلصطنَع اليشء ل فتحوَّ
عليه يتعرف لم الذي الربص بدايات البياضاألول هذا يكون فقد الحال، يف فربصت بياًضا
فعل من ذلك يكون فقد وأجياًال، أجياًال رميه من بالرغم الجمار تكاثُر عدم أما الحارث.
تكون أن يُمِكن ال صغرها من ألنها أو جديد، من لريمي نفسه منه يؤخذ أنه أو الريح،
أما األرض. ومعارصلعمر السنني ماليني إىل يحتاج الجبال فتكوين الرواة؛ جيل حتى جباًال
لم رجل صورة يف أخرى ومرة الناس، بحرضة دحية صورة يف مرة مرتنَي، جربيل ظهور
كان إذا إال اآلخر، الطرف أي املخاطب؛ وظيفة اإلنسان يرى أال فطبيعيٌّ قبل؛ من أحد يَره
من معروًفا كان سواءٌ إنسان، مجرد إال فيه يَروا فلن الباقون أما املحاور. األول الطرف هو
كلها تدل فهي حراء، بغار واختفائه مكة من هروبه قصة وقائع أما كذلك. يكن لم أو قبل
من يحدث العيون إعماء أجل من بالرتاب فالرمي امُلرتَقب؛ والنرص والرعاية الحماية عىل
وعدم الرؤية. معها يصعب التي والضباب العواصف يف الحال هو كما الغبار، إثارة جراء
أمامه اإلنسان رأى إذا الرؤية زاوية خارج املوضوع كان إذا ُممِكن الغار يف له األعداء رؤية
جنب يف صلد حجر يف الباب فتح قصة أما العكس. أو قدَميه تحت الرؤية موضوع وكان
رخًوا، وليس صلد فالحجر بالتعجيز؛ اإليحاء منها القصد الصياغة، طويلة فهي الغار،
ويف الحجر نوع يف الصعوبة عىل يدل مما واجهته؛ يف وليس الغار جنب يف املفتوح والباب
مجرد وليسإىل اآلثار، علماء إىل يحتاج ما فهذا قبل من موجوًدا الباب كون أما الفتح. مكان
فيه، االختفاء أمكن ملا يومئٍذ موجوًدا كان لو بأنه املروي العقيل والدليل الراوي. رواية
اإلقناع بعلة العلة تعليل وإن األثري. البحث ُمتجاِوًزا العقيل اإلقناع يف الرغبة عن يكشف
عىل يدل ما بقدر واقعي، يشء عىل يدل ال أنه الروايات تاريخ من معروٌف الكمي والتحديد
حتى ظاهًرا زال ما بأنه الزمان عىل والتأكيد االختالق. يف بالصدق اإليحاء من قدر أكرب
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الناس وشهادة األرض. وهزات التعرية عوامل وجه يف الصمود عىل القدرة عىل يدل اليوم
موضوعية رؤية إىل للفرد الذاتية الرؤية تتحول حتى رضورية؛ األرض أرجاء كافة من
رشوط أحد وهو للتحدي، إبراز لهو الثاني الباب األرضفتح أهل قدرة عدم وإن للجماعة.
الباب رؤية بإمكانهم كان الذين قريش من الحارضين بجموع االستشهاد ويُعاد املعجزة.
اليوم حتى باقية ويَديه وكتَفيه رأسه آثار توجد عندما إعجابًا األمر ويزداد هناك. كان لو
بعوامل إال يتأثر وال الكتَفني، أو الرأس أو اليد بآثار ينطبع ال الحجر أن مع الحجر، يف
يف تغريات إحداث عىل َلقادرة األرضية االهتزازات وإن السنني. مئات مدى عىل التعرية
تم أنه الهارب يراه وما وتنغلق، تنفتح ومغارات أبواب أنه عىل اإلنسان يتخيله ما الصخور
وقد الرمال. يف رساقة فرس قوائم ترسخ الصورة تكتمل ولكي األعداء؛ أعنُي عن إلخفائه
القدمان فتغوصفيها رملية، كثبان منطقة إىل الوصول الركضحتى شدة من ذلك يحدث
والخوف الرتقب مرحلة يف هذا املكان. يف نفسها حول العجالت وتدور املركبات تغوص كما
فتظهر الغلبة، أسباب من والتمكُّن الشوكة وقوة عنها اإلعالن بعد أما البعثة. انتصار وقبل
الظواهر ببعض البداية يف ترتبط وقد األعداء. وجه يف والوقوف والنزال املقاومة وقائع
تمٍر من جابر غرماء قضاء أمكن فكذلك الطعام تكثري أمكن فكما الطعام؛ مثل األخرى
مكان يف بالجنب، التمر وبقي يسري، بتمٍر راكب أربعمائة عمر وتزويد بجانبه، ُحِيش يسرٍي
الدعوة حالة يف األعداء وجه يف الرتاب رمي نمط وعىل األمام. يف وليس األعني عن خاٍف معنيَّ
عني فيُصيب الحرب، يوم الكفار وجوه يف رميه العلنية الدعوة بعد أيًضا يُمِكن الرسية،
َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما النقلية: الحجة تأتي تأكيًدا ذلك وليزداد فينهزموا. واحد كل
أو اإلشعاعات أو الغازات من نوًعا ذلك اعتبار يف املعارصين بعض يُغايل وقد َرَمى﴾. هللاَ
العلم، ُمجارات عن بعجزهم إحساًسا واألصدقاء، األعداء بني يفرِّق ال الذي النووي الغبار
الحروب، يف أخرى معجزات تحدث قد الجديدة. املعجزات من نوع إىل العلم وتحويلهم
وأثناء البعثة قبل املدن تُحمى وقد عنه. أربد دفاع مثل مجهول، وبعضها معلوم بعضها
وتالوة مكة، غزوه عام بالحجار الفيل صاحب أبرهة جيش هللا رمي مثل له، إكراًما والدته
ُمحاط الرسول شخص أن فكما يحميه. ربٌّ فللبيت ودعوة؛ بركة اآلن حتى القرآن يف ذلك
وجود من ذلك يمنع وال مدينته. وقدسية شعائره، ومركز مولده، مكان فكذلك بالرعاية
عن تبحث الهجرات، موسم يف الحال هو كما غفرية، بجموع الصحراء يف جارح طري
كما عليه حطَّت وروائحه، طعامه وبقايا الجيش وجدت فلما قاحلة. صحراء يف طعامهم
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القديم املعنى بهذا املعجزات كانت لذلك يشء.18 منه يبقى فال الزرع عىل الجراد يحط
من جديًدا نوًعا الدليل وأصبح صدقها، أو النبوة وقوع عىل دليًال تُعد ولم مسدوًدا، طريًقا

قصده. وتحقيق الوحي اكتمال مع ُمتِفًقا وإرادة، عقًال البرشي، التحدي هو التحدي،

ص٣٥٣- اإلرشاد، ص٨٦-٨٧؛ ج٢، (الفصل، بالغيوب اإلنذار ص٣٥٦). (املواقف، بالغيب إنباؤه 18
إنظاره أصًال. يُثِبتونه ال وأنهم ذلك، عن بعجزهم وإخبارهم املوت، تمنِّي إىل اليهود دعاء .(٣٥٤
عمر بن الطفيل سوط يف الواقع بالنور إخطاره موضًعا. موضًعا الجيش بحرضة بدر أهل بمصارع
الحارث بنت خطب إذ قوله مات. أن إىل يرتعش يزل فلم كذلك؛ كن مشيته حكى إذ للَحكم قوله الدويس.
الوقت، يف فربصت كذلك. ولتكن فقال بياًضا. بها أن أبوها له فقال املزني، حارثة أبي بن عوف بن
هللا إال يُحيص ال ما ترميه الذي الجمار رمي كثري؛ ذلك وغري املشهور، الشاعر الرصاء بن شبيب أم وهي
بحرضة دحية أتى ثم دحية صورة يف مرة مرتنَي؛ جربيل ظهور املوضع. ذلك يف حجمه يزيد ال عام كل
فمثل الضعف مرحلة يف الدفاع وقائع أما بعدها. ُرؤي وال أحد يعرفه لم رجل صورة يف وأخرى الناس،
ال عليه وهم الغار دخوله يَرونه، ال وهم قريش من مائة بحرضة وخروجه عيونهم، عم برتاٍب رميه
االختفاء أمكنه ملا يومئٍذ هنالك كان ولو قط، فيه يكن لم الغار جنب يف صلد حجر يف الباب فتح يَرونه،
أهل يزوره حني، وكل عام كل اليوم إىل ظاهر وهو أذرع، ثماني من أقل إال البابنَي بني ليس ألنه فيه؛
سامًلا إزاحته عىل قدروا ما األرض أهُل الحجر ذلك يف الثاني الباب فتح رام ولو املسلمني. من األرض
قريش جموع إال يكونوا لم ألنهم مئونة؛ بال الطالبون لرآه يومئٍذ هنالك الباب ذلك كان ولو مكانه، عن
اليوم، إىل باٍق يده وظاهر وِمعصمه كتَفيه وآثار الحجر، ذلك يف القديس رأسه آثار كثرية. ِمئون لعلهم
تمٍر من جابر غرماء قضاء فمثل اإلعالن بعد الحرب ظواهر أما تبعه. إذ رساقة فرس قوائم رسوخ
الحرب يوم الكفار وجوه رمي بجنبه، بقي يسرٍي تمٍر من راكب أربعمائة عمر تزويد بجنبه، ُحيش يسرِي
َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت فانهزموا؛﴿َوَما الرتاب، ذلك من يشء منهم واحد كل عني فأصاب تراب، من بكفٍّ
صاحب أبرهة جيَش هللا رمي فمثل مولده ساعَة االنتصار ظواهر أما ص٦١). (الحصون، َرَمى﴾ هللاَ
تُتىل القرآن من سورة ذلك يف ونزلت ُمنكَرة، طري بأيدي امُلنَكرة بالحجارة مولده عام مكة غزا إذ الفيل؛

بركة. اليوم إىل

158



القرآن إعجاز سابًعا:

القديمة املعجزات عن الوحي مراحل من مرحلة آخر يف الجديد البديل هو القرآن إعجاز
الطبيعة، لقوانني خرًقا القديم باملعنى املعجزة كانت اكتماله. وقبل الوحي تطور أثناء
من تسَلم ال الحس، لشهادات ونقًضا العقل، لبداهات وصدًما املألوف، غري عىل وجريانًا
لم العملية الناحية ومن العلم. بقوانني جهل عىل فتدل حقيقة كانت وإن وهم، أو خداع
كالم طبيعية، ظاهرة فهو الجديد اإلعجاز أما األولون. بها وكذَّب البسطاء، إال بها يُؤِمن
والوجدان والحس العقل إىل يتجه متعلًِّما أم أميٍّا كان سواءٌ متكلِّم، كل يعرفه منظوم حيس
خالل من الطبيعة يف هللا ِفعل من املعجزة كانت وإذا وتصديًقا. ورؤية إقناًعا فيها للتأثري
طبيعي كالم فاإلعجاز الناس؛ عامة إىل هة متوجِّ مبارشة الرسول فعل من وليس الرسول،
الكالم ينفصل وبالتايل التحدي؛ عىل قدراته ُمستثريًا كفرٍد مبارشًة اإلنسان إىل ه موجَّ حيس
فَكون الفرص، تكافؤ هو التحدي رشط كان وإذا الثانية. واسطته وعن األول مصدره عن
تكافؤ وبه تحدٍّ به اإلعجاز أن حني يف فرص، تكافؤ وال تحديٍّا فيها يجعل ال هللا من املعجزة
املعجزة؟ يف هللاَ اإلنساُن يُجاري وكيف الكل. عليه يقدر الجميع، ُمتناَول يف فالكالم فرص؛
بانتهاء ُمنقِطعة القديمة املعجزة كانت وإذا قائًما. التحدي َلكان الرسول من كانت لو
عىل وقادًرا للتحدي قابًال إنسانًا هناك أن طاملا الزمان، نهاية إىل باٍق اإلعجاز فإن عرصها
اإلعجاز فإن املايض، يف تواترها صحة القديمة املعجزة رضورات من كان وإذا فيه. الدخول
القديمة، للمعجزة تطوير إذن اإلعجاز الحارضواملستقبل. يف مباًرشا يقتيضتحديٍّا الجديد
الطبيعية املادة سيطرة من وتحريره البرشي، الشعور بناء لتغيري الوحي وسيلة كانت التي
كثري يف الوسيلة هذه تنجح لم وملا القاهر. البرشي السلطان سيطرة من أو امُلستغِلقة،
األوىل طبيعته إىل باستمرار يرجع الشعور كان بخرافة، خرافة استبدال فهي األحيان، من
البرشي الوعي استقالل بعد املعجزة دور انتهى لذلك ُمطَلًقا؛ يتغري لم وكأنه تغريَّ أن بعد



(٤) الثورة إىل العقيدة من

القدرة وتحدي الجديد الكالم إعجاز إىل القديمة الطبيعية املعجزة وتحوَّلت الوحي، واكتمال
عىل للشعور مستمرٍّا حافًزا اإلعجاز يكون ثَم ومن والترشيعي؛ األدبي الخلق عىل البرشية

التحدي.1 عىل للفكر مستمرٍّا ودافًعا الخلق،

واملعارضة التحدي (1)

مطالبة هو فالتحدي املعارضة؛ عن والعجز التحدي عنَرصي عىل الجديد اإلعجاز يقوم
وعىل واإلبداع، الخلق عىل البرشية القدرة استثارة أي القرآن؛ هذا بمثل يأتي أن اإلنسان
يف الوقوع دون التحدي، وهو القديمة املعجزة رشوط أحد الجديد اإلعجاز يُحقق النحو هذا
اإلقناع. عىل القدرة يف ومحدوديتها العقل، قوانني وهدم الطبيعة، قوانني خرق وهو مثالبها
غري الفرص يجعل هللا عند من القرآن اعتبار فإن الفرص تكافؤ يقتيض التحدي كان وملا
الرسول عند من القرآن كان ولو صنعه؟ يف ويُجاِريه هللاَ اإلنساُن يتحدى فكيف متكافئة؛
حني يف باالتصال، الرسول تأييد من أيًضا بالرغم الفرص، تكافؤ إىل أقرب التحدي َلكان
يقف أن هلل تنزيًها وليس الخاصة. اإلبداعية بقدراته إال مؤيًَّدا ليس املتحدَّى الشاعر أن

النبوات، ج١٥؛ (املغني، نبوته عىل داللتها وبيان القرآن سوى الرسول معجزات سائر يف الكالم 1
يف كَليهما ويضعون الجديد، اإلعجاز وبني القديم باملعنى املعجزات بني كثريًا القدماء يفرِّق وال ص٤٠٧).
ص٥٩؛ البحر، ص٦٣؛ اإلنصاف، ص٣٢٦؛ (الِفَرق، القديمة املعجزات باقي مع القرآن وضع واحد، باب
«التمهيد» يف كثريًا الباقالني ويذكره ص١٧٢). (التحقيق، ُمعِجز القرآن ص١٦١-١٦٢). األصول،
ج٢، (الفصل، العرب لتحدي املصاحف يف املرسوم القرآن ص١١٤-١١٥). (التمهيد، للنبوة كِذكره

شعًرا: قيل وقد ص٨٦-٨٧).

أب��ه��ر م��ن ال��ق��رآن ول��ك��ن ت��ن��ح��ص��ر ال م��ع��ج��زات��ه وإن

ص٧) (الوسيلة،

أن يف ص١٤. ج٣، الفصل، ص٤٨؛ الحصون، انظر الزمان، آخر إىل والتحدي اإلعجاز لبقاء وبالنسبة
عىل الداللة بيان يف ص١٣٦). النبوات، ج١٥؛ (املغني، نبوته عىل داللة وجعله بالقرآن تحدَّى الرسول
الظاهرة املعجزات وسائر القرآن إعجاز ويف محمد نبوة ثبوت يف الكالم ص٢٤٦، ُمعِجز، القرآن أن
بيان املعارف، هذه إىل الطرق بيان يف نبوته، معرفة يف إليها يحتاج التي املعارف يف (املغني). عليه
(املغني، به االستدالل ليصح االختصاص يف القرآن حال من يُعَلم أن يجب ما القرآن، معرفة طريقة

ص١٤٣–١٦٧). ج٦،

160



القرآن إعجاز سابًعا:

يبلِّغ فيما له يًا متحدِّ الشاعر يقف أن للرسول احرتاًما وليس صنعه، يف له يًا متحدِّ اإلنسان
قبل من معروفة نتائجه كانت لو ُممِكنًا التحدي يكون وكيف هللا. عند للناسمن ويُعِلنه به
النفي بحرف الزمان نهاية إىل بذلك عليه والحكم اإلنسان بفشل مسبًقا النتيجة وإعالن
النجاح حالة يف سواء قائم، بالعقاب والتهديد ُممِكنًا التحدي يكون وكيف «لن»؟2 للتأبيد
إذا املتحدى عضد يف ذلك يفتُّ أال العقاب؟ املتحدَّى قبول جزاء وهل الفشل؟ حالة يف أم
التحدي قبول عىل تجرُّئه عىل نتيجة العقاب سينال وبأنه خارس، بأنه ُمسبًَقا النتيجة علم
يعلمه ال خفيٍّا وليسمستوًرا معلوًما، التحدي موضوع يكون أن الطبيعي ومن به؟ والقيام
إيهاًما َلكان وإال معروف، ليشء إال التحدي يكون ال اإلعجاز؟ وفيَم التحدي فِفيَم وإال أحد،

ذاته.3 القرآن من به والعلم عليه، منصوص التحدي إن بل خداًعا، أو
أعجزهم هللا إن يُقال أن أما املعارضة. عىل القدرة لهو للتحدي األسايس الرشط وإن
أن املقهور القاهر يُطاِلب فكيف الفرص. وتكافؤ التحدي مبدأ ضد فذلك املعارضة عن
برصف يُقال أن وأما ا؟ ندٍّ يكون أن اليَدين املكتوف امُلصاِرع يُطاِلب وكيف حرٍّا؟ يكون
فللتحدي التحدي؛ رشط يف نقص أيًضا فذلك مرفوعة، التحدي عىل القوة وأن الدواعي
وجماعات، أفراًدا اإلنسانية الطاقات كل وتجنيد والدواعي، الهمم ر توفُّ منها عديدة، رشوط
البداية. منذ مة ُمحجَّ معارضة تكون ال حتى املعارضة لرشوط استكماًال وتجميًعا، تأليًفا
يستحيل املعرفة وباستحالة الصوارف، وجود وعدم الدواعي ر توفُّ إذن التحدي رشط
املتكافئ التحدي أساس عىل تقيض خارجية إرادة ل تدخُّ يعني الدواعي ورصف التحدي،

إِْن ِهللا ُدوِن ِمْن ُشَهَداءَُكْم َواْدُعوا ِمثِْلِه ِمْن ِبُسوَرٍة َفأْتُوا َعبِْدنَا َعَىل نَزَّْلنَا ا ِممَّ َريٍْب ِيف ُكنْتُْم ﴿َوإِْن 2

ِلْلَكاِفِريَن﴾ ْت أُِعدَّ َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها الَِّتي النَّاَر َفاتَُّقوا تَْفَعلُوا َوَلْن تَْفَعلُوا َلْم َفِإْن * َصاِدِقنَي ُكنْتُْم
َكاَن َوَلْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن َال اْلُقرْآِن َهذَا ِبِمثِْل يَأْتُوا أَْن َعَىل َواْلِجنُّ اْإلِنُْس اْجتََمَعِت َلِنئِ ﴿ُقْل ،(٢٢-٢٣ :٢)
ِمْن اْستََطْعتُْم َمِن َواْدُعوا ِمثِْلِه ِبُسوَرٍة َفأْتُوا ُقْل اْفَرتَاُه يَُقولُوَن ﴿أَْم ،(٨٨ :١٧) َظِهريًا﴾ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم
َواْدُعوا ُمْفَرتَيَاٍت ِمثِْلِه ُسَوٍر ِبَعْرشِ َفأْتُوا ُقْل اْفَرتَاُه يَُقولُوَن ﴿أَْم ،(٣٨ :١٠) َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن ِهللا ُدوِن
ص٣٤٩؛ املواقف، ص١٢٨-١٢٩؛ (التمهيد، (١٣ :١١) َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن ِهللا ُدوِن ِمْن اْستََطْعتُْم َمِن

ص٥٩٣-٥٩٤). الرشح،
الناس تحدَّى الذي امُلعِجز أن األشعري عن وُروي ص٨٣–٨٥. ج١، الفصل، ص١٢٦-١٢٧؛ التمهيد، 3
ج٣، (الفصل، سمعناه وال إلينا نزل وال قط، يُفاِرقه ولم هللا، مع يَزل لم الذي هو بمثله باملجيء

ص١٣-١٤).
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القوة ارتفاع تعني املعرفة كانت وإذا للنقل. أو للخلق الدواعي رصف كان سواء األطراف،
لعدم املباراة؛ بداية قبل ُمسبًَقا للنتيجة إعالن فذلك املعارضة، عن والحيلولة التحدي ومنع
هذا يف وهو املتحدَّى يستحق ال وبالتايل التحكيم؛ يف ولغشٍّ الخصَمني، بني تعاُدل وجود
يلزمه بل املواجهة، بمجرد آليٍّا يتم ال التحدي إن تثريب. عليه يكون وال تبكيت، أي الوضع
ومقارنته الوحي سماع بمجرد اإلعجاز يحدث فال واإلبداع؛ الخلق ورشوط والبحث التأمل

ورويَّة. تدبُّر إىل يحتاج بل بغريه،
وبالتايل بعدها؛ التسليم املتحدَّى ويعلن واللحظة، التو يف تقع حادثة اإلعجاز ليس
كان وإال ويتدبره، فيتأمله جديد من يحفظه حتى الحافظ ينىس هللا بأن القول يُمِكن فال
كما الفرص،4 تكافؤ وهو األول الرشط يضيع وبالتايل املتحدى؛ عمل يف خارجيٍّا تدخًال
التوحيد، بعد العقيدة أصول من أصل العدل أن قبُل من ثبت وقد العدل، ضد ذلك أن
أحد يف النبوة مثل السمعية املوضوعات بأحد يُخَرقان ال قطعيان عقليان أصالن وكالهما
محاوالت تضيع وإال ونقلها، بها العلم الطبيعي فمن املعارضة حدثت ما فإذا موضوعاتها.
مجتمٍع يف خاصًة متواتًرا، نقًال أيًضا املعارضة تُنَقل والحديث القرآن نُِقل فكما السابقني؛
كثر وقد السابقة. املقدسة الكتب عىل وتطبيقها النقل مناهج وضع يف عبقريته رت تظهَّ
يُمِكن وال بها، القرآن وتحدي املعارضة نقل مصلحتهم من كان بحيث املسلمني أعداء
وال األشهاد. وعىل عظيًما التحدي كان وقد خاصًة عنه، اإلعالن دون طويلة مدة ذلك كتمان

أنسب طبقته وعلو ببالغته االعتناء ترك لكان بالرصفة اإلعجاز كان لو ص١٢٩. ص١٢٢، التمهيد، 4
رصف جهة من القرآن يف اإلعجاز أن اعتقد من األشعري أصحاب من ص١٧٢–١٧٤). (التحقيق،
ورفع بمثله، يأتوا أن العباد وبني بينه حال هللا إن ص١٥٧). ج١، (امِلَلل، العناد من املنع وهو الداعي
واإلنس العرب ذكرنا، َمن كل الرسول بتعجيز ص٨٣-٨٤)، ج١، (الفصل، جملة ذلك يف القوة عنهم
(الفصل، معارضته عىل القدرة من الخلق هللا منع محافلهم، يف وتبكيتهم بمثله، يأتوا أن عىل والجن،
هللا أن منهما، كلٍّ عند الدوافع اختالف من بالرغم النظَّام، عند وأيًضا األستاذ وعند ص١٣–١٥). ج٣،
(املواقف، املعارضة يف إليها يحتاج التي العلوم سلبهم بل املرتىض: وقال قدرتهم. مع الناس رصف
هم خالَّ ولو وتعجيًزا، خربًا به االهتمام عن العرب ومنع املعارضة عن الدواعي رصف ص٣٥٠–٣٥٣).
قادرون العباد ص٨٥). ج١، (امِلَلل، ونظًما وفصاحة بالغًة مثله من بسورة يأتوا أن عىل قادرين لكانوا
(األصول، ذلك فعل عن مرصوفني التحدي عند كانوا أنهم غري والنظم، الفصاحة يف القرآن مثل عىل
الداللة بيان يف ص٢٤٦). ج١٦، (املغني، تقع لم مثله وإيراد القرآن معارضة أن يف ص١٨٤). ص١٧٢،

ص٢٤٦). ج١٦، (املغني، عليهم املعارضة لتعذُّر الرسول يُعاِرضوا لم أنهم عىل
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ِذكرها ويذهب تُنىس أو الكتمان، طي وتظل املعارضة فتتم النقل يف الدواعي لرصف مكان
بالتحدي فاإلحساس نقلها؛ عىل والتوفر حفظها عن وهممهم الدواعي لرصف وضبطها؛
وسائل برصف الدواعي رصف يُمِكن وال وإيصال. تعبري الفن ألن إيصاله؛ رضورة يتضمن
ثم النبوة، إيصال عىل قادرة خارجية إرادة بتدخل متكافئ؛ غري التحدي كان وإال اإليصال،
واملوافقني املخالفني من معروفة نماذج لبضعة بالفعل النقل تم وقد التحدي. إيصال تمنع
الناس وترك الناس، إيمان يذهب ال حتى املعارضة ت كفَّ لقد قيل: فإن السواء.5 عىل
كانت الدوائر بعض إن فيُقال التكذيب. يوجب ال حتى النظر؛ عن إلعراضهم املعارضة
لهذا الجدل علم نشأ قد بل املؤمنني، ضد الحجة واستخدام الناس تكذيب عىل أحرص
للمعارضة األعداء لدى إذن مصلحة هناك كانت ُمنتِقديه. ضد التوحيد عن دفاًعا الغرض؛

النبوة.6 ويكذِّبون الناس إيمان النظر يُذِهب حتى بالنظر؛
وبالغة فصاحة أهل فالعرب الناس؛ عىل شبهة لدخول املعارضة تَُكف أن ويستحيل
شعر رواة وهم الصحيح، من املنتَحل كشف واستطاعوا فنهم، يف شبهة عليهم تدخل وال
خوًفا املعارضة تُمنَع أن يُمِكن وال عدمها.7 من الشبهة وقوع حالة يف الحكم عىل وأقدر
املذاهب ظهرت وقد واإلبداع. الخلق وحرية الفرص تكافؤ يتطلب فالتحدي السيف؛ من
حضارة بأنها كلها الحضارة وُعِرفت خوف، دون واملعارضة واآلراء واألفكار والنظريات
تُرِهبها ال املفكِّرين وشجاعة بالحجة. الحجة وقرع الربهان، ومطالبة الحر، والفكر العقل
املعارضة مصري وهل التاريخ. يف كثرية ذلك عىل والنماذج االضطهاد، يهيبها وال السيوف
بالقلم املعارضة عن عجزوا عندما األصح، هو العكس إن بل بالسيف؟ مواجهتها باستمرار
التحدي؛ وقبول بالقلم املعارضة إال أمامهم يكن فلم خوف، دون بالسيف املعارضة أو
عن يمنعهم كان ما والقتال باملحاربة العرب اشتغال وإن بالسيف.8 املعارضة إىل لجئوا

املناقضات يف العرب عادة املعارضة كانت بل ص٥٩٨. الرشح، ص١٢٣؛ التمهيد، ص١٧٢؛ التحقيق، 5
ص٥٩٠). (الرشح، والرد والتحدي والتقليد

الحقيقة؛ عىل معجزات توجد ال وأنه التحدي، عىل اإلنسان قدرة الباقالني ويُثِبت ص١٢٤. التمهيد، 6
إحياء عىل وال السماء، إىل الصعود عىل حتى عاجز غري فاإلنسان ذلك؛ من حزم ابن َعجب إىل أدى مما

ص٦٥-٦٦). ص٨٠-٨١، ج٥، (الفصل، اخرتاعها وال األجسام خلق عىل وال املوتى،
ص١٢٥. التمهيد، 7

(التمهيد، املعارضة إظهار من منع سيوفكم خوف يكون وأن عارضته، قد العرب تكون أن أنكرتم ما 8

ص٣٤٩-٣٥٠). اإلرشاد، ص٤٤٧–٤٥٠؛ النهاية، ص٥٩٢–٥٩٨؛ الرشح، ص١٢٢–١٢٥؛
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لم وإن وقتال. حرب أهل أنهم كما وفصاحة، شعر أهل فهم التحدي؛ وقبول املعارضة
واملعارضة التحدي عن تشغلهم أال فاألَوىل الدين، يف والتفقه العلم عن الحروب تشغلهم
النرص من ألبلغ التحدي يف النرص وإن دعامته. عليه الذي ووحيه وكتابه اإلسالم لجوهر

جيوشها.9 هزيمة من األمة َألمىضعىل الوحي هزيمة وإن بالسيف،

اإلعجاز أوجه (2)

عىل دليًال يكون ال املعنى بهذا وهو الصفات، مبحث يف الكالم صفة مع اإلعجاز يدخل قد
أو آخر، يشء إلثبات وسيلة وليس بذاته، مستقل موضوع الكالم ألن النبي؛ دعوى صدق
ال االختالف هذا فإن اإلعجاز سبب يف االختالف من وبالرغم تكذيبه.10 أو شخص، تصديق
اإلعجاز سبب يف فاالختالف حولها؛ االختالف من بالرغم له متعددة أوجه وجود من يمنع

اإلعجاز.11 واقعة يف يقدح ال

والبالغة؟ النظم يف اإلعجاز هل (أ)

إعجاز فهو العقل، مبادئ هدم أو الطبيعة، قوانني خرق بمعنى معجزة القرآن يكن لم إذا
تقليد يُمِكن وال تقليًدا ليس أصيل أدبي عمل إذن القرآن التقليد. استحالة بمعنى أدبي
هو كما صوري، كموضوع وليس شعوري، كعمل املرة هذه إذن القرآن تناُول يتم مثله.
أي مادي؛ موضوع هو وال ُمطَلقة، خارجية بإرادة وربطه ِقَدمه أو القرآن، خلق يف الحال
القرآن فهل ينتقل. ال أو ينتقل ، متلوٍّ أو مكتوب مسموع أو مقروء كيشء أو كجسم القرآن
كلها، األسماء وعلَّمه آدم هللا كرَّم ولقد ناطق، اإلنسان ألن نظًرا وفصاحته بنظمه ُمعِجز
فالعرب وبالغته؛ بنظمه إعجاز القرآن أن وهلة ألول يبدو قد بيان؟ والفصاحة رشف واللغة
أشد فاختاروا واملعارضة، السيف بني العرب ُخريِّ وقد وبالغة، ونظم وفصاحة جزالة أهل
ومستوى قوم كل لعلم طبًقا أتت قد معجزة كل كانت وإذا املعارضة. وهو الِقسَمني

ص١٥-١٦. االقتصاد، 9
الصفات ثانيًا: (الصفات)، املتعني الوعي السادس: الفصل الكامل، اإلنسان الثاني: الباب انظر 10

الكالم. (٦) السبعة،
ص٣٥٠. املواقف، 11
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فالعرب النظم؛ يف كإعجاز القرآن أتى فقد موىس؛ عند والسحر عيىس عند الطب ثقافتهم؛
فصاحته.12 مثل يف بعمل أتى فقد العرب أفصح الرسول كان وإذا وفصاحة. شعر أهم
كيف، هو بل ا كمٍّ األدبي العمل ليس واحد. كل هو بل أجزاء إىل ينقسم ال األدبي والعمل
جملة العرب من ذلك ُعِرف وقد كله، دون أدبيٍّا تذوًقا وتذوُّقه منه جزء أخذ يُمِكن وال
األلفاظ؛ بأدق املعاني عن التعبري عىل القدرة أي البالغة؛ إىل النظم يُتجاَوز وقد وتفصيًال.13

دقيقاتها.14 إىل تصل أن كلها اإلنسانية العلوم تعجز معاٍن عىل القرآن اشتمل فقد
القرآن كان فإذا مًعا؛ ولغوية عقائدية بُحَجج ذلك عىل القدماء بعض اعرتض وقد
وإذا حادثًا، القرآن يكون أن بد فال تقليده أمكن وإن تقليده، للحادث يُمِكن فال قديًما

معلوٌم بمثله، املعارضة عن والعجم العرب وعجز عليه وظهوره القرآن ثبوت فإن نظُمه؛ ُمعِجٌز القرآن 12
ألساليب املخالف والنظم األسلوب مع الجزالة اجتماع ص٣٢٦). (الِفَرق، الرضوري للعلم امُلوِجب بالتواتر
األشعري، عند أيًضا والفصاحة الجزالة ص١٧٢–١٧٤). التحقيق، ص٣٤٩-٣٥٠؛ (اإلرشاد، العرب
ص١٨٣؛ األصول، ص١٥٧؛ ج١، (امِلَلل، املقابلة عجز اختيار والنظم البالغة حيث من ُمعِجز فالقرآن
الجزالة من به اختُص ما ص٣٤٩). (املواقف، املعتزلة بعض الرأي هذا وعىل ص٨٣–٨٥). ج١، الفصل،
مثله، من بسورة يأتوا بأن العرب فصحاء به وتُحدَّى الكالم، أساليب عن الخارجة والفصاحة والنظم
ص٦٢-٦٣؛ (اإلنصاف، سنة ٢٣ يف ذلك لهم يأِت ولم والبالغة، الفصاحة أهل وهم اإلتيان عن فعجزوا
األدلة، ملع ص٣٣٤؛ (الِفَرق، نظمه يف القرآن إعجاز السنة أهل عند ص١٤٦). الدر، ص٥٩-٦٠؛ البحر،
عيىس وطب موىس سحر قومه؛ علم مستوى عىل بمعجزة أتى نبي كل ص٥٤-٥٥). النظامية، ص١١١؛
وطب موىس قوم سحر مثل ونظم، فصاحة أهل العرب ألن ص٦١-٦٢) (اإلنصاف، العرب وفصاحة
من أفصح أنا العرب، أفصح أنا الرسول: قال وقد ص٩٠–٩٣). املعالم، ص٤٨–٥٣؛ (الحصون، عيىس

ص٣٤٢–٣٤٤). الغاية، ص٤٤٧–٤٥٠؛ النهاية، ص٥٨٦–٥٨٨؛ (الرشح، بالضاد نطق
وعند ُمعِجًزا، ليس ذلك دون ما وأن فصاعًدا، منه سورة أقل مقدار األشعرية عند منه امُلعِجز مقدار 13

يبطل وبالتايل ص٥٩٤)؛ الرشح، ص١٦–١٨؛ ج٣، (الفصل، الحق وهو وكثريه، كله القرآُن اإلسالم أهل
مجموعه بمثل يأتي أن املانع فما آية أو ُكَليمة بمثل يأتي أن اإلنسان قدر إذا بأنه القائل االعرتاض

ص٣٤٦–٣٥٦). (الغاية،
جوامع مزيد غري من املقصود عىل مبني رائق رشيف بلفظ سديد معنًى عن التعبري هي البالغة 14
(املواقف، الجاحظ وعليه ص٥٤٩-٣٥٠)، (اإلرشاد، الوجيزة بالعبارة الكثرية املعاني عىل الداللة الكِلم؛

شعًرا: وقيل ص٣٥٠).

س��ل��ف��ا م��ا ع��ل��ى أس��ًف��ا ب��ال��ع��ج��ز اع��ت��رف��ا ح��ت��ى ال��ب��ل��ي��غ وأع��ج��ز

ص١٧٢–١٧٤) التحقيق، ص٧؛ (الوسيلة،
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أو الحروف ترتيب يف إذن اإلعجاز ليس نفسه؟ هللا يتحدى فكيف هللا فعل من الكالم كان
التحدي.15 يُبِطل اإللهي الكالم ألن إلهيٍّا؛ كالًما وليس خالص، إنساني فالكالم النظم؛

هللا كالم لتجعل اللغة من اإلنسان اشتقها التي والبالغة النظم قواعد تطبيق وإن
نقلته لدى القرآن حفظ أما وكالمهم.16 البرش لغة مقاييس عليه تطبَّق خالًصا إنسانيٍّا
الرواية، ملناهج يخضع الذي نقله أو حفظه وليس القرآن هو فاملهم ُمعِجًزا، فليس ورواته
حافًظا وكان مسلًما يكن لم وإن النبوة، يدعي لن وبالتايل مسلم؛ وناقله حافظه أن كما
يف الوحي وتحقيق األمة وإجماع التواتر فهناك الوحيد؛ الدليل هو القرآن فليس للقرآن،
ودل قل ما هي البالغة كانت فإذا البالغة؛ وجوه عىل القدماء اعرتضبعض كما التاريخ.17
دون الغرض بهذا تويفِّ قصائدهم، من قصيدة وأشعر العرب خطب من خطبة أبلغ فإن
يف الصحابة اختلف وقد كثرية. ذلك عىل والشواهد القرآن، بالغة وبني بينها كبري تفاوت
قواعد عليها تنطبق ال ألنها سوره؛ بعض منهم البعض استبعد لقد حتى القرآن، بعض
إال املصحف يف اآلية تُوَضع ولم الجمع، عند مشكلة ذلك سبب وقد وأصولها. العربية البالغة
عرصه أهل أفصح كان محمًدا أن ريب فال مراتب صناعة لكل كان وإذا يمني. أو بيِّنة عن

أنه واملعتزلة؛ والنصارى اليهود حجة أيًضا وهي القدماء! رأي يف والباطل الزيغ أهل حجة هذه 15

ال والقديم قديمة صفٌة املكتوب املقروء بمعنى القرآن ص١٢٦). (التمهيد، قديم كالم تحدي يُمِكن ال
أو اللسان يف الحال؟ يف هللا يخلق وكيف العبد. فعل والتالوة القارئ فعل القراءة ومعنى ُمعِجًزا، يكون
ألنه ُمعِجًزا؛ يكون ال والقديم مقروء، وهو قديمة، صفة القرآن ص٤٥١–٤٥٥). (التمهيد، الحروف؟ يف

ص٣٤٦–٣٥٦). (الغاية، كسب والقرآن حادثًا، ليس
عليه يصح الذي الوجه يف مثل: الجبار، عبد القايض يذكرها التي املوضوعات من ذلك يُالَحظ 16

الكالم بعض يفضل فيها التي الفصاحة بيان يف غريه، دون الفصيح بالكالم القادرين بعض اختصاص
يف الكالم يصح له الذي السبب بيان يف الكالم، فصاحة يف التفاضل يقع الذي الوجه يف بعض، عىل
بيان يف رضورية، إال تكون ال الفصيح الكالم يصح معها التي العلوم أن يف الفصاحة، ويف التفاضل
ثم ص١٩١–٢٢٦). ج١٦، (املغني، خالصة إنسانية مقاييس كلها وهي الفصيح، بالكالم الذي صحة
القرآن كون يصح الذي الوجه بيان يف مثل: القرآن، إعجاز مسائل عىل الجبار عبد القايض يطبِّقها
وما القرآن إعجاز وجوه يف العادة، عن خارجة الفصاحة رتبة يف بمزية القرآن اختصاص يف ُمعِجًزا،

ص٢٢٦–٣١٦). ج١٦، (املغني، يصح ال وما يصح
من وليس يقيني، قطعي بطريق ُمعِجز القرآن أن إثبات من بد ال ُمعِجًزا، يكون ويُحَفظ يُنَقل ما 17

ص٣٤٦–٣٥٦). (الغاية، رين املتأخِّ تخرُّصات أو األولني خلق
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نفي من بالرغم شعًرا بالقرآن إن أيًضا يُقال وقد القرآن.18 إعجاز سبب هو وهذا ريب. وال
والقصائد الُخطب من كثٍّا فيه وإن فائدة، بال تكراًرا فيه وإن لحنًا، فيه وإن لذلك، القرآن
وإذا ونقصانًا. وزيادة بل وتناقًضا، سقًطا فيه لوجدوا البلغاء تتبَّعها لو بحيث الطويلة،
اعترب لذلك وبالغته؟19 بفصاحته القول يُمِكن فكيف فارسية، ألفاظ القرآن يف كانت
الرسول، عىل وال هللا عىل تدل ال أعراض مجرد العرب، كالم جنس من القرآن أن البعض
عىل الناس يقدر بل والبالغة، النظم حيث من ُمعِجًزا ليس وبالتايل مثله؛ عىل العرب يقدر
الزنج إن بل العباد، كالم يف وال هللا كالم يف ال إعجاز، النظم يف فليس منه. أحسن هو ما
النظم قواعد يعلموا لم ولو حتى منه، وبأفصح بمثله اإلتيان عىل قادرون الخزر ك والرتُّ
األصلية النصوص ضاعت فقد النظم؛ يف اإلعجاز يكون أن يُمِكن وال التأليف. وأصول
بها يتعبَّدون الناس زال وما األصلية، بلغتها اإلطالق عىل تُحَفظ لم بل واإلنجيل، للتوراة
وال واألشعار، النظم يف متفاوتة أمور هي والبالغة النظم إعجاز يف قيل ما إن اليوم.20 إىل

دون سورة أقرص تُعاِدل وقصيدة خطبة أبلغ (أ) حزم: ابن ينقلها التي األربعة الُحَجج هي هذه 18

ليستا واملعوذتنَي الفاتحة إن مسعود ابن قال حتى القرآن بعض يف الصحابة اختالف (ب) كبري. تفاُوت
مراتب صناعة لكل (د) يمني. أو ببيِّنة إال املصحف يف اآلية تُوَضع لم الجمع عند (ج) القرآن. من
النهاية، ص٥٣–٥٥؛ الحصون، ص٣٥٠-٣٥١؛ (املواقف، عرصه أهل أفصح كان ومحمد زمن، كل يف

ص١٤-١٥). ج٣، الفصل، ص٤٥٠-٤٥١؛
ْعَر﴾، الشِّ َعلَّْمنَاُه ﴿َما (أ) مثل: عليها، ويرد الجبار القايضعبد بعَضها يذُكر التي االعرتاضات هي وتلك 19

بال تكرار منه (ج) بألسنتهم. العرب ستقني عثمان قال أن لدرجة اللحن فيه إن (ب) ِشعر. القرآن ويف
وتناقًضا، سقًطا فيه لوجدوا البلغاء تتبعها لو بحيث الطويلة والقصائد الُخطب من كثري فيه (د) فائدة.
وقد عندنا، عليه هو ما أضعاف الرسول عهد عىل القرآن كان الروافض اإلمامية وعند ونقصانًا. زيادة بل
مثل: مسائل، عدة يف «املغني» يف منها بعض عىل ويرد ص٦٠١-٦٠٢)، (الرشح، فيه األحزاب سورة زيدت
القرآن يف طعنهم بطالن يف والتغيري، والتحريف والنقصان الزيادة حيث من القرآن يف طعنهم بطالن يف
اللغة يف معقولة غري أمور وِذكر فارسية فيه بأن القرآن يف طعنهم بطالن يف والتطويل، التكرار جهة من
سليمان، بن وعباد الفوطي وهشام النظَّام إال املعتزلة، بعض عند لذلك ص٣٨٧–٤٠٥). ج١٦، (املغني،
للرسول تحكُّم وهو املوتى، إحياء كاستحالة وقوعه ومحاٌل والنظم، التأليف حيث من ُمعِجز القرآن
ص٥٠-٥١). الحصون، ص١١٩–١١٢؛ التمهيد، ص١٨٣؛ ص١٠٨، األصول، ص٢٧١؛ ج١، (مقاالت،
هو وما مثله عىل قادرون فالعباد ص١٣٢). (الِفَرق، نظمه يف القرآن إعجاز يكون أن النظَّام أنكر 20
العباد، عليه يقدر والنظم التأليف أن وعنده ص٣٤٤). ص١٤٣، (الِفَرق، والتأليف النظم يف منه أحسن
النظم يف فليس منه؛ وأحسن مثله عىل قادرون والعباد دعواه، يف صدقه عىل داللة أو بمعجزة وليس
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سهل أمر الغريب فالنظم النوع؛ يف وليس الدرجة يف اختالف إال وبينها القرآن بني يوجد
اإلسالم يف الداخلة األمم من العرب لغري اإلعجاز يكون وكيف تقليده.21 ويُمِكن سماعه بعد
فقط، والبالغة النظم يف إذن اإلعجاز ليس التحدي؟ شعراؤها يقبل والتي له، املعادية أو
يقع وقد رشيعة، أو عقيدة نظاًما، أو فكًرا املعنى يكون وقد املعنى، إىل ذلك يتجاوز بل
اقتناعهم بعد بالوحي بالعربية الناطقني غري من كثري آمن وقد العربية، يعرف ال ملن هذا
بعد فيما ذلك يكون وقد بأسلوبه، جمالية انطباعات لهم تحدث لم وإن ونظمه بخصائصه
بل عملية، رشيعة أو نظرية عقيدة فقط ليس فاإلسالم العربية؛ وتعلُّم التعريب، إىل دافًعا
كان لذلك باإلسالم؛ لالقتناع مقدمة هي العربية باللغة علم كل أن كما تعريب، حركة هو
والبالغة، بالنظم اإلعجاز حالة يف نفسها، واللغة مسلمني. العرب وكل عربًا املسلمني كل
وصياغة، بيانًا فقط ليس والوحي املعاني، إليصال وسيلة مجرد اللفظ املعنى. إىل تُِحيل
وال دليًال. كان ملا وإال معنًى، هو نظًما يكون أن قبل فالقرآن ومعنًى؛ مضمون هو بل

إن ص٢٧-٢٨). االنتصار، ص٣٤٤؛ ص١٦٥، (الِفَرق، إعجاز الناس كالم نظم يف ليس أنه كما إعجاز
نظمه بتآليف العلم عدموا وإن منه، وبأفصح القرآن بمثل اإلتيان عىل قادرون والخزر ك والرتُّ املعتزلة
املعتزلة، راهب املردار موىس أبي وعند ص٢٧-٢٨). االنتصار، ص٢٢٩؛ (الِفَرق، لهم مقدور فالعلم
ص١٠٨؛ األصول، ص١٦٥؛ (الِفَرق، منه أفصح هو وبما القرآن بمثل يأتوا أن عىل قادرون الناس
اإلعجاز مسألة البالغي، اإلعجاز حزم ابن يرفض كما ص١٢٦). التمهيد، ص١٠٤؛ ص٤٢، ج١، امِلَلل،
النصوص وضياع الرتجمة بدليل والبالغي؛ النظمي باإلعجاز التحدي بهما ليس واإلنجيل التوراة يف
مجرد بل للنبي تحكًما ليس القرآن سليمان، بن وعباد الفوطي هشام وعند ص١٢٧). (التمهيد، األصلية
مثله عىل يقدرون العرب؛ كالم جنس من القرآن الرسول، عىل أو هللا عىل تدل ال واألعراض أعراض،

ص٤٦٠-٤٦١). (النهاية، القرآن بإعجاز التمسك لهم يستمر فلم كالمهم، عىل قدرتَهم
طويل وخرطوم ذئيل، ذنَب له الفيل، ما أدراك وما الفيل، ما الفيل مثل: ملسيلمة، عدة محاوالت هناك 21

تمنعني، الشارَب وال ين، تغريِّ املاءَ ال تنقني، كما نقي ضفدَعني، بنت ضفدع يا ص٣٤٩-٣٥٠). (اإلرشاد،
شعًرا: أيًضا قيل وقد طحنًا. والطاحنات حصًدا، فالحصادات زرًعا، والزارعات

ال��س��ق��ي��م��ا ال��ف��ؤاد ي��ص��دع وال��ه��وى ق��ل��ب��ي ل��ي��ص��دع ُم��ع��ِل��نً��ا وق��را
ال��ي��ت��ي��م��ا ي��دعُّ ال��ذي ف��ذل��ك ـ��ن ب��ال��دي��ـ ي��ك��ذب ال��ذي أرأي��ت

ص١٢٧-١٢٨) (التمهيد،

ص٥٩٤). الرشح، ص٣٥؛ (املواقف، مسيلمة محاوالت بدليل سماعه بعد سهل أمر الغريب النظم
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عن مستقل واملعنى معنًى، له يكون أن دون فهمه يُمِكن وال فهمه، دون به اإليمان يُمِكن
به ويشعر العقل، يُدِركه الذهن، يف مستقل معنًى ، املفرسِّ وعن اإلمام وعن الرسول وعن هللا
واملؤوَّل، والظاهر واملتشابه، امُلحَكم وجود وإن األعيان. يف ًقا متحقِّ الحس ويراه الوجدان،
الصلة لتحديد مضبوطة قواعد بوضع املعنى أحكام رضورة عىل َليدل واملجاز، والحقيقة
فيه، باملتناقضات ى يسمَّ ما عن الكشف إىل السبيل لهو املعنى فهم وإن واملعنى. اللفظ بني

والرتاجيح.22 التعارض علم هو بأكمله علم إىل الفقه أصول علم يف ذلك ل تحوَّ لقد بل
كان فإذا النظمي؛ اإلعجاز يف خاطئًا وضًعا موضوعة كلها القضية إن الحقيقة ويف
للعادة، خارق يشء حدوث بمعنى الرسول، يد عىل معجزة حدوث يعني ال األدبي اإلعجاز
معجزة. أنه عىل لإلعجاز ر تصوُّ فذاك الفريد، األدبي العمل بهذا ي أمِّ رسول تبليغ وهو
عىل اإلنسانية للقدرة تحدٍّ فهو بمثله، واإلتيان التقليد استحالة هو اإلعجاز كان وإذا
أو النبي قدرة إظهار وليس اآلخرين، قدرة تحدي باإلعجاز فاملقصود والخلق. التأليف
وخرق املألوف عىل الخروج وهو التقليدي، املعجزة بمعنى النبي يد عىل خارجية قدرة
الفني اإلبداع لقوانني خرًقا املعنى بهذا اإلعجاز ليس العقل. مبادئ وهدم الطبيعة قوانني
تحدي بل القديمة، املعجزة معنى هو فهذا النبي، صدق إلثبات خارجية إرادة ِقبَل من
الجديد املعنى بهذا حتى اإلعجاز أن والحقيقة األدبي. العمل هذا بمثل اإلتيان عىل البرش

قاًرصا. يظل
فنان ألي معه يُمِكن ال فني نحٍو عىل الكالم ترتيب أي النظم، هو امُلعِجز كان فإذا
فني؛ عمل كل يف يحدث وهذا خالًصا. أدبيٍّا إعجاًزا هنا اإلعجاز يكون بمثله، يأتي أن آخر
فنانًا. يكون ال نفسه املقلِّد إن بل بمثله، اإلتيان أو تقليده يُمِكن ال األصيل الفني فالعمل

كان إذا مثل: والبالغة، النظم يف اإلعجاز عىل اعرتاضهم مجال يف االعرتاض هذا مثل القدماء ويُثري 22

وهناك بمجموعها أم بمفردها املعاني هذه حدود هو فما وبالغته، ونظمه وجزالته فصاحته يف اإلعجاز
يف الداللة، أهمية ُمثِبتًا الجبار عبد القايض ويرد ص٤٥٢–٤٦١). (النهاية، اإلعجاز؟ وجه حول اختالف
تعاىل منه وقع إذا الكالم أن يف دليًال، يكون أن الكالم حق من أن يف القرآن، يف مطاعنهم جملة ذكر
فوائد أن يف معناه، معرفة دون به اإليمان يجب إنما القرآن إن قولهم بطالن يف داللة، يكون أن فيجب
بطالن يف السلف، وال الرسول بمعرفة يختص ال بالقرآن هللا مراد أن يف تُعَرف، أن يصح ومعانيه القرآن
يف طعنهم بطالن يف الباطنية، عند يُمِكن ما عىل ظاهره غري باطنًا تأويًال القرآن يف للتنزيل بأن القول
بذلك يتصل وما به واملراد تأويله يُعَلم قد املتشابه أن يف واملتشابه، امُلحَكم عىل يشتمل حيث من القرآن

ص٦٠١-٦٠٢). الرشح، ص٣٥٠–٣٥٢؛ املواقف، ص٣٤٥–٣٧٨؛ ج١٦، (املغني،
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نظًرا القانون؛ أو اليشء عن واملعنى املعنى عن النظم فصل استحالة إىل باإلضافة هذا
القدماء. عند البالغة تعريف بذلك يقتيض كما عضويٍّا، ارتباًطا باملضمون الشكل الرتباط
يستطيع فال أساًسا، فنيٍّا خاطئ احتمال بمثله الناس يأتي أن احتمال عن إذن يُقال فما
الكافية، واملهارة العلم ولديه ذلك إمكانية يف كان ولو حتى آخر، فنيٍّا عمًال يقلِّد أن فنان
يف مهارته وتكون مقلِّد، عمل مجرد بل أصيًال، فنيٍّا عمًال الحالة هذه يف عمله يكون فال
أسلوبًا ليس أصًال التقليد كان وملا الطبيعة. وليس الصنعة يف اإلبداع، يف وليس التقليد
يقلِّد الذي الفنان أن تُثِبت ما بقدر القرآن إعجاز التقليد استحالة تُثِبت ال وبالتايل فنيٍّا،

الفني. الخلق إىل طريًقا ليس األمر نهاية يف فالتقليد اإلطالق؛ عىل فنانًا ليس

بالغيب؟ اإلخبار يف اإلعجاز هل (ب)

يعرفها لم األولني. بأخبار وإخبارنا القرآني القصص يف القدماء عند بالغيب اإلخبار يتجىل
يف القصص هذه أمثال لديهم كانت العرب أن والحقيقة أمثالها.23 يعرفوا ولم العرب
العربية األوساط يف معروفة كانت التي اإلرسائيليات ويف العربي، والقصص الكهان أقوال
بقصص قصًصا القائم، للقصص معارضته هي القصص نزول أسباب إن بل اليهودية،
قد املايض فحوادث غيبًا؛ ليس واملايض غريهم. من قصًصا أقل املسلمون يكون ال حتى
فالقصص والحفريات؛ الوثائق ودراسة اآلثار علم طريق عن معرفتها ويُمِكن بالفعل وقعت
وعلوم والحفريات للوثائق يُمِكن إذ بُمعِجز؛ ليس األولني أخبار وِذكر املعنى بهذا القرآني
كما األولني بأخبار القرآني القصص أخرب لو ذلك، حدث لو وحتى بذلك. تقوم أن التاريخ
القصص هذا يقص األمي النبي هذا أن يف املعجزة فليست التاريخ، علوم يف الوثائق تفعل
أنه عىل الجديد لإلعجاز ر تصوُّ أيًضا فذلك كاتبًا؛ حتى أو آثار، عالم وال مؤرًخا، يكن ولم

بأن القطع مع املاضني أخبار من كان وما األولني قصص عىل اشتماله ص٥٩٢–٥٩٨. الرشح، 23
ُكنَْت تعلمها﴿َوَما وال الكتب دراسة زمانه جميع يف منه يفهم ولم يقرأ، وال يكتب ال أميٍّا كان الرسول
الرسالة، ص٦٢-٦٣؛ (اإلنصاف، اْلُمبِْطلُوَن﴾ َالْرتَاَب إِذًا ِبيَِمينَِك تَُخطُُّه َوَال ِكتَاٍب ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو
األولني أقاصيص ص٣٥٠–٣٥٣). اإلرشاد، ص١١٢؛ األدلة، ملع ص١٣٠-١٣١؛ التمهيد، ص١٤٤–١٤٧؛
ما نحو عىل األولني وأحوال املاضني بقصص األخبار من فيه ما عىل العاقل أقر لو ص٢٠٤). (الطوالع،
بالعلوم االشتغال وعدم األمية، من النبي حال من ُعِرف ما املاضية، والتواريخ السالفة الكتب به وردت

ص٣٤٥). (الغاية، … الغائبات من أخرب بعدما ق تحقَّ عما األخبار من فيه وما والدراسات،
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بأن لتُوحي األمية حجة أن كما الطبيعة، قوانني خرق أي التقليدي؛ باملعنى قديمة معجزة
السامعني أخبار هو اإلعجاز إن بل الوحي، إنكار إىل تؤدي وبالتايل مؤلِّفها؛ هو محمًدا
واألوهام. الظنون وسط الحقائق وضاعت اآلراء، فيها وتضاربت واندثرت، مَضت بحوادث
الحالية، التاريخية البحوث بنتائج القصص هذا صدق من التحقق إمكان هو اإلعجاز
الحالية بالنتائج عليها وأحكامه السابقة األمم عقائد عن القرآن روايات صدق من والتحقق
بل ذاك، وال هذا ال القصص من الغاية أن والحقيقة املقدسة. للكتب التاريخي النقد لعلوم
لإلنسانية التاريخي الرصيد من واالستفادة السابقة، التجارب من األخالقي الدرس إعطاء
هو حوادث. إىل يُشري وال معاٍن عىل يحتوي إخباريٍّا، وليس تعليمي قصص فهو وخرباتها؛
كقانون وعرضه الفردي، الوعي وليس التاريخي الوعي طريق عن للمعاني عرض إعادة
صدقه براهني أحد هو للمعنى التاريخي التحقق وهذا مستقل. كمعنًى وليس للتاريخ

العقيل.24 النظري الربهان إىل باإلضافة
بل املاضية، الحوادث عن واإلخبار األولني قصص يف ال بالغيب اإلخبار يتمثل وقد
ألن السابقني؛ أخبار من الغيب إىل أقرب وهو بها، واإلخبار املستقبل بحوادث التنبؤ يف
إال غيبًا ليس بها العلم فعدم وقعت؛ قد املايض حوادث أن حني يف بعد يقع لم املستقبل
ال اآلخر البعض يعلمها وال البعض يعلمها حوادث وقوع أن كما باملعلوم، الجهل بمعنى
املستقبل بحوادث اإلخبار أن والحقيقة باملستقبل.25 تنبًؤا يكون ال بها واإلخبار غيبًا، تكون

:١١) ُفَؤاَدَك﴾ ِبِه نُثَبُِّت َما الرُُّسِل أَنْبَاءِ ِمْن َعَليَْك نَُقصُّ ﴿َوُكالٍّ مثل: اآليات، من عديد من ذلك يتضح 24

اْألَْلبَاِب﴾ ِألُوِيل ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن ﴿َلَقْد ،(١٧٦ :٧) يَتََفكَُّروَن﴾ َلَعلَُّهْم اْلَقَصَص ﴿َفاْقُصِص ،(١٢٠
اْلَقَصُص َلُهَو َهذَا ﴿إِنَّ ،(٥٧ :٦) اْلَفاِصِلنَي﴾ َخرْيُ َوُهَو اْلَحقَّ يَُقصُّ هلِلِ إِالَّ اْلُحْكُم ﴿إِِن ،(١١١ :١٢)

.(٦٢ :٣) ﴾ اْلَحقُّ
اْألَْرِض أَْدنَى ِيف * الرُّوُم ُغِلبَِت * ﴿الم مثل: ذلك، عىل لالستدالل كثرية قرآنية آيات القدماء يذكر 25

هللاُ ﴿َوَعَد َشِديٍد﴾، بَأٍْس أُوِيل َقْوٍم إَِىل ﴿َستُْدَعْوَن َمَعاٍد﴾، إَِىل َك ﴿َلَرادُّ َسيَْغِلبُوَن﴾، َغَلِبِهْم بَْعِد ِمْن َوُهْم
﴿َلتَْدُخلُنَّ … َقبِْلِهْم﴾ ِمْن الَِّذيَن اْستَْخَلَف َكَما اْألَْرِض ِيف َليَْستَْخِلَفنَُّهْم اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن
﴿ِليُْظِهَرُه بَُر﴾، الدُّ َويَُولُّوَن اْلَجْمُع ﴿َسيُْهَزُم ،﴾… َوُرُسِيل أَنَا َألَْغِلبَنَّ هللاُ ﴿َكتََب ،﴾… اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد
﴿إِْن ،﴾… َونَِساءَُكْم َونَِساءَنَا َوأَبْنَاءَُكْم أَبْنَاءَنَا نَدُْع تََعاَلْوا ﴿َفُقْل ُكوَن﴾، اْلُمْرشِ َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه يِن الدِّ َعَىل
باللذَين «اقتدوا سنة»، ثالثون بعدي «الخالفة الحديث: ومن اْلَمْوَت﴾، َفتََمنَُّوا … اْآلِخَرُة اُر الدَّ َلُكُم َكانَْت
عن وإخباره صفني، يوم ُقِتل وقد الباغية.» الفئة «تقتلك لعمار: وقوله وعمر»، بكر أبي بعدي؛ من
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مسار معرفة عىل قدرة هو بل يقع، ال الذي املجهول معرفة بمعنى بالغيب إخباًرا ليس
قائم فالتنبؤ والشعوب؛ األمم بتاريخ املايضواملعرفة تجارب عىل بناءً املستقبل يف الحوادث
قوانني تحقيق هو له. وجود ال غيبي علم اكتشاف وليس التاريخ، بقوانني معرفة عىل
قوانني معرفة فإن أميٍّا، محمد كان لو وحتى املايض. يف قت تحقَّ كما املستقبل، يف التاريخ
معرفة هي ما بقدِر والوثائق، باآلثار معرفة أو كتابة أو قراءة إىل تحتاج ال التاريخ
السيايس القائد ويتمتع السيايس، الوعي أساس التاريخي فالوعي الشعوب؛ بحركة فطرية
ال ذلك. عىل شاهد والزعماء القادة وتاريخ أميٍّا، كان ولو حتى بكَليهما، املحنَّك والزعيم
ُممِكن باملستقبل اإلخبار ألن بالغيوب؛ اإلخبار بمعنى املستقبل عن اإلخبار إذن النبوة تعني
مصري ومعرفة الحارضة، األوضاع وتحليل األمم، تجارب ورصد التاريخ، حوادث باستقراء
علوم أو التاريخ، فلسفة أو التاريخ، علم إنساني، علم وهذا التاريخ. لقوانني طبًقا األمة
املستقبل، أو الحارض أو املايض يف العالم يف يحدث يشء فال غيبيٍّا، علًما وليس املستقبل،
هو باملستقبل وتنبًؤا الغيب عن إخباًرا الجديد اإلعجاز وجعل معرفته. لإلنسان ويُمِكن إال
اإلخبار ليس األخرية. مرحلته يف الوحي وظيفة ليست وهي الوراء، إىل النبوة بوظيفة رجوع

عجز حني لعباس قوله أما بحريا. ونار بغداد كنائبة واملعامالت الفتن من يحدث وما النجايش موت
أصبت إن وقلت أحد، معكما وليس الفضل أم عند بمكة وضعته الذي املال «أين الفداء: نفسه عن
كان بل غيبًا، يكن لم عباس حوزة يف املال ألن بالغيب؛ تنبًؤا ليس فهو كذا.» وللفضل كذا هللا فلعبد
فيحتوي النظَّام؛ مثل املعتزلة بعض مع األشاعرة ذلك يف ويتفق اآلخر. للبعض ومعلوًما للبعض مجهوًال
املبدأ وأحوال اإللهية، العلوم دقائق وعىل واآلتية، املاضية املغيَّبات عن األخبار عىل األشاعرة عند القرآن
جيل ظاهر املستقبل غيوب ِعلم ص٣٥٠). املواقف، ص١٧٢–١٧٤؛ (التحقيق، األخالق ومكارم واملعاد،
ص١٨٣-١٨٤؛ (األصول، التواريخ أصحاب يجالس ولم الكتب يعرف لم ي أمِّ وهو ص٦٣). (اإلنصاف،
كما املستقبل، يف كانت غيوٍب عن اإلخبار ومنها ص١٢٦–١٣٠). التمهيد، ص١٤-١٥؛ ج٣، الفصل،
ج٢، الفصل، ص١٨٤؛ (األصول، مني واملنجِّ الكهنة تخمني وجه عىل ال التفصيل، عىل عنها الخرب يف وقع

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٣٥٣). اإلرشاد، ص١١٢؛ األدلة، ملع ص٨٥؛

ال��م��غ��يَّ��ب ل��س��ائ��ر وُم��خ��ِب��ر ال��ك��ت��ب ل��ك��ل ج��ام��ٌع ه��و إذ

ص٧) (الوسيلة،

ص١٤٣؛ الِفَرق، ص١٨٤؛ (األصول، واآلتية املاضية األمور عن اإلخبار يف القرآن إعجاز النظَّام وعند
ص١٥٧). ج١، امِلَلل، ص١٤٣؛ الِفَرق، ص٢٧-٢٨؛ االنتصار،
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اإلخبار النبوة وظيفة فليست القرآني؛ اإلعجاز أوجه أحد أو النبوة عىل دليًال الغيوب عن
معرفة يُمِكن ولكن السابقة، الوحي مراحل يف الحال كان كما باملستقبل، والتنبؤ بالغيب
لبقاء قوانني وجود تُثِبت التي البرشي التطور وقوانني التاريخ، حوادث باستقراء املستقبل
إذن يُمِكن الجماعي. أو الفردي البرشي السلوك قوانني من ابتداءً لفنائها، أو املجتمعات
املستقبل، يف مصريها املايضوالحارضمعرفُة يف معيَّنة الحارضلجماعة السلوك باستقراء
إن الحارض. يف وقرائن املايض يف شواهد عىل بناءً للمستقبل معرفة بل غيبًا، هذا وليس
حوادث استقراء طريق عن املايض يف للحارض قراءة بل بالغيب، تنبؤٍّا ليس النبوة تحقيق
الحارضعىل إسقاط طريق الحارضعن للمايضيف وقراءة التطور، قوانني املايضومعرفة
االجتماعي للرصاع قوانني فهناك الحارض. وقرائن ه موجَّ نمطي ماٍض إىل املايضوتحويله
يتصارع عندما أي والباطل، الحق يتعادل فعندما والنرص. بالهزيمة يتعلق فيما والتاريخي
يُساِندها ال التي املحضة القوة إىل يعود فاألمر لذاك؛ ويوًما لهذا يوًما الغلبة تكون باطالن،
إن الباطل، عىل للحق بالرضورة فالغلبة والباطل الحق بني الرصاع يكون وعندما حق،
النرص، يف األول عن تعبريًا النبوءات معظم كانت ولو املستقبل، ففي الحارض يف يكن لم
تحقق أنها ويظن الرؤية تتحقق ثم ملعنوياتها، وتقوية لعزيمتها شحذًا الجيوش بها تُخِرب
حرية منها الشعوب، سلوك تحكم عامة مبادئ عىل االتفاُق التاريخ قوانني ومن للنبوءة.26
توجيه من وبالرغم الشعوب. كل بها تعرتف إنسانية عامة ملبادئ طبًقا والسلوك االعتقاد
كرامة يكون قد بالغيب فالتنبؤ اإلعجاز، من الوجه هذا عىل االعرتاضات بعض القدماء
إقصار وهو األنبياء. من فقط وليس والكهنة، مني املنجِّ من يقع أنه كما معجزة، وليس
اإلصالحية الحركة أن إال ُمعِجًزا.27 يكون ال بغيب ليس ما وكأن الغيب، عىل للمعجزة
وصفها يف خطابي، أدبي أسلوب يف التاريخ، وقوانني القدماء إعجاز بني تجمع الحديثة
قديمة معجزة نفسه االنتشار هذا وكأن التاريخ، يف مثيلها يُشَهد لم برسعة اإلسالم انتشار

ذلك الجيش ولِنعَم أمريها، األمري ولِنعَم القسطنطينية، «لتفتُحنَّ القسطنطينية: فتح نبوءة مثل وذلك 26

يف جديدة كقوة اإلسالم وظهور يها، وتردِّ اإلمرباطورية بحال علم عىل يدل وهو (الحصون). الجيش»
التاريخ.

هل (ج) والكهنة. مني املنجِّ من أيًضا تقع قد (ب) كرامة. تكون قد (أ) ثالثة: اعرتاضات القدماء ه يوجِّ 27
ص١٦١–١٦٥؛ الحصون، ص١٥١-١٥٢؛ املحصل، ص٣٥٠؛ (املواقف، ُمعِجًزا؟ بغيوب ليس ما يظل

ص١٤٧–١٥١). الرسالة،
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التنبؤ أن والحقيقة التاريخ. ومسار التطور لقوانني عقلية صياغة دون جديد، إعجاز أو
واضح هو وكما إرسائيل، بني لدى السابقة أنماطها لها النبي، وظائف كأحد باملستقبل،
األنبياء من قدرة أقلَّ النبوة وخاتم األنبياء آخر وهو محمد يكون وملاذا املسيح. نبوءات يف
ألصل وتحقيًقا االستحقاق، لقانون تخضع ألنها غيبية؛ فليست املعاد أمور أما السابقني؟
الترشيع. علوم يف أدخل هي بل غيبية، أموًرا ليست والحرام الحالل أمور أن كما العدل،

الترشيعي اإلعجاز (ج)

العقلية األُُسس وهي العدل، أصل وتطبيق االستحقاق قانون من الترشيعي اإلعجاز ويندرج
الدولة. وإقامة الرشيعة وضع حتى والوعيد الوعد مقدمتها ويف املعاد، أمور عليها تقوم التي
االستحقاق قانون مثل العقلية، أُُسسها معرفة يُمِكن بل غيبية، أموًرا ليست املعاد فأمور
ال وما يجب وما البرشي، السلوك قواعد عىل فتدل والحرام الحالل أمور أما بالعقل.
أي املعنى؛ مستوى عىل ذلك القدماء الحظ وقد ودين. ملة كل يف والنواهي األوامر يجب؛
الحكمة يف قوا دقَّ الذين فهم الفقه أصول علماء أما العملية. والفضائل األخالقية الحكمة
وال التاريخ، يف والتحقق العقل كمال عىل قائمة كربى معاٍن تثبت فبالنبوة الترشيعية؛
عقل، كل يُدِركها مستقلة معاني ولكنها الرسول، شخص يف فقط املعاني هذه تتحقق
يحتاج وال العادات، خوارق بمعنى معجزات إىل حاجة بال إنسان، كل صدقها من ويتحقق
والحقائق الخلقية املعاني ولكن اإلرادة.28 وحرية العقل استقالل إىل إال لتصديقها اإلنسان

بال بغتًة والعملية النظرية الحكمة يف العظيم املبلغ هذا الرسول بلوغ وهو الحكماء، طريق هو وهذا 28

والغزايل الجاحظ استدل فقد اإليجي؛ عد الثاني املسلك هو وهذا ص٢٠٤). (الطوالع، ممارسة أو تعلُّم
حيث وإقدامه الحكيمة، وأحكامه العظيمة، وأخالقه تمامها، بعد الدعوة وحال النبوة، قبل بأحواله
تلوَّنت وقد حاله يتلوَّن لم وأنه عادة، ذلك المتنع الناس من إياه هللا بعصمة ثقة ولوال األبطال. يُحِجم
مجموعها ولكن نبوته، عىل يدل ال كان وإن منها، واحد كل أن عِلم تتبَّعها َمن أموٍر من األحوال به
جعلها التي العجيبة األخالق من الحكماء أفضال عن يُحكى ما يِرد فال لألنبياء، إال يحصل ال مما
عند الرابع املسلك وهو ص١٥١). املحصل، ص٣٥٦؛ (املواقف، واآلخرة الدنيا يف ألحوالهم قدوًة الناس
م ألتمِّ والحكمة بالكتاب بُعِثت أني فيهم، حكمة وال لهم كتاب ال قوٍم بني الرسول، ادعى فقد الرازي؛
ففعل الصالح؛ والعمل باإليمان العالم وأنور والعملية، العلمية قوتهم يف الناس وأكمل األخالق، مكارم
الحكماء، مسلك من قريب وهذا ذلك، إال للنبوة معنًى وال هللا، وعده كما كله الدين عىل دينه وأظهر ذلك
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والجماعات، األفراد حياة يف عمليٍّا قت وتحقَّ ورشائع، نُُظم إىل تحوَّلت قد العامة اإلنسانية
واكتشافات علمية حقائق مجرد كانت ولو التاريخ. يف حركات وأصبحت دوًال، ست وأسَّ
لها.29 أمثلٌة الطبيعية العلوم ويف والحسابية والرياضية الهندسية العلوم يف َلكانت رياضية،
السابقة. املراحل يخص وال اكتماله، عند الوحي مراحل آخر يخص الترشيعي فاإلعجاز
دون جوانب عىل بالرتكيز اإلنساني، الوعي تطوير يف املساهمة السابقة املراحل مهمة كانت
ولكن عيىس، رشيعة يف الحب عىل ومرة موىس، رشيعة يف القانون عىل مرة أخرى؛ جوانب
جانب عىل للرتكيز وجه ال وأنه اإلنساني، الشعور استقالل إعالن أمكن الوحي اكتمال عند
واألمكنة العصور لكل شاملة كلية وحقيقة ُمتكاِمل، ترشيعي نظام إىل الحاجة وإنما واحد،
هو كما فقط املايض يف ليس الدين، يوم إىل قائم الترشيعي التحدي وأن األوىل، مبادئها يف
والتحدي البالغي اإلعجاز يف الحال هو كما الحارضفقط يف وال القديمة، املعجزات يف الحال
التحدي أي والقانوني، واالقتصادي والسيايس االجتماعي بالنظام فالتحدي الخلق. يف
فالتحدي األيديولوجيات، عرص يف نعيش ُكنا وإذا والباقي. القائم هو الفكرية، باملذاهب
عرص فالعرص وإعجازها. بمعجزاتها القديمة التحديات لكل الوريث هو األيديولوجي
االحتماالت حساب طريق عن إال بالغيب، إخبار أو ونظم بالغة عرص وليس أيديولوجية
الترشيعي اإلعجاز ويضم املستقبلية. العلوم يف الحال هو كما باملستقبل التنبؤ أو للمجهول،
استنباط ثم التاريخ، يف ورصيدها البرشية الحكمة عىل تقوم التي العامة األصول جانبنَي:
وسياسات. واجتماعيات وصناعات فنون يف واملكان، الزمان يف وتحقيقها الرشيعة أحكام
عن البحث وطرق االستنباط قواعد تقوم املتشابهات، إحكام عىل اللغة قواعد تُساِعد وكما
النظري. التعارض فيحلُّ الواقع يف وبتحقيقها واملكان، للزمان طبًقا املبادئ بتكييف العلة
لظروف طبًقا تكيفات الحقيقة يف هو املبادئ مستوى تناُقضعىل أنه البعضعىل ظنه وما
األصول.30 علم من الثاني الشق يف أي الفقه؛ أصول علم يف الترشيعي فاإلعجاز عرص. كل

بعض ذلك الحظت وقد ص٩٣–٩٧). املعالم، ص١٥٣؛ املحصل، ص٣٥٧؛ (املواقف، قريبان واملسلكان
ص١١٤–١٤٧). (الرسالة، وأدب ومواعظ ِحكًما القرآن يف رأت عندما اإلصالحية الحركات

(الغاية، خارقة ألنها ُمعِجزًة والحسابية والهندسية الرياضية العلوم َلكانت خارق ألنه ُمعِجًزا كان لو 29
ص٣٤٦–٣٥٦).

(األصول، الرشيعة حكم غريه معجزة منه يُستنبَط وال منه، الرشيعة أحكام جميع استنباط 30

بعًضا بعضه يُناِقض القرآن بأن ادعاؤهم امللحدة ُشبَه ومن ص٥٣–٥٥). الحصون، ص١٨٣؛
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أيًضا بل االجتهاد، يف االستنباطي النظري املستوى عىل فقط ليس الترشيعي واإلعجاز
ويف النظم يف الواقع، ويف الفكر يف إعجاز فهو والتاريخي؛ االجتماعي التحقق مستوى عىل
االجتماعية، األبنية وتغيري الجماهري، وتجنيد الدعوة، نرش عىل القدرة حيث من التاريخ،
وقت أقل يف والروم، الفرس قديمتنَي، إمرباطوريتنَي ألكرب وريثة أصبحت جديدة دولة وبناء
وتاريخي، اجتماعي تغريُّ لحركة واعية طالئع إىل العربية الجزيرة قبائل تحوَّلت ممكن.
واالقتداء التمثل عىل قدرًة األمة وجدان يف تمثِّل زالت ما القيادة ويف التنظيم يف مثًال وأعطت
بقدوة لحاًقا هو التاريخ يف التقدم أصبح أن لدرجة أفضل، عالم إىل والتطلع الواقع ورفض

الخلفاء.31 وبسرية الصحابة

القايض مثل القرآن، إعجاز داخل الرشيعة مبادئ بعض القدماء يذُكر لذلك ص٥٩٨-٥٩٩)؛ (الرشح،
عليه يكون أن يجب ما املنكر، عن والنهي باملعروف واألمر اإلمامة موضوع مع وتداُخلها الجبار، عبد
أو للعلم تابًعا وخصوًصا، عموًما الرشائع من يلزم ما جملة به، يختص وما النبي حال القرآن، إعجاز

ص٩٧–١٠٩). ص٧-٨، النبوات، ج١٥؛ (املغني، االجتهاد الظن،
والدخول رشيعته يلزم ما بيان مثل: متفرِّقة، عبارات يف البُعد هذا إىل وامُلحَدثني القدماء بعض ويُشري 31

عن بعيًدا يُقيم أنه مع العلية، والكماالت األوصاف ورشيف األخالق عظيم من نفسه يف حاله دعوته، يف
ص٤٢٥). ج١٦، (املغني، أمية أمة يف نشأ يهذِّبه، وحكيًما يؤدِّبه معلًِّما يصحب ولم كفاف ُقْوته املآل،
الذي املنهج ص٧٦–٧٨). ص٥٠-٥١، (الحصون، والضالالت الجهاالت من خرجت التي األمة حال

ص١٦٩-١٧٠). (التحقيق، األمم هداية يف اتبعوه
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والرسالة، إليهم وامُلرَسل إليه وامُلرَسل امُلرِسل أطراف؛ أربعة عىل تحتوي النبوة كانت إذا
أول النبوة موضوع إليه امُلرَسل فإن العقليات، أول التوحيد موضوع امُلرِسل وكان
لدينا فيكون بامُلرِسل ِصلته تتحدد هل إليه: امُلرَسل يف حينئٍذ السؤال ويكون السمعيات،
يف األفقي البُعد فيظهر وبالرسالة إليهم بامُلرَسل صلته تتحدد أم النبوة، يف الرأيس البُعد
لتاريخ املتتبِّع إن الرسالة؟ عىل أم الشخص عىل النبوة ترتكز هل أخرى: وبصيغة النبوة؟
النبوة كشخصدون النبوة عىل الرتكيز أي للنبوة؛ واضًحا تشخيًصا هناك يجد العقائد علم
الرسل بني التفضيل ويف العصمة، ويف واملعراج، اإلرساء كشخصيف النبوة وتظهر كرسالة،
عالقته يف مرة وزوجاته، وأصحابه ونسبه أوالده الذاتية؛ سريته يف تتشخص ثم واألنبياء،
فما البدن. إىل بالنسبة ومرة الروح إىل بالنسبة مرة باملادي، عالقته يف ومرة بالصوري
الكذب صفات من عليه يستحيل وما والفطنة، والتبليغ واألمانة الصدق صفات من له يجب
رشوط أنها إال إليه للُمرَسل كانت إن صفات وهي البالدة، أو والتهور والكتمان والخيانة

الرسالة. ألداء

كشخص النبوة (1)

كثري يف تتعلق ال والتي الذاتية، وسريته الخاصة الرسول حياة يف كشخص النبوة وتظهر
القدماء ويُعطي الناس. بحياة يتصل فعيلٌّ مضموٌن لها ُمتواِتر كتبليغ بالرسالة األحيان من
األنبياء، تفضيل ويف النبي، عصمة ويف واملعراج، اإلرساء يف صة املشخَّ النبوة لهذه نماذج

الذاتية. سريته ويف



(٤) الثورة إىل العقيدة من

واملعراج اإلرساء (أ)

العقل انحسار مرحلة يف رة املتأخِّ العقائد يف إال العقائد من كجزء املوضوع هذا يظهر لم
يف ولكنه النبوة، يف اإليمان موضوعات كأحد يُذَكر املبكِّرة العقائد ففي النقل؛ وزيادة
وجربيل، والرباق، املنتهى، وسدرة السبع، السموات يفوصف تفصيًال يزداد رة املتأخِّ العقائد
الشعبي الخيال من أخرى وأحيانًا السرية، علوم من أحيانًا مستَمدة مادة وهي وميكائيل.
أن يُالَحظ رة املتأخِّ العقائد كتب يف الواردة الروايات إحدى وبتحليل فيه.1 واملصنَّفات
قد عائشة، أَم هاني أُم بيت يف بعدها، أو الهجرة قبل وقوعها، ووقت مكان يف الخالف
املهاجرين بني آخر تنافًسا يكشف قد أو الواقعة، رشف لنيل الزوجتنَي بني تنافًسا يكشف
الرسول يبدأ ولم لألنصار. الهجرة وبعد للمهاجرين الهجرة قبل الرشف، لنيل واألنصار
الصحبة تكون وال هللا. ورسول الوحي رسول وميكائيل، جربيل مَلَكني؛ بصحبة إال رحلته
وهو املسجد إىل حماله ثم املنزلة، ورفعة الصديق مرتبة عن تعبريًا ويساًرا؛ يمينًا باثننَي إال
السري من أفضل املسجد إىل فالحمل وحكًما؛ علًما وملئه وغسله قلبه صدر لشق طاهر مكان
نقيضمناظر عىل صدره حنيشق يتألم ولم الصالة، أفعال يف الحال هو كما املسجد، إىل به
ال املرة هذه األلم أن حني يف البرش، آلالم له تحمُّ يزداد حتى املسيح، فيها تألَّم التي الصلب
جربيل، وقام نجاح. أم فشل عدم، أم وجود لأللم؛ الديننَي ر تصوُّ عن يعربِّ وهذا له. وجود

ص١١؛ (اإلبانة، املعراج حديث ص١٠٠-١٠١). (الفقه، ضالٌّ ُمبتِدع فهو رده وَمن املعراج خرب 1

النبوي»، املعراج يف الُعلوي «املنهاج مصنَّف إىل ويُحال كافر، فهو أنكره من ص٣٢٣). ج١، مقاالت،
الدردير، ص١٣؛ الكتاب، ص١١٤-١١٥؛ (الحصون، بها اإليمان يجب التي العقائد جملة يف اإلرساء

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف قيل وقد ص٥٨). الخريدة، رشح ص٧٢-٧٣؛

يُ��درى ل��ق��دٍس ل��ي��ًال م��ك��ٍة م��ن اإلس��را ال��ن��ب��ي ه��ج��رة وق��ب��ل
َك��لَّ��م��ا رب��ا ال��ن��ب��ي رأى ق��د ل��ل��س��م��ا ع��روٌج إس��راء وب��ع��د
ف��رض خ��م��س��ي��ن ب��ع��د خ��م��ًس��ا ع��ل��ي��ه واف��ت��رض وان��ح��ص��ار ك��ي��ف غ��ي��ر م��ن
أض��رار ب��ال خ��م��س��ة وف��رض ب��األس��رار األم��ة وب��لَّ��غ
أه��ل��ه واف��ى ال��ص��دق وب��ال��ع��روج ل��ه ب��ت��ص��دي��ق ص��دِّي��ق ف��از ق��د

ص٣٧–٤٢) (العقيدة،
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سابق نمط وللواقعة الوحي. ملك ألنه والحكمة؛ العلم فيه ووضع بالغسل، ميكائيل، وليس
وتخليصه منه، السوداء املضغة ورفع وغسله، صدره شق يف البعثة قبل النبي كرامات يف
ونقطة البداية نقطة السماء؛ إىل القلب إىل املسجد من الطهارة أفعال وكلها الشيطان. من
له وصًفا العقائد مصنَّفات تُعطي أن دون الرباق الرسول وركب بينهما. واملحمول النهاية
املسجد إىل الطريق ويف له. نهاية ال فيه الشعبي الخيال قدر ألن رَي؛ السِّ كتب تُعطي كما
يقطع وهو حوله وينظر الرباق يركب أن الطبيعي من ولكن تُذَكر، ال عجائب رأى األقىص
من خاصًة والقفار، الفيايف عابري من غريه يراه ال ما يرى أن الشاسعة، املسافات هذه
يقود وهو البعثة قبل الطريق مناظر من فيها ما ويعرف الرحلة، هذه عىل تعوَّد رسول
املسلمني ِقبلة هي التي املقدس بيت يف إماًما يصيلِّ أن الحال وبطبيعة الشام. إىل القوافل
من الرجوع بعد إال بعُد تُفَرض لم والصالة يصيلِّ وكيف العتيق. البيت إىل تتحول أن قبل
والرسل؛ باألنبياء إماًما وصىلَّ بعدها؟ املسلمني عىل الصالة ُفِرضت فقد واملعراج؛ اإلرساء
املقدمة. عىل والنهاية الوسيلة، عىل مقدمة الغاية تكون أن الطبيعي ومن األنبياء. خاتم ألنه
املقدس بيت إىل السماء من املالئكة نزول فيتطلب واألنبياء الرسل مع باملالئكة صالته أما
كم يُذَكر وال للجميع. اإلمامة إبراز يف زيادًة والرسل األنبياء عىل تفضيل أفعل وهي أوًال.
فضة؛ من وِمرقاة ذهب من فِمرقاة املعراج أما كانت؟ صالة أيَة وال اإلرساء أخذ الوقت من
كلُّ إليهما يصبو معدننَي أغىل والفضة والذهب قضيبان، قطاٍر ولكلِّ معراج، مساٍر فلكلِّ
بل خالًصا، روحيٍّا ليس املعراج أن ويبدو الدنيا. ومتع والغنى الثروة يف راغبًا إنسان
إىل الهواء يف طريًا السماء إىل العروج يحتاج وهل ماديَّني. معدننَي من مادي معراج هو
يمينًا مالئكة ه تحفُّ وأبهًة وجماًال بهاءً الركب يزدان وحتى معدني؟ وطريق مادي مسار
يُخِرب سماء عتبة كل وعىل وتكريًما. وزينًة صحبًة امللكي باملوكب يحفان يساًرا، ومالئكة
ويزداد قلبه، فيَُرس فضله، فيظهر ويعظِّمونه، به بون فريحِّ الرسول، بقدوم مالئكته جربيل
الزبرجد من واألخرى األحمر بالياقوت السماء توصف أخرى صياغاٍت ويف لربه. شكره
وصُف وهو والياقوت! بالدر مكلَّلة الذهب من وأخرى الفضة من درجاته وإحدى األصفر،
حرمان عن يعربِّ ربما مجوهرات تاجر وصف أو وعرفها، الجواهر هذه كل رأى غنيٍّ
تكون حتى مادية السماء وهل إليه. ويجذبهم فيهم يؤثِّر أن الخيال يستطيع حتى الناس؛
واألصفر األحمر بني األلوان وتمايز املعدن ثنائية وتُالَحظ وفضة؟ ذهب من درجات فيها
وصًفا ذلك يكون وقد مبارش. غري بطريق (الفضة) واألبيض (الذهب) األصفر أو رصاحًة،
ياقوت من املعادن ع تنوُّ يُالَحظ كما الطيف، أللوان أو والصفرة، الحمرة الشفق؛ أللوان
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ثم به يُرسى بالذي وكيف مرتنَي. الياقوت وتكرار وياقوت، در وفضة، ذهب وزبرجد،
عن النفس يُبِعد الذي كله الحيس املادي النعيم هذا إىل ويلتفت اللقاء، إىل شوق ويف يُعَرج
وهنا املطاف. نهاية لوصف املنتهى سدرة وبها سبًعا السموات تكون وقد الروحي؟ نعيمها

التصوف.2 علوم عىل ويعتمد الدين أصول علم يتوقف
باروخ صعود مثل األديان، تاريخ يف التقليدي نمطها لها الرؤية هذه أن والحقيقة
يُشاِبهها ما ولها اليهود. عند القوة رمز نار؛ من مركبة أو عمود عىل السماء إىل ودانيال
امُلبتغى هي لتُصِبح (كوريا) الرشق ديانات يف السماء إن بل اليونان، أساطري يف أيًضا
يف للتأثري الرواة يخلقها التي الشعبية األساطري إىل أقرب الصيغة بهذه فهي واملطلب.
للحارضين واالجتماعي النفيس الواقع كل واستعمال اإليمان، بعواطف واللعب النفوس،
لنفسه النبي ورؤية بدر، غزوة يف الكفار هزيمة عىل رمز هو هل والتأثري. اإلقناع أجل من
التي يوحنا رؤية مثل قبل، من عديدة ُرًؤى يف الحال هو كما فاتًحا، مكة سيدخل وهو
ُمعاِرضة كلها الرواية أن الحقيقة الرومانية؟ اإلمرباطورية عىل املسيحية بانتصار تبرشِّ
فيه اكتمل إنسانية. ورسالة واقعي دين فاإلسالم ورسالته؛ وطبيعته ومنهجه اإلسالم لروح
إىل الوراء، إىل عود الرواية ولكن االختيار، حرية لإلرادة وأصبح العقل فيه واستقل الوحي
يف السابقني األنبياء من أقل األنبياء خاتم يكون ال حتى إرسائيل؛ بني عند األنبياء قصص
العداء حد اليهودية، خاصًة القديمة، والديانات الجديد الدين بني فيه املنافسة تصل مجتمٍع
هي هل غيبيٍّا. دينيٍّا ليس واإلسالم غيبية جوانب إىل الرواية تُشري العلنية. والحرب السافر
مثل رصفة، فردية هنا التجربة ولكن الحسية؟ بالرؤية تجريبي نحٍو عىل للعالم مشاهدة
قاب كان لقد شاهد؟ وماذا رأى وماذا رمًزا. إال إيصالها يُمِكن ال التي الصوفية تجارب

قلبه صدر وشق املسجد، به جاءوا حتى فاحتماله هانئ، أم بيت يف وغريهما وميكائيل جربيل نزول 2

يف عجائب ورأى األقىص، املسجد إىل وسار الرباق، وركب وحكًما. علًما ومأله جربيل وغسله يتألم، ولم
ومرقاة ذهب من ِمرقاة معراج عىل … واملالئكة والرسل باألنبياء املقدس بيت يف إماًما وصىل طريقه،
محمد بسيدنا جربيل يُخِرب سماء كل باب وعند مالئكة، يساره وعن مالئكة يمينه وعن فضة، من
واالستقبال ملك … لربه شكًرا فيزداد قلبه، فيَُرس فضله، فيظهر ويعظِّمون، بون فريحِّ الباب، مالئكَة
من واألخرى األحمر بالياقوت السماء تصف أخرى صيغة وهناك ص٧٢-٧٣). (العقباوي، سلطاني
(اإلسفراييني، والياقوت بالدر مكلَّلة الذهب من وأخرى الفضة من درجاته وإحدى األصفر، الزبرجد
وميكائيل يمينه عن جربيل الرباق عىل املنتهى، سدرة السبع، السموات ص١٣). الجوهرة، ص١٣٨-١٣٩؛

ص٣). (التوحيدية، يساره عن
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يفعل كما لها، وخياالت صوًرا رأى ولكنه ذاتها، املوضوعات يَر لم إنه أي أدنى؛ أو قوَسني
يستفيد علوًما منها أخذ هل والصوفية. واألدباء للشعراء يحدث وكما البعثة، بعد األنبياء
يبلِّغها ولم أخذها التي العلوم هذه هي وما خالصة؟ ذوقية تجارب أنها أم الناس، منها
وكيف للرسول؟ مكافأة هي هل الفردية؟ الذوقية التجارب من العامة الفائدة وما للناس؟
املعجزات باقي مثل معجزاته من معجزة هي هل بعد؟ تتم لم والرسالة املكافأة تُعطى
عنها، بديًال الجديد اإلعجاز أتى وقد وجود. لها يُعد لم املعنى بهذا املعجزة ولكن القديمة؟
ومن الشكل حيث من والترشيعي، األدبي البرشي التحدي وهو الكفاية، القرآن إعجاز ويف
منهج يُطاِبق ما وهو رصفة، تجريبية تعليمية منها الغاية كانت وإذا املضمون. حيث
عىل السابقة األمم تجارب النبي سماع ثم أثناءها، الصالة فرض فإن النسخ، يف اإلسالم
الصلوات عدد وتخفيض العبادات، ل تحمُّ عىل والشعوب األفراد قدرات يف أنبيائها لسان
فرض وهو منها، الهدف قت حقَّ قد كلها العبادات تكون الخمسصلوات، إىل الخمسني من
تُصِبح وبالتايل لخرباتها؛ وطبًقا السابقة األمم تجارب عىل بناءً األمة عىل الخمس الصلوات

وتأويل. تفسري إىل حاجة يف كلها الرواية
فنيتان صورتان فهما خالًصا، روحيٍّا واملعراج اإلرساء ر تصوُّ البعض يُؤثِر لذلك
ورمزان للسعادة، وطلبًا املعرفة عن بحثًا املأل إىل الروح ولصعود البدن، عن النفس لتميُّز
جائز وهذا واملفارقة. التعايل عىل قدرته وإىل الشعور، يقظة إىل يُشريان واملفارقة للتعايل
والعقل امُلنفِعل العقل بني االتصال نظريات يف قبل من حاولوه وما الفالسفة، طريقة عىل
يف ال النوم يف الروحية الرحلة هذه ت تمَّ وقد النبوة. نظرية يف قبل من حاولوه ما أو ال، الفعَّ
التواتر؛ حد إىل الرواية تصل لم تقدير أقىص وعىل بالعني. ال بالروح الرؤية ت وتمَّ اليقظة،
إلمكانية نظًرا قطعيٍّا املقدس بيت إىل مكة من اإلرساء كان وإذا اليقني. تُفيد ال وبالتايل
البعض يُحاِول وقد ظني.3 السماء إىل املقدس بيت من املعراج فإن بعد، عن النفس رؤية

املعراج.» ليلة محمد جسد ُفِقد «ما عائشة: قول عىل واملعراج لإلرساء الروحاني التفسري هذا يعتمد 3

(رشح الرسول من سمعته فلربما قولها، يف يطعن ال فذلك عائشة تُوَلد أن قبل بمكة املعراج كان إذا أما
بعينه. ال بفؤاده رأى الرسول أن الصحيح ص١٣٨). الخيايل، ص١٣٨؛ النسفية، ص١٠٠-١٠١؛ الفقه،
مشهور، السماء إىل األرض من واملعراج بالكتاب، ثبت قطعيٌّ املقدس بيت إىل الحرام املسجد من اإلرساء
لم املعراُج املعتزلة وعند ص١٣٨-١٣٩). (التفتازاني، آحاد ذلك غري أو العرش أو الجنة إىل السماء ومن
اإلرساء؛ املعتزلة يُنِكر وال االعتقاد، يُوِجب وال به العمل يجب الواحد وخرب اآلحاد، أخبار يف جاء ألنه يكن؛

181



(٤) الثورة إىل العقيدة من

السيارة، األفالك وبحركات مكان، إىل مكان إبليسمن بانتقال يُماثَل بأن علميٍّا؛ ذلك تفسري
بسبب السماء؛ إىل الخفيف الجسم وبصعود بها، نشعر أن دون الرسعة، من عاٍل قدٍر عىل
تأويالت جنس من تظل ذلك ومع يسبحون.4 وهم الفضاء برجال حتى أو الهواء، ضغط
كان وملا السمعيات. فهم يف الفضل يرجع وإليه العلم، بنتائج ُمرتِبطة ولكنها الحكماء،
اإلطالق طابع عنها وغاب كذلك، السمعيات أصبحت العلم، لتقدُّم طبًقا ًا متغريِّ نسبيٍّا، العلم
اإلرساء وهي عمومها، يف الوحي أصل يف موجودة والرؤية متواترة. كانت ولو حتى واليقني
ويُِديرونها الصوفية، يفعل كما قياًسا تؤخذ اآليات من ذلك سوى وما اإلعراج، دون فقط

اإلرساء.5 واقعة حول

ولم قطعي، بدليل إال يثبت فال املعراج أما بالليل. واإلرساء ﴾… ى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن بالنص: ورد ألنه
وما بفؤادي رأيت هللا، سبحان هللا، و«سبحان يقظان»، وقلبي نائًما «كنت هانئ: أم برواية إال يثبت
والخوارج املعتزلة ذلك نفت وقد َرأَى﴾، َما اْلُفَؤاُد َكذََب ﴿َما القرآن: قول يصدِّقه ما وهو بعيني.» رأيت
أنكرته كما ص٦١–٦٣)، (البحر، ِللنَّاِس﴾ ِفتْنًَة إِالَّ أََريْنَاَك الَِّتي الرُّْؤيَا َجَعْلنَا ﴿َوَما آية: إىل استناًدا

ص٩٩). (التنبيه، الجهمية
ص٢٠-٢١. الجامع، 4

ِبَعبِْدِه ى أَْرسَ الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن اإلرساء: سورة يف واحدة آية يف واحدة مرة إال اإلرساء القرآن يذكر لم 5

اْلبَِصريُ﴾ ِميُع السَّ ُهَو َُّه إِن آيَاِتنَا ِمْن ِلنُِريَُه َحْوَلُه بَاَرْكنَا الَِّذي اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِمَن َليًْال
:٧٠) إَِليِْه﴾ َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج للمالئكة: إما فعل منها ٥ مرات؛ ٧ ذُِكر فقد املعراج أما .(١ :١٧)
تَُعدُّوَن﴾ ا ِممَّ َسنٍَة أَْلَف ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه يَْعُرُج ﴿ثُمَّ جميًعا: للبرش أو املعارج، سورة يف (٤
يَْخُرُج َوَما اْألَْرِض ِيف يَلُِج َما ﴿يَْعَلُم هللا: يعلمه السماء إىل يذهب يشء كل أو القيامة، يوم (٥ :٣٢)
َعَليِْهْم َفتَْحنَا ﴿َوَلْو تهكًُّما: للكفار أو ،(٤ :٥٧) ،(٢ :٢٤) ِفيَها﴾ يَْعُرُج َوَما َماءِ السَّ ِمَن يَنِْزُل َوَما ِمنَْها
للكافرين مرة «معارج» الجمع صيغة ففي االسم أما .(١٤ :١٥) يَْعُرُجوَن﴾ ِفيِه َفَظلُّوا َماءِ السَّ ِمَن بَابًا
،(٣٣ :٤٣) يَْظَهُروَن﴾ َعَليَْها َوَمَعاِرَج ٍة َفضَّ ِمْن ُسُقًفا ِلبُيُوتِِهْم ِبالرَّْحَمِن يَْكُفُر ِلَمْن ﴿َلَجَعْلنَا تهكًما:
َداِفٌع َلُه َليَْس ِلْلَكاِفِريَن * َواِقٍع ِبَعذَاٍب َساِئٌل ﴿َسأََل كذلك: الكفار سياق يف هللا إىل طرق بمعنى ومرة
يف له أصل ال بيشء يصدَّق وهل بذلك؟ الرسول يوصف فكيف ،(١–٣ :٧٠) اْلَمَعاِرج﴾ ِذي ِهللا ِمَن *
َك َفبََرصُ ِغَطاءََك َعنَْك ﴿َفَكَشْفنَا فمثل: املعراج، نحو الصوفية يجذبها التي األخرى اآليات أما القرآن؟
َغْفَلٍة ِيف ُكنَْت ﴿َلَقْد أولها: مقابل يف اإلدراك يف الصواب عام بوجه تعني وهي ،(٢٢ :٥٠) َحِديٌد﴾ اْليَْوَم
* َفتََدىلَّ َدنَا ثُمَّ * اْألَْعَىل ِباْألُُفِق َوُهَو * َفاْستََوى ِمرٍَّة ذُو * اْلُقَوى َشِديُد ﴿َعلََّمُه والثانية: َهذَا﴾، ِمْن
َما َعَىل أََفتَُماُرونَُه * َرأَى َما اْلُفَؤاُد َكذََب َما * أَْوَحى َما َعبِْدِه إَِىل َفأَْوَحى * أَْدنَى أَْو َقْوَسنْيِ َقاَب َفَكاَن
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الرسالة؟ أم الشخص ثامنًا:

األنبياء عصمة (ب)

أن مع كرسالة، كشخصال النبوة عن الحديث مظاهر من هو األنبياء عصمة عن والحديث
والخطأ، للصواب معرَّض برش وهو االستحقاق، قانون عليه ينطبق البرش باقي مثل النبي
بالوحي، دائم اتصال عىل فهو الناس؛ وتعليم الدرس إلعطاء التصحيح ميزة له ولكن
تبليغ وسائل أنهم إال ميزة أية لديهم ليس البرش، من كغريهم برش األنبياء قدوة. وسلوكه
هو سلوكهم يكون أن الطبيعي فمن وطبَّقوها، قوها حقَّ من أول هم كانوا وملا للرسالة.
نجاح بدليل برشي؛ سلوك أكمل املعنى بهذا فسلوكهم الجماعة، إىل بالنسبة األمثل السلوك
يف يؤثِّر ال الذي العام السلوك يف خاصًة ومثًال، قدوة لهم الجماعات واتخاذ رساالتهم،

يشء. يف الرسالة
العصمة؟ هي وما العصمة؟ حد إىل األسوة أو القدوة أو النموذج حد يصل هل ولكن
النبي لكان كذلك كانت لو هللا؟ من له هبة هي وبالتايل النبي، يف هللا من خلق العصمة هل
نفسه السؤال كان وملا عصمته. عىل جزاء أو فضل أي استحق وملا بالرضورة، معصوًما
اإلرادة حرية النعدام للحساب؛ موجوًدا الفعل كان وملا أصًال، الخطأ احتمال لغياب ُممِكنًا
الفجور، من تمنع نفسية مَلكة هي هل التوحيد. أصل إىل العدل أصل ورجوع البداية، منذ
النفس بجهد مكتَسبة تكون وبالتايل الطاعات؛ ومناقب العايص بمثالب بالعلم وتحصل
والهبة واللطف الفضل إىل أقرب املَلكة كانت إذا الجزاء؟ تستحق وبالتايل معاناة؛ وبعد
تكون ال وبالتايل الداخلية؛ الشعور أفعال داخل هللا أفعال إىل أقرب فهي والتيسري، والعون
حرية عىل وبناءً بجهده لإلنسان مكتسبة أفعاًال كانت وإن جزاء. تستحق وال حرة، أفعاًال
بمعنى العصمة؛ استحالت وبالتايل ُممِكنًا؛ فيها الخطأ وأصبح الشكر، ت استحقَّ إرادته،
منها ُحَجج، عدة عىل العصمة إثبات ويعتمد عمد.6 غري عن أو عمًدا الخطأ يف الوقوع عدم
يتعلق ما ومنها األضعف، وهي باهلل النبي عالقة االتصال؛ يف كنظرية بالنبوة يتعلق ما

يَْغَىش َما ْدَرَة السِّ يَْغَىش إِذْ * اْلَمأَْوى َجنَُّة ِعنَْدَها * اْلُمنْتََهى ِسْدَرِة ِعنَْد * أُْخَرى نَْزَلًة َرآُه َوَلَقْد * يََرى
.(٥–١٨ :٥٣) اْلُكْربَى﴾ َربِِّه آيَاِت ِمْن َرأَى َلَقْد * َطَغى َوَما اْلبََرصُ َزاَغ َما *

مجاهد، ابن ومعهم والشيعة والخوارج، (النجارية)، واملعتزلة السنة، أهل اإلسالم، أهل جميع عند 6

معصية أصًال نبي من يقع أن البتة يجوز ال حزم؛ ابن وأيًضا والباقالني، فورك ابن شيخ واألشعري
يعصمهم، الحالة هذه ويف قصد، غري عن السهو األنبياء من يقع قد ولكن كبرية، وال صغرية ال بعمد،
وقيامه اثنتنَي، من وسالمه وتوىل»، «عبس سورة يف مكتوم ابن وقصة زيد، من وطالقها زينب حالة مثل
املعايص جميع عن محفوظون األنبياءُ السنة أهل عند ص٢٩-٣٠). ج٣، (الفصل، الصالة يف اثننَي من
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هللا وأن شيطانًا، إنسان بكل قرن قد هللا كان فإذا األقوى. وهي رسالة، كتبليغ بالنبوة
الفعل حرية عىل قضاء أيًضا فذاك بالخري، إال يأمره فال فأسلم شيطانه، عىل النبي أعان
البرش، سائر من أعىل مرتبة يف النبي ووضع االستحقاق. يضيع وبالتايل أصًال؛ اإلنساني
الثواب يستحيل وبالتايل التكليف؛ فيستحيل الخلق، سائر إىل منهم «املالئكة» إىل أقرب
له ميزة هذه وتكون هللا، إىل بل الرسول إىل حينئٍذ العصمة يف الفضل يرجع وال والعقاب.
أفعاًال أن طاملا قائمة الخطأ حجة وتظل وسليمان. داود مثل األنبياء، سائر دون وحده
قد الرسول كان وإذا عمد. غري عن أو عمد عن كبرية، أم صغرية سواء ت، تمَّ قد خاطئة
البعثة بعد ومرة كراماته، من البعثة قبل مرة الشيطان الستنزاع قبُل من قلبه شق تم
عليه هللا فيُِعينه النبي، يُخطئ كي جديد من إليه يعود فكيف واملعراج؛ اإلرساء بداية يف
العقل، إىل أقرب فهي رسالة كتبليغ بالنبوة املتعلِّقة األخرى الُحَجج أما منه؟ ويعصمه
لُردَّت أذنبوا ولو اتباعهم، لحرم الذنب عنهم صدر لو أنه صحيٌح ردها. أيًضا يُمِكن ولكن
باملعروف األمر لعموم زجرهم؛ لوجب عنهم صدر ولو لفاسق، شهادة فال شهادتهم؛
ُمخِلصني، غري ولكانوا هللا، عهد يألون ال العصاة، من حاًال أسوأ ولكانوا املنكر، عن والنهي
وصفهم هللا أن مع هللا» «حزب من وليس «الشيطان» حزب من ولكانوا أنبياءً، يكونون وال
أكثر النبي أن وهو ُمسبَق، افرتاض عىل يقوم كله ذلك ولكن الخريات، إىل يسارعون بأنهم
برش أنه مع ونسيان، وسهو خطأ من البرش سائر عىل يجوز ما عليه يجوز وال برش، من
صدق ِمن ِصدقه القديد. تأكل كانت امرأة وابن األسواق، يف ويميش الطعام، يأكل رسول؛
التوحيد يف آخر؛ أصل والعدل أصل التوحيد لها. تصديقهم من له الناس وتصديق رسالته،
كما ويُصيب، يُخطئ العقل، ُمستِقل اإلرادة، حر اإلنساُن العدل ويف يشء، كل عىل قادر هللاُ

واملوت.7 الحياة والشيخوخة، الشباب والضعف، القوة واملرض، الصحة عليه يجوز

قيل وقد ص٣٥٦). (املواقف، والنسيان السهو جواز مع عصمتهم عىل اإلجماع ص٣٨٠). (املسائل،
شعًرا:

ل��ألول��ي��ا ال ول��ل��م��الئ��ك��ة األن��ب��ي��ا ل��ك��ل أوِج��ب وع��ص��م��ًة

ص٧٣) (الوسيلة،

األوىل رسالة؛ كتبليغ النبوة يف ُحَجج وتسع االتصال، يف كنظرية النبوة يف حجة السنة أهل يذكر 7

والتسع بخري! إال يأمره فال فأسلم، شيطانه عىل أعانه قد هللا وأن شيطانًا، إنسان بكل قرن هللا أن
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العصمة إثبات عن تدريجيٍّا بالتخيل فشيئًا، شيئًا اإليماني املبدئي املوقف هذا يخفُّ وقد
قبل الخطأ بعض جاز فإن بعدها. وما البعثة قبل ما بني التفرقة من ابتداءً نفيها، حتى
وال برشيعة، متعبًَّدا وال مكلًَّفا، الرسول يكن لم البعثة فقبل بعدها؛ يجوز فال البعثة
ذلك ينفي الوقت نفس يف ولكن والخطأ؛ الصواب موضوع انتفى وبالتايل برسالة؛ ُمخاَطبًا
البعثة، قبل كرامات وجود ينفي بل الفطرة، دين العقل؛ ورشيعة الطبيعي الدين وجود
ُعِرفت التي األخالق مكارم حجة ينفي كما الوقت، نفس يف والكرامة املعصية تجوز فال
كرسول، الرسول اختيار مربِّرات كأحد أحيانًا تُستعَمل والتي البعثة، قبل الرسول عن
بعد ملا تخصيص دون َعِظيٍم﴾ ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك مثل: اآليات، عموم بعض يُناِقض كما
عمد، غري وعن قصد عن ال األخطاء أي والغفلة؛ السهوة تجوز وقد قبلها.8 أو البعثة
أو به عالم وهو ً خطأ النبي يرتكب فال دة؛ املتعمَّ املقصودة األخطاء تجوز ال حني يف
الفعل عن املسئولية مع يتفق وهذا تقدير. وسوء وخطأ سهو عن يفعله بل عمد، عن
القصد، هو الفعل فرشط املكلَّفني؛ باقي عند بل فحسب، الرسول عند ليس عام، بوجه
وليس واجتهاد، تأويل عن الخطأ يقع وقد تكليفية، أفعاًال ليست املقصودة غري واألفعال
أجران. وللُمصيب أجر وللُمخطي الترشيع، أصول من أصٌل واالجتهاد وعمد.9 قصد عن

لفاسق. شهادة فال شهادتهم؛ لُردَّت أذنبوا لو (٢) اتِّباعهم. لحرم الذنب عنهم صدر لو (١) األخرى:
لكانوا عنهم صدر لو (٤) املنكر. عن والنهي باملعروف األمر لعموم زجرهم؛ وجب عنهم صدر إن (٣)
غري لكانوا عنهم صدر لو (٦) هللا. عهد يألون ال لكانوا عنهم صدر لو (٥) العصاة. من حاًال أسوأ
من وليس الشيطان، حزب من لكانوا أذنبوا لو (٨) الشيطان. التباعهم أنبياءً يكونون ال (٧) ُمخِلصني.
املواقف، ص٢٩-٣٠؛ ج٣، (الفصل، الخريات يف يُساِرعون بأنهم لألنبياء القرآن وصف (٩) هللا. حزب

ص٥٧). الفقه، رشح ص١٥٩-١٦٠؛ املحصل، ص١٠٨-١٠٩؛ املعالم، ص٣٥٩–٣٦١؛
ص٥٥). الفقه، (رشح األصح عىل وبعدها النبوة قبل لألنبياء ثابتة العصمُة السنة أهل بعض عند 8

الذنوب من فليس والخطأ السهو أما كلها. الذنوب من النبوة بعد معصومون أنهم اآلخر البعض وعند
(األصول، ذلك وتأوَّلوا النبوة، قبل الذنوب عليهم وأجازوا الصالة، يف النبي سهى وقد عليهم، ويجوز
ص٢٢٢). (الِفَرق، والصغائر الكبائر من معصومون النبوة بعد األنبياءُ األشعري عند ص١٦٧–١٦٩).
خالف عىل النبوة، قبل كانت أنها زالتهم يف ُرِوي ما وتأوَّلوا الذنوب، عن األنبياء بعصمة السنة أهل قال
عليه تُجز لم البعثة قبل برشيعة متعبًَّدا النبي كان لو ص٣٤٣). (الِفَرق، الصغائر عليهم أجاز من

ص٥٥-٥٦). ج٤، (الفصل، جازت يكن لم وإن املعصية،
الطوالع، ص٩٢؛ ص٥٤، ص٤٧، ج٤، (الفصل، والنسيان الخطأ األنبياء عىل السنة أهل ز جوَّ 9

عند ص١٦٨). (األصول، وخطأ سهو ذنوبهم النظَّام فعند املعتزلة؛ بعض عند كذلك واألمر ص٢٠٩).
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ينتج ما وهو والفسق، الكفر عليهم يجوز ال إذ الكبائر؛ دون الصغائر عليهم تجوز وقد
وكيف والكبرية؟ الصغرية بني يفرِّق ال الذي عند يحدث ماذا ولكن الكبائر.10 ارتكاب عن
مكارم م ليُتمِّ بُِعث وقد سنة، وأفعاله قدوة، النبي يكون الوقت نفس ويف الصغائر تجوز
وكتمان، خيانة ألنه التبليغ؛ يف الكذب يجوز فال الصغائر مع الكبائر جازت وإن األخالق؟
تمس التي األخطاء عن التجاوز أمكن وإن تجاُوزها يُمِكن ال الرسالة، تمس صفة وهي
زيادة دون البرش، لباقي يغفر كما لهم، هللا ويغفرها األخطاء منهم تقع وقد الشخص.11
تعليمية دروس فهي وقع إن ذلك كل أن والحقيقة والندم. التوبة إعالن بعد نقصان، أو
حريته يُماِرس بًرشا دام ما الخطأ من معصوم أحد وال لها، وإرشاد لألمة وتوجيه للناس،
ينتاب ما ينتابه وقد الوحي، حفظ يف حتى البرش، ينىس كما النبي، ينىس فقد عقله؛ ويعمل
موازين إدراك ويف التحليل يف يُخطئ وقد مرجوًحا، ح يرجِّ وقد وانفعاالت، أهواء من البرش
التصحيح درس ويأتي ويقطع. ويجزم يعزم وقد يشك، وقد يهتم، أو يترسع وقد القوى،
الواقع بني التوتر بعده األجيال ترى النحو هذا وعىل وإرشاد. وتوجيه كتعليم النبي حالة يف
أو مرشوطة األفعال من كثري تكون وقد يكون. أن ينبغي وما كائن هو ما بني واملثال،

فأكل تأويٍل عن آدم أخطأ عمد. أو قصد دون واالجتهاد، التأويل جهة من ٌ خطأ األنبياء ذنوب املعتزلة
أنها يعلم أن يجوز وال الشجرة. جنس عىل وليس بعينها، شجرة عىل التحريم أن وظن أخرى، شجرة من
من األنبياء عصمة يف املعتزلة تُباِلغ األشعري وعند ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، ارتكابها حال يف معايص
ص١٢٥). ج١، (امِلَلل، تأويل عند إال الذنب إىل القصد الجبَّائي منع حتى وصغائرها، كبائرها الذنوب؛
نبيٍّا يبعث أن يجوز وال كبرية، ويرتكب يكفر نبيٍّا هللا يبعث أن يجوز ال أنه عىل املعتزلة أجمعت 10
أخطأ هاشٍم أبي وعند ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، صغاًرا إال تكون ال املعايص وأن فاسًقا، أو كافًرا كان
زان يجوِّ ال فإنهما واألشعري فورك ابن أما ص١٦٨). (األصول، الصغائر األنبياء عىل ويجوز آدم،
األنبياء عصمة األشاعرة مجموع وعند ص٢٩-٣٠). ج٣، (الفصل، الصغرية جازت وإن الكبرية عليهم
الكبائر أن يف ص١٨٥). الفقه، ص٩٧؛ ص٥٧، الفقه، رشح ص٣٥٦-٣٥٧؛ (اإلرشاد، الكبائر عن
ج١٥، (املغني، عليه تجوز ال َمجراها يجري وما الكبائر أن يف النبوة، حال يف األنبياء عىل تجوز ال

ص٣٠٠–٣٠٤).
جميع يف هللاَ األنبياءُ يعيص والنصارى، واليهود األشعرية، من والباقالني املرجئة، من الكرامية عند 11

السمناني صاحبه كتاب ويف التبليغ. يف الكذب ز يجوِّ والبعض التبليغ. يف الكذب حاشا والصغائر الكبائر
التبليغ، يف الكذب حاشا الرسل، عىل جائز فإنه جل أو دق ذنٍب كلَّ إن يقول كان أنه املوصل، قايض
عصيانًا يكون قد بل النسخ، عىل دليًال فليس وفعله، يشء عن النبي نهى وإذا الكفر. عليهم وأجاز

ص٢٩-٣٠). ج٣، (الفصل،
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يدخل بعد، فيما تقع قد افرتاضية كحالة وِذكرها عليها التنبيه ولكن بعد، تقع ولم محتملة
إعادة ويف والخطأ، املحاولة من التعليم يف الوحي منهج وهو التعليمي، الدرس هذا إطار يف

النَّسخ.12 يف واضح هو وكما للواقع، طبًقا التكليف
كانت فإذا األئمة؛ بعصمة القول عىل فعل رد هو األنبياء بعصمة القول أن والحقيقة
اإلمام. من بها أوىل فالنبي والزعيم، للقائد والتعظيم التبجيل عن كتعبري عصمة هناك
اإلمام بعصمة والقول النبي، عىل الخطأ بجواز القول تستدعي اإلمام بعصمة والقول
الجماعة عىل سيطرته ورضورة االضطهاد، ملجتمع لزعامته نتيجة هي إنما الحقيقة يف
أكثر واإلرشاد بالقيادة له وتسمح وعملية، معرفية قوة تُعطيه فالعصمة لها؛ وقيادته
العظيم املجتمع التجاه نتيجة وهو الناس، من عليه واملراجعة الخطأ جواز يُعطيه مما
بل األنبياء مستوى إىل ورفعهم خاللهم، ومن فيهم خالصه ورؤية والقادة، الزعماء لتبجيل
وطاملا العصمة، مثل وصفاتها اإلمامة أهمية تربز امُلضطَهدة املجتمعات كل ففي واآللهة؛
الزعيم يدَّعي عندما التسلط مجتمعات كل يف ذلك ويربز مطاًعا، كان معصوًما اإلمام كان
أو مراجعته تجوز ال وأنه واملعلِّم، وامُلرِشد وامُللَهم والقائد العالم وحده هو أنه السيايس
إن بل بكلمة، نقدها أو السلطان بغلة ملس حتى يجوز ال وأنه عليه، الخروج أو نقده
حاجة وإن اإلمام. عىل ذلك يجوز ال حني يف الكبائر، ويعيصويرتكب يكفر أن يجوز النبي
له ليس اإلمام فإن حه يصحِّ وحٌي للنبي كان فإذا النبي؛ حاجة من أكثر العصمة إىل اإلمام
أو النبوة أي املعارضة؛ القيادة يف الثقة لزعزعة سيايس سالح إذن العصمة العصمة. إال
بالعصمة أوىل أنه قوُمه يدَّعي زعيم فكل اإلمامة، هي جديدة قيادة يف ولزرعها الخالفة،
الخصمان؛ العصمَة يتنازع وبالتايل له، واالنتصار ألمره بالطاعة أوىل وبالتايل اآلخر؛ من

«تلك مثل: رصاحة، القرآن إليها أشار والتي الرسول، فيها أخطأ التي املواقف من كثريًا القدماء يذكر 12
ى﴾، أَْرسَ َلُه يَُكوَن أَْن ِلنَِبيٍّ َكاَن ﴿َما الشيطان، بها ألقى التي لُرتتجى.» الشفاعة منها الُعىل، الغرانيق
﴿َعبََس َوْجَهُه﴾، يُِريُدوَن َواْلَعِيشِّ ِباْلَغَداِة َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن تَْطُرِد ﴿َوَال َلُهْم﴾، أَِذنَْت ِلَم َعنَْك هللاُ ﴿َعَفا
أَنَْزْلنَا ا ِممَّ َشكٍّ ِيف ُكنَْت ﴿َفِإْن َعَملَُك﴾، َليَْحبََطنَّ ْكَت أَْرشَ ﴿َلِنئْ ،﴾… هللاَ اتَِّق النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا ،﴾ َوتََوىلَّ
َسبََق ِهللا ِمَن ِكتَاٌب ﴿َلْوَال ِوْزَرَك﴾، َعنَْك ﴿َوَوَضْعنَا َر﴾، تَأَخَّ َوَما ذَنِْبَك ِمْن َم تََقدَّ َما هللاُ َلَك ﴿ِليَْغِفَر إَِليَْك﴾،
ومعظم .﴾… نَْفِسَك ِيف ﴿َوتُْخِفي ،﴾… َغًدا ذَِلَك َفاِعٌل إِنِّي ءٍ ِلَيشْ تَُقوَلنَّ ﴿َوَال َهَوى﴾، إِذَا ﴿َوالنَّْجِم ،﴾…
(املواقف، وزيد زينب حادثة الوقائع ومن االستنكار، أو باالستفهام تبدأ التي الرسول إىل هة املوجَّ اآليات

ص١٥١). املحصل، ص٤٦–٤٩؛ ج٣، الفصل، ص١٦٧-١٦٨؛ التحقيق، ص٣٦٤–٣٦٦؛ ص٣٥٦،
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عن دفاًعا يبغيه منهما كلٌّ االضطهاد. ومجتمع التسلط مجتمع اإلمامة، ودعاة النبوة دعاة
السلطة.13 أجل من الرصاع يف سيايس كسالح العصمة فدخلت ذاته؛

أولها إىل النبوة مراحل آخر ومن املايض، إىل الحارض من العصمة موضوع يُطَرح ثم
موضوع تأصيل ذلك من والغرض السابقني، األنبياء إىل األنبياء خاتم ومن التاريخ، عرب
إما السابقني؛ األنبياء أخطاء تُستعَمل وبالتايل نفيًا؛ أم إثباتًا تاريخيٍّا الحالية العصمة
السابقني األنبياء لدى العصمة موضوع أن والحقيقة وتأويلها. لنفيها أو العصمة إلثبات
مظاهر من مظهر ألنها العصيان؛ أفعاُل السابق النبيَّ يُعريِّ ال فكان النبوة؛ بتاريخ ُمرتِبط
والتشيع القوة يف موىس ومثل النسائية، عالقاتهم يف وسليمان داود مثل والعظمة، القوة
نبوته؛ مرحلة عن يعربِّ نبي فكل القيم. وعموم املبادئ وشمول الحق حساب عىل لقومه
القوة صفة لهم وأنبياء وسليمان، داود مثل الفضيلة، دون امللك صفة لهم أنبياء فهناك
بُِعث فقد األخرية، مرحلتها يف النبوة أي األنبياء؛ خاتم محمد أما موىس. مثل الحق، دون
فيها يجوز القوة، — النبوة أو امللك، — النبوة السابقة: املراحل ففي األخالق. مكارم م ليُتمِّ
أو القدوة، — النبوة مرحلة يف األخرية املرحلة يف أما العصمة. تنتفي وبالتايل العصيان؛

الجذرية للمعارضة فرقتنَي أكرب باعتبارهما خاصًة، والشيعة الخوارج أقوال يف ذلك يتضح 13

يكفر أنه يعلم نبيٍّا هللا يبعث أن الخوارج األزارقة جوَّزت فقد والداخل؛ الخارج يف والرسية العلنية
والذنب الذنب عليه األزارقة ز وجوَّ ص٣٣-٣٤). ج٢، (امِلَلل، البعثة قبل كافًرا كان أو موته، بعد
(املواقف، للدعوة وإخفاءً للتقية، إظهاًرا الكفر؛ زون فيجوِّ الشيعة أما ص٣٥٨-٣٥٩). (املواقف، كفر
يكفر أنه يعلم َمن بعثة جواز الفضيلية ز وجوَّ ص١٥٩-١٦٠). املحصل، ص٢٠٩؛ الطوالع، ص٣٥٩؛
وحيًا؛ يتلقى واإلمام الوحي، جاءه النبي عىص إذا الحكم بن هشام وعند ص٢٦٠-٢٦١). (املحصل،
يف العصمة يشرتط فهشاٌم ص٦٨)؛ (الِفَرق، األنبياء عىل املعصية جازت وبالتايل معصوًما؛ كان لذلك
ص١٦٧)، (األصول، له غفر وهللا بدر أسارى من الفداء النبي أخذ فقد النبي؛ عىل الخطأ ويُجيز اإلمام،
الهشامية أجاز ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، صفاته ألنها يرتكبه؛ وهو الخطأ النبي يتعمد أن وجائز بل
أجازت كما ص٣٤٣). (الِفَرق، الذنوب من اإلمام بعصمة قولهم مع الذنوب، األنبياء عىل الروافض من
«ومناة التبليغ؛ يف الخطأ ز يجوِّ من وفيهم تفسيًقا، وال ا حدٍّ يُوِجب ال ما األنبياء؛ من الذنوب الكرامية
املرشكون وظنه الشيطان، إلقاء من ذلك لرتتجى.» شفاعتها وإن الُعىل، الغرانيق تلك … األخرى الثالثة
ص٢٢٢؛ الِفَرق، ص٥٤-٥٥؛ ج٤، (الفصل، لذلك حزم ابن ورفض ص١٦٨). (األصول، قراءته من
معصومني وغري فيه، معصومون فهم ا حدٍّ وأوجب العدالة أسقط ذنٍب كلُّ الكرامية عند ص١٨٥). الفقه،
أنه يعلم َمن بعثَة الفضيلية ز وجوَّ ص٦٧-٦٨). ج٥، األصول، ص٢٢١-٢٢٢؛ (الِفَرق، ذلك دون فيما

ص١٦٠-١٦١). (املحصل، البعثة قبل كافًرا كان الرسول أن الحشوية ويرى يكفر،
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املبالغة، بدافع «املالئكة» ل بالنسبة السؤال يُطَرح كما العصيان.14 فيها يجوز فال — النبوة
مكلَّفني؛ ليسوا فهم أسهل؛ املالئكة عصمة عىل االتفاق كان وإن باملالئكة، األنبياء بمقارنة
االختيار موقف يف عاقلني أحراًرا ليسوا وبالتايل بًرشا؛ ليسوا وهم ُمحاَسبني، ليسوا وبالتايل
يف حريته استعمال أثار الذي إبليس باستثناء جربًا، إال الخري يفعلون ال والقيبح. الحسن بني
الزمان وإعطاءه وإمهاله أقىصحد، إىل الحرية استعمال جزاؤه فكان والرفض؛ االعرتاض
كان بل املالئكة من يكن لم البعض عند إبليس أن ولو ذاتها.15 اإلنسان حرية لتحدي كله

وداود وسليمان وموىس وإخوته ويوسف ولوط وإبراهيم ونوح آدم أخطاء رسد يف القدماء يسرتسل 14

الجبَّائي يفعل كما يئوِّلها لها وامُلثِبت األخطاء، يذكر للعصمة فالنايف محمد. إىل وينتهون النون) (ذا ويونس
ص٢٧٢). ج١، مقاالت، ص١٦٥–١٦٧؛ التحقيق، ص٣٦١–٣٦٦؛ املواقف، ص٣٠–٥٩؛ ج٣، (الفصل،
وخلق نار، من مارج من الجان وُخِلق نور، من املالئكة ُخِلقت الرسول قال فَرباء، املالئكة وأما 15

إبليس عصيان بالطاعة، عنهم هللا حكاية املالئكة عصمة يف ص٢٩-٣٠). ج٣، (الفصل، آصف من آدم
شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٣٦٦-٣٦٧). (املواقف، والطرد

ل��ألول��ي��ا ال ول��ل��م��الئ��ك��ة األن��ب��ي��ا ل��ك��ل أوِج��ب وع��ص��م��ًة

ص٧٣) (الوسيلة،

ال��م��الئ��ك��ة وف��اض��ل��وا واج��ب��ة ال��م��الئ��ك��ة ك��س��ائ��ر ع��ص��م��ت��ه��م

ص١١-١٢) (العقيدة،

عموميات كلها وهي ُحَججه، ولكلٍّ الجانبنَي، أحد يف مانع وال املالئكة، عصمة يف املسلمون واختلف
من كان وقد إبليس عصيان للعصمة النافية وحجة االعتقادات. مجال يف للظنيات عربة وال الظن، تُفيد
واستدراكهم اعرتافهم وكذلك الجن، من كان بل كذلك، يكن لم إنه وقيل آلدم، السجود ورفضه املالئكة،
(الدر، الحكمة عن االستفسار هو الغرض إن وقيل َخِليَفًة﴾، اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل ﴿إِنِّي عىل: جوابًا هللا لفعل
مع األصحاب أكثر قال ص١١٤). ج٢، (مقاالت، وناٍف ُمثِبت بني ال أم املالئكة من هو ص١٥٦-١٥٧).
نار. من وليس نور، من مخلوقون فاملالئكة الجن، من كان إبليس إن املعتزلة من واألصمية البهشمية
يف النحويني الختالف طبًقا الفقهاء فيه واختلف منهم. استثناه هللا ألن املالئكة؛ من إنه الجاحظ وقال
ص١٣٧؛ التفتازاني، ص٢٩٦-٢٩٧؛ (األصول، ال؟ أم النوع نفس من يكون أن يجوز هل االستثناء؛
الحصون، ص٦٠؛ املطيعي، ص٢٢٦؛ ج٢، الكلنبوي، ص٢٢٦؛ ج٢، الدواني، ص١٣٧-١٣٨؛ الخيايل،
طعامهم، والعظام الروث وأن اإلسالم، بملة متعبَّدون والجن الجن، من إبليس أن حزم ابن وعند ص٨٢).
املرجئة من طوائف وعند ص٤٨). ج٥، ص٥٨-٥٩؛ ج٣، (الفصل، أوامرنا غري بأوامر هللا يخصهم قد
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املالئكة. من يكونا لم البعض عند أيًضا أنهما ولو وماروت، هاروت وباستثناء الجن، من
حدٍّ إىل رة املتأخِّ العقائد يف فيه التفاصيل زادت وقد تغليبًا. اللغة يف الجن مع إبليس وإدراج
النِظرة، هللا إبليس يسأل لم وربما والعظام. الروث طعامهم باإلسالم، متعبَّدين الجن جعل
قصة يف التفصيل زاد وكذلك باهلل. لجحده ولكن آلدم، السجود برتكه إبليس يعِص لم وربما
الناس، وقتال بالزور، وحكما الخمر، وِرشبا هللا عصيا مَلَكني ليسا وأنهما وماروت، هاروت
الزهرة، وهي كوكبًا فمسخت السماء، إىل به فطارت األعظم، هللا اسم زانيًة وعلَّما وزنَيا،
الحرية رمز إبليسهو أن والحقيقة السحر. الناس يعلِّمان وأنهما بابل، غار يف ُعذِّبا وأنهما
الشيطان يتلو السياق؛ نفس يف قصة فإنها وماروت هاروت أما اإلنسان. وتحدي والرفض
ولكن بالناس، رون ويرضِّ وزوجه، املرء بني فيفرِّقون السحر، ويعلَّمان سليمان، ملك عىل

وكيانه. صالحه عن والدفاع الرش ومقاومة التحدي يف الدخول عىل قادر اإلنسان

األنبياء تفضيل (ج)

فيما يتفاضلون فهل األخطاء، من البرش باقي عىل يرسي ما عليهم يرسي األنبياء كان فإذا
واملالئكة؛ األنبياء بني التفضيل مسألة أوًال القدماء يعرض غريهم؟ مع يتفاضلون أو بينهم

وكان ص٤٨). ج٥، ص١٠٨؛ ج٢، (الفصل، األشاعرة عند الحال وكذلك النِظرة، هللا يسأل لم إبليس أن
بقوله: األرض عىل النار تفضيل يف إبليس يصوِّب برد بن بشار

ال��ن��ار ك��ان��ت م��ذ م��ع��ب��ودة وال��ن��ار ُم��ش��ِرق��ة وال��ن��ار ُم��ظ��ِل��م��ة، األرض

ص٥٤-٥٥) (الِفَرق،

زانيًة وعلَّما وزنَيا، النفس، وقتال بالزور، وحكما الخمر، ِرشبا مَلَكني، ليسا فهما وماروت هاروت أما
بابل، غار يف ُعذِّبا وأنهما الزهرة، وهي كوكبًا فمسخت السماء، إىل به فطارت األعظم، هللا اسم
خرافة أنها فصح القرآن، يف املالئكة وصف وضد موضوعة، رواية وهي السحر، الناس يعلِّمان وأنهما
(التفتازاني، السنة أهل باقي عند كرواية مقبولة قصة ولكنها ص٥٦–٥٨). ج٣، (الفصل، موضوعة
من ولعلها ص٦٠). املطيعي، ص٥٠-٥١؛ العقباوي، ص٢٢٦–٢٢٨؛ ج٢، الدواني، ص١٣٧-١٣٨؛
العلم تُفيد ال ظنية ُمتعاِرضة فأدلتها وإثباتًا نفيًا العصمة وأما ص٨٢–٨٤). (الحصون، اإلرسائيليات
الحرية معاني يف مرات ٩ منها مرة؛ ١١ القرآن يف إبليس لفظ ذُِكر ص١٣٧). (الخيايل، واليقني
وال ،(١٠٢ :٢) واحدة مرة فذُِكرا وماروت هاروت أما لنتيجتها. ومرة للغواية، واحدة ومرة والرفض،

رة. املتأخِّ العقائد يف الحال هو كما التفصيل، هذا كل تستحق
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بني التفضيل ذلك بعد يأتي ثم بينهم، فيما األنبياء لتفضيل يعرضوا أن قبل أفضل، أيهما
ثالثًا ويأتي والزعامة، القيادة يف أو العصمة يف يُشاِركان كالهما دام ما واألئمة األنبياء
البرش. عىل وسلطة ومعارف كرامات فريٍق لكلِّ دامت ما واألولياء األنبياء بني التفضيل

أساس ال األنبياء عىل املالئكة تفضيل أو املالئكة عىل األنبياء تفضيل أن والحقيقة
واملالئكة برش فاألنبياء النوع. نفس من وليسا متساوينَي، غري طرَفني بني تفضيل ألنه له؛
عليهم، الحكم ويُمِكن التاريخ، يف أفعال لها مرئية، أشخاص األنبياء البرش. من ليسوا
مقارنة يُمِكن وال ظنٍّا. إال عليها الحكم يُمِكن ال معنوية، أشخاص املالئكة أن حني يف
برساالتهم معروفون األنبياء النوع. نفس من ليسا فهما بالالمرئي، املرئي باملعنوي، املادي
الناس عقائد وتشكيل الدول وإقامة الدعوات تأسيس أي التاريخ؛ يف وآثارهم وأعمالهم،
سمًعا إال تُعَرف ولم التاريخ، يف تؤثِّر ولم أحد، يَرها فلم املالئكة أما سلوكهم. وتوجيه
التاريخ، يف ُوِجدوا الذين األنبياء أو النبوة هو واحد، طرف إال يوجد ال وبالتايل النبوة؛ من
هللا؟ عند الرتبة الخطأ؟ درجة العصمة؟ التفضيل؟ مقياس هو وما املالئكة. عن وأخربوا
ذلك كل عىل التعرف يُمِكن فكيف األنبياء، حال يف ذلك معرفة أمكن وإذا الوظيفة؟ رشف
أما هللا؟ عند رتبتهم أو أخطائهم درجة أو عصمتهم معرفة يُمِكن كيف املالئكة؟ حال يف
األعمال؛ وتوزيع املهام تقسيم من نوع هو بل ورتبة، رشًفا بينها فيما تتفاوت فال الوظائف
ال الحال وبطبيعة ذاك. من بأفضل هذا وليس للنبي، للتبليغ وامَلالك للناس، للتبليغ فالنبوة
املادة، من بأفضل الروح فليست والالمرئي، املرئي بني والروح، املادة بني التفضيل يكون
وقد والرسالة. والغاية الفعل حيث من التفضيل يكفي ولكن الروح، من بأفضل املادة وال
النبات أو الحيوان مثل امُلجَرب الكائن من أفضَل اإلنسان مثل العاقل الحر الكائن يكون
السلوك؟ يف التمثل أو الرتجيح أم االختيار التفضيل؟ من الهدف وما املالك. أو الجماد أو
وترتيب رشف سلَّم يف املوضوعات تتصور عقليٍة من نظرية معرفة مجرد الهدف هل
العملية؟ الناس حياة يف سلوكي عميل أثر عنه ينتج تفضيٌل أنه أم نازل، أو صاعد رأيس
املالئكة إىل للتقرب أو أعىل، درجًة األنبياء لرفع والتبجيل التعظيم لعملية نتيجة هو هل
واملالئكة األنبياء بني االختيار يتم وكيف التفضيل؟ نتيجة هي وما وزلفى؟ إليهم صعوًدا
ودرجة واملزاج للهوى طبًقا قيمة حكم مجرد أم فعلية أفضلية هي وهل األفضلية؟ يف

الواقع؟ عن واالغرتاب والتبجيل بالتعظيم اإلحساس
من أفضل واملجرد املرئي، من أفضل الالمرئي فألنَّ املالئكة تفضيل تم ما فإذا
فلية، السُّ بالهياكل النفوس تتعلق حني يف الُعلوية بالهياكل متعلِّقة والروحانيات العيني،
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عىل لطيفة، نورانية وهي كلها، الرشور ومن والغضب الشهوة عن مربَّأة والروحانيات
هذه وكل والكليات. املجردات وتعلم الشاقة األفعال عىل تقوى املركَّبة، الجسمانيات عكس
تكشفعن التي الصوفية املواقف ومن اإلرشاقية، النظرية من تنبع إنما الحقيقة يف األسباب
بتفضيل الحكم يتخصص وقد منه.16 وهروب فيه، ر وتطهُّ عنه، وبُعٍد الواقع عن اغرتاب
يعمُّ وقد إبليس. لواقعة نظًرا ربهم يعصون ال الذين املالئكة بأنهم األنبياء؛ عىل املالئكة
الخلق. عامة وعىل الناس جميع عىل بل األنبياء، عىل فقط ليس املالئكة تفضيل يف الحكم

البرش.17 عامة من أفضل فهم املالئكة؛ برسل التخصيص يتم وقد
ويعتمد مثالية، أكثر وهو األول، التفضيل من واقعية أكثر املالئكة عىل األنبياء وتفضيل
آدم علَّم هللا أن كما آلدم، بالسجود املالئكة أُِمرت فقد نقلية؛ ُحَجج عىل أيًضا التفضيل هذا
شهوة من العبادة عن البرش عوائق وأن يعلم، ال الذي من أفضل يعلم والذي كلها، األسماء
يُوَجد ال التي املالئكة من استحقاًقا أكثر َلتجعله وتكليفه، العبادة عىل وقدرته وغضب،

ص٢٧٢). ج١، (مقاالت، األنبياء من أفضل املالئكة أن فعندهم عام؛ بوجه املعتزلة موقف هو هذا 16

الُحَجج أما ص١١٢). ج٢، (مقاالت، الروافض وموقف العجيل الفضل بن الحسني موقف أيًضا وهو
تَُكونَا أَْو َمَلَكنْيِ تَُكونَا أَْن إِالَّ َجَرِة الشَّ َهِذِه َعْن َربُُّكَما نََهاُكَما ﴿َما فمثل: عليها، يعتمدون التي النقلية
أَْن اْلَمِسيُح يَْستَنِْكَف ﴿َلْن التواضع، َمعِرض يف وذلك َمَلٌك﴾، إِنِّي َلُكْم أَُقوُل ﴿َوَال اْلَخاِلِديَن﴾، ِمَن
أخرى آيات ويف ِعبَاَدِتِه﴾، َعْن يَْستَْكِربُوَن َال ِعنَْدُه ﴿َوَمْن اْلُمَقرَّبُوَن﴾، اْلَمَالِئَكُة َوَال هلِلِ َعبًْدا يَُكوَن
األنبياء إىل هللا رسل املالئكة كانت وملا اْلُقَوى﴾. َشِديُد ﴿َعلََّمُه لألنبياء: كمعلِّمني املالئكة تظهر كثرية
من عدد يف األنبياء وقبل مبارشة هللا بعد األنبياء عىل املالئكة ِذكر تقديم يتم كما هللا، إىل أقرب فهم
الفالسفة نظريات فمعظمها العقلية الُحَجج أما ص٢١٢). الطوالع، ص٢٩٥-٢٩٦؛ (األصول، اآليات
متعلِّقة الروحانيات مجردة، أرواح املالئكة مثل: املادية، الجواهر عىل وأفضليتها املفارقة، الجواهر عن
مبدأ والغضب الشهوة عن مربَّأة الروحانيات السفلية، بالهياكل اإلنسانية والنفوس العلوية بالهياكل
وهي مانعة، ظلمانية والصورة املادة من مركَّبة والجسمانيات لطيفة نورانية الروحانيات كلها، الرشور
حني يف الخريات إىل هة موجَّ واختياراتها باملجردات، إلحاطتها عاملة وهي الشاقة، األفعال عىل قوية
ص١٦٦، األصول، ص٣٤٣؛ الِفَرق، ص٣٦٧–٣٧٠؛ (املواقف، العالم يف ُمستِقرة الفلكية األرواح أن
أيًضا وهو ص١٦١–١٦٣). املحصل، ص٣٨٠-٣٨١؛ املسائل، ص٩٠؛ ج٥، الفصل، ص٢٩٥-٢٩٦؛
(الفصل، الخلق كل من أفضل فاملالئكة أيًضا؛ الحق» «أهل موقف وهو الحليمي، هللا وعبد القايض موقف

ص١٠٦–١٠٨). املعالم، ص٩١–٩٥؛ ج٥،
جميع من أفضل واملالئكة األنبياء، من أفضل ربهم يعصون ال الذين املالئكُة املعتزلة بعض عند 17

ص١٥٢). النسفية، ص١٦٦-١٦٧؛ (األصول، الناس
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يجعله والحيوان امَلالك بني االختيار عالم يف اإلنسان وجود وأن العوائق، هذه مثل لديها
االختيار؛ هذا لها وليس واحد، عالم يف إال تُوَجد ال التي املالئكة عن وغنًى وحركة حرية أكثر
فتُصِبح التفضيل، التخصيصيف يُزاد وقد فيه. الثبات وعىل الخري عىل ُمجَربة فهي وبالتايل
هاروت كان لقد املالئكة. عامة من أفضل البرش وعامة املالئكة، رسل من أفضل البرش رسل
النار زبانية تكون وكيف عاصينَي. مَلَكني كانا أو مالئكة، وليسا بابل يف عجَلني وماروت
منهم، أفضل حتًما فاألنبياء فلية السُّ باملالئكة التخصيص يتم وحني األنبياء؟ من أفضل
العالم يف يؤثِّرون ال األنبياء، إىل رسل املالئكة الُعلوية.18 املالئكة يف فقط الخالف ويظل
قد بل البرش، لسائر كما حياة وال موت وال وعقل إرادة لهم ليست األنبياء، يفعل كما
بتوسط. أو مبارشًة إليه رسول فكالهما واألنبياء؛ املالئكة من أفضَل العادي اإلنسان يكون
املالئكة، مثل معصوًما ليس ولكنه واألنبياء، املالئكة مثل وأمانة رسالة صاحب واإلنسان
امُلستِقل؛ وعقله الحرة إرادته عىل يعتمد العالم يف موجود هو األنبياء. مثل هللا من مؤيًَّدا أو

أكرب. ربما جزاؤه وكان أعظم، امتحانه كان وبالتايل
وتفضيل البعض، بعضهم عىل املالئكة تفضيل نوع؛ كل داخل التفضيل يُصِبح ثم
أفضل هو من ثم املالئكة أفضل هو من السؤال: فيكون البعض، بعضهم بني األنبياء
من كائناٍت بني التفاضل ألن نفسه؛ مع اتساًقا أكثر يكون الوضع بهذا والسؤال األنبياء؟
يُمِكن وكيف الواقع. حيث من خاطئًا ظل وإن املبدأ حيث من التفضيل فيصحُّ النوع، نفس
تقسيم عىل بناءً وظيفيٍّا التفضيل يتم وهل مقاس؟ أي وعىل بينهم؟ فيما املالئكة تفضيل
الفضل األخرى. عىل إلحداها فضل وال ُمتكاِملة، الوظائف ولكن املهام؟ وتوزيع األعمال
الفضل يف فالكل ُمطيعة كلها املالئكة كانت وملا األداء. عدم يف أو الوظيفة أداء يف فقط

ص٢١٢؛ الطوالع، ص١١٢؛ ج٢، (مقاالت، املالئكة من أفضل األنبياء الحديث؛ أصحاب موقف هو هذا 18

زبانية هل بابل. من عجَلني كانا وماروت فهاروت املعتزلة، بعض موقف أيًضا وهو ص١٥٢). النسفية،
(األصول، اْلُمَقرَّبُوَن﴾ اْلَمَالِئَكُة َوَال هلِلِ َعبًْدا يَُكوَن أَْن اْلَمِسيُح يَْستَنِْكَف ﴿َلْن األنبياء؟ من أفضل النار
وماروت كهاروت ربهم، عصوا الذين املالئكة من أفضل األنبياء املعتزلة بعض وعند ص١٦٦-١٦٧).
إنما السفلية، املالئكة من أفضل وهم الشيعة، موقف أيًضا وهو ص٢٩٥-٢٩٦). (األصول، وإبليس
اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿وََعلََّم ِآلَدَم﴾، اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا ﴿َوإِذْ مثل: الُحَجج، وبعض الُعلوية، املالئكة يف النزاع
مركَّب اإلنسان وغضب، شهوة من العبادة عن عوائق للبرش يعلم، ال الذي من أفضل يعلم والذي ُكلََّها﴾،
الرسل بقية ثم العزم أولو وقيل ص٢١٢). (الطوالع، البهيمة وجسد املالك عقل له والبهيمة؛ املَلك بني

ص٧٠). (الكفاية، املالئكة ثم األنبياء بقية ثم
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

وظائف مثل بينها، تفاُضل ال وظائف كلها وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل فجربيل سواء؛
بينهم؟ فيما األنبياء تفاُضل يعني وماذا إلخ.19 … أذن ووظيفة العني وظيفة الحواس؛
غريهم، عىل بأشخاصهم فضل أي لهم وليس الوحي، لتبليغ وسائل مجرد هم األنبياء
بني تفاُضل وال الوحي، ر تطوُّ مراحل من مرحلة يمثِّل نبي كل إن إذ تفاُضل؛ بينهم وليس
املرحلة من بأفضل ليست رقيٍّا أقل ألنها املتقدِّمة املرحلة إن بل بينها، تكاُمل بل املراحل،
املتقدِّمة املرحلة من أفضل رقيٍّا أكثر ألنها رة املتأخِّ املرحلة وال رقيٍّا، أكثر ألنها املتأخرة
منه، الغاية وتتحقق الوحي اكتمال يتم فيها والتي األخرية املرحلة إن بل رقيٍّا، أقل ألنها
أكثر األمر كان ربما بل الوحي، اكتمل ملا لوالها التي السابقة املراحل من بأفضل ليست
الوحي عىل البرشية تعوَّدت أن بعد األخرية، املرحلة يف عنه السابقة املراحل يف صعوبة
يُالِقه لم ما والقتل والهوان العذاب من السابقني األنبياء من القى وكم بفضله. وارتقت
أو بالربح أو البحر يف الغرق أو بالطوفان السابقني األنبياء أمم ُعوِقبت وكم األنبياء، آخر
األنبياء؛ جميع من أفضل نبيها أمة كل وعند األمم. آخر به تُعاَقب لم ما والقمل بالجراد

األمم.20 جميع من أفضل ألنها

ص٧٩). (الحصون، … املالئكة رؤساء بقية ثم ميكائيل ثم جربيل من األفضلية ترتيب البعض عند 19

(الِفَرق، جميًعا املالئكة من أفضل األنبياء أحد بأن القول دون األنبياء، أفضل محمٌد السنة أهل عند 20

املحصل، ص٣٨٠-٣٨١؛ املسائل، ص٩٠؛ ج٥، الفصل، ص٢٩٥-٢٩٦؛ ص١٦٦، األصول، ص٣٤٣؛
شعًرا: قيل وقد ص١٦١–١٦٣).

ال��ف��ض��ل ذي م��الئ��ك��ة وب��ع��ده��م ال��ف��ض��ل ف��ي ي��ت��ل��ون��ه واألن��ب��ي��ا

ص١٢) (الجوهرة،

وأيًضا:

ال��خ��ل��ي��ل ال��ف��ض��ي��ل��ة ف��ي ي��ل��ي��ه ال��رس��ول ال��خ��ل��ي��ق��ة وأف��ض��ل

ص٧٣) (الوسيلة،

َمن محمد أمة يف يكون أن جاز والنصارى، واليهود األشعرية، من والباقالني املرجئة، من الكرامية وعند
ص٦٨). ج٥، ص٢٩؛ ج٣، (الفضل، مات أن إىل بعثته من محمد من أفضل هو
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الرسالة؟ أم الشخص ثامنًا:

وبعده املقدمة، يف جربيل فيأتي والبرش؛ واألنبياء املالئكة فيشمل التفاضل يمتد وقد
فضله، حسب كلٌّ أوًال، األنبياء يأتي وقد البرش؛ عوام ثم املالئكة، رؤساء بقية ثم ميكائيل،
بعد قرنًا الفضل يقل ثم التابعون، ثم األربعة، الخلفاء ثم األنبياء، خاتم مقدمتهم ويف
َمن يتفاضل وقد بعدهم؛ أو الصحابة قبل البرش بني عليٍّا مكانًا األولياء يأخذ وقد قرن؛
فكالهما فضًال؛ يتساوون األقل عىل أو اإلنس، من أصحابه مع الجن من الرسول صِحب
باإلمامة، النبوة وتُلَحق األرض، إىل السماء من انحداًرا النزول يف التاريخ ويستمر صحابة!
أن والحقيقة وعلو.21 رفع تاريخ كان أن بعد وسقوط انهيار تاريخ التاريخ ويُصِبح
درجات حسب البرش وتصنيف واملراتب، التدرج عقلية عن يكشف إنما التفضيل موضوع
رأسية، درجات الناسعىل ر تصوُّ منها عدة؛ أخطاء عىل يقوم ر تصوُّ وهو والرشف، الكمال
أفقيٍّا إال يتفاضلون ال متساوون جميًعا البرش أن مع وسفًال، علوٍّا بينهم فيما يتفاضلون
الدرجات أخذ عىل املنافسة وتكون َر﴾، يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن خلًفا؛ أو أماًما
والعجز. بالتعويض إحساس كله وذلك األفعال، وخلق األمام إىل السبق عىل وليس العليا،
يف كله ذلك يتشخص ثم الوهم، نحو فيتقدم أعىل، إىل حصاره يفك الواقع يف فامُلحاَرص

بينها. فيما مجموعة عنارصكل وداخل والرسل، املالئكة بني التفاضل موضوع
تفضيل ألنه ُممِكن؛ املبدأ حيث من والتفضيل واألئمة. األنبياء بني التفضيل يظهر كما
اإلمامة تُوَضع عندما خاصًة املفاضلة وتشتد البرش. بني مفاضلة أي النوع؛ نفس من
هو األنبياء عىل األئمة تفضيل وإن النبي. وريث اإلمام يُوَضع وعندما للنبوة، كاستمرار
ثانيًا إمام وال األنبياء، ورثة العلماء أن كما الرسل خلفاء فاألئمة األصل؛ عىل للفرع تفضيل

الصحابي ثم وعمر، بكر أبو األولياء، ثم البرش، عوام ثم املالئكة، رؤساء بقية ثم ميكائيل، جربيل 21

القرون «أفضل القرون؛ يف وتفاُضل وعيل، وعثمان وعمر بكر أبو الخلفاء؛ بني تفاُضل وهناك فالتابعي،
شعًرا: قيل وقد ص٧٩). (الحصون، قرني»

ال��ش��ق��اق ع��ن ف��ِم��ْل ن��ب��ي��ن��ا اإلط��الق ع��ل��ى ال��خ��ل��ق وأف��ض��ل

ص١٢) (الجوهرة،

الباب انظر ص٩١). ج٥، (الفصل، الصحابة لسائر ما الفضل من له الجن من الرسول صِحب وَمن
الوحدة إىل العقائدية الفرقة من الخاتمة، وأيًضا اإلمامة، عرش: الثاني الفصل املتعني، التاريخ الخامس:

الوطنية.
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أفضل األنبياء فألنَّ املالئكة، من أفضل األمة وأصبحت التفضيل اشتد ما وإذا أوًال. نبي بال
األنبياء تفضيل تم ما وإذا املالئكة. من أفضل بالرضورة األئمة تكون وبالتايل املالئكة؛ من
ولكن تأويلها، عىل وللنبوة الالحق، عىل وللسابق الفرع، عىل لألصل تفضيل فذلك األئمة عىل
بينهما، التساوي عالقة التفضيل نتيجة كانت ما إذا معنًى ذي بغري نفسه السؤال يُصِبح
االتصال ميزة للنبي يظل ولكن الرسالة، تحقيق يف جهده يألو ال بٌرش كَليهما إن حيث من
مًعا، واألفقي الرأيس املحوَرين يف النبي يوجد الصفة. هذه لإلمام ليس أن حني يف والبداية،
امُلضطَهدة املجتمعات لظروف نظًرا ولكن وحده، األفقي املحور يف اإلمام يُوَجد حني يف
حرية، إىل االضطهاد سيحوِّلون الذين الجماعة قادة فهم التأليه؛ درجة إىل األئمة يصل فقد
مسار النحراف تصحيح حركة األئمة تكون أن الطبيعي ومن عدل، إىل الجور ويقلبون
خالًصا؛ بًرشا إنسانًا اإلمام يظل أن التنزيه يقتيض السوية املجتمعات يف ولكن النبوة،

لها.22 واستمراًرا النبي لرسالة تحقيًقا
بني التفضيل يظهر فكذلك اإلمامية، أثر تحت واألئمة األنبياء بني التفضيل يظهر وكما
الفرع والوالية النبوة، من أفضل الوالية تكون وكيف الصوفية. أثر تحت واألولياء األنبياء
النفيس للوضع كبري حد إىل ُمشاِبه للويل واالجتماعي النفيس الوضع إن األصل؟ والنبوة
االضطهاد، مجتمع يف اإلمام وكان العجز، مجتمع يف كان الويل أن إال لإلمام، واالجتماعي
املسيطرة، والدولة القائم للنظام الرئييس السالح النبوة كانت فإذا هزيمة. مجتمع وكالهما
يف الويل يرتفع وأن االضطهاد، مجتمع يف اإلمام درجة ترتفع أن الطبيعي من كان فقد
النحو هذا وعىل منه. وأفضل النبي من درجة أعىل والويل اإلمام فيُصِبح العجز، مجتمع

(مقاالت، األئمة من أفضل أحد وال ص١١٢). ج٢، (مقاالت، األنبياء من أفضل األئمُة الروافض عند 22

الحكم بن هشام وعند ص١٦٧). (األصول، النبي من أفضل اإلمام أن الغالة بعض زعم ص١١٥). ج١،
(األصول، الرسول عىل لإلمام تفضيًال ذلك كان النبي، عىل الخطأ ز وجوَّ اإلمام يف العصمة اشرتط ملا
أنهم أنفسهم يف الخطابية) (البزيغية الغالة وزعمت املالئكة، من أفضل األئمُة اإلمامية وعند ص١٦٧).
املالئكة من أفضل األئمة يكون أن الروافض بعض ز وجوَّ ص٢٩٥). (األصول، املالئكة من أفضل
يكون وال األئمة، من أفضل أنه زعم َمن الخطابية البزيغية ومن ص١١٥). ص١١٢، ج١، (مقاالت،
أهل وعند واإلمامة، باالعتزال القائلني رأي أيًضا وهو ص١١٥). ج١، (مقاالت، األنبياء من أفضل األئمة
ص١٦٧). (األصول، أوىل دونهم من عىل فتفضيلهم املالئكة جميع من أفضل نبي كل كان إن الحق
الفضل دوره يف منهم ولكلٍّ الدرجات، يف متساوون واألئمة األنبياءُ الروافض غالة من ثالث فريق وعند

ص١٦٤). (األصول، دوره يف لآلخر ما
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السلطة، ضد املعارضة إىل ينضمون وبالتايل النبي؛ دون والويل اإلمام اتِّباع للناس يُمِكن
بالوحي االتصال يعني التفضيل كان لو األولياء من أفضل األنبياءُ السويِّ املجتمع يف ولكن
األولياء، من أفضل الصحابة كان وإذا الويل. دون للنبي يحدث ما وهذا الرسالة، وتبليغ
وال فقط كامل الويل أن حني يف ل، ومكمِّ كامل النبي األنبياء؟ من أفضل األولياء يكون فكيف
ونظاًما؛ ًرا تصوُّ ورشيعة، عقيدًة كامل النبي للناس. يبلِّغها رسالٌة له وليست أحًدا، ل يكمِّ
دولة س ومؤسِّ وزعيًما قائًدا ليس ولكنه فقط، روحيٍّا كامل الويل أن حني يف أشمل، فكماله
أجل من سياسيٍّا سالًحا كونه يتعدى ال التفضيل موضوع إن النبي. عند الحال هو كما
كلٍّ مجتمِع أحقيِة عن األمر حقيقة يف يعربِّ إنما القادة تفضيل وإن السلطة، عىل الرصاع

خروًجا.23 أو طاعة انقالبًا، أو بقاءً السلطة يف منهم

النبي سرية (د)

علم من النبي سرية تحويل يف رسالة، إىل وليس شخص إىل النبوة تحويل ذروة وتبلغ
سرية ففي النبوة؛ موضوع يف العقائد قواعد أحد وتُصِبح الدين، أصول علم إىل السرية
جهة ومن أبيه جهة من نسبه ذاتية؛ وسرية شخص إىل رسالة من الرسول يتحول النبي
شخص حول خالصة تاريخية معلومات وهي العقائد. من كجزء وإناثًا ذكوًرا وأوالده أمه،
وال جد، أو أب من وراثة ليست بأنها الرسالة جوهر وتُعاِرض بل لها، داللة ال الرسول

مسعود بن هللا عبد من أفضل كان كرام ابن وأن األنبياء، من أفضل هو َمن األولياء يف الكرامية عند 23

األنبياء بعض من أفضل هو من األولياء يف ص٢٩٨). ص١٦٧، (األصول، الصحابة من كثري ومن
حزم) ابن (رواية الباقالني وعند عيىس. من أفضل هو من األمة هذه يف يكون ص٢٩٨). (األصول،
(أيًضا الجبائي وعند مات. أن إىل بُِعث حيث من الرسول من أفضل هو من األمة هذه يف يكون أن جائٌز
عمل يُوازي أن َألمكن الصالحة األعمال ومن املسلمني من إنسان عمر طال لو أنه حزم) ابن لسان عىل
الصوفية من طائفة وتقول ص١١٠-١١١). الفقه، رشح ص٣٤٣؛ الِفَرق، ص٩٠؛ ج٥، (الفصل، النبي
رشح ص٥١-٥٢؛ ج٤، ص٦٩؛ ج٥، (الفصل، والرسل األنبياء جميع من أفضل هو َمن هللا أولياء يف إنه
يبلغ ال األولياء، من أفضل األنبياء أن فعندهم السنة أهل وهم الثاني الفريق أما ص١١٠-١١١). الفقه،
وهللا بكر: أبي يف النبي قول مثل والنقل، العقل ذلك عىل ويدل ص١٤٧). (النسفية، األنبياء درجة الويل
فقط ذاته يف الكامل هو الويل دام وما بكر. أبي من أفضل النبيني بعد غربت وال الشمس طلعت ما
املنام يف حتى بالوحي ومكرَّمون معصومون، األنبياء وألن ص١٠٥-١٠٦). (املعالم، ل ومكمِّ كامل فالنبي
ص١١٠-١١١). الفقه، (رشح األولياء بكماالت واالتصاف األحكام، بتبليغ ومأمورون املالئكة، بمشاهدة
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والرسول. الرسالة بني الخلط وتم النبي، شخص إىل الرسالة تحوَّلت حفيد. أو البن توريثًا
أجهزة يف التواشيح يف وتغنَّى الكتاتيب، يف بية الصِّ يحفظه اآلن، حتى الخلط ويسود
تربًُّكا الجُدد، للمواليد كأسماء واملستوصفات املصحات يف وتُعطى املوالد، يف وتُنَشد األعالم،
وقد ووفاته، مولده وأزمنة واملدينة، مكة مثل األمكنة، أسماء االعتقاد يف يدخل كما وتيمنًا،
فالضائع العقائد؛ يف وأدخل ووجدانه وروحه املسلم قلب إىل أقرب وفلسطني القدس تكون
هذا وهل وأحفاده؟ وترتيبهم أوالده معرفة أهمية وما املوجود. من الذهن يف حضوًرا أكثر
السيايس الرصاع يقتضيه الرشفوكما حسب رشفيٍّا أم الوالدة، تاريخ حسب زمانيٍّا الرتتيب
درجة حسب أم الفضل، حسب أم الزمان، حسب الزواج ترتيب وهل اإلمامة؟ يف واألحقية
إىل نفسه بنسبة حاكم كل عىل الرشعية إلضفاء اليوم ذلك ويُستعَمل الرسول؟ إىل قربهن
أو قاتًال، سفاًحا كان ولو حتى لهم، وخليفة للمؤمنني أمريًا يكون أن وأمنيته هاشم، بني
وليس السرية، علوم من جزء ذلك إن لعلمائها. وقاهًرا األمة لثروات ناهبًا أو عاصيًا، فاسًقا
من كجزء أزواجه وضع من الفائدة وما أليق. هناك فمكانه الدين، أصول علم من جزءًا
ولقد أزواجه؟ دور من بكثري أكرب الرسالة يف أصحابه دور كان وقد أصحابه، دون العقائد
حاربت لقد بل بسببهن، النبي أصاب مما النبي عىل والتخفيف بعضهن، بتقريع القرآن قام
ال وملاذا وعماته. أعمامه أيًضا ُوِضع لقد بل املسلمني، دماء وسالت الصحابة خرية إحداهن
بل األخوال؟ وبنات وأبناء العمومة وبنات وأبناء وخاالته، أخواله وضع يف القائمة تستمر
النبوة، صت تشخَّ أن بعد رة املتأخِّ العقائد يف الجزء هذا دخل لقد مرضعته! أيًضا وُوِضعت
الزعماء أشخاص يف واألمم املجتمعات فيها تتشخص سياسية أوضاع يف كرسالة واختفت
من بقايا ولوال ُمنتِسب! هللا رسول إىل وكلهم سالطينها، بأسماء الدول ى وتُسمَّ والساسة،
روح يُعاِرض ما وهو النَّسب، شجرة الوطني التعليم من كجزء منهم كلٌّ لوضع حياء
وقد بأنسابهم. يأتوه وال بأعمالهم يأتوه أن للناس طلبه يف ذاته الرسول وأقوال اإلسالم
نمٌط ولذلك اآلخر؛ البعض دون القبائل بعض لنعرات وانتصاًرا جاهلية آثار ذلك تكون
آدم إىل ثم أوًال، داود إىل املسيح نسب إرجاع يف اإلنجيل، مقدمات يف األديان تاريخ يف سابق
مثل األنبياء أسماء تُوَضع األنساب بعض ويف واألنبياء، امللوك تاريخ من نسله إلثبات ثانيًا؛

النسب!24 شجرة الكتملت آدم إىل النقل صعوبة ولوال وخرض، إلياس

أن ويجب ذلك، أوالدهم يعلِّموا أن اآلباء عىل ويجب املدينة، يف وتُويفِّ مكة يف ُولِد أنه اعتقاده يجب وما 24

وساداتهم وترتيبهم أوالده عدد شخص كل يعرف أن ويجب أمه، جهة ومن أبيه جهة من نسبه يُعَرف

198



الرسالة؟ أم الشخص ثامنًا:

كرسالة النبوة (2)

يف أدخل فهذا وطرقه؛ وكيفيته االتصال نظرية الرأيس؛ محورها ليس النبوة يف يهم ما إن
إليه امُلرَسل عرب امُلرِسل من للناس الرسالة تبليغ أي األفقي؛ محورها بل الحكمة، علوم
ِصلتنا وتبدأ الوحي، لتبليغ وسيلة فالنبوة األصول. علم يف األدخل وهو إليهم، امُلرَسل إىل
كيفيتها. عىل للتعرف وسيلة لدينا فليس ذلك قبل أما وتبليغه. إعالنه بمجرد بالوحي
والحديث والصفات. الذات نظرية يف التوحيد، يف قبل من هللا، وهو إليه، امُلرِسل دخل وقد
الذي الوحي يف له دخل ال ذلك كل والشياطني، والجن املالئكة مثل االتصال، وسيلة عن
امُلرَسل إن التاريخ. يف وتحقيقها األمانة، الناس وحمل للناس، به الرسول تبليغ يبدأ
الناس، وهم إليهم امُلرَسل إىل وسيلة مجرد هو النبي إن بل النبي، هو فقط ليس إليه
أشخاص لها. وكتمان للرسالة وقطع للتبليغ وإيقاف تشخيصللنبوة الرسول والتوقفعىل
بعد الرساالت وتبقى للتبليغ، وسائل مجرد فاألنبياء الوحي؛ من جزءًا تكون ال األنبياء
آخر يف جميًعا واندراجها الوحي، اكتمال حتى ترتى الرساالت وتبقى األنبياء، انقضاء
ال ألنه يشء؛ إىل تؤدي ال وقدرته الصانع إثبات طريق عن النبوة إثبات أن كما مرحلة.25

ثم القاسم الوالدة يف وترتيبهم إناث. وأربع ذكور ثالثة سبعة؛ أوالده الوجوب. عىل األمة سادات وهم
خديجة، السيدة من وكلهم الطاهر، بالطيِّب ب امللقَّ وهو هللا عبد ثم كلثوم أم ثم فاطمة ثم رقية ثم زينب
جهة من نسبه معرفة به اإليمان يجب وما ص٧٢–٧٤). (الكفاية، القبطية مارية من إبراهيم والسابع
قيص بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن هللا عبد بن محمد أبيه، جهة من أمه؛ جهة ومن أبيه
كنانة بن النرض بن مالك بن فهر بن غالب بن وترِكه) (بالهمز لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن
عدنان إىل النسب هذا أن عىل ُمنعِقد واإلجماع عدنان. بن معد بن نزار بن مرض بن إلياس بن مدركة بن
بن مناف عبد بن وهب بنت آمنة أمه: جهة من نسبه يُنَقل. صحيٌح طريٌق آدم إىل بعُد فيما وليس
(الكفاية، كالب يف أمه مع فيجتمع أجداده، أحد كالب بن جده، مناف عبد غري هذا مناف وعبد زهرة،
ص٧٨-٧٩). الحصون، ص٧٠؛ الوسيلة، ص٢٠-٢١؛ الجامع، ص١٥؛ ص١٢، الباجوري، ص٧٩–٨٢؛
وأزواجه: وإناثًا. ذكوًرا السبعة وأوالده وعمره ووفاته ومولده وُمرِضعته وأمه وأبوه مولده به وُشِفع
حمزة وعمه وخديجة، وجويرية، وزينب، وهند، ورملة، وميمونة، وصفية، وسودة، وحفصة، عائشة،
كانوا وإبراهيم وطاهر قاسم ص٦٣-٦٤). اإلنصاف، ص٢٥–٣٦؛ (العقيدة، صفية وعمته والعباس،
(الِفَرق، عنهن هللا ريض هللا رسول بنات جميًعا هن كلثوم وأم وزينب ورقية وفاطمة هللا، رسول أبناء

ص٧٠). الكفاية، ص٨٧؛
ص٦٣-٦٤. اإلنصاف، 25
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وليس مضمونها هو يهم والذي رسالة، أساًسا فالنبوة النبوة؛ وإثبات الصانع نفي يُمِكن
نداء تعني بل يتعلم، لم معلِّم وجود تعني وال ُمطَلقة، سلطة من بقرار تنشأ ال مصدرها.
الوعي ارتقاء يف والتعثر اإلنساني، التطور يف أزمة وقوع أثر رسالة وطلب للفكر، الواقع

البرشي.26
التي بالرسالة خاصة صفة أم فيه صفة هي فهل شخصالرسول، النبوة تكن لم فإذا
صفة ليست النبوة أن والحقيقة ُمكتَسبة؟ أم فطرية هي فهل فيه صفة كانت وإن يحملها؟
للرسالة صفة هي بل النبي، صفات يف للنبوة تشخيص أيًضا فذلك الرسول؛ شخص يف
يف تستمر بل النبي، عند النبوة تتوقف فال وتحقيقها. ومضمونها، تواتُرها، يحملها؛ التي
افرتاضأنها وعىل والتمييز. الفعل عىل قادًرا مكلًَّفا هناك أن طاملا الزمان، نهاية إىل الرسالة
فالنبوة واحد؛ آٍن يف وُمكتَسبة فطرية هي أو ُمكتَسبة، وال فطرية ال صفة فهي للنبي صفة
فطرية الناحية هذه يف فهي النبي؛ يف حالَّة صفة بل بالتبليغ، أمر اختيار مجرد ليست
إىل بل خارجي، أمر إىل احتياج فال ثَم ومن الخارج؛ من أكثر الداخل من ُمكتَسبة، وليست
أنها القدماء عند فطرية تعني الدفينة. النبي طاقات ر تفجِّ التي والظلم االضطهاد ظروف
وليس امُلرِسل إىل النبوة إرجاع وإىل النبوة، الرأيسيف املحور إىل عوٌد أيًضا وهذا هللا، من هبة
ويف النبي، يف خاصة استعدادات تمثِّل ألنها فطرية النبوة الرسالة. إىل ثم إليهم امُلرَسل إىل
من لألمة محرًِّرا النبي ويأتي واالضطهاد، القهر ظروف يف تنشأ ألنها ُمكتَسبة الوقت نفس
القيادة، ملهمة بصفاته ل املؤهَّ وهو الجماعة، قائد هو النبي كان وإذا والطغيان.27 التسلط

ص٦١-٦٢). ص٥٧، ج١، (الفصل، النبوة إلثبات الربهان هذا حزم ابن يستعمل 26

واملعجزات إليه الوحي سوى والرسول، النبي يف حالَّتان صفتان والرسالة النبوُة الكرامية عند 27

واملرسل الصفة، هذه به قامت من الرسول إرساله. هللا عىل وجب الصفة هذه فيه كانت ومن وعصمته.
صفة ليست النبوة السنة أهل عند ولكن ص١٥٤)، األصول، ص٢٤١؛ (الِفَرق، الرسالة بأداء املأمور هو
(الحصون، الرب ه يخصُّ أمٌر بل ُمكتَسبة، ليست النبوة السنة أهل وبإجماع ص٤٦١–٤٦٧). (النهاية،

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٨٠).

ع��ق��ب��ة أع��ل��ى ال��خ��ي��ر ف��ي رق��ى ول��و م��ك��ت��س��ب��ة ال��ن��ب��وة ت��ك��ن ول��م
ال��ِم��نَ��ن واه��ب ال��ل��ه ج��ل ي��ش��اء ل��م��ن ي��ؤت��ي��ه ال��ل��ه ف��ض��ل وذاك ب��ل

ص١٢) (الجوهرة،
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عليها فهل الجماعة، وانترصت غايته ق وحقَّ رسالته يف نجح وإذا جزاءً؟ النبوة تكون فهل
وأهليته. وقدراته لصفاته لهم؛ زعيًما القوم ألفضل اختيار بل جزاءً ليست النبوة ثواب؟
ثوابًا الجزاء، تتحقق؟ لم ما الجزاء يكون يشء أي وعىل بعد؟ تتم ولم جزاءً تكون وكيف
األصل يف تكون وال املعنى، بهذا الجزاء لها يكون فعًال باعتبارها والنبوة فعل، لكل وعقابًا،
سبب،28 بال عشوائيٍّا االختيار كان وإال والقدرة، األهلية عىل بناءً يكون االختيار ألن ابتداءً؛
الشخص؛ عىل وليس الرسالة عىل مركِّزة النبوة دامت ما وامرأة رجل بني ذلك يف فرق وال
للتبليغ، وسيلة إال هو ما فالشخص أنثى، أم كان ذكًرا الرسالة، مبلِّغ جنس يهم ال وبالتايل
مدى عىل اإلناث، األنبياء عىل الغالب هم الذكور األنبياء أن األديان تاريخ من الواقع ولكن
القتال، وفنون الحرب مهام من النبوة تتطلب ملا نظًرا الوحي؛ مراحل كل ويف النبوة، تاريخ

الذكور.29 من كانت الغالبية فإن الحرب قادة وإحصاء البرشي التاريخ واقع ومن
واالستحالة؛ والجواز الوجوب نظرية إطار يف املتأخرة العقائد يف الصفات تحوَّلت وقد
صفات أربع النتيجة وكانت صفات، من له يجوز وما عليه يمتنع وما للرسول يجب ما
عىل يجب وبالتايل الجواز؛ يف واحدة وصفة االستحالة، يف أضدادها وأربعة للوجوب،
كانت وملا الرسول. يف عقائد بتسع يُؤِمن أن هللا يف عقيدة وأربعني بواحد آمن كما املسلم
فيما األوىل، األربع للصفات مضادة الرسول عىل يستحيل فيما الثانية األربعة الصفات

ال��ن��ع��م��ة م��ول��ى ج��ل ل��ل��ع��ال��م��ي��ن ورح��م��ة ��ل ت��ف��ضُّ إرس��ال��ه��م
ي��ش��اء ل��م��ن ع��ز ب��ش��رع��ه اإلي��ح��اء ه��ي ال��ن��ب��وة ث��م
ذات��ي��ة ص��ف��ة ق��ط��ًع��ا ف��ل��ي��س ال��رس��ال��ة ت��ب��ل��ي��غ��ه��م م��ع ك��ذاك
ال��ض��الل��ة م��ن ف��ه��و وغ��ي��ره��ا ب��ال��ري��اض��ة ل��الك��ت��س��اب ف��ام��ت��ن��ع

ص٧٤) (الوسيلة،

ج١، (مقاالت، ينفيها والثاني كذلك يُثِبتها األول فريَقني؛ إىل جزاء النبوة هل املعتزلة؛ اختلفت 28

ص٢٢٢). ج٢، (مقاالت، ابتداء أو ثواب هي هل سؤال عىل إجابة االختالف نفس وحدث ص٢٧٢).

ص١١٠). ج١، (امِلَلل، الدنيا بقيت ما باقية وأنها عمل، عىل جزاء النبوة الفوطي، عمرو بن هشام وعند
وأحالتها طائفة أبطَلتها حزم؛ ابن زمان يف قرطبة يف التنازع فيه حدث فصٌل هذا النساء: نبوة 29

يف وهناك ص٨٠). الوسيلة، ص٨٧–٨٩؛ ج٥، (الفصل، للمنع حجة توجد وال ثالثة، فت وتوقَّ طائفة،
دارك. جان القواد ومن ومريم، أستريوروث مثل ونبيات، وساحرات كاهنات األديان تاريخ
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فاالستحالة وسلبًا، إيجابًا ونفيًا، إثباتًا واحدة صفات أربع يف وضعها أمكن للرسول، يجب
رشط أول فالصدق الكذب، عليه ويستحيل الصدق عليه يجب األوىل للوجوب؛ قلب هي
الصدق مثل التبليغ يف واألمانة الخيانة، عليه وتستحيل األمانة عليه تجب والثانية للتبليغ؛
الغاية وهو اإلعالن، هو والتبليغ الكتمان، عليه ويستحيل التبليغ عليه يجب والثالثة فيه؛
التهور عليه ويستحيل الفطانة عليه تجب والرابعة األوىل؛ ووظيفتها النبوة، من الرئيسية
البرشية األعراض عليهم وتجوز الدول. تأسيس ويف األمم قيادة يف نجحوا لذلك البالدة؛ أو
إلًها، ليس فالنبي ونوم؛ وجماع ورشاب وطعام وشيخوخة وعجز ومرض وفناء موت من
األسواق.30 يف ويميش الطعام يأكل بل املاء، عىل يسري وال السماء، إىل يصعد وال خالًدا، وال

جواز امتناع يف وأفعاله، وأحواله صفاته من به يختص أن يجب فيما وغريه النبي بني الَفرق بيان يف 30

شعًرا: ذلك يف قيل وقد ص٢٧٩–٢٨١). ج١٥، (املغني، بذلك يتصل وما األنبياء عىل والكتمان الكذب

واألم��ان��ة وال��ت��ب��ل��ي��غ ب��ال��ص��دق ف��ط��ان��ة ذوي أن��ب��ي��ا أرس��ل
ال��م��رض ك��خ��ف��ي��ف ن��ق��ص ب��غ��ي��ر ع��رض م��ن ح��ق��ه��م ف��ي وج��ائ��ز

ص١١-١٢) (العقيدة،

وأيًضا:

ال��ف��ط��ان��ة ل��ه��ا وِض��ف وص��دق��ه��م األم��ان��ة ح��ق��ه��م ف��ي وواج��ب
رَووا ك��م��ا ض��ده��ا وي��س��ت��ح��ي��ل أت��وا ت��ب��ل��ي��غ��ه��م ذا وت��دل
ال��ح��ل ف��ي ال��ن��س��ا ف��ي وال��ج��م��اع ك��األك��ل ح��ق��ه��م ف��ي وج��ائ��ز

ص١٢) (الجوهرة،

وأيًضا:

وال��ف��ط��ان��ة وال��ت��ب��ل��ي��غ وال��ص��دق ب��األم��ان��ة ال��رس��ل ج��م��ي��ع ووص��ف
ح��ق��ه��م ف��ي ك��األك��ل وج��ائ��ز ع��ل��ي��ه��م ض��ده��ا وي��س��ت��ح��ي��ل

ص٤٧–٥١) ص١٤، (الخريدة،
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القومي وعينا يف رسب فقد للناس، حسنة وأسوة السلوك يف قدوة الرسول كان وإذا
البالدة، أو التهور وراء الصدق فتوارى ذاتها؛ الصفات استقرار من أكثر الصفات أضداد
وال تموت فال اآللهة، مصاف إىل الزعماء ورفعنا مستحيلة، البرشية األعراض وجعلنا

االستحالة. صفات عن وقدَّسناها الوجوب، صفات عليها وأضفينا تمرض،
األربع النبي صفات تحويل األخرية اإلصالحية الحركات بعض محاولة من وبالرغم
الرسالة؛ وإيصال الخرب الناس إبالغ هو أساًسا فالتبليغ العامة، للرسالة خصائص إىل
لتشخيص التاريخي الجذر هي تكون قد التي النبوة، تشخيص عىل القضاء وبالتايل
أثر تحت جديد من تحوََّلت ما رسعان الرؤساء، أشخاص يف والرساالت واملبادئ السياسة
بالعرشات، وأصبحت وتكاثرت األربع الخصال وامتدت بل صة، مشخَّ نبوة إىل السرية علوم
ومزاجية وجسمية بدنية صفات إىل الرسالة بتبليغ خاصة محدَّدة صفات من وتحوَّلت
وحكمه لبه وذكاء عقله ونور بالحمرة املشوب وجهه وبياض صورته حسن مثل خاصة،
الفردية الصفات تمتد ثم ونجدته، وشجاعته وسماحته وسخائه وجوده وصربه وعفوه
وعفته وعدله وتواضعه ووفائه ورحمته وأدبه عرشته حسن مثل االجتماعية، الصفات إىل
هكذا كلها، الفرتة أهل لنجاة نظًرا أبَويه بنجاة واالعتقاد وهيبته، وصحته ووقاره وزهده

وأيًضا:

ل��ألن��ام وال��ت��ب��ل��ي��غ ال��ص��دق ال��ك��رام ل��ل��رس��ل وواج��ب
ب��ي��ان��ه خ��ذ ال��ض��د وي��س��ت��ح��ي��ل ف��ط��ان��ة وم��ث��ل��ه��ا أم��ان��ة
ال��ب��الدة ال��ُم��م��ت��ِن��ع وراب��ع وال��خ��ي��ان��ة وال��ك��ت��م��ان ال��ك��ذب
ال��م��رض م��ث��ل ي��ق��دح ال ب��ح��ي��ث ال��ع��رض وق��وع ب��ه��م وج��ائ��ز
االتِّ��ب��اع ح��ري��ص ل��ه��م ف��ك��ن وال��ج��م��اع وال��ق��ي��ام واألك��ل
ت��ِح��ق��ة م��ع األج��ور ت��ك��ثِّ��ر ل��ل��م��ش��ق��ة ال��وق��وع وح��ك��م��ة

ص٤٧) (الوسيلة،

البيجوري، ص٧٤–٧٦؛ ص٢٥، الكفاية، ص٣؛ التوحيدية، ص٧-٨؛ ص٢، السنوسية، وأيًضا
ص٣٢–٣٥؛ الحصون، ص١٢؛ الجوهرة، ص٢٦؛ ص٢٢-٢٣، ص١٤–١٦، الجامع، ص١٠-١١؛

ص١٦١–١٦٥. التحقيق،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

آخر مسيٌح هللا وكأن به، وإيمانهما جديد من إحيائهما بعد أو استحقاق، أو أعمال بال
الدينية والتواشيح النبوية املدائح يف يظهر ما وهو الدين، يوم قبل القبور من املوتى يبعث

الزعماء.31 صفات مدح يف األغاني تُسَمع كما واألعياد، املوالد يف تُسَمع التي

حسن مثل: السرية، كتب يف يُذَكر ما إىل أقرب صفات عدة املتأخرة العقائد مصنَّفات يف تُذَكر 31

حياؤه وَغريته، شجاعته وسماحته، وسخائه جوده وصربه، وعفوه حلمه لبه، وذكاء عقله نور صورته،
وحسن وفاؤه أمته، عىل ورحمته شفقته الخلق، أصناف مع خلقه وبسط وأدبه ِعرشته حسن وإغضاؤه،
وصحته وقاره لهجته، وصدق وعفته عدله رتبته، ورفعة منصبه علو مع تواُضعه الرحم، وصلته عهده
حسن ومن بعضهم، قال ما عىل بحمرة ُمَرشب أبيض أنه يُعَلم أن ويجب الدنيا، يف زهده هيبته، وحسن
قبل كانوا الذين الفرتة أهل بنجاة يقول َمن قول عىل باالعتماد إما أبَويه؛ نجاة اعتقاده ِعرتته مع األدب
آمنَّا حتى له أحياهما هللا أن اآلثار بعض يف ورد ما عىل باالعتماد وأما جملتهم، من وهو الرسول بعثة

ص٨٢). الكفاية، ص٧٠–٧٥؛ (الحصون، هللا مقدور يف جائز ذلك به!
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الرسالة تواُتر تاسًعا:

وكان إليهم، وامُلرَسل والرسالة إليه وامُلرَسل امُلرِسل أطراف؛ أربعة عىل تقوم النبوة كانت إذا
الرسالة بقيت للنبوة كتشخيص النبي شخص هو إليه وامُلرَسل التوحيد، موضوع النبي
التاريخية صحتها أي تواترها؛ هو التبليغ بعد الرسالة تتطلبه ما وأهم إليهم. وامُلرَسل
الحياة يف تطبيقها أخريًا يُمِكن حتى فهمها ثم تحريف، أو تبديل أو تزييف بال وبقاؤها

ودولة.1 مجتمع نظام وإىل رشيعة إىل وتحويلها العلمية،
﴿إِنَّا إلهيٍّا؛ حفًظا وال جديًدا، إعجاًزا حتى وال قديمة، معجزة ليس الرسالة وتواتُر
عن البحث يف تاريخي علمي لعمل نتيجة هو بل َلَحاِفُظوَن﴾، َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن
املؤرِّخني عمل هو بل معجزة، ليست التاريخية الوحي فصحة الرواية. وطرق النقل مناهج
فلم اإلعالن؛ ساعة منذ الوحي كتابة ذلك عىل ساعد ومما الحديث. وعلماء والنقل والرواة
الوحي نصوص ُحِفظت والتبديل. والتحريف التغيري فيها يحدث قد شفوية بمرحلة يمر
الشفاهي النقل بمناهج ذلك بعد الحديث جمع ثم جمعها، حتى يد إىل يد من وانتقلت كتابة،
كلمة ن وُدوِّ مراحله آخر يف الوحي ُحِفظ لقد التواتر. ومنها الحديث علماء وضعها التي
فقط الحديث ُجِمع ثم جمعها، حتى يد إىل يد من وانتقلت كتابة، الوحي أن حني يف ومعنًى،

رسالتنا: يف الثالثية القسمة هذه انظر الرسالة. مضمون عاًرشا؛ إىل والثالثة الثانية النقطتان تركت 1

الدين. أصول علم من وليس الفقه، أصول علم من حينئٍذ عرفناها وقد ،Les mèthodes d’Exégèse



(٤) الثورة إىل العقيدة من

وطرق النقل بمناهج معرفة دون ذلك بعد جمعه ثم اإلعالن، لحظة الوحي تدوين لعدم
أو الدينية، السلطة عقيدة أو الغالية، العقيدة رصفة؛ عقائدية ملقاييس طبًقا بل الرواية،

لها.2 وتطويًقا املعارضة للعقائد حصاًرا ذاتها؛ السلطة هذه لقرارات طبًقا
وامُلخِرب خرب، وكالهما سمع، أو نقل هو التدوين قبل الشفاهي أو املكتوب والوحي
باإلضافة هذا املتكلم، بوجود ال السامع، بوجود جزءًا يكون الخرب ألن الخرب؛ من جزءًا ليس
واألفعال، والصفات الذات نظرية يف التوحيد موضوع هو أوًال ُمخِربًا باعتباره امُلرِسل أن إىل
يبَق فلم رسالة؛ بل شخًصا، ليست فالنبوة وسيلة؛ مجرد ثانيًا ُمخِربًا باعتباره إليه وامُلرَسل

والسامع. الخرب أي إليهم؛ وامُلرَسل الرسالة إال
صحته من التحقق يُمِكن خطاب أو قول إنه أي والكذب؛ الصدق يحتمل كالٌم والخرب
التمني أن ذلك يعني هل ولكن الخرب، ضمن اإلنشائية العبارات تدخل لم لذلك وصدقه؛
وسيلة إيجاد يُمِكن ال اإلنشائية الصيغ وكل واالستنكار والتساؤل واالستفهام والتعجب
واقع، أي اإلطالق، عىل واقع عن تعربِّ ال إنشائية ِصيَغ مجرد هي هل صدقها؟ من للتحقق
إنشاء، فيها يكون أن دون تماًما خربية الخربية الصيغ وهل شعوريٍّا؟ واقًعا كان ولو حتى
القضايا بصحة أو وميله الشعور بحياد أو خطئه أو اإلدراك بسالمة يتعلق فيما سواء
هو؟ كما عليه أحكام وإصدار الواقع وصف يف رغبة عن نفسه الخرب يعربِّ أال وكذبها؟
املوقف مكوِّنات من مكوِّنًا نفسه الواقع أليس إنسانية؟ رؤية دون مجرد واقع هناك وهل
ويخرج الخرب، يف القدماء عند والتعجب والذم واملدح واإلثبات النفي يدخل وملاذا اإلنساني؟
مثل إنشائية صيغة التعجب أليس والسؤال؟ والتمني واألسف والنهي واألمر االستفهام

والتمني؟3 السؤال

أصحابها وفاة بعد تبَق لم غريه ومعجزات وفاته، بعد بقاؤه للقرآن بالنسبة الرسول معجزات ضمن من 2

إثباته دليل هو ويكون بالرواية، التاريخ يف يُنَقل الوحي ص١٨٣). األصول، ص١١٤-١١٥؛ (التمهيد،
La Phénomènologie de الثاني: الجزء الثانية، رسالتنا أيًضا انظر ص١١٥–١١٧). (الرسالة، للغائب

.L’Exègèse, essai d’une hermeneutique existentielle à Partir du Nouveau Testament
رضوب عىل يشتمل ذلك ومع والكذب، الصدق فيه وقع ما كل (أ) الخرب: يف املتكلِّمون اختلف 3

واملسألة. والتمني واألسف والنهي واألمر االستفهام منه وليس والتعجب، والذم واملدح واإلثبات النفي
ص١٦٠). التمهيد، ص١١٧-١١٨؛ ج٢، (مقاالت، ُمخِربًا يقتيض الذي الكالم هو الخرب (ب)
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الرسالة تواتُر تاسًعا:

فينقسم الخرب، تقسيم يف ومستحيل وُممِكن واجب إىل الثالثية الوجود قسمة تظهر ثم
الخرب وهو ُممتِنع عن وخرب الرضوري، الخرب وهو واجب عن خرب أقسام: ثالثة إىل الخرب
يشمل إذ الرضوري؛ عن الخرب يف العلم نظرية تظهر ثم ُممِكن، عن وخرب امُلحال، عن
أيًضا األصولية القسمة وهي السمعية، واملعرفة العقلية واملعرفة الحسية املعرفة الرضوري
داخليٍّا يكون قد والدليل بالدليل، كذبه أو صدقه يتحدد ُممِكن عن الخرب ويف لألخبار.
من جزء فالتواتر التواتر؛ طريق عن خارجيٍّا أو والعادة، واملشاهدة الحس مع باالتفاق

امُلمِكن.4 الخرب صدق عىل دليًال باعتباره الخرب نظرية

التواتر رشوط (1)

الظن. إال يُفيد ال الرواية وطرق النقل مناهج من سواه وما اليقيني، العلم يُفيد والتواتر
وبوجه تاريخيٍّا، النقل وصحة نقلها إمكانية حيث من النبوة، إنكار إىل يؤدي ذلك وإنكار
وانتقاله تاريخيٍّا الحديث صحة وإنكار مدوَّنًا، وانتقاله تاريخيٍّا القرآن صحة إنكار خاص
وصدقها العقل، بأعمال النظري صدقها إال النبوة لصدق يبقى ال الحالة هذه ويف شفاهيٍّا.
رشوط وهي برشوطه، بل بذاته، اليقيني العلم التواتر يُفيد وال الواقع. يف بتحقيقها العميل
ال آحاًدا الخرب يُصِبح منها نقصرشط ما وإذا التواتر، يقني إىل مجموعها يف تؤدي أربعة
تسقط الذي املتواتر ولكنه واحد، طريق عن املروي الخرب هو ليس فاآلحاد الظن؛ إال يُفيد

واحد. من بأكثر مرويًا كان ولو حتى األربعة، رشوطه أحد منه
يوجد بل ا، كمٍّ معنيَّ عدد يوجد وال الرواة. من الكايف العدد هو للتواتر: األول والرشط
أدنى حد دون الخرب بصحة اليقني يحدث بواسطته الذي العدد أي كيًفا؛ محدَّد عدد

العقل. وبداهات الحس برضورات ثابت أمر عن خرب وهو واجب، خرب (أ) أرضب: ثالثة عىل األخبار 4
ببطالنه يشهد ال العقل يف ُممِكن خرب (ج) العقل. وبداهات الحس برضورات ُممتِنع ُمحال عن خرب (ب)
مثل: القسمة، هذه إطار يف مسائل عدة الجبار عبد القايض ويذكر ص١٦٠–١٦٢). (التمهيد، الحس
يصح ال الخرب أن يف خربًا، الخرب يكون له ما بيان يف الخرب، حقيقة بيان يف فصل األخبار، يف الكالم
اختالف بيان يف ويقبح، الخرب من يحسن ما بيان يف ثالث، وجه إىل كذبًا أو صدًقا كونه عن خروجه
بطالنه يُعَلم فيما صاحبه، عن األقسام من واحد كل به يتميز فيما الفائدة، من يقع فيما األخبار أقسام

ص٣٩). ج١٦، ص٣١٧–٣٣٣؛ ج١٥، (املغني، األخبار من
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

ال ما إىل املائتنَي أو املائة إىل يصل قد الذي الجمع بأكثر أو ثالثة، وهو الجمع بأقل
معنوي كل فالتواتر اليقني. تُعطي بآحادها وليس بمجموعها، املتواترة فاألخبار نهاية.
بواسطته يُمِكن ما أي امُلتِصل؛ الكيف بل امُلنفِصل، الكم ليس فيه العدد يتجزأ. ال
معنوي عدد ولكنها املائة، تبلغ آحاد أرقام مجموع املائة فليست اليقني؛ عىل الحصول
علٌم بل مصادرة، العلم يكون ال املعنوي التواتر ويف تنقسم. ال مائة لكونه اليقني يُعطي
العلم فإثبات بالعدد؛ يكتفي الذي العلم من ناشئ العلم ويقني التواتر، من ناشئ بعدي
يحدث حتى اليقني، زاد الرواة عدد زاد وكلما الكايف. بالعدد اليقني وإثبات التواتر، بعد
التواتر يحدث وبالتايل داللة؛ أية لها يكون أن عن الرواة يف الزيادة وتتوقف اليقني

الرشيعة.5 يف استنباط طرق أحد هو الذي املعنوي االستقراء مثل وهو املعنوي،
عىل تواطؤهم يمتنع بحيث البعض، بعضهم عن الرواة استقالل هو الثاني: والرشط
مجموع ليس فالكل الكل؛ عىل الكذب يجوز فال واحد عىل الكذب جاز فإذا الكذب،

له والتسعني التسعة إفادته أجاز للعلم املائة إفادة ز جوَّ من فإن بواحد؛ قبلها ما حكم طبقة كل ُحكُم 5

فال واحًدا، واحًدا عليه نزيد ثم تُفيده ال طبقًة فلنفرض تحكُّم. الَفرق وادعاء عدد، يف يحرصه ولم قطًعا،
لتبليغ األنبياء إىل الوحي تواتَر إلينا نُِقل فألنه الوحي وقوع ص٣٤٧-٣٤٨). (املواقف، بلغ ما بالًغا يُفيده
ص١٦٠-١٦١). (التحقيق، الرضوري كالعلم به العلم صار حتى ذلك، واستقامة تبليغه أُِمروا ما األنبياء
(املواقف، مصادرة به العلم فإثبات به؛ العلم حصول عندكم ضابطه بل بعدد، مضبوط غري التواتر
أمَرنا عدد وكل واألربعة، والثالثة واالثننَي الواحد عىل يزيدون عدًدا يكونوا أن صفاتهم ومن ص٣٤٨).
خربًا منهم كلٌّ أدَّوا يكونوا أن صفاتهم ومن ص١٣٦). (التمهيد، به الخرب صدق عىل ثم باالستدالل هللا
هنا التواتر ص١٦٤). (التمهيد، رضورة بخربهم العلم وقع كمن والعدد الكثرة يف وكان مشاهدة، عن
حكًما، يُوِجب ال األربعة دون ما خربُ الهذيل أبي وعند ص١٥١). الفقه، (رشح اللفظي ال املعنوي التواتر
وَن ِعْرشُ ِمنُْكْم يَُكْن ﴿إِْن العلم؛ يقع ال وقد بخربهم، العلم وقوع يصح العرشين إىل األربعة فوق وما
الجبار عبد القايض ويُعطي ص٧٩-٨٠). ج١، امِلَلل، ص١٢٧-١٢٨؛ (الِفَرق، (٦٥ (األنفال: َصاِبُروَن﴾
عدد كل أن يف ذلك، دون وما أربعة خرب عند يقع أال العلم حق ِمن أن يف مثل: ُمشاِبهة، مسائل عدة
عنده العلم يقع الذي الخرب يف العادة أن يف خربهم، عند العلم وقوع تجويز يف سواء األربعة عن زائد
الذي الجماعة عن الواقع الخرب صفة يف والصفة، القدر يف امُلخِربون اشرتك إذا تختلف وال تتفق أن يجب
مشاهدة عظيم جمٍع عىل أمىض إذا الجماعة أو الواحد خرب صحة بيان يف صحته، عىل يُستَدل أن يُمِكن
ج١٥، (املغني، يجوز ال وما األفعال من فيه الكبرية الجماعة تجتمع أن يجوز ما بيان يف عنه، خربَّ ما

ص٩–٢٧). ج١٦، ص٣٦١–٣٦٨؛
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الرسالة تواتُر تاسًعا:

نظًرا الكذب؛ عىل التواطؤ استحالة صفاتها جديدة، معنوية شخصية له بل آحاد،
واحد، زمان يف أو واحد مكان يف اجتماعهم وعدم األرض، أقطار جميع يف الرواة النتشار

بالتبليغ.6 اإلعالن سماع بعد
يف الطرَفني باستواء العلم أو الزمان، يف الرواية انتشار تجانُس هو الثالث: والرشط
أول يكون فقد االنتشار؛ حيث من وآخرها وسطها مع الرواية أول استواء الرواية،
للمصالح نظًرا الالحقة؛ األجيال يف انتشارها يتزايد ثم األول، الجيل يف ُمنتِرش غري الرواية
األول، الجيل يف ُمنتِرشة أولها يف الرواية تكون وقد االنتشار، هذا وراء كانت التي الجديدة
الصمت وراء كانت ُمعاِرضة جديدة مصالح لظهور نظًرا الالحقة؛ األجيال يف تتوارى ثم
من الثانية والحالة انتشاًرا، األكثر إىل انتشاًرا األقل من األوىل الحالة وكتمانها. عنها
الفرتة يف خاصة األجيال عرب االنتشار تجانُس أما انتشاًرا. األقل إىل انتشاًرا األكثر
أصبحت وبالتايل الراوي؛ وحياد املصالح وتجدُّد الظروف تغريُّ عدم فيبنيِّ الشفاهية،
زائد ذيوع دون جيل عن جيل من الكافة، عن الكافة ينقلها الكافة، عند معروفة الرواية

ُمريب.7 كتمان أو
سمع ومشاهدة، حس عن إخبار أصلها يف فالرواية حس؛ عن اإلخبار هو الرابع: والرشط
املكوِّن قبل العلم نظرية يف رئيسيان مكوِّنان العقول أوائل مع الحس وشهادة برص. أو

أن منها لوجوه؛ العلم يُفيد ال ولكنه بالتواتر، إال يُشاِهده لم ملن يُمِكن ال امُلعِجز بحصول قال من 6

(املواقف، واحد كذب إال الكل كذب ليس إذ الكل؛ فكذا منهم واحد كل عىل الكذب يجوز التواتر أهل
(التمهيد، األسباب وتغايُر األنساب، واختالف الديار، وتباُعد األوطان، بتفرُّق ذلك عىل والرد ص٣٤٧).
(املعالم، للعلم ُمفيًدا قولهم يكون الذي التواتر حد أصحابه بلَّغ أن إىل الدنيا يف الرسول بُِعث ص١٦٤).
النظَّام يُنِكر ص١٦٢). ص١١٢–١١٤، (التمهيد، أهله عىل الكذب واستحالة التواتر إثبات يف ص١١٣).
ص٣٢٧-٣٢٨). ص١٤٣-١٤٤، (الِفَرق، الكذب وضع عىل التواتر أهل تواطؤ ز يجوِّ إذ التواتر؛ حجة
الناقلني، ِهَمم اختالف ومع الحرص، عن الخرب سامع عند ناقلني خروج مع املتواتر، الخرب النظَّام أنكر
الرضوري العلم يُوِجب ما اآلحاد أخبار من بأن قوله مع هذا كذبًا، يقع أن يجوز دواعيها، واختالف
ص١٤٧-١٤٨). (الِفَرق، ورواياتهم الحديث أصحاب عاب إنه النظام عن قيل لذلك ص٤٣)؛ (الِفَرق،
أخبار من الدين أحكام يف عنه يُنَقل وما فقط، اإلجماع يف الرسول بعد الحجة الفرُد وحفص رضار وعند

ص١٣٤). ج١، (امِلَلل، مقبول فغري اآلحاد
كانوا إذا صفاتهم ومن ص٣٤٨). (املواقف، به العلم إىل سبيل وال والواسطة الطرَفني استواء رشط 7

بهم قوم أنهم يف كطرَفيه ناقليه ووسط كآخره، خربهم أول يكون أن سلف، ولسلفهم لسلف خلفاء
ص١٦٤). (التمهيد، مشاهدة عن نقلوا إذا بصدقهم العلم ويقع التواتر، يثبت
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وبداهة العقل وأوائل الحس شهادة عىل أوًال قائمة النقل فصحة النقل. وهو الثالث
هو بل العادات، مجرى مع االتفاق أي فحسب؛ خارجيٍّا ليس إذن التواتر يقني الوجدان.
وذلك بوجوده، يشعر وما نفسه من اإلنسان به يُِحس ما مع باالتفاق داخيل يقني أيًضا
بديهية حقائق إذن التواتر يُعطي اضطراريٍّا. علًما التواتر عن الناتج العلم يجعل ما
بها ويشعر العقل، ويراها الحس، يُدِركها تتغري، ال ثابتة ووجدانية وحدسية حسية
هو نقلها رشط ألن املعجزات؛ استحالة تأتي هنا ومن سماعه.8 بعد وهلة ألول الوجدان
وبداهات الحس رضورات تُناِقض واملعجزة حس، عن اإلخبار التواتر ورشط التواتر،
رواياتها كانت وملا الخرب. إال املعجزة أو الكرامة إثبات عىل عقيل دليل يوجد وال العقول.
مع االتفاق غياب وإن الظن. إال تُفيد ال آحاد كلها فهي التواتر، رشوط ينقصها كلها
النقد إىل وباإلضافة بالجنة،9 ين املبرشَّ من واحد فيهم راويًا عرشين رواية ليُعاِدل الحس

النفس يف ُمخرتَع أو سماع، أو مشاهدة عن واقًعا رضورة علَم ينقلونه بما عاملني يكونوا أن يجب 8

الحجُة الهذيل أبي عند ص١٦٢-١٦٣). (التمهيد، بخربهم العلم يقع لم وإال واستدالل، نظر غري من
نفًسا، عرشين من بأقل تثبت ال سواها وفيما األنبياء آيات من الحواس عن غاب فيما األخبار طريق عن
جماعٌة به أخرب ما ص٧٩-٨٠). ج١، امِلَلل، ص١٢٧-١٢٨؛ (الِفَرق، أكثر أو الجنة أهل من واحد فيهم
يمس يشءٌ فيه يكون أال االعتقاد صحة رشط محسوس، أمر يف عادًة الكذب عىل تواطؤهم يستحيل
(التمهيد، مشاهدة عن يُخِرب منهم كلٌّ عدًدا، يكونوا أن صفاتهم ومن ص٢٠٠–٢٠٢). (الرسالة، التنزيه

ص١٦٤).
وبالتايل التواتر؛ رشوط عليها ينطبق لم ولو حتى املعجزات، رواية يقبلون األشاعرة السنة أهل ولكن 9

التصديق، ووجب النقل صح فلديهم الحديثة؛ اإلصالحية الحركات حتى األوىل األجيال منذ آحاًدا كانت
صادًقا ويقينًا قطعيٍّا علًما أفادتنا بمجموعها فهي بوقوعها، علًما بآحادها تُِفدنا لم إن اإلنكار. يجوز وال
معرش ونحن ص٤٩٧–٤٩٩). (النهاية، الكرامات أصحاب أيدي عىل ظهرت قد العادات خوارق بأن
األخبار ونقل بذلك، الرشعية النصوص لورود األولياء بكرامات نُؤِمن والجماعة السنة أهل من املسلمني
قصة ص٤٩٧–٤٩٩). (الحصون، بها هللا أكرمهم الصالحني من لكثري العادات خوارق بوقوع الكثرية
بما الجواز إىل الذاهبون استدل ص٥٦–٥٨). (البحر، زكريا كرامة ص٣٧٠). (املواقف، الكهف أصحاب
ارتداد قبل عرشها إحضاره من بلقيس خرب يف الواردة الكتاب، علم عنده الذي قصة من الكتاب يف جاء
أثبتها ص٢٠٤–٢٠٦). (الرسالة، الكهف أصحاب وقصة عندها، الرزق وحضور مريم وقصة الطرف،
إليه. الطرف ارتداد قبل بلقيس لعرش وإتيانه سليمان صاحب (أ) مثل: الخرب، الستفاضة دون املوحِّ
الصوت ذلك سارية وسمع الجبل. سارية، يا وقوله: نهاوند، جيش باملدينة مقربة عىل عمر رؤية (ب)
قصة (ج) الفتح. سبب وكان للعدو، الكمني وفتح الجبل صعد حتى فرسخ، ٥٠٠ زهاء مسافة عىل
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فرض فعىل داخيل؛ بنقد القيام يُمِكن فإنه للمعجزات، نة املتضمِّ للروايات التاريخي
ً خطأ أو بالواقعة، جهًال أو اإلدراك، يف ً خطأ املعجزة تكون أن يجوز فإنه الرواية صحة
القضايا عن بدًال اإلنشائية األساليب واستعمال التعبري، يف دقة عدم أو التصورات، يف
انفعاليٍّا ُملتِزًما كان بل ُمحاِيًدا، فيه التاريخي الشعور يكن لم عرص يف خاصًة الخربية،
النفوس. عىل التأثري أجل من والتضخيم التفخيم إىل بطبيعته ويميل املروية، بالوقائع
الروايات معظم يف الحال هو كما له، والدعاية الدين نرش الرواية من الغاية كانت فقد

األوىل. الجماعة يف وانتشارها املسيحية خاصًة األديان، تاريخ يف
معه يستحيل التاريخية، املعرفة أساس والتواتر التواتر، بيقني واقعة إذن النبوة
العادة عىل قائم يقني وهو اليقني، يُفيد التواتر األنبياء. أعالم نُِقلت وبه الكذب، عىل التواطؤ
يبدأ أولية يقينية بداية إلعطاء وسيلة الخرب كان وملا العادة. وحكم الوقائع استقراء وعىل
كله، البناء فإن ظنية بداية أعطى ما فإذا رضوريٍّا. علًما يُعطي أن بد ال كان العقل منها

ظنيٍّا. يكون والسلوكي، املعريف
الواحد وخرب الظن. إال يُفيد ال اآلحاد فإن األربعة، لرشوطه العلم التواتر أفاد ما فإذا
األربعة؛ التواتر رشوط من رشًطا يفقد الذي الخرب هو بل واحد، يرويه الذي الخرب هو ليس
ال نظريٍّا علًما التوحيد علم كان وملا العمل. يف يقينيٍّا ظل وإن العلم يف ظنيٍّا يكون ثَم ومن
كانت وملا بالظن. العقائد يف يُقال وال لليقني، أساًسا يكون ال العقائد يف الواحد فخرب عمليٍّا
استحال النظريات، يف الظن إال يُعطي ال الواحد وخرب آحاًدا، السمعيات روايات معظم
العقليات؛ وهي األول الشق بعد الدين أصول علم يف الثاني الشق وهي السمعيات تأسيس
النظر موضوَعي باستثناء رشيعة أو فرض أو عمل عنها ينتج ال كان وملا والعدل. التوحيد
طريق عن مبارشة غري أهمية العملية الحياة يف فأهميتها والسياسة، واإلمامة والعمل،
البناء إىل اللجوء يُمِكن لذلك والفروض؛ الواجبات طريق عن وليس للعقائد، النفيس األثر
قدر أكرب للرواية يكون حتى الواحد؛ الراوي رشوط عن والبحث الواحد، لخرب الشعوري
اإلسالم أربعة: رشوط أيًضا وهي العلمي. اليقني من وبالتايل التاريخية؛ الصحة من ُممِكن
إدراكه سالمة تضمن الراوي، لشعور موضوعية صفات وهي والبلوغ، والضبط والعدالة

قصة (ه) الذئب. حكم له قيل حتى الذئب مع الطائي عمري قصة (د) األسد. مع الرسول موىل سفينة
ص١٨٤-١٨٥). (األصول، الوحش مع الغفاري ذر وأبي صيفي بن أهبان
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والوالء حضارة إىل واالنتساب بالتبليغ االلتزام رشط فاإلسالم وحياده. الهوى من وخلوه
إدراكي رشط والضبط الهوى. من وسالمته الشعور حياد أخالقي؛ رشط والعدالة ملبادئها.
رشط والبلوغ واللسان. والذاكرة األذن واألداء، والحفظ السمع الحواس؛ لسالمة بالنسبة
إذا خاصة رشوط من ذلك سوى وما والنقل. والعقل الحس بني االتفاق يتم حتى عقيل
أم وضعه إذن، الشعور أحوال اليقني. يف كعامل تدخل ال املوضوعية فيها تتوافر ال كانت
بالخرب، وليس الشعور بتحليل األحوال هذه وتُعَلم الخرب. صدق ملعرفة رضورية حياده،
يكون أن مثل باألحوال، الخرب ويُعَرف بالخرب، األحوال تُعَرف َدور؛ إىل األمر ل تحوَّ وإال
والذين عددهم، يُحىص ال الذين الجنة أهل من أو بالجنة، ين املبرشَّ العرشة من الرواة أحد
وسط يوجد وال استحقاق.10 لهم يكون حتى بعد أعمالهم تتم لم املجهول غياب يف زالوا ما
تواتٌر ألنه آحاد؛ هو متواتًرا أصبح ثم آحاد، األصل يف هو الذي املشهور واآلحاد. التواتر بني
فإن رشوطه، أحد نقص مع التواتر هو اآلحاد كان وملا الزمان. يف التجانس رشط ينقصه

القطعي.11 العلم يُفيد حتى متواتًرا إال يكون ال النهاية يف الخرب

التواتر أوجب فلو للعلم؛ مصدًرا ويعتربونه الواحد، خرب عىل األشاعرة السنة أهل يعتمد ذلك ومع 10

بل اتفاًقا، أهله اجتماع فيه يشرتك ال التواتر أن املالزمة بيان ُمنتٍف. والالزم الواحد، خرب ألوجب العلم
يُوِجب ال الخرب هذا ص٣٤٨). (املواقف، األخري الخرب هو له فامُلوِجب واحد، بعد واحد بخرب يحصل
ص١٦٤). (التمهيد، منه أقوى هو ما يُعاِرضه ولم عدًال، ناقله كان إن العمل يُوِجب ولكن العلم،
أكثر فإن الرشيعة؛ أحكام أكثر إنكار إال بإنكاره أراد وما اآلحاد، أخبار يف الحجة يُنِكر الخياط وكان
الكفرة بإخبار الهذيل أبو يُوِجب ولم ص١٨٠). (الِفَرق، اآلحاد أخبار من أخبار عىل مبنية الفقه فروض
أهل من واحد فيهم يكن لم إذا الكذب عىل تواطؤهم يُمِكن ال الذي التواتر عدد بلغوا وإن حجة، والفسقة
وأن ُحرِّمت، قد الخمر بأن الخرب عليه ورد َمن ص٧٩-٨٠). ج١، امِلَلل، ص١٢٧-١٢٨؛ (الِفَرق، الجنة
أن عليه وليس بالخرب، ذلك يعلم أن وعليه كافر؛ أو مؤمن أخربه الذي أن يعلم أن فعليه ُحوِّلت، الِقبلة
بما عاملني كونهم ِمن ذكرناه، ما إال الصفة من فيهم يُعتَرب أال امُلخِربين حق من أن يف بامُلخِرب، ذلك يعلم
أو الواحد بخرب العلم أن يف يبدِّل، وال يغريِّ ال ممن وكونهم مؤمنني، كونهم دون باضطرار عنه أخربوا
به العلم صحة يف يؤثِّر أال املخرب هذا حق من أن يف يقع، ال بذلك يتصل ما وسبب أمارة ملقارنة الجماعة
بخرب التعبد ورود جواز يف الواحد، خرب يف الكالم ص٣٨٢–٤٠٠). ج١٥، (املغني، والتصديق التكذيب

ص٣٨٠–٣٨٥). ج١٧، (املغني، بذلك يدور اليقني أن يف الواحد،
عىل تواطؤهم ر يُتصوَّ ال جماعة عن جماعة رواه ما وهو متواتر، (أ) مراتب: ثالث املروية األخبار 11
ر يُتصوَّ ال جمٍع عن جمع ثم واحد، عن واحد رواه ما وهو مشهور، (ب) كفر. أنكره وَمن الكذب،
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فإنه والعقل، للحس مطابقتها برضورة الرواية لسند التواتر يقني استحال ما فإذا
الواقع مع بل والعقل، الحس مع فقط ليس أساًسا، الرواية متن مطابقة رضورة يبقى
ورضورات العقل ملبادئ مطابقتها تكون عىلصدقها دليًال الرسالة تواتر يكن لم وإن أيًضا.
بداهات مع أيًضا بل وحده، التاريخ مع تكون ال فاملطابقة صدقها؛ عىل أخرى أدلًة الواقع
يف الشعور يدخل وقد والواقع. العقل لحقائق إثبات الوحي الناس. مصالح ومع العقل
للتعريف ثالث بُعٌد يدخل وقد علم. بغري أو بعلم املطابقة عدم أو املطابقة وتكون التعريف،
اإلدراك عىل قائم خرب هي أم وحي، من ونقل سمع أي خرب؛ هي هل ذاتها؛ القضية نشأة يف
ال الواقع يف التحقق بعد إال كذبه أو الخرب صدق يُعَلم ال واملشافهة؟ اإليصال ثم والتصور
روايته، عن أهمية يقل ال الخرب مضمون افرتاض. مجرد الخرب يكون التحقق وقبل قبله،
يقل ال املتن صدق من والتحقق سندها. مثل صدقها تحقيق وسائل أحد الرواية ومتن

السند.12 صحة من التحقق عن أهمية

يأثم أنه غري جاحده، يكفر فال واحد، عن واحد يرويه أن وهو الواحد، خرب (ج) الكذب. عىل تواُفقهم
يكون ما األخبار يف أن عىل الداللة يف ص١٥١). الفقه، (رشح حسنًا أو صحيًحا كان إذا القبول برتك
العلم يقع َمن حق ِمن أن يف باكتساب، وليس رضوري األخبار هذه عن الواقع العلم أن يف للعلم، طريًقا

ص٣٢٤–٣٧٦). ج١٥، (املغني، باضطرار عنه وا خربَّ بما عاملني يكونوا أن خربهم عند
إبطال وال التكليف، إفساد إرسالهم يف يكن لم إذا أنه هو وجوازه هللا إرسال صحة عىل يدل ومما 12

إلحاق وال الحقائق، لبعض قلب وال قدمه، عن القديم إخراج وال األدلة، بعض قلب إيجاب وال املحنة،
ذلك صح عظيم؛ ونفع جزيل لثواب املكلَّفني من لخلق تعريض إرساله يف وكان بامُلرِسل، النقص صفة
اإلخبار هو الصدق (أ) والكذب: الصدق يف واختلفوا ص١١٢). (التمهيد، فعله من عدًال وكان حكمه، يف
الصدق (ب) علم. بغري أم وقع بعلم حقيقته، بخالف عنه اإلخبار والكذب به. هو ما عىل اليشء عن
أو حقيقته، بخالف عنه اإلخبار إما والكذب الحقيقة. علم معه كان إذا به هو ما عىل اليشء عن الخرب
والعلم الحقيقة صحة منها شتى؛ رشوط ذو والصدق علم. بغري عليه هو ما بخالف اليشء عن الخرب
وقع ما عنه، هللا من والنهي نفيها، باعتماد كالعلم الحقيقة علم رشوط؛ له والكذب به». هللا «وأمر بها
الخرب ى يُسمَّ هل واختلفوا؛ ص١١٨-١١٩). ج٢، (مقاالت، كذبًا وال صدًقا ى يُسمَّ ال عائر خرب علم بغري
الجبار عبد القايض ذكر وقد ص١١٩). ج٢، (مقاالت، والنفي؟ اإلثبات بني ال أم ُمخِربه وقوع قبل صدًقا
الكتمان فيه يجوز ال فيما فيه، ذلك يجب ال وما األخبار من يُنَقل أن يجب فيما منها: مسائل؛ عدة
ج١٥، (املغني، مخصوصة طريقة عىل نقله يُرتَك أو عنه امُلخِرب انتقاء يُعَلم فما فيه، يجوز ال وفيما

ص٤١). ج١٦، ص٤٠٥–٤٠٩؛
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املقدسة الكتب عىل التواتر تطبيقرشوط (2)

أمة؛ دون بأمة أو كتاب، دون بكتاب أو رسالة، دون برسالة خاصة ليست التواتر ورشوط
من تخرج أنها ولو أمة. أية ولدى كتاب، أي وعىل رسالة، أية عىل تنطبق واحدة فهيرشوط
نقٍل وطرِق رواية، كمناهج تستقل حتى تعميمها يُمِكن أنه إال خاصة، خاصوحالة كتاب
روايات حتى أو السابقة، الوحي مراحل يف األخرى املقدَّسة الكتب كل عىل تطبيقها يصح
من له، مرحلة آخر يف الوحي قوة وتربز القديم. العربي الشعر وروايات الشعبي، األدب
تاريخيٍّا األخرى املقدَّسة الكتب لتحريف ونقده التاريخ، يف وصحتها الرسالة، تواتُر حيث

الكتاب.13 أهل وسلوك العقائد، وفهم التاريخية، الصحة حيث من وسلوكيٍّا، وعقائديٍّا
السابقة، املقدَّسة الكتب عىل الرواية وطرق النقل ومناهج التواتر ُطبِّقترشوط ما فإذا
االكتمال وكأن القرآن، وصف كما وتبديلها تحريفها يظهر ما فرسعان واإلنجيل؛ التوراة
يُمِكن كان ملا مقياس مرحلة آخر وتدوين التطور، عن يكشف والبناء التاريخ، يفرتض
، مستقالٍّ جزءًا ويُصِبح النبوة، عن املوضوع هذا يستقل وقد السابقة. املراحل يف يتم أن
ذلك بعد ل تحوَّ ما وهو النصوص، ونقد األديان تاريخ إىل أقرب جديًدا موضوًعا ويكون
علم إىل اإلسالمية الحضارة وبفضل الحديثة، الغربية الحضارة هي أخرى، حضارة يف
الذات أوصاف أحد قبُل من استقل كما املقدَّسة»، للكتب التاريخي «النقد باسم ُمستِقل
يف والوثنية الرشك عقائد أي مقلوبًا؛ للوحدانية تاريًخا لتُصِبح الوحدانية، وهي الست
من أو الفقه أصول علم من سواءٌ اإلسالمية، املناهج وتظهر اإلسالمية.14 غري الِفَرق

ست: يف لها ويفصِّ املسلمني، عند النقل وجوه عن فيتحدث حزم، ابن عند خاص بوجه ذلك يظهر 13

يشء (ب) القرآن. مثل وكافر، مؤمن بني اختالف بال جيل، عن جيًال والغرب الرشق أهل ينقله يشء (أ)
النبي حتى الثقة عن الثقة نقله ما (ج) الرسول. معجزات مثل الرسول، حتى مثلها عن الكافة نقلته
عن الثقة نقله ما (ه) بواحد. النبي قبل حتى النبي عن الثقة عن الثقة نقله ما (د) الرواة. ومعروف
مع مجرَّح الرواة وأحد النبي حتى الثقة عن الثقة نقله ما (و) ح. مجرَّ الرواة وأحد النبي عن الثقة
مثل: املسلمني، عىل الكتاب أهل اعرتاضات عىل ا ردٍّ وذلك ص٨٢–٨٥)؛ ج١، (الفصل، نقصان أو زيادة
يقل ال القرآن تشبيه (ب) الرفع. مثل املسيحية، عقائد عن القرآن وحديث للحواريني، القرآن مدح (أ)
يف واألهم والنقل، والكتابة القراءات يف أيًضا اختالف وفيه القرآن نقل (ج) واإلنجيل. التوراة تشبيه عن

ص٧٧–٨٢). ج٢، (الفصل، الحديث
الظاهريات»، «تفسري التفسري»، «مناهج الشباب ثالثية منذ االختبارات أوىل من املوضوع هذا كان 14

محاولة التفسري، «ظاهريات منها الثالث الجزء كتبت قد بالفرنسية. وكلها التفسري»، «ظاهريات
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يف الرسالة تواتُر عن الجزء هذا الدين أصول علم منها استمد والتي الحديث، مصطلح
الصحف؛ من كالمه هللا رفع مثل النقد يف الالهوتية النظريات وترفض النبوة. موضوع
واإلنجيل الصحيحة فالتوراة القرآن؛ يف كالمه هللا حفظ مثل وهو التحريف، من إلنقاذه
وتبديلهما تحريفهما تم أو الشفاهي، مرحلة يف إما ضاعا؛ بل هللا، يرفعهما لم الصحيح

الكتابي. النقل مرحلة يف ونقصانًا زيادًة
نقلهما يستوفيا لم أنهما وكيف واإلنجيل، التوراة عىل القدماء أحكام تصنيف ويُمِكن
وبالتايل وتغيريها؛ النصوصوتبديلها تحريف األوىل رئيسية؛ قضايا ثالث يف التواتر رشوط
أهمها وِذكر النصوص، تحليل مناهج القضية هذه إلثبات وتُستعَمل تاريخيٍّا، صحتها عدم
وراء كانت التي والسياسية االجتماعية العوامل ذكر مع النصوص، وضياع وأسمائها
هذه فهم سوء والثانية التزييف. يف األخبار ودور وبعده، السقوط قبل الدولة وحال النقل،
واملعاد، النبوات وإنكار والعدل، التوحيد وضياع عقائدها، وتزييف املحرَّفة، النصوص
النصوصأوًال، تحريف ُمضاَعًفا؛ التحريف فأصبح الدولة؛ وسقوط الصالح، العمل ونهاية
بدورها النصوص قيام وعدم الكتاب، أهل أفعال سوء والثالثة الثانية. العقائد تحريف ثم

والجماعات. األفراد سلوك توجيه يف الرئييس
تبَق ولم هللا، عند من منزلة وليست لة، ومبدَّ محرَّفة اليوم أيدينا بني التي فالتوراة
والتبديل، التغيري هذا يُثِبت النص فتاريخ األجيال؛ عرب تتبدل ولم تتغري لم واحدة التوراة
وليست األوىل عزرا توراة السبعينية وتُخاِلف انقراضها. بعد أو الدولة قيام أثناء سواء
كونها تتعدى وال الرواة سلسلة تنقطع بل والرواة، األنبياء بني اتصال يوجد وال لها. مطابقة

La Phènoménologie pe L’Exègèse, essai d’une الجديد». العهد من ابتداءً الوجودي التفسري يف
.hermeneutique existentielle à Partir du Nouvean Testament

علم عىل واعتماًدا القرآنية، االفرتاضات من ابتداءً القدماء، يفعل كما اإلنجيل يف التحريف إلثبات
السبينوزا ترجمتنا يف االهتمام واستمر الحديثة، الغربية الحضارة يف املقدسة» للكتب التاريخي «النقد
البرشي»، الجنس «تربية للسنج ترجمتنا يف وكذلك لها، مقدمتنا ويف والسياسة» الالهوت يف «رسالة
بًرشا مؤرِّخني باعتبارهم األناجيل بُكتاب خاص جديد «فرض مقدمتها ويف الالهوتية أعماله وباقي
كتابنا وكذلك ١٩٨٠م، ألف األدبية»، األشكال «تاريخ دراستنا أيًضا بعد، يُنَرش لم والذي ،«١٧٧٨

.Religious Dialogue and Revolution باإلنجليزية
«الرتاث انظر التفسري»، «نظرية بعنوان والتجديد الرتاث يف الثالث القسم يف املوضوع دراسة وسنُعيد

ص٢١٥–٢١٨. والتجديد»،
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قبل حياته موىس فيها يقص تواريخ فهناك التاريخية؛ باألخطاء مملوءة وهي مشهورة،
والتبديل التحريف يف بارز دور لهم كان فقد لسانه؛ عىل األحبار وضعها وفاته، وبعد مولده
األنساب، يف خلط عىل وتحتوي الزماني، باالضطراب مملوءة وهي والرشائع، النصوص يف
وعلوم التاريخ لحوادث املعارضة بالوقائع مليئة أنها كما األجيال، إحصاء يف واضطراب
ويُناِقضبعضها وروافدها، ومنابعها األرضوَمصابها أنهار يفوصف والجغرافيا، الطبيعة
فالتوراة األحبار؛ ووضع املرتجم خطأ عن يكشف مما املكانية؛ التحديدات حيث البعضمن
(النقد بينها فيما وُمتناِقضة الخارجي)، (النقد والجغرايف التاريخي للواقع ُمناِقضة
فهي العقائد، فهم سوء الثانية، للقضية وبالنسبة نفسه).15 عىل الكتاب ومراجعة الداخيل،
يُصاِرع وكيف اآللهة. بتعدُّد عباراتها بعض وتُوحي للتنزيه، مضادٌّ وهو بالتشبيه مملوءة
وَمالك؟ نبي رصاع من الفائدة وما يعقوب؟ رصاُع هللاَ يُعِجز كيف املالئكة؟ أو هللا يعقوب
البعث ويُنَكر النبوات تبطل ما وكثريًا هللا؟ عىل البداء يجوز وكيف للتشبيه. مظاهر ذلك كل
رواياتها من وكثري املعجزات، بإجراء األنبياء تقوم كما السحرة تقوم املعجزات ويف والجزاء.
مثل أشعارها من كثريًا فإن بالسلوك الخاصة الثالثة القضية أما والعقل.16 الحس تُناِقض
وكثري هللا. ولتنزيه لألخالق مضادٌّ يُعَقل، ال أحمق كالٌم اإلنشاد) (نشيد األشعار» «شعر
يُضاد أو يُفَهم ال بما األنبياء رشيعة تأتي أن ومحاٌل الخلقي، للكمال مضادة َمطالبها من
قوم إهالك يف عقابًا أو ثوابًا لالستحقاق الخلقي القانون مع التوراة وتتناقض األخالق.
إبراهيم ضيوف قصة يف الحال هو كما لألخالق مضاد والنبي والطالحني. الصالحني لوط؛
املحرَّمات؟ يف وبناتهم أبناؤهم يقع وكيف املحرَّمات؟ األنبياء يرتكب كيف إذ امُلنتَحلة؛
من العربانيني باحتالل التوراة يف املعاد يتحقق لم وأخريًا قومه؟ أهواء النبي يُطيع كيف

ومرص.17 وسوريا لبنان من وأجزاءً فلسطني احتلوا قد كانوا وإن النيل إىل الفرات
فهم سوء النصوص، يف التحريف الثالث: القضايا نفس فتربز لإلنجيل بالنسبة أما
املسيحية تاريخ يبدأ األوىل للقضية فبالنسبة الخلقي. السلوك قضية وأخريًا العقائد،
عن املسئول هو فبولس سبأ، بن هللا عبد مؤامرة مثل بولس، ذها نفَّ يهودية بمؤامرة
النصارى كتب داخل امُلتناِقضات من عديد وهناك جديدة، ِرشعة ووضع املسيحية تبديل

ص١٥٦–١٦٠. ص١٣٠–١٤٧، ص١٢٧، ،١٢٠-١٢١ ص١٠٨–١١٤، ص٩٣–١٠١، ج١، الفصل، 15
ص١٤–١٩. ص٤–٦، ج٢، ص١٢٩-١٣٠؛ ص١٢١–١٢٧، ص١١١–١١٣، ص٩٢–٩٥، ج١، الفصل، 16

ص١٤–١٦. ص٦، ج٢، ص١١٤–١١٧؛ ص١٠٢–١١١، ص٩٦، ص٦، ج١، الفصل، 17
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إبراهيم، إىل آدم من األجيال وعمر التواريخ يف واختالف والحوادث، والوقائع التاريخ مع
بالنسبة تناقضات أيًضا األناجيل ويف اليهود. وتوراة السبعينية بني أيًضا قائم خالف وهو
كثرية، واملال والرتبة واملكان الزمان يف الروايات يف واالختالفات لها؟ نَسخ هي فهل للتوراة،
قبل مرة له التالميذ جحد وروايات األربعة، األناجيل يف للتالميذ املسيح اختيار رواية مثل
يُعطي وكيف التالميذ. عند اإليمان روايات يف وتناقضات بعده، ومرة الديك يصيح أن
بني كثرية اختالفات وهناك يهوذا؟ وفيهم عرش االثنَي األسباط عىل قوة للتالميذ املسيح
كثري عىل تحتوي األربعة األناجيل غري كثرية أخرى أناجيل هناك أن كما األربعة، األناجيل
التثليث. بعقيدة تُِقر ال ألنها الكنيسة؛ بها تعرتف ال ولكن الصحيحة، املسيح أقوال من
وهي الخلق بدء يف املسيح نسب يف وتناقضات القدس، املسيح دخول يف تناقضات وهناك
النقل. يف الكذب عىل تقوم وُمتناِقضة ُمضطِربة معجزاته أن كما األربعة، األناجيل فواتح
يقومون الكذابون فاألنبياء التوراة؛ يف الحال هو كما واملعجزة السحر بني تفرقة توجد وال
خاصة وضعها عىل يدل مما للواقع؛ مطابقة غري املسيح أمثال من وكثري املعجزات. بإجراء
لوقا إنجيل مقدمة وتُثِبت وضعها. الذي مثل بالفالحة خبري غري واملسيح الزرع، أمثال يف
عيان شهادة أو متواترة رواية وليست سابقة، نصوص من باعرتافه مؤلَّفة األناجيل بأن
كنموذج التثليث عقيدة فتأتي العقائد، النصوصوتزييف فهم لسوء بالنسبة أما مبارشة.18
عىل والتي القديمة، الديانات ومن التوراة من والبنوة األبوة لغة استعارة ت تمَّ فقد فريد؛
وبداهة العقل وأوائل الحس لشهادة امُلناِقضة الباطلة األخرى العقائد كل قامت أساسها
النصوص من كثريًا أن مع حقيقة، لتُصِبح حرفيٍّا تأويلها تم مجازية لغة وهي الوجدان.
وعىل نفسه املسيح ويعرتف إلًها. وليس إنسان املسيح أن تؤيِّد نفسها األناجيل داخل من
اإلله؛ ابن أو إله إنه قال مما أكثر عديدة مرات ذلك وقال اإلنسان، ابن وأنه نبي بأنه لسانه
من إسقاط بعدية، رؤية فهي الالحقة؛ األجيال من بعد فيما للمسيح أُعِطيت قد فاأللوهية
أبناء ذلك يف ساهم وقد الحارض، إىل املايض من قبلية رؤية وليست املايض، عىل الحارض
من بالرغم النرصانية، عىل اليهودية أثر ذلك عىل وزاد ضالل. كل وراء وكانوا الكنيسة،
هذا اتضح وقد واالتصال، الخلط ضد واالنفصال التمايز عىل وتأكيده سلس، تحذيرات
اإللهية القدرة عىل تطاُول وهناك يوحنا. إنجيل أول يف الكلمة نظرية يف أيًضا التناقض

ص٥٣–٥٧، ص٤٩-٥٠، ص٤٣–٤٥، ص٣٧-٣٨، ص٣١–٣٤، ص١٩–٢٦، ج٢، الفصل، 18

ص٧١–٧٦. ص٦١–٦٤،
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وهي األب؟ عن االبن يتوالد وكيف باألب. له شأن ال نبيٍّا إال املسيح فليس التوحيد، يف وطعن
تحوَّلت ولكن البرش، بني والتعاطف القرب درجة عىل تدل مجازية معاٍن الحقيقة يف كلها
مجرد وليس شيئية، شخصية فعلية عقائد إىل والسيد، واملعلِّم االبن مثل املسيح، ألقاب
وطبيعة وإله برش إنه إذ ُمتناِقضة؛ بالكون املسيح عالقة أن كما الصالح، االبن بأنه وصفه
الشيطان يكون فكيف منه؛ أقوى أنه عىل يدل للمسيح الشيطان وامتحان واحد، آٍن يف
املسيح، جثة حمل َمن حول الصلب، رواية يف أخرى عديدة تناقضات وهناك هللا؟ من أقوى
املسيح أقوال يف وكذلك مؤمن، واآلخر كافر واحد ومرًة كافر، كالهما مرة ني؛ اللصَّ وحول
وعد كما النبوة، تحقيق عدم عىل يدل مما يرجع؛ ولم بالرجعة املسيح وقال الصليب. عىل
يف تناقضات أيًضا وهناك الوعد. يتحقق ولم أحد يعلمها ال بلغٍة ليتكلم أتى أنه املسيح
أخرى تناقضات وهناك هللا؟ يمني عىل املسيح يجلس فكيف تصوراته؛ ويف البعث رواية
ولكنه وحده، باملسيح ا خاصٍّ ليس القدس والروح املعاد. وأمور للمالئكة بالنسبة عديدة
األنبياء، عىل البرش تفضيل يف أو بني عىل نبي لتفضيل مجال فال وبالتايل األنبياء؛ لكل عام
يقوم وكيف املعمدان. يحيى رواية يف التي التناقضات مثل السابقني، األنبياء صور وتشويه
القدس بالروح املؤيِّدون التالميذ يشك وكيف والخائن؟ الجبان وفيهم بمعجزات التالميذ
أم والتالميذ املسيح دين عىل مريم كانت وهل املعجزات؟ يُجُرون الوقت نفس ويف املسيح يف
والخالص األوىل الخطيئة عقائد فإن والسلوك األخالق لقضايا بالنسبة أما دين؟19 أي عىل
ُمتباَدل إجبار هناك االستحقاق. وقانون الفردية واملسئولية االختيار تُعاِرضحرية والفداء
أصل ضد التجسد كان كما العدل ضد وكلٌّ هللا، عىل اإلنسان ومن اإلنسان عىل هللا من
تتحقق. لم الدنيا مغانم إىل بالنسبة املسيح أعطاها التي الوعود من كثريًا أن كما التوحيد،
هل النصوص؛ خالل من ندري وال والواقع، العقل تُطاِبق ال عنه املنقولة الرشائع من وكثري
النقد علم يف يؤيِّدها ما لها النتائج هذه كل أن والحقيقة سالم؟ أم حرب رسالة رسالته
ألف من بأكثر الحديثة الغربية الحضارة يف ذلك بعد نشأ الذي املقدسة، للكتب التاريخي
عىل القرآن أحكام يستعملوا ولم عرصهم، يف املوجودة املادة عىل فيها القدماء اعتمد عام.

التاريخ.20 يف صدقها ِمن التحقق يُمِكن كافرتاضات إال األخرى، السماوية الكتب

ص٣٦-٣٧، ج٢، ص٦٩–٧١؛ ص٥٧–٦٧، ص٥١–٥٤، ص٤٨-٤٩، ص٢٦–٣١، ج١، الفصل، 19
ص٩٨. ص٧٦-٧٧، ص٦٠–٦٢، ص٥٣، ص٤٠–٤٨،

ص٧٦. ص٧١، ص٦٠-٦١، ص٥١-٥٢، ص٤٠، ج٢، الفصل، 20

218



الرسالة مضمون عاًرشا:

ذلك وبعد تاريخيٍّا، صحيحة أي ُمتواِترة؛ رسالة كونها إىل املطاف آخر يف النبوة تنتهي
تناوله الذي املوضوع وهو الخطاب، وفحوى الرسالة مضمون وهو األخري املوضوع يأتي
السؤال: ويكون الدين، أصول علم يف مواده بعض توجد ذلك ومع الفقه، أصول علم
كانت وإذا ترشيعي؟ أم عقائدي عميل؟ أم نظري حيس؟ أم غيبي النبوة مضمون هل
أشخاص هي فهل حسية، كانت وإذا حسيٍّا؟ إثباتها يُمِكن فهل غيبية النبوة موضوعات
هل غاية. أم وسيلة هي فهل الكتب كانت وإذا متواترة؟ زالت ما كتٌب أم نَحبها انقىض
خارج هو الذي وهدفها وغايتها قصدها هو آخر يشء إىل تُِحيل أم نفسها عىل ُمغَلقة الكتب
األشياء إىل إحالة باعتبارها اللغة إىل ومعنًى لفًظا اللغة من االنتقال يُمِكن كيف الكتاب؟

البرش؟ عالم أم أساًسا األشياء عالم هو العالم وهل الطبيعي؟ العالم يف
إيمان أنه عىل اإليمان مضمون تحديد يف خاصًة رة، املتأخِّ العقائد يف ذلك ظهر وقد
موضوعات وهي ورشه.1 خريه والقدر وبالقضاء اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل
السمعيات، يف اآلخر والبعض عرضه، تم وقد العقليات يف منها البعض يدخل ُمتناِثرة
الذات نظريات يف التوحيد وهو العقليات، يف األول األصل هو فاهلل موضوعاتها. أوىل والنبوة
االختيار حرية يف العدل وهو العقليات، يف الثاني األصل هو والقدر والقضاء والصفات،
أول النبوة؛ موضوعات فهي والرسل الكتب أما والعقل. اإلرادة أي والقبح؛ الحسن ويف
املالئكة وتبقى السمعيات، يف الثاني املوضوع املعاد؛ موضوع هو اآلخر واليوم السمعيات،

التوحيدية، ص١٨٤؛ (الفقه، … ورسله وكتبه ومالئكته باهلل آمنت به؛ االعتقاد يصح وما التوحيد أصل 1
ص٢). الجامع، ص٢؛
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هذا يف ويُالَحظ األنبياء. عصمة بصدد إال النبوة موضوع يف تناُولها يتم لم التي وحدها
ويُرتَك السمعيات، يف واثننَي العقليات، يف أربعة الستة؛ املوضوعات يشمل أنه املضمون
الفرد عمل وكأن والسياسة، واإلمامة والعمل، اإليمان وهما: السمعيات، يف اآلخران االثنان
يدخالن الحاكم اختيار وال املواطن حقوق ال اإليمان. قواعد ضمن يدخالن ال الحكم ونظام
دنيويٍّا. ال أُخرويٍّا إنسانيٍّا، ال إلهيٍّا عمليٍّا، ال نظريٍّا املسلم إيمان فيظل املسلم، إيمان ضمن
من فإنه التاريخ، خلق أي املتعني؛ التاريخ هما السمعيات يف موضوَعني آخر كان وإذا
وجوده؛ وإنكار عمله وسلب التاريخ من املسلم إخراج هو إسقاطهما من الغاية أن البديهي
تاريخ، بال وعيًا زمان، بال خلوًدا جسد، بال رأًسا قاعدة، بال قمة املسلم إيمان يكون ثَم ومن
وهو وطن. أو أرض يف له مستقر ال الهواء، يف رشيد طائر مجرد له، جسم ال روح وكأنه
األقدام، تحت من األرض ضياع أسباب أحد وكان اآلن، حتى القومي وعينا يف ب ترسَّ ما

الناس. أيدي بني من الثروة وضياع

(الغيبية) النظرية املوضوعات (1)

اآلخر واليوم والكتب والرسل والقدر والقضاء هللا (أ)

التوحيد أصل يف هللاهو إن النبوة؟ هللاموضوع فهل لإليمان، موضوع أول هللا القدماء وضع
مرشوطة وغري عنها وُمستِقلة السمعيات عىل سابقة والعقليات العقليات، يف موضوع أول
بل الالحق، يف نًا متضمَّ السابق يكون أن أو للفرع، موضوًعا األصل يكون أن يُمِكن وال بها،
صفة من النبوة عىل االستدالل يُمِكن وبالتايل العقليات؛ من معرفتها يُمِكن السمعيات إن
وبالتايل عقًال؛ وجوده وإثبات هللا معرفة يُمِكن التوحيد. يف الصفات موضوع يف الكالم
اإلنسان هو وكصفات كذاٍت هللا أن بان وإذا منه. وتستدل عليه تبني والنبوة األول، فهو
يف «هللا» لفظ كان وإذا الكامل، باإلنسان اإليمان هو لإليمان مضمون أول كان الكامل
«وهو واألرض»، السموات «رب واألرض»، السموات «إله يف «األرض» بلفظ مقرونًا القرآن
باألرض؛ إيمان الوقت نفس يف هو باهلل اإليمان كأن إله»، األرض ويف إله السماء يف الذي

اإليمان.2 قواعد يف هللا إىل األرض بعودة اإلقدام تحت األرض تعود فقد

الفصل الكامل، اإلنسان الثاني: الباب أيًضا انظر ص٢، التوحيدية، ص١٨٣؛ الفقه، ص٢؛ الجامع، 2
إنسانيات، أم إلهيات رابًعا: (الصفات)، املتعني الوعي السادس: الفصل (الذات)، الخالص الوعي الخامس:
١٩٨٨م. الثاني، العدد اإلسالمي»، «اليسار يف واألرض»، «هللا دراستنا أيًضا وانظر العميل. التوحيد (٥)
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قبل العقليات يف العدل، الثاني، األصل يف قبل من دخل فقد والقدر القضاء أما
ألفعاله، اإلنسان بخلق إيمان وهو السمعية، ال العقلية املوضوعات من فهو السمعيات؛
سعد َمن «السعيد أمه؛ بطن يف زال ما وهو اإلنسان عىل املكتوبنَي والشقاء بالسعادة وليس
الجرب وهي النظريات إحدى اختيار وملاذا أمه.» بطن يف شقي َمن والشقي أمه، بطن يف
املوضوع رأس وضع أو االختيار، أو الكسب مثل أخرى نظرية وليس اإليمان، قواعد كأحد
أو التجسيم أو كالتأليه فيه النظريات أحد اختيار دون هللا، مثل األفعال خلق وهو ذاته
عىل يقوم معنيَّ سيايس نظام إىل الرتويج إىل اإليمان قواعد تهدف هل التنزيه؟ أو التشبيه
ر فيدمِّ حريته، عىل بالقضاء اإلنسان يؤمن أن يُمِكن وهل الناس؟ حريات سلب وعىل القهر

بيده؟3 نفسه
يف موضوع ثامن املعاد يف سيأتي ألنه لإليمان؛ موضوًعا يكون فال اآلخر اليوم أما
ُمسبَق بيشء اإليمان يتم فكيف العلم، بناء يف بعد يثبت لم وهو النبوة، بعد السمعيات
القرب وعذاب املوت من ابتداءً اآلخر اليوم تفصيالت عن وماذا أوًال؟ تأسيس دون ُمفرتَض
اليوم، هذا عن وماذا اآلخر؟ باليوم اإليمان مضمون يف كله ذلك يدخل هل الجزاء؟ حتى
عن وماذا اآلخر؟ قبل الدنيا عن ماذا اآلخر؟ اليوم قدوم قبل وما الزمان، هذا يف يحدث وما

الغروس؟4 قبل والثمرات املقدمات، قبل النهايات تأتي وهل الجزاء؟ قبل العباد أفعال
بل الرسول، تشخيص هو ليس النبوة موضوع أن بان فقد بالرسل يتعلق فيما أما
لإلسالم النبوة وسائل مجرد الرسل لإليمان. موضوًعا ليست فالرسل وبالتايل رسالته؛
كل أن كما املبارش، بالوحي عنها االستغناء ويُمِكن موضوعها، وليست والتبليغ واإلخبار
وكيف الوحي. مراحل من مرحلة بآخر ا خاصٍّ الرسول وليس ورسل، أنبياء بها النبوات
مجرد باملعجزة الرسول وإثبات والكذبة؟ منهم الصادقني والرسل األنبياء بني التمييز يتم
رسالة النبوة وجعل الرسول، إىل وليس الكتاب إىل يُِحيلنا باإلعجاز وإثباته خارجي، إثبات

شخًصا.5 وليس

ص٢. الجامع، 3

ص٢. الجامع، 4
ص٢١-٢٢. العقيدة، ص١٣٨؛ النسفية، 5
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للنبوة؟ موضوع املالئكة هل (ب)

الوجود نظرية يف األوىل النظرية املقدمات يف قبل من ظهر وقد املالئكة، موضوع إذن بقي
للحكماء طبًقا منها وكان ُمفاِرقة؟ جواهر هناك هل سؤال: عىل إجابة الجوهر مبحث يف
موجودات أي مفارقة؛ صورة الحكماء عند فاملالك وامَلالك. والعقل والنفس هللا أربعة:
يف النبوة، يف قبل من املوضوع ظهر كما مادة، بال صور وجود إلمكانية نظًرا مجردة
املرة هذه املوضوع يظهر ثم املالئكة، عىل األنبياء أو األنبياء عىل املالئكة تفضيل التفضيل؛
الرشوح يف حتى بل رة، املتأخِّ العقائد يف إال يظهر ال أنه والحقيقة العقائد.6 قواعد كأحد
وقد الحكمة، علوم من وافد كموضوع إال األوىل العقائد يف تظهر ولم املتأخرة، املتون عىل
لجذب املوضوعة؛ واألحاديث السري وكتب الشعبي القصص من رون املتأخِّ اح الرشُّ استقاه
مآسيهم عن تعويًضا العلوية العوالم بهذه ينعموا حتى خيالهم؛ وتحريك العامة انتباه
هزائمهم، عن باملالئكة م املدعَّ وينرصهم دنياهم، عن باآلخرة ينشغلوا وحتى فلية، السُّ
ماهية يف التفصيالت؛ هذه كل يف الدخول هو األمر يف والعجيب عنها. املسئولية وتحديد
أو بالحس، إدراكها يُمِكن حسية موضوعات وكأنها ومقاماتها، ووظائفها وأنواعها املالئكة
العباد! أمور وقضاء الناس صالح بها أو متواترة، نقلية أو بالعقل، معرفتها يُمِكن عقلية

منها.7 تسلم لم الحديثة اإلصالحية الحركات من كثريًا إن بل
يف أحد يراها وال التشكل، عىل قادرة نورانية لطيفة أجسام هي املالئكة؟ هي فما
يراه وال عديدة أشكاًال يأخذ الذي األثري الهواء الطبيعة يف ذلك ومثال صورها، من أيٍّ
رين، املتأخِّ ولكن رؤيته، يُمِكن والسائل سائل، إىل الغاز ل يحوِّ الضغط أن والحقيقة أحد.
مرشوطة الرؤية تكون وبالتايل العني؛ يف الرؤية خالق هللا جعلوا الرؤية، استحالة ليبيِّنوا
تحت أو الرياح يف ُممِكنة الهواء رؤية تجعل بالهواء الرتاب ذرات تعلُّق أن كما بقدرته،
من وهو لطيف. كجسم تحديده يف القول هذا مثل األثري يف القدماء قال وقد الشمس. أشعة
يكون فإنه لألجسام، الرؤية عىل ُمساِعًدا عامًال النور كان فإذا رتبته؛ وعلو لشفافيته نور

النفس مفارقة؛ جواهر هناك هل (٤) الوجود، نظرية الرابع: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب 6
النبوة (١) الرسالة؟ أم الشخص ثامنًا: الفصل، هذا وأيًضا وشياطني؟ جن هناك هل (ج) والعقل؟

األنبياء. تفضيل (ج) كشخص،
الحميدية». «الحصون يف الجرس حسني وأيًضا التوحيد»، «كتاب يف الوهاب عبد بن محمد مثل وذلك 7
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اعتمده الذي الحكماء تفسري إىل أقرب وهو املالئكة، حالة يف الرؤية موضوع نفسه هو
الجن تشكيالت بعكس تُحِزن، وال تُفِرح باهية جميلة وتشكيالتها الطبائعيون. املتكلِّمون
والجن، للشياطني والنار للمالئكة، النور النار؛ من أرشف والنور وتُخيف. تُرِهب التي
ويف املفارقة، يف اإلنسان رغبة عىل تدل إنسانية تشبيهات كلها وهي لإلنسان.8 والطني
املادية. املوجودات من قلبه إىل أقرب تكون لها، مادة ال مفارقة موجودات عىل الحصول

امُلمِكن من أرادت. شكل وبأي التشكل عىل قادرة مالئكة، ى تُسمَّ نورانية، لطيفة أجساًما خلق هللا إن 8
الذي األثري، الهواء كمادة لطيفة مادة من املالئكة خلق قد العلم، واسع القدرة عظيم هللا أن عقًال الجائز
املادة تلك من سبحانه كوَّنهم وقد تُرى. ال الكون مالئة ا جدٍّ لطيفة مادة أنه من رون املتأخِّ به يقول
الحيوان سبحانه كوَّن كما لهم، ذكرناها التي والشئون الخواص لتلك صالحة بكيفية أجزائهم وجميع
بعد ذلك، وغري والحركة اإلدراك من قواها وجمع الحياة قبول أكسبَته بكيفيٍة الجمادية العنارص من
كالهواء ولطافتهم لشفافتهم إياهم رؤيتنا عدم أن حينئٍذ ويحتمل ذلك، من يشء للعنارص يكن لم أن
فمن هللا؛ خلق بمحض الرؤية أن من املسلمني، معرش لدينا ثبت ما عىل ا جدٍّ ظاهر األمر أن عىل واألثري.
عقًال جائز أنه مع التشكل، عىل اقتدارهم إن ثم أمامنا، مرورهم عند لهم رؤيا يخلق ال هللا أن امُلمِكن
تلك ن كوَّ هللا إن العقول. بإمكان تقريبًا كيفيته وبيان توجيهه يُمِكن هللا، قدرة ف ترصُّ تحت داخًال
وتكوينها وتكثيفها ذلك، نظري أو األثري أو الهواء من كمية تناُول عىل بها يقتدرون كيفيٍة عىل األجسام
األعمال يف الصور بتلك لألبصار فيظهرون الثوب، يُلبَس كما يلبسونها ثم يريدونها، التي الصورة عىل
واللطيف لطيًفا الكثيف كتحويل بعضها، إىل األجسام تحويالت من عليها، البرش هللا أقدر التي الكيماوية
إىل ُمستِند هو كان كيفما األجسام تلك تشكُّل إن وحيث العقول. إىل قرَّرنا ما فهَم يقرِّب ما كثيًفا،
يف غرابة فال الخواص، من والنبات للحيوان أعطاه فيما قارٌّ اآلن، أعماله تُدِهش الذي هللا قدرة عظمة
(الحصون، للمالئكة ذكر ما حصول يستبعد ال علمه وواسع قدرته وبعظيم اإلله بذلك مؤمن وكل ذلك.
(املرجاني، لطيفة وتماثيل صور يف ويظهرون مختلفة، بأشكال يتشكلون ولكنهم ص١١١–١١٣).
نظره تقاَرص ملا أنه إال الفالسفة، قدماء من أخذًا النظَّام أحدثه ما هذا لطيفة، أجسام ص٢٢٢). ج٢،
(الخلخايل، مجردة عقول أنها إىل الحكماء ذهب ص٢٢٢). (املرجاني، منهم الطبيعيني مذهب إىل مال
بأشكال التشكل عىل القدرة هللا أعطاهم لطيفة، أجسام أنهم املسلمني أكثر عند وحقيقتهم ص٢٢٢).
(رشح الجميلة التشكالت عىل القدرة له نوراني، روحاني لطيف جسم املَلك ص٨٢). (الحصون، مختلفة
ج٢، (الدواني، املختلفة التشكالت عىل قادرة لطيفة أجسام هي ص٦٠). املطيعي، ص٥٦-٥٧؛ الخريدة،
هوائية، لطيفة أجسام إنهم ص١٦). (الجامع، نور من ُخِلقوا روحانية، لطيفة أجسام هي ص٢٢٣).
العلمية الصور جميع أن الحكماء وذكر ص١١١). الفقه، (رشح مختلفة بأشكال التشكل عىل تقدر
التي العرشة بالعقول املالئكة خصوا … الرشع بلسان جربيل هو الذي العارش العقل جانب من فائضة
باسم ويخص الفلكية. والنفوس املجردة العقول هي الفالسفة عند املالئكة بالفعل. كماالتها جميع
الدورية التحريكات من الفلكية النفوس غرض بالتأثري. ولو األجسام مع عالقة له يكون ال ما الكروبني
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العالم إىل ينقلب فإنه فيه، التأثري أو معرفته إمكان ومن املادي العالم من يئس فعندما
وأسمى. أرشف بفاعٍل فيه مفعوًال يُصِبح هو ولعله أفضل، معارف به فلعل الروحاني؛
فاملالئكة رشيًفا؛ فيه املؤثِّر يكون األقل فعىل مؤثًِّرا، وليس لألثر موضوًعا اإلنسان دام وما

رة. املتأخِّ الرشوح يف بالتصوف األشعرية وازدواج لإلرشاقيات، نتيجة إذن
مؤنث. أم ذكر جنسها؛ موضوع يُطَرح وأجسامهم املالئكة مادة عن الحديث وبعد
واألنثى رشًفا الذكر يَرون بقوٍم استهزاءً ذلك يتم فإنما األنوثة ينفي أحيانًا النص كان وإذا
الذكر هو وحده إبليس يكون ولقد اآلخر، القسم هلل وتركوا القسَمني أفضل فأخذوا عاًرا،
بنفي األول الحكم يظل الطرد بعد ذلك حدث ما فإذا مثله. ذرية له ألن أنثى؛ له وأن
لغويٍّا الخالف ألصبح الطرد قبل ذرية له كانت ما وإذا قائًما. املالئكة عن واألنوثة الذكورة
للبنات؛ هللا سرت السرت؛ ذلك يعني فقد بناتًا املالئكة كانت وإذا واإلثبات. النفي بني نصيٍّا
مستوًرا، يكن ولم ظهر قد عيىس كان فإذا الذكور. مجتمع يف الذكور من للسرت أحوج فهن
وهذا نفسه.9 ليسرت الشجر ورق من عورته يخصف ظل األرض إىل هبط عندما آدم فإن

الذهن. يتصوره وال الحس، يُدِركه ال موضوٍع عىل وبيئته اإلنسان من إسقاط كله

ففي بالعقل؛ عندهم بالفعل كماالتهم جميع تكون أن يف املجردة بالعقول والتشبيه الكماالت، تحصل
ص٢٢٤). ج٢، (الكلنبوي، أقرب واألكمل كماالتهم تزداد دورة كل

باطل محاٌل هللا بنات أنهم األصناف عبَدة وزعم ص١٣٧). (النسفية، باألنوثة وال بالذكورة يُوَصفون ال 9

وعدم نقل، ورود عدم ص١٣٧). (التفتازاني، عقل عليه دل وال نقل بذلك يِرد ولم شأنهم، يف وإفراط
الوصف وعدم واألنوثة، بالذكورة الوصف عدم يقتيض إثباتًا، وال نفيًا ال واألنوثة الذكورة يف عقل داللة
اْلبَنَاُت ﴿أَِلَربَِّك لقوله: داللة ال التوقف. يقتيض الطرَفني من يشء عىل الدليل عدم ألن أيًضا؛ بنفيهما
﴿أَْصَطَفى ،(٥٧ :١٦) يَْشتَُهوَن﴾ َما َوَلُهْم ُسبَْحانَُه اْلبَنَاِت هلِلِ ﴿َويَْجَعلُوَن ،(١٤٩ :٣٧) اْلبَنُوَن﴾ َوَلُهُم
َلُه ﴿أَْم ،(١٦ :٤٣) ِباْلبَنِنَي﴾ َوأَْصَفاُكْم بَنَاٍت يَْخلُُق ا ِممَّ اتََّخذَ ﴿أَِم ،(١٥٣ :٣٧) اْلبَننَِي﴾ َعَىل اْلبَنَاِت
إناثًا، الجميع جعل عىل الذم يكون أن يحتمل ألنه األنوثة؛ نفي عىل (٣٩ :٥٢) اْلبَنُوَن﴾ َوَلُكُم اْلبَنَاُت
أنه عىل دل املالئكة عن إبليس استثناء ظاهر بأن واألنوثة بالذكورة الوصف عىل تستدل أن لك وليس
عىل دل (٥٠ :١٨) ﴾ َعُدوٌّ َلُكْم َوُهْم ُدونِي ِمْن أَْولِيَاءَ يَّتَُه َوذُرِّ ﴿أََفتَتَِّخذُونَُه قوله: يف الذرية وإثبات مَلك،
كونها عن املالئكة عىل داللته يُخِرج ما يُعاِرضه االستثناء ألن للمَلك؛ واألنثى الذكر فثبت أنثى، له أنه
ولم عيىس ظهر ولذلك بالبنات؛ يليق وذلك األعيان، عن لسرتهم هللا؛ بنات املالئكة جعلهم ولعل قطعية.
من عىل كتابه يف هللا أنكر وقد األنوثية، ونعت الذكورية صفة عن ومنزَّهون ص١٣٧). (الخيايل، يسترت
ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢، (العضدية، تؤنَّث وال تذكَّر ال مالئكة وهلل ص١١١). الفقه، (رشح بنات إنهم قال
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يقدرون فهم الجسمية، والشفافية الُعلوية الرتبة من القدر هذا للمالئكة كان وملا
السموات بني املسافات قطع مثل املعجزات، فيُجُرون البرش؛ سائر عليه يقدر ال ما عىل
عنها يعجز عظيمة أفعاًال وتفعل نراها، وال أمامنا وتمر ا، جدٍّ قصرية مدة يف واألرض
الطبيعة، بظواهر وتربيره ذلك تفسري الحديثة اإلصالحية الحركات إحدى وتُحاِول البرش.
والكهرباء العالية، األبنية وتهدم العظيمة األشجار تقلع فالرياح الحديث؛ العلم وباكتشافات
القيام ساِعده وعضالت بأصبعه قادر واإلنسان الرجال، ألوف عنها يعجز التي األثقال تجر
خالل من األعضاء يحرِّك نحيل لطيف جسم وهو مخه، أوامر من كلها وهي صعبة، بأفعال
يرجع كله ذلك وإمكان فيها. زائدة دم بنقطة ولو يشء بأقل فساده من بالرغم األعصاب،
الجاذبية؛ بقانون تربيرها يُمِكن املسافات قطع رسعة أن كما يشء!10 كل عىل القادر هللا إىل
يف األرض عىل الساقط الجسم من بكثري أكرب رسعته تكون الشمس من الساقط فالجسم
ال وملاذا بها. نشعر مما بكثري أكرب األرض ودوران األفالك حركة رسعة أن كما ثانية، أول
سبيل ال أنه ذلك من واضٌح املالئكة؟11 رسعة لتربير والضوء الصوت رسعة أيًضا تُذَكر
موضوعات فإن العلم، هو الشاهد كان وإذا الشاهد، عىل بالقياس إال الغائب معرفة إىل

وأنها نراها، وال أمامنا تمر وأنها ا، جدٍّ قصرية مدة يف واألرض السموات بني التي املسافات تقطع وأنها 10

العظيمة األشجار تقلع التي الرياح أعمال إىل النظر فبعد البرش، قوى عنها تعجز عظيمة أفعاًال تفعل
ال الرجال، ألوف عنها يعجز التي األثقال تجر التي الكهربائية القوة وأعمال الجسيمة، األبنية وتهدم
يقدر الذي وأن سيَّما ال الغرابة، من شيئًا لطيفة أجسام أنها مع للمالئكة األعمال تلك نسبة يف نجد
أن إىل نظرنا وإذا صعبًا. شيئًا قدرته عظيم إىل بالنسبة ذلك يَُعد ال الذي هللا هو األعمال تلك عىل منهم
أخريًا تنتهي التي عضالته مع أعصابه عمل إال ذراعه قوة وما الحديد، ذراعه بقوة يكرس الناس بعض
ال للطافته واملخ الفالسفة، أولئك يقوله ما عىل األعضاء حركة مبدأ هو الذي النحيف، اللطيف مخه إىل
وتُعِدم تُفِسده قد الالزم القدر عىل زائدة دم نقطة صعود بل غريب، جسم من ُمصاَدمة أذى يتحمل
(الحصون، الكثيف الصلب يف تُوَجد ال قوة لطيف إعطاء عىل قادر هللا أن لنا ظهر الحياة؛ صاحبه

ص١١١–١١٣).
قصرية بمدة األرض وبني بينها السماوية األجسام بني الشاسعة املسافات يقطعون املالئكة أن وأما 11

أولئك قاله ما إىل فلينظر يسرية. بمدة محصورة ليست الحركة رسعة ألن عقًال؛ منه مانع ال فنقول ا، جدٍّ
قدًما، عرشة ست رسعته تكون سقوطه من ثانية أول يف األرض إىل الساقط الجسم أن من الفالسفة
يسقط الجسم إن ثم قدًما، وخمسني أربعمائة الثانية تلك يف رسعته تكون الشمس من سقوطه كان وإذا
يف مرضوبًا األوىل، الثانية يف يسقط ما مقدار يساوي ما األوىل، الثانية بعد الثواني من كان عدد أي يف
العظمة من األجسام حركة رسعة تبلغه ما يُعِلم الناموس هذا يف فالتأمل الثواني. من العدد ذلك مربَّع
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تغريَّ ما إذا اإليمان، عقائد معرفة وسيلة هو العلم ويكون بالعلم، إال حينئٍذ تُفَهم ال العقائد
كذلك؛ ًا متغريِّ العقائد فهم أصبح ًا متغريِّ باستمرار العلم كان وملا العقائد. فهم تغريَّ العلم
هي كلها العقائد مادة وأصبحت التغري، إىل الثبات من كله العقائد نسق ل تحوَّ وبالتايل
للعلماء؛ تابعني املرة هذه يُصِبحون للساسة تابعني املتكلِّمون يُصِبح أن وبدل العلم، مادة
التفسري هذا من الرغم وعىل القدماء. الساسة عند أيًضا يعملون الذين أو الجُدد، الساسة
وكأن عنه، التنازل يتم ال يشء كل عىل هللا قدرة إىل اللجوء أن إال املالئكة لقدرة العلمي
اإليمان؛ مع العلم فيتجاور عنه، بديًال وليس بالقدرة، اإليمان مع يتناىف ال العلم تفسري
عنه، وناقًال لآلخر مقلًِّدا املسلم ويُصِبح الذات، من نابع والثاني اآلخر، من وافد األول
ما وهو الذات، وإيمان اآلخر علم الُحسنينَي؛ بني جمع قد وكأنه القديم، إيمانه إىل ومطمئنٍّا

اليوم. حتى عليه نحن

الساعة؛ يف ميل ألف ثالثني يجري املشرتي نجم أن الهيئة علم يف عندهم وكذلك الفكر. فيها يحتار التي
االستوائية أجزائه ورسعة اإلنسان، س تنفَّ ُكلَّما أميال تسعة فيجري مرة، ثمانني مدفع قلة من أرسع أي
تلك من جزء كل يقطع الساعة ففي دقيقة؛ كلَّ ميًال وستني وسبعة أربعمائة محور عىل دورانه يف
عىل مرة وأربعمائة بألف أرضنا من أكرب واملشرتي مرة. وعرشين وتسعمائة ألًفا وعرشين سبعة األجزاء
االستوائية أجزائه من جزء وكل العظيم، الكثيف الجسم هذا جعل فالذي منهم. الفلكيون يقوله ما
املسافات تلك يقطع املَلك يجعل أن قدرته من بد ال الجزئية، املدة تلك يف الشاسعة املسافة تلك تقطع
يقطعها التي املسافات من بكثري أكرب املسافات هذه كانت وإن ا جدٍّ قليلة مدة يف واألرض السموات بني
ذلك ه سريَّ الذي هللا قدرة بأن العقل يُقِنع الكوكب ذلك َسري يف الصحيح النظر لكن وأجزاؤه، املشرتي
ِعَظم بنيَّ قد الساقطة األجسام وناموس سيَّما ال العمل، هذا جنس من يكون ما ألعظم صالحٌة ري السَّ
عظيمة أعماًال إليها ينسبون التي الجاذبية بواسطة هو املشرتي سري إن قيل: إن األجسام. حركة رسعة
ما وغاية األجسام، يف لقيامها امُلوِجب هو وعما حقيقتها، عن اإلفصاح عن يعجزون وهم الكائنات، يف
دوران أي الشميس؛ النظام نحو من عقولهم، ت حريَّ التي الحوادث لتعليل بها يقولون أنهم منهم يكون
األجسام، خاصة وجعلها أوجدها الذي َمن نقول: ثبوتها. تسليم وبعد وغريه، الشمس حول الكواكب
أتم عىل ووضعه العدم، من الخلق أبدع الذي هللا أغريُ الكائنات؟ يف العظيمة الحوادث تلك عنها وأنشأ
األجسام حركات وإحداث الجاذبية، هذه مثل إيجاد عىل قادًرا اإلله ذلك كان فإذا حكم؟ وأسمى نظام
فيه، وضعها بخاصة إما وجيزة؛ مدة يف املسافات تلك يقطع املَلك يجعل أن يعجز فال عنها، الرسيعة
ودلَّت ص١١٣-١١٤). (الحصون، األمَرين لكال صالحة وقدرته عقًال جائز فالكل خاصة، بغري وإما
يف ورد مما ذلك غري إىل البرش، ألوان عنها يعجز التي العظيمة الشاقة األعمال عىل أيًضا النصوص

ص٨٢). (الحصون، واألحاديث القرآن حقهم
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عالم من لقربهم نظًرا السماء؛ يف مكانهم يكون فقد األوصاف، باقي حيث من أما
هنا ومن والحركة.12 والحياة واللطافة الشفافية حيث من لها، ُمشاِبه عالم وهو األفالك،
أسفل من البرش يفعل كما ون يرتقَّ قد ا،13 صفٍّ ا صفٍّ وانتظامهم املحمود، مقامهم أتى أيًضا
ال مأمورون وهم استحقاق. بال رتبته يف منهم كلٌّ يظل وقد الوظائف، ألداء طبًقا أعىل إىل
ال يكن.14 لم أو الرسل منهم كان سواء معصومون، فهم وبالتايل أمرهم؛ يف هللا يعصون
وقت، كل ويف كثريًا هللا ويذكرون بعًضا، بعضهم يلد وال يتغوطون، وال يرشبون وال يأكلون
إىل ينظر الذي هو وحده جربيل إن وقيل الرحمن. رؤية من وال الجنان، من حظ لهم ليس
عىل وتفضيله امُلعاَقب العايص ذلك يف بما الفضُل الجميَع ينالهم ال حتى واحدة؛ مرة هللا
حتى الغيب؛ عالم إىل الشهادة عالم من الصفات يف الرؤية موضوع إسقاط وهو الرسل.
تشبيًها كله األمر دام ما النور، النور يرى أن املانع وما األول.15 عىل الثاني تفضيل يُمِكن

أكثر قول وهذا معظمهم، مسكن أو السموات َمساكنهم ص٨٢). (الحصون، السموات َمسكنهم 12

ص١١١). الفقه، (رشح املسلمني
ج٢، (العضدية، معلوم مقام منهم واحد لكل ص٢٨). (اإلنصاف، ا صفٍّ ا صفٍّ املالئكة ويجيء 13

واالئتمار والقرب املعرفة يف معلوم مقام منهم واحد لكل وشهرتهم، فضلهم لزيادة ص٢٢٢–٢٢٥).
وبعض الحكماء مذهب هو وهذا مقاماتهم. عن ينزلون وال ون يرتقَّ ال إنهم قيل هللا. أوامر من بأمر
دنَوُت لو املعراج: ليلة جربيل وقال الرتقي. ز يجوِّ بل الرتقي، نفي عىل يدل ال القرآن إن وقيل املتكلِّمني.

ص٢٢٢–٢٢٥). (الدواني، الحرتقت منزلًة
يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما يعصون ال ص١٣٧). (النسفية، بأمره العاملون هللا عباد واملالئكة 14

ص٢٢٦). ج١، (مقاالت، منهيون مأمورون إنهم املالئكة يف هشام وقال ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢، (العضدية،
بالذكورة يُوَصفون ال ألنهم بعًضا؛ بعضهم يلد وال يتغوطون، وال يبولون وال يرشبون وال يأكلون ال
ذكر عن يغفلون وال الحاالت، من حالة يف الذنب منهم يقع وال الُعىل، السموات َمسكنهم باألنوثة، وال
وماروت هاروت حتى بأرسهم واملكروهات املحرَّمات جميع من معصومون الساعات، من ساعة يف هللا
منهم امُلرَسلني عصمة عىل الرشيفة، الشفاه من يُؤَخذ كما املسلمني، أئمة اتفق وقد ص١٦). (الجامع،
قال املالئكة. من امُلرَسلني غري عصمة يف العلماء اختلف لكن األنبياء، عصم كما البرش، أنبياء إىل بالوحي
ص٨٢). (الحصون، الذنوب جميع من املالئكة عصمة عىل الدين علماء من األعظم والجمهور الرازي
حالهم يف وتقصريًا تفريًطا باملسخ هللا ويُعاِقبه الكفر، يرتكب قد منهم الواحد بأن اليهود قول وضد

ص١٣٧). (التفتازاني،
ربهم؟ يَرون ال لَم دين موحِّ كانوا إن قيل واحدة. مرة يراه جربيل سوى ربهم يَرون ال املالئكة 15
املالئكة، أي يَروا، لم ولو العباد، كنز ومن يشاء من الفضل يؤتي وهللا هللا، من فضل الرؤية ألن قال:
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عىل املالك عقاب مثل عقابهم فليس ُعوِقبوا ما فإذا خالص؟ إنساني موقف عن وتعبريًا
وماروت، هاروت مثل العقاب فعليه ذلك دون كان وإن إبليس، مثل النار فجزاؤه الكفر،
يعلم، ال ما عىل اإلنسان من إسقاطات ذلك كل هلل!16 الطاعة لذة فله الثواب استحق ومن
والطاعة الطاعة، لذة له تكون بأن للمالئكة للُمطيع وظلم لِنَعمه، مادي حيس وتصوٌر
أن يبدو ثوابًا؟ ذلك يكون أن دون الجنة أهل من يكون وكيف ثوابًا؟ تكون فكيف فعل،
الواقعية الرؤية مع رصاع يف والطاعة، والعصمة كالنور املالئكة، لعالم الرؤية بني الرصاع
عىل فعل رد ذلك يكون وقد خالصتان. إنسانيتان رؤيتان وكالهما والجزاء، العصيان لها؛

لهم. هللا مسخ حد إىل وعقابهم حدود، بال املالئكة عصيان جعلوا الذين اليهود،
ومهامها لوظائفها طبًقا تصنيفها هو املالئكة موضوع يف الغالب املوضوع ولكن
عليه تُسلَّط رئس مجموعة لكل مجموعات، يف وتندرج أنواع، عىل فاملالئكة وتكليفاتها.
رئيس تحت واحدة مجموعة يف كلهم الرؤساء يندرج وربما ووصف، اسم له األضواء،
نوعهم حيث من إجماًال أوًال باملالئكة يُؤِمن أن املسلم وعىل جربيل. العادة يف وهو الرؤساء،
التفضيل يكون قد مجموعات. يف تصنيفهم حيث من تفصيًال ثم وعصمتهم، وجنسهم
الال العامة الوظيفة عىل بناءً بالنوع يكون وقد للمجموعة، رئيس اسم عىل بناءً بالشخص
األنبياء، إىل بالوحي املوكول جربيل لدينا يكون فالرئيس بالشخص صنَّفنا فإذا مشخصة،
الصور نافخ وإرسافيل يقبضاألرواح، الذي وعزرائيل واألمطار، الخاصبالرزق وميكائيل
وراءه يكون أن دون بالشخص تصنيف وهناك املالئكة. أكرب األربعة وهؤالء البعث، يوم
ومالك الجنان، خازن ورضوان القرب، فتَّانا ونكري، منكر مثل مرءوس، بال رئيس أي نوع،
للسيئات. واآلخر الحسنات لتسجيل واحد اإلنسان، جنبَي عىل وعتيد ورقيب النريان، خازن

جربيل حق يف ثابتة الرؤية فتكون يجوز، ال وهذا الرسل، عىل امُلعاَقب للعايص تفضيل فيه لكان ربهم
حق يف النص يُوَجد لم ألنه فيه؛ ف يُتوقَّ بعضهم وقال املالئكة. سائر حق يف وكذا وإرسافيل وميكائيل
وال الجنان، نعيم من حظ لهم ليس ص١٥٦). (الدر، فيه ف فيُتوقَّ الدليل، لعدم املنع يجوز فال املالئكة،

ص١١١). الفقه، (رشح الرحمن رؤية من
ليس وثوابهم اآلدميني، كعقاب عقابهم أن إال نعم، قال: وعقاب؟ ثواب لهم املالئكة؛ عن وسئل 16

بالطاعة املالئكة وتلذذ اآلخرة. يف وكذلك والطعام، بالرشاب الدنيا يف ولذتنا التلذذ، الثواب ألن كثوابهم؛
عليه كإبليس النار، أهل من فهو الكفر منه ُوِجد فمن املالئكة أما اآلخرة. يف فكذا الدنيا، يف ونحوها
منهم ُوِجد ومن وماروت، هاروت كقصة العقاب، فعليه الكفر دون املعصية منه ُوِجد ومن اللعنة،

ص١٥٨). (الدر، له ثواب وال الجنة أهل من فهو الطاعة
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ما فإذا مجموعات. بال رؤساء وستة مجموعات، رؤساء أربعة مالئكة: عرشة إذن هناك
والكتبة. والحَفظة، عزرائيل، وأعوان العرش، حملة لدينا: يكون بالنوع التصنيف كان
وقد لرضوان. امُلعاِونون الجنة ومالئكة حوله، الحافون العرش حملة إىل يُضاف وقد
وميكائيل، جربائيل، فون: امُلترصِّ أقسام؛ أربعة يف مًعا واملجموعات الرؤساء تقسيم يتم
مالك الخازنون: ونكري؛ منكر الفاتنون: وعتيد؛ رقيب الحافظون: وإرسافيل؛ وعزرائيل،
للعمل وتقسيم للوظائف، تشخيص هو إنما املالئكة تصنيف أن والحقيقة ورضوان.17

واملهام.
بني الواسطة فهو واألنبياء؛ الرسل إبالغ هللا من إليه املوكَّل الوحي مالك هو فجربيل
الحكماء اه سمَّ الذي وهو العلوم، وحامل بتبليغه، واملأمور الوحي أمني وجربيل والنبي، هللا
ال الفعَّ العقل يتناوب وأحيانًا القدس، الروح السابقة الديانات ته سمَّ وما ال، الفعَّ العقل
حيث من فيه، التفصيالت زادت فقد األكابر كبري ألهمية ونظًرا املحفوظ. واللوح جربيل عىل
يُنَرشان أخرضان جناحان ورائها ومن جناح، ستمائة فله األداء؛ وطريقة واملهنة الشكل

بالشخص تفصيًال منهم ُعِلم فيمن وتفصيًال، إجماًال منهم ُعِلم فيمن إجماًال بهم اإليمان ويجب 17

ومالك الجنان خازن ورضوان ونكري ومنكر املالئكة، رؤساء وهم وعزرائيل، وميكائيل وإرسافيل كجربيل
بحفظ موكَّلون مالئكة وهم والحفظة عزرائيل، السيد وأعوان العرش كحملة بالنوع أو النريان؛ خازن
منه صدر ما جميع املكلَّف عىل يكتبون مالئكة وهم والكتبة … الجن من كافًرا أو صغريًا ولو البرش
أنهما واملشهور والخالء، والُغسل الجماع حالة يف إال يُفاِرقونه ال واعتقاد، وفعل نفًسا ولو قول من
العرص صالة عند يتعاقبون مَلكان وليلة يوم ولكل … العتيد والثاني الرقيب أحدهما ى يُسمَّ مَلكان
يستغفران قربه عىل جلسا مات فإذا حيٍّا، دام ما يتغريان ال فقط مَلكان هما بل وقيل الصبح، وصالة
الناجدان، وقيل عنقه، وقيل شفتاه، وقيل ذقنه، وقيل عاتقاه، اإلنسان من ومحلهما مؤمنًا، كان إن له
اإلجمال سبيل عىل وكتبة حفظة اإلنسان عىل أن اعتقاده والواجب بالجملة، الحفظة الكتبة إن وقيل
العرش، حملة فمنهم أقسام؛ أنهم يُفيد بما الرشعية النصوص وردت وقد ص٥٦-٥٧). الخريدة، (رشح
الجنة، مالئكة ومنهم وإرسافيل، وميكائيل كجربيل املالئكة أكابر ومنهم العرش، حول الحافون ومنهم
العالم هذا بأحوال املوكَّلون ومنهم األعمال، كتبة ومنهم آدم، ببني املوكَّلون ومنهم النار، مالئكة ومنهم
منهم فتعرف التفصيل عىل وأما ص٨٢). (الحصون، بالوحي أنبيائه إىل هللا رسول ومنهم بالتدبري،
ورضوان. ومالًكا، ونكريًا، ومنكًرا، وعتيًدا، ورقيبًا، وعزرائيل، وإرسافيل، وميكائيل جربائيل، عرشة:
وهم الحافظون وعزرائيل؛ وإرسافيل، وميكائيل، جربيل، أربعة: وهم فون املترصِّ أقسام؛ أربعة عىل وهم
(الجامع، ورضوان مالك اثنان: وهم الخازنون ونكري؛ منكر اثنان: وهم الفاتنون وعتيد؛ رقيب اثنان:
عددهم يعلم ال ص٢٢٢–٢٢٥). الدوائي، ص٥٠–٥٤؛ الدردير، ص٦٠؛ (املطيعي، أيًضا ص١٦-١٧).

ص١٦). (الجامع، هللا إال عددهم يعلم وال ص٥١). (العقباوي، أشخاصهم تعيني يلزم وال هللا، إال
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الخرضاء العمامة مثل واألولياء، الصوفية عند ل املفضَّ اللون األخرضهو واللون القدر، ليلة
أقرب السواد إىل كانا وإن لهما لون ال آخران وجناحان الخرضاء، والراية األخرض والثوب
موقَفي عن أو والسخط، والرضا والغضب، الفرح حالتَي عن تعبريًا الُقرى؛ هالك ساعَة
عىل امليت يموت أن جربيل سؤال حول وامُلحتَرض جربيل بني حوار يُصاغ وقد والرش. الخري
أو مهمته، يف عزرائيل يُزاِحم وكأنه بلغها، التي بالرسالة اإليمان أي السمحة؛ الحنيفية
األوان فوات قبل لحظة آخر يف وعقله اإلنسان حرية يُثِبت أو داللة، املوت واقعة عىل يُضفي
هو بالبدن؛ املعني هو ميكائيل فإن بالروح املعني هو جربائيل كان وإذا العمر.18 وانقضاء
الدنيا الحياة زينات وكل والبنني، املال من األرزاق َمالك واألنهار، والبحار األمطار َمالك
من هو رزق من الدنيا يف يحدث ما فكل هللا، بمشيئة إال ذلك يف فعل له يكون أن دون
العدل. أصل آخر يف هللا بمشيئة واألسعار واألرزاق اآلجال مع يتفق ما وهو ميكائيل، مهام
االستسقاء.19 بصالة وتقوم املطر عىل تعتمد صحراوية بيئة يف األمطار أمني هو ميكائيل
إىل أقرب املحفوظ اللوح أن مع الصور، يف والنفخ املحفوظ باللوح فموكول إرسافيل أما
فيدخل الزمان، ونهاية التاريخ يعني كان إذا أما العلوم. حامل هو حيث من وظائفجربيل
وليس كيف فالنور ثقوب، به نور من قرنًا الصور يكون وكيف إرسافيل، اختصاص يف
أرواح بعدد ثقوب فيه يكون وكيف ثقوب؟ األشعة يف تكون وكيف أشعة، والنور ا، كمٍّ

أمني جربيل ص١٦). (الجامع، واألنبياء للرسل هللا عند من يأتي الذي النبي أي بالوحي؛ موكَّل جربيل 18

من مشتق اسم وهو الوحي، وتبليغ العلوم بإلقاء يتعلق مقرَّب ملك جربائيل ص٥٠). (الدردير، الوحي
الحرص ال األجنحة تعدُّد املراد وكان … الناس وبني هللا بني رسائل ألنها بهم وا ُسمُّ الرسالة؛ وهي األلوكة
ص٢٢٢–٢٢٥؛ ج٢، (الدواني، جناح ستمائة وله املعراج، ليلة جربيل رأى أنه ُرِوي ملا األعداد؛ هذه يف
جناح، ستمائة له العزيز، أو الرحمن أو هللا عبد بمعنى رسياني اسم جربيل ص٢٢٤). ج٢، الكلنبوي،
القرى، هالك عند ينرشهما جناحان ورائهما ومن القدر، ليلة إال ينرشهما ال أقفران جناحان ورائها ومن
يمسح أن بعد له فيقول اإليمان، عىل موته هللا يريد من روح طلوع عند ينزل لوط، قوم مدائن كقلع
السهلة، امللة أي السمحة؛ الحنيفية عىل مت الشياطني، من الفتانان وهؤالء جربيل أنا فالن، يا وجهه:
جربيل، رأسه يرفع من أول … يُجيبهم جربيل إن ص٥١). (العقباوي، ذلك من امليت عىل أحب يشءٌ ما
(الكتاب، هللا أمره حيث إىل بالوحي ينتهي الذي هو جربيل … يسألونه ألنهم كلهم السموات أهل يقوم
ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢، (العضدية، كالزوجات ورباع وثالث مثنى للجميع األجنحة تكون وقد ص٣٦).

(الجامع، ذلك يف له تأثري وال األرحام، يف األجنة وتصوير واألرزاق والبحار باألمطار موكَّل وميكائيل 19

(الدواني، األرزاق تعيني به يتعلق ميكائيل ص٥٠–٥٤). (الدردير، األمطار أمني ميكائيل ص١٦-١٧).
ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢،
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امليت إىل يتجه صوتًا يُخِرج ثقب كل وهل الخليقة؟ بداية منذ أو اليوم ذلك يف يموت من
تُنَفخ وملاذا مكلَّفون؟ أناس األرض يف زال وما الصور يف سينفخ وهل يُنبِّهه؟ أو فيُميته
واللوح والكريس، العرش، أشياء: سبعة باستثناء يشء، كل فيها يُهِلك األوىل فقط؟ نفختان
القدماء عند الرمزي مدلوله له سبعة والعدد واألرواح؟ والنار، والجنة والقلم، املحفوظ،
مات ومن قبل من مات من الخالئق؛ جميع تُبَعث الثانية النفخة ويف األديان؛ تاريخ ويف
يف الدنيا حال عليه يكون وماذا عاًما؟ أربعون النفختنَي بني يكون وملاذا األوىل. النفخة يف
وهل والحياة؟20 املوت بني امُلوِحش السكون هذا وملاذا االنتظار؟ وفيَم املعلوم؟ الوقت ذلك
بني القديمة مرص ويف يوًما، أربعني وبعثه املسيح موت بني كان عندما قديم نمط ذلك يف
اليوم حتى الحزن مدة يف اآلن حتى سائد هو ما وهو يوًما، أربعني وتحلُّله اإلنسان موت
بعوضة أو قملة كانت ولو حتى كلها، األرواح قبض إليه يُوَكل عزرائيل وأخريًا األربعني؟

وتُبَعث؟21 تموت حتى مكلَّفة هي وهل برغوثًا! أو
يوجد فال الشاهد؛ عىل للغائب وقياس خالص، إنساني تشبيه فهي املالئكة باقي أما
الجنة، خازن فرضوان حارس؛ وله إال مهم مكان يوجد وال أمني، وله إال ثروة به مكان
مسك من مشتق الثاني أن حني يف والرسور الرضا من مشتق األول واسم النار؛ خازن ومالك
املرءوسة فهي املالئكة أنواع أما األعناق. ولوي األرواح عىل والقبض الزمام وملك الرقبة
أما امللك. صورة يف حوله وامللتفني العرش، حملة مثل للرئيس، مساعدة بوظائف تقوم التي
خاص، َمالك نوع ولكل القبيحة، أم الحسنة أفعاله اإلنسان عىل لون يسجِّ الذين فهم الكتبة
الخاصة، حياته يف اإلنسان حاالت يف إال يُفاِرقونه ال فعل، أو اعتقاد أو قول كل عليه لون يسجِّ
من أرحم األول واالسم عتيًدا، والثاني رقيبًا األول ى يُسمَّ وقد والخالء، والغسل كالجماع
لغريهما، تنتهي عمل كفرتة مرة وليلة يوم كل يتغريان قد األول. من أقىس والثاني الثاني،

عدد عىل ثقوب فيه نور من قرن والصور الصور، يف والنفخ املحفوظ باللوح موكول وإرسافيل 20

وهم هللا، شاء من إال الخالئق جميع منها تفنى األوىل فالنفخة نفختنَي؛ فيه فينفخ يموت، من أرواح
تُبَعث الثانية والنفخة األرواح؛ النار، الجنة، القلم، املحفوظ، اللوح الكريس، العرش، السبع: امُلستثنَيات
(الدردير، الصور أمني إرسافيل ص١٦-١٧). (الجامع، سنة أربعون النفختنَي بني وما الخالئق، فيها

ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢، (الدواني، والبعث للموت الصور بنفخ يتعلق وإرسافيل ص٥٠–٥٤).
تأثري وال برغوثًا أو بعوضة أو قملة ولو روح له ما كل أي الخالئق؛ أرواح بقبض موكَّل عزرائيل 21

يتعلق وعزرائيل ص٥٠–٥٤). (الدردير، األرواح قبض أمني وعزرائيل ص١٦-١٧). (الجامع، ذلك يف له
ص٢٢٢–٢٢٥). ج٢، (الدواني، األرواح قبض به
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إن له يستغفران قربه عىل ويجلسان مماته، وحتى حياته يف عمره طول معه يبقيان وقد
والنزاهة باألمانة التغري رضورة تُوِحي قد كافًرا؟ كان إن يفعالن ماذا ولكن مؤمنًا! كان
الزمان يف التفصيالت تزداد وقد ومصاحبة، عرشة لطول اإلنسان من عليهما األثر ومع
كل أي الصبح؛ العرصوصالة صالة عند اإلنسان عىل يتعاقبان فإنهما ا تغريَّ فإن واملكان،
يجلسان فقد املكان حيث من أما مسائية. وفرتة صباحية، فرتة مرة، ساعة عرشة اثنتَي
النصف أو الرأس من أجزاء وكلها ناجذَيه، أو عنقه أو شفتَيه أو ذقنه بجوار أو عاتَقيه عىل
العاتَقني مثل َمالك جانب لكل جانبان، له ُمزدِوًجا املكان يكون وأحيانًا اإلنسان، من األعىل
الرقيب فيكون كالعاتقني، األفضل وهو أفقيَّني املكانان يكون وقد والشفتنَي، والناجذَين
وبالتايل والناجذَين؛ الشفتنَي مثل رأسيَّني، يكونان وقد اليسار، عىل والعتيد اليمني عىل
أسفل، إىل والعتيد أعىل إىل الرقيب يكون الحال وبطبيعة أسفل، واآلخر أعىل أحدهما يكون
املكان يف التوجه يصعب الحالة هذه ويف والعنق، كالذقن واحدة جهة ذا املكان يكون وقد
ناحيتَي من جانبان أيًضا للعنق وكان الوجنتنَي، ناحيتَي من جانبان للذقن كان إذا إال
الجن، من الكافرين ويحفظون الرش، من املؤمنني يحفظون فهم الحفظة أما الكتَفني.
متقلِّبة؟ جارية زالت ما والحياة الكافر، عن ويتميز املؤمن يتحدد أن قبل ذلك يتم وكيف
كيف الكتبة؟ يتنازع وكيف اإلنسان؟ حفظ يف العقل واستقالل اإلرادة حرية دور وأين
اإلنسان فلعل ساعات؛ ست ملدة الكتاب عن ويمنعه السيئات، ملك الحسنات ملك يُناِزع
حياة يف لحظة آخر حتى ُممِكنة والتوبة ساعات، ست بعد اإلنسان تاب لو وماذا يتوب؟

بمحوها؟22 املالك يقوم هل اإلنسان؟
ويف الشدة ساعة املسلمني وبني الناس حياة يف األرض، يف أخرى وظائف وللمالئكة
للمسلمني الشيطان وسوس ما فإذا وإبليس، والجن الشياطني دور مقابل يف املعارك، وقت
وجوع؛ عطش من أعدائهم مواجهة يف أحوالهم سوء لهم ويبنيِّ عضدهم، يف يفتُّ بدٍر يف
األرض. ولتُنِبت األسقية ويملئوا ويغتسلوا ليرشبوا السماء من مطًرا للمسلمني هللا أرسل

معرفتهم يجب فهؤالء النار، خازن ومالك الجنة، خازن ورضوان القرب، بسؤال املوكَّلون ونكري ومنكر 22

والكبري الصغري البرش بحفظ املوكَّلون والحفظة عزرائيل، سيدنا وأعوان العرش، حملة وأما بالشخص.
يمنع الحسنات ملك أن هللا فضل ومن والرش، الخري يكتبون الذين والكتبة الجن، من يحفظونهم والكافر
قربه عىل جلسوا العبد مات فإذا عليه، يكتب وال يتوب العبد لعل ساعات؛ ست الكتابة السيئات ملك

ص٥٠–٥٤). (الدردير، بالنوع معرفتهم يجب فهؤالء مؤمنًا. كان إن له يستغفرون
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إشاعة بفعل كبري عدد املسلمني من فُقِتل ُقِتل، قد محمًدا أن أحد يف إبليس أشاع ما وإذا
قتلوا قد الكفار أن الحديبية يف وكما عزائمهم، وفرتت املسلمون وهن أن بعد إبليس،
الجن عداوة وملواجهة ذلك مقابل يف املسلمني، موقف يُضِعف حتى به صوته ورفع عثمان،
آالف وثالثة الجن من سبعون بدر يف املسلمني مع املالئكة حاَرب وإبليس، والشياطني
وتمثَّلوا آالف، خمسة إىل زادوا ثم موجات، يف بعًضا بعضهم يتبع ُمرِدفني، املالئكة، من
الحال هو كما أكتافهم بني أطرافهم أرَخوا ِبيض، عمائمهم بُلٍق خيٍل عىل ِبيض رجال يف
ِبيض رجال ُمتناِسقة، غرية الصورة هذه يف األلوان كانت وملا للفرسان. الفنية املشاهد يف
األلوان، تضادِّ لظهوِر خًرضا أو حمًرا أو صفًرا أو سوًدا العمائم أصبحت ِبيض، وعمائم
نقًطا املفصل أي والبنان؛ األعناق يف سيوفهم بآثار يُعَرف للمرشكني املالئكة قتل وكان
َمفرق يف صغرية سوداء نقطة امَلقتل، يف التصويب دقة عن تعبريًا النار حرق مثل سوًدا
له املالئكة رئيس تصدَّى املرشكني رأس عىل وكان للمسلمني، إبليس تصدى ما فإذا العنق.
قبل القتال يف العرب الفرسان مبارزات مثل لرئيس، ورئيًسا لفارس، فارًسا جربيل، وهو
صورة يف إبليس تشكُّل من وبالرغم ملعنوياتهم. ورفًعا الجند لحماس تقويًة املعارك بدء
وخطب بالنرص، ووعدهم املسلمني، لقتال الكفار عىل وندائه الراية، ورفعه مالك، بن رساقة
بأنه نكوصه ليربِّر فخطب عاد ثم املالئكة، كبري جربيل رؤيته بمجرد هرب أنه إال فيهم،
وال الناس، غواية يف حرٍّا مرتوك وبأنه امُلنَظرين، من بأنه ومذكًِّرا املرشكون، يرى ال ما يرى
ليس اإلنسان يسلِّح أن أراد هللا وكأن وحده، اإلنسان إال أمامه يقف وال أحد، عليه يعرتض
بفعل أي بمالئكته؛ أيًضا ولكن الوحي، لغاية تحقيًقا املستقل وعقله الحرة بإرادته فقط
يُستبَدل وأحيانًا غايته. وتحقيق الوحي إتمام يُناِقض ما وهو املالئكة، خالل املبارشمن هللا
ويراه الكافرين، القوم به تعقُّ من الغبار أثر جناحه وعىل ميكائيل فيظهر بجربيل، ميكائيل
بعد جديد من جربيل ويعود الرسول! ابتسامة إال املؤمنون يرى وال له، ويبتسم الرسول
دماء آثار من األحمر اللون يكون وقد رمحه، ومعه درعه عليه أحمر فرس عىل ميكائيل
حتى خدماته الرسول عىل جربيل ويعرض القتال، وعالمة النرص لون يكون وقد الكفار،
الحكمة ِذكر هو الروايات هذه مثل يف والعجيب الرسول. فريىض هللا من بتكليف يرىض
مالًكا أن صحيٌح الكفار. أعني يف وتكثريهم املسلمني تقوية وهو وضعها سبب أي منها؛
عدًة املالئكة كثرة ولكن األرض، واقتالع بل الكفار، هزيمة عىل قادر جربيل مثل واحًدا
يوم فعلت كما بالفعل تُقاِتل قد املسلمني. أمام لعزائمهم وتفتيت للكفار إرهاب وعدًدا
الكفار أعني يف املسلمني لعدد وإكثاًرا تضخيًما تُقاِتل أن دون قتال كل تحرض وقد بدر،
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لم ن ممَّ أفضل بدًرا شهدوا الذين واملالئكة حواس!23 خداع كله األمر وكأن لهم، وإرهابًا
املالئكة اختيار كان إذا ولكن منهم، املؤمنني يف ذلك عىل قياًسا والجن منهم، يشهدها
دون الفضل يستحقون فكيف هللا، إىل بل إليهم يرجع ال اختيارهم عدم أو بدر يف والجن
ومنها الحرب، يف الرسول معجزات إطار يف كله ذلك تم وقد فيه؟ فضل لهم وليس غريهم
قد ومواطنها بدر يف املؤمنني بَمصارع والتنبؤ عنه. ورًضا له إكراًما والجن املالئكة اشرتاك
وفنون املكان وضيق تقريبًا) (ثالثمائة العدد وقلة الرجال بشجاعة معرفته عىل بناءً يتم
أعني بها وأصاب وجوههم، فشاهت حًىص، من بكف املرشكني الرسول رمي أما املبارزة.
كثرة تؤدي وقد لِهَممهم. وشحذًا املسلمني لنفوس تقوية ذلك فإنما باآلالف، وهم جميعهم
ويفقد اإلنسان يضيع الزحام ويف القالئل، املؤمنني عن بحثهم يف الكفار بني زحام إىل العدد
أما واحد. إىل عرشة للمؤمنني بالنسبة املرشكني عدد كان لو خاصًة عنه، يبحث ملن رؤيته
حلقتنَي دخول ثم أهتم، إال نسله من يُوَلد فلم رباعيته، فكرس بحجر كافًرا الرسول رمي

أولياء وأنكم هللا نبي وفيكم الحق عىل أنكم تزعمون وقال: املسلمني، لبعض بدر يف الشيطان وسوس 23

أن إال أعداؤكم ينتظر وما ُمجِنبني، ُمحِدثني وتُصلُّون عطاش، وأنتم املاء عىل املرشكون قلبكم وقد هللا،
منه وسال مطًرا عليهم هللا فأرسل شاءوا. كيف فيكم فيتحكمون قواكم، ويُذِهب رقابكم العطش يقطع
املسلمني مع وكان … األرض ملء املطر ونبت األسقية وملئوا دوابهم ورشب ورشبوا فاغتسلوا الوادي،
فتمثَّلوا آالف، خمسة كملت ثم بعًضا، بعضهم يتبع ُمرِدفني املالئكة من آالف وثالثة الجن من سبعون
صفر، وقيل سود، وقيل أكتافهم. بني أطرافها أرَخوا قد بيض، عمائمهم بُلٍق خيٍل عىل ِبيض برجال
املفصل، أي والبنان؛ األعناق يف السواد بأثر يُعَرف قتلهم وكان أنواع. فكأنهم خرض، وقيل حمر، وقيل
وقال: راية، معه وكان مالك، بن رساقة بصورة ُصوِّر قد املرشكني مع إبليس وكان النار، حرق مثل
عىل نكص واملالئكة جربيل أقبل فلما لكم. ُمِعني أي لكم؛ جار وإني الناس، من اليوم لكم غالب ال
امُلنَظرين. من أني أنشدك إني اللهم يقول: وصار ترون. ال ما أرى إني منكم، بريء إني وقال: عقبَيه
من راجع وهو الغبار أثر جناحه وعىل ميكائيل بي مرَّ فقال: ذلك، عن فسألوه صالته يف الرسول م وتبسَّ
رمحه، ومعه درعه عليه أحمر، فرس عىل القتال بعد جربيل وجاء إليه. فابتسمت فضحك، القوم، طلب
يف والحكمة نعم. قال: رضيت؟ هل ترىض. حتى أُفاِرقك أال وأمرني إليك، بعثني هللا إن محمد، يا فقال:
اقتالع عىل بل الكفار، رفع عىل يقدر كجربيل الواحد امللك أن مع املسلمني مع وحضورهم املالئكة قتال
األسباب لصورة رعايًة الجيوش، مدد عادة عىل املسلمني لجيش ومدًدا عدًدا املالئكة تكون أن األرض،
قتال كل يف تحرض ولكنها بدر، يوم إال املالئكة تُقاِتل لم عباس: ابن قال عباده. بني هللا أجراها التي
لم ن ممَّ أفضل بدًرا شهدوا الذين املالئكة ثم … املسلمني سواد لتكثري القيامة يوم إىل الكفار قتال من

ص٤٧–٤٩). ج٢، (البيجوري، الجن مؤمن يف كذلك يُقال أن وقياسه منهم، يشهدها
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عضوي تقابُل فهو هتًما، الناس أحسن فكان بأسنانه لهما املؤمنني أحد ونزع وجنته، يف
فيه، كمفعول والرسول كفاعل الرسول بني هتم، وأحسن هتم أسوأ بني والرش، الخري بني
جو يعيشون كانوا لو خاصًة السامعني، انتباه السرتعاء األبطال ِسرَي من فنية صور وكلها

اإلحباط.24 وحاالت الهزائم
عند اإليمان عقائد ضمن تدخل إنها حيث من املالئكة، يف يُقال ما الجن يف ويُقال
عىل والقدرة األبصار، عن واالحتجاب التشكل، عىل قادرة مثلها فهي رين؛ املتأخِّ اح الرشُّ
وأنها نارية، بل نورانية، ليست أنها يف عنها تختلف ولكنها العظيمة، باألفعال اإلتيان
ان يعربِّ مًعا أنهما والحقيقة الكافرون.25 ومنهم املؤمنون فمنهم وتعيص؛ تُطيع مكلَّفة
وتحويل مقدرة، العجز وقلب الحس، تجاُوز يف والرغبة التمني عالم وهو واحد، عالم عن
يف فرًقا وليس الدرجة، يف فرق مجرد هو والجن املالئكة بني والفرق تناهي. ال إىل التناهي
الجن من أعىل فاملالئكة الكمال؛ ومرتبة الرشف درجة يف فقط بينهما فيما يتمايزان النوع،
مكلَّفون ألنهم املالئكة؛ إىل منهم اإلنس إىل أقرب الجن ولكن واإليمان، الطاعة حيث من
كمال بني وسط فهم السمع، ويسرتقون وتناُسل، ورشاب طعام من البرش حياة يعيشون

البرش. ونقص املالئكة

وهذا فالن، مرصع هذا بيده: يُشري وجعل املعركة، موضع يف الرسول مىش أن بدر غزوة يوم ومنها 24

به فرمى حًىص، من ا كفٍّ الرسول أخذ كما إشارته، موضع منهم أحد تعدَّى فما هللا. شاء إن فالن مرصع
جميعهم أعني فأصاب أقدامهم. وزلزل قلوبهم أرعب اللهم قبحت، أي الوجوه، شاهت وقال: املرشكني،
وقاص أبي بن عقبة الرسول ورمى َرَمى﴾ هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما يقول: هللا ورسول وانهزموا،
فأخرجهما وجنته، يف املغفر من حلقتان ودخلت أبحر، أهتم إال نسله من يُوَلد فلم رباعيته، فكرس بحجر

ص٤٧–٤٩). ج٢، (البيجوري، هتًما الناس أحسن فكان ثنيتاه، فسقطت بأسنانه، عبيدة أبو
نحو من خواصها، بعض يف املذكورين املالئكة تُشاِبه جنٍّا ى تُسمَّ أخرى أجساًما خلق تعاىل وأنه 25

ليست بأنها تُخاِلفهم ولكنها عظيمة، أعمال عىل واالقتدار األبصار، عىل واالحتجاب التشكيل، عىل االقتدار
قرَّرناه ما جميع أن وليُعَلم والكافر، والعايص الطائع املؤمن فمنهم كالبرش؛ مكلَّفة وأنها مثلهم، نورانية
املسافات وقطعهم العظيمة، واألعمال التشكل، عىل القدرة من الجن شأن يف مثله يُقال املالئكة حق يف
أجسام وهم بالجن اإليمان يجب ص١١١–١١٤). (الحصون، لهم رؤيتنا وعدم قليلة، برهة يف الطويلة
ليسوا أم جن املالئكة هل واختلفوا؛ ص٥٦-٥٧). الخريدة، (رشح التشكالت عىل قدرة لهم نارية، لطيفة
إنهم آخر فريق وقال جنني. إنه للجنني قيل هذا ومن األبصار، عن الستتارهم جن هم فريق فقال بجن؟

ص١١٥). ج٢، (مقاالت، بجن ليس
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فاإلثبات واإلنكار؛26 اإلثبات بني املالئكة موضوع يف بينهم فيما القدماء تراوح لذلك
أو آحاد الوحي، أصل نصوص باستثناء معظمها، يف وهي الواردة، النصوص عىل يعتمد
الخيال من مستمدة رة، متأخِّ عصور يف ُوِضعت وكلها التواتر، درجة تبلغ لم مشهورة
الجن، عالم وليس اإلنس عالم هو النبوة موضوع أن والحقيقة األبطال. وقصص الشعبي
السمعيات من واملالئكة الغيب. عالم وليس الشهادة وعالم املالئكة، عالم البرشوليس وعالم

النصوص وروت باملالئكة. اإليمان وجوب والجن. املالئكة شئون يف الواردة النصوص عن به الشُّ رد يف 26

درجة منها يُستفاد ما بلغ طرقها وتعدُّد كثرتها لكن آحادية، وأحاديث مشهورة أو متواترة الرشعية
واألعمال التشكل عىل االقتدار نحو من وشئونهم، والجن املالئكة وجود عىل ُشبَه وردت وقد … التواتر
ونقول املتأخرون. وقبلهم املتقدمني الفالسفة بعض من ذلك وغري لطيفة، أجسام أنهم مع الشاقة،
املالئكة إيجاد عىل هللا قدرة بعظمة اإليمان لدى تقوم ال أوهام، أنها وإظهار بهة الشُّ تلك رد بيان يف
والشياطني. الجن يف مذهبكم بيِّنوا قيل فإن ص١١١-١١٢). (الحصون، واألحوال الشئون تلك يف والجن
وركاكة مباالتهم قلة عىل إياهم إنكارهم دون املعتزلة معظم أنكرهم وقد بثبوتهم، قائلون نحن قلنا:
اللبيب وحق إثباتهم، عىل والسنة الكتاب نصوص ت نصَّ وقد عقيل، مستحيل إثباتهم يف فليس دياناتهم،
يُنِكر من يبقى وال ثبوته، عىل الرشع ونص بجوازه، العقل قىض ما يُثِبت أن الدين بحبل وامُلعتِصم
يُحصيها ال هللا كتاب من آٌي عنهم أنبأ كما سليمان، زمن يف رين املسخَّ والشياطني وجنوده إبليس
اليمن بالد من بلقيس عرش مجيء قصة وأما ص٣٢٣). (اإلرشاد، بها يتشبَّث وُعلقة الدين يف مسكة
علم عنده من يد عىل جرت وأنها القرآن، يف القصة هذه وردت فقد طرف، ملحة يف سليمان مجلس إىل
كرامة العرش ذلك مجيء فيكون سليمان، وزير برخيا بن آصف إنه قال ين املفرسِّ فبعض الكتاب؛ من
هللا أظهره ُمعِجًزا ذلك فيكون سليمان، نفس إنه قال وبعضهم هللا، أولياء من ألنه يده؛ عىل هللا أظهرها
مهما األجسام حركة رسعة أن لديه وظهر املقام، هذا يف ل تأمَّ ومن للعادة. خارق أمر هي إذ يَديه؛ عىل
القصة بهذه اإليمان عليه يصعب فال هللا، قدرة ف ترصُّ تحت الداخلة العقلية الجائزات من فهي بلغت
أن وهو باملالئكة، اإليمان رشًعا مكلَّف كل عىل يجب … باملالئكة اإليمان بيان يف ص١١٥). (الحصون،
بأمره وهم بالقول يسبقون ال املكرَّمون، به املؤمنون هللا عباد وأنهم بوجودهم، جازًما اعتقاًدا يعتقد
ذلك بجميع الرشعية النصوص وردت وقد يُؤَمرون. ما ويفعلون فوقهم من ربهم يخافون يعملون،
(املطيعي، مالئكة هلل بأن اإليمان فيجب باملالئكة، اإليمان الرسالة كلمة يف ويدخل ص٨٢). (الحصون،
ص١١). (الفقه، ومالئكته باهلل آمنت يقول أن يجب عليه االعتقاد يصح وما التوحيد أصل ص٦٠).
األرض يف والجن السماء يف باملالئكة القول أيًضا الباطنية أبطلت للمالئكة املعتزلة إنكار إىل وباإلضافة
وقف حيث نقف أن علينا فالواجب الشارع، عليه يتكلم لم ألنه خالفه؛ عىل والحنفية ص٢٩٦). (الِفَرق،
وأيًضا ص٢٢٢؛ ج٢، (املرجاني، غريه عىل والطي أمره عن باإلمساك لنا بنيَّ الذي الحد إىل وننتهي بنا،

ص٢). التوحيدية، ص١٨٤؛ الفقه، ص٢؛ الجامع،
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املالئكة وليسبإثبات العامة. املصالح أي العقليات؛ من النبوة موضوع أن يفحني الخالصة،
أقرب خالص نظري موضوع فهي وتُعطَّل؛ تنهدم بإنكارها وليس الناس، مصالح تُقام
وليس الديانات، كل يف موجود بها واإليمان املعنويات، وتقوية الهمم وشحذ القصص إىل
ثانوية موضوعات النهاية يف وهي الوحي، ر تطوُّ مرحلة وآخر النبوة خاتم يخص ما منها
مع الحديث عىل قادر وهللا وغايات. موضوعات وليست وطرق وسائل ثانوية، لوظائف
املالئكة، واسطة بال املوتى، بعث وعىل األرزاق، تقدير وعىل األرواح، قبض وعىل األنبياء،
الجنة أمور تسيري عىل قادر أنه كما حفظة، أو كتبة بال العباد أفعال معرفة عىل قادر وهو
حوله، من أو تحته عرشمن حملة إىل يحتاج وال مالك، بال النار شئون وتدبري رضوان، بال

السمعيات. أجل من بالعقليات أو التشبيه، أجل من بالتنزيه التضحية يُمِكن فال
لرد وسيلة بل لإليمان، موضوًعا أساًسا ليسوا الوحي أصل يف «املالئكة» أن والحقيقة
بني واإلمكان، االستحالة بني الَفرق ببيان ذواتهم، إىل البرش وإرجاع نفسه إىل اإلنسان
دورها فإن منها، هللا يطلبها التي الوظائف أداء يف دورها أن وكما واملعقول.27 الالمعقول
بحرية منه والتمكن بالتكليف وأقدر منها أعظم اإلنسان ألن لإلنسان؛ السجود يف أيًضا

مرات ٥ منها جمًعا؛ مرة ٧٨ مثنى، مرة ٢ ُمفَرًدا، مرة ١٣ مرة؛ ٩٣ القرآن يف «املالئكة» لفظ ذُِكر 27

مرات؛ ثالث إال اإليمان قواعد كإحدى كلها املرات هذه من تُذَكر ولم «مالئكته»، امللكية ضمري إىل ُمضافة
َوَمَالِئَكِتِه ِباهللِ آَمَن ﴿ُكلٌّ ،(١٧٧ :٢) َواْلَمَالِئَكِة﴾ اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ آَمَن َمْن اْلِربَّ ﴿َوَلِكنَّ لإليمان: مرتنَي
َواْليَْوِم َوُرُسِلِه َوُكتُِبِه َوَمَالِئَكِتِه ِباهللِ يَْكُفْر ﴿َوَمْن الكفر: ضد واحدة ومرة ،(٢٨٥ :٢) َوُرُسِلِه﴾ َوُكتُِبِه
الطبيعي حجمها إىل املالئكة تَُرد االستعماالت من كثري ويف .(١٣٦ :٤) بَِعيًدا﴾ َضَالًال َضلَّ َفَقْد اْآلِخِر
أَبَى إِبْلِيَس إِالَّ َفَسَجُدوا ِآلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا ﴿َوإِذْ هللا: وإىل اإلنسان إىل السجود يف ودورها
،(١١ :٧) ِآلَدَم﴾ اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكِة ُقْلنَا ﴿ثُمَّ ،(١١٦ :٢٠) ،(٥٠ :١٨) ،(٦١ :١٧) ،(٣٤ :٢) َواْستَْكَربَ﴾
َِّ هلِل َعبًْدا يَُكوَن أَْن اْلَمِسيُح يَْستَنِْكَف ﴿َلْن ،(٨٨ :٣٠) أَْربَابًا﴾ َوالنَِّبيِّنَي اْلَمَالِئَكَة تَتَِّخذُوا أَْن يَأُْمَرُكْم ﴿َوَال
﴿َوهلِلِ ،(٧٣ :٣٨) ،(٣٠ :١٥) أَْجَمُعوَن﴾ ُكلُُّهْم اْلَمَالِئَكُة ﴿َفَسَجَد ،(١٧٢ :٤) اْلُمَقرَّبُوَن﴾ اْلَمَالِئَكُة َوَال
استعماالت ا أمَّ .(٤٩ :١٦) يَْستَْكِربُوَن﴾ َال َوُهْم َواْلَمَالِئَكُة َدابٍَّة ِمْن اْألَْرِض ِيف َوَما َمَواِت السَّ ِيف َما يَْسُجُد
اْألَْرِض ِيف َكاَن َلْو ﴿ُقْل ،(٨ :٦) َمَلٌك﴾ َعَليِْه أُنِْزَل َلْوَال ﴿َوَقالُوا فمثل: اإلنسان، إىل ترجع التي االستحالة
للمالئكة، هللا إخبار وآيات .(٩٥ :١٧) َرُسوًال﴾ َمَلًكا َماءِ السَّ ِمَن َعَليِْهْم َلنَزَّْلنَا ُمْطَمِئنِّنَي يَْمُشوَن َمَالِئَكٌة
ثُمَّ ُكلََّها اْألَْسَماءَ آَدَم ﴿َوَعلََّم ،(٣٠ :٢) َخِليَفًة﴾ اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ مثل:
،(٢٨ :١٥) َصْلَصاٍل﴾ ِمْن ا بََرشً َخاِلٌق إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿َوإِذْ ،(٣١ :٢) اْلَمَالِئَكِة﴾ َعَىل َعَرَضُهْم
َمَواِت السَّ ِيف َمَلٍك ِمْن ﴿َوَكْم لها: شفاعة وال .(٧١ :٣٨) ِطنٍي﴾ ِمْن ا بََرشً َخاِلٌق إِنِّي ِلْلَمَالِئَكِة َربَُّك َقاَل ﴿إِذْ
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يف هللا مع اإلنسان وكأن لإلنسان، سجودها هلل تسجد أنها كما العقل، واستقالل اإلرادة
كقرار األرض، يف له خليفة اإلنسان بجعله ُمسبًَقا املالئكة هللا أعلم ولقد هلل! السجود قيمة
جزاء وكان واإلنكار، الرفض ويستحيل األعذار تنتفي حتى علني؛ قبول أجل من علني
لها شفاعة وال الشيطان، إىل املالك من النقيض؛ إىل النقيض من والتحول الجنة من الطرد

االستحقاق. قانون خارج

العميل املوضوع (2)

العدل، أصل يف والقدر والقضاء التوحيد، أصل يف العقليات يف يدخل باهلل اإليمان كان إذا
الوحيد الحيس املوضوع وهي الكتب إال يبَق لم النبوة، يف والرسل املعاد، يف اآلخر واليوم
إذن بالكتب اإليمان الزمان. نهاية وإىل اآلن حتى متواتًرا نقًال جيل إىل جيل من املنقول
واآلثار. التاريخ كتب أو الوحي كتب الغيب؛ عن وأبعدها الحس إىل املوضوعات أقرب هو
وهي والقرآن،28 واإلنجيل والزبور التوراة هي والكتب الباقية، وحدها فهي الكتب أما
عند عنها كثرية روايات هناك إبراهيم؟ صحف أين ولكن اآلن، حتى لدينا املوجودة الكتب
يف معروًفا كان إبراهيم وأن خاصة مفقودة، عربية مصادر لها تكون وقد الكتاب، أهل
التوراة القدماء وضع وقد فيها، وتعظيم احرتام موضع الحنفاء دين وكان العربية، الجزيرة
وللقرآن الرشيعة. عىل والحتوائها ألهميتها ربما الزماني؛ الرتتيب خالف عىل الزبور، قبل
الوحي مراحل من مرحلة عن يعربِّ كتاب وكل والذكر. والكتاب الفرقان مثل أخرى، أسماء
حتى األول اإلعالن منذ النبوة، ر تطوُّ قانون اكتشاف إىل يؤدي املراحل هذه وتتبُّع السابقة،

الباب انظر الوحي، أصل يف والشياطني الجن لتحليل بالنسبة .(٢٦ :٥٣) َشيْئًا﴾ َشَفاَعتُُهْم تُْغِني َال
هل (٤) (الجواهر)، الوجود أنطولوجيا رابًعا: الوجود، نظرية الرابع: الفصل النظرية، املقدمات األول:

وشياطني؟ جن هناك هل (ج) والعقل؟ النفس مفارقة؛ جواهر هناك
محمد وفرقان عيىس، وإنجيل داود، وزبور موىس، توراة ص٢١-٢٢. العقيدة، ص١٣٨؛ النسفية، 28
كل أن تعتقد أن الجملة وتفصيًال؛ جملًة بها اإليمان ص١٨٤). الفقه، ص٢؛ الجامع، ص٢؛ (التوحيدية،
واألخبار القصص من الكتب هذه يف ما جميع وأن فيه، شك ال ثابت حقٌّ هو الكتب من هللا علم يف ما
هللا كالم عىل دالٌّ الكتب هذه يف ما جميع وأن فيه، شك ال ثابت حقٌّ والنواهي واألوامر والوعيد والوعد

ص١٩-٢٠). (الجامع، الَعلية بالذات القائم القديم
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بعقله، ويفهمه بلغته، ويقرؤه بيده، يُمِسكه اإلنسان؛ متناول يف والكتاب الوحي، اكتمال
وليس وسيلة مجرد وهو العميل، الحيس النبوة مضمون هو إذن الكتاب بفعله. قه ويحقِّ
يتم ولكي فيه. نة املتضمَّ الرسالة تحقيق هو الهدف إنما هدًفا. وليس أداة مجرد غاية،
والتبديل، للتحريف منًعا للنقل التاريخية الصحة إثبات األوىل مراحل؛ ثالث هناك ذلك
لإليمان منًعا الرشيعة تطبيق والثالثة والتأويل، الفهم لسوء منًعا الصحيح الفهم والثانية
صحتها إثبات للرسالة العميل املضمون يتضمن الوقوع. ُممِكن غري النظري والكالم امليت.
الفقه أصول علم إىل الدين أصول علم يتحول وهنا أوامرها، وتطبيق نصوصها وفهم
ال النحو هذا وعىل والعمل؛ النظر بني املفقودة وحدته األصول علم إىل وتعود فيه، ويصب
وألول التاريخ. يف الرسالة مسار يكون بل امُلتعاِلية، املوضوعات من النبوة موضوع يُصِبح
متناول يف الحديثة، اإلصالحية الحركة يف اتضح كما النبوة، من كجزء اإلسالم يظهر مرة
إىل التوحيد ومن املحسوسة، الوقائع إىل والنظريات املجردات من انتقاًال العامة، الرسالة
اإلسالم عن ا عامٍّ حديثًا ظل ولكنه النبوة، معجزة هو التاريخ يف وانتشاره فاإلسالم النُّظم؛
ونشأة ودول، إمرباطوريات عىل وقضاء وقادة، جيل وتكوين ومآثره، وانتشاره التاريخ، يف
هزائم عن تعويًضا وربما باملايض، إعجابًا عنه والدفاع لإلسالم تقريظ أو جديدة، نُُظم
املثال بني املسافة وبيان علميٍّا، تحقيقها دون الغراء للرشيعة مدًحا أيًضا وظل العرص.
أو شعب أو أرض وبال والتاريخ، الزمان خارج حديث وهو التنفيذ. ووسائل والواقع
بذلك ويرتبط سلطانية. مدائح أو دينية تواشيح أو نبوية مدائح وكأنها وطن، أو شعب
اإلسالم انتشار دعوى مثل الغربيني، وشبهات املعارصة االنتقادات ضد اإلسالم عن الدفاع
ومع للوحي. إنكاًرا أسفاره من الرشيعة الرسول وتعلُّم اإلسالم، ملبادئ تنكًرا بالسيف
بإظهار وذلك فيه؛ والدخول التاريخ إىل بالنبوة العودة إىل القدماء عند جذور هناك ذلك
أقسام ثالثة يف الحديث فينتظم املسلمني. لحاجات طبًقا رشيعته وعرض ذاته اإلسالم
سادس، كُركٍن تخصيصه دون الجهاد مع الخمس اإلسالم أركان وهي العبادات رئيسية؛
الرشعيات واألموات، واملباحات واملحرَّمات والحدود الشخصية األحوال وتشمل املعامالت

والرشعيات.29 العقليات بني والفرق الرشعية األدلة وتشمل

نقد (١) األدلة، مناهج ثامنًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب انظر 29
النقيل. الدليل

239



(٤) الثورة إىل العقيدة من

األربعة األدلة (أ)

االستدالل؛ قضية تأتي األجيال، عرب صحيحًة وحفظها التاريخ يف الرسالة تواتُر ضمان بعد
تطبيقها؛ أجل من األحكام استنباط يف الرسالة من االستفادة أي األدلة؛ من األحكام استدالل
الكتاب، الفقه أصول علم يف معروف هو ما عىل أربعة واألدلة الرسالة. تحقيق وبالتايل
دليالن والقياس واإلجماع نصيان، دليالن والسنة الكتاب والقياس. واإلجماع، والسنة،
يف أو التواتر، رشوط يف سواءٌ العقل، عىل يعتمدان أيًضا والسنة الكتاب كان وملا عقليان.
األفعال، يف موضوعية كصفات والقبح للحسن إدراكه يف أو قطعي، كدليل عليه االعتماد
كلها انصبَّت التي وهي األربعة، الرشعية األدلة أساس العقل كان املجتمع؛ يف فعلية وكأبنية
الكتاب النقليَّني؛ الدليَلني يف النقل أساس فالعقل العقل. دليل يف أي االجتهاد؛ يف النهاية يف
نقل عىل يقوم اإلجماع ألن نظًرا واالجتهاد؛ اإلجماع دليَيل يف النقل أساس والعقل والسنة،
عقل وعىل الفرع، يف عقل وعىل األصل، وهو نقل عىل يقوم االجتهاد وألن جمعي، وعقل
معرفة يف عقل وعىل الفرع، يف تحقيقها يف عقل وعىل األصل، من الحكم علة استنباط يف
دليل الرابع؛ الدليل عىل ترتكز كلها األربعة فاألدلة الحكم. تعدية يُمِكن حتى تشابُهها
يف معروف هو وكما النقل، دليل عىل العقيل للدليل الفعلية األولوية كانت وبالتايل العقل؛
ثم القياس األربعة: األدلة ترتيب كان وبالتايل األوىل.30 النظرية املقدمات ويف العلم، نظرية

الجرس. لحسني الحميدية» «الحصون كبري حد وإىل عبده، ملحمد التوحيد» «رسالة يف الحال هو هذا 30

الدين، أصول علم مصنَّفات من مستمدة هنا ولكنها الفقه، أصول علم يف أدخل كلها القادمة املادة وهذه
األصول و«رشح حزم، البن و«الفصل» للنسفي، النسفية» «والعقائد للبغدادي، الدين» «أصول من خاصًة
بني «الَفرق مثل: الِفَرق، كتب من أيًضا ومستمدة الجبار، عبد للقايض ج١٧» و«املغني، الخمسة»،
والنَِّحل» و«وامِلَلل امللطي، للشافعي والرد» و«التنبيه لألشعري، اإلسالميني» «مقاالت للبغدادي، الِفَرق»
بيان يف التاسع األصل املوضوع؛ لهذا والعارش التاسع األصَلني البغدادي ص خصَّ فقد للشهرستاني.
(األصول، واألمر التكليف أحكام معرفة يف العارش األصل ص١٨٥–٢٠٦)، (األصول، اإلسالم أركان معرفة
وهي: العبادات، (أ) ثالث: أقسام يف تتدرج فرًعا، عرش خمسة التاسع األصل ويشمل ص٢٠٦–٢٢٨).
رشوطها. (٧) الحج. (٦) الصيام. (٥) الزكاة. (٤) الصالة. (٣) الشهادة. (٢) الخمسة. األركان (١)
الحدود. (١١) الفروج. (١٠) املعامالت. أحكام (٩) الفروع: وتشتمل املعامالت، (ب) الجهاد. (٨)
الرشيعة. أحكام مأخذ (١٤) الفروع: وتشمل الرشعيات، (ج) األموات. (١٣) واملباحات. املحرَّمات (١٢)
اللغة. ومباحث الخطاب تحليل عىل العارش األصل يشتمل حني يف والرشعيات. العقليات بني الَفرق (١٥)
ابتداءً األصول، لعلم الثالثية الِبنية تحديد يف Les Mèthodes d’Exègése رسالتنا: يف بدأنا قد ُكنا وملا
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القياس وهو الطبيعية، القاعدة عىل يرتكز تصاعديٍّا ترتيبًا الكتاب، ثم السنة ثم اإلجماع
األمة، إجماع ففي يجد لم فإن رأيه، يجتهد أن اإلنسان فعىل العقل. دليل وهو االجتهاد، أو
األصل بني مبدئي اتفاق وهناك بالكتاب. ثم بالسنة فعليه يجد لم فإن ماضيًا، أم حاًرضا
والنقل؛ العقل بني خالف وال يلتقيان. فالطرفان الكتاب، الرابع؛ واألصل االجتهاد، األول؛
الرصيح العقل ملوافقة نظًرا النقل؛ يف يقدح العقل يف يقدح ومن النقل، أساس فالعقل
إبداع. يكون أن يُمِكن النحو هذا وعىل قبل. من األمة فقهاء قال كما الصحيح، النقل مع
نقل، والحديث فالقرآن العقل، أساس النقل أن عىل فيقوم قديًما األربعة األدلة ر تصوُّ أما
وللصفات العقل لدور إنكار فهو نقل؛ عىل أصله يعتمد والقياس نقل، عىل يعتمد واإلجماع
القرآن من ابتداءً لألدلة التقليدي الرتتيب وإن االجتماعية. ولألبنية لألفعال املوضوعية
رأسه، عىل ُمرتِكًزا واملخروط قمته، عىل قائًما الهرم يجعل فالقياس، فاإلجماع فالحديث
فهم يُمِكن وال التقليد.31 منهج هو وهذا اللغة، يف نة متضمَّ كلها واألشياء املعاني وكأن
وبالتايل اإلعالن؛ لحظة منذ ن دوِّ فقد واملنسوخ؛ والناسخ النزول وأسباب باللغة إال القرآن
«أسباب وتعني الحديث. يف الحال هو كما فيه التواتر تطبيق إىل حاجة هناك فليست
وبنية مُلشِكل، وحل موقف عن تعبري هي آية كل وأن الفكر، عىل الواقع أولوية النزول»
الوحي، داخل التطور وجود يعني واملنسوخ والناسخ قائم. اجتماعي لوضع ُممِكنة نظرية
النزول وأسباب والحديث، القرآن تجمع فاللغة الواقع؛ لقدرات طبًقا الرشيعة وتكييف

املادة هذه عرض يف ذلك اتَّبعنا املقاصد؛ األحكام موضوع ثم والعلة، اللغة مباحث ثم األربعة، األدلة من
عن الحديث أجل من للرشعيات جزء تخصيص يف الجبار عبد القايض فعله ما أيًضا وهو األصولية.
وهي ج١٧). (املغني، الفقه أصول علم يف الدين أصول علم فصبَّ والقياس، واإلجماع والسنة الكتاب
التوحيد، هي واألصول فروع. وأهل أصول أهل إىل للشهرستاني والنَِّحل» «امِلَلل يف املسلمني قسمة نفس
يف البغدادي أيًضا يفعله ما وهو والفقه. والترشيع االجتهاد أهل والفروع والوعيد؛ والوعد والعدل،
منها ركن كلُّ الدين، أركان من أصول عىل والجماعة السنة أهل جمهور اتفق فقد الِفَرق»؛ بني «الَفرق
السنة أهل واتفق مسائل، ُشَعبها ويف ُشَعب، منها ركن ولكل حقيقته، معرفة بالغ عاقل كل عىل يجب
أركان من األمة عليه أجمعت ما معرفة يف (٩) ومنها. فيها خالفهم من وضالل واحد، قول عىل منها
وأحكامهم العباد فناء معرفة يف (١١) والتكليف. والنهي األمر أحكام معرفة يف (١٠) اإلسالم. رشيعة

ص٣٢٣). (الِفَرق، املعاد) أمور يف أدخل (وهو املعاد يف
.Les Mèthodes d’Exègése, Iere Partie األوىل: رسالتنا انظر 31
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متواتر؛ نقل إىل حاجة يف فإنها السنة أما وحده.32 بالقرآن ان خاصَّ واملنسوخ والناسخ
برشط دليل فالسنة تدوينها. قبل عام مائتَي مدى عىل شفاهية بمرحلة انتقلت ألنها نظًرا
اليقني. يُفيد وحده والتواتر الرسالة، نقل يف التواتر رشوط يف معروف هو كما تواترها
ملعرفة سبيل وال الظني، العلم إال يُوِرث فال التواتر، رشوط أحد يفقد ما وهو اآلحاد، أما
وكذلك التاريخي، شعوره بنية إىل أي وإسالمه؛ وبلوغه وضبطه الراوي بعدالة إال صحته
املبدأ، حيث من واحد فهو نقله، يف متواتًرا أصبح ثم آحاًدا أصله يف كان الذي املشهور
مشهورة. أخبار املعاد وأمور السمعيات ومعظم الظن. إال يفيد ال الواقع حيث من ُمتواِتر

العلم.33 دون العمل يُوِجب اآلحاد أن حني يف والعمل العلم يُوِجب التواتر
هنا والنص للعقل. أساًسا يُؤَخذ نصٍّ عىل يعتمد كان وإن نصية، غري حجة واإلجماع
نوع إىل ظنيته أو اإلجماع قطعية ترجع وبالتايل مشهوًرا؛ أو آحاًدا أو متواتًرا يكون قد
العقل أما النصيَّني. الدليَلني بأحد اإلجماع يلحق الحالة هذه ويف عليه، يقوم الذي النص
هو اإلجماع أن صحيٌح األمة. علماء به يقوم الجماعي االستدالل من نوع فهو الجمعي
يُعطي مما أكثر االطمئنان، من مزيًدا يُعطي تاريخي وعي عن يعربِّ للعقل، جماعي عمل
الزمان يف فهًما له يُعطي ألنه يقني؛ إىل ظن من النص ل يحوِّ أنه كما الفردي، االستدالل
ذلك ومع اإلجماع.34 حجية إثبات إىل البعض يدعو مما وهذا التاريخ، يف ومضمونًا واملكان

واليسار اليمني ج٧، ١٩٥٢–١٩٨١م، مرص، يف والثورة الدين النزول؟ أسباب تعني ماذا بحثنا: انظر 32
يحتوي إذ القرآن؛ يف اللغوي البُعد هذا إىل البغدادي ويُشري ١٩٨٨م. القاهرة، ثابت، دار الديني، الفكر يف
وتعريض، ترصيح غريه، عىل باليشء تنبيه قول، لحن خطاب، دليل وخصوص، عموم ظاهر؛ نص عىل

ص٢٠٤). (األصول، وتأكيد كناية
مجرى جاٍر خربٌ (ب) الرضوري. للعلم امُلوِجب التواتر (أ) ثالث: طرفها السنة من األدلة وجوه 33

وكأخبار الُخفني، عىل واملسح الرجم يف الواردة كاألخبار امُلكتَسب، العلم يُوِجب باالستفاضة، التواتر
آحاد أخبار (ج) األهواء. أهل بخالف فيه اعتبار وال ذلك، ونحو القرب وعذاب والشفاعة والحوض الرؤية
غري من بالعقل املتن صحة وجواز الرواة، وعدالة السند، اتصال منها: برشوط؛ العلم دون العمل تُوِجب
(الِفَرق، الرضوري العلم يُوِجب لم إذا الواحد خرب النظَّام وأبطل ص٢٠٤-٢٠٥). (األصول، استحالة

ص٢٤٣-٢٤٤).
عىل عرص كل أهل إجماع األشاعرة عند به امُلحتجُّ فاإلجماع اإلجماع؛ املعتزلة ومعظم األشاعرة يُثِبت 34

آراء «املغني» يف الجبار عبد القايض مسائل من ويظهر ص٢٠٥)، (األصول، الرشيعة أحكام من حكم
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يرتبط فاإلجماع االستدالل.35 يف كحجة نفيه إىل أقرب اآلخر البعض تجعل حدود فلإلجماع
من خصوصية وأكثر عمومية أقل نصه كان وملا معيَّننَي. ومكان زمان يف جماعة بتفسري
كان وإال التالية، العصور دون فيه انعقد الذي للعرص إال ُملِزم غري فهو الكتاب، نصوص
التقليد. إىل وأقرب اإلبداع من ومانًعا التقدم، عن عائًقا ذلك وكان العصور، لكل ُملِزًما
لجماعة مصلحة يكون ما ُمتماِيزة، املصالح كانت وملا العرص، ملصلحة خاضع اإلجماع إن
ُملِزًما كان العرص، نفس يف الجماعة لنفس أو آخر، عرص يف ألخرى ة مرضَّ يكون قد
التبعية ويقلِّل التقدم، عىل ودافًعا اإلبداع، عىل قوة يجعله عٍرص كلَّ فإلزامه لعرصه. فقط
والتقليد. اإلجماع بني التفرقة أحيانًا يصعب أنه كما املايض، ِثَقل من ف ويخفِّ للقدماء،
ذلك، يحدث ال ما وغالبًا رشوطه، تتوافر لم إذا إنه أي يقني؛ عىل قائًما يكن لم إن فاإلجماع
يكون وأن متواتر، نقيل أصل عىل اعتماده رضورة رشوطه ومن خفيٍّا. تقليًدا يكون فإنه

أنه يف اإلجماع، صورة بيان اإلجماع، يف الكالم ورضار: وواصل النظَّام باستثناء اإلجماع، يف املعتزلة
وأبعاضهم، آحادهم دون صوابًا يكون أن جماعة أو أمة إجماع يف يُمنَع ال أنه يف ووقوعه، حصوله يصح
اإلجماع عليها يكون التي الوجوه اإلجماع، مائية بيان يف اإلجماع، بيان يف حجة، اإلجماع أن عىل الداللة يف
يف بخالفه، الباطن ما عىل إجماعهم من املنع يف واالستدالل، القياس عن يكون قد اإلجماع أن يف حجة،
يُعَرف ولم جميعهم يف انترش إذا األمة بعض قول يف الخالف، بصورة كان وإن صوابًا كونه يف اإلجماع،
التي الطرق بيان يف انتشار، غري من الخالف يظهر ولم بعضهم به قال إذا القول يف حكمه، ما ُمخاِلف

ص٢٠٥–٢٤٣). ج١٧، (املغني، اإلجماع ثبوت بها يُعَرف
الفروع يف االجتهاد عىل الصحابة إجماع عِلم إنه ثم الرشعية، الفروع يف اإلجماع حجة النظَّام أنكر 35
عرص كل يف األمة إجماع ز جوَّ ص١٣٢). (الِفَرق، األمة فرق وجميع الصحابة فتاوى يف وطعن الرشعية،
(الِفَرق، والقياس واآلحاد التواتر يف الشك ويلزمه واالستدالل، الرأي جهة من الخطأ عىل األعصار جميع يف
ولم الصحابة إجماع أبطل ص٣٢٧-٣٢٨). (الِفَرق، الضاللة عىل األمة اجتماع جواز ص٢٤٣-٢٤٤).
اإلجماع ص٨٥-٨٦). ج١، (امِلَلل، الرشع يف بحجة ليس إنه اإلجماع يف قال ص٣١٩). (الِفَرق، حجة يَره
(االعتقادات، بسوء عليٍّا وال الصحابة يذكرون وال النظَّامية، عند بحجة ليس والقياس الواحد وخرب
ذلك بأن لجهل إما ألمَرين؛ منهم ذلك إن وقال باالجتهاد، الصحابة فتاوى يف النظَّام طعن ص٤١-٤٢).
رضار أما ص٣١٩). (الِفَرق، إليهم تُنَسب مذاهب وأرباب زعماء يكونوا أن أرادوا ألنهم أو لهم، يحل ال
(الِفَرق، وكفر ترك كلها العامة رسائر لعل أدري ال وقال املسلمني، عامة جميع يف شك فقد عمرو بن
وكل وعائشة والزبري وطلحة عباس وابن وبَنِيه عيل عدالة يف يشك فإنه عطاء بن واصل أما ص٢١٥).

ص٣٢٠). (الِفَرق، الفريَقني من الجمل حرب شهد من
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معروفيف هو ما آخر إىل تنقلب، ال ولكن تتغري فاملصالح سابًقا؛ يُعاِرضإجماًعا وأال ا، تامٍّ
عىل االتفاق يف صعوبة هناك بل والفضل، العلم يف املجتمعني رشوط من الفقه أصول علم
والظن للرأي خاضًعا لإلجماع النظري األساس زال فما الصحيح. لإلجماع ثابتة رشوط
عامة أم والعقد الحل أهل هو هل عام؟ أم خاص إجماع هو هل مثل: واملصلحة، والهوى
إجماع أم ُمطَلق إجماع هو هل لإلجماع؟ أدنى حد هناك هل امُلجتِمعني؟ عدد كم املسلمني؟
واحد معارضة كانت لو ماذا امُلعاَرضة؟ هدف هو ما األغلبية؟ حدود هي وما باألغلبية؟
أُسًسا لإلجماع النظرية األُُسس يجعل ما الفقه أصول علم ويف اإلجماع؟ يبطل هل فقط؛
نصوص وتخضع الجمعي؟ للعقل ودليًال لالستدالل أساًسا يكون كيف وبالتايل خالفية؛
اجتماعي، اختيار هو تأويل وكل وتأويل، تفسري من الوحي نصوص له تخضع ملا اإلجماع
الخالف يتحول وبالتايل اجتماعي؛ نتاج الحقيقة يف هو الذي املفرسِّ نفيسمن إسقاط هو أو
ويزداد جديد، من النصية الحجة إىل ونعود النصوص، تأويل حول خالف إىل اإلجماع يف
السنة أو الكتاب النصوصيف التعارضبني ملشكلة كحل اإلجماع ظهر ما إذا صعوبة األمر
التأويل، يف أو النسخ يف إما حله؛ وله ظاهري الكتاب نصوص فتعارض مًعا؛ بينهما أو
املصالح لتغايُر أو النقل، يف لخطأ إما حقيقي؛ اإلجماع نصوص بني التعارض أن حني يف
عىل إجماع هناك يكون وقد العرص. نفس يف جماعة إىل جماعة ومن عرص، إىل عرص من
واحد. عرص يف مختلفتنَي جماعتنَي عند أو مختلَفني، عَرصين يف واحد آٍن يف وضده اليشء
السلطة حجة كانت وإن عقل، حجة وليس سلطة، حجة هو األمر نهاية يف اإلجماع نص إن
يُمِكن ال أنه إال الرواية، يف أو الفكر يف للخطأ معرَّض غري ألنه الوحي؛ نصوص يف تُقبَل
وجماعة معنيَّ عرص بمصلحة وامُلرتِبط الحكم، يف للخطأ املعرَّض اإلجماع نص يف قبولها
إجماع أو والعقد الحل أهل إجماع هو اإلجماع كان وإذا الرواية. يف واملعرَّضلخطأ معيَّنة،
غري العلماء فاختيار للُمجتِمعني؛ الطبقي الوضع عن تعبريًا الحكم يكون ما فغالبًا العامة،
يتمثَّالن الطرفان كان إذا االختياَرين بني فرق ال ورشًعا نظًرا أنه صحيٌح العامة. اختيار
للُمجتِمعني الطبقية األوضاع تعكس إنما اإلجماع أحكام أن هو عمًال يحدث ما ولكن الحق،
ما بني فرق وهناك يقينًا. تصنع أو حقيقة تعكس مما أكثر السياسية، بالسلطة وصلتهم
كله ذلك وفوق ومصالح. أهواء مع أي برش؛ مع ُدمنا ما كائن هو وما يكون أن ينبغي
ألن االعتقاديات؛ يف أي النظريات؛ يف يصعب ولكنه الترشيع، ويف اللغة يف اإلجماع يجوز
يجوز فال واملصالح؛ الظروف تراعي العمليات أن حني يف ثابت، يقيني بات النظر أساس

244



الرسالة مضمون عاًرشا:

أصول علم موضوعات يف جاز وإن الدين أصول علم موضوعات يف باإلجماع االستدالل
الفقه.36

ويعتمد القياس. وهو الرابع الدليل حول الخالف من اتساًعا أكثر خالف يوجد وال
دونما وكفايته الرضوري السمعي العلم إثبات األول رئيسيَّني: سببنَي عىل القياس إنكار
والقياسواحتماالت العقل َمخاطر والثاني س، مؤسِّ أو ل مكمِّ أو ُمساِعد عقيل علم إىل حاجة
أساس العقل ألن العقل؛ بهدم يكون ال السمعي العلم عن الدفاع أن والحقيقة فيه. الخطأ
ال واإلجماع، والسنة الكتاب السمع، إىل أقرب هي التي األوىل الثالثة األدلة إن بل النقل،
وال جماعي، عقل واإلجماع النقل، أساس فالعقل العقل؛ وهو الرابع الدليل عىل إال تقوم
عن وماذا التواتر. رشط العقل مع فاالتفاق بالعقل؛ إال يُنَقالن ال بل والسنة الكتاب يُفَهم
للنقل، هادًما العقل ليس والنظر؟ الفهم يف اإلنسان دور عن وماذا الفهم؟ يف الفردي الجهد
يحدث أثر له يكون وحتى عليها، يقوم دعامة للنقل يكون حتى له؛ ل ومؤوِّ له س مؤسِّ بل

فيه.37
االستبداد إىل العقل يؤدي كيف إذ لها؛ أساس ال مة متوهَّ فهي العقل مخاطر أما
ألن للعقل؛ ة مضادَّ القطيعة بالرأي. االستبداد ضد والتنوير التنوير، هو العقل بالرأي،
يخضع حوار والعقل املضادة، الرباهني ترفض جزم القطيعة الربهان. عىل يقوم العقل

العلَمني بني بالتمايز اإلحساس أن إال الكالم، علم يف األصولية املسائل بعض ظهور من بالرغم 36

معناها ِذكر ويكفي الفقه، أصول يف كتب يف استقصيناها الخالف من أنواع الرشعية األدلة مثًال: واضح،
ص٢٠٥). (األصول، الصناعة هذه يف للمبتدئ

أرشف العقائد، بناء أساس هو التوحيد فِعلم عام. بوجه والحنابلة الظاهر أهل موقف هو هذا 37

فيه يدخل وال العدول، وإجماع والسنة الكتاب مدلول من تخرج أال برشط لكن للمعلوم، تبًعا العلوم
والرشيعة الفقه يف املجرد والعقل بالرأي القول إن ص٢). الفقه، (رشح العقول ألدلة مجردة مداخل
عيل اإلسالم فخر قال وضاللة. بدعة والصفات التوحيد علم يف ذلك يكون أن فأوىل وضاللة؛ بدعة
ُموِجبًا يكون أن يجوز وال ُموِجب، العقل أن عىل دليل الرشع يف يِرد لم إنه الفقه أصول يف البزدوي
كة، ِ الرشَّ إىل يسوق أن ينزع ألنه وذلك العباد؛ إىل وليس الرشع، موضوعات الِعَلل إذ الرشع؛ بدون وعلة
ص٦؛ الفقه، (رشح العناد وجه عىل الرشع حد وتعدَّى العباد، حد جاوز فقد رشًعا دليل بال جعله فمن
بظاهر إال يقولون وال األحكام، يف االجتهاد ويُنِكرون األزارقة صنفان: والخوارج ص١٥١). النسفية،
لم إذا القياس النظَّام أنكر كما ص١٩٠). ج١، (مقاالت، األحكام يف االجتهاد يُِجيزون والنجدات القرآن؛
الفروع يف القياس حجية وأنكر ص٨٥-٨٦)، ج١، امِلَلل، ص١٤٣-١٤٤؛ (الِفَرق، الرضوري العلم يُوِجب

ص١٤٨-١٤٩). ص١٣٢، (الِفَرق، الرشعية
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يربِّر ال ذلك فإن فيه، والقطع الرأي يف الجزم افرتاض عىل وحتى املضادة.38 للرباهني
النظرية املقدمات يف العلم نظرية يف ذلك ح ُوضِّ كما تقليٌد، رأٍي دوَن االعتقاد ألن االعتقاد؛
التوسط هو والعقل يقيني، برهان هو بل أعمى، تقليًدا أو اعتقاًدا ليس والرأي األوىل.
والتجرد املحايدة والرؤية البناء ومعرفة األطراف إحكام العقل يستطيع إذ التطرف؛ ال
الخطأ احتمال يعني وال منحاز.39 متميِّز الطرف، أُحادي الهوى أن حني يف والنزاهة،
ويُصيب، يُخطئ واملجتهد يُصيب، وقد يُخطئ قد اجتهاد فكل رشعيته؛ عدم القياس يف
صحة تضمن أن عىل قادرة وأشكاله القياس وقواعد أجران. وللُمصيب أجر وللُمخطئ
تكافؤ وبالتايل واالختالف؛ والتضارب التشتت يعني ال األقيسة تعدُّد أن كما القياس،
يف يطعن ال واآلراء املذاهب د وتعدُّ الناس، كل عليها يتفق وشاملة عامة فاألقيسة األدلة؛
إىل مكان ومن فرد، إىل فرد ومن جماعة، إىل جماعة من املصالح تغايُر يبنيِّ بل الرأي، صحة
يؤدي دام ما كثري والصواب متعدِّد الحقُّ الفقه، أصول علم ويف زمان. إىل زمان ومن مكان،
تتطلب ال العمل ووحدة العمل، وحدة ينفي ال النظري والخالف العباد. مصالح تحقيق إىل
عىل للتأمل أو العلم عىل للنظر تفضيل أي العقل يعني وال بالرضورة.40 النظر وحدة
ح واملوضِّ والسائل الباحث هو النظري العقل وفعيل. تأميل وعميل، نظري فالعقل الفعل؛

برأيه؛ ا مستبدٍّ أو غريه من ُمستفيًدا فيه يكون أن فإما قوًال، قال أو عقًدا اعتقد إذا اإلنسان فإن 38

ُمحِدث برأيه واملستبد املتديِّن؛ هو وامُلطيع والتسليم، الطاعة هو والدين ُمطيع، مسلم غريه من فاملستفيد
غريه من املستفيد يكون وربما برأي.» باستبداد سِعد وال مشورة، عن امرؤ شقي «ما الخرب: ويف ُمبتِدع،
يتفكر أن دون منه فيتقلَّده باطل اعتقاد عىل معلِّمه أو أبواه كان بأن اتفاقيٍّا، مذهبًا وجد قد مقلًِّدا
وعلم، فائدة عىل حاصل ألنه مستفيًدا؛ يكون ال فحينئٍذ وخطئه؛ فيه القول وصواب وباطله، حقه يف
املستبد يكون وربما عظيم. رشط يعلمون وهم بالحق شهد َمن إال ويقني بصرية عىل األستاذ اتبع وال
ا مستبدٍّ يكون ال فحينئٍذ وكيفيته؛ االستنباط موضع يعلم أن رشط عىل استفاده، مما ُمستنِبًطا برأيه
ص٥٥). ج١، (امِلَلل، عظيم ركن منهم يستنبطونه الذين لعلم الفائدة تلك بقوة العلم ل حصَّ ألنه حقيقة؛
الشك (١) العلم، تعريف ثانيًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب أيًضا: انظر

العلم. يف املطابقة (٤) التقليد. (٣) والظن. الجهل (٢) والوهم. والظن
امُلشِبهة، الصفات بنفي التعطيل إىل وصلوا حتى التوحيد يف املعتزلة غاىل ذميم. األمور قصد طرَيف كل 39

الحلول، إىل وصلوا حتى واإلمامة النبوة يف غاَلوا والروافض األجسام، بصفات الخالق وصفوا حتى قعدوا
ص٢٢). ج١، (امِلَلل، الرجال تحكيم نَفوا حيث وا قرصَّ والخوارج

التي الرشوط فيه، ذلك يصح وفيما ا، حقٍّ جميعه يكون أن املذاهب من يصح ال فيما االجتهاد: يف الكالم 40
لكل إن فيه نقول مما الرشعيات من واحد فيه الحق ما تمييِز يف املختلفة، املذاهب تصويب يصح معها
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نظرية مسألة وكل العملية. الحياة إىل النظري العقل نتائج ه يوجِّ العميل والعقل والكاشف،
األصول. علم عن فخارجة عميل أثر عنها ينتج ال

العقل؟ بشبهة كله العالم تاريخ يبدأ وكيف العالم. تاريخ بها يبدأ ُشبهة ليس العقل
إىل عوًدا اآلن اإلنساني الفكر يكون النحو هذا وعىل واستدل؟ قاس األول اللعني ألن هل
لعقل استمراًرا هو اإلنساني العقل ويكون ثانية، شبهة يف لها تكراًرا أو األوىل الشبهة
بني يخلط العقل ألن أيًضا؛ العقل بتحكيم الخليقة آخر يف الشبهات نشأت فقد الشيطان!
هل العقل؟ بتحكيم الخليقة أول يف الشبهات نشأت فهل الخليقة! أول منذ املستويات
الشبهات، درء وسيلة هو العقل إن والضالل؟ الضياع تاريخ هو اإلنسانية الحضارة تاريخ
الذي الجيل القياس هناك املستويات.41 بني والتمييز املتشابهات، وإحكام اللَّبس، وتوضيح

ص٣٥٥–٣٧٦). ج١٧، (املغني، األشبه يف الكالم ُمصيب، ُمجتهد كل أن عىل الداللة يف نصيبًا، مجتهد
القياس: يف الكالم يف فصل وموضوعاته؛ القياس أهمية تبنيِّ مسائل عدة الجبار عبد القايض يذكر كما
قد تعاىل أنه يف واالجتهاد، بالقياس التعبد جواز يف املكلَّف، وصفة واالجتهاد القياس صورة بيان يف
يف املختلفة، املذاهب تصويب يصح معها التي الرشوط بيان يف والسمعيات، واالجتهاد بالقياس تعبَّد
بيان يف السمعيات، ومنها واالجتهاد بالقياس تعبَّد قد تعاىل أنه يف واالجتهاد، بالقياس التعبد جواز
العلة رشوط يف باب العلة، صحة طرق بيان يف القياس، علة يف القياس، أصول بيان يف القياس، موضع
فيما فيه، تتناىف وال الِعَلل فيه تتناىف ما بيان يف بهما، الحكم وتعلَّق الِعَلل عن يتناىف فيما وأحكامها،
للتعبد وقع فيما يجوز، وال املتنافية الِعَلل يف به التعبد يجوز فيما يتناىف، ال ملا ومفارقته الِعَلل عن يتناىف
ج١٧، (املغني، واالشتباه به والشَّ العلة بني الَفرق يف حها، ويرجِّ الِعَلل يقوِّي فيما املتنافية، الِعَلل يف به

ص٢٧٨–٣٥٣).
َمظهرها اآلخر يف وهذه مصدرها، األول يف تلك األول، اللعني شبهات من ناشئة كلها الشبهات هذه 41

حكم يُجري أن َلِزمه العقل عليه يحتكم ال من عىل العقل حكَّم ملا األول اللعني ص٢٢). ج١، (امِلَلل،
مذاهب األوىل الشبهة من ثار تقصري. والثاني غلوٌّ األول الخالق؛ يف الخلق حكم أو الخلق يف الخالق
حتى األشخاص، من شخص حق يف غاَلوا حتى الروافض، من والغالة واملشبِّهة والتناسخية الحلولية
وا قرصَّ حتى مة، واملجسِّ والجربية القدرية مذاهب الثانية الشبهة من وكان «الجالل»؛ بصفات وصفوه
أعور منهم واحد وكل الصفات، حلولية واملشبِّهة األفعال مشبِّهة فاملعتزلة املخلوقني. بصفات وصفه يف
هللا إال حاكم ال قولهم بني فرق ال إذ الخوارج؛ مذهب نشأ وعنه ص٢٠-٢١). ج١، (امِلَلل، عينَيه بأي
ص٢١-٢٢). ج١، (امِلَلل، صلصال؟ من خلقته لبرش أأسجد لك، أسجد ال قوله وبني الرجال، يحكم وال
واختياره النص، مقابلة يف الرأي استبداد ومصدرها إبليس، شبهة الخليقة يف وقعت شبهة أول أن اعلم
الطني، وهي آدم مادة عىل النار وهي منها هللا خلق التي باملادة واستكباره األمر، معارضة يف الهوى

ص١٥–١٩). ج١، (امِلَلل، أخرى شبهات سبع الشبهة هذه من وانشعبت
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دون أصله معنى من فرعه الذي القياس وهناك األصل، من بالحكم أوىل فيه الفرع يكون
قياس هناك والرتجيحات. األشباه بغلبة القياس وهناك اآلخر، من أوىل أحدهما يكون أن
أجل من وليس والوصف، املعنى دقة أجل من ذلك كل الشبه. وقياس الداللة وقياس العلة،
عالقتها يف وإدراكها الظواهر إحكام العلة وطلب للعلة، طلب إبليس قياس إن االشتباه.
الطبيعة قوانني عىل اإلنسان سيطرة أجل من السبب عن البحث هو العلة طلب باملعلول.
خلطه يف الخاطئ القياس يف بل الصحيح، القياس يف ليس إبليس خطأ بمسارها.42 والتنبؤ
بفعل الطني أن إال الطني من أفضل أنها ولو فالنار والحرية؛ الجرب بني والكيف، الكم بني
شعب عند أقيم األرض أي الطني يكون وقد وأقدر. أغنى فهي وبالتايل كيف؛ بها الروح
عليها، غالبًا والشمس األرض، يف النار أن حني يف األرض، يف وكرامته األرض، حياته محتل،
مادته يف بل أييفصورته، ذاته؛ القياسيف يف الخطأ ليس قبل. من الرشق ديانات ومعروفة
فالقياس الحق؛ إىل ووصل إبراهيم قاس ولقد وتطبيقاته، واستخداماته ونواياه وأهدافه
برهانًا يكون قد بل بالرضورة، وجدًال ة محاجَّ القياس ليس رضورة. الباطل إىل يؤدي ال
لنفسه؟43 اإلنسان واستصغار العقل، واتهام النفس، وإدانة الذات، احتقار وملاذا ويقينًا.
قد االجتهاد، وهو الرابع املصدر عىل ُمرتِكزة األربعة الرشيعة مصادر كل أن والحقيقة
أرجح الصواب احتمال يكون حتى لالجتهاد رشوط ُوِضعت لذلك يُخطئ؛ وقد يُصيب

يف والحكمة أوًال، الخلق يف العلة طلب إذ األول؛ اللعني سنح من يشء كل يف العلة القدرية طلب 42

ص٢١). ج١، (امللل، ثالثًا آلدم السجود تكليف يف والفائدة ثانيًا، التكليف
فتقول: األعرج، ورأيك الفاسد عقلك إىل كله أمرك يف ترجع وأنت فكيف مثًال: الشافعي امللطي يقول 43

﴿َخَلْقتَِني فقال: قاس، حني إبليس قول قولك ضاَرع قد جاهل يا وأنت كان؟ وممَّ كان؟ ولَم فالن، ففعل
أدل ِمن ثم الشيطان، أولياء عاَرض كما ُمعاِرض فأنت ،(١٢ (األعراف: ِطنٍي﴾ ِمْن َوَخَلْقتَُه نَاٍر ِمْن
إليه، لتسرتيح الكذب وتنقل تكذب أن إال عليه تعتمد أصل لك يصح لم واجتهدت قطعت لو أنك األدلة
وافقوا البدع وأهل فاسد. وقياس خطأ النص وجود مع القياس إبليس استعمال … لكذاب راحة وال
القياس إىل الخرب نص عن فعدلوا فاسًدا، تأويًال وتأوَّلوا التنزيل، من النص وتركوا القياس يف إبليس
أمره ما بقياسه ليدفع إبليس قاس من أول التابعني: من جماعة قال وقد ص١١-١٢). (التنبيه، الفاسد
فاسًدا، تأويًال وتأوَّلوا التنزيل، من النص وتركوا القياس، مجال يف إبليس وافقوا البدع وأهل … ا نصٍّ به
زمن ُمنافقي من نشأت الشبهات كل ص٨١-٨٢). (التنبيه، الفاسد القياس إىل الخرب نص عن فعدلوا

ص٢٣-٢٤). ج١، (امِلَلل، وجادلوا ُمِنعوا عما وسألوا بحكمه، يرَضوا لم الذين النبي
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يف األول الفقه؛ أصول وعلم الدين أصول علم د يتوحَّ العقل دليل يف الخطأ.44 احتمال من
ويجد العقل يف الِعلمان د يتوحَّ القياس. دليل يف والثاني العقليَّني، والقبح الحسن نظرية
العقلية األحكام بني قائمة القدماء عند القسمة تظل ذلك ومع العقل. يف وحدته األصول علم
التوحيد يف املحال واستحالة الصحيح صحة عىل تدل العقول كانت فإن الرشعية. واألحكام
ورود قبل ذلك عىل العاقل استدل وإذا الرشع، قبل وجوب ال فإنه والوعيد، والوعد والعدل
بالرشع ذلك بعد عليه هللا أنعم ولو العقاب، استحق ما كفر ولو الثواب، استحق ملا الرشع
فإن بالعقل هللا معرفة أمكن فإذا عدًال. كان الكافر عذَّب وإن وفضًال، ونعمة لطًفا كان
تحريم. وال فيها تحليل ال اإلباحة، عىل الرشع قبل كلها العقالء وأفعال بالرشع. وجوبها
كانت وإذا الرشعية. األحكام يف الحال هو كما ومنسوخ ناسخ العقلية األحكام يف ليس
يدل كما بغريها تكون وقد سواًدا، العَرض كون مثل بعينها تكون قد العقلية األحكام
أن إما الرشعية األحكام فإن الفاعل، عىل الفعل داللة مثل غريه، عىل بنفسه العقل يف اليشء
والحظر الوجود يف الرشعية فاألحكام االسم، يف ُموَدًعا معنًى أو اسم دليل أو اسًما تكون
العقل دل وإن بالخرب املعاد وأحكام الرسول، لسان عىل والخرب الخرب، من تُعَرف واإلباحة
حيث من لغته، إحكام أجل من الخرب منطق هو الخطاب تحليل كان لذلك الجور؛ عىل
الثنائية هذه أن والحقيقة والتبيني.45 اإلجمال أو واإلحكام، التشابه أو والخصوص، العموم

ج٢، (مقاالت، العقول وُحَجج املسلمني وإجماع هللا كتاب من الحق يُعَرف سليمان بن عباد عند 44

اجتهدوا وإذا الحنفية، وعليه الوحي انتظار بعد أو األكثر، وعليه ُمطَلًقا يجتهدوا أن لألنبياء ص١٦٧).
يُعَلم ما يكون هل سؤال: عىل وإجابة ص١٢٣). الفقه، (رشح وانتهاءً ابتداءً إصابتهم من بد فال
بعض وذهب ص١٥٤). ج٢، (مقاالت، والنفي اإلثبات بني الِفَرق إجابات اختلفت دين؟ باالجتهاد
والحقيقة ُمصيب. فيها قاطع ال التي الفرعية الرشعية املسائل يف مجتهد كل أن إىل واملعتزلة األشاعرة
يف الحقة األحكام تتعدد قد وهنا االجتهاد، قبل معنيَّ حكم فيها هلل ليس (أ) أربعة: احتماالت هناك أن
كالعثور عليه والعثور هللا، من عليه دليل وال معنيَّ الحكم (ب) ُمصيبًا. ُمجتهد كل ويكون واحدة، مادة
ص١٢٢). الفقه، (رشح ظني دليل وله معنيَّ الحكم (د) قطعي. دليل وله معنيَّ الحكم (ج) دفينة. عىل
املسلمون؛ عليه أجمع وما السنن، وعلم األحكام، من كتابه يف هللا أنزله ما علِم عن إال االجتهاد يجوز ال
وقال امُلفتني. بعض فيقلِّد يُفتي أن له وامُلستفتي األصول. إىل النوع ويَُرد والنظائر األشباه يُعَرف حتى
يستدل حتى والعلة؛ الدليل من ويسأل ينظر أن وعليه يقلِّد، أن للمستفتي ليس القياس أهل بعض

ص١٥٤). ج٢، (مقاالت، الحق له ويصح بالدليل
األمور والرشعيات، العقليات بني الَفرق ص٢٠٢–٢٠٤). (األصول، الرشيعة أحكام مأخذ بيان يف 45

بعينه يكون قد العقيل الحكم الرشع، عليها يدل الرشعية واألحكام الرشع، قبل العقل عليها يدل العقلية
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النقل وتأسيس والنقل، العقل بني التوحيد بمجرد تنتفي الرشع، وحكم العقل حكم بني
العقيل الحكم د يحدِّ الكمي. الحكم النقل ل ويفصِّ الكيفي الحكم العقل يُعطي العقل. عىل
الغائية العلة األول يكشف والطريقة. الوسيلة الكمي الحكم د يحدِّ بينما والهدف الغاية
الطريق كان خطاب من لهما بد ال والرشع العقل كان وملا املادية. العلة الثاني د يحدِّ بينما

الخطاب. تحليل هو األحكام ملعرفة

الخطاب تحليل (ب)

األمر، اقتىض إن وتأويله وتفسريه فهمه مرحلة تأتي للنص التاريخية الصحة إثبات بعد
خطاب كل كان وإذا النص. فهم يف أي التفسري؛ يف نظرية باعتباره الخطاب تحليل ويأتي
العنارص هذه الخطاب تحليل ن تضمَّ واليشء، واملعنى اللفظ عنارص؛ ثالثة عىل يحتوي
هذا وله اللفظ بهذا إليه امُلشار واليشء منه، املستفاد واملعنى امُلستعَمل، اللفظ الثالثة؛

املعنى.
أن أوًال يتأكد رصف، علمي نحٍو عىل الخطاب عنارص تحليل يف الرشوع قبل ولكن
اإلنسان، نحو ه موجَّ خطاب فهو وأمر، تكليف هو بل كالم، أو قول مجرد ليس الخطاب
نظرية معرفة مجرد ليس أمر، بل لغة مجرد ليس فهو للسلوك، وتوجيه الفعل، إىل نداء
تحليل إن بل والجهد،46 والعمل املشقة من أي الُكلفة، من والتكليف عميل. ه توجُّ بل

وقد الفاعل، عىل الفعل داللة مثل غريه عىل بنفسه العقل يف اليشء يدل وقد سواًدا، العرش كون مثل
أن والرشعيات العقليات بني والَفرق للنبي، املعجزة داللة مثل غريه عىل دليًال العقل يف اليشء يكون
االسم يف ُمودَع معنًى أو اسم دليل أو اسم إما الرشعية األدلة نسخ، بها والثانية فيها نَسخ ال األوىل
صحة عىل تدل العقول مثل: ُمشاِبهة، مسائل الجبار عبد القايض ويُعطي ص٢٠٥-٢٠٦). (األصول،
عند بالرشع ووجوبها بالعقل هللا معرفة والوعيد، والوعد والعدل التوحيد يف املحال واستحالة الصحيح
الرشع قبل العقالء أفعال الظاهر أهل وعند بدونها، أو بالخواطر إما املعتزلة عند وبالعقل األشاعرة،
ملا الرشع ورود قبل ذلك عىل عاقل استدل ولو الرشع، ورود قبل واجب ال األشاعرة عند اإلباحة. عىل
عذَّب وإن وفضًال، ونعمة لطًفا كان ذلك بعد هللا أنعم ولو عقاب، استحق ملا كفر ولو الثواب، استحق
من واإلباحة والحظر الوجوب يف الرشعية واألحكام ابتداءً. والبهائم األطفال إيالم مثل عدًال، كان الكافر
تُعَلم التي األحكام بيان يف النقل، من واألحكام األسماء الجور، عىل العقل دل وإن بالخرب املعاد أحكام
ص٩٣–١٠٤). ج١٧، (املغني، األدلة رضوب من الرشعية األفعال وجوب عىل يدل ما بيان يف بالسمع،

ص٩٣). ج١٧، (املغني، السمعية األدلة وسائر الخطاب عليه يدل أن يجوز ما بيان يف
ص٢٠٧). (األصول، الرشع يف واملشقة التعب أي الُكلفة؛ من التكليف معنى 46
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يأتي ثم وأمر، تكليف أوًال فالوحي منه؛ وجزء واألمر للتكليف تابع الواقع يف هو الخطاب
ورشوطه وأقسامه التكليف معنى أوًال ويتحدد عنارصه. كأحد الخطاب تحليل ذلك بعد
يف الخطاب أقسام تحليل قبل فيه وروده يصح وما واملكلَّف، املكلِّف وأوصافه، وترتيبه
علم يف معروف هو ما عىل األلفاظ مباحث ذلك بعد تأتي ثم واالستخبار، والنهي األمر
ثم ، واملفرسَّ وامُلجَمل والخصوص،47 العموم مثل مخترص نحٍو عىل ولكن الفقه، أصول
مبارشًة املعنى فهم أجل من الخطاب؛ مفهوم أو الخطاب دليل مثل املعاني مباحث تأتي
من أيًضا بل اللفظ، من فقط ليس الداللة فهم يُمِكن كما األلفاظ، بتحليل املرور دون
فإن فعل، يف األمر هذا ق تحقَّ ما إذا فإنه وأمًرا تكليًفا الخطاب دام فما النبي. فعل الفعل؛
موضوع يدخل وقد الخطاب. يف اللفظية الداللة نفس له ًقا متحقِّ خطابًا يكون الفعل هذا
تعاُرض حني الرتاجيح وسائل كأحد الخطاب، أقسام أحد وهو بالخرب، مقرونًا النسخ

النبوة.48 تطور يف أدخل الحقيقة يف ولكنه الخربَين،
اإلرادة حرية عىل اإلنسان لحصول نظًرا ابتداءً؛ يكون التكليف أن من وبالرغم
أنه إال البلوغ، برشط غايته وتحقيق واكتماله الوحي ر لتطوُّ نتيجًة العقل؛ واستقالل
الطبيعة فيه تزدهر للعالم مثايل كنظام الوحي تحقيق استمرار وهو لغاية، يكون أيًضا
ومع املكلَّف، طبيعة من نابع ابتداءً التكليف والجماعي. الفردي اإلنساني الفعل خالل من
لحدوثه إرادة له ذلك ومع اإلنسان، طبيعة من والتكليف الناس، ملصالح تحقيق فيه ذلك

لفعله.49 وإرادة لكونه وإرادة
النظر ويبدأ اليد، عمل وليس العقل فعل أي املكلَّف؛ عىل الواجبات أول النظر ويظل
رضوري إىل وقسمته العلم نظرية يف معروف هو ما عىل استدالًال، أم بداهًة أو رضورًة إما

خرب، (ج) َكِذبًا﴾ ِهللا َعَىل تَْفَرتُوا ﴿َال مثل: نهي، (ب) َالَة﴾ الصَّ ﴿أَِقيُموا مثل: أمٌر، (أ) التكليف: أقسام 47
ص٢١٠-٢١١). (األصول، ُروَن﴾ اْلُمَطهَّ إِالَّ ُه يََمسُّ ﴿َال مثل:

عرش خمسة ويشمل واألمر»، التكليف أحكام معرفة «يف البغدادي عند العارش األصل مضمون هو هذا 48

ما (٦) واملكلَّف. املكلِّف أوصاف (٥) ترتيبه. (٤) رشوطه. (٣) أقسامه. (٢) التكليف. معنى (١) فرًعا:
أقسام (١٠) األخبار. أقسام (٩) والنهي. األمر وجوب (٨) الخطاب. أقسام (٧) فيه. وروده يصح
النبي. أمثال أحكام (١٣) الخطاب. ودليل املفهوم (١٢) واملفرس. املجمل (١١) والخصوص. العموم

النَّسخ. رشوط (١٥) الخطاب. نَسخ (١٤)
وإرادة لكونه وإرادة لحدوثه إرادة له الجبائي وعند ابتداءً، التكليف األشاعرة عند التكليف، رشوط 49

ص٢١٠-٢١١). (األصول، لفعله
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بالنظر عليها الحصول يتم التي العقلية املعارف عن ذلك بعد السؤال ويظل ونظري.50
وحكمته وعدله وبصفاته باهلل املعرفة العقائد مثل أوًال، نظرية معارف فهي بنوَعيه؛
العدل إىل التوحيد من املعارف فتبدأ الرشيعة. أركان تفصيل ثم والتكليف، الرسل وجواز
تحقيق إىل ينتهي السمعيات يف موضوع أول إىل بأصَليها العقليات من أي النبوة؛ إىل
التوحيد أصَيل ثانيًا؛ النظرية باملعارف ثم أوًال بالنفس املعارف تبدأ وقد الرشيعة. أحكام
الفصل هذا أن والحقيقة بالخرب. إال يُعَرف ال الرشيعة أحكام من ذلك دون وما والعدل،
موضوًعا بذاته؛ مستقالٍّ موضوًعا النظر يجعل العملية والتحقيقات النظرية املعارف بني
يُعاِرض ما وهو أيًضا، ومنهًجا موضوًعا عنه؛ ُمنفِصًال موضوًعا العمل ويجعل ومنهًجا،
فذاك ومكلًَّفا؛ مكلًِّفا هناك أن التكليف يعني وال العمل.51 إىل النظر من الطبيعي التطور
تشخيص مثل أدنى، إىل أعىل من طرَفني، بني أمر أنه عىل له وتصوير للتكليف تشخيص
بل املكلَّف، يف صفتنَي ليسا والعلم فالحياة وأدنى. أعىل طرَفني؛ بني عالقة وجعلها النبوة
للتكليف، رشطان هما بل املكلَّف، يف صفتنَي ليسا واإلرادة والعقل للتكليف، رشطان هما
مليت تكليف فال للتكليف؛ رشطان أيًضا هما بل للمكلف، صفتنَي ليسا واإلرادة والعقل
أن يُمِكن وال به، املكلَّف الفعل صفات يف موضوعية أُُسس وللتكليف عاجز.52 بليد جاهل
للطبيعة إلغاء ذلك كان وإال املكلِّف، إرادة بمجرد أمر، إىل والنهي نهي، إىل األمر يتحول

العدل.53 ُمكتَسبات من وهما العقليَّني، والقبح للحسن وهدًما والعقل،

الِعلم. أقسام ثالثًا: العلم، نظرية الثالث: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب انظر 50
بعضها الهذيل، أبي وعند استدالل. دون رضورًة العقل يف يخلقها هللا رضورية، املعارُف القدرية، عند 51

وفيما كافًرا، كان وإال والعدل بالتوحيد املعرفة تلزم بالنفس املعرفة وبعد ُمكتَسب، وبعضها رضوري
يف العقلية واملعارف فكر الثانية الحال املعتمر، بن برش وعند إليه. يصل أن بعد بالخرب معرفة ذلك دون
األطفال كان لذلك كسبية؛ املعارفة والكعبي، مبرش بن وجعفر حرب بن وجعفر اإلسكايف وعند الثالثة.

ص٢١٠-٢١١). (األصول، الجنة يف
ناهيًا. وال آمًرا ليس فالنائم عامًلا؛ حيٍّا يكون أن (أ) األول: رشوط من واملكلَّف؛ املكلِّف أوصاف يف 52

الثاني: وصفات األمر. وجب بها التي بالصفة عارًفا العلم، إىل باإلضافة عارًفا عامًلا يكون أن (ب)
الدليل ونصب البالدة دون العقل (ب) والرتك. الفعل عىل القدرة ذلك يف بما العجز، دون القدرة (أ)

ص٢١٠-٢١١). (األصول،
ص٢١٠- (األصول، لجاز عنه نهى ولو أمره، به ورد ما بكل به، التكليف ورود يصح ما بيان يف 53

.(٢١١
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أقسام: أربعة إىل الخطاب ينقسم وأمر، تكليف هو الخطاب أن عىل التأكيدات وبعد
الخرب؛ طلب هو االستخبار ألن الخرب؛ إىل االستخبار يَُضم وقد واستخبار. وخرب ونهي أمر
وخرب. ونهي أمر ثالثية؛ الخطاب قسمة تكون وبالتايل ؛ مستقالٍّ قسًما يكون ال وبالتايل
عن نهيًا بيشء األمر كان إذا خاصًة األساس، هو األمر كان األمر ضد هو النهي كان وملا
الِبنية دون األحكام يف العقيل القلب ز يجوِّ من عند بضده أمر يشء كل عن والنهي ضده،
يَغ الصِّ باقي أين ولكن وخرب، أمر ثنائية؛ تكون وبالتايل لها؛ الحياتي واملوقف املوضوعية
أضاف لقد بل واالستفهام؟ والتعجب التمني مثل اإلنشائية، الصيغة يف جمعها يُمِكن والتي
تكون وقد واالستثناء. والتلهف والشفاعة والطلب والوعيد الوعد مثل أخرى، صيًغا القدماء
إخبار أنه فالقصصمع املبارش؛ غري األمر من نوًعا أيًضا الخرب كان ملا واحدة كلها القسمة
يف أو القصة بداية يف األمر لتقوية وعربة وعظة درس أنه إال السابقة األمم أحوال عن
كان وإال تحقيقه، أجل من اإليحاء وطرق به االقتناع وسيلة يتضمن أمر فالخرب نهايتها،
حطة عىل تدل ال اإلنشاء وِصيَغ . تمنٍّ أو برجاء مشفوع غري عسكري صوري أمر مجرد
إىل امُلفيد الخطاب قسمة أما رفع. لإلنسان تواضع ومن القدر، رفعة عىل تدل بل منزلة،
التكليف، خطاب يف مبارشة داللة لها ليس رصفة، لغوية قسمة فهي وحرف، وفعل اسم
والفعل املكلَّف، الفاعل هو فاالسم والفاعل؛ الفعل رؤية الحالة هذه يف حتى يُمِكن أنه مع
ذلك ومع واملكان.54 الزمان يف واالسم الفعل تربط التي الرابطة هو والحرف التكليف، هو
والنهي األمر ويَُضم الغالبة، القسمة هي وخرب ونهي أمر إىل للخطاب الثالثية القسمة تظل

الخرب. ُمقاِبل يف مًعا
مستوى عىل وليسا العقل مستوى عىل والنفي اإلثبات هما هل والنهي؟ األمر هو فما
يكونان وقد العقل، يف متصالن واإلثبات النفي فعيل؟ أو عقيل إما الحكم إن إذ الفعل؛

أربعة: ففي للخطاب املعاني أصحاب قسمة أما وحرف، وفعل اسم إىل امُلفيد الخطاب تقسيم 54

كل واالستثناء والنفي والتلهف والتمني األمر، يف داخالن والشفاعة الطلب واستخبار. وخرب ونهي أمر
واستخبار وخرب ونهي أمر فالكالم الكالم؛ تقسيم من القسمة هذه تأتي وقد الخرب. يف داخل ذلك
عند والقول الخرب. طلب فاالستخبار وخرب؛ ونهي أمر ثالثية: القسمة تكون وقد وسؤال. ب وتعجُّ وتمنٍّ
وخرب؛ أمر ثنائية: القسمة تكون وقد الخرب. لعلة وخرب النهي، لعلة ونهي املأمور، لعلة أمٌر ب ُكالَّ ابن
ج٢، (مقاالت، ضده عن نهيًا باليشء األمر كان إذا األمر ضمن والنهي األمر، صيغة يف فاالستخبار

ص٢١٤-٢١٥). األصول، ص١١٨؛
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إال ينفي ال الوجود يف أنه إال منطقيٍّا املعدوم نفي للعقل أمكن فلو الوجود؛ يف ُمنفِصلني
كان فإذا الوجود. يف يتمايزان قد فإنهما العقل يف والنفي اإلثبات تداَخل فإذا املوجود.
ونفي أوجهه، جميع من إثباته هو اليشء إثبات كليَّني؛ حكَمني والنفي العقل يف اإلثبات
إثبات هو فإثباتيشء جزئيان؛ حكمان الوجود يف فإنهما أوجهه، جميع من نفيه هو اليشء
ونفي الصفات، كل إثبات يعني ال صفة فإثبات املوضوع؛ وجوه أحد واملحمول محمول،
ضده، عن نهي بيشء األمر أن العقل حكم يف كان وإذا الصفات.55 كل نفي يعني ال صفة
نهيًا يكون ال قد الرشعي األمر ينقلب. ال الرشعي فالحكم كذلك؛ يكون ال قد الوجود يف فإنه
وليس بالفعل خاص الرشعي الحكم بضده. أمًرا يكون ال قد يشء عن والنهي ضده، عن
اإلنسان ولكن مشابهة، أخرى مواقف يف تكرَّرت وإن خاصة اإلنسانية واملواقف للعقل، ا عامٍّ
موضوعية صفات األفعال يف املوقف.56 نفس يف آخر واحد فعل عىل واحًدا فعًال يقيس ال
املتعني اإلنسان ُمكتَسبات أحد وهو وعدًما. وجوًدا وغيابًا، حضوًرا قلبها يُمِكن ال وجودية
حتى األشياء؛ يف موضوعية كصفات العقليَّني والقبيح الحسن بني التمييز عىل قدرته يف

والطبيعة.57 العقل بني والتطابق التوافق يبدو
يف الرشعية األحكام يف معروف هو كما خمسة أحكام إىل األفعال انقسمت لذلك
يعني فاألمر التحريم. أو والحظر والكراهية واإلباحة، والندب الوجوب الفقه: أصول علم

ينفى هل ولكن العقل، يف باإلثبات ُمتِصل النفي (أ) مقاالت: ثالث عىل والنفي اإلثبات يف اختلفوا 55
يجوز وال يشء، عدم عىل دلَّ واعتقاد قول كل النفي الجبائي، عند (ب) املوجود؟ إال ينفى ال أم املعدوم
عىل منفيٍّا يكون قد امُلثبَت (ج) يشء. وجود عىل ودل واعتقاد قول كل واإلثبات منفيٍّا، امُلثبَت يكون أن

ص١٢٠-١٢١). ج٢، (مقاالت، وجه عىل ُمثبَتًا يكون قد واملنفي وجه،
النفي بني ذلك يف الِفَرق واختالف ضده؟ عن النهي مقارنة األمر يف يُشرتَط هل القدماء: سؤال وهو 56

ص١٢٠). ج٢، (مقاالت، واإلثبات
املوضوعية الصفات وإثبات العقليَّني والقبح الحسن لنظرية طبًقا املسألة هذه عىل املعتزلة ركَّز وقد 57

األوامر، أحكام بيان األوامر، يف مثل: الجبار، عبد القايض يُثريها التي املسائل من ذلك ويتضح لألفعال،
أحكام بيان يف عنه، املنهي قبح عىل داللته وكيفية النهي يف الرشعية؛ املسائل تحريم عىل يدل ما بيان
الفعل أن عىل يدل ما أن بيان يف باألعيان، ُعلِّقا أو بالفعل ُعلِّقا إذا والتحليل التحريم داللة يف النهي،
عىل يدل ما بيان اإلباحة، يف أصل هو وما الحظر يف أصله هو ما بيان السمعية، األدلة من مباح
(املغني، وعلة ورشط ووقت سبب من األحكام بهذه يتعلق ما به يعرف ما ندبًا؟ وكونه الفعل حسن
(الحسن الغائي العقل الثاني: الفصل املتعني، اإلنسان الثالث: الباب أيًضا انظر ص١٠٧–١٥١). ج١٧،

األفعال. صفات ثالثًا: والقبح)،
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الندب أي امُلمِكنتنَي؛ درجتَيهما يعنيان قد ولكنهما عقًال، الحظر يعني والنهي الوجوب،
الصيغ ويُدِخل البعض يتوسع قد بل بداللة، أيًضا املباح األمر يعني وقد بداللة، والكراهة
لذلك النهي؛58 يف وتأديب وإهانة ووعيد وتهديد األمر، يف وإرشاد ترغيب من اإلنشائية
بني والنهي األمر درجات تحديدات وراء تكون التي القدرة بموضوع والنهي األمر ارتبط
فكذلك الفعيل، والحكم العقيل الحكم بني التمييز يف الحال هو وكما وامُلمِكن. الرضوري
عىل والقدرة بالرضورة، الرتك عىل قدرة تكون ال قد الفعل عىل فالقدرة القدرة؛ يف األمر
للتأويل منًعا بالظاهر والنهي األمر ويكون بالرضورة.59 الفعل عىل قدرة تكون ال قد الرتك

قاعدة.60 وليس استثناء فالتأويل املبدأ؛ حيث من
يف أيًضا يِرد ما وهو التواتر، ورشوط الرسالة تواتُر يف قبل من ورد فقد الخرب أما
األمر بعد الخطاب ِصيَغ أحد هو هنا ولكنه الفقه، أصول علم يف السنة وهو الثاني الدليل
الخرب يشمل فالكالم الخرب؛ من أعم والقول للرواية.61 وطريًقا للنقل منهًجا وليس والنهي،
كصيغة الخرب يف يشء وأهم السواء. عىل واإلنشائية الخربية القضايا يشمل القول وغريه.
يعد فلم الكاذب؛ والخطاب الصادق الخطاب بني والتمييز الصدق نظرية هي الخطاب يف
من ذاته الخرب صدق بل السند، حيث من النقل أيصحة التاريخي؛ الصدق هو هنا املطلوب
للعقل، الكلية املبادئ مع الخرب اتفاق بمعنى خالًصا صوريٍّا الصدق يكون وقد املتن. حيث
للواقع الخرب مطابقة بمعنى رصًفا ماديٍّا صدًقا يكون وقد الخالص. النظري الصدق وهو
الثنوية وعقائد الكوني الواقع وليس اإلنساني الواقع هو هنا والواقع التحقق. ملبدأ طبًقا
للنية ومطابقته الفعل صدق بمعنى خالًصا إنسانيٍّا صدًقا يكون قد والظالم. النور يف
والجرب الحرية، أفعال أحد فالنية والقصد، النية صدق من الجربية انتفت وبالتايل والقصد؛

الفقهاء. وعامة حنيفة وأبي والشافعي مالك عند ومظاهره الوجوب (أ) والنهي: األمر وجوه 58

الراوندي. وابن األشعري وعند بداللة، إال الواقفية عند ندب وال وجوب ال (ج) القدرية. عند الندب (ب)

اإلباحة. (٤) اإلرشاد. (٣) الرتغيب. (٢) الندب. (١) ثمانية: وجوٍه إىل ظاهره من الوجوب ويَُرصف
التحريم، النهي ظاهر التكوين. أمر ومنها التأديب. (٨) اإلهانة. (٧) والوعيد. التهديد (٦) الطلب. (٥)

ص٢١٥-٢١٦). (األصول، بداللة إال التنزيه معنى إىل يَُرصف وال
الرتك؟ عىل قدرة الفعل عىل القدرة هل القدماء: سؤال هو هذا 59

فيه الِفَرق واختالف ال؟ أم ظاهًرا بنفسه أمًرا «افعلوا» هللا قول يكون هل القدماء: سؤال هو وهذا 60

ص١٥٣). ج٢، (مقاالت، واإلثبات النفي بني
التواتر. رشوط (١) الرسالة، تواتُر تاسًعا: الفصل، هذا يف انظر 61
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الصادق كون أي رضوريَّني؛ ليسا والكذب فالصدق نية؛ اختيار أو قصد حرية به ليس
الصدق والعقل.62 بالحرية مرهون الصدق بل بالرضورة، كاذبًا والكاذب بالرضورة صادًقا
يحدث النية حيث من ولكن صادًقا، الشعور يكون قد بالشعور؛ مرتبطان إذن والكذب
التطابق. نفس ويحدث النية حيث من كاذبًا الشعور يكون وقد والواقع، الخرب بني تطابُق
نظًرا الشعور؛ بقصد لهما شأن ال ماديَّني أو صوريَّني أمَرين فقط ليسا والكذب فالصدق
يصح ال فالصدق قصد، غري من الكذب صح وإن والكذب. الصدق يف النية تواُفر لرضورة
تعبري بالصدق اإلخبار فإن للقيمة، غيابًا أو للغرور خضوًعا الكذب كان وإن قصد، غري من

يكون. أن ينبغي وما الشعور، يف للقيمة وحضور الواجب عن
ملعناه، فهم إىل يحتاج الحالتنَي كلتا يف فإنه خربًا، أم ونهيًا أمًرا الخطاب كان وسواء
املبادئ بعض عىل الدين أصول علماء اقترص وقد اللغة. بمبادئ إال الفهم هذا يتأتى وال
، واملبنيَّ وامُلجَمل وامُلتشاِبه، وامُلحَكم والخاص، العام مثل الفقه، أصول علم من املستعارة
من وهو واملجاز، الحقيقة مثل أخرى، مبادئ ذلك عىل يزيدوا ولم ل. واملؤوَّ والظاهر
املبادئ وبعض أواخرها. من وهي منه واملستثنى واملستثنى واملقيَّد، امُلطَلق أو أوائلها،
ظاهًرا يكون ال والبعض . واملفرسَّ امُلجَمل ى يُسمَّ الذي واملبنيَّ امُلجَمل مثل أسماؤها، تتغري
امُلجَمل حاالت ضمن يدخل الذي وامُلتشاِبه امُلحَكم مثل آخر، ملبدأ ثانية كحالة بل كمبدأ،
إال يظهر ال الذي ل واملؤوَّ الظاهر مثل فقط، جوانبه أحد يف تظهر املبادئ وبعض . واملفرسَّ
الظاهرية. نقد من أهم الباطنية نقد وألن فيه، إشكال ال الظاهر ألن األهم؛ وهو املؤوَّل يف
تظهر وقد وامُلتشاِبه. وامُلحَكم واملفرسَّ امُلجَمل مثل خاصة، كحاالت بعضاملبادئ تظهر وقد

والتأويل. والخصوص العموم مثل عامة، كمبادئ

َمخربه. وافق ما وهو صادق (أ) قسَمني: إىل والكذب الصدق حيث من الخرب ينقسم األخبار؛ أقسام 62
لم رجل قول أو كاذب، صادق خرب هناك يكون أن يُمِكن وال َمخربه، خالف كان ما وهو كاذب (ب)
يفعل ال الكذب وفاعل الكذب، يفعل ال الصدق فاعل إن الثنوية قول إبطال وهذا كاذب. ألنه قط يكذب
يصح الثنوية، ِفَرق إحدى الديصانية وعند الكذب. يفعل والظالم الصدق، يفعل النور وإن الصدق،
وعند إليه. قاصًدا به عالم من إال يصح ال الصدق أن حني يف به، علم وال إليه قصد غري من الكذب
حقيقة الكرامية، وعند القصد. من خاٍل ألنه كاذبًا؛ وال صادًقا ليس النائم خرب القدرية، من املتأخرين
الكرامية، من آخر فريق وعند تحته. معنًى ال الذي الخرب هو والكذب معنًى، تحته الذي الخرب هو الصدق
الخرب هو الصدق الكرامية، من الشورميل وعند بخرب. ليس الخرب صورة يف والكذب الخرب، هو الصدق
أخرب ما عىل كانا وإن كذٌب والنميمة فالِغيبة به؛ اإلخبار لك يجوز ال ما والكذب به، تُخِرب أن لك الذي

ص٢١٧-٢١٨). (األصول، عنه
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للنص؛ الشخيص البُعد عن تكشف أنها إال لغوية والخصوصصيغة العموم أن ومع
اللغة والجماعة. الفرد لسلوك ه وموجَّ الشخص، إىل ه متوجِّ فالنص الجماعي. أو الفردي
والعام الخاص تحديد فإن مضمون، بال النصصورة كان فإذا للفعل. والصيغة للسلوك
برصف األمر، يف الفردي والعامل النص يف الشخيص البعد لبيان ملضمونه تحديد فيه
أكثر. فما اثننَي الجمع بأقل التحديد يكون ما وغالبًا للعام. الكمي التحديد عن النظر
شامل صوري كيل مبدأ إىل للخطاب تحويل هو الخصوص وإنكار وحده بالعموم والقول
أن كما االستثناء، دون وبالقاعدة الرخصة دون بالعزيمة التزام الفردي؛ للبعد وإنكار
للسلوك عامة أنماط هي إنما اإلنسان أفعال أن إنكار هو العموم دون الخصوص إثبات
أو معنيَّ فرد عىل تُطَلق خاصة أعالم أسماء وليست زمان، كل يف إنسان كل عىل تنطبق
إذا إال كذلك يكون ال الفردي الفعل إن بل ، معنيَّ ومكان معنيَّ زمان يف معيَّنة، جماعة
يُمِكن واحد، ليشء واجهتان إذن والخصوص العموم عام. مبدأ عىل قائًما ا، عامٍّ نمًطا كان
خاص وال تخصيصه، ويُمِكن إال عام يوجد ال الخاص. تعميم يُمِكن كما العام تخصيص
ص بمخصِّ إال خصوص إىل يتحول وال األصل، هي العموم وصيغة تعميمه.63 ويُمِكن إال

الجمع أقل الجمع، ِصيَغ لألفراد، والخصوص الشمول عني العموم والخصوص، العموم أقسام 63

الراوندي ابن وعند ص٥٤). التنبيه، ص٤٥-٤٦؛ ص٣٥، ج٢، الفصل، ص٢١٨-٢١٩؛ (األصول،
نوع من اثننَي يف ا خاصٍّ ا عامٍّ يكون وقد اثننَي، يعم ا وعامٍّ واحًدا يعم ا خاصٍّ الخرب يكون قد واملرجئة،
ص١١٩-١٢٠). ج٢، (مقاالت، ا خاصٍّ يكون ال والعام ا عامٍّ يكون الخاصال سليمان، بن عباد وعند واحد.
ج٢، (امِلَلل، خصوص القرآن يف وليس بخاص، وليس عام فهو عباده به هللا أمر يشء كل اإلباضية، وعند
ص٢٥١-٢٥٢). ص١٩٨-١٩٩، (اإلرشاد، تأويل مع وعموم عموم، مذهبان: للعلماء كان لذلك ص٥٤).
اختلفت فقد املبدأ؛ يف وليس التحديد يف والخالف وخصوص، عموم له الخطاب الجمهور، عند ولكن
العموم. داللة تأتي حتى الخصوص عىل (أ) ِفرقتنَي: عىل ال أم العموم عىل والنهي األمر يف املرجئة
شبيب، بن محمد وعند ص٢٠٨–٢١٠). ج١، (مقاالت التخصيص داللة تأتي حتى العموم عىل (ب)
موضوعة لفظة للعموم يكون أن املرجئة أنكر وقد اللغة. تُجيز كما الخصوص به يُقَصد الذي العموم
يصريِّ ما بيان يف الجبار: عبد القايض يعرضها التي للمسائل طبًقا املعتزلة عند كذلك واألمر له،
يصريِّ ما أن بيان يف ا، عامٍّ يقع قد والخاص ا خاصٍّ يقع قد العام أن يف ا، خاصٍّ والخاص ا عامٍّ العام
العام الخرب يحسن عليها التي الوجوه لهما، مقارنًا يكون أن يجب وأنه ا، عامٍّ والخاص ا خاصٍّ العام
ج١٧، (املغني، فيه يختلف وما والغائب الشاهد يف ذلك يتفق وما يقبحان عليها التي والوجوه والخاص،
(املغني، امُلجَمل بالخطاب املراد بها ويتبني العموم، بها يختص التي الداللة أقسام يف ص١٤–٣٠).

ص٨٧). ج١٧،
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يكون الحالة هذه يف ًصا؟ مخصِّ العقل يكون هل ولكن القياس، أو اإلجماع أو السنة من
الوعد يف يكن لم وإن العموم. جنس من نص فالتخصيص ًصا؛ مخصِّ ال مؤوًِّال العقل
الوعيد تخصيص أن حني يف عام مبدأ الوعد تحقيق ألن تخصيص؛ الوعيد ففي تخصيص
وإال عنه يتأخر وأال ظاهًرا، العموم يكون أن التخصيص صفات ومن القدر.64 رفعة من

نسًخا.65 كان
أساًسا يشمالن اللذان املفهومان وهما ، واملفرسَّ امُلجَمل والخصوصيأتي العموم وبعد
فتعريف وبالتايل تفسري؛ إىل يحتاج الذي هو فاملجمل ل. واملؤوَّ والظاهر وامُلتشاِبه امُلحَكم
أما ان. ُمتضادَّ أو ُمتقاِبالن أو ُمتضاِيفان مفهومان فهما اآلخر، باملفهوم يتم مفهوم كل
عنها. إمساك هو والظاهر التفسري، قواعد عىل خروج فهو منه، الباطني خاصًة التأويل،
أنواع أشد وهو فيه، واملحكوم الحكم يف اإلجمال يكون فقد َمواطن؛ عدة يف امُلجَمل ويكون
وال واملكان، الزمان يف حكم إىل بعد يتحول لم عامٍّ معنًى عىل يحتوي هنا فالنص اإلجمال؛
فيه املحكوم أن حني يف فقط، الحكم يف اإلجمال يكون وقد بعينه. فيه محكوم إىل يتوجه
إىل عام معنًى من يتحول أن إىل يحتاج الذي هو فالحكم األول. من إجماًال أقل وهو معلوم،
يف فيه املحكوم يف اإلجمال يكون وقد قبل. من تحدَّد قد فيه املحكوم أن طاملا خاص حكم
الذي اإلنسان يف املرة هذه اإلجمال ألن السابقة؛ الحالة عكس وهو معلوم، الحكم أن حني
وقد خاص. حكم إىل عام معنًى من قبل من تحوَّل قد الحكم أن حني يف الحكم، إليه يتوجه

يف يكن لم إن العموم عىل فظاهره امُلخِرب السامع سمع إذا والقياس، واإلجماع بالسنة التخصيص 64
أجل من واألخبار واإلجماع القرآن ح يُتصفَّ حتى العموم عىل الخرب النظَّام، عند صه. يخصِّ ما العقل
إذا املرجئة واختلفت ص٣١٠). ج١، (مقاالت، لغة العموم والشحام، الهذيل أبي وعند التخصيص.
فيه ليس الوعد (ب) االستثناء. لجواز فيه ف يُتوقَّ بالعذاب الخرب (أ) العموم: وظاهرها األخبار وردت
علماء بعض عند ص٢٠٧-٢٠٨). ج١، (مقاالت، اللغة بحكم أيًضا وذلك استثناء، فيه والوعيد استثناء،
املرجئة، عند ص٢١٠). ج١، (مقاالت، اللغة وبحكم يقع، ال (الوعيد) والعقاب تقع، (الوعد) اإلثابة اللغة،
املعنى لهذا موضوًعا ليست فاللفظة واالستغراق؛ الشمول عىل تُحَمل أن الوعيد عموميات يف يجوز ليس

ص٦٠٥-٦٠٦). (الرشح،
ليس َمن حال مفارقة يف يظهر، ال وجٍه عىل االستثناء أو التخصيص خطابه يف يقع أن يجوز ال 65

بيان يتفقون، فيما واتفاقهم فيه يفرتقون فيما امُلخاَطبني أحوال وافرتاق البيان يف للُمخاَطبني، بُمخاَطب
التخصيص يتأخر أن يجوز هل الحاجة، إىل الخطاب وقت عن يتأخر أن يجوز ال بالخطاب املراد
ج١٧، (املغني، وروده عند عليه هللا خطاب يرتب أن يجب فيما الخطاب؟ سماع حال عن واالستثناء

ص٦٥–٧١). الفصل، ص٥٤–٥٩؛
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يكون الحالة هذه ويف معلوم، عليه املحكوم ولكن له، واملحكوم الحكم يف اإلجمال يكون
حني يف الحكم، إليه يتوجه الذي اإلنسان ويف حكم، إىل بعد يتحول ولم ا عامٍّ زال ما املعنى
اه سمَّ ما وهو ، واملفرسَّ امُلجَمل إذن يدل معروف. عليه املحكوم وهو الخاص الفعل أن
يتوجه الذي وفعله الفردي اإلنسان بُعِد عىل ، واملبنيَّ امُلجَمل الفقه أصول علم يف األصوليون
جماعة. أو فرد هو حيث من أيًضا اإلنسان بُعِد عىل الخاصوالعام يدل حني يف الحكم، إليه
امُلجَمل احتاج الفعل من نطاًقا أوسع القول كان وملا الفعل، هو واملبنيَّ القول هو امُلجَمل

تبيني.66 إىل
إحكام أجل من ؛ واملفرسَّ امُلجَمل يف خاصة كحالة أيًضا وامُلتشاِبه امُلحَكم ويدخل
واملعنى؛ باللفظ خاصة الباقية اإلجمال مواطن كانت لذلك اإلنساني؛ للفعل واملكان الزمان
طبًقا أحدهما اختيار يتم حتى ملعنينَي صالحه جهة من اللفظ يف اإلجمال يكون فقد
وقد وامُلتشاِبه. امُلحَكم حال هو وهذا الفعل، فيها يتم التي الواقعة أي واملكان؛ للزمان
حال هو وهذا ُمجَمل، باستثناء ُمجَمًال صار ثم معلوًما نفسه يف اللفظ يف اإلجمال يكون
الرشيعة وضعت لغويٍّا، املعنى معقول اللفظ يف اإلجمال يكون وقد منه. واملستثنى املستثنى
اللفظ إخراج أي آخر؛ تأويل إىل حاجة يف ولكنه والزكاة، الصالة ألفاظ مثل رشوًطا، له
الظاهر حال هو وهذا قرينة، أو إمارة أو دليل لوجود آخر؛ معنًى إىل األصيل معناه من

ل.67 واملؤوَّ
وهو امُلتشاِبه، يحتاج حني يف تأويل إىل حاجة يف ليس الذي الواضح هو وامُلحَكم
دون أحدهما ترجيح يتم معنينَي إىل امُلتشاِبه يُشري حني يف واحد معنًى إىل يُشري الذي
ليس فهو املتشابه معرفة ويُمِكن األخرى. دون واحدة واقعة إىل اإلشارة يُمِكن حتى اآلخر؛

اإلجمال (٢) فيه. واملحكوم الحكم يف اإلجمال (١) سبعة: أقساُمه تفسرٍي إىل يحتاج الذي امُلجَمل 66
الحكم يف اإلجمال (٤) معلوم. والحكم فيه، املحكوم يف اإلجمال (٣) معلوم. فيه واملحكوم الحكم، يف
(األصول، واملفرسَّ امُلجَمل حاالت هي األوىل األربعة والحاالت معلوم. عليه واملحكوم له، واملحكوم

ص٢٢٠-٢٢١).
الظاهر ويف منه، واملستثنى املستثنى ويف وامُلتشاِبه، امُلحَكم يف تدخل التي هي التالية الثالث والحاالت 67

معلوم نفسه يف اللفظ يف اإلجمال (٦) ملعنينَي. صالحه جهة من اللفظ يف اإلجمال (٥) وهي: ل، واملؤوَّ
رشوًطا، لها الرشيعة وضعت لغويٍّا، املعنى معقول اللفظ يف اإلجمال (٧) ُمجَمل. باستثناء ُمجَمًال وصار
نوع وكل الناس، وكالم والسنة الكتاب يف امُلجَمالت أقسام هي وهذه إلخ، … والزكاة الصالة ألفاظ مثل

ص٢٢١-٢٢٢). (األصول، وقرينة بدليل معلوًما يصري
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حساب يف تدخل فهذه َور؛ السُّ من األوىل الحروف التشابه نموذج يكون ال وبالتايل ا؛ رسٍّ
تأويل ال الذي هو امُلحَكم األدبية. األساليب يف معروف هو كما واللغوي الجمايل األسلوب
املشرتكة األلفاظ تعبري يستعمل وقد تأويل، له الذي املتشابه عكس عىل تنزيله غري له
يحتوي ال ألنه القصص؛ هو املتشابه نموذج وليس والعني. واليد الوجه مثل للمتشابهات،
املستمدة التاريخ لحقائق األمثلة رضب يف وظيفته أدَّى ملا متشابًها كان ولو معنينَي، عىل
منه الغرض ألن متشابًها؛ ليس فالقصص الشعوب. وتاريخ والجماعات األفراد سلوك من
داللتها وإيجاد البرشية التجربة وصف بل تاريخية، أخبار وإعطاء التاريخ وصف ليس
واإلقناع لإليحاء القصص أن كما اإلنساني، الشعور واستقالل الوحي اكتمال لحظة يف
أمور هو املتشابه وليس للترشيع. وليس النفس عىل للرتويح األحكام؛ الستنباط وليس
عالٍم يف اإلنسان رغبة عن تعبريًا مجاًزا تأويلها يُمِكن فهذه األُخرويات؛ وشئون املعاد
العادل، فيه ويشقى الظالم فيه يعيش الذي العالم هذا مقابل يف امُلطَلقة العدالة تسوده
يكون وقد والدوار. األقنعة تسوده الذي العالم هذا مقابل يف الحقيقة فيه تنكشف عالٌم
توجيه العقاب، أو التخويف معنينَي؛ الحتماله نظًرا الوعيد؛ هو واملتشابه الوعد هو املحكم
عدم أن حني يف الوعيد من والهدف الفعيل النفع ق يحقِّ واألول الرتهيب، تنفيذ أو السلوك
واملتشابه الفاسق، عقاب املحكم كان فإذا املنزلة. ورفعة القدر علو عىل يدل الثاني ق تحقُّ
وعدم النظر عىل العمل خروج أي الفسق؛ لخطورة أيًضا ذلك يكون فقد عقابه، خفي ما
وصارٌف والنظر، البحث عىل دافٌع واملتشابه املحكم أن والحقيقة القول. مع الفعل تطابُق
كما اللغة، ق وتذوُّ الفصاحة من عالية درجة عىل أيًضا يدل أنه كما والتقليد، الجهل عن

أعظم.68 ثواب النهاية يف هو جهد وكل واملجاز، الحقيقة يف الحال هو

تأويل ال التي هي اإلسكايف، وعند واضحة. ُحجًجا تعني ُمحَكمات املعتزلة، من األصم بكر أبي عند 68

مالك وعند ص٢٢٢). األصول، ص٢٦٩-٢٧٠؛ ج١، (مقاالت، املتشابهات عكس عىل تنزيلها غري لها
إلخ … ﴿املص﴾ ﴿املر﴾، ﴿الم﴾، من اليهود عىل اشتبه ما هي املتشابهات األمة، وجمهور والشافعي
والعني واليد الوجه مثل للمتشابهات، املشرتكة األلفاظ تعبري يُستعَمل وقد ص٢٧٠). ج١، (مقاالت،
األصم، وعند ص٢٧٠). ج١، (مقاالت، القصص تشابه إىل البعض ذهب وقد ص٦٥). ج١، (الفصل،
احتج الذي واملتشابه املرشكني، عىل كاحتجاجه بوجودها املقرَّبني عىل بها هللا احتجَّ التي هي امُلحَكمات
وعمرو عطاء بن واصل مثل املعتزلة بعض وعند ص٢٢٢). (األصول، والنشور البعث يف املرشكني عىل به
عقابه، العباد عن هللا أخفى ما واملتشابهات بالعقاب، الُفساق وعيد القرآن من املحكمات عبيد، بن
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سالح فالتأويل ل. املؤوَّ خاصًة الخطاب تحليل لب يكوِّنان فإنهما ل واملؤوَّ الظاهر أما
أجل من إثباتها وبالتايل عليها؛ واالستدالل األحكام ضبط يف يُفيد أن يُمِكن حدَّين؛ ذو
من ويرفعها األحكام عىل يقيض أن أيًضا ويُمِكن اللغوي، التأويل هو وهذا تحقيقها،
اللغة طبيعة عىل اللغوي التأويل يقوم الباطني. التأويل هو وهذا إسقاطها، أو نفيها أجل
أويلٌّ تأويٌل األول باليشء. اللغة صلة عىل الباطني التأويل يقوم حني يف بالفكر، وصلتها
يهدف نظري تأويل األول اليشء. يبغي مادي تأويل الثاني بينما الفنية، الصورة يبغي
ذلك ومع مبارشة. الواقع تغيري إىل يهدف عميل تأويل الثاني بينما املبدأ، معرفة إىل أوًال
التأويل أن حني يف الفعل، تحقيق أجل من النظري املبدأ إحكام اللغوي التأويل هدف فإن
وهدف والتحقق، الخارج األول هدف الحدود. وإبطال الرشائع إسقاط إىل يهدف الباطني
فالرشائع تجسيمها؛ أو تبديلها أو رفعهما يعني ال الرشيعة وتأويل والتأمل. الداخل الثاني
به يُراد قد حق منهج التأويل للعالم.69 مثالية أبنية تحقيق إىل تهدف واألفعال أفعال،
ه توجَّ وإذا العالم. يف فاعليتها عىل والقضاء الرشيعة هدم منه الغرض كان إذا باطل
التأويل أي والكون؛ الطبيعة إىل يتوجه الباطني التأويل فإن األفعال إىل اللغوي التأويل
التأويل اللغة. وراء فيما ظواهرها واسترشاف الخارجية الطبيعة لتأويل للظواهر الباطني
هو الطبيعة وتأويل للطبيعة، تأويل الباطني التأويل أن حني يف للنصوص تأويل اللغوي
خالية فالطبيعة الطبيعة، ظواهر عىل اإلنسانية واالنفعاالت العواطف إسقاط الحقيقة يف
يف الحال هو كما الطبيعة عىل املعاني شعوره من يُسِقط الذي هو واإلنسان املعنى، من
وإزالة الوحي حقائق تثبيت اللغوي التأويل من الهدف كان وإذن اإلسقاط. اختبارات

لوجود أسباب ثالثة الجبار عبد القايض ويذكر ص٢٢١-٢٢٢). (األصول، والكذبة كالنظرة ه فرسَّ وقد
وثواب أشق تكليف أنه (ب) والتقليد. الجهل عن وصارٌف والنظر للبحث لنا داعية أنه (أ) التشابه:

ص٥٩٩–٦٠١). (الرشح، الفصاحة طبقات أعىل أنه (ج) أعظم.
أو الرشيعة رفع إىل تؤدي وجوٍه عىل الرشيعة وأحكاَم الرشك، عىل الدين أصول الباطنية تأوَّلت 69

(الِفَرق، امللذات وجمع الخمر ورشب واألخوات البنات نكاح ألتباعهم أباحوا املجوس. أحكام مثل إىل
وإدمان زيارته والحج اإلمام، مواالة فالصالة الرشيعة؛ أركان من ركن كل تأوَّلوا ص٢٨٥-٢٨٦).
معنى عرف َمن وميثاق. عهد بغري رسهم إفشاء والزنى اإلمام، رس إفشاء عن اإلمساك والصوم خدمته،
التأويل معرفة هو واليقني ،(٩٩ (الحجر: اْليَِقنُي﴾ يَأِْتيََك َحتَّى َربََّك ﴿َواْعبُْد فرضها؛ عنه سقط العبادة
املعنيان وهذا ص٣٣٠). (الفصول، املحرمات ونكاح الخمر وأباحوا العبادات أسقطوا ص٢٩٦). (الِفَرق،

أخرى. ناحية من ق ويحقِّ ذ وينفِّ ويعرف ناحية، من ويئوِّل ويفرسِّ يفهم أي Interpreter؛ لفعل
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فيه الشك وتثبيت الوحي حقائق هدم إىل يهدف الباطني التأويل أن حني يف فيه، الشك
يُذاع، علنيٍّا اللغوي التأويل كان لذلك العمل؛ يف االنسياب درجات أُوىل النظر زعزعة ألن
يفرسِّ املعاني إال اللغوي التأويل يفرسِّ ال وبينما يُكتَم، رسٌّ الباطني التأويل أن حني يف

واألعداد أعداد، والحروف حروف، والكلمات كلمات، فالنصوص الرموز. الباطني التأويل
إىل يحتاج الباطني التأويل فإن واحد، فرد به يقوم اللغوي التأويل كان وإذا أرسار.70
قلوب من الحقائق يستخرج والثاني للناس، إليصالها موضوعية حقائق يضع األول معلِّم.
معرفة إىل يهدف اللغوي التأويل كان وإذا له. حقائق إيصال دون منها وتوليدها السامعني
يف منهًجا فقط ليس والتأثري الناس. عىل التأثري إىل يهدف الباطني التأويل فإن الحقيقة
عىل يُعتَمد ال والتضليل. للتشكيك الخصوم عند واإليحاء اإلقناع يف منهج أيًضا بل الفهم،
اللغة قواعد عىل اللغوي التأويل اعتمد فإذا الباطني. اإليحاء عىل يُعتَمد ما بقدِر العقل
إقناعه كيفية ملعرفة للسامع واالجتماعي النفيس التحليل عىل يعتمد الباطني التأويل فإن
باالعتقادات، يتعلق ما بقدِر باألحكام يتعلق ال اللغوي التأويل كان وإذا عليه.71 والتأثري
الحكم بني االرتباط يفك حتى مًعا والنظريات العمليات إىل يهدف الباطني التأويل فإن

بعضها أُعِجم وقد حرًفا، وعرشون تسعة الباطني التأويل يف السور أوائل يف الهجاء حروف معاني 70

ص٣٠٥). (الِفَرق، األعداد أرسار لعلم طبًقا بالنقط
علم يعرف «من به ويعنون ِرساج. فيه بيت يف تتكلموا ال لدعاتهم: الباطني التأويل أنصار يقول لذلك 71
إظهار من دعاتهم منع أي سبخة.» أرض يف بذركم تطرحوا «ال أو: واملقاييس»، النظر ووجوه الكالم
مناهج ولهم ص٢٩٨). (الِفَرق، زاكية أرًضا األغنام أتباعم قلوب وسموا فيهم. تؤثِّر ال من عند بدعتهم
بأصول الجاهل للِغر قولهم وهو التدليس، (أ) منها: محدَّدة، خطوات عدة عىل تقوم ذلك يف نفسية
وامليثاق، العهد عليه أخذوا الباطن عن سأل فإذا رحمة. وباطنها عذاب الظواهر إن واالستدالل النظر
ويتظاهر الزندقة يف فيدخل رفعها، إىل يؤدي ما الظواهر تأويل من له وذكروا ربطوه لهم حلف فإذا
يف اإلنسان عليه ما تزيني وهي التفرس، درجة من قريبة وهي التأنيس، (ب) األرسار. كاتًما باإلسالم
املدعوُّ سأله فإذا دينه، أصول يف وتشكيكه عليه هو ما تأويل عن ذلك بعد سؤاله ثم عينَيه، يف مذهبه
الفقه، يف مقتضاها غري والسنن الظواهر يف ويرى التشكيك، درجة إىل فيصل اإلمام، عند علمه قيل
الرشيعة، أركان تأويل بطلب املدعو نفس تعليق وهو الربط، (ج) العبادات. ويرتك املحظورات يرتكب
مال فإذا فيها. والحرية الشك عىل يبقى أن وإما رفعها، إىل يَئول وجه عىل تأويلها منهم يقبل أن فإما
الغار يف بكر أبا النبي استصحب لذلك الرشيعة؛ تأويل يف حظ لهما له قيل وعمر بكر أبي إىل املدعو
التلبيس، عىل قويٍّا يكون أن الداعي رشط من أن وهو التفرس، (د) بالتأويل. إليه وأفىض املدينة إىل ثم
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كان وإذا العملية.72 توجهاته ويفقد فيها العقل فيتوه والنظريات، املعاني بتدخل والفعل
ويرجع النبوة، إىل الوحي يرجع الباطني التأويل فإن األصل، إىل العودة لغويٍّا يعني التأويل
شخص يف تشخيصالوحي عىل القضاء يف ميزة من هذا يف ما ومع الوحي. مصدر إىل النبوة
يف أو اإلمام شخص يف الوحي تشخيص وهو ُمقاِبل، تشخيص يف يقع ذلك مع فإنه النبي،

هللا.73 شخص
مصدر عن ناشئًا وليس املحلية، والسياسية االجتماعية أُُسسه له التأويل أن والحقيقة
فالنظريات سابق؛ عربي مصدر من الباطنية التأويالت تأِت لم كما غريه، أو يوناني خارجي
الحقائق عن للبحث محاولة املبدأ حيث من التأويل والسياسية.74 االجتماعية نشأتها لها
مذهب قراءة الواقع حيث من ولكنه املعاني، إليها تُشري التي والوقائع األلفاظ وراء فيما
يف الخصوم ملواقف وهدًما ملواقفه تدعيًما فيه؛ نفسه عىل والتعرف النص يف إنسان كل
ثم املذهب عن للدفاع النص جرب منهج هو فالتأويل وسلطة؛ سالح فيه النصُّ مجتمٍع

من مسألة عن يسألوه أن وهو بالتشكيك، اإلغمار (ه) الباطن. إىل لردها الظواهر تأويل بوجوه عارًفا
بأن ويُوِهموه املحسوسات يف مسائل عن أو الظاهرة، معانيها خالف فيها أن ويُوِهموه الرشيعة أحكام
ذكر لإلنسان صار ولَم واحد؟ ولسان أُذنان لإلنسان صار لَم مثًال: زعيمهم، إال بها يُحيط ال علوٍّا فيها

ص٢٩٨–٣٠١). (الِفَرق، وخصيتان؟ واحد
ثالثًا؟ واملغرب أربًعا والظهر ركعتنَي الصبح صالة صارت لَم سؤالهم: الفقه أحكام يف مسائلهم ومن 72

بالجلد؟ الزنى ويف الرسقة يف اليد بقطع العقوبة كانت ولَم وسجدتان؟ واحد ركوٌع ركعة كل يف صار لَم
ظاهر. غري بالظواهر املراد أن واعتقد األرسار! كشف يف له املأذون إمامنا عند ِعلمها للِغر: فيقولون
(الِفَرق، القناع له وكشفوا املحرَّمات استحل تركها فإذا بالرشيعة، العمل عن الِحيَل بهذه فأخرجوه

ص٣٠٦).
فمن هواه. إليه يميل تراه ما عىل الناطق تأويل الفائق وإىل الفائق، أساسه والوحي الناطق، هو النبي 73
(الِفَرق، الكفرة الشياطني من فهو بالظاهر عمل وَمن الربَرة، املالئكة من فهو الباطن تأويله إىل صار

ص٢٩٦).
كتبهم. يف والفالسفة األطباء ذَكَرته وقد ذلك ِعَلل بمعرفة مخصوصني الباطنية زعماء يكون كيف 74

من مرسوًقا شيئًا النوع هذا من الفالسفة ذكرت وما كتابًا، الحيوان طبائع يف أرسططاليس وصنَّف
طبائع جميع وأمثالها أشعارها يف العرب ذكرت وقد الفالسفة. زمان قبل كانوا الذين العرب حكماء
وما يلد ما بني الفرق أرسططاليس أخذ وإنما للباطنية، زعيم وال باطني زمانها يف يكن ولم الحيوان،

ص٣٠٧-٣٠٨). (الِفَرق، أمثالها يف العرب قول من يبيض

263



(٤) الثورة إىل العقيدة من

املذاهب خالف كان وملا الفرع.75 هو والنص األساس هو فاملذهب حسبه؛ النص تكييف
وسائل أحد الباطني التأويل كان السلطة، عىل للرصاع األيديولوجي التعبري الحقيقة يف هو
كانت التي الشعوبية إما الباطني التأويل تبنَّت التي واملعارضة القائمة. السلطة زعزعة
وهذه منها. النبوة تخرج لم التي العرب قبائل أو العرب، دون العجم إىل امُللك إرجاع تريد
وطرق النظر مناهج عىل تقتدر ال التي العامة إىل باإلضافة قيادتها أو املعارضة صفوة هي
يكون قد النصوص.77 بظاهر تتمسك الظاهرية تخرج الباطنية مقابل ويف االستدالل.76
لطة، السُّ مضمون غري للنص جديد مضمون إليجاد ومنًعا القائمة، لطة السُّ عن دفاًعا ذلك
حتى تحريكه؛ وعدم النصوتثبيته «قفل» تم وبالتايل لطة؛ السُّ واقعة غري له جديًدا ودافًعا
مثل املتأوِّلني تكفري حد إىل األمر يصل وقد القائم. النظام وتغيري الواقع بتوجيه يقوم ال
كانت وملا املخالفة. الِفرق ر تكفِّ ِفرقة فكل هالكة؛ ِفرًقا باعتبارها املعارضة ِفَرق باقي

دين إىل الدعوة الباطنية غرض ص٢٨٥). (الِفَرق، أُُسسهم ملوافقة والسنن القرآن الباطنية تأوَّلت 75

الشياطني ويتأولون بدعتهم، إىل دعاتهم عىل املالئكة يتأولون ص٢٩٣). (الِفَرق، بالتأويالت املجوس
ص٣٠٠). (الِفَرق، لضاللتهم وفًقا واألخبار اآليات يتأولون ص٢٩٦). (الِفَرق، مخالفيهم عىل واألبالسة

ص٣٢٣). (األصول، املأمون أيام املجوس مذاهب وفق اإلسالم رشائع يتأولون
املسلمني، قهر عن عجزهم فعلموا ُملكهم، استدراك يف تشاَوروا املأمون زمان يف املجوس أن ذلك وسبب 76

زعيم قرمط بن حمدان لذلك وانتُدب رفعها، إىل تؤدي وجوٍه عىل الرشيعة أركان تأويل يف فدبَّروا
التوحيد يف املسلمني أتباعهما، مع وخاَلَفا، بمرص، الباطنية زعيم جد القداح ميمون بن هللا وعبد القرامطة
أصناٌف: الباطنية مذاهَب ج يروِّ والذي ص٣٢٩-٣٣٠). (األصول، واآليات اآلثار تأويل ويف والنبوات
الشعوبية (ب) املجوس. وأوالد واألكراد كالنبط والنظر العلم بأصول بصائرهم قلَّت الذين العامة (أ)
أجل من ربيعة بني أغنام (ج) العجم. إىل امُللك عود ويتمنون العرب، عىل العجم تفضيل يَرون الذين
لها املرضية الرشيعة مرض، من بامُللك أحق قومك الباطني: يقول منهم. النبي لخروج مرض من غيظهم
حتى التدريج عىل الرشيعة إنكار تأويل لهم يذكر ثم إليكم. امللك يعود وبعدها انقضاؤها، دنا وقد نهاية

ص٣٠٠-٣٠١). (الِفَرق، املحرَّمات ويستحل العبادات يستثقل بما ملحًدا يصري
ج١، الفصل، ص١٤٨؛ (النسفية، كفر لها إخراج وكل ظواهرها، عىل النصوص تأخذ السنة أهل 77
بإجماع وال لها ُمِحيل نص بغري اللغة يف موضوعاتها عن اللغوية األلفاظ من شيئًا أحال َمن ص٦٥).
هذه يرصف أن ألحد وليس ص٢٢). ج٣، (الفصل، والحياء العقول أهل حكم فاَرق فقد الرشيعة، أهل
يصح ولم الحقائق لبطلت هذا جاز ولو إجماع، وال نص غري من برأيه اللغة يف موضوعاتها عن اللفظة
ج٣، (الفصل، القول فيها أحد يُنِكر ال لغة فكل اللغات جماع وأما ص٢٢). ج٣، (الفصل، التفاهم

ص١٥١-١٥٢). (التنبيه، التأويل وجحدت التنزيل املرجئة أقرَّت وقد ص٦٦).
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السلطة رت كفَّ املعارضة، يف بالتأويل تقوم والتي السلطة، يف املتأوِّل ر تكفِّ التي الِفرقة
تُعطي وقد النص.78 ظاهر عىل املحافظة شعار وتحت التأويل، ستار تحت املعارضة
بتأويل التأويل رشعية تُعطي كما النصوص، بعض بتأويل التأويل عن اإلمساك رشعية
يحتاج الحالتنَي كلتا ففي بالتأويل أمًرا أو التأويل عن نهيًا األمر كان فسواءٌ النص؛ نفس
التأويل عن ينتج ال وحتى به. يقوم من يكفر وال رضورة التأويل أن والحقيقة تأويل.79 إىل
العلم مثل ، للمفرسِّ ورشوط للتأويل قواعد هناك كانت خاطئ، فعل إىل يؤدي خاطئ قول
والحاجات والعدل، التوحيد النظرية؛ باملبادئ والوعي النزول وبأسباب العربية باللغة

املسلمني.80 لجماهري العملية
وامُلحَكم ، واملبنيَّ وامُلجَمل والخاص، العام اللغوية: املبادئ هذه إىل وباإلضافة
اها سمَّ مبارشًة املعنى إىل اللغة تتجاوز أدلة أيًضا هناك ل، واملؤوَّ والظاهر واملتشابه،
ويعني الخطاب. فحوى أو الخطاب لحن أو الخطاب دليل األصول علم يف األصوليون
أيًضا ى ويُسمَّ األلفاظ. داخل الكيل الشامل املعنى إىل الذهاَب الخطاب دليل أو املفهوم
كل وإخراج فيه، اللفظ مع يتفق معنًى كل إدخال أي املخالفة؛ ومفهوم املوافقة مفهوم
تُفيده ال قد الذي للجملة الكيل املعنى أي السياق؛ ذلك يف ويدخل منه. اللفظ يُخاِلف معنًى

إكفاره. عىل األمة أجمعت ما إال أحًدا ر تكفِّ ال (أ) ِفرق: عدة عىل املتأوِّلني إكفار يف املرجئة اختلفت 78
جهم، وعند (ج) الشاك. يف الشاكَّ رون ويكفِّ والتوحيد، القدر يف قولهم يردُّ من «شمر» ر ويكفِّ (ب)
أو بتأويل معصية ُمرتِكب كلُّ منهم، البعض وعند ص٢١٣). ج١، (مقاالت، فقط باهلل الجهل هو الكفر
وأخذ الناس وسبِيهم الدماء بسفكهم الخوارج قون ويفسِّ فسق، معصية فكل فاسق، فهو تأويل بغري
أما ص١٥١-١٥٢). ج٢، (مقاالت، كافر فهو جور أو بخلقه هللا شبَّه من الهذيل، أبي وعند األموال.

ص١٠٧). (الِفَرق، ُقِتلوا وإال تأويل أو تنزيل يف ُمخاِلفيهم فتَستَتيب اإلباضية
ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن اْلِعْلِم ِيف َوالرَّاِسُخوَن هللاُ إِالَّ تَأِْويَلُه يَْعَلُم ﴿َوَما املشهورة: اآلية حول الرصاع هو هذا 79

بعد الوقف يكون أم التأويل، عن ينهى وبالتايل «هللا» بعد هل الوقف؛ حول والخالف َربِّنَا﴾، ِعنِْد ِمْن ُكلٌّ
يف يجد رأي كل ولكن منقولتان، القراءتان الوقف؛ يف ليست والقضية بالتأويل؟ يؤَمر وبالتايل «العلم»
ومصحف كعب، أبي ابن مسعود، ابن عباس، (ابن أصح األول الوقف الظاهر، أهل عند يربِّره. ما القرآن
ص٢٢٣؛ (األصول، والقالنيس سعيد بن هللا وعبد املحاسبي والحارث والشافعي مالك قول وهو أبي)،
أمة كل يف يكون أن بد فال واملعتزلة، األشاعرة من املتكلِّمني لدى الثاني والوقف ص٢٧٠). ج١، مقاالت،

ص٦٠٢–٦٠٤). الرشح، ص٥٧؛ ج٣، الفصل، ص٢٢٢-٢٢٣؛ (األصول، يعَلم من العلماء من
أصول الفقه، الرواية، النحو، العربية، اللغة هللا؛ لكتاب املفرسِّ عليها يكون أن يجب التي الصفة يف 80

ص٦٠٦–٦٠٨). (الرشح، التفسري والعدل، التوحيد الفقه،
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إال خطاب يوجد فال بسياقها، تُفيد فإنها مفرداتها يف األلفاظ تُِفد لم فإذا املفردة. األلفاظ
السطور.81 بني فيما الخطاب متعلَّق يكون وقد متعلَّق، وله

هو ليس الخطاب تحليل فإن فعلية، أيًضا بل لغوية فقط ليست الداللة كانت وملا
ورؤية الخطاب، داللة مثل النبي فعل فداللة النبي؛ أفعال أيًضا بل للداللة، الوحيد الطريق
فإن نموذج وفعل قدوة الرسول دام وما رها. تصوُّ مثل الداللة وإدراك فهمها، مثل الداللة
يف الخالف يكون وإنما لها. وتمثُّل ألوامر تنفيذ فأفعاله جميًعا؛ للناس عامة تُصِبح داللته
تستقل ال األفعال داللة كانت ثَم ومن اإلباحة؟ أو الندب أو الوجوب هو هل الداللة؛ وجه
قبل خطاب فالوحي األوىل. الدالالت حامل الخطاب لدليل مساعدة دالالت هي بل بذاتها،

رسوًال.82 يكون أن قبل ورسالة فعًال، يكون أن
النظر ويجد الفقه، أصول علم يف الدين أصول علم مباحث تصب النحو هذا وعىل
أجل من الرسالة فهم إىل والغيب باملالئكة اإليمان من النبوة وتهبط العمل، يف تحقيقه

الناس. بني والسعي املصالح قضاء

معناه. يف بموافقته لفظه يف يدخل ال ما حكِم ِمن الخطاب عليه يدل ما هو الخطاب مفهوم 81

(األصول، (الشافعي) الخطاب تناُوله غري يف حكمه خالف عىل الخطاب داللة هو الخطاب ودليل
يفيد أن يجوز ال أنه يف بذلك، يتصل وما ومراد فائدة من تعاىل خطابه يف بد ال أنه يف ص٢٢٣-٢٢٤).
عليه يدل أن من بد ال به ويفيده بالخطاب تعاىل يريده ما أن يف به، للخطاب تعلُّق ال وما بخطابه

ص٣٩–٤٢). ج١٧، (املغني،
ُمجَملة لجملة بيانًا فعله يكون أن (٢) أُِمر. قد ألمٍر متمثًِّال فعله ما (١) األفعال: أحكام بيان يف 82

عىل فهو يشء يف خصَمني بني قضاؤه (٤) املباحات. من يفعله ما (٣) الندب. أو الوجوب عىل وهو
للحدود إقامته (٦) االستحباب. عىل فيكون بينهما التوسط عىل شخَصني بني فعله ما (٥) الوجوب.
كان ما (٨) سببه. معرفة عىل موقوف غريه ملك يف منه ترصًفا كان ما (٧) الوجوب. عىل والعقوبات
تجري التي أفعاله (١٠) اإلباحة. عىل فيكون بمرضته فعله ما إنكار تركه (٩) بفعله. فعله بيان من
اإلباحة؟ أو الندب أو الوجوب عىل هي هل فيها؛ اختُلف حكمه عىل نص فيه ليس مما القرب مجرى
من النبي به يختص ما األفعال، أقسام ومراتبها، الرسول أفعال يف الكالم ص٢٢٥-٢٢٦). (األصول،
يف حكم حكمنا أن يقتيض ال الفعل أن يف األحكام، عىل يدل ال بمجرده الفعل أن يف الرشعية، األفعال
عىل أفعاله إن قال من عىل الكالم يف أفعاله، يف تقوله ما بيان يف واالتِّباع، به الناس وجوب وال أفعاله
ج١٧، (املغني، وإنكاره وإقراره وسكوته وأقواله وتروكه أفعاله أحكام يف به، التأيس كيفية يف الوجوب،

ص٢٤٦–٢٧١).
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الرسالة تحقيق (ج)

فإنه الخطاب، تحليل ويف األربعة األدلة يف الفقه أصول علم يف الدين أصول علم صب وكما
املضمون إىل للنبوة النظري املضمون من االنتقال عىل تأكيًدا الفقه علم يف املرة هذه يصب
وترتكز الفقه. لعلم الرئيسيَّني ني الشقَّ يف املعامالت، العباداتويف يف الرسالة وتتحقق العميل.
بل الفقهية، املادة تكرار إعادة هو فيها املهم وليس الخمسة، اإلسالم أركان يف العبادات
بل كيًفا، داللته بل ا، كمٍّ ممارستها املهم ليس والتوحيد. العدل أصَيل عىل داللتها معرفة
العملية داللتها إىل التوحيد علم يف النظرية أصولها من االنتقال هو كله ذلك من األهم إن
الرتكيز يتم لم فالشهادتان املجتمعات. يف العملية املمارسة إىل الفقه، علم يف العبادات يف
واإلثبات، النفي عمليتَي يف املجتمعات، يف العملية باقي أساس أنهما من بالرغم عليهما
باب يف دخولهما هو السبب يكون وقد والطاعة. والعصيان والقبول، الرفض حركتَي يف
ليستا فالشهادتان واإلقرار. القول صيغة باعتبارهما والعمل النظر يف أي واألحكام؛ األسماء
وهو والقلب، الذهن يف فقط الداخل يف ليستا والفعل. بالتصديق بل فقط، والقول باللسان
الكتمان ضد والشهادة واليد. باللسان والفعل، بالكلمة أيًضا الخارج يف بل اإليمان، أضعف
فيه، الفعل وبأداء بالزمان إحساس والصالة قلبه». آثم فإنه الشهادة يكتم «ومن والصمت
رشطها النية املسلمني. أحوال يف وتباحث وتعارف، واجتماع الخلقية األفعال من واقرتاب
واالحتيال. والنهب الرسقة عىل تعمية أو الجاه أو الشهرة أو للمال وكسبًا نفاًقا تكون ال حتى
حق أي الزكاة؛ تتلوها انتسابًا. األمة لواجب تأدية بل إماًما، املؤمنني ألمري طاعة ليست
استعمال. بال الثروات اكتناز ضد املجتمع يف للمال وسيولة أمواله، يف الفرد عىل الجماعة
وعيشعىل ولعامله، لنفسه اإلنسان تجاوز عىل وإعالن لإلرادة للنفسوشحذ تهذيب والصوم
للمسلمني اجتماع والحج املساكني. وبأحوال الفقراء، بحاجات وإحساس الجماعة، مستوى
العمل. يف للوحدانية العملية واملمارسة ووحدتها، األمة أمور لبحث معنيَّ ومكان زمان يف
يلتقيان، فالطرفان الشهادتنَي، األول؛ بالركن يتصل الذي الجهاد ركن يأتي كله ذلك وفوق
الجهاد ويكون صنوان. والشهيد فالشاهد «شهد»، املصدر نفس من والشهيد فالشهادة
والنهي باملعروف باألمر ويكون واملحاجة، بالعقل ويكون ورفًضا، قبوًال فكرة أجل من
والعدوان الظلم حالة يف األعداء جهاد فعليٍّا؛ جهاًدا ويكون بالنصيحة، ويكون املنكر، عن
وامتهان الحرمات واستباحة الثروات ونهب الديار من األرايضواإلخراج واحتالل واالعتداء
وأقوى األعداء قوة مثل يف وأصبحوا ووحدتهم أرايضاملسلمني تحرير تم ما فإذا الكرامات.
ر يدمِّ ُعظمينَي وقوتنَي كبريَين معسكَرين إىل وانقسموا بينهم فيما أعداؤهم وتطاَحن منهم،
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التاريخ، يف جديدة بدورة تقوم أن لألمة يُمِكن التاريخية، اللحظة هذه يف بعًضا، بعضهم
أخذ درجة إىل ووصولهم املسلمني استعالء من أكثر «الجزية» تعني وال اإلسالم. إىل تدعو
الحرب وإنهاء به االعرتاف أو املحتل العدو مع الصلح يجوز وال التاريخ، يف املبادرة زمام
هذه ويف والعدوان. الظلم لرد األمة وإعداد الجيوش وبناء الثغور سد اإلمام وواجب معه،
يقومون اآلخرين ألن أحد عن يسقط ال كفاية، فرض ال عني فرض الجهاد يكون الحالة
يف للرسالة وتحقيق األرض يف للنبوة تتويج الجهاد القاعدين. املتخلِّفني من كان وإال به

التاريخ.83
العامة واألحوال الفروج، أحكام أي الشخصية األحوال إىل تنقسم فإنها املعامالت أما
املحرمات أي املدني والقانون الحدود، أحكام أي الجنائي والقانون العامالت، أحكام أي
يقرأ لها، املثالية األنماط ِذكر األحكام هذه يف املهم وليس األموات. أحكام ثم واملباحات،
للمزايدة فرصة الحاكم فيها يجد مآسيه. عن تعويًضا فيها ويجد أمانيه فيها اإلنسان
ذكر هو املهم بل اإلسالم، بستار عليه والتسرت حكمه نظام لتغطية ووسيلة اإليمان، عىل
حقوقهم الناس إلعطاء السبيل هو اإلسالمية الرشيعة تطبيق أن وكيف الناس، أحوال
والخلع والطالق والرجعة النكاح أحكام عرض املهم ليس واجباتهم. بأداء مطالبتهم قبل
أوضاع معرفة املهم بل األزواج، ونفقات واملهر والرضاع واللعان والعدة واإليالء والظهار

يُوحي مما فيها؛ الفقهاء اختالف أكثر ويذكرون العبادات، من الِفَرق مواقف األصوليون يذكر 83

واألحكام األسماء باب يف أدخل والقلب، باللسان والباطن، بالظاهر فالشهادة فيها. والتفرق بالتشتت
والحلولية الروافض غالة جزاء الكفار، وِفَرق املسلمني لغري الرشعي الجانب عىل وتحتوي ألهميتها، نظًرا
الصالة يف واجبة غري النية الكرامية، وعند يُوَرث. وال خلفه يُصىلَّ فال األهواء وأهل املعتزيل أما القتل.
عىل الدين أعداء مع واجب الجهاد الجهاد: رشط يف ص١٨٦–١٩٣). األصول، ص٦٥–٦٨؛ (الحصون،
بالقتال الكفر أهل مع والجهاد املنكر، عن والنهي باملعروف األمر وجوب وأصله والطاقة، الُوسع حسب
بذل لنا يجوز ممن الجزية يقبل أو أركانه بكمال اإلسالم دين ويقبلوا ورسله وكتبه باهلل يؤمنوا أن إىل
اإلسالم دعوة يبلغه لم ومن ثانيًا، باالستتابة ثم أوًال بالِحجاج البدع أهل مع والجهاد الجزية، عىل العهد
ُعوِمل ذلك يقبل لم فإن فيه، الحجة عليه وتُقام اإلسالم إىل يُدعى حتى ماله أخذ وال قتله يجوز فال
عىل أصحابنا وأوجب فيه، اختلفوا فقد الحجة قيام قبل قاتل قتله فإن الكفر؛ أهل به يُعاَمل بما حينئٍذ
الردة أهل واستتابة الجيوش، وإغزاء الثغور، سد اإلمام وعىل دينه. أهل بدية يليق كما له دية قاتله
عىل وجب العام النفري وقع وإذا امُلستِحقني. بني والغنيمة الفيء وقسمة الحدود، وإقامة البدع، وأهل
ألن غريه؛ عن فرضه سقط الناس بعض ناحيٍة يف الجهاد بفرض قام ومتى به. القيام املكلَّفني جميع

ص١٩٣-١٩٤). (األصول، الكفاية فروض من الجهاد
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هن فال املوقوفات، أو املطلَّقات وأوضاع وقوت َمسَكن من الزواج طالبي ومشاكل األزواج
الرشيعة، بني فرق وهناك املهور. وارتفاع الحضانة، دور وأوضاع مطلَّقات، وال متزوِّجات
عني واملرشِّ الفقهاء اجتهاد هو الذي والفقه تتغري، ال والتي عليها املنصوص العامة املبادئ
تجديد املجتهد فمهمة اليوم الظروف ت تغريَّ فإذا . متغريِّ والثاني ثابت، األول عرص. كل يف
نقص طاملا الزوجات، وتعدد الطالق بقوانني يتعلق فيما خاصًة الرشيعة، ضوء يف الفقه
خالف الفروج أحكام حول القديمة الِفَرق بني الخالف أن كما الديني، الوعي وقتل التعليم
بالرغم الجديدة الِفَرق وتغيُّب مطبقة. أحكامها وال موجودة الِفَرق فال رصف؛ تاريخي
أوًال التجارة أحكام عليها غلبت فقد املعامالت أحكام أما املعارصة.84 املشاكل حضور من
مشاكل كثرت وقد والتعدين. الصناعة أحكام منها تقل أن الحال وبطبيعة ثانيًا. فالزراعة
األقل عىل أو املسلمني، عمالت وأصبحت والنقدية، البنكية النُّظم دت وتعقَّ والتجارة املال
يستثمرها األجنبية البنوك يف القوية اآلخر الفريق عمالت بني لها قيمة ال منهم، فريق
يموت بينما وقحًطا، جوًعا األمة من فريق ومات الزراعة، مشاكل وعظمت املسلمني. أعداء
عدد وزاد الزراعية، األرايض وقلَّت القاحلة، األرايض واتسعت وشبًعا. ِبطنًة اآلخر الفريق
ملن األرض أن فكما الزراعية. امللكية يف نظر إعادة إىل األمر احتاج لقد حتى الفالحني
من جزء أخذ وإن األرض. يف الغائبني للُمالك نصيب وال يفَلحها، ملن فاألرض يُصِلحها،
مصدر وله يعمل لم مالٍك من لعمله سلٌب لهو األرض كرائه جرَّاء من األجري الفالح عمل
فقد والحديد، والنحاس والفضة الذهب عرفوا قد القدماء كان وإذا املدينة. يف آخر رزق
ملك األرض باطن يف ما كل إن أي الركاز؛ نظرية عليه تنطبق الذي النفط نحن عرفنا
لدرجة والفقراء األغنياء بني الدخول تفاَوتت وقد نظام. أو قبيلة أو ألمري وليس لألمة،
أحكام أما املسلمني.85 بني الدخول توزيع إعادة تطلَّب مما واألرض؛ السماء بني التفاوت

واملهر والرضاع واللعان والعدة واإليالء والظهار والخلع والطالق والرجعة النكاح الفروج: أحكام 84
أحكام ولفروع البنات، وبنات البنني بنات نكاح إلباحتهم الخوارج من امليمونية كفر األزواج. ونفقات
أو القرآن يف نص يف عليه األمة اجتمعت ما منها غريَّ َمن أن جملتها من والغرض مقرَّرة. كتٌب الفروج

ص١٩٧). (األصول، يكفر لم األمة سلف فيه اختلف قد يشء يف خالف ومن كفر، نسبة
والرشكة والحوالة والوكالة والكفالة والضمان والديون والرهون البيوع منها: أنواع، املعامالت أحكام 85

اإلقرار وأحكام واملساقاة والزراعات واإلجارات واألوقاف والهبة فعة والشُّ والصلح والعارية والوديعة
فكل األموال، منها تُكتَسب التي الوجوه وسائر املعادن وإقطاع األموات وإحياء اللَُّقطة وأحكام والتفليس
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حماية أو اإلسالمية، الرشيعة من وإرهابهم املسلمني تخويف منها القصد فليس الحدود
حد صلبها وليس الرشفاء، دون وحدهم عليهم تطبيقها أو الفقراء، غضب من األغنياء
حقوق السرتداد الرشيعة أتت فقد والظالم؛ والقاهر السارق حد بل الخمر، وشارب الزاني
ملعرفة تطبيقه قبل أوًال االجتماعي البحث هو الحد من الهدف وإن األقوياء. من الضعفاء
منها املقصود فليس واملباحات املحرَّمات أما تطبيقه.86 من مانع هناك يكون فقد السبب؛
مقتضيات عن والتعبري املباحات، يف األصلية الرباءة إىل العودة بل باألغالل، الطبيعة تكبيل
من َألوىل وَملبس وَمسكن َمأكل من النهاية يف األحياء أحكام وإن الواجبات.87 يف الطبيعة

ودفن.88 وكفن غسل من األموات أحكام

جوازها، عىل السلف أجمع التي اإلجارة عقد صحة إنكاره يف األصم كفر وقد الجملة. يف اإلباحة عىل ذلك
والتمر والشعري والُرب والوِرق الذهب يف الربا تحريم األعراض؛ نفي ويف بالخل، الوضوء إجازته ويف
كلٌّ بها يستويف رشيعٌة ص٢٩٥). (األصول، ُمنفِرد كتاٌب ورشوطها املعامالت فروع يف والكالم وامِللح.

ص٦٦–٦٨). (الحصون، حقه والضعيف القوي من
وحد كالقصاص اآلدمي، حق (ب) الخمر. ورشب الزنا كحدِّ هللا، حق (أ) نوعان: الحدود أحكام 86

ص١٩٨). (األصول، عليه البينة قامت أو الحد، عليه أُقيَم بها أقرَّ َمن إال بالتوبة يسقط األول القذف.
والقدرية الراوندي ابن وعند والقبح. الحسن يف أدَخُل وهي الخمسة، األحكام واملباحات املحرَّمات يف 87

نحن بغداد، معتزلة وعند طاعات. ليست وبالتايل بها؛ مأمور غري النوافل وأن بالواجب، إال األمر يِرد لم
ص١٩٩-٢٠٠). (األصول، معصية وتركه باملباح، مأمورون

تُقتىض التي والوصايا الديون حكم (ب) والدفن. والغسل واملئونة الكفن حكم (أ) األموات: أحكام 88
ص٢٠٠). (األصول، عنهم املرياث حكم (ج) عنهم.
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(املعاد) اإلنسانية مستقبل





املشكلة وضع أوًال:

كانت وإذا النبوة. األول؛ الشق بعد العام التاريخ من الثاني ق الشِّ هو اإلنسانية مستقبل
واملستقبل، واملايض اإلنسانية. مستقبل إىل يُشري املعاد فإن اإلنسانية، مايض تعني النبوة
الذهاب، حركة يمثِّل مايضاإلنسانية كان إذا العام؛ للتاريخ جانبان كالهما والنهاية، البداية
من التاريخ يف هللا فعل تمثِّل النبوة كانت وإذا اإلياب؛ حركة يمثِّل اإلنسانية مستقبل فإن
مايض كان وإذا الشهداء؛ خالل من التاريخ يف هللا فعل يمثِّل املعاد فإن األنبياء، خالل
بداية الدنيا الخلود. يف يتحدد أن إىل أقرب يكون مستقبلها فإن الزمان، يف يتحدد اإلنسانية
الدنيوية الحياة من االنتقال هو اآلخر إىل أحدهما من واالنتقال الدنيا، نهاية واآلخرة اآلخرة،

الثانية. الحياة إىل األوىل الحياة من االنتقال لحظة إال املوت وما األخروية، الحياة إىل

مستقل؟ أصٌل هو هل (1)

بمايض تتعلق فالنبوة النبوة؛ موضوع طبيعيٍّا يتلو موضوٌع املعاد أو اإلنسانية مستقبل
ونتائج اإلنسانية بمستقبل املعاد يتعلق حني يف واكتماًال، تطوًرا وعيها وتاريخ اإلنسانية
تاريخ والثاني املايض تاريخ األول عام؛ تاريٌخ كالهما العاقلة. الحرة املستقلة؛ أفعالها
سبيل يف ولكنه بعد، يتحقق لم تاريخ الثاني أن حني يف ق تحقَّ تاريٌخ األول املستقبل.
مستقبل موضوع وماضيه. املعاد بداية والنبوة ومستقبلها، النبوة نهاية فاملعاد التحقق.
اإلنسانية وتاريخ الوحي ر تطوُّ بعد الحال بطبيعة يأتي املعاد، أي العالم، نهاية أو اإلنسانية
لها النبوة وكأن الشهداء، بفعل والثاني األنبياء بفعل األول فيها؛ ثاٍن كدرٍس املايض
به قام املايض يف األول التحقق كعمل. تحققها والثاني كنظر، تحققها األول معنيان:



(٤) الثورة إىل العقيدة من

املستقبل، املايضإىل من ُمتِصل إذن التاريخ الشهداء. به يقوم املستقبل يف والثاني األنبياء،
أو اإلنسانية مستقبل يكون ال الحالة هذه ويف جديد. من التحقق وُممِكن بالفعل ق متحقِّ
جزء أنها عىل املعاد أمور فتدخل النبوة، أي اإلنسانية مايض عن مستقالٍّ موضوًعا املعاد

السمعيات.1 من فكالهما النبوة، من
واألحكام األسماء مع أي والعمل؛ النظر وهو آخر، موضوع مع املوضوع يكون وقد
اإلقرار أفعال والعمل، اإليمان أفعال هي االستحقاق فأفعال معها، الرتباطهما نظًرا
اإلنسانية مستقبل يكون الحالة هذه ويف لها. نتيجة إال هي ما املعاد وأمور والتصديق،
أفعال من ابتداءً املتعنيِّ للتاريخ ًقا تحقُّ العام التاريخ ويكون بحارضها، مرشوًطا
العاقلة، الحرة األفعال أي االستحقاق؛ أفعال هي الفرد أفعال كانت وملا للفرد. االستحقاق
والهداية والتوفيق والكفر، اإليمان مثل الداخلية الشعور بأفعال أيًضا املوضوع ارتبط

والضالل.2 والخذالن
العقليات بني والصلة الغائي والعقل العقليَّني والقبح الحسن إىل املوضوع يعود وقد
فقانون العقليات؛ يف العدل أصل إىل أي واإلمكان؛ الوجوب بني والفرق والسمعيات
وتوليد العقليَّني والقبح للحسن نتيجٌة اإلنسانية مستقبل عليه ينبني الذي االستحقاق
إثابة فإن ذاتها، يف قبيحة أو حسنة األفعال كانت فإذا طبيعيٍّا؛ توليًدا لنتائجها األفعال
قبيح العايصيشءٌ وإثابة املطيع عقاب أن كما ذاته، يف حسن العايصيشءٌ وعقاب امُلطيع
الغاية نفي عىل يقوم االستحقاق نفي ألن والغرض؛ بالغائية ُمرتِبط واملوضوع ذاته. يف
ُمرتِبط وهو والغرض. الغاية إثبات عىل يقوم االستحقاق إثبات أن حني يف والغرض،
وإذا السمعيات، مع والعقاب الثواب مسائل تُوَضع ما فكثريًا والعقل؛ السمع بمسألة أيًضا

النبوة، من كجزء بدورها وهي والجزاء، الحرش األُخرويات؛ من كجزء والوعيد الوعد مسائل تدخل قد 1

أركاٍن أحُد وهي ص٢٢٠–٢٢٨). (الطوالع، واإللهيات املقدمات بعد التوحيد علم من الثاني القسم وهي
العباد فناء معرفة ثم والتكليف، والنهي األمر أحكام ومعرفة اإلسالم، رشيعة أركان معرفة بعد ثالثة

ص٣٢٣). (الِفَرق، املعاد يف وأحكامهم
والوعيد والوعد والتوبة اإليمان مسائل وتشمل واألحكام. واألسماء والوعيد الوعد الثالثة: القاعدة 2

والوعيدية املرجئة بني الخالف ومنها جماعة. عند ونفيًا جماعة عند إثباتًا والتضليل، والتكفري واإلرجاء
الفصل املتعني، اإلنسان الثالث: الباب انظر ص١١-١٢)، ج١، (امِلَلل، والكرامية واألشعرية واملعتزلة

واالجتماعي. الفردي الوعي أفعال خامًسا: الداخلية، الشعور أفعال ثانيًا: األفعال، خلق السابع:
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القانون ينتفي وبالتايل العقل؛ عىل قائًما يُعد لم بالسمعيات االستحقاق قانون أُلِحق ما
ال فاهلل الواجبات؛ ضمن املعاد أمور تدخل والجواز؛ بالوجوب املوضوع يرتبط وقد ذاته.
وهو واقع، غري بيشء اإلخبار أي النظري؛ الكذب وهو كذب، والُخلف الكذب، عليه يجوز
سواءٌ يفعله، ال ثم املستقبل يف سيفعله أنه عىل بيشء اإلخبار أي أيًضا؛ العميل الكذب
الرتك هللا عىل يجوز إذ الجواز؛ يف يدخل املتأخرين وعند عقليٍّا. أم رشعيٍّا الواجب هذا كان
يف ال الجواز يف يدخل فاالستحقاق العايص؛ وثواب املطيع عقاب عليه ويجوز والفعل،
وثواب املطيع عقاب مثل املستحيالت، يف وال العايص، وعقاب املطيع ثواب مثل الواجبات،

العايص.3
العقليات؛ من األول األصل يف أي التوحيد؛ يف الكالم بصفة املعاد موضوع يرتبط وقد
الكالم بني الكالم يف الحديث ويتأرجح كالم. وكالهما خطاب، أو قول والخرب خرب، فاملعاد

واجب هو بما يُخلُّ وال القبيح يفعل ال وأنه حسنة، هللا أفعال أن يعلم أن فهي العدل علوم وأما 3

يُظِهر وال آبائهم، بذنوب املرشكني أطفال يعذِّب وال حكمه، يف يجوز وال خربه، يف يكذب ال وأنه عليه،
ويعلِّمهم كلَّفهم، ما عىل يُقِدرهم بل يعلمون، وال يُطيقون ال ما العباد يكلِّف وال الكذابني، عىل املعجزة
إذا وأنه بينة، عن أحيا من ويحيا بينة عن هلك من ليهلك لهم؛ ويبنيِّ ذلك عىل ويدلهم كلَّفهم، ما صفَة
فعله فإنما آلم إذا سبحانه وأنه محالة، ال يُثِيبه فإنه ُكلِّف الذي الوجه عىل ُكلِّف بما وأتى املكلَّف كلَّف
يتعلق وفيما بأنفسهم. منهم بعباده نظًرا أحسن تعاىل أنه يعلم وأنه بواجبه، أخلَّ وإال ومنافعه لصالحه
ألنفسهم اختاروا ملا ذلك يف وا ُخريِّ ولو العصاة يُعاِقب وألنه التقييد، هذا من بد ال والتكليف بالدين
حاله من علم وإن املرء يبقى ربما فإنه وكذلك منهم، نظًرا أحسن هذه والحال هللا يكون فال العقوبة؛
جميع وأبطل وكفر الرتد أبقاه ولو الجنة، أهل من وكان الثواب منه سبق بما الستحق اخرتمه لو أنه
فيكون التبقية؛ دون االخرتام الختار واالخرتام التبقية بني يخريَّ لو أنه ومعلوٌم اآلخر، من اكتسبه ما
ونحن والسمع بالخرب املعلوم ص١٣٣). (الرشح، هذه والحال ألنفسهم، منهم لعباده نظًرا أحسن هللا
الطوالع، ص١٠٧؛ (االقتصاد، وأمثالهما والعقاب والثواب والنرش كالحرش بسماع، إليه الوحي من نعلم
الحرش إثبات ألن ا؛ جدٍّ وخفاء عبث محلُّ بالبداهة سيَّما بالعقل آجًال العقاب أو الثواب إدراك ص٢٢٠).
املطيعني وعد هللا أن يعلم أن فهو والوعيد الوعد علوم وأما ص١٤٩). (الدر، بالعقل يظهر ال والقيامة
الُخلف عليه يجوز وال محالة، ال عليه د وتوعَّ به وعد ما يفعل وأنه بالعقاب، العصاة د وتوعَّ بالثواب
عند أما ص١٣٥-١٣٦). (الرشح، يفعله ال ثم املستقبل يف فعًال يفعل أنه يُخِرب أن والُخلف والكذب.
إيجاد أن يعني توجد؛ لم أو ُوِجدت سواءٌ وامُلمِكنات، اإليجاد ترك أي ك؛ الرتَّ عليه جائٌز فإنه األشاعرة
ورؤية الرسل بعثة ذلك ومن ترك. شاء وإن فعل شاء إن تعاىل، حقه يف جائز أمٌر تركه أو ُممِكن كل

ص٤٢). الخريدة، (رشح املطيع وتعذيب العايص وإثابة الباري
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موضوع األول واالستخبار. والخرب والنهي األمر مثل للخطاب الكالم أو أزلية، كصنعة
كرسالة.4 النبوة يف لغوي علمي موضوع والثاني التوحيد، يف عقائدي ديني

بعد الخمسة األصول أحد والوعيد»، «الوعد هو مستقل كأصل املوضوع يبدو وقد
وكان والصفات، الذات موضوَعي ضم قد للتوحيد األول األصل كان فإذا والعدل؛ التوحيد
يكون العقليَّني، والقبح والحسن األفعال خلق موضوَعي عىل احتوى قد العدل الثاني األصل
األفعال بأحكام يتعلقان ألنهما نظًرا املعاد؛ أمور إىل يُشري والوعيد الوعد وهو الثالث األصل
والوعيد الوعد موضوع ارتبط لذلك املوت؛ بعد فيه واستمرارها التاريخ يف نتائجها حيث من
ويتداخل باألشاعرة. املعاد موضوع ارتبط حني يف باملعتزلة،5 الخمسة األصول من كأصل
من تمنع ال امُلطَلقة فاإلرادة واألصلح؛ الصالح يف أو األفعال خلق يف سواءٌ العدل أصل مع
قائم التكليف فإن للتكليف، نتيجة والوعيد الوعد كان وإذا لها. اإلنسانية الحرية اخرتاق
موضوعات عدة تشمل ألنها والوعيد الوعد «علوم» ى تُسمَّ وقد االختيار. وحرية العقل عىل
واألسماء كالنبوة السمعية املوضوعات وباقي والعدل، التوحيد العقليَّني؛ األصَلني تتناول
العقائد يف أنه لو االستحقاق مثل موضوعاته، أحد عىل والوعيد الوعد يرتكز وقد واألحكام.

عقيل.6 كمبدأ نفيه بعد االستحقاق تشخيص عىل أي السمعيات؛ عىل يرتكز رة املتأخِّ
إىل باإلضافة للترشيع مقياسان وهما والرضر، النفع عىل والوعيد الوعد تحديد ويقوم
املآل، يف بل الحال، يف والعقاب الثواب يعنيان ال فهما للحدوث؛ كمكان املستقبل مفهوم
فأفعال الرشيعة. يف والرضر النفع ملقياس استمرار بل عقاب، أو مكافأة مجرد وليسا

نجا من فكل نهى؛ ما عىل وأوعد أمر ما عىل وعَده األزيل، هللا كالم والوعيد الوعد السنة، أهل عند 4

قضية من يشء عليه يجب فال فبوعيده، العقاب واستوجب هلك من وكل فبوعده، الثواب واستوجب
نجا فمن ُمحَدث؛ بكالم أوعد ووعيد، ووعد ونهي أمٌر وإنما األزل، يف كالم ال العدل، أهل وعند العقل.
(امِلَلل، ذلك يقتيض الحكمة حيث من والعقل العقاب، استوجب فبفعله خرس ومن الثواب، استحق فبفعله

ص٦٣-٦٤). ج١،
العايص وعقاب املطيع ثواب بوجوب كقولهم والتوحيد، العدل أصحاب أنفسهم وا سمَّ «املعتزلة»، وهم 5

ص٦٤). الفقه، (رشح القديمة الصفات ونفي هللا، عىل
معها التي الرشوط (ب) باألفعال. املستَحقُّ (أ) مواضع: ثالثة يف يقع الباب هذا يف الكالم جملة 6

ص٦١١). (الرشح، االنقطاع؟ طريق عىل أم الدوام طريق عىل أهو االستحقاق؛ كيفية (ج) . تستَحقُّ
وما وطاعته؟ بمعرفته كلَّفني فِلَم ومشيئته إرادته مقتىض عىل خلقني إذا إبليس: اعرتاض هو وهذا

بمعصية؟ يترضر وال بطاعة ينتفع أال بعد التكليف يف الحكمة
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ِعَلل ونتائج، مقدمات متولِّدة، وأفعال مبارشة أفعال أفعال؛ وردود أفعال هي االستحقاق
األفعال يمثِّالن والوعيد الوعد فإن املبارشة، األفعال هي الدنيا أفعال كانت فإذا ومعلوالت.
لها. ِعلًال باعتبارها األوىل األفعال معلوالت أو األفعال نتائج أو األفعال ردود أو املتولِّدة
أصول علم أو الرشيعة موضوع وهو الحال، يف فقط ليس فعل، رد وله إال فعل يوجد ال

الدين.7 أصول علم أي العقيدة؛ موضوع وهو املآل، يف أيًضا بل الفقه،
االستحقاق بقانون يتعلق ما كل األول رئيسيَّني: قسَمني عىل املعاد موضوع ويشتمل
أو والعداوة الوالية أو الشفاعة أو االستثناء أو الخصوص فيه يجوز وهل إثباتًا، أو نفيًا
كل وبالتايل املوت؛ بعد الحياة يف املبدأ هذا تطبيق والثاني التوبة. ورشوط البشارة املوافاة
وما اآلخر واليوم الساعة، وعالمات القرب وحياة الروحاني أو الجسماني باملعاد يتعلق ما
ونار، وجنة وحوض، ورصاط للجوارح وإنطاق وكتبة وصحف وميزان حساب من فيه
عملية الثاني الجزء الحساب، سيتم له طبًقا الذي االستحقاق قانون هو األول فالقسم إلخ.
يأتي وال والتنفيذ. والحكم واملرافعة االتهام هو والثاني القانون، هو األول ذاتها. الحساب

املساءلة.8 رشط بالقانون العلم ألن األول؛ قبل الثاني

االستحقاق أفعال (2)

الشعور أفعال وليست العاقلة، الحرة الخارجية الشعور أفعال هي االستحقاق وأفعال
واملجانني بية الصِّ كأفعال العقل أو الحرية فيها تتوافر ال التي االضطرار أفعال أو الداخلية

يكون أن بني فرق وال املستقبل، يف عنه رضر دفع أو الَغري إىل نفع إيصال يتضمن خرب كل الوعد 7
عنه نفع تفويت أو الغري إىل رضر إيصال يتضمن خرب كل والوعيد كذلك. يكون أال وبني ا مستَحقٍّ حسنًا
يف االستقبال اعتبار من بد وال كذلك. يكون أال وبني ا مستَحقٍّ حسنًا يكون أن بني فرق وال املستقبل، يف

ص١٣٤-١٣٥). (الرشح، ًدا متوعِّ وال واعًدا يكن لم القول مع رضه أو الحال يف نفعه ألن الدين؛
اثنَي عن املعاد يف الثاني املرصد يف فيتحدث األول؛ قبل الثاني القسم «املواقف» يف اإليجي يضع 8

امُلنِكرين الحكماء مذهب حكاية يف (٣) األجساد. حرش يف (٢) املعدوم. إعادة يف (١) َمقصًدا: عرش
أصلهم عىل للمعتزلة فروع يف (٥) مخلوقتان؟ هما هل والنار؛ الجنة (٤) املعاد. أمر يف األجساد لحرش
األصحاب. مذهب تقرير يف (٦) والعقاب. الثواب يف هنا ها والنظر هللا عىل واإليجاب القول حكم يف
وناكر القبور يف املوتى إحياء (١١) التوبة. يف (١٠) الشفاعة. يف (٩) العفو. يف (٨) اإلحباط. يف (٧)
الكتب وقراءة والحساب وامليزان الرصاط من الرشع به جاء ما جميع أن يف (١٢) القرب. وعذاب ونكري

ص٣٧١–٣٨٤). (املواقف، حق األعضاء وشهادة والورود والحوض
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الذي العدل ُمكتَسبات من العقل وكمال اإلرادة حرية كانت وقد والساهي. النائم وأفعال
أفعال النبوة؛ ُمكتَسبات من الفردي اإلنساني الوعي استقالل وكان التوحيد، من تولَّد
هو والعمل النظر عىل القادر ومسئول. وعاقل حر فرد كل أفعال هي إذن االستحقاق
آبائه إىل ينتسب الذي أو املجنون أو الصبي أو الطفل وليس العاقل، الحر الواعي اإلنسان
كسبت بما نفس كل بالًغا. أو طفًال كفًرا، أو إيمانًا مثلهم فيكون عشريته؛ أو قومه أو
األطفال أفعال أخرى. ِوزر وازرٌة تزر وال عنقه، يف طائره أُلِزم قد إنسان وكل رهينة،
فليس غريها. يف أو النار يف العقاب يستحقون ال وبالتايل استحقاق؛ أفعال ليست بية والصِّ
التكليف. وسن البلوغ مرحلة بعُد يبلغوا لم ألنهم آبائهم؛ مثل النار يف املرشكني أطفال
الكفر إىل اإليمان من أو الثواب، له يصح حتى اإليمان إىل الكفر من الطفل يتحول وكيف
فيدخل أبوه كفر طفٍل ذنُب وما أبيه؟ جريرة الطفل يتحمل وهل العقاب؟ يستحق حتى
عن مسئولني األبوان كان إذا مثله؟ الجنة فيدخل أبوه آمن آخر طفل مقابل يف مثله، النار
وماذا لهما؟ بالنسبة الفرص تكافؤ وأين الطفَلني؟ مسئولية تقع فأين وكفرهما، إيمانهما
قبل اخرتم ولكنه كفر بعد وآمن عنه وارتد آبائه دين وأنكر وأدرك وبلغ الطفل شب لو
ولكنه العقل وكمال البلوغ بعد كفر ثم ُمؤِمن أٍب من الطفل شب لو وماذا أشده؟ يبلغ أن
مما جديد؛ من واألصلح بالصالح األطفال إيمان ارتباط يظهر هنا صغري؟ وهو اخرتم
مؤمنني املؤمنني أطفال يظل وكيف العقليات. دون السمعيات تأسيس استحالة عىل يدل
وليس يؤمنوا، حتى وبالغني أطفاًال كفاًرا الكفار أطفال ويظل يكفروا، حتى بالغني أطفاًال
أو الكفر إىل اإليمان من يتحولوا أن يُمِكنهم به الذي املسئول العاقل الحر الوعي لديهم
واإلدراك العقل وكمال البلوغ بعد املؤمنني أطفال ل تحوَّ ما فإذا اإليمان؟ إىل الكفر من
والعقل اإلدراك وكمال البلوغ بعد الكافرين أطفال ل تحوَّ ما وإذا الكفر، إىل اإليمان من
العاقل الحر الفعل ألنه االستحقاق؛ فعل هو األخري التحدي هذا فإن اإليمان، إىل الكفر من
وكمال البلوغ مرحلة قبل أبَويهم مثل الرشائَع األطفاِل ممارسَة وإن السابق. الفعل وليس
كما املعرفة إىل طريًقا ليس والتقليد يجوز، ال املقلِّد وإيمان وتبعية، تقليًدا تتم إنما العقل
َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا املقلِّد الكافر يُدان وكما العلم. نظرية يف ذلك وضح
وضح كما الواجبات أول فالنظر املقلِّد؛ املؤمن بإيمان يُؤَخذ ال كذلك ُمْقتَُدوَن﴾، آثَاِرِهْم
اإليمان إىل الكفر من بالغان عاقالن وهما األبوان ل تحوَّ لو وماذا العلم. نظرية يف أيًضا ذلك
إىل اإليمان من أو اإليمان إىل الكفر من معهما أطفالهما يتحول هل الكفر؛ إىل اإليمان من أو
وتحميل آخر، بجريرة فرد أخذ ذلك يكون أال الكفر؟ وما اإليمان ما يعرفون ال وهم الكفر،
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إىل األطفال يُدعى أن الطبيعي من كان وإذا البالغ؟9 العاقل مسئولية البالغ العاقل غري
منهم بالرباءة عليهم حكم يصدر أن املعقول غري فمن العقل، وكمال البلوغ بعد اإلسالم
برباءتهم الحكُم العقل إىل واألقرب بالغني. وغري عاقلني وغري ُمدِركني غري وهم البلوغ قبل
يف الرشعي الحكم كان ففيَم وإال بعداوتهم، وليس بمواالتهم الحكم منهم، بالرباءة وليس
كمال إىل يِصلوا ولم بعد يبلغوا لم فاألطفال والنساء؟ األطفال قتل بتحريم الحرب حالة
بد ال بل وحده، البلوغ يكفي وال وكفًرا. إيمانًا الغالب يف أزواجهن يُِطعن والنساء العقل،
العقل كمال يأتي وقد العقل، كمال يُصاِحبه ال قد العضوي فالبلوغ العقل؛ كمال من
طبًقا وبالغني أطفاًال مؤمنون بأنهم األطفال عىل يُحَكم وكيف العضوي.10 البلوغ قبل

والحمزية والخلفية والشبيبة والعجاردة والثعالبة األزارقة مثل الخوارج، فرق معظم موقف هو هذا 9

آبائهم حكم ُحكُمهم املرشكني أطفال الخوارج، فعند برش. وإىل الجمهور إىل يُنَسب وأحيانًا والنجدية،
إىل أديانهم عن أطفالهم موت بعد اختلفوا ثم آبائهم. حكم حكمهم املؤمنني وأطفال النار، يف يعذَّبون
ينتقلون ال موتهم حال يف عليها آباؤهم كان التي الحال عىل هم (ب) آبائهم. حكم إىل ينتقلون (أ) قوَلني:
حكم حكمهم وأن النار يف املرشكني أطفال أن ترى إذ بوضوح؛ ذلك عن األزارقة عربَّ وقد بانتقالهم.
ذراري من مات من بيان يف ص١٦٢). ج١، (مقاالت، آبائهم حكم حكمهم املؤمنني أطفال وكذلك آبائهم،
أطفال يف قالوا وكذلك آبائهم، مع النار يف وأنهم مرشكون، املرشكني أطفال أن األزارقة زعمت املرشكني،
الطفل يف هؤالء واختلف الجنة. يف إنهم ماتوا إذا موافقيهم أطفال يف وقالوا اإلسالم، أهل من مخالفيهم
اآلخرة، يف ألبَويه تابًعا يصري قال من فمنهم لهم؛ موافًقا وصار أبواه أسلم ثم أبَويه رشك حال يف مات إذا
ص٢٥٩). (األصول، أبَويه رشك حال يف مات ألنه املرشكني؛ حكم اآلخرة يف حكمه يكون قال من ومنهم
أطفال ذلك وقبل بلغ، إذا دعاؤه ويجب اإلسالم، إىل يُدعى حتى الطفل من الرباءة تجب العجاردة وعند
وهي واحد، يشء يف األزارقة قول إىل الخلفية صارت ص٤٣). ج٢، (امِلَلل، النار يف آبائهم مع املرشكني
لهم عمل وال النار يف املرشكني أطفال بأن قَضوا ص٩٦). (الِفَرق، النار يف مخالفيهم أطفال أن دعواهم
يف الكفار أطفال بأن ويقطعون النار، يف كلهم هؤالء إن الحمزية وقالت ص٤٥). ج٢، (امِلَلل، رشك وال
ركن وأنهم آبائهم، عذاب يف يشرتكون األطفال أن الثعالبة من فريق ويرى ص٤٨). (االعتقادات، النار
عىل يقدر هللا أن املعتمر بن برش وعند ص١٦٩). ج١، (مقاالت، أبعاضهم من بعض أي أركانهم؛ من
األطفال وأما ص١٦٢). ج١، (مقاالت، العذاب ا مستِحقٍّ كافًرا بالًغا لكان الطفل عذَّب ولو األطفال، عذاب

ص٢٦٨-٢٦٩). ج٢، الدواني، (رشح … الرسول لقول النار يف املرشكني أطفال أن عىل فالجمهور
عىل مات فقد طفًال مات فإذا البلوغ؛ قبل واجب منهم الرباء أن األطفال يف العجاردة من قوم وزعم 10

براء فهم وبناتهم أوالدهم من الُحلم بلغ من إن العجاردة وقالت ص٢٥٩). (األصول، منه الرباء وجوب
قَود فال باإلسالم يلفظ أن قبل قاتٌل قتله إن هذا فعىل حينئٍذ؛ فيتولَوه باإلسالم يُِقر حتى دينه ومن منه
دعوة يجب أنه العجاردة من ِفرقة وتزعم ص٣٢). ج٥، (الفصل، يُوَرث ولم يرث لم مات وإن دية، وال
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بني التسوية وتتم آبائهم، لكفر طبًقا وبالغني أطفاًال كافرون بأنهم أو آبائهم، إليمان
بعدهما؟ حكم صدر إذا والعقل البلوغ دور وما والعقل؟ الالعقل بني والبلوغ، الطفولة
إن التقليد؟11 سوى مقياس ألي وطبًقا قبلهما ُمخاِلف حكم يصدر فكيف عليهما وبناءً
ويزداد العاقل. واالختيار والتمثل باإلدراك بل بالوراثة، أو بالتقليد يحدث ال اإلنسان وعي
بالدية يتعلق فيما والكفر باإليمان األطفال عىل الحكم عىل املرتتِّب الفقه يف خطورة األمر
األطفال دماء تُستباح وبالتايل يُوَرث؛ وال يرث وال له دية ال الكافر الطفل فقتل واملرياث؛
األطفال عىل الحكم يف الوصول أن والحقيقة اآلباء. بجريرة أخذًا وُممتَلكاتهم وأموالهم
الذين املخالفني أطفال إىل األمر حقيقة يف يرجع إنما وأموالهم دمائهم استباحة حد إىل
العاقل البالغ غري قتل إن بطفل. وطفًال بواحدة، واحدة مخالفيهم؛ أطفال دماء استباحوا

االستحقاق.12 عن خارجة أفعاله ألن الرشع؛ يحرِّمها جريمٌة

ج١، (مقاالت، هو ويصفه اإلسالم إىل يُدعى حتى ذلك قبل منه الرباءة وتجب بلغ، إذا اإلسالم إىل الطفل
ص١٦٤).

من خروج منه لنا يبدو حتى أبًدا ُمسِلم الغالم يقولون: إذ (الخوارج) الثعالبة موقف هو هذا 11

نؤدي، ما مثل الفرائض من ويؤدي نعلم، ما مثل الدين من يعَلم من عىل بالكفر نشهد وكيف اإلسالم.
خصماءنا، يُخاِصم مجلس يف معنا وهو حجتنا بمثل خالفنا من عىل ويحتج منه، نتربأ مما ويتربأ ويتوىل
دمه، ونستحلُّ ره نكفِّ ذلك؛ غري حديثًا حدَّث ثم احتلمت. قد إني فقال: استيقظ ثم نام عينه غلبته إذا
الطفل بأن القول يجمعها ِفرق، عَرش ُمفِرتقٌة العجاردة ص١٧٨-١٧٩). (التنبيه، الظاملني؟ ملن إذن إنَّا
وقالت ص٩٤). (الِفَرق، هو يصفه أو اإلسالم إىل يُدعى حتى ذلك قبل منه الرباءة وتجب بلغ، إذا يُدعى
كفار الكفار أطفال وإن يكفروا، حتى وبالغني أطفاًال مؤمنون إنهم الثعالبة بقول الخوارج الواثقة
املؤمنني أطفال بأن وقالوا ص١٨٠). ج١، (مقاالت، البهيسية منهم وبرئت يؤمنوا، حتى وبالغني أطفاًال
املؤمنني أطفال يف وقالوا الواقفة الشبيبة وفارقت ص٤١). ج٢، (امِلَلل، كافرون الكافرين وأطفال مؤمنون
حتى وبالغني أطفاًال كفار الكفار أطفال وإن يكفروا، حتى وبالغني أطفاًال مؤمنون إنهم الثعالبة بقول

ص١٨٠). ج١، (مقاالت، يؤمنوا
ص٤٢١-٤٢٢). التوبة، ص١٨٩-١٩٠؛ الِفَرق، ص١٥٩؛ ج١، (مقاالت، األطفال قتل األزارقة وترى 12

أسطفالهم، وقتل مخالفيهم نساء قتل استباحوا أنهم منها أشياء، الدين من «الخوارج» جمعهم والذين
دار أن وأتباعه نافع وزعم النار، يف مخلَّدون مخالفيهم أطفال بأن وقطعوا مرشكون األطفال أن وزعموا
املرشكني أطفال أن وزعموا ص٨٣-٨٤). (الِفَرق، والنساء األطفال قتل فيها ويجوز كفر، دار مخالفيهم
مخالفيهم أطفال قتل الحنفي عامر بن نجدة استحل كما ص٣٣). ج٢، (امِلَلل، آبائهم مع النار يف

ص٨٧). (الِفَرق، ونسائهم
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اآلباء؛ بجريرة األطفال بأخذ الحكم يربِّر ال النقلية الُحجج عىل االعتماد أن والحقيقة
ُمحَكم من اللغة وملنطق التفسري ولقواعد للتأويل لخضوعها الظن تُعطي ال النقلية فالحجة
ِصيَغ ولشتى ومجاز، وحقيقة ل، ومؤوَّ وظاهر وعام، وخاص ، ومبنيَّ وُمجَمل وُمتشاِبه،
ال والكفر باإليمان الحكم إن الترشيع. غري والقصص النهي، أو األمر غري فالخرب الخطاب؛
أطفال بني التفرقة إىل إذن سبيل فال كذلك؛ ليسوا واألطفال البالغني، العقالء عىل إال يكون
يف بينهم فيما األطفال يرث أن ضري وال اآلخرة، يف أو الدنيا يف املرشكني وأطفال املؤمنني
ينطبقان ال حكمان ألنهما وكافر؛ مؤمن بني فرق ال اآلخرة، يف مًعا يُوَجدوا أن أو الدنيا
مثل: الفردية، املسئولية تؤكِّد بأخرى ُمعاَرضة النقلية الحجج هذه من كثريًا وإن عليهم.

امُلماِثلة.13 اآليات من وغريها ُقِتَلْت﴾، ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة ﴿َوإِذَا
األمر يُرتَك فقد آبائهم، بجريرة وبأخذهم األطفال بعذاب الحكم لصعوبة ونظًرا
بل االنتقام، طريق عن وال االستحقاق طريق عن ال غفر، شاء وإن عذب شاء إن هلل، اختياًرا
وإرجاع العدل أصل وعن االستحقاق قانون عن تخلٍّ وهذا واإلرادة. املشيئة صاحب ألنه
ألن فليس الجنة، يف املؤمنني أطفال كان ما وإذا اإلرادة. صفة إىل التوحيد، إىل املسألة
وكيف والتكليف.14 األمر إىل بعد يِصلوا ولم يبلغوا لم أطفال ألنهم بل مؤمنون، آبائهم
استحقوا يفعلوا لم وإن الجنة استحقوا فعلوا فإن باقتحامها، األطفال فيأمر ناًرا هللا ج يؤجِّ

األحاديث، وببعض نوح لسان عىل األقوال ببعض األزارقة احتجت فقد األزارقة؛ عىل حزم ابن يرد 13

خاص نوح وتوريثه؟ وراثته لزمت وإال املرشكني بأطفال فكيف املؤمنون، إال الجنة يف يدخل ال وبأنه
آباء كان وقد مرشَكني، كافَرين أبَوين من ومحمد إبراهيم كان وقد الناس، كل عىل ا عامٍّ وليس قومه عىل
مؤمنني؛ غري أنهم تعني ال املرشكني أطفال عىل الصالة عدم وإن الصحابة. آباء وكذلك كفاًرا األزارقة
ال الفاضل املؤمن فإن مؤمنني؛ غري أنهم عىل حجة ليس املواريث وانقطاع عليهم. يُصىلَّ ال فالشهداء
وكثري يموت. ثم املسلم العبد مال الكافر يرث وقد الكافر، عبده مال املسلم يأخذ وقد يُوَرث، وال يرث
ودفنهم الكفار أقاربهم من املسلمني ويورِّثون ا، مرتدٍّ مات إذا امُلرتدِّ ماَل املسلمني يورِّثون الفقهاء من

ص٩٣–٩٦). ج٤، (الفصل، مقابرهم يف
وجائٌز لهم، املجازاة غري عىل املرشكني أطفال النار يف هللا يُؤلِم أن جائٌز إنه الخوارج ِفَرق إحدى تقول 14
يجوز الروافض ِفرق إحدى وعند ص١٩٠). ج١، (مقاالت، بآبائهم يلحقون املؤمنني وأطفال يُؤلِمهم، أال
أطفال إيالم يف اإلباضية من كثري ووقف ص١٢١). ج١، (مقاالت، عنهم يعفو أن ويجوز هللا يعذِّبهم أن
فضًال. الجنة يُدِخلهم أن زوا وجوَّ االنتقام، طريق غري عىل هللا يُؤلِمهم أن فحبَّذوا اآلخرة، يف املرشكني
البعض وعند ص١٧٦). ج١، (مقاالت، التجويز ال اإليجاب طريق عىل يُؤلِمهم هللا إن قال من ومنهم

ص٥٣). ج٢، (امِلَلل، تفضًال الجنة يدخلوا أن أو االنتقام، سبيل عىل تعذيبهم يجوز اآلخر
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ثواب؟ أم عقاب هو هل الجنة؟ إىل منها يخرجون ثم النار األطفال يدخل وكيف النار؟
وعىل مكلَّف؟ غري وهو التهلكة إىل بنفسه ويُلقي النار يف نفسه يُقِحم ال من يُعاِقب وملاذا
وأين عنها؟ يُحِجم ومن النار يف نفسه يرمي من بني األطفال؛ بني التفرقة تتم أساس أي
حر واختيار عاقلة إرادة للطفل وهل النار؟ يف نفسه سيُلقي طفل وأي الطبيعي؟ الخوف
التكليف وقبل االخرتام بعد األطفال هللا يمتحن وهل واإلحجام؟ اإلقدام بني بهما يختار
دعوة تبلغهم لم للِذين وال للبالغني يحدث ال االمتحان ذلك إن الزمان؟ انقضاء وبعد
غري اإلسالم دعوة تبلغه لم والذي اآلخرة، يف وليس الدنيا يف املكلف البالغ فامتحان اإلسالم؛
التوحيد أصَيل إىل الوصول العاقل إمكانية من بالرغم االستحقاق خارج وأفعاله مكلَّف،

والعدل.15
عىل قادًرا ويجعله والتمييز، املعرفة عىل الطفل قدرات يف اآلخر البعض يُغايل وقد
عجز وإن الثواب نال استطاع فإن والعقل، التوحيد أصَيل إىل الوصول وعىل عقله إعمال
آبائهم، كفر عىل بناءً كفرهم عىل وعقابهم األطفال تكفري عىل فعٍل وكردِّ العقاب!16 نال
سواءٌ مؤمنني، األطفال فيُوَلد األول! الذر عهد من وراثيٍّا األطفال إيمان البعض يجعل قد
الجنة، دخل البلوغ قبل منهم مات ومن األوىل، «بىل» قولهم منذ كفار أو مؤمنني من ُولِدوا
البلوغ سن قبل حدث وراثة اإليمان ألن الفردية؛ املسئولية تنتفي أيًضا الحالة هذه ويف

اقتحموها لهم يقول ثم ناًرا اآلخرة يف لهم ج يؤجِّ هللا إن املرشكني أطفال يف األشاعرة بعض يقول 15

ويُؤَمرون ناًرا القيامة يوم لهم يُوِقد أنه إىل طائفة وذهبت ص١٢). (اإلبانة، الرواية بذلك جاءت كما
ص٩٣-٩٤). ج٤، (الفصل، النار أدخل منهم يدخلها لم ومن الجنة دخل منهم دخلها فمن باقتحامها،
ال وفيمن املجازين يف جاء إنما القصة هذه فيه الذي األثر ألن فباطٌل؛ نار لهم تُوَقد إنهم قال من وأما

ص٩٨). ج٤، (الفصل، البالغني من اإلسالم ِذكر يبلغه
بذلك وأقرَّ رضورة، صانعه وتوحيد العالم حدوث عرف إذا الطفل أن القدرية من الغيالنية زعمت 16

من مات من بيان يف كافر. فهو بضده أقر أو ذلك ضد اعتقد وإن مؤمن؛ فهو هللا، عند من جاء وبما
مؤمنًا، مات فقد مات ثم به وأقر ربه الطفل عرف إن الحرضمي مالك أبو وقال املرشكني. أطفال ذراري
وال مؤمنًا يكن لم يُِقر ولم يعرف لم وإن الكفر، لعذاب ا مستِحقٍّ كافًرا مات يُِقر ولم ربه عرف وإن
منهم (السلطانية) الشيطانية فإن الروافض أما مؤمنًا. يكن ولم مسلًما كان يعرف ولم أقر وإن كافًرا،
فهو اإلسالم دين وبتعاليم باهلل الطفل أقر إذا وقالوا باإلقرار، مأمور والعبد رضورية املعارف أن زعموا
ص٢٥٧–٢٦٠). (األصول، للعذاب ا مستِحقٍّ وال كافًرا وال مؤمنًا يكن لم به اإلقرار قبل مات وإن مؤمن،
ففي والعصيان الكفر منه عِلم وَمن الجنة، ففي بلوغه تقدير عىل والطاعة اإليمان منه هللا عِلم َمن وقيل

ص٢٦٨-٢٦٩). ج٢، الدواني، (رشح النار
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كافران؟ وأبواه آمن إذا أو مؤمنان، وأبواه وكفر الطفل بلغ لو يحدث وماذا العقل. وكمال
اإليمان كان وقد الكفر إىل اإليمان من أو اإليمان إىل الكفر من العاقل البالغ يتحول كيف
البعض يُحاِول وقد حر؟17 إرادي بفعل عنه التحول يُمِكن ال كونية وواقعة أوىل رضورة
بل النار، أو الجنة مرشكني أو مؤمنني األطفال دخول بتحريم كليًة املأزق من التخلص
أنه إال العقل، إىل أقرب وهو املكلَّفة، غري الطبيعية الكائنات إىل أقرب ألنهم ترابًا؛ يصريون
الوالَدين وتضحية له الناس وحب وضحكته الطفل براءة يف تظهر التي الحياة قيمة يُنِكر

سبيله.18 يف
يستحقون ال فإنهم مكلَّفني، غري داموا ما األطفال أن كله هذا يف العقل إىل واألقرب
فإن خطأً؛ الثواب من أشدُّ ً خطأ فالعقاب وأخطر، أقىس العقاب كان وملا عقابًا. وال ثوابًا
التمييز، عىل والقدرة العقل كمال إىل ويِصلوا يبلغوا حتى النار يف يكونون ال األطفال
املهم ولكن اآلخرة، يف يذهبون مكان أي يف املهم ليس استحقاق. أفعال أفعالهم وتُصِبح
تساوى وإن أقرب، الثواب إىل فاهلل والعقاب الثواب تساوى وإذا النار. يف ليسوا أنهم هو

أو مؤمن من ُولِدوا سواءٌ األول، الذر يف منهم السابق باإلقرار مؤمنني يُوَلدون أنهم الكرامية زعمت 17

أحدهما أو أبواه كان وإن كفره، عىل أقر كافَرين أبواه كان فإن نظر، وكفر منهم الواحد بلغ فإن كافر؛
لوجب مؤمنًا كافران أبواه الذي الطفل كان لو القول هذا عىل لهم فقلنا الدين. عن ا مرتدٍّ صار مؤمنًا
املؤمنني، ألطفال ذلك يُفَعل كما عليه ويُصيلَّ ل يغسَّ وأن املسلمني مقابر يف يُدَفن أن البلوغ قبل مات إذا
يكون أن أبَويه دين واختار بلغ لو أنه أيًضا ووجب الكافرين، دون للمسلمني ماله يكون أن ووجب
مؤمنون كلهم األطفال أن الكرامية وزعمت ص٢٥٧). (األصول، الجزية منه يُقبَل وال بِردَّته يُقتل ا مرتدٍّ
ص٢٥٩). (األصول، السابق إليمانه الجنة دخل بلوغه قبل منهم مات ومن األول، الذر يف بىل بقولهم
أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ الكريمة: اآلية وهي
أن الكرامية وزعمت .(١٧٢ :٧) َغاِفِلنَي﴾ َهذَا َعْن ُكنَّا إِنَّا اْلِقيَاَمِة يَْوَم تَُقولُوا أَْن َشِهْدنَا بََىل َقالُوا ِبَربُِّكْم
الذرية أن باألرصم منهم املعروف فزعم بينهم؛ فيما اختلفوا ثم األول، الذر يف الكل من ُوجد قد اإليمان
لم وإن إيمانًا إجابتهم فصارت فأجابوا، التوحيد عن ُسئلوا وإنما باإليمان، مأمورين يومئٍذ يكونوا لم
وُولد إيمانًا ذلك كان لو لهم فقلنا طاعة. منهم الجواب وكان مأمورين، كانوا أكثرهم وقال طاعة. تكن
ثم األول، اإليمان بعد رشك أطفالهم من يظهر لم ألنه املرشكني؛ أوالد اسرتقاق للمسلمني يُجز لم عليه
املجنون وعن يبلغ، حتى الصبي عن القلم «ُرفع النبي: قول والعقل بالبلوغ الوجوب تعليق عىل الدليل

ص٢٥٦-٢٥٧). (األصول، يستيقظ» حتى النائم وعن يُفيق، حتى
وجميع الُحلم قبل يموتون الذين املسلمني أوالد وجميع الرسول بن إبراهيم إن يقول ثمامة كان 18

ص٣٧). ج٥، (الفصل، ترابًا يصريون لكن أبًدا الجنة يدخلون ال اإلسالم مجانني
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عداوة أو مواالة الطفل يستحق ال أقرب. الجنة إىل فاإلنسان والنار الجنة بني االستحقاق
أقرب.19 املواالة إىل البلوغ قبل يكون فإنه طبيعة ألنه نظًرا ولكن العقل، وكمال البلوغ قبل
ًال، تفضُّ وال ثوابًا ال الجنة، يف األطفال يكون أن والطبيعة العقل إىل األقرب كان لذلك
بني ذلك يف فرق وال معطاء، فيَّاض والعقل خرية والطبيعة الخري، إىل أقرب ذلك ألن بل
رشط وهو العقل كمال لهما يحدث ولم يبلغا لم فكالهما الكافرين؛ وأطفال املؤمنني أطفال
بالبلوغ؛ ليسمرشوًطا والنظر استداللية، نظرية املعارفكسبية كانت إذا خاصًة التكليف،
العقليات؛ هو النظر إليه يصل ما وأهم جسدي. كماٌل البلوغ أن حني يف عقيل بلوٌغ النظر
بعد يهم وال والعقل، الحرية وإثبات والصفات، الذات إثبات والعدل، التوحيد أصال أي
يف معروف هو ما عىل يكون، ال وقد بخاطر النظر يكون وقد ودقيقاتها. تفريعاتها ذلك
أنه والحقيقة والوعيد، الوعد أصل يُضاف وقد األوىل.20 النظرية املقدمات يف العلم نظرية
يمنع ال وهذا القدماء. عند واإلمامة واإليمان النبوة مثل العقليات، من وليس السمعيات من

وال والية حكم وال كفر حكم وال إيمان حكم البلوغ قبل لألطفال ليس العجاردة من أخرى ِفرقة قالت 19

الثعالبة أما ص٢٦٠). (األصول، ناًرا وال جنة أطفاًال ماتوا إذا يُنِزلوهم أال هؤالء أُلِزم وقد عداوة. حكم
فقال الطفل؛ أمر يف اختلفا أن إىل واحدة يًدا عجرد بن الكريم عبد مع كان فقد عامر بن ثعلبة أصحاب
من العجاردة فتربأت بالجور. ورًضا للحق إنكاًرا منهم نرى حتى وكباًرا صغاًرا واليتهم عىل أنا ثعلبة
ويُدَعوا، يُدِركوا حتى وعداوة والية من الطفولية حال يف حكم لهم ليس قال أنه أيًضا عنه نُِقل ثعلبة.
أدع وال بذلك منه ألبدأ إني وقال عبيدهم، من الزكوات يأخذ وكان كفروا، أنكروا وإن فذاك قِبلوا فإن
من باطل منهم ظهر إن إال األطفال والية عىل فالثعلبية ص٤٨-٤٩). ج٢، (امِلَلل، خالفه يف اجتهادي
والية املرشكني ألطفال وال املؤمنني ألطفال ليس إنه الثعالبة فقول ص٤٩). (اعتقادات، التكليف وقت
ص١٦٧). ج١، (مقاالت، يُنِكروه أو به فيُِقروا اإلسالم إىل فيُدَعون يبلغوا، حتى براءة وال عداوة وال
لهم ليس ألنه أطفاله؛ من وبرئنا تولَّيناه وأسلم الرجل استجاب إذا الخوارج) (العجاردة الصلتية وتقول
إذا أنه الصلتية وذكرت ص١٦٦-١٦٧). ج١، (مقاالت، فيقبلونه اإلسالم إىل فيُدَعون يُدِركوا حتى إسالم
حينئٍذ فيُدَعون يُدِركوا حتى إسالم لهم ليس ألنه أطفاله؛ من وبرئنا تولَّيناه وأسلم الرجل لنا استجاب
اإلسالم إىل يُدَعوا حتى عداوة وال والية املرشكني ألطفال وال املؤمنني ألطفال ليس فيقبلونه. اإلسالم إىل

ص٢٥٩). األصول، ص٤٨؛ اعتقادات، ص٤٤؛ ج٢، امِلَلل، ص٩٧-٩٨؛ (الِفَرق، يُنِكروا أو فيقبلوا
التنبيه، ص١٩٠؛ ج١، (مقاالت، الجنة يف عندهم واملؤمنني املرشكني فأطفال املعتزلة؛ موقف هو هذا 20

املعارف ألن والكعبي؛ مبرش بن وجعفر حرب بن وجعفر اإلسكايف عند الجنة يف واألطفال ص٤١).
باكتساب قال من فعند األطفال؛ إيمان وجوب وقت يف اختلفوا وقد ص٢١٠-٢١١). (األصول، كسبية
اإليمان، عليه وجب اإليمان منه صح َمن فكلُّ صحته؛ وقت اإليمان وجوب وقت أن املعتزلة من املعارف
النظَّام إن ثم فيه، رشًطا البلوغ وليس املعرفة إىل املؤدي االستدالل معه صح الذي العقل تمام عند وذلك
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واستمراًرا، نتيجة فعل لكل أن أو ذاتها، يف قبيحة أو ذاتها يف حسنة األفعال ر تصوُّ من
الواجب يف أو االستحقاق قانون يف كله ذلك وتلخيص جنسها، من األفعال نتائج وأن
وإن العقيل. الوجوب ألجل بل العقاب، يقبح وال الثواب ألجل الفعل يحسن فال العقيل؛
بمجرد الثالثة الحالة يف أو الثانية الحالة يف رضوري فيها فالنظر سمعية املوضوعات كانت
ثم الذات معرفة أي النفس؛ معرفة املعارف أصل يظل ولكن األوىل،21 الحالة يف سماعها
مؤمنني بني فرق ال الجنة، يف األطفال كون بني تعاُرض وال والعدل. التوحيد أصَيل معرفة
فالعقل العقل؛ تمام بعد والكفر لإليمان طبًقا والعقاب للثواب استحقاقهم وبني وكافرين،
العقليات، أصَيل إىل أي والعدل؛ التوحيد إىل يِصل ولم عاقًال كان فإذا التكليف. رشط
يف بالرضورة وليس العقل، تمام يف اإلنسان فكمال العقاب؛ ودوام بل العقاب، استحق
العقل.22 تمام يحصل وال البلوغ يقع وقد البلوغ، قبل ا تامٍّ العقل يكون فقد البلوغ؛ وقت

يعَلم أن العالم من وغريه نفسه ورأى عاقًال هللا خلقه من عىل واجٌب قالوا حرب بن وجعفر واإلسكايف
ال؟ أم يرى أن يجوز هل ال، أم جسم صانعه هل ذلك بعد بباله خطر إن ثم صانًعا، وللعالم له أن
إن يُعاَقب أن لصانعه هل بباله خطر وإن واالستدالل. النظر بعده فعليه ال؟ أم ملنفعة الخلق خلق هل
قول بمثل برش بن جعفر وقال عليه. يقطع وال ذلك يُجيز أن فعليه ال؟ أم عقابه يُديم أن له هل عصاه؟
دائًما، عاقبه يعرفه ولم ربه عىص إن يعَلم أن الفكر عىل أوجب فإنه الوعيد؛ يف إال ذلك جميع يف النظَّام
غري من العاقل عىل واإليمان املعرفة بوجوب املعتمر بن برش وقال بالعقل. يُعَرف الوعيد دوام أن وزعم
الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب أيًضا انظر املعرفة. يف واالستدالل النظر أوجب أنه إال خاطر،

النظر. وجوب سادًسا: العلم، يُفيد النظر رابًعا: العلم، نظرية الثالث:
ذلك عىل مات إذا لكنه كافر، وال بمؤمن ليس عقله كمال قبل الطفل إن املعتزلة من الباقون قال 21

يأتي أن بنفسه معرفته بعد يلزمه قال من فمنهم البلوغ؛ قبل عقله أكمل إذا فيه واختلفوا الجنة. دخل
يأِت لم فإن بنفسه، معرفته من الثانية الحال يف بعقله ُكلِّف ما وكل والتوحيد العدل معارف بجميع
أن فعليه بالرشع إال يعلم ال الذي وأما كافًرا، هلل عدوٍّا صار بنفسه معرفته من الثانية الحال يف بذلك
الهذيل. أبي قول وهذا العذر، يقطع وجٍه عىل األخبار سماع حال من الثانية الحال يف بمعرفته يأتي
واعترب الثالثة. الحال يف ذلك عليه يجب وإنما واعتبار، ِفكر حال الثانية الحال إن املعتمر بن برش وقال
ال ص٢٥٧-٢٥٨). (األصول، االستدالل فيها يُمِكن مهلًة مبرش بن وجعفر حرب بن وجعفر اإلسكايف
التعبد تحت يدخل أن يصح ما بيان يف ص٤٧). (اللطف، اإليجاب ألجل بل الثواب ألجل الفعل يحسن
الثامن: الفصل الكامل، اإلنسان الثالث: الباب أيًضا انظر ص٢٦–٢٨). (اللطف، واملفسدة اللطف من

األفعال. صفات ثالثًا: والقبح)، (الحسن الغائي العقل
ذلك يف ناقضوا لكنهم الجنة، أهل من كان طفًال مات من بأن قولهم الناس يف أفَشوا فقد املعتزلة وأما 22

العقلية، املعارف بجميع عقله كمل إذا الطفل عىل اكتساب الدينية املعارف بأن منهم القائلني بإيجاب
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الساهي أو املجنون صالة تُقبَل وال الرشع، يف الجسدي البلوغ رشُط العقيل الكمال إن بل
يف أو التكليف، رشَط العقل كون يف الِفَرق تختلف وال الُحلم، بلغ ولو حتى النائم أو
األصول هذه كون يف فقط الخالف إنما والعدل، التوحيد وبأصَيل العقلية باملعارف القول
ملعارضته رشعيٍّا؛ بطالنًا اآلباء بجريرة أخذًا األطفال عذاب يبطل لذلك رشعية؛ أم عقلية
قبل وليس الفعل بعد ُمؤاَخذ فاإلنسان األمة؛ إجماع هذا وعىل الجلية، الوحي نصوص
وإذا بعد؟ يتم لم والفعل قبله مؤاخذًا يكون فكيف الفعل، بعد مؤاَخذًا كان وإذا الفعل،
فإن الحنفاء، دين وهو والطبيعة العقل دين الفطرة وكانت الفطرة، عىل يُوَلد اإلنسان كان
الجنة، مكانهما ويكون مؤمننَي، يموتان وبالتايل عليه؛ يموتان كَليهما واملجنون الصبي
الجن أو املالئكة األخرى؛ الحية املوجودات من غريهم دون البرش، عىل إال ذلك ينطبق وال
يتوالدون كانوا إن والشياطني والجن لهم، أطفال وال يتوالدون ال فاملالئكة الشياطني. أو
عىل جزاء دار الجنة كون ذلك ينفي وال ورشيعتنا، ووحينا برسلنا مثلنا مكلَّفني غري فإنهم
يفعل ماذا يهم وال والطبيعة، العقل إىل أقرب الخري كان ملا ل تفضُّ دار أيًضا ألنها األعمال؛
طبًقا ألصله وتطبيق العدل عىل ذلك داللة بل سادتها؟ أم ُخدامها هل الجنة؛ يف األطفال
أطفال من املؤمنون يُدَفن إذ الدنيا؛ يف عميل فقٌه ذلك عن وينتج االستحقاق.23 لقانون

النار. يف للخلود ا مستِحقٍّ كافًرا مات له حصولها وقبل فيه املعرفة وجوب ه توجُّ بعد مات إذا حتى
َمن ومنهم الهذيل. أبو قال وبه بنفسه، معرفته من الثالثة الحال يف عليه املعرفة هذه أوجب َمن ومنهم
مدًة فيها اعترب من ومنهم املعتمر. بن برش قال وبه بنفسه، معرفته من الثالثة الحال يف عليه أوجبها
ا مستِحقٍّ كافًرا مات يستدل ولم مضت إذا املدة تلك إن يقول وكلهم ذلك. عىل واالستدالل النظر يُمِكن
بطالن هذا ويف املسلمني. أئمة عند بلوًغا يكون الذي السن وال الُحلم بلغ قد يكن لم أن دون الخلود،
املعتزلة ويُشاِرك ص٢٦٠-٢٦١). (األصول، الجنة يف األطفال إن يقولون: بأنهم العامة عىل تمويههم
بل األطفال، هللا يعذِّب أن يجوز ال الحكم بن هشام فعند الروافض؛ مثل األخرى الِفَرق بنص ذلك يف
وال ص٤٧). ج٢، (امِلَلل، الجنة يف الكفار أطفاُل امليمونية وعند ص١٢١). ج١، (مقاالت، الجنة يف هم
وال ص٩١). (الِفَرق، ذلك يف األزارقة وتُخاِلف ونسائهم، مخالفيهم أطفال قتل (الخوارج) الصفرية ترى

ص٥٦). ج٢، امِلَلل، ص١١٧؛ (الِفَرق، وتخليدهم وتكفريهم املرشكني أطفال قتل يَرون
بوجوب األشاعرة من تِبعه وَمن القالنيس العباس أبو فقال أيًضا؛ السنة أهل موقف هو وهذا 23

اإليمان صحة وقُت غياث بن وبرش ورضار الحسن أبو وقال العقل. جهة من العاقل عىل العقلية املعارف
الرشع جهة من إال وجوب وال والبلوغ، العقل اجتماع عند وجوبهما ووقت العقل، كمال وقُت واملعرفة
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أموالهم. من لهم يُجَعل ذلك ومع أبَويهم، وبني بينهم ويُحال املسلمني، مقابر يف املرشكني
ارتدوا ثم مسلمني آباءٍ من كانوا ولو ُمرتدِّين. يكونوا لم آبائهم دين عىل وكانوا بلغوا ولو

أن عىل اإلجماع صح وقد فباطل، آبائهم بعذاب يعذَّبون إنهم قال من وأما ص٢٥٦-٢٥٧). (األصول،
صوم، أو صالة تعطيل أو قذف أو خمر رشب أو أجنبية وطء أو قتل من بلوغهم قبل األطفال عملت ما
أحًدا هللا يؤاِخذ ال أنه يف خالف ال وكذلك يبلغوا، لم ما ذلك من بيشء اآلخرة يف مؤاَخذين غري فإنهم
عاشوا لو مما يعملوا لم بما األطفال يؤاِخذ هللا يكون أن امُلحال فمن الرسول؛ عن ا نصٍّ يفعله لم بما
ال أنه لزنى عاش ولو مات بالًغا إنسانًا أن يف اثنان يختلف وال عملوا، بما يؤاخذهم ال وهم لعملوه بعده
يعمل لم بما أحًدا يجزي ال أنه فصح ا؛ نصٍّ هذا ظن ممن هللا أكذب وقد يعمله، لم الذي بالزنى يؤاخذ
مؤاَخذون أنهم وال النار يف أنهم وال كفاًرا فيهم أن يعني ال صح إن الرسول فقول يسن؛ لم مما وال
ال الذين املجانني وأما ص٩٧-٩٨). ج٤، (الفصل، بعد يعملوه لم مما به عاملني لكانوا عاشوا لو بما
يف وهم مؤمنني فماتوا لوا، بدَّ وال وا يغريِّ ولم مؤمنني، حنفاء امللة عىل يُوَلدون فإنهم يموتوا حتى يعقلون
هللا، صبغة هو اإليمان وأن اإليمان، عىل الناس فطر أنه عىل هللا نص وقد ص٩٩). ج٤، (الفصل، الجنة
فإن مميِّزون. عقًال كلهم مؤمنون واملالئكة الجن ومن آدم بني من هللا خلقها نفس كل أن يقينًا فصح
وخرج الصبغة، وهذه الفطرة وهذه العهد هذا بدَّل َمن حاشا بإيمانهم الجنة كلهم استحقوا كذلك ذلك
الجنة، أهل من فهم ذلك؛ من شيئًا وا يغريِّ لم األطفال أن ندري وبيقني التبديل. عىل ومات غريه، إىل عنها
املالئكة فيه تدخل وهذا حنيًفا، مات فقد دينه عن الشياطني تحتاله أن قبل مات من كل أن يقينًا وصح
هو واحد كل من األصل وأن اإليمان، عىل داخلة الغواية أن يقينًا وصح مخلوقني، له عباًدا واإلنس والجن
من بالثابت وصح الجنة، إال دار أي وال النار يدخلون ال أنهم وصح الجنة، يف مؤمن كل وأن اإليمان،
إذا قائل: قال فإن الجنة. ففي واملرشكني املسلمني أطفال من يبلغ لم من جميع أن وصحيحها السنن
يف النصوص به جاءت ما عند نقف إنما ُقلنا: للصبيان. جزاء وال كذلك فالجنة جزاء دار النار إن ُقلتم
األعمال ألصحاب فهي ل؛ وتفضُّ جزاء دار الجنة وأن فقط، جزاء دار النار بأن النص جاء فقد الرشيعة؛
ص٩٨-٩٩). ج٤، (الفصل مجرد هللا من ل وتفضُّ جزاء دار له عمل ال وملن أعمالها، بقدر جزاء دار
وهو الجنة. ُخدام هم بل يعذَّبون، ال املعتزلة وقالت الجنة. أهل من املرشكني أطفال إن النووي وقال
من مات من أن عىل أجمعوا فإنهم السنة أهل وأما ص٢٦٨-٢٦٩). ج٢، الدواني، (رشح دليل بال قول
منهم املتحرِّجون ف وتوقَّ الجنة؛ يف املؤمنني مع يكون كذلك، ومات مجنونًا وبلغ صغريًا املؤمنني ذراري
يف تضاغيهم ألسمعتك شئت «لو النبي: قول فيهم فُروي فيهم، األخبار الختالف املرشكني أطفال يف
باقتحامها؛ فيؤَمرون نار لهم يُوَقد أنه عباس ابن وعن الجنة.» أهل قوم «إنهم آخر: خرب ويف النار.»
النار يف تضاغيهم روى الذين هم هؤالء وعىس الجنة. أهل من وصار شيئًا النار ترضه لم اقتحمها فمن

ص٢٦١). (األصول،
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دينه؛ عىل كانوا أبَويهم أحد أسلم ولو األصل. عىل لبقائهم ُمرتدِّين يكونوا فلم بلغوا بعدما
أقرب.24 البالغني إسالم إىل الطفولة فدين

والنية. القصد تتطلب أيًضا فإنها العقل، وكمال البلوغ االستحقاق أفعال تتطلب وكما
املرشوط غري والعمل بالنيات، فاألعمال استحقاق؛ فعل ليست بها هللا يُراد ال التي والطاعة
قصد دون حسنة بأفعال والزنديق الهوى صاحب أتى فإن استحقاًقا، يكون ال بالنية
ما وإذا الفعل. استحقاق رشط هي النية ألن كذلك؛ تُعتَرب ال فهي كفره، يف وهو منه
وتكون وقصد، نية فتلك ذاته يف حسن ألنه حسن بفعل الزنديق أو الهوى صاحب أتى
التي الحسنة الكتاب أهل أفعال مثل وذلك النظري، الكفر من بالرغم استحقاق فعل
والعدل، التوحيد أصَيل يف اضطرابهم من بالرغم الثواب، عليها ويستحقون عليها يُؤَجرون
املجويس كفر وإن العدل. يف والخالص وبالخطيئة التوحيد، يف والتجسد بالتثليث وقولهم
الطاعة فتلك األخرى، الديانات بسائر لكفره هلل طاعته يعني ال بمجوسيته املجويس إليمان
طاعة يكون األول واالستدالل النظر حتى وال والنية. بالقصد وليست والتبعية باملصادفة
رشوط من املوضوع إىل والتوجه النظر إليه. والقصد معرفته منه الهدف يكن لم إن هلل
بالقصد بل باملصادفة، موضوعه بالتعرفعىل يكون ال النظر قيمة إعالء وإن النظر، صحة
ألنه والسهو؛ الخطأ أفعاُل االستحقاق أفعال يف تدخل ال كما الواجبات.25 أول وجعله إليه

أطفال من طفل أظهر فإن يشء. عقله وتمام بلوغه قبل الطفل عىل يجب ال أصحابنا أصول وعىل 24

هللا. إىل أمره أصحابنا وقال مسلًما. مات إنه حنيفة: أبو قال فقد عليه، ومات اإلسالم حكمة املرشكني
ماله نجعل ولكنَّا الدين، عن يفتناه لئال موته قبل أبَويه وبني بينه ونحول املسلمني مقابر يف ندفنه لكنَّا
عىل الفقهاء وأجمع ا. مرتدٍّ حنيفة أبو وجعله ا مرتدٍّ نجعله لم أبَويه دين واختار وبلغ يمت لم ولو ألبَويه.
من املسلمان ورثه ذلك عىل مات فإن ا، مرتدٍّ يكن لم الردة كلمة أظهر لو املسلمني أوالد مع الطفل أن
أصحابنا فقال أحدهما؛ فأسلم كافَرين أبواه كان إذا الطفل يف واختلفوا املسلمني. مقابر يف وُدِفن أبَويه
نسب اعترب كما أبيه، دين منه مالك واعترب حنيفة. وأبو الشافعي قال وبه أحدهما، بإسالم مسلًما يصري

ص٢٥٨-٢٥٩). (األصول، أبيه
أنه هؤالء زعم فقد واإلباضية؛ الهذيل أبو ومنهم بها، هللا يُراد ال طاعة أصحاب مذهب هو هذا 25

قال فقد القدرية، من وأتباعه الهذيل أبو قال كما بها، هللا يريد ال ممن كثرية طاعات وجود يصح
يف هلل مطيع وهو إال زنديق وال هًوى صاحب األرض يف ليس أنه وزعم بها، هللا يُراد ال كثرية بطاعات
ال ممن هلل طاعات وقوع صحة دعوى عىل الهذيل أبو واستدل كفره، جهة من عصاه وإن كثرية أشياء
يكون أن وجب أوامره جميع ترك يعرفه ال من كان فلو زواجر، بإزائها هللا أوامر إن قال: بأن يعرفه
كان ولو املعايص، جميع إىل صار فقد الطاعات جميع ترك من يكون وأن زواجره، جميع إىل صار قد
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املشكلة وضع أوًال:

إذن االستحقاق فعل كفر. ذنب أي عىل اإلرصار أن حني يف والنية، القصد منها ينتفي
أفعال تلزم وال العزم.26 وعقد اإلرصار سبق مع والقصد اإلرادة عىل القائم الفعل هو
كان لذلك مسئول؛ غري معذور فإنه الدعوة تبلغه لم ومن الدعوة، بلغته َمن إال االستحقاق
واإلعالن. البالغ حامل أي الرسالة؛ من ا مشتقٍّ اسمه وكان التبليغ، الرسول واجبات أحد
وأصبح األرضكان من ركن أي يف استحقاق أفعال أفعاله أصبحت الرسالة بلغته َمن فكل
األطفال أفعال كانت وإذا معرفته، وغياب بجهله معذوًرا كان الدعوة تبلغه لم ومن مكلًَّفا،
القدرة من بالرغم بلوغها، عدم يُعاِدل فهمها وعدم الدعوة بلوغهم فإن االستحقاق خارج

كفر لكل تارًكا املجويس صار وإذا الكفرة، سائرة أديان وعىل ومجوسيٍّا ونرصانيٍّا يهوديٍّا الدهري كذلك
ألنه الكفر؛ أنواع من تركه ما هلل ومطيع عنها، نُهي قد التي بمجوسيته عاٍص أنه عِلمنا املجوسية سوى
الطاعة من خصلة ال ولكن ظننته، ما عىل وزواجره هللا أوامر يف األمر ليس له: فقلت برتكهما. مأمور
يُضادُّ منها نوع كل ُمتضادَّة، خصال وتُضادُّها إال اإليمان من خصلة وال ُمتضادَّة، معاٍص وتُضادُّها إال
من يخرج وقد واالستلقاء، واالضطجاع والقعود القيام بمنزلة وذلك الطاعة، تُضادُّها كما اآلخر النوع
يخرج كذلك أضداده، من واحد بنوع القعود من يخرج وإنما أضداده، جميع إىل يصري ال َمن القعود
آخر نوًعا يُضادُّ الكفر من النوع ذلك ألن كلها؛ للطاعات املضاد الكفر من واحد بنوع هلل طاعة كل عن
ص١٢٦). (الِفَرق، الهذيل أبو جهله وإن نفسه يف واضح وهذا الطاعات. سائر يُضادُّ كما الكفر، من
قد اإلنسان أن ذلك ومعنى الهذيل، أبي مذهب عىل بها، يُراد ال بطاعٍة (الخوارج) اإلباضية قالت وقد
ج١، (مقاالت، به أراده وال الفعل بذلك هللاَ يقصد لم وإن به هللا أمره شيئًا فعل إذا هلل مطيًعا يكون
إال يصح ال ذلك إن والجماعة) السنة (أهل أصحابنا وقال ص٥٣). ج٢، امِلَلل، ص٧٢؛ الِفَرق، ص١٧٢؛
به يقصد لم وإن فعله يف هلل مطيًعا كان به استدل إذا صاحبه فإن األول؛ النظر وهو واحدة، طاعة يف
منه طاعٌة معرفته بعد منه يصح فال هللا عرف فإذا معرفته، قبل إليه تقرُّبه الستحالة هللا؛ إىل التقرب
ال ممن هلل الطاعة إن والجماعة السنة أهل وقال ص١٠٥). (الِفَرق، إليه بها التقرَب قصده بعد إال هلل
فإن هللا، معرفة إىل وصوله قبل عليه الواجب واالستدالل النظر وهو واحد، يشء يف تصح إنما يعرفه
هللا، إىل به التقرب األول النظر لذلك بفعله قصد يكن لم وإن به، أمره قد ألنه هلل مطيًعا يكن ذلك يفعل
إىل األول بالنظر ل توصَّ إذا ذلك يُمِكنه ألنه إليه؛ التقرب بها قصد إذا إال سواها هلل طاعة منه تصح وال
(الِفَرق، واستدالله نظره قبل به عارًفا يكن لم إذا إليه به التقرب األول النظر قبل يُمِكنه وال هللا، معرفة
وبالنظر األول. النظر إىل كالقصد إليه التقرب بها يقصد وال هللا يُراد ال بطاعاٍت وقال ص١٢٥-١٢٦).

ص٧٨). ج١، (امِلَلل، عبادة والفعل بعد، هللا يعرف لم فإنه األول
يكون قد (أ) قوَلني: عىل معصية يكون هل والخطأ؛ السهو طريق عىل اإلنسان من يقع فيما واختلفوا 26

بعض قال لذلك ص١٥٠)؛ ج١، (مقاالت، بقصده يقع أن إال معصية ذلك يكون ال (ب) معصية. ذلك
ص١٧٢). ج١، (مقاالت، كفٌر كان ذنب أي عىل اإلرصاُر اإلباضية
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

والنية القصد أفعال العقول، كاميل البالغني أفعال هي إذن االستحقاق أفعال فهمها.27 عىل
لم من أو والنسيان والخطأ السهو وأفعال واملجانني بية الصِّ أفعال وليست التبليغ، بعد
القابلة األفعال االستحقاق. قانون عليها ينطبق التي هي وحدها األفعال هذه الدعوة، تبلغه

يعذَّب ال وأنه تبلغه، لم من ال بلغته من إال النذارة تلزم ال ا نصٍّ الدعوة؛ تبلغه لم فيمن الكالم 27
جاء وهكذا عليه، عذاب ال فإنه أصًال اإلسالم يبلغه يكن لم من أن بذلك فصح رسول؛ يأتيه حتى أحد
ورأيت عليه. مالمة ال معذور فإنه الدين واجبات من الباب يبلغه لم من وكذلك الرسول، عن النص
له الزمة هي بل باطل، وهذا تبلغه. لم من وال بها جاهًال كان َمن تلزم ال الرشائع أن إىل يذهبون قوًما
بأمر وذلك الوالدة. بعد بلغ إذا يُوَلد لم من كل وإىل كلهم، الجن وإىل كلهم اإلنس إىل بُعث الرسول ألن
هو والسدى سًدى، أحٌد يكون أن النص أبطل وقد أحد. منه يُخصَّ أن يجوز ال عموٌم وهو ا، نصٍّ هللا
َمن وإن فقط. املعرفة عن وَمغيبه بجهله معذور ولكنه األمر، هذا فأبطل يُنهى؛ وال يؤَمر ال الذي امُلهَمل
عليه ففرٌض نذارته بلغته فإذا عنه، البحث عليه ففرٌض األرض أقايص من كان حيثما النبي ِذكر بلغه
والخلود الكفر استحق فقد وإال لذلك، وطنه عن والخروج له الالزم الدين وطلب واتباعه به التصديق
النبي بعث حني يف إنه الخوارج من قال من قول يُبِطل ذكرنا ما وكل القرآن. بنص والعذاب النار يف
ويُبِطل النار، إىل كفاًرا ماتوا الحال ذلك يف ماتوا فإن رشائعه، ومعرفة به اإليمان األرض أقايص يف يلزم
يشءٌ أحًدا يلزم ال إنه القائلة الطائفة حجة فهذه قالوا فإن الغيب. علم أحد وسع يف وليس هللا، قول هذا
ِبنيتهم واحتمال وسعهم يف فهو الناس ُكلِّف ما كل ألن فيها؛ لهم حجة ال ُقلنا تبلغه. حتى الرشائع من
ُكلِّفوه وإنما يفعلوه، لم إن به يعذَّبون تكليًفا ذلك يُكلَّفوا ولم عنهم، ذلك بمغيب معذورون أنهم إال
نصه، يبلغه ولم ُمجَمًال الحكم أعراض له أن الرسول عن بلغه ومن يبلغهم. حتى يعذَّبون ال َمن تكليَف
القول إن ص٨٢-٨٣). ج٤، (الفصل، هلل عاٍص فهو وإال األمر ذلك طلب يف نفسه اجتهاد عليه ُفِرض
الدعوة تبلغه لم ممن باهلل الجاهل البالَغ الرشع جعل وقد ال وكيف مرتوك، النار يف املرشكني أطفال بأن
وإنه العقل بمجرد مكلَّف غري إنه الدعوة تبلغه لم الذي يف نقول وكذا اإلسالم: فخر وقال معذوًرا؟
للعصيان، موافًقا وال لإليمان، منافيًا يكون مما أي يشء؛ عىل يعتقد ولم كفًرا وال إيمانًا يِصف لم إذا
مخلًَّدا النار أهل من وكان مقدوًرا يكن لم يِصفه، ولم عقده أو وعقده، الكفر وصف وإذا معذوًرا. كان
عقاب. وال ثواب اآلخرة يف له يكن ولم مكلًَّفا، يكن لم رشيعة دعوة تبلغه لم من ص٤٥). الفقه، (رشح
من عدٌل الدنيا يف والبهائم األطفال إيالم أن كما له، عقابًا يكن ولم منه عدًال ذلك كان اآلخرة يف عذَّبه إن
أن كما الطاعة، عىل له بثواب وليس منه فضل فهو اآلخرة يف عليه أنعم وإن يشء. عىل بعقاب وليس هللا
دعوة تبلغه لم الذي هذا كان وإن الطاعة. عىل بثواب وليس منه فضٌل الجنة املسلمني ذراري إدخاله
شاء وإن عدًال، اآلخرة يف عذَّبه هللا شاء إن كافر، وال بمؤمن فليس توحيًدا وال كفًرا معتقد غري اإلسالم
ثوابًا به يستحق ال الرشع ورود قبل فعًال فعل عاقل كل ص٢٦٣-٢٦٤). (األصول، فضًال عليه أنعم
وصفاته وِقدمه صانعه وتوحيد العالم حدوث عىل عليه الرشع ورود قبل العاقل استدل فإن عقابًا. وال
فإن عليه؛ ثوابًا هللا من ا مستحقٍّ بذلك يكن ولم مؤمنًا ًدا موحِّ كان واعتقده، ذلك فعرف وحكمته وعدله
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الحسنة النية فيها وتتوافر والروية، التدبر عىل القائمة املقصودة، املؤثِّرة األفعال هي للُحكم
املدح ة املستَحقَّ األفعال وهي البالغ. العاقل الحر املكلَّف هو الفعل وصاحب السيئة. أو
عليه يرتتب أن دون فقط املدح يقبل قد فالفعل والعقاب؛ الثواب من يتبعهما وما والذم
األوىل درجتنَي؛ عىل إذن فاالستحقاق عقاب؛ عليه يرتتب أن دون فقط الذم يقبل وقد ثواب،
والعقاب.28 الثواب وهو هللا عند استحقاق والثاني والذم، املدح وهو الناس عند استحقاق
واإلمساك فعل، الفعل عدم ألن سلبي فعٌل فالرتك الرتك؛ وعىل الفعل عىل يكون واالستحقاق
الداخل، إىل الخارج من له تحويل هو التحقق عن الفعل منع وإن لفعل، إتيان الفعل عن
فعل أو داخيل شعور فعل هو بل عدًما، فعًال ليس الفعل فعدم اإلمكان؛ إىل الواقع ومن
الفعل عدم وعىل الفعل عىل والعقاب فالثواب التخارج. من وتمنعه بالشعور تحيط إرادة

والضالل الكفَر عليه الرشع ورود قبل اعتقد أنه ولو عليه. منه فضًال ذلك كان ونعيمها بالجنة عليه أنعم
وليس ذلك، فله التأييد عىل بالنار هللا عذَّبه فإذا ذلك. عىل العقاب ا مستحقٍّ يكن ولم وُملِحًدا، كافًرا لكان
من عدل وذاك استحقاق، غري من الدنيا يف واألطفال البهائم كإيالم إيالم منه؛ ابتالء هو وإنما بعقاب
النهي موافقة واملعصية املعصية، عىل والعقاب األمر، موافقة والطاعة الطاعة، عىل يكون الثواب هللا!
والعقاب بالثواب الحكم فاستحال أحد؛ عىل نهي وال أمر فيها يرد لم حالة يف واملسألة األمر، ومخالفة
بن وأحمد ثور وأبي والثوري واألوزاعي والشافعي ومالك األشعري مذهب هذا األفعال. من يشء عىل
ُمستدلٌّ استدل لو ص٢٤-٢٥). (األصول، عمر بن رضار أصحاب والرضارية الظاهر وأهل وداود حنبل
ولو ثوابًا، به يستحق كان ما ذلك وعرف وصفاته صانعه وتوحيد العالم حدوث عىل الرشع ورود قبل
كان ما الرشع ورود قبل إنسان كفر ولو عليه. تفضيًال ذلك كان كثرية ِنعًما به معرفته بعد هللا أنعم
والبهائم األطفال من له ذنب ال من بإيالم كابتدائه منه، عدًال ذلك كان عليه عذَّبه وإن عقابًا، ا مستحقٍّ

ص٢٠٢-٢٠٣). (األصول،
الغري، حال اتضاع عن يُنِبئ قوٌل والذم والعقاب. الثواب يف يتبعهما وما والذم املدح باألفعال املستِحقُّ 28

يكرهه فعٌل واملعصية املعصية. عىل يُستحقُّ وهذا هللا، جهة من العقاب يتبعه (أ) رضبنَي: عىل وهو
الغري، حال عظمة عن ينبئ قوٌل واملدح هللا. جهة من العقاب يتبعه ال (ب) الرتبة. من نوع من الغري
الثواب يتبعه ال ما (ب) الطاعة. عىل يُستحقُّ وذلك هللا، جهة من الثواب يتبعه ما (أ) إىل: أيًضا وينقسم
مثل الفعل، إىل يرجع األول رشطان: العقاب املستِحقُّ الذم يف الرشط املستِحق. للنعمة القابل املدح فهو
جهة من الثواب يتبعه واملدح الصبي، استبعاد قبحه؛ يُعَلم أن وهو الفاعل إىل واآلخر قبيًحا، يكون أن
واآلخر حسنة، عىل زائدة منفعة تكون أن وهو الفعل إىل يرجع األول رشطان: استحقاقه يف والرشط هللا،
األول رشطان: له هللا جهة من يتبعه ال وما زائدة. صفة له بأن عامًلا يكون أن وهو الفاعل إىل يرجع
اإلحسان وجه قاصًدا يكون أن وهو الفاعل إىل يرجع والثاني إحسانًا، يكون أن وهو الفعل إىل يرجع

ص٦١١–٦١٤). (الرشح، إليه
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فعل، عدم واملكروه فعل فاملندوب سلبي؛ واآلخر إيجابي أحدهما مختلفان؛ فعالن ألنهما
كان فإذا الفعل. عدم ثواب األول، مثل ثواب أيًضا له والثاني الفعل؛ ثواب ثواب، له واألول
الجماد غري فاإلنسان التحقق. عن اإلرادة امتناع أي معنًى؛ الفعل عدم فإن حركة الفعل
سكوٌن الجماد يف أنه حني يف إرادي، فعٌل اإلنسان عند الفعل عدم ألن الفعل؛ عدم حالة يف
والثاني قبيح األول الكفر؛ عدم مثل ليس اإليمان فعدم األفعال؛ عدم يتشابه وال طبيعي.
والقبح الحسن فصفات الصفة؛ يف ُمتماِيزان فإنهما اإلرادي الفعل يف تشابها فإن حسن.

األفعال.29 يف موضوعية

والثواب املدح استحقاق كيفية يف متعلَّقه، ما يفعل لم املوصوف بأن العلم أن يف الذم، استحقاق 29
بعقاب قال ألنه هاشم أبي تكفري ص٦٣٨–٦٤٤). الرشح، ص١٧٧–١٨٠؛ (األصلح، والندب بالواجب
عليها، والرد الشبهة (ص٢٣٥-٢٣٦). الذم استحقاق ص١٨٤–١٨٩). (الِفَرق، معصية فيه ليس من

(ص٢٧٠–٣١٠). الفعل وعدم الفعل يف والكفر اإليمان تَساوي عدم معنى، ال عىل الذم استحقاق
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االستحقاق قانون ثانًيا:

األعمال. جنس من الجزاء أن أو امليسء، وعقاب املطيع ثواب االستحقاق قانون ويعني
الجهل؛ ال العلم صفاته ومن يكذب ال فاهلل مًعا؛ والسمعيات العقليات يشمل قانون وهو
يظلم؛ ال عادل هللا أن كما التوحيد. أصل عن أي والصفات؛ الذات عن تعبري فالقانون
الحسن إىل استناًدا العقول مقتضيات ومن العدل عن تعبريًا أيًضا القانون يكون وبالتايل
يف الجزاء سيتمُّ وعليه األنبياء، رسالة من جزء فهو السمعيات؛ يشمل كما العقليَّني. والقبح
فإنه وبالتايل الحاكم؛ يف أو الفرد يف سواءٌ باألعمال، اإليمان ربط عىل يقوم أنه كما املعاد.
السمعيات. يف موضوَعني آخر اإلمامة وموضوع واألحكام األسماء موضوع أيًضا يشمل

االستحقاق؟ نفي يُمِكن هل (1)

ونتائجه، الفعل بني الرضوري لالرتباط نفٌي األمر واقع يف هو االستحقاق قانون نفي إن
النظرية املقدمات يف الوجود نظرية يف العامة األمور يُنايف ما وهو واملعلول، العلة بني
األفعال نتائج وتكون معلولها. إىل تؤدي علة كل أن كما نتيجة، إىل يؤدي فعل فكل األوىل.1
نتيجة إذن الثواب ِعَللها. جنس من املعلوالت تكون كما ذاتها، األفعال نوع من املقصودة
للنار، طبيعية نتيجة االحرتاق أن كما للمعصية، طبيعية نتيجة والعقاب للطاعة، طبيعية
قانون الطبيعة. وقانون العقل قانون بني ذلك يف فرق ال للربودة، طبيعية نتيجة والتجمد
القانون قلب يُمِكن وال طبيعي، قانون الوقت نفس يف وهو عقيل، قانون إذن االستحقاق

أو الوجود ميتافيزيقا ثانيًا: الوجود، نظرية الرابع: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب انظر 1
واملعلول. العلة (٥) الواجب، العامة» «األمور



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ذلك يعني وال وطبيعة. عقًال هناك أن طاملا إبطاله، أو إيقافه أو خرقه أو عكسه أو
من وهو العدل ُمكتَسبات أحد األفعال وخلق االختيار فحرية اإلنساني؛ السلوك يف حتمية
هدم بالعقليات.2 السمعيات تتأسس بل بالسمعيات، العقليات هدم يُمِكن وال العقليات،
االضطراب وإيقاع اإلنساني السلوك عىل وقضاء للطبيعة تدمري هو إذن االستحقاق قانون
وغياب التوجيه ونقص والضياع الثقة عدم عىل اإلنسانية الحياة وتأسيس فيه، والعشوائية
وبالقانون بالعقل يُوثَق وكيف العايص؟ ويُثاب املطيع يُعاَقب فكيف املستقبل. إىل التطلع
كل ويُنَزع ضمان كل يُقىضعىل كيف يشء؟ بأي يُوثَق كيف املستقبل؟ يف تدمريه تم ما إذا
املطيع ثقة وضياع الحارض، عىل ذلك أثر بل العقاب، أو اإلثابة هو املهم ليس اطمئنان؟
بني سواءً النهاية يف الحال دام وما فيها. فيستمر بإساءته امليسء واعتزاز فيعيص، بطاعته
يف االستمرار ففيَم ثوابه، وامليسء عقابه املثيب فينال سيقلب األمر دام وما وامليسء، املطيع
عىل وقضاءً اإللهية للحكمة وهدًما بالعقل استخفاًفا ذلك أليس العصيان؟ ترك أو الطاعة
اإلنسان يعيش كيف قانون؟ يحكمه ال عالٍم يف يعيش أن اإلنسان يستطيع كيف الرشائع؟
واإلرادة؟ املشيئة مُلطَلق اإلنسان مصري يُرتَك كيف أعماله؟3 نتائج يضمن ال وهو حياته
كان أحدها ُطبِّق لو وُمتناِقضة، ُمتعاِرضة قوانني تطبيق احتمال أمام األفعال تُرتَك كيف
فعل قد أيًضا اإلنسان ولكن اإلرادة، حر هللا أن صحيٌح عدًال؟ كان اآلخر ُطبِّق ولو ظلًما

يُعتَمد أال حقه من الذي الباب هذا يف بالعقليات السمعيات خلط «وربما الجبار: عبد القايض يقول 2

ص١٥). (األصلح، العقول» أدلة عىل إال فيه
العقاب وال الطاعة يف الثواب هللا عىل يجب ال إذ عام؛ بوجٍه األشاعرة موقف هو االستحقاق قانون نفي 3
عىل يحكم أو يفعل فيما يُنَسب وال منه، قبح وال فبعدله عاقب وإن فبفضله، أثاب إن بل املعصية، عىل
يعذِّب أن يجوز ص١٨١–٢١٧). ج٢، (العضدية، يريد ما ويحكم يشاء ما هللا يفعل ظلم، أو جور
عىل يقدر لم من عذَّب لو ص١٣٠–٢١٧). ج٣، الفصل، ص٢٩–٣٢؛ (الحصون، العايص م وينعِّ املطيع
يشاء من يعذِّب وإنه ص٨٢-٨٣). ج٣، (الفصل، ظلًما يسمعه لم إذا ظلًما كان ملا طاعة من به أمر ما
وال هللا، قبَّح ما إال قبيح وال هللا، ألزمه ما إال أحًدا يلزم ال وإنه يرحمه، أن يشاء من ويرحم يعذِّبه، أن
الحق دونه وما دونه من كل عىل هللا حجة. وال حق هللا عىل ألحد يلزم ال وإنه هللا، ن حسَّ ما إال حسن
عدًال ولكان له، ذلك لكان مخلَّدين النار يف واألنبياء واملالئكة املطيعني عذب لو البالغة؛ والحجة والواجب
إذ ذلك كل وإن منه. وعدًال ا حقٍّ وكان له، ذلك كان مخلَّدين الجنة يف والكفار إبليس م نعَّ ولو منه. ا وحقٍّ
عليه يجب ال أنه يف ص٧٧-٧٨). ج٣، (الفصل، وظلًما وجوًرا باطًال صار يفعله ال أنه وأخرب هللا أباه

ص٨٤). (االقتصاد، املعصية وعقاب الطاعة
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االستحقاق قانون ثانيًا:

ذلك كان وإذا وعدل. ثابت قانون يحكمه لعالٍم طبًقا مصريه يعرف أن ويريد واجتهد
حيث اآلخرة يف معروًفا يكون أن فاألوىل والكفارات، بالديات يتعلق فيما الدنيا يف معروًفا
يف خطورة تُوَجد أال بالعبد؟ املالك عالقة باإلنسان هللا عالقة وهل جور. وال هناك خطأ ال
كل ويتحول واالجتماعي، السيايس املستوى إىل الديني املستوى من العالقة هذه تتحول أن
يشاء؟ كما الحاكم أو املالك فيه يترصف مملوك عبد إىل إنسان وكل إله إىل حاكم أو مالك
ما العبد مع السيد يفعل خالًصا، إقطاعيٍّا تصوًرا والعبد، السيد ر تصوُّ التصور، أليس
حق وأين املعصية؟ عىل والعقاب الطاعة عىل الثواب حق حتى حق، أي للعبد وليس يشاء
الناس؟ بني املساواة وحق العبيد حرية حق األقل عىل أو األسياد عىل العبيد ثورة الثورة؛
الضعيف؟4 حقوق دون القوي إرادة مجرد والضعيف القوي بني العالقة تكون وكيف
وملاذا واستحقاًقا؟ عدًال العقاب يكون حني يف استحقاًقا، وليس فضًال الثواب يكون وكيف
استحقاقه إليه يُعطى حني يف لواجبه، أداءً حقه أُعطي ما إذا اإلنسان عىل التفضل يتم
العقاب؟ وفرض بالثواب التصدق اإلله شيمة من وهل فيه؟ تهاون ما إذا العقاب من
بهذا فقط؟ للعقاب االستحقاق يكون حني يف االستحقاق، دون بالثواب االبتداء يجوز وملاذا
الثواب، يف منه العقاب يف رغبًة وأكثر العفو، إىل منه االنتقام إىل أقرب هللا يكون التصور
العقاب فيُعطي باملعصية م يتنعَّ ولكنه تفضًال، الثواب فيُعطي بالطاعة يتضجر هللا وكأن

وإن أثابهم هللا شاء إن بل الثواب، عليهم يجب لم فأطاعوه العباد كلَّف إذا هللا أن «األشاعرة» تدَّعي 4

املؤمنني! جميع وعاقب الكافرين لجميع غفر لو يُبايل وال يحرشهم. ولم أعدمهم شاء وإن عاقبهم، شاء
عبيده يف ف ترصُّ التكليف ألن هذا اإللهية؛ صفاته من صفة يُناِقض وال نفسه، يف ذلك يستحيل وال
معنى وال مفهوم! غري الثالثة باملعاني واجبًا وكونه االبتداء سبيل عىل آخر ففعٌل الثواب أما ومماليكه!
عوًضا يكون الثواب ألن ثواب؛ العادة يف عليه يجب عبده يستخدم من أن نسلِّم ال … والقبح للحسن
ذلك فليس ِعوض ألجل كان فإن عبده، ألنه مواله يخدم أن العبد وحق الرق! فائدة فتبطل العمل عن
فإنه ملكه يف تعرف إذا ِمنَّا واملالك العباد، بجميع امللك مالك سبحانه ص٩٥-٩٦). (االقتصاد، منفعة!
عىل يجب ال فكذلك ملكه، يف يترصف بأن يشء املجازي املالك عىل يجب لم وإذا يشء، عليه ألحد يجب ال
أهل مذهب عىل أفعاله يف العدل ص٣٧٧-٣٧٨). (املسائل، أوىل بطريق ذلك كان بل الحقيقي، املالك
يف الترصف وهو موضعه، يف اليشء وضع فالعدل يريد؛ ما ويحكم يشاء ما ملكه يف يترصف أن السنة
(امللل، الترصف يف وظلم الحكم يف جور منه ر يُتصوَّ فال بضده، والظلم والعلم املشيئة، مقتىض عىل امللك
املتعني، اإلنسان الثالث: الباب انظر األفعال. خلق يف والكسب للجرب القديمة الحجة وهي ص٦٣). ج١،

الجرب. ُحَجج (ج) جربية؟ أفعال الداخلية الشعور أفعال هل (١) الداخلية، الشعور أفعال ثانيًا:
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

هلل. وقاٍس سوداوي تصوُّر هذا عدًال؟ والعقاب فضًال الثواب يكون ملاذا وتشفيًا! استحقاًقا
العقاب؟ يف كريًما ويكون الثواب يف هللا يقرت ملاذا واستحقاًقا؟ عدًال كالهما يكون ال فلماذا
إن االستحقاق؟ لقانون طبًقا والعقاب واإلرادة، والجود للكرم طبًقا الثواب يكون ملاذا أو
عنه هللا فيتنازل العقاب أما استحقاق، عن الثواب يكون أن العكس؛ هو األلوهية إىل األقرب
أخذوا أنهم حني يف العدل، أهل ال الرحمة أهل بأنهم األشاعرة يُعَرف أن والعجيب بالعفو.
الجنة أُدِخلنا ولو العدل. فيه وجب فيما الرحمة وجعلوا الرحمة، فيه وجبت فيما العدل
تفضًال ثوابًا يقبل ال كرامة له ولكن له عمل ال والذي لها. مستِحقني نكون ال عمل غري من
ال الثواب إن الفائزين! آخر وهو سباق يف األوىل الجائزة يأخذ كما يفعله، لم يشءٍ عىل
إحسانات عبيد اإلنسان أصبح وإال استحقاًقا، يكون بل إحسانًا، أو إنعاًما أو تفضًال يكون
نتائج إن إحساناتنا»! عبيد إال أنتم «وما الحاكم إحسانات عبيد الناس وألصبح اآلخرين،
حقوق وإن واستحقاًقا، كسبًا أسفل من تأتي بل وِمنَّة، هبًة أعىل من تأتي ال اإلنسان أفعال
بعد وقًرسا عنوًة منهم لها استخالًصا تكون بل الحكام، من وهبة ِمنَّة تكون ال الشعوب
بني رضوري ارتباط هناك حضارات. لعدة أعمار ويف أجيال لعدة يطول ألجله نضال
يشء إىل طريًقا الثواب وجد وملا طاعة، هناك كانت ملا وإال فصله، يُمِكن ال والثواب الطاعة
سواء الدنيا، يف تحدث للفعل نتيجة مجرد بل هللا، من انتقاًما العقاب ليس له. جزاءً يكون
وانتقال جديدة، بداية نقطة إال املوت وما مستمرة. الحياة كانت ملا بعده، أو املوت قبل
العقوبة أن ومع والفكر. واألثر والقدوة، السنة خالل من الجماعة فعل إىل الفرد فعل من
أنها إال للجاني إيالم أنها مع املستقبل، يف مصلحة ورعاية الحارض يف زجر أنها إال إيالم
إنه وغيظ. وتشفٍّ إيالٌم العقاب أجل من فالعقاب وإصالح. إرشاد أخرى؛ آالم عن تخفيف
املبدأ من تخرج ال فالواقعة ذنب؛ بغري هللا يُعاِقب بأن العدل، ر تصوُّ عىل الخروج ليصعب
الخطاب. يف عنه ُمعَلنًا قائًما املبدأ يظل بعُد تحدث لم الواقعة كانت وملا عليه. تعتمد وال

استحقاق.5 والعدل كرم، الفضل متعارضان؛ مبدآن والعدل الفضل إن
والحسب؟ النسب والجود؟ الكرم البديل؟ وما االستحقاق؟ علة العمل يكون ال وكيف
وإن العمل. من عدًال أكثر لالستحقاق آخر مقياس يوجد ال عمل؟ يف يتحقق ال الذي اإليمان

يف الثواب عليه يجب وال له، ُخِلق ملا ميرسَّ وكلٌّ دليل، والعمل منه، عدٌل والعقاب هللا، من فضٌل الثواب 5
ص١٩٣–٢٠٢). ج٢، (العضدية، فبعدله عاقب وإن فبفضله، أثاب إن بل املعصية، يف العقاب وال الطاعة
يُعاِقب وقد منه، تفضًال العبد يستوتجبه ما أضعاف الثواب يُعطي قد عادٌل عباده، عىل ل متفضِّ هللا
يف عادل هللا هللا، عىل الحجر إحالة يف ص١٨٦). (الفقه، منه فضًال يعفو وقد منه، عدًال الذنب عىل
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االستحقاق قانون ثانيًا:

عدله، فوق هللا قدرة ر تُصوِّ إنما لالستحقاق كمقياس العمل لنفي تُقال التي الحجج كل
كيف والقدرة؟ للعظمة مقياًسا الرتك عىل هللا قدرة تكون فكيف حكمته؛ فوق وإرادته
ُمكتَسباته؟ أحد والعدل العدل، عىل التوحيد يقيض كيف العدل؟ عىل والقدرة اإلرادة تغلب
بالفم الشكر وليس الثواب. يستلزم فعٌل الشكر فإن النِّعم، عىل شكًرا الطاعة كانت وإذا
الجحود ويكون بالنفس، اإلرضار دون بالنِّعم والتمتع والطاعة بالفعل يكون بل وحده،
بل لالستحقاق كأساس العمل ينفي ال إذن النِّعم عىل هللا فشكُر العقاب؛ يستوجب فعًال
هللا شكر يكون وال العقاب. يستحق فعٌل الجحود أن كما الثواب يستحق فعٌل ألنه يؤكِّده؛
ضئيلة مكافأة وهي أحد، من مكافأة ينتظر ال فاهلل هللا؛ مكافأة يُمِكن ال إذ النِّعم؛ عىل مكافأة
ال اإلنسان إن عليه. أحد من هبة ليسا ووجوده اإلنسان حياة أن كما النِّعم، لِعَظم بالنسبة
الحياة نعمة يويفِّ لن فإنه اإلنسان عمل فمهما لها؛ واستبقاءً السابقة النعم أجل من يعمل
النعم، وهو الِكَرب يف املتناهي بني مختلفان مستويان وهذان حقها. واإلبداع والعقل والوعي

يفعل عما يُسأل ال واألمر، الخلق له ترك، شاء وما فعل شاء ما يشء، عليه محجور غري أفعاله كل
ورض، ونفع ورش، خري من عليهم وبغضبه به يبتليهم ما بجميع خلقه يف عادل وإنه ص٨٢). (األصول،
غري من فيبقى به وعَد فضٌل الثواب ص٢٨). (اإلنصاف، ونرص وهزيمة وسقم، وصحة وألم، ولذة
يَُعد وال فضل، ألنه عنه؛ العفو وله فيه، يترصف أن له عدٌل والعقاب نقص. الوعد يف الُخلف ألن وجوب؛
عليه يُستحقُّ ال وجود هو حيث من الوجود ص٣٧٨). (املواقف، العقالء عند نقًصا الوعيد يف الُخلف
الجبايل، عيل أبي بن السالم عبد بهشم أبي أتباع البهشمية، وعند ص١٤٧). ج١، (امللل، وعقاب ثواب
وقد ص٩٦-٩٧). االقتصاد، ص٤٤؛ (اعتقادات، ذنب عنه يصدر أن غري من العبد هللا يُعاِقب أن يجوز

رة: املتأخِّ العقائد يف قيل

ال��ع��دل ف��ب��م��ح��ض ي��ع��ذِّب وإن ال��ف��ض��ل ف��ب��م��ح��ض يُ��ِث��ب��ن��ا ف��إن

ص١١؛ املريد، تحفة ص١٠-١١؛ (الجوهرة،
ص١٠٢) السالم، عبد رشح

أيًضا: ويُقال
ت��ب��دي��ل ف��ي��ه ل��ي��س ق��ول��ه إذ م��س��ت��ح��ي��ل ال��ش��رع ف��ي ذا ل��ك��ن
ل��ل��ه��داة ال��ت��ه��ذي��ب ل��ه ك��م��ا ال��ع��ص��اة إث��اب��ة ل��ه ف��ه��و

ص٥٥-٥٦) القول، ص٥٥؛ (الوسيلة،
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يف ليست موجودة، بل معطاة ليست الحياة ونَِعم اإلنسان. شكر وهو الصغر يف واملتناهي
أحد. يهبها أو إنسان يمتلكها أن من بكثري أضخم فهي الوجود؛ مقولة يف بل امللكية مقولة
الثمن، دفع فعليه البضاعة استلم قد اإلنسان دام ما املحض: التجاري التصور من ويُخىش
النعم؟ شكر إىل حاجة يف هللا وهل املشرتيات. عظمة مع يتفق ال بخًسا ثمنًا كان ولو حتى
ال اإلنسان فعل إن لألمانة؟ وتحقيق للرسالة أداء أم النعم عىل شكر اإلنسان أفعال وهل
وهو هللا، من لفعله اإلنسان واكتساب اإلنسان لفعل هللا احرتام هو بل هللا، عىل فرًضا يكون
مخلوقه وصفيه، وخليله ومعشوقه، هللا حبيب اإلنسان التوحيد. من العدل ُمكتَسبات أحد
الرب يف إياه وتكريمه له، سيًدا وجعله له، الكون وخلق إليه، الوحي إرسال بدليل وكليمه،
بالنفسوضٌع الثقة حالة يف الحياة يف اإلنسان وضع إن ألجله.6 املخلوقات وتسخري والبحر،
واجب. عىل شكر وال لواجباته تأدية عمله نتائج أحد، من جوًدا أو كرًما وليس ذاته من
ُمتكافئنَي؛ فغري عليها والثواب هللا ِنَعم أما ُمتكافئنَي، بني إال يجوز ال االستحقاق قانون إن
هللا عىل يعودان والعقاب الثواب أن االستحقاق يعني ال االستحقاق. وليس امُلنِعم شكر هذا
الكون، وسنن الطبيعة وبقوانني وبنتائجه بفعله اإلنسان ثقة تزداد ولكن رضر، أو بنفع
بالرضورة يتطلب ال التكليف إن اإلنسان.7 ملصلحة الوحي أتى وإنما العاملني، عن غني فاهلل
وإثباتًا تأكيًدا التكليف يكون قد بل القيم، وموضوعية الذاتية األفعال صفات عىل القضاء
الحرية، عىل القيم موضوعية تقيض وال ببعض. بعضها األصول ارتباط عىل يدل مما لها؛
واستقالًال عمليٍّا ثباتًا الحرية تُعطي القيم فموضوعية لها؛ رشط هي العكس عىل بل

األشاعرة ويُعطي ص١٣٥-١٣٦). (املعالم، البرصة ملعتزلة خالًفا الثواب الستحقاق علة يكون ال العمل 6
عىل يقدر ال أو الرتك عىل يقدر أن فإما الثواب، إعطاء هللا عىل وجب لو (أ) ذلك: إلثبات ثالثًا حجًجا
الرتك عىل يقدر لم وإن بالنقصان، موصوًفا للذم ا مستِحقٍّ يصري أن وجب الرتك عىل قدر فإن الرتك،
وقعت وقد والطاعة، الشكر تُوِجب عظيمة ِنعًما العبد عىل هلل إن (ب) مختاًرا. فاعًال كونه يف قدٌح فذلك
ألنه العبد فعل وقع (ج) أَُخر. أشياء يُوِجب ال الواجب ألن للثواب؛ ُموِجبة وليست النعم، ُمقاِبل الطاعة
هلل، فعًال يكون العبد ففعل للمسبَّب. فاعل السبب وفاعل هللا فعل وهو يُوِجبه، الداعي مع القدرة مجموع
ص٣٨١-٣٨٢). اإلرشاد، ص١٤٨؛ املحصل، ص١٣٥-١٣٦؛ (املعالم، هللا عىل شيئًا يُوِجب ال هللا وفعل
الجود ألن التناقض؛ فظاهر الجود حيث من للمطيعني إيصاله يجب أنه الثواب يف القاسم) (أبو قوله أما
يفعله. أال له يجوز ال ما هو والواجب يفعله، وأال يفعله أن لفاعله يجوز ما هو والتفضل التفضل، هو

ص٦١٩). األصول، (رشح الجود؟ حيث من يجب هذا إن يُقال فكيف
ص٣٨٤–٣٨٦. النهاية، 7
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وتعبه ومشقته اإلنسان جهد يضيع وملاذا موضوعها. مواجهة يف مبارشة وتجعلها نظريٍّا،
كسبًا ال ومنَّة هبًة استحقاق، دون كرًما مقدمات، دون ابتداءً النتائج تقع وملاذا جزاء؟ بال
أجل من أوىل هنا الكسب وإثبات الكسب، أنصار ذلك إىل يتجه أن والعجيب وتحصيًال؟
نتائج عىل اإلنسان يحصل كيف ألفعاله. وخلقه حريته اإلنسان لسلب وليس االستحقاق،
العطاء. استحقاق بل العطاء، عىل القدرة هي املشكلة ليست نَصب؟ وال تعب غري من فعله
جربًا كان لو العطاء فائدة وما اإلنسان. نظر وجهة من بل هللا، نظر وجهة من األمر ليس
األفعال؛ بحرية االستحقاق ارتبط لذلك العبد؟8 إىل السيد من كان لو قيمته وما ومنة؟
مأمورين مكلَّفني وليسوا أحراًرا ليسوا فاملالئكة البرش، كثواب ليس املالئكة فثواب ثَم ومن
التكليف؛ برشوط تمتُّعهم عىل بناءً ومنهيون مأمورون مكلَّفون البرش أن حني يف وطائعني،
الرسالة اختار الذي العاقل الحر املوجود هو وحده فاإلنسان العقل. وكمال األفعال حرية

لتحقيقها.9 والكلمة لتبليغها، واألمانة لحملها،
باستحقاق أو بالثواب، والتفضل العقاب باستحقاق إما وسط؛ حلول تُؤَخذ وقد
قانون وكأن وغضب، وتشفٍّ وحقد وسوداوية انتقام واألول العقاب! عن والتنازل الثواب
بالسمع. إال يُعَرف ال وِمنة وعطاء وتناُزل ل تفضُّ والثواب وحده، العقاب قانون هو العقل
حني يف فيه، تساُمح ال عقيل واجب عقابه يل امليسء فالغري ممكنًا؛ الغري حق يف ذلك يكون قد
وال لثوابها، وليس لذاتها حسنة الطاعة ألن فيها؛ كثريًا يؤثِّر ال الطاعة فعل عىل ثوابه أن
ومناقًضا للعقل ُمعاِرًضا السمع ذلك يجعل أال ولكن بسمع، إال له امليسء عن اإلنسان يعفو
أو العفو أساس حني يف العقل يف وحده العقاب أساس يكون وهل إياه؟ وهادًما بل له،

عىل يتجارس فمن امللكوت. بعظمة ونستعيذ الجربوت بجناب نلوذ إنا يقول: إذ اآلمدي حجة هي هذه 8

وكيف بنعمته، واالشتمال منته يف الدخول يف والتجبن هللا، عىل بالنكري ويتفوَّه االفتضاح، بهذا اإلفصاح
ص٢٤٠-٢٤١). (الغاية، منه؟ املفر وأين ذلك عن الخروج إىل السبيل

والثواب وتفضًال، تكرًما ابتداءً عليهم األفعال عىل وقادر وعقابًا، ثوابًا العبيد مجازاة عىل قادر وهو 9

يُْسأَلُوَن﴾ َوُهْم يَْفَعُل ا َعمَّ يُْسأَُل عدل؛﴿َال كله والعذاب والعقاب فضل، منه كلٌّ واللطف والنعيم والتفضل
ص٩٩-١٠٠). األدلة، ملع ص٥١؛ (اإلبانة، االستحقاق غري والتفضل ص١٥٤-١٥٥). ج١، (امِلَلل،
ل تفضُّ هو (ب) ثواب. هو (أ) رأينَي: إىل ثواب أم ل تفضُّ هو هل الجنة؛ نعيم يف املعتزلة واختلفت
فإن التعظيم؛ الستحقاق التعريض التكليف من الغرُض املعتزلة جمهور وقال ص٢٩٥). ج١، (مقاالت،
البهائم عىل كالتفضل األطفال عىل التفضُل النظَّام وعند ص١٨٩–١٩٨). (الطوالع، قبيح بدونه التفضل

ص٥١١). (الرشح، بمثله االبتداء يجوز ال الثواب ص٨٨). ج١، (امِلَلل،
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عليها العقاب توقيع النفس تود فهل النفس، إىل بالنسبة األمر كان وإذا بالسمع؟ الثواب
يتنازل ال وملاذا للذات؟ إيالًما للنفس تعذيبًا ذلك يكون أال السمع؟ إىل الثواب وإرجاء عقًال
التنازل يكون وال فيه تنازل ال اآلخر حق وكأن الثواب عن يتنازل حني يف العقاب عن العقل
ما إذا الثواب عن التنازل يقبل قد فإنه اإلساءة، يقبل ال العقل كان إذا الذات؟ حق يف إال
عىل باإلبقاء للذات تعذيب أنه أم الغري، سبيل يف بالذات تضحية هذه هل به. السمع جاء
فهو العقاب عن والتنازل الثواب استحقاق وهو الثاني أما ثوابها؟10 عن والتنازل عقابها
والعقاب املقدرة. عند فالعفو العفو، عىل القدرة ِشيَم من وهو ة، الخريِّ الطبيعة إىل أقرب
العقل يُصِبح الناس صالح تم ما وإذا لإلصالح، وسيلة بل ذاته يف غاية ليس النهاية يف
إلمكانيات نظًرا بالعفو؛ فيه يُنَظر فالعقاب بالعقل الثواب ثبت فإذا هدف. أو داٍع بال
فإن النفع، هو التكليف وغرض منه، فائدة ال فالعقاب الصالح يتم لم وإن والتوبة، الندم
الغاية وتتوقف له، عقاب أكرب وهو النفع نفسه عىل فوَّت فقد وعىص املكلَّف ينتفع لم
ولن الدنيا، يف صالحهم فوَّتوا إن بالناس العقاب إنزال عن منزَّه وهللا األول. العقاب من
وهللا املنفعة، من خاٍل رضٌر ذاته حد يف التعذيب العقاب. تم ما إذا بالنفع يشء عليه يعود
الدافع وليس اإلنسان، لصالح هما إنما والنفع العقاب بل النفع، عن حتى أو عنه منزَّه
فالعقاب والعقل؛ الحرية العدل؛ ُمكتَسبات ضد فذاك لألفعال، هللا خلق هو العقاب ف لتوقُّ
والقدرة.11 الرحمة عن تعبريًا أو فضًال العقاب عن التنازل يكون وقد التكليف. نتائج من
تأويله أو الخرب، يف افرتاضالكذب منها رئيسية، اعرتاضات عدة تظهر الحالة هذه يف ولكن

الثواب استحقاق الغري حال يف يعَلم أن أحدنا يصح هل يسأل: إذ الجبار عبد القايض تفرقة هذه 10

أن يصح هل أنه يف الكالم وإنما للعقاب. ا مستِحقٍّ الغري كون يعَلم أن يصح أنه يف خالف ال والعقاب؟
املالئكة استحقاق مثل سمًعا، يُعَلم وإنما العقل، جهة من طريق ال أنه األصل للثواب؟ استحقاقه يعَلم
يصح هل الثاني: السؤال وكذلك الجنة. أهل من والحسني والحسن وفاطمة عليٍّا وأن الثواب، واألنبياء
يُمِكننا وال العقوبة، استحقاقنا عىل نقطع أن امُلمِكن من والعقاب؟ الثواب أهل من أنفسنا كون نعلم أن
ال أو عيل) (أبو يُعلَّل علته يف والخالف سمًعا. إال الجنة أهل من وكوننا للثواب استحقاقنا عىل القطع

ص٨٠١-٨٠٢). (الرشح، هاشم) (أبو يُعلَّل
عند فيه الُخلف فيجوز الوعيد أما واملاتريدية. األشعرية عند رشًعا يتخلَّف ال بالجنة املؤمنني هللا وعُد 11

الشاعر: قال كما كرًما، بل نقًصا، يعني ال الُخلف ألن األشاعرة؛

م��وع��دي وُم��ن��ِج��ز إي��ع��ادي ل��ُم��خ��ِل��ف وع��دت��ه أو أوع��دت��ه وإن وإن��ي
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ِرصفة، عقائدية اعرتاضات وهي النار. يف الكفار خلود عدم وتجويز القول، يتبدل بحيث
الثواب إبقاء كان فإذا اإلنسانية؛ التجربة يف االعرتاضات هو املهم ولكن دينية.12 جدلية
يكشف أيًضا فإنه والعفو، التسامح تجربة وهي إنسانية، نزعة عن ان يعربِّ العقاب وإيقاف
فذلك والقاتل، وامُلعتدي والقاهر الظالم عن العفو اإلنسان رفض وهو فيها، آخر جانب عن
الفرح أيًضا يتضمن العايص عن العفو املطيع شعور يتضمن ما فبقدر العدل؛ ضد كله
مرور أيًضا نفسه يف يحزُّ ما بقدر بالناس وعطف رحمة من نفسه يف ما وبقدر لعقابه،
تقدير من الدنيا يف ثوابه أخذ املطيع أن صحيٌح قصاص. بال والقاتل عقاب، بال الظالم

شعًرا: املتأخرة العقائد يف قيل وقد

وع��ده. أراد ل��م��ا وُم��ن��ِج��ز بُ��ع��َده أراد ل��م��ن وخ��اذٌل

ص٥) (الجوهرة،

املكلَّف، نفع التكليف من القديم غرض (أ) العقاب: نفي يف شبهتان ولهم للمالحدة! الرأي هذا ويُعزى
وإيصاله رضر، العقاب (ب) وكفى. النفع نفسه عىل فوَّت فقد يُعاَقب؛ أن له فليس املكلَّف ينتفع لم فإذا
قال ص٦٢١–٦٢٣). (الرشح، موجود غري وهذا امُلعاِقب، أو امُلعاَقب لنفع الغيظ ي لتشفِّ للغري هللا من
التعذيب (أ) لآلتي: أصًال أحد يُعذَّب ال البعض وقال الكفار، تعذيب هللا من يحسن إنه كافًة املسلمون
تكليفه عىل ترتيبًا الكافر هللا كلَّف إذا (ب) بيشء. ينتفع أن عن منزَّه وهللا املنفعة، من خاٍل رضٌر
العقاب دوام (د) هللا. هو العقاب لداعي الخالق (ج) عذاب. وال تكليف وإما تكليف ال فإما العذاب،
إن قيل ص٨٦–٩٢). (الوسيلة، عقاب يكون ال له هللا وغفر حني بعد ولو الكفر من تاب لو (ه) قسوة.

يلزمه. هللا من مكرمة أنه عىل بناءً الوعيد يف الُخلف ز جوَّ من
تجويز (ج) القول. تبدُّل (ب) الخرب. يف الكذب (أ) بمفاسد: الوعيد تخلُّف جواز عىل اعُرتض وقد 12

عليه. الكذب تجويز ص٥-٦). املريد، تحفة ص٩٩-١٠٠؛ السالم، عبد (رشح النار يف الكفار خلود عدم
ألن ظاهر؛ وفساده املستقبل. يف والُخلف املايض، يف إال يكون ال الكذب بأن منه زعًما ذلك منع وبعضهم
آيات أن دفعه يف والوجه املستقبل، يف أو املايض يف كان سواء للواقع، املطابق اليقيني الخرب هو الكذب
تعاىل؛ عفوه عدم ومنها التوبة وعدم اإلرصار منها واألحاديث األَُخر، اآليات من معلومة مرشوطة الوعيد
ال والتهديد الوعيد إنشاء منها املراد يُقال أن ويُمِكن أصًال. الكذب يلزم فال الرشطية، قوة يف فيكون
أو: للتعجب، األسد» يُقاِوم «الصبي مثل: العربية، علماء ذكره كما بالكذب يتصف فال األخبار، حقيقة

ص١٦٤–١٦٦). ج٢، (الدواني، للتعجب أُنْثَى﴾ َوَضْعتَُها إِنِّي ﴿َربِّ
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إياه، واحتقاره له الناس تصغري من الدنيا يف عقابه العايص أخذ كما له، واحرتامه الناس
العقاب؟ من خال الذي والعايص املصاب املؤمن عن ماذا ولكن

االستحقاق إثبات (2)

التجربة وتؤكِّده العقل يُثِبته الطبيعي، القانون مثل ثابت عقيل قانون إذن االستحقاق
عىل يقوم فالرشع عقيل؛ وجوب أو رشعي وجوب هو هل الوجوب جهة تهم وال البرشية،
الكتاب من الرشعية األدلة من رشًعا االستحقاق وثبوت النقل.13 أساس والعقل العقل،
هللا وخطاب ا، نصٍّ ثابت فاالستحقاق القياس؛ وهو عقًال ثبوته عىل تأكيٌد واإلجماع والسنة
َعَىل ﴿َكتََب الرحمة؛ ومنها بصفاتها قة متحقِّ نفسها الذات تبدو بل فيه، كذب ال صادق
وفرض هللا عىل إيجاب أنه عىل االستحقاق وجوب من خوف ال ثَم ومن الرَّْحَمَة﴾؛ نَْفِسِه
النفع إلحاق وهو التكليف، من الغاية يقيضعىل وحده السمعي الوجوب إثبات وإن عليه.
هللا أبقانا لو يُقال وال غرض. وال غاية بال التكليف ويجعل عنه، الرضر ودفع باإلنسان

يف ُممِكن والعقاب الثواب بالسمع. إال يُخَرق ال وبالتايل بالسمع؛ ثابت االستحقاق األشاعرة، عند 13

ومن السلف من األمة إجماع أو والسنة الكتاب من الرشعية واألدلة السمعية القواطع به وردت نفسه
يجوز ال ص٣٠١-٣٠٢). (الغاية، األمة وعلماء والصحابة النبي عن مشهور وهو الخلف، من تابعهم
ج٢، (الدواني، ُمحال عليه والنقص نقص، ألنهما ص١٦٣)؛ ج٢، (العضدية، الكذب وال الجهل عليه
قبيح، لِجد وإنه عبث وهو لغرض إما التكليف وألن للعبد، مستَحقٌّ ألنه الطاعة عىل الثواب ص١٦٤).
يف وإما حظ، بال مشقة وإنه الدنيا يف إما العبد؛ إىل أو عنه، منزَّه وهو هللا إىل عائًدا إما لغرض وإما
النِّعم تُكافئ ال الطاعة لهم: يُقال املطلوب. وهو نفعه وإما إجماًعا، باطل وهو إرضاره إما وهو اآلخرة،
مما عليه امللك نعمة يُقاِبل كمن إال ذلك وما إليها. بالنسبة وِقلتها العبد أفعال وحقارة وِعظمها السابقة
الغرض ال أنه فنختار التكليف وأما عليه؟ الثواب بإيجاب العقل يحكم فكيف أنملته، بتحريك يحرصه ال
زاجٌر املعصية عىل العقاب الوجوب؟ سبيل عىل ذلك أَوليس الواقع. هو كما آخرين ونفع قوم لرض أو
يُقال بها. لهم وإغراء املعصية يف للعصاة إذٌن وفيه والعايص، املطيع بني التسوية تركه يف فإن عنها؛
ظن رجحان مع واإلغراء اإلذن وحرية بالعقل؟ امتناعه يُدَرك فكيف فضل، واإلسقاط حقه، العقاب لهم:
وعقابًا ثوابًا يفعله ما عىل مستِحقٌّ العبد ص٣٨٢). (املواقف، ضعيٌف مرجوح تجويز بمجرد العقاب
عىل الثواب وجوب ص٦٧). ج١، (امِلَلل، وظلم رش إليه يُضاف أن من منزَّه والرب اآلخرة، الدار يف
املعارصة اإلصالحية السلفية الحركة يف النحو هذا عىل االستحقاق وإثبات ص٢٧٢). (اإلرشاد، األعمال
ص١٠٦). (الكتاب، تركه من عقاب فعله، من ثواب الفرائض، من الخوف الوهاب؛ عبد بن محمد عند
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االستحقاق قانون ثانيًا:

من أفضل فهو الرسالة، وحمل األمانة اختار بمحضحريته فاإلنسان السرتحنا، العدم عىل
استحقاق إن التكليف. ومشاقِّ الرسالة عبء من اسرتاحت التي واألرضوالجبال السموات
االستحقاق فوجوب السمع أساس العقل كان وملا مًعا. والعقل السمع عليه يدل العقاب
عادة مجرد والعقيل الرشعي الوجوب وليس ثابت. عقيل قانون والوعيد والوعد عقيل، وجوب
الرشع عنهما. بديًال وليست والعقل الرشع لوجوب تأكيد فالعادة متكررة، برشية تجربة أو
األساس هو العقل يظل ولكن والعقل.14 للرشع تأكيد والطبيعة للطبيعة، تأكيد والعقل
املطيع إثابًة اإلنسان، لنفع فاالستحقاق الطبيعة.15 تؤكده والذي العقل، عليه ينبني الذي
النفع جلب عن منزَّه وهو الصالح، إال يفعل ال وهللا اإلنسان، صالح به للعايص، وعقابًا
األفعال، يف والقبح الحسن إدراك عىل قادًرا اإلنسان كان وإذا ذاته. عن الرضر ودفع لنفسه
والقبح وللحسن االختيار لحرية نتيجًة عقيل واجب فاالستحقاق بينها، االختيار عىل وقادًرا

الجواز. غري مكان ال أن إال عليه ألحد حق ال أنه من يتناىف ال وهو تعاىل، عليه العباد حق الوعد 14
(حاشية والعقول العادات مجاري يف وعيًدا أو وعًدا االستحقاق ال عقًال االستحقاق هو املنفي االستحقاق
اإلطالق، عىل معقول غري هللا حق يف الواجب ص٢٠١-٢٠٢). املرجاني، حاشية ص١١٩–٢٠١؛ الكلنبوي،

ص٣٨٢–٣٨٤). (النهاية، عمله مستحيل غري العبد عىل للرب واالستحقاق
تقدُّم بعد هو داللًة السمع ثبوت ألن فبعيد؛ بالسمع القبيح يفعل ال تعاىل أنه عىل االستدالل وأما 15

يُعَلم فال سواء؛ ذلك يف والكذب الصدق وصورة وغريه، اإلجماع بكالم يتعلق أو كالم ألنه بحكمته؛ العلم
األدلة سائر بني ِمن مخصوص وهو فاعله، بحال العلم من به يقرتن بما إال الكذب عن فيه الصدق تميُّز
يُعَلم ال فاعلها حال يُعَرف لم ما التي املعجزات يف القول بباب ويلحق الفاعل. حال فيها يعترب بأن
لو التي األمور من يلزمهم ما فكذلك املسألة هذه عىل بالقرآن االستدالل يصح ال وكما الرسل. ِصدق
عىل املعجزات ظهور تجويز من نُلِزمهم ما نحو وهذا ذلك. نعرف ال ُكنَّا تعاىل بحكمته العلم يتقدم لم
يعاقب وأن ضالل، هو ما إىل يدعونا أن يجوز وأنه وبالرشائع، ووعيده بوعده يوثق ال وأنه الكذابني،
ارتكبها ولو يرتكبونها، ال بأنهم منا علًما عليهم نُوِردها األمور هذه كل ألن الفراعنة؛ ويُثيب الصالحني
به تليق حكيًما إلًها وعز جل يكون أال إياهم إلزامنا وكذلك تقدم. بما االستدالل إىل الحتجنا مرتكب
ُمنِعم أنه تعلم لم وإذا العبادة، حسن نعلم ال وحكمته عدله تعرفه لم ما ألنه تقدَّم؛ ما حكمه العبادة
وكل النعمة؟ غاية عىل إال تُستحقُّ فال الشكر، غاية وهي العبادة يستحق أنه تعلم فكيف الشكر، يستحق
عىل منهم اقتداًرا اإللزامات؛ رضوب من القرآن يف التي اآليات من ذلك وغري شيوخنا يوردها الوجوه هذه
من عرف وما السمع، موجبات طريق عن فكذلك العقل، قضية من خرجوا كما أنهم لهم وبيانًا الكالم
املتعني؛ اإلنسان الثالث: الباب أيًضا انظر ص٢٥٩؛ (املحيط، فيه القول طريق فهذا رضورة؛ النبي دين

والنقل). العقل رابًعا: الغائي، العقل الثامن: الفصل
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القبح ونفرة الحسن شهوة فيها هللا خلق فقد الطبيعة؛ يف والعقل الحرية وتجتمع العقليَّني.
االستحقاق.16 وجوب أجل من

أصٌل والعدل العدل، ضد والظلم ظلم، العقاب من وامليسء الثواب من املطيع منع إن
ُكلِّف وإذا قبيح، الثواب فرتك القدرة مع التكليف كان وإذا التوحيد.17 أصل مثل عقيلٌّ
وإال ابتداءً، بالثواب التفضل يجوز وال الثواب، عليها يستحق فإنه الشاقة األفعاَل اإلنسان
من بد ال بل كثواب، املدح يكفي وال بها. التكليف حسن وملا الشاقة، األفعال ت تمَّ ملا
يف يتم املدح كان وإذا مرضة. دفع أو نفع طلب وراءه يُخفي إنما مدح وكل فيه، نفع
الحياة واستمرار األموات إعادة رضورة ثبتت وبالتايل اآلخرة؛ يف يتم الثواب فإن الدنيا
حتى املوت، بعد حياة وثبوت األموات برجعة الثواب يثبت كما الثواب، لوقوع املوت بعد
أن كما القريحة، وجهد النظر ومعاناة الفكر مشقة بها هللا، معرفة مثل النظرية، األفعال
وكمالها وازدهارها الطبيعة ثواب الثواب، يستحق لطبيعته طبًقا يطيع الذي بطبعه الخريِّ
باألفعال التكليف وليس وجهد. إدراك والحرية حرة، فالطبيعة استقامتها؛ عىل والحرص
حيي َمن ليحيا استحقاًقا عليها اإلثابة ألجل أيًضا بل فحسب، العظيمة النِّعم من الشاقة
له واختبار امتحان وحياته عبثًا، يُكلَّف لم فاإلنسان بينة. عن هلك من ويهلك بينة عن
اإلنسان؛ بفعل إمكانياتها وتحقيق الذات تقوية إىل يؤدي الفعل جهد إن وجهده. بفعله

ذلك عىل يُثيبه أن هللا عىل وجب الفرائض، بأداء وقام الطاعة العبد أتى إذا املعتزلة. موقف هو هذا 16

رشع إنما ألنه عليه؛ واجب هللا حق الطاعة عىل الثواب البرصية، املعتزلة وعند ص٣٧٧-٣٧٨). (املسائل،
أو نفع حصول إما الغرض وذاك إليه، الفائدة وعود عليه العبث الستحالة لغرضنا الشاقة التكاليف
الثواب وهو لنفعنا إال ليست التكاليف ألن البرصة؛ معتزلة أوجبه الثواب ص٢٢٠). (الطوالع، رضر دفع
مشقة الدنيا يف العبد إىل فهي منزَّه؛ وهو هللا عىل لنفع أو قبيح، وهو لغرض إال ليست ألنها عليها؛
وجوب عىل ويدل ص٣٧٦). (املواقف، املطلوب وهو نفعه أو قبيح، وهو بتعذيبه اآلخرة يف أو تالحظ،
فلو بالعقاب، العصاة د وتوعَّ بالثواب املطيعني وعد هللا أن السمعية فالداللة والعقل؛ السمع االستحقاق
واالجتناب الواجبات القديم علينا أوجب (أ) للعقل: حجتان وهناك والوعيد، الوعد يحسن ال لكان يجب لم
القديم خلق (ب) االستحقاق. وجه لذلك يكون أن بد وال والقبح، الحسن بوجوب وعرفنا املقبَّحات، عىل
بنا يرغِّ وما املقبَّحات عن يزجرنا ما العقوبة مقابلته يف يكون أن بد فال القبح، ونفرة الحسن شهوة فينا

ص١١٩–١٢١). (الرشح، الواجبات يف
من فمنعه عقابًا؛ أو ثوابًا يستحق واملعصية بالطاعة املطيع فالعبد وابنه؛ الجبائي دليل هو هذا 17

(امِلَلل، تعاىل حقه يف ُمحال والكل قبيح، وهو والعايص املطيع بني تسوية العقاب وترك ظلم، الثواب
ص١١٧). ج١،
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االستحقاق قانون ثانيًا:

لم وإن األصلح، عن تعبري أيًضا واالستحقاق عليه.18 يُثاب وجوب وإبداع أفعال، خلق فهو
اللطف.19 عن تعبريًا يكون فإنه األصلح عن تعبريًا يكن

حتى القدر هذا يكفي ال بل يُقابله، ما الثواب من مقابلها يف يكون أن بد فال الشاقة األفعاَل ُكلِّفنا إذا 18
هذا إن ألجله. التكليف يحسن ال كان وإال به، التفضل وال بمثله االبتداء يجوز ال ا حدٍّ الكثرة من يبلغ
قيل: فإن عابثًا. ظامًلا القديم يكون كان ذكرناه، ما الشاقة األفعال هذه مقابلة يف يكن لم لو ألنه هكذا
االعتداد به يقع ال املدح ألن ال؛ قيل: املدح؟ الشاقة األفعال هذه مقابلة يف املكلَّف يستحق أن كفى هالَّ
القديم وغري القديم بل الخصوص، عىل هللا من يُستحقُّ ال املدح فإن وأيًضا يتبعه، نفٍع عن تجرَّد متى
هللا. فعل من يكون أن من بد فال التكليف مقابلة يف يستحق وما جهته، من املدح استحقاق يف سواءٌ
أحدنا أن ومعلوم قيل: فإن أيًضا. به االعتداد يقع ال قلنا: هللا؟ جهة من املدح كفى هالَّ قالوا: ومتى
إنما له: قيل ذلك. يف املشاق من يتحمله بما يُبايل وال ويمدحه، أمره السلطان يحمد حتى جهده يبذل
فإن يختاره. وال به يرىض ال فإنه املدح تجرَّد ولو حتى والحشمة، الجاه من يرجوه ملا ذلك يف يرغب
إن لهم: قلنا ثانيًا؟ عمًرا الذكر عدُّوا حتى والذِّكر للمدح طلبًا وأموالهم ُمَهجهم بذلوا العرب أَوليس قيل:
عىل يزيد نفًعا ذلك يف اعتقدوا يكونوا أن بد فال حال كل وعىل بها. يوصفون التي مجاالتهم أحد ذلك
القبائح ونتجنب بالواجبات نأتي وُكنَّا مشقة، األفعال هذه يف يكن لم فلو وبعد، املشاق. من يلحقهم ما
الواجب فعل عىل املدح يستحق تعاىل أنه من شبهة فال شك منا الواحد يف اعرتاك وإذا املدح، الستحققنا
الثواب. وهو يقابلها ما املشقة بإزاء يكون أن من إذن بد فال مشقة تلحقه ال كان وإن القبيح. وترك
وجه، اإلماتة بعد لألحياء يثبت ال فكان اإلعادة، دون من ه مستِحقِّ إىل إيصاله يمكن مما املدح فإن وبعد،
ال الذي الثواب استحقاق من بد ال أنه عىل دليٌل قطًعا اإلماتة بعد األحياء يُعيد تعاىل بأنه علمنا ويف
الشاقة األفعال عىل يُستحقُّ إنما الثواب إن قولكم يصح كيف قيل: فإن باإلعادة. إال إليهم إيصاله يمكن
يكون أن نوجب لم إنا له: قيل هللا؟ معرفة نحو فيه مشقة ال ما عىل الثواب يستحق أحدنا أن ومعلوم
وال به، ويتصل يتبعه فيما أو مقدمته يف أو سببه يف أو فيه يكون أن يجوز بل مشقة، نفسه الفعل يف
الطاعات هذه أداء يف مشقة يلحقه ال ربما التقي الرب إن وقولهم املنزلة. بهذه هللا معرفة أن يف شبهة
مشقة عن تعرى ال مما األفعال هذه فإن له؛ معنى ال بما الثواب عليه استحق فكيف املعايص، واجتناب
ذلك. يف مشقة ال أنه ومعلوم الحالل، من وطره قضاء عىل يُؤَمر أحدنا إن قولهم: بها. يتصل فيما أو
االقتصار عىل النفس بتوطني تتعلق أن يكفي بل نفسه، ذلك يف املشقة تكون أن يجب ليس نقول: إنا
وقال: الجملة، هذه يف خالف فقد القاسم أبو شيخنا وأما منها. أشهى هي من إىل يتجاوزها وأال عليها،
واألصل ممتنع. غري ذلك فإن العظيمة، النِّعم من علينا له ملا الشاقة األفعال هذه كلَّفنا إنما القديم إن
أن من بد فال كذلك، يجعلها أال يمكنه وكان علينا، الشاقة األفعال هذه جعل إذا القديم إن الجواب: يف

ص٦١٤–٦١٩). األصول، (رشح الثواب من ذلك يكون
الصالح رعاية وجوب عىل بنَوا ثم بغداد، معتزلة عند واللطف البرصة، معتزلة عند األصلح 19

والصبيان، البهائم حق يف كما ة، املستَحقَّ غري واآلالم الطاعات عىل الثواب ووجوب منهم باتفاق واألصلح
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تظهر قد املآل. يف مبارشة وغري الحال يف مبارشة تكون قد األفعال نتائج أن والحقيقة
املوت بعد بالرضورة األفعال نتائج تكون ال قد العمر. انقضاء بعد تتولد وقد الدنيا يف
فقد مادية نتائج كانت وإن معنوي. نحٍو عىل الدنيا هذه يف تكون قد بل مادي، نحٍو وعىل
يف وخلوًدا الجماعة ملصلحة تحقيًقا تكون ما بقدر للفاعل، مباًرشا ماديٍّا نفًعا تكون ال
تكون ولكن النار، هو حتًما العقاب أو الجنة هو بالرضورة الثواب يكون ال وقد ِذكراها.
يف وقبيحة حسنة األفعال كانت وإذا أشخاصها. تحديد دون جنسها من األفعال نتائج
إدراك عليه وليس يسعى، أن فعليه جزاء، وال إلزام بال تتم اإلنسان أفعال وكانت ذاتها،
وتجديًفا بالغيب، رجًما يكون فإنه ذاته، الفعل ِبنية خارج للمستقبل استباق وكل النجاح.
رؤية من وثراءً غنًى أكثر املستقبل يكون وقد ه، يخصُّ ال فيما لإلنسان ودخوًال هللا، عىل

له. الحارض

وإيصال الخلق، بعد واإلرشاد التوبة قبول ووجوب العصيان، عىل العمل وإحباط العقاب ووجوب
ص٢٢٤-٢٢٥). (الغاية، إليها الداعية والحجج اآليات وإقامته عليها، باإلقدار املصالح وجوه عىل الفعل
ج١، (امِلَلل، الدنيا يف واألصلح العقاب يوجبون والبغداديون والثواب، والعوض اللطف يوجبون املعتزلة
ليأخذ يُنِعم أن عن تنزَّه هللا، هو املثاب لكان هللا ِنَعم إزاء كانت لو والتكاليف الطاعات ص١٤٧-١٤٨).
الطاعة تكليف غري من الثواب وإبطال التكليف، جزاء والثواب منه، ل تفضُّ النِّعم إنما نعمه، عن عوًضا
فتقول العقاب يف أما قبيح. املستِحق غري يف ذلك واإلجالل، التعظيم عىل مشتمًال الثواب لكون ممكن؛ غري
(رشح حسنًا الكذب لكان وإال واجب بالقول والوفاء واجب، وهو لطف، إنه الوعيد يف والوعيدية املرجئة
لنفسه مخالًفا مواله طاعة يف عمره استغرق الذي املحسن تعذيب استحالة ص١٤٨-١٤٩). األصول،
الئقة والسيئ الحسن بني التسوية ليست إذ بمكوثه؛ الئق غري ألنه ذلك؛ عن يتعاىل أنه بمعنى وهواه،

ص١٤٨). (التحقيق، العقول سائر نظر يف بالحكمة
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االستحقاق دوام ثالًثا:

حيث من آَخر إثباٍت إىل حاجة يف يكون فإنه املبدأ، حيث من االستحقاق قانون ثبت ما فإذا
هل والعقاب؟ الثواب ينقطع وهل والعقاب. الثواب دوام االستحقاق يتضمن حتى الدوام
الكبرية. ُمرتِكب عقاب بمناسبة السؤال ُطرح وقد العفو؟ عىل أم التخليد عىل االستحقاق
الذي الفعل هي الصغرية؛ عكس عىل ثوابه، من أكثر عقابه يكون الذي الفعل هي فالكبرية
تبقى حني يف العدالة، وحطة بالفعل االكرتاث قلة الكبرية تبنيِّ عقابه. من أكرب ثوابه يكون
بنص وعيد أو لعن أو حد بها ُقرن ما الكبرية بالعدالة. تحطُّ وال الظن حسن عىل الصغرية
تعريف يف يدخل صغري.1 فهو ذلك دون وما والرسول، هللاُ به د توعَّ ما والسنة، الكتاب
هو االستحقاق دوام كان لذلك الوعيد؛ بها ُقرن ما الكبرية كانت ملا والوعيد الوعد إذن الكبرية
يف يدخل كما الوعيد»، أَجل «بيان باسم املعروفة املسألة وهي والوعيد، الوعد يف الكالم لب
الذي السيِّئ األثر بمقدار النظر عىل الخارج الكبري العمل ويتحدد واإلرصار، العمد تعريفها
اللغة يف فالفسق الفسق؛ معنى هو وهذا له. التابع السيِّئ والحكم قه، تحقُّ بعد منه يحدث

ًرا؛ مقدَّ وإما ًقا محقَّ إما ثوابه، من أكثر فاعله عقاب يكون ما رشًعا الكبرية والصغرية: الكبرية معنى 1

ضد األخري (والجزء ًرا مقدَّ وإما ًقا محقَّ إما عقابه، من أكثر فاعله ثواب يكون ما فهي الصغرية وأما
الصغرية بني الفرق ص٦٣٢). (الرشح، ر) ُمكفِّ وعقابه ُمحبَط ثوابه فإن ُمطَلًقا، يُِطع لم الذي الكافر
والصغرية العدالة، وتحطُّ الديانة وِرقبة بالدين ُمرتِكبها اكرتاث بقلة تُؤِذن جريرة كل الكبرية أن والكبرية
أو لعن أو حد بها ُقرن ما الكبرية ص٣٩١-٣٩٢). (اإلرشاد، العدالة تحطُّ وال الظن حسن عىل تبقى
عىل الرسول نص ما وكل كبري، فهو الرسول لسان عىل به هللاُ د توعَّ ما والسنة، الكتاب بنص وعيد
ج٤، (الفصل، بكبري فليس بالنار وعيد فيه جاء أو باستعظامه نص يأِت لم وما كبري، فهو استعظامه

ص٧١–٨٠).



(٤) الثورة إىل العقيدة من

باشرتاط الكبرية، بارتكاب هللا طاعة عن أي االستقامة؛ عن الخروج الرشع ويف الخروج، هو
أيًضا املوضوع يُوَضع وقد الفقه. علم موضوع فذاك الكبائر؛ معرفة يهم وال التأويل. عدم
الثواب الستحقاق بالنسبة يكون هنا ولكنه املنزلتنَي، بني املنزلة أي واألحكام؛ األسماء يف
الكبرية بني والتمييز بينهما. طة املتوسِّ والدرجة والعمل اإليمان ملعرفة وليس والعقاب،
الصغائر تصبح هل هو: األهم السؤال ولكن اإلنسانية، األفعال تحليل يف وارٌد والصغرية
إن كيفي؟ ٍ تغريُّ إىل الكمي الرتاكم يتحول هل الكبائر؟ من البعض إىل بعضها بانضمام
وجوده له فعل فكل أكرب؛ واحًدا فعًال فيصبح يرتاكم ال ِعدة مراٍت النظر من الفعل خروج
وليست عقيل، حساٌب عملية أفعال ِعدة فاجتماع خاص؛ شعوريٍّ بناءٍ عىل القائم الخاص
تكرار ألن كافًرا؛ صاحبها تجعل ال كبرية أفعاٍل اجتماَع أن كما شعوري، ق تحقُّ عملية
بمبادئها؛ بل بأعيانها، الصغائر تُعَرف وال النظر.2 صحة عىل يقيض ال كأفعاٍل الكبائر

الكيف. حيث من َمعانيها إدراك يمكن حني يف الكم، حيث من ُمتناهية ال فالصغائر

ورشطه االستحقاق دوام (1)

بالسمع يُعَرفان وقد السمع، ورود قبل بالعقل االستحقاق يف واالنقطاع الدوام ويُعَرف
الثواب. معرفتهما تستحقُّ عقليان أصالن والعدل فالتوحيد العقل؛ لوجوب تأكيًدا أيًضا
االستحقاق. ينقطع وبالتايل وارٌد؛ آَخر بسمٍع نقضه فاحتمال وحده بالسمع ُعرفا إذا أما
عقيلٍّ وقانوٍن خالص، إنسانيٍّ وحٍي إىل يتحول الوحي فإن للنقل أساًسا العقل كان إذا
أساس النقل كان إذا أما وعقابًا. ثوابًا االستحقاق، فيدوم االنقطاع، فيه يستحيل دائٍم
تكون بالعقل الوعيد. يف واالستثناء التخصيص وبالتايل وارٌد؛ التأويل فاحتمال العقل،
وال العفو. عىل ُمستثناة خاصًة تكون وبالنقل التخليد، عىل شاملة عامًة األفعال أحكام
أم والقبح الحسن أفعال القلوب، أفعال أم الجوارح أفعال األفعال؛ بني العقل يف فرق

ورفُض ص٦٣٢). (الرشح، كبري الكل بأن وحكمت صغرية، املعايص يف يكون أن الخوارج أنكرت 2
تصبح هل والسنة. القرآن يف واردٌة والكبرية الصغرية بني التفرقة أن عن ناتٌج الخوارج ملفهوم حزم ابن
البعض إىل بعضها بانضمام الكبائر تصبح وهل الكبائر، من البعض إىل بعضها بانضمام الصغائر
ال ص٣٠٦-٣٠٧). ج١، (مقاالت، واالستحالة الجواز بني املعتزلة واختلفت ص٨٠٠). (الرشح، كفًرا؟

ص٦٣٥). (الرشح، بأعيانها الصغائر هللا يعرِّفنا أن يجوز
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االستحقاق دوام ثالثًا:

الشعور أفعال إال تبقى وال الداخلية، الشعور أفعال تُستثنى وقد والكفر. اإليمان أفعال
وقوعه هو املهم بل العذاب، كمُّ االستحقاق يف يهم وال لالستحقاق. موضوًعا الخارجية
تكون أن خشيَة والعقاب الثواُب العقلية املعرفة يف ويستوي القبيحة. لألفعال كنتيجة
بالسمع. إال تتم ال األخطر وهي العقاب معرفة أن حني يف وحده، بالعقل الثواب معرفة
حكم فالتنزيل والتأويل؛ التنزيل بني بالتمييز وذلك أخرى، بطريقٍة السؤال يُصاغ وقد
النقل؛ أساس والعقل مًعا، ونقيل عقيل إذن االستحقاق دوام السمع.3 حكم والتأويل العقل
االستحقاق، بدوام هللا أخرب وقد نوعه. من نتائجه له فعل وكل فعل، رد له فعل فكل
أم ثوابًا االستحقاق بانقطاع املستِحقُّ عِلم وإذا ُمحال. وهو كاذبًا خربًا كان انقطع فإن
له وإغراءً العصيان عىل للعايص وتشجيًعا امُلطيع، لعزيمة تثبيًطا ذلك يكون فقد عقابًا،
منفعة، الثواب استحقاق كان وإذا الرسالة. وهدف الدعوة لقصد ُمناِقض قبيٌح وهو به،
الحكم وينطبق واحد. فعٍل يف بينهما الجمع يستحيل فإنه ة، مرضَّ العقاب واستحقاق
لألفعال فاالستحقاق والكفر)؛ (اإليمان النظرية أُُسسها عىل وليس وحدها، األفعال عىل
صفاتها لها فاألفعال التصورات؛ مع وليست األفعال مع تدخل والنيات للتصورات، وليس

عند رشًعا ذلك يُعَلم رشًعا؟ إال ذلك يُعَلم ال أم وكبري صغري عىل املعايص اشتمال عقًال يُعَلم هل 3

والخلود العقاب استحقاق املبرش، ابن وعند ص٦٣–٢٣٤). (الرشح، هاشم أبي عند وعقًال عيل، أبي
أن وعنده ص٩٠). ج١، (امِلَلل، بالسمع أصحابه سائر وعند السمع، ورود قبل يُعَرف بالكفر النار يف
بالرشع معلوم ذلك إن قالوا الذين أسالفه بذلك وخالف العقول، ُموِجبات من النار يف امُلذِنبني تأبيد
عقوبًة عاقبه يشكره، ولم يعرفه ولم قرصَّ إن املردار، موىس أبي وعند ص١٦٨). (الِفَرق، العقل دون
وعيد يُعَلم هل املعتزلة، اختلفت والحقيقة ص١٠٥). ج١، (امِلَلل، بالعقل واجبًا التخليد فأثبت دائمة،
وغري الكفر كلها، الكبائر عىل العذاب (أ) أقاويل: ستة عىل العقل، دون بالخرب أو بالعقل الكفار
ال (ج) خاصة. الكفر يف بل الذنوب، يف كله ذلك يجب ال (ب) إدامته. وكذلك العقول، يف واجب الكفر،
منها: شتى، برضوٍب التفرقة وتكون والعدو، والويل وامُليسء امُلحِسن بني التفريق إال العقول يف يجب
وهلل النعيم، يف امُلطيع تفضيل امُلطيع، وإبقاء إخفاؤه املطيع، وسالمة ينقطع ال بعذاٍب املعذَّب تعذيب
عفو يعد وإال العباد مظالم عن العفو يجوز ال (د) تفضًال. نعيمهم ويُديم امُلذِنبني جميع عن يعفو أن
وال ذنب، كل يُجازي هللا أن العفو أهل يعلم (ه) واجب. فالقصاص منهم العفو يقع لم وإن أهلها،
ج١، (مقاالت، بالخرب إال الكفار عقاب يُعَلم ال (و) سليمان). بن (عباد بالسمع إال الجزاء ما يعلمون
الهذيل). (أبو التنزيل جهة من (أ) الكبائر: أهل وعيد يُعَلم يشء بأي املعتزلة واختلفت ص٣٠٨-٣٠٩).
والتخليد التأقيت وابنه، الجبائي وعند ص٣١٠-٣١١). ج١، (مقاالت، (الفوطي) التأويل جهة من (ب)

ص١١٧). ج١، (امِلَلل، بالعقل واالستحقاق بالسمع،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

التصورات عىل والحكم عليها، تقوم التي التصورات عن النظر برصف ذاتها، يف املوضوعية
نظريٍة تصوراٍت عىل قامت ما إذا ة املستَحقَّ لألفعال وإنكار بل االستحقاق، يف ُمزايَدة هو
النقطاع قسمة وجود واستحالة القسمة، عىل تقوم جدليٌة عقليٌة ُحجٌج تُصاغ وقد ُمخاِلفة،
ُعفي وإن أبًدا، النار دخل عنه يُعَف لم فإن ال؛ أم العايص عن يُعفى أن فإما االستحقاق.
بني وسط وال مطيًعا، ليس ألنه الجنة يدخل أن يصح وال ال، أم الجنة يدخل أن فإما عنه؛
عىل العقاب يستحقَّ لم ولو استحقاق، عن إال يكون ال الجنة دخول وألن والنار، الجنة
االستحقاق، يف مًعا يثبتان كالذم والعقاب النار. يف وخلودهم الفساق عذاب قبُح ملا الدوام
الدوام، عىل يُستحقُّ الذم كان وملا اآلخر. دون أحدهما إثبات يجوز وال مًعا، ويزوالن
عموميات من مستَمدَّة لغويٌة ُحجٌج تُصاغ وقد الدوام. عىل ا مستَحقٍّ العقاب يكون فكذلك
التجربة عىل أساًسا يعتمد بل جدلية، عقليٍة بحجٍج يتعلق ال األمر أن والحقيقة الوعيد.4

لم فلو به، وأخرب بالعقاب هللا أوعد (أ) لوجَهني: الكبرية صاحب عقاب والخوارج املعتزلة أوجبت 4
تغريًرا ذلك كان يُعاَقب ال أنه امُلذِنب عِلم إذا (ب) ُمحال. وهو الخرب، يف والكذب الُخلف لزم يُعاِقب
ج٢، الدواني، رشح ص٣٧٦؛ (املواقف، الدعوة ملقصود ُمناِقض قبيٌح وهذا عليه، وإغراءً ذنبه عىل له
املعتزلة وعند ص٣٨٦). (اإلرشاد، الخلود استحقاق إىل املصري يف الخوارج املعتزلة وافق ص٢٦٩-٢٧٠).
شهوة وألن والعايص، امليطع بني تسوية العقوبة ألن الكبرية؛ وصاحب الكافر عقاب يجب والخوارج
يف والفاسق الكافر بأن أخرب وألنه عليه، إغراءً ذلك كان بالعقاب تنقطع لم فلو فينا، مركَّبة الفسوق
ينقطع، ال دوًما العذاب الفاسق استحقاق الفريَقني، وعند ص٢٢٠). (الطوالع، ُمحال والُخلف النار،
كل الخوارج، وعند ص٢٦٩). ج٢، الخلخايل، (حاشية ُمحال بينهما والجمع الثواب، املطيع واستحقاق
مخلٌَّد املسلم وغري مسلم، غري فهو عليه مات فإن واإلسالم، اإليمان من ُمخِرٌج كبري أو صغري ذنب
وال النار يف يُخلَّدون فيها، دخل من كل بتخليد كالهما ويقول ص٦٨–٧٠). ج٤، (الفصل، النار يف
يف الكبرية صاحب تأبيدهما يف الخوارَج وعمرو واصل وافق وقد ص٣١٨). (الِفَرق، منها يخرجون
ألن الخوارج؛ مخانيث إنهم للمعتزلة قيل ولهذا كافر؛ وال بمرشك وليس د موحِّ بأنه قولهما مع النار،
دون النار يف الخلود لهم رأت واملعتزلة كفرة، وهم وسمَّ النار يف الخلود الذنوب ألهل رأوا الخوارج
ورد عبيد، بن عمرو وعند ص٣٨٦). اإلرشاد، ص١١٩؛ (الِفَرق، قتالهم عىل جرست وال كفرة، تسميتهم
(الِفَرق، النار يف مخلَّدون خالدون املؤمنون فالعصاة ووعيده؛ وعده يصدق وهللا والوعيد، الوعد هللا من
أوًال، املعايص عن يُعفى أن إما (أ) ثالثًا: جدليًة ُحجًجا الجبار عبد القايض ويُعطي ص٣٦٤-٣٦٥).
الجنة يدخل أن يصح وال أوًال، الجنة يدخل أن إما فإنه ُعفي وإن خالًدا، النار دخل فقد يُعَف لم فإن
من يحسن ال لكان الدوام عىل العقاب يستحقَّ لم لو (ب) سواهما. يجوز وال ثواب، أو تفضل عن إما
مًعا؛ ويزوالن مًعا، االستحقاق يف يثبتان كالذم العقاب (ج) فيها. ويخلِّدهم بالنار، الفساق عذاب هللا
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االستحقاق دوام ثالثًا:

تجعل إنسانية تجارب فهناك اإلنساني؛ املوقف لتعقيل العقلية الُحجج أتت وإنما البرشية،
الظالم عقاب رضورة مثل والعفو، االنقطاع إىل منه والتخليد الدوام إىل أقرب االستحقاق
والقايض الناس لثروات الناهب عقاب ورضورة القاتل، من القصاص ورضورة والطاغي،
إنسانيٌّ شعوٌر هو بل هللا، عىل إيجابًا أو للُميسء ردًعا فقط ذلك وليس األمة. وحدة عىل
مؤيًِّدا السمع ويأتي األذى. منها وناله اإلساءة، تحت وقع قد اإلنسان كان لو خاصًة دفني،
رويَّة عن عمًدا األفعال وإتيان واإلرصار، العناد هو الدوام ورشط اإلنسانية.5 التجربة لهذه
بكم العربة وليست الكبرية. معاني أحد هما واإلرصار العمد إن بل وقصد، وِبنيَّة وتدبر،
العمد معاني أكثر يُفيد التكرار ولكن التكرار، دون الواحد بالفعل بل وتكرارها، األفعال
لقانون تطبيًقا النار؛ يف مخلَّد فإنه عليها ا ُمرصٍّ مات إن الكبرية صاحب وإن واإلرصار.6

(الرشح، العقاب فكذلك الدوام عىل يُستحقُّ الذم كان وملا اآلخر. ويسقط أحدهما يثبت أن يجوز فال
فيها ويُعذَّب النار، يف يُخلَّد الفاسق ص٦٤٧–٦٤٩). (الرشح، العقوبة يستحقُّ الفاسق ص٦٦٦–٦٧٠).
ج٢، ص٣٠٨؛ ج١، (مقاالت، والخلود والتأبيد االستحقاق وقانون الوعيد عموميات ذلك عىل يدل أبًدا.

ص١٣٩–١٤٣). (املعالم، الوعيد عموميات املعتزلة وُحَجج ص١٤٨).
النار يف فيُخلَّد الكافر وأما الجنة، يف الجنة أهل يُخلَّد سمًعا. االستحقاق دوام يُعَرف األشاعرة عند 5

عقاب يفنى وال ص١٧٣-١٧٤). الدر، ص٢٦٨؛ ج٢، الدواني، رشح ص٢٦٨؛ ج٢، (العضدية، ُمطَلًقا
يف النار وأهل خالدون، الجنة يف الجنة وأهل الوصية: يف اإلمام قال ص١٨٧). (الفقه، رسمًدا وثوابه هللا
ص٣٤٨). (الِفَرق، دائمة والعقاب والثواب والوعيد الوعد أحكام ص٨٩). الفقه، (رشح خالدون النار
(ص٦٣٤)، النقلية باألدلة الكفار كوعيد ينقطع ال الكبرية صاحب وعيد أيًضا، والخوارج املعتزلة وعند

ص٢٢٠). (الطوالع، للثواب ُمعاِرض العقاب وأن
أو الصغري، يكون ودونه الوعيد، فيه أُقرَّ ما فقط الكبري وليس كبريٌ، عمد كل برش، بن جعفر عند 6

وهو كبريٌ، عمد كل حرب، بن جعفر وعند ص٣٠٦). ج١، (مقاالت، كبريًا وبعضه صغريًا بعضه يكون
أن هللا عىل وحتٌم جائز، غري العفو بغداد، معتزلة من كثري وعند ص٦٣٤). (الرشح، السلف بعض مذهب
مات من كل وإن فاسق، أو كافر ولكنه مؤمنًا، ليس ص٣٩٢-٣٩٣). (اإلرشاد، األبد عىل ُمرصٍّ كلَّ يُعاِقب
مات من وإن أبًدا. النار يف مخلَّد فهو مسلًما يُمت لم وإذا مسلًما، يُمت لم الكبائر من كبرية عىل ا ُمرصٍّ
ج٤، (الفصل، أصًال النار يدخل ال الجنة أهل من مؤمن فإنه موته، قبل كبائره عن تاب أو له كبرية وال
ص١٢٠-١٢١). اإلسفراييني، (حاشية العاند الكافر حق العذاب دوام والعنربي، الجاحظ وعند ص٦٨).
معذور املطلوب إىل يِصل ولم االجتهاد يف بالغ الذي الكافر أما دائم، العاند الكافر وعيد أن وعندهما
طاعاته عىل ته زالَّ زادت من الجبائي، وعند ص٢٩٨). ج٢، الدواني، رشح ص١٧٣-١٧٤؛ (املحصل،
من املعتزلة، وعند النار. يف مخلًَّدا اإليمان مسلوب كان توبة، غري من اإلرصار عىل واخُرتم املقدار، يف
ص٣٠٣). (الغاية، واحًدا ذنبًا اقرتف من ر تكفِّ والخوارج العقاب. عليه وجب واحدًة كبريًة اقرتف
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

االستحقاق الجنة. يف ويخلَّد أصًال، النار يدخل ال فإنه له كبرية وال مات ومن االستحقاق،
القصد دوام أي والعناد؛ اإلرصار الدوام ورشط والعقاب، الثواب دوام الدوام؛ يقتيض هنا
رشط لسقوط العقاب؛ دوام منه فيسقط اجتهاد عن الكبرية صاحب أما واإلرادة. والنية
ونية؛ وفعل وقصد، رويَّة فالتوبة بالتوبة؛ إال االستحقاق دوام ينقطع وال والقصد. العناد
املرشوط غري العفو يف وقعنا وإال التوبة، قبل مغفرة وال عفو وال فعًال. تكون وبالتايل

القديمة.7 اليهودية األخالق يف الحال هو كما باالستحقاق،

االستحقاق؟ ينقطع هل (2)

قد أنه الحقيقة بغريه؟ أو بالعفو ينقطع فهل التخليد، عىل دائًما االستحقاق كان إذا
نوعي فرٍق لوجوِد االستحقاق ينقطع هل ومتى؟ كيف اإلشكال ولكن االستحقاق، ينقطع
فالثواب الوعيد؟ وإرجاء الوعد بتحقيق وذلك والوعيد، الوعد بني أي واملعصية؛ الطاعة بني
ثوابًا، جزاءه يودُّ واملطيع للعصيان، محتملة نتيجٌة العقاب أن حني يف للطاعة، حتمية نتيجٌة
وليست الرحمة، عىل تقوم خالصٌة إنسانيٌة نظرٌة وهي عقابًا. جزاءه يودُّ ال العايص ولكن
اعتمادها من أكثر آحاد، أخبار ظنية، رواياٍت عىل تعتمد العدل. عىل تقوم قانونيًة نظرًة

كبرية عىل ا ُمرصٍّ العبادة، يف واالجتهاد املحض واإليمان اإلسالم أهل من مات من كل وثمامة، جعفر وعند
ج٥، (الفصل، جهل وأبي لهب وأبي فرعون مع أبًدا النريان أطباق بني مخلٌَّد العمر، يف واحدة مرة ولو
يشاء من ويعذِّب الكبائر أصحاب من يشاء ملن هللا يغفر عمر، وابن عباس ابن عند ص٤٣). ص٣٧،
اإلرصار الصغائر يف ويُشرتَط ص٦٩-٧٠). ج٤، (الفصل، أبًدا النار يف مخلَّد فإنه عمًدا، لقاتل إال منهم،

ص١٧٣-١٧٤). (الدر،
لم إذا الكبرية ُمقِرتف عىل واجب والعقاب هللا، عىل حتٌم فالثواب واألشاعرة. املعتزلة يتفق ذلك ويف 7

ما إذا (أ) أقاويل: ثالثة عىل الصغائر غفران يف املعتزلة اختلفت وقد ص٣٨١). (اإلرشاد، عنها يثب
ج١، (مقاالت، بالتوبة إال يغفر ال (ج) باستحقاق. الكبائر اجتُنبت ما إذا (ب) تفضًال. الكبائر اجتُنبت
عليه وحرَّموا توبة، بال مات إذا الكبرية صاحب عقاب والخوارج املعتزلة أوجب ص١٥٠). ج٢، ص٣٠٦؛
الذنوب أصحاب أما للكافرين، التأبيد ص١٩٣–٢٠٢). الدواني، (رشح هللا عىل الخلق لزم وإال العفو،
يف يعذِّبه من ومنهم العذاب، أهل تعذيب قبل له هللا يغفر َمن منهم التوبة، قبل ماتوا إذا املسلمني من
عىل فيجب كفر من كل إن ص٢٤٢–٢٤٤). (األصول، برحمته الجنة إىل ه ويردُّ له يغفر ثم مدة، النار
(االقتصاد، النار يف يُخلَّد التوبة قبل ومات كبرية اقرتف من كل بل النار، يف ويُخلَّد أبًدا يُعاِقبه أن هللا

ص٩٦-٩٧).
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االستحقاق دوام ثالثًا:

العقل. قانون وتُطاِبق االستحقاق، دوام مع تتفق أخرى برواياٍت وُمعاَرضة العقل، عىل
العقاب عىل ينطبق منقطعتان، وهما واألرض، السموات بدوام العقاب آيات تعلُّق وإن
بيان؛ إىل حاجة يف ُمجَملة آياٌت كلها التوحيد إال يشء لكل هللا مغفرة أن كما مًعا، والثواب
لإلرادة تأكيًدا ذلك يعني وقد العقليات. من وكالهما منه، ونابع التوحيد من ُمنبثِق فالعدل
البعض، دون للبعض أو الكبائر دون للصغائر ذلك يكون وقد للصفات، وإثباتًا امُلطَلقة
بالتوبة، مرشوطة واملغفرة الكافرين. دون وحدهم للمؤمنني جميًعا الذنوب هللا يغفر وقد
والعايص.8 املطيع فيها وتساوى املعصية، عىل إغراءً كانت وإال ُمقاِبل، بال مجانية وليست
لصاحب العقاب انقطاع مثل نقلية، عقليٍة حجٍج إىل تتحول أخرى رواياٌت تُعطى وقد
يف السبق أن والحقيقة املعارك. أول يف والشهادة اإليمان، يف كالسبق العظيمة، األفعال
األطفال أما األنبياء. ذلك يف بما فعل، بال استحقاق مجرد وليس استحقاق، فعل اإليمان
وإعطاء له، وخرق االستحقاق فضد الشفاعة وأما التكليف. أفعال خارج فهم والسقط
باالسم، الشفاعة أصحاب بمعرفة صعوبة األمر ويزداد استحقاق. بغري آلخر إنسان فعل
أما بالجنة. ين املبرشَّ من داموا ما كانت، مهما ألفعالهم وقبول لهم دنيوية تزكيٌة وكأنها

املرجئة وُحَجج الوعد، دون وللوعيد الثواب دون للعقاب االستحقاق انقطاع يف املرجئة موقف هو هذا 8

إما أخرى، بأخباٍر ُمعاَرضة وهي العلم، دون الظن إال تُوِرث ال آحاد أخبار صحتها؛ تثبت لم رواياٌت
وآية مًعا. والثواب العقاب انقطاع عىل يدل فذاك منقطعتان، وهما واألرض السموات بدوام العقاب تعلِّق
باملشيئة، تعلًقا أو تفضًال، ليست فإنها يََشاءُ﴾ ِلَمْن ذَِلَك ُدوَن َما َويَْغِفُر ِبِه َك يُْرشَ أَْن يَْغِفُر َال هللاَ ﴿إِنَّ
سواءً. واملؤمنني للكفرة تكون ال َجِميًعا﴾ الذُّنُوَب يَْغِفُر هللاَ ﴿إِنَّ وآية البيان. إىل املغفرة إضافة أو
التوبة. وإدخال للتأويل بد وال الظلم، عىل عزاء هذا ُظْلِمِهْم﴾ َعَىل ِللنَّاِس َمْغِفَرٍة َلذُو َربََّك ﴿َوإِنَّ وقوله
تأويل. إىل أيًضا حاجة يف ﴾ َوتََوىلَّ َكذََّب الَِّذي * اْألَْشَقى إِالَّ يَْصَالَها َال * تََلظَّى نَاًرا ﴿َفأَنْذَْرتُُكْم وآية
الكافر بني تسوِّي ال اْلَكاِفُروَن﴾ اْلَقْوُم إِالَّ ِهللا َرْوِح ِمْن يَيْئَُس َال َُّه إِن ِهللا َرْوِح ِمْن تَيْئَُسوا ﴿َوَال آية أما
(النسفية، كفر هللا من واألمن كفر، هللا من اليأس ص١٤٩). التفتازاني، ص١٤٩؛ (الخيايل، والفاسق
عدم إىل يذهبون والكرامية، الخراسانية من وجماعة سليمان بن مقاتل مع أيًضا والخالف ص١٤٩).
ويرفض ص٦٤٩-٦٥٠). (الرشح، والرشع العقل مذهبهم فساد عىل ويدل املرشك، وال الفاسق عقاب
الطاعة عىل يُستحقُّ ما إن حيث من املعصية، عىل مزية للطاعة بأن الخالدي قول الجبار عبد القايض
بإسقاطه التفضل يجوز فإنه املعصية، عىل يُستحقُّ ما كذلك وليس به، اإلخالل يجوز وال فعله، يجب
املزية هذه بأن ويَُرد االنقطاع. إىل الدوام من معاصيه عقاب الفاسق طاعات تردَّ أن صح فلهذا وعفوه؛

ص٦٧٠–٢٧٢). (الرشح، املعايص عىل الطاعات لسائر ثابتة
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

مرشوط عندهم العقاب انقطاع فإن سيئاتهم، حسناتهم تفوق الذي أي اليمني؛ أصحاب
النقيض وعىل للثواب. دوام هنا العقاب فانقطاع املعصية؛ أفعال وموافاتها الطاعة، بأفعال
ويدوم الثواب فينقطع حسناتهم، سيئاتهم تفوق الذين الشمال أصحاب يكون ذلك من
اللمم؛ من وتصبح داخلها يف الصغائر تطوي استحقاق أفعال العظيمة األعمال إن العقاب.

اإلنساني.9 بالضعف واعرتاًفا العثرات، لذوي إقالًة
سببًا أفعال هناك كانت ولو حتى للدوام، سببًا وحده التصور يكون هل ولكن
استحقاًقا أكثر وأيهما طاعة؟ الكفر مع ينفع وال معصية، اإليمان مع يرضُّ ال هل لالنقطاع؟
أكثر أيهما املطيع؟ الكافر أم العايص املؤمن العفو، أو التخليد واالنقطاع؛ الدوام حيث من
ألنهم الجنة؛ يدخلون ال قد املسلمني من كثريًا إن نظر؟ بال عمل أم عمل بال نظر استحقاًقا،
وإن لطاعاتهم. نظًرا الجنة ليدخلون الكفار من كثريًا وإن ملعاصيهم، نظًرا ونها يستحقُّ ال
مقياس وجعل للذات، وإنقاذ لآلخرين، تعذيب املؤمنني دون وحدهم للكفرة الخلود جعل
هو فالتصور لالستحقاق؛ فعًال ليس وحده التصور إن العمل. دون النظر االستحقاق
من فارًغا التصور يصبح التصور عن خرج قد السلوك دام وما له، ه وموجِّ للسلوك أساس
خرب كان لذلك العمل؛ وحدة إىل يؤدي دام ما رشعي النظرية األُطر تعدُّد وإن مضمون. غري
دون االستحقاق مقياس وحده النظر ليس العمل. يف واليقني النظر، يف الظن يُوِرث اآلحاد
قسوة الجنة، يذوق لن املطيع الكافر وأن النار، يذوق العايصلن املؤمن بأن والقول العمل.
بني ويخلط الصالح، العمل يُنِكر وأحبَّاؤه، هللا أبناء بأنهم اليهود قول مثل وغرور، وأنانية
ُعدنا وإال االستحقاق، نفي ذلك يف الحجة تكون أن يمكن وال العميل. واليقني النظري الظن
دون الثواب يف االستحقاق إثبات الحجة تكون وال وسمًعا. عقًال ثابت فاالستحقاق بدء؛ عىل
التفضل أما واإلرصار. العناد وهو العقاب، استحقاق رشط عن والتخيل التوبة قبل العقاب،
ثوابًا االستحقاق دوام هو عمله يمكن ما أقىص إن للفعل. وإنكار لالستحقاق إلغاء فهو

مثل حساب، بال الجنة يدخلون مقرَّبون سابقون (أ) أصناف: ثالثة اآلخرة يف الناس األصحاب: قال 9

وعكاشة عثمان فيهم ألًفا ٧٠ يف يشفع واحد كل ألًفا، ٧٠ إىل باإلضافة والسقط، املؤمنني وأطفال األنبياء
ومنهم الجنة. إىل كلهم املسلمني، من الذنب وصاحب مؤمنون، كلهم اليمني أصحاب (ب) محصن! بن
كلهم كفرة، الشمال أصحاب (ج) الجنة. إىل يذهب ثم قصرية، مدة يف وعذابًا يسريًا حسابًا يُحاَسب من
يزيد، بن الواحد عبد أخت بن بكر عند ص٢٤٢–٢٤٤). (األصول، النار يف وهم والبعثة، بالقيامة كذَّبوا
ألنهم لهم؛ فمغفور كفروا وإن بدر فأهل بدر، أهل من ألنهما الجنة؛ أهل من كافران والزبري طلحة

ص٦٨). ج٤، (الفصل، غريهم بخالف
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الحسنات. عىل للسيئات الرتجيح كان إذا عقابًا أو السيئات، عىل للحسنات الرتجيح كان إذا
الحجة مثل الكافر، عقاب ودوام املؤمنني عقاب انقطاع إلثبات جدلية ُحجٌج تُقام وقد
دخوله أو باطل، وهو بإيمانه الجنة الكبرية صاحب دخول ثالثة: احتماالٍت تُعطي التي
فالفعل الحق. وهو بإيمانه الجنة ثم بكبريته النار دخوله أو باطل، وهو بكبريته النار
إثبات حجة وكذلك الكل. هو والنظر الجزء، هو العمل الدائم. هو والتصور املنقِطع، هو
واالنقطاع الدوام يجعل كله وهذا التصور. عىل الثواب بدوام الفعل عىل العقاب انقطاع
عىل تقوم كلها وهي وغريها، واملوازنة والتكفري اإلحباط مثل فرعية، لقوانني خاضَعني
دون هللا عند جواًزا كله األمر يُرتَك وقد التصورات.10 مجرد عىل وليس األفعال، حساب

(املسائل، القطعي النقل بدليل أبًدا النار يف يُخلَّدون ال الشهادة أهل من العصاة األشاعرة، عند 10

القول حزم ابن رفض كما ص٥٣-٥٤). (اإلنصاف، النار يف يُخلَّد ال مؤمنًا كان من ص٣٨١-٣٨٢).
العقاب وجواز املغفرة جواز إجمال لديه والصحيح جملة، الوعيد بإسقاط قال َمن وبقول بالتخليد،
الكفر مع ينفع ال كما سيئة، اإلسالم مع ترضُّ ال املرجئة بعض وعند ص٧٠–٧٤). ج٤، (الفصل،
دخل ومن للكفار، النار وإنما ناًرا، يرى ال الجنة أهل من فهو معصية عىل بلغ ولو مسلم فكل حسنة؛
بعض وعند ص٦٨). ج٤، (الفصل، النار يدخل ال فإنه الجنة أهل من كان ومن فيها، مخلَّد فإنه النار
النار يف الخلود ص٧٠). (اعتقادات، الفاسقني يعذِّب ال هللا وأن معصية، اإليمان مع يرضُّ ال املرجئة
املرجئة بعض ويقول ص٣٤٨). (الِفَرق، فيها دخل من كل بخلود والخوارج للقدرية خالًفا للكفرة
إىل يصريون وإنهم النار، يف القبلة أهل من الفجار هللا يخلِّد أنه ُمحال إنه املرييس برش أصحاب من
من صنٌف وقال ص٢١١-٢١٢). ج١، (مقاالت، الراوندي) (ابن محالة ال النار هللا أدخلهم إن الجنة
يكون ال النار يف والخلود الكفرة، عىل النار عذاب ودوام أهلها، عىل الجنة أهل نعيم بدوام السنة أهل
وينقطع الكافر، ويعذِّب للطاعات، ق املوفَّ املؤمن يخلِّد هللا األصحاب، وعند ص٣٤٨). (الِفَرق، للكفرة إال
املرييس، غياث بن وبرش وأصحابه، النجار والحسني السنة، أهل عند .(١٢٣ (الطوالع، املؤمن وعيد
ومحمد وأصحابه، الدمشقي مروان بن وغيالن البرصي، األصم كيسان بن الرحمن عبد بن بكر وأبي
ماتوا كبائر أصحاب كانوا وإن الجنة يف كلهم واملؤمنون النار، يف مخلَّدون الكفار وأصحابه، كرام بن
أصًال. النار تدخل ال وطائفة الجنة، إىل منها تخرج ثم النار تدخل طائفة طائفتان: وهم عليها. ين ُمرصِّ
الجنة ويُدِخلهم لهم يغفر أن وله الجنة، يُدِخلهم ثم الكبائر أصحاب املؤمنني من شاء من يعذِّب أن هلل
اختلفوا؛ النار يدخل الصالة أهل من الفاسق بأن سلَّموا والذين ص٦٨). ج٤، (الفصل، يعذِّبهم أن دون
املعتزلة وقالت منها. يُخِرجهم وأن بد ال النار يُدِخلهم والذين البعض، عن يعفو هللا إن السنة أهل فقال
القبلة أهل يُخِرج هللا أن واالستقامة السنة أهل وعند ص١٣٩–١٤٣). (املعالم، مؤبَّد الفاسق عذاب
الكبائر وُمرتِكبي العصاة من الكفار غري ص١٤٨). ج١، (مقاالت، فيها يخلِّدهم وال النار من دين املوحِّ
خالًفا منقِطع األشاعرة عند الكبائر وعيد ص٣٧٨-٣٧٩). (املواقف، النار يدخل ولكنه النار، يف يُخلَّد ال
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التوحيد. إىل بالعدل وعود العقليات، إىل للسمعيات إرجاع وهو االنقطاع، أو للدوام فرض
حد يصل وقد الثواب، ودوام العقاب النقطاع إيثاًرا العذاب ف ويُخفَّ النار ف تُخفَّ وقد
بالجنة. استمتاع ودون عذاب دون النار يف املؤمنون العصاة يكون أن إىل العذاب تخفيف

معيَّنة.11 ألشخاٍص ال كمبدأ للعقاب االنقطاع مبدأ يتقرر وقد

أو باطل، وهو النار يدخل ثم بإيمانه الجنة الكبرية صاحب يدخل أن إما (أ) ذلك: عىل والدليل للمعتزلة،
الكبرية فعل إن (ب) الحق. وهو بإيمانه الجنة ثم بكبريته النار يدخل أو باطل، وهو أحدهما يدخل ال
الجنة، إىل النار من االنتقال وبالتايل الثواب؛ اتصال وجب بقي فإن ال؛ أو يبقى أن إما فاالستحقاق
الباقي، لوجود الحادث اندفاع من بأوىل ليس الحادث لطريان الباقي انتفاء ألن ُمحال؛ فهو يبَق لم وإن
عقاب، أنصبة خمسة ُمقاِبل يف ثواب أنصبة عرشة يقتيض الكم قانون وألن الدَّور، لزم ضدَّين كانا ولو

ص١٧٢-١٧٣). (املحصل، والتكفري اإلحباط ويسبِّب
أن بعد فاسًقا كان وإن فيها يُخلَّد أو النار يدخل ال أو ه ترضُّ ال املؤمن إن األشاعرة بعض يقول 11

حسنة عمل َمن ولكن املرجئة، كقول مغفورة وسيئاتنا مقبولة حسناتنا نقول ال مؤمنًا. الدنيا من يخرج
عنها يتُب ولم والكفر الرشك دون السيئات من كان وما عليها، ويُثيبه منه يقبَلها هللا فإن برشائطها
أحًدا نُنِزل ال بأنه ندين ص١٨٦). (الفقه، عفا شاء وإن عذَّب، شاء إن هللا؛ ملشيئة فهو مات، حتى
الجنة ونرجو بالجنة، الرسول له شهد من إال نار وال جنة من باإليمان كني واملتمسِّ التوحيد أهل من
إذا الكبرية صاحب األشعري، وعند ص١٠). (اإلبانة، معذَّبني بالنار يكونوا أن عليهم ونخاف للُمذِنبني،
النبي؛ فيه يشفع أن وإما برحمته، له يغفر أن إما هللا؛ إىل حكمه يكون توبة غري من الدنيا من خرج
وال برحمته. الجنة يُدِخله ثم جرمه، بمقدار يعذِّبه أن وإما أمتي.» من الكبائر ألهل «شفاعتي لقوله:
قد تاب ولو النار. من إيمان ذرة قلبه يف من كل بإخراج السمع به ورد ملا النار؛ يف يُخلَّد أن يجوز
النار أدخلهم ولو حيًفا، يكن لم الجنة جميًعا الخالئق هللا أدخل فلو سمًعا، بل عقًال ال توبته هللا يقبَل
والجماعة: السنة أهل مذهب ص١٥٣-١٥٤). ج١، (امِلَلل، يشاء فيما يترصف املالك ألنه جوًرا؛ يكن لم
عىل ا ُمرصٍّ مات َمن ص٧١). (اعتقادات، معنيَّ شخٍص عىل القطع دون الفساق بعض عن هللا سيعفو
وليس فبفضله، عنه تجاوز وإن فبعدله، عاقب فإن ربه؛ إىل مفوَّض أمره بل العقاب، يُقَطع فال املعصية
عند ص٣٩٢-٣٩٣). (اإلرشاد، البغداديني وبعض البرصيني مذهب وهذا رشًعا. وال عقًال يقبح ذلك
(الرشح، ورشًعا عقًال فاسد رأٌي وهو يُعاِقب، أن ويجوز الفاسق عن يعفو أن هلل يجوز األوائل، املرجئة
أن هو الجنة أهل وبني بينهم والفرق عذاب، بال النار يف يكونون النار أهل إن ويقولون ص٦٥–٣٦٣).
يلحقهم العصاة إن يقولون (الثوبانية) ثوبان أتباع واملرجئة ص٦٥). الفقه، (رشح يستمتعون هؤالء
الخالدية وتقول ص٧٠-٧١). (اعتقادات، النار يدخلون ال ولكنهم جهنم، حرارة من يشء الرصاط عىل
(اعتقادات، الجنة ويُدِخلهم يُخِرجهم بل فيها، يرتكهم ال لكنه جهنم، نار العصاة يُدِخل هللا إن خالد أتباع
يدخل فوج كل يُعذَّبون، ال املسلمني أن رة املتأخِّ العقائد يف عام بوجٍه األشاعرة عليه اتفق وما ص٧١).
لنا ويغفر به، يَُرشك أن يغفر ال وهللا ص٢٣٨-٢٣٩). (املعالم، باهلل يؤمن ألنه منها؛ ويخرج النار
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آيات واعتبار واالستثناء، التخصيص طريق عن الثواب ويدوم العقاب ينقطع وقد
ذلك أن صحيٌح وخصوص. عموم بها امُلتشاِبهات من الوعيد وآيات امُلحَكمات، من الوعد
ذلك ومع عقابه، ال اإلنسان مصلحة الوحي من فالغاية اإلنساني؛ التفسري إىل أقرب
ذا سالًحا ويكون فئة، دون فئة لحساب واالستثناء بالتخصيص التأويل هو فالخطورة
يف يخضع إنما تخصيصها أو النصوص تعميم وإن خصومها. إىل فئة كل هه توجِّ حدَّين،
اللغة. لقواعد خضوعه من أكثر واألهواء املصالح وإىل واألفكار البواعث إىل األمر حقيقة
العموم يف يكون أن يستحيل لذلك لطردها؛ وليس والفكرة، الباعث لتأييد اللغة قواعد تأتي
التخصيص أو فاالستثناء االستحقاق؛ قانون عىل يقيض ذلك ألن تخصيص؛ أو استثناء
ثواب العقاب، وانقطاع الثواب دوام العقاب، وترك الثواب أخذ واألنانية، األثرة عىل يدل
الهدف يكون وأن واستثناء، تخصيص أيًضا الثواب يف يكون ال وملاذا الغري. وعقاب األنا
واقع، غري أو منقِطًعا الوعيد كان ولو عليه؟ الباعث وتقوية الخري عىل التشجيَع ذلك من
يكون التي األفعال أنواع هي وما عليه. لهم وتشجيًعا اإلثم، إىل للناس دافًعا ذلك لكان
حق يف يجوز فهل هللا، حق يف جاز لو العباد؟ حقوق أم هللا حقوق التخصيص؛ فيها
بالباطل، الناس أموال أكل القتل، االستثناء؛ فيها يجوز العباد أفعال من نوع وأي العباد؟
وهل أعمالهم؟ عن النظر برصف ُمستثنَون كلهم الصالة أهل وهل والطغيان؟ والظلم
يُحَمل ثم العموم عىل إنه أو العموم، عىل يُحَمل ذلك بعد ثم الخصوص عىل أساس القرآن

حاشية ص١٢٠-١٢١؛ التفتازاني، رشح ص١٢؛ (النسفية، والكبائر الصغائر من يشاء ملن ذلك دون
استحالل، عن تكن لم إذا الكبرية عن والعفو الصغرية عىل العقاب ويجوز ص١٢٠-١٢١). اإلسفراييني،
إىل آخًرا يخرج بل النار، يف الكبرية صاحب املسلم يُخلَّد ال ص١٢١-١٢٢). (النسفية، كفر واالستحالل
يف يُخلَّدون ال املؤمنني من الكبائر أهل ص٢٦٩). ج٢، الدواني، رشح ص٢٦٩؛ ج٢، (العضدية، الجنة

شعًرا: أيًضا ذلك عن ُعربِّ وقد ص١٢٣). (النسفية، النار

ب��ال��وزِر م��ؤم��نً��ا ��ر ت��ك��فِّ ف��ال ال��ك��ف��ِر غ��ي��ر غ��ف��ران ج��ائ��ٌز إذ
رب��ه إل��ى م��ف��وَّض ف��أم��ُره ذن��ب��ه م��ن ي��تُ��ب ول��م ي��ُم��ت وم��ن
م��ج��ت��نَ��ْب ال��خ��ل��ود ث��م ك��ب��ي��رة ارت��ك��ْب ب��ع��ٍض ت��ع��ذي��ُب وواج��ٌب

ص١٩٧–١٩٩؛ األصول، ص١٥١؛ اإلتحاف، ص٨٩-٩٠؛ التحفة، ص٨٨–٩٠؛ ج٢، (الجوهرة،
ص٣٨٩). اإلرشاد،
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نقض وهو والتحيز، واملحاباة االستثناء الخصوص يعني وقد الخصوص؟12 عىل ذلك بعد
الجميع، ُعوِقب واحد ُعوِقب وإذا للجميع، غفر لواحد هللا غفر فإذا االستحقاق؛ لقانون

هللا، ِقبل ِمن وردت إذا األخبار يف املرجئة اختلفت فقد عام؛ بوجٍه املرجئة موقف أيًضا هو هذا 12

أموال واآلكلني القائلني يعذِّب أن هللا من الخرب جاء إذا (أ) ِفرق: سبع عىل العموم ظاهر وظاهرها
ثم بالخري الصادق الحكيم يُخِرب أن فجائٌز عذابهم، يف وقفنا الكبائر أهل من وأشباههم ظلًما اليتامى
ُمستنَكًرا يكون ال يفعل لم هو وإن صادًقا. ويكون االستثناء يفعل وأال يفعل أن له فيكون منه، يستثني
والوعيد استثناء، فيه ليس الوعد (ب) ظاهرة. االستثناء أن يزعمون الذين هم وهؤالء كذبًا، وال اللغة يف
عنه. يعفو ثم يرضبه أن عبده يُوِعد قد الرجل ألن أهلها؛ عند اللغة يف جائز وذلك ُمضَمر، استثناءٌ فيه
القرآن يسمع ولم وعيًدا، أو وعًدا الخرب وكان السامع فسِمعها عام، وَمخرجها جاءت إذا األخبار (ج)
وانفرد الوعد انفرد إذا ذلك. خالف يكون أن ويجوز عام، فالخرب كلها؛ عليها املجتمع واألخبار كله،
ألن واحد؛ رجٍل يف يجتمعان فال اآلَخر، من ُمستثنًى فأحدهما ينفردا لم وإذا عام. منهما فكلٌّ الوعيد،
بعض يف خاصة الوعيد آية تكون وقد العام، الخرب اللغة أجازت شبيب بن محمد عند (د) تناُقض. ذلك
هو عما ويعفو جرم، عن يعفو أن يجوز وال األيتام، أموال وأكلة والقاذفني القاتلني من الطباق أهل
للمؤمنني، واجب هللا من الوعد املرشكني. يف الوعيد وإنما وعيد، الصالة أهل يف ليس (ه) جرًما. أعظم
معصية، اإليمان مع يرضُّ وال محل، الرشك من ينفع ال لهم. والوعد باهلل أوىل والعفو وعده، يُخِلف ال وهللا
يُعاِقبه أنه أخرب ومن أثابه، يُثيبه أنه هللا أخرب من اللغة لعلماء وطبًقا النار. يف القبلة من أحد يدخل وال
دت توعَّ عما والعفو الوعد إنجاز تمدح العرب وكانت منه. كرًما يعذِّبه ولم يُعاِقبه لم القبلة أهل من
عفا، أوعد إذا الكريم إن العرب قالت العالء: بن عمر أبو قال العرب. عند حسن الوعيد فخالف عليه؛

املذموم: الُخلق من وليس الكرم، من فهذا أوىف؛ وعد وإذا

م��وع��دي وُم��ن��ِج��ٌز إي��ع��ادي ل��ُم��خ��ِل��ٌف وع��دت��ه أو أوع��دت��ه وإن وإن��ي

ص٧٦-٧٧؛ ج٤، (الفصل، والنهي األمر وكذلك عمومه، عىل أجمعوا ما إال الخصوص عىل القرآن (ز)
عىل (أ) مقالتنَي: عىل العموم؟ عىل هما هل والنهي؛ األمر يف املرجئة اختلفت كما ص٣٦٤-٣٦٥). الِفَرق،
ص٢١٠). ج١، (مقاالت، داللة ته خصَّ ما إال العموم عىل (ب) العموم. داللة تأتي حتى الخصوص
الوعد يف اآليات تعارضت إذا ص٣٢٦). ج١، (مقاالت، املرجئة مثل االستثناء عىل هما األثري زهري وعند
ويدخل له يُغَفر ثم مدة العايص فيُعذَّب بينهما، جمعنا أو الوعد بآيات الوعيد آيات صنا خصَّ والوعيد
عموماتها مخصوصاٌت اآليات ص٢٤٢-٢٤٣). (األصول، فسق بل اإلطالق، عىل فاسق يُقال ال الجنة.
يف املؤمنني بدخول الوعد آيات يف شبهة ال إذ الوعيد؛ آيات يف تخصيص ال ص٤٧٦-٤٧٧). (النهاية،
(حاشية وإرادته علمه يف وتقارير هللا، رشطها برشوٍط مقيَّدة هي ص١٩٧). الكلنبوي، (حاشية الجنة

ص١٢٧–١٣١). (اللمع، الخصوص ألفاظ عىل الرتكيز ص٢٠٠). املرجاني،
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يف اختالًفا رنا تصوَّ إذا إال واحًدا، النظري املقياس يف الكل دام ما لالختصاص مجال فال
أعمال وليسعىل الخالصة، الشعور أعمال عىل الحساب يكون وهنا والفهم. املعرفة درجات
مع الكثرية الذنوب صاحب فيستوي للجميع، يُغَفر وكيف العالم. يف األفعال أي الجوارح؛
إىل أقرب وهو عقابًا، واألقل ثوابًا لألكثر يُغَفر تقدير أقىص عىل القليلة؟ الذنوب صاحب
العقيل، لإلشكال حل دون اإلرجاء يف وقوع لُهو هللا مشيئة إىل املوضوع إرجاع وإن العقل.
املشيئة لجعلهما التوحيد؛ واالستثناء التخصيص ناقض بل التوحيد، إىل بالعدل وعود
جميًعا األفراد يقتيضمعاملة والعدل األفراد. لكل عامة أنها حني يف فرد، دون بفرد خاصة
القانون ضمن املراعاة فرد، لكل الخاصة املواقف االعتبار بعني األخذ مع واحد، قانوٍن تحت
يمكن ال أنه والحقيقة التوبة.13 يف اإلنساني للفعل أيًضا األولوية فيها تكون والتي العام،
عىل أحكام إصدار نفسه الوقت ويف اإلرجاء، يف الحال هو كما اإللهية املشيئة إىل يشء كل رد
مزدوج مقياٍس يف وقوع اإلرجاء أن كما النار، يف املؤمنني تخليد وعدم للكفرة التخليد منع
وملا املؤمنني. عن وبانقطاعه للكافرين، العقاب لدوام إثباتًا وللمؤمنني، للكافرين بالنسبة
اتساق عدم ظهر فقد عقلية، براهني عىل وليس روايات، عىل أساًسا يعتمد اإلرجاء كان
وانقطاع الثواب دوام بني تعذيبهم؛ وبني النهاية يف العصاة للمؤمنني الجنة إدخال بني
والتكفري، اإلحباط ورفض العقاب بانقطاع القول بني والتخليد، التخفيف بني العقاب،
الثواب؛14 ويدوم العقاب ينقطع حتى الدوام داخل من االنقطاع فهم تحاول التي واملوازنة

بد، وال جميعهم عذَّب الكبائر أصحاب من واحًدا هللا عذَّب إن والناشئ، ويونس شبيب بن محمد عند 13

ويغفر يشاء، من يعذِّب أخرى، طائفة وعند بد. وال لجميعهم غفر لسواه غفر وإن الجنة، أدخلهم ثم
جرًما أقل هو من ويعذِّب جرًما، أعظم هو ملن يغفر وقد مستوية، كثرية ذنوبهم كانت وإن يشاء، ملن
هللا يُدِخلهم أن جائٌز شبيب، بن ومحمد شمر أبي أصحاب املرجئة وعند ص٦٨–٧٠). ج٤، (الفصل،
يعذِّبهم أن جائٌز غيالن: أصحاب وقال يخلِّدهم. أال وجائٌز أدخلهم، إن فيها يخلِّدهم أن وجائٌز النار،
وكذلك ارتكبه، ما مثل ارتكب من عذَّب أحًدا عذَّب فإن يخلِّدهم. أال وجائٌز عنهم، يعفو أن وجائٌز هللا،
يعذِّبهم، أن جائٌز املرجئة: من البعض وقال مثله. كان من كل عن عفا أحد عن عفا وإن خلَّده، إن
هلل ذلك كل مثله. كان ن عمَّ ويعفو واحًدا يعذِّب وأن يخلِّدهم، وال يخلِّدهم أن وجائٌز يعذِّبهم، أال وجائٌز
ذنبًا لعبده هللا يغفر أن العقل يف يجوز هل املعتزلة: واختلفت ص٢١١-٢١٢). ج١، (مقاالت، يفعله! أن

ص٣٠٩). ج١، (مقاالت، أكثرهم ه وذمَّ الجبائي، أجازه مثله؟ عىل غريه ويعذِّب
بن ومحمد الرقايش، والفضل عمران، بن ويونس شمر، وأبي الدمشقي، وغيالن مروان، أبي عند 14

مثل يف هو عاٍص مؤمٍن كلِّ عن عفا القيامة يف عاٍص عن هللا عفا لو قبة، وصالح والعتابي، شبيب،
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للعدل إيثاًرا عقابًا؛ أم كان ثوابًا لالستحقاق الدوام إثبات هو العقل إىل األقرب كان لذلك
قضاءٌ والرتهيب للرتغيب اآليات اعتبار أن كما بالعفو.15 التضحية إىل ذلك أدَّى ولو حتى

املؤمنني بأن يجزموا لم أنهم العجيب ومن حاله. مثل يف هو من أخرج واحًدا النار من أخرج وإن حاله،
التوحيد صاحب ترضُّ ال املعصية سليمان، بن مقاتل وعند النار. من محالة ال يخرجون التوحيد أهل من
سيخرجون فإنهم النار الكبائر أصحاب أُدِخل إن املرييس، برش وعند مؤمن. النار يدخل ال وأنه واإليمان،
قول وجملة ص٦٣-٦٤). ج٢، (امِلَلل، بعدل وليس فُمحال التخليد وأما بذنوبهم، ُعذِّبوا أن بعد عنها
ألحد بالجنة يحكمون وال بالنار، الكبائر أهل من أحد عىل يشهدون ال أنهم السنة وأهل الحديث أصحاب
ج١، (مقاالت، النار من دين املوحِّ من قوًما يُخِرج وهللا لهم. غفر شاء وإن عذَّبهم شاء إن دين؛ املوحِّ من
والتنبيه، (الرد ناًرا وال جنًة التوحيد أهل من أحد يُنَزل ال يقولون: الرسول أصحاب كان ص٣١٢).
إثبات مع سيئة ه ترضُّ ال د واملوحِّ النار، من يخرجون وال الكفر، مع إحسان ينفعهم ال الكفار ص١٥).
أو كبري، كل عن تائبًا مسلًما لقي َمن حزم، ابن وعند ص٥٤). (اإلنصاف، النار يف يُخلَّد وال التوحيد،
ما سيئاته بلغت ولو النار، يدخل ال الجنة أهل من وهو مغفورة، كلها فسيئاته قط، كبرية عمل يكن لم

ص٦٩). ج٤، (الفصل، يبلغ أن هللا شاء
عقابه من هللاُ أعلم ما امُلحَكمات عبيد، بن وعمرو عطاء بن واصل فعند املعتزلة؛ موقف هو هذا 15

يبنيِّ ولم عليها، عقابه العباد عن هللا أخفى ما وامُلتشاِبهات الوعيد، آيات من ذلك أشبه وما للفساق
املعتزلة وأجمعت ص٢٢١-٢٢٢). األصول، ص٢٦٩؛ ج١، (مقاالت، امُلحَكم يف بنيَّ كما عليها يعذِّب أنه
يف عامة تكون أن إال بجائز فليس عام ومخرجها هللا عند من جاءت إذا األخبار أن بالوعيد القائلون
الخرب يكون أن يجوز ال إنه وقالوا ومحرِّمهم. مستِحلِّهم من الخرب فيهم جاء الذي الصنف أهل جميع
يكون أن يجوز ال بظاهَرين. ليسا والخصوصية واالستثناء اإلخبار، ظاهر والخرب منه، مستثنًى أو ا خاصٍّ
يكون أن يجوز وال العقل. يف خصوصية تكون أو صه، يخصِّ ما الخرب ومع إال ا عامٍّ جاء وقد ا خاصٍّ الخرب
العموم عن املعتزلة ويدافع ص٣٠٩-٣١٠). ج١، (مقاالت، الخرب بعد الخصوصية تجيء ثم ا خاصٍّ
(الرشح، «من» مثل: العموم وألفاظ معناه. عن للكالم إخراًجا باعتبارهما والتخصيص االستثتاء ضد
الوعد يف يجوز وبالتايل وعيده؛ يخلق هللا أن أو الوعيد أصل يف إما تقتيض واملخالفة ص٦٥١–٦٦٠).
ما العقل يف وليس العموم وظاهره الخرب السامع سمع إذا املعتزلة واختلف ص١٣٦-١٣٧). (الرشح،
قىض يجد لم فإن واألخبار، واإلجماع القرآن يتصفح حتى عمومه يف يِقف أن (أ) مقالتنَي: عىل صه يخصِّ
خاصة كانت فلو اللغة، عىل اعتماًدا االسم يلزم ما جميع يف العموم عىل اإلبقاء (ب) (النظَّام). بعمومه
من الوعيد عموميات يف السنة أهل بعض ويشارك ص٣١٠). ج١، (مقاالت، معها خصوصها نزول للِزم
التفتازاني، رشح ص١٩٤؛ الكلنبوي، (حاشية واألحاديث والوعيد الوعد آيات عموم والدليل املبدأ، حيث
الخلخايل فعند املعتزلة؛ مثل بالعموم ويقولون اآليات، خصوص السنة أهل بعض ويرفض ص١٠٣).
ُجوِّز فقد فيه الخلق هللا عىل ُجوِّز فإذا الخرب، أقسام ِمن ِقسم الوعيد ألن الفساد؛ غاية يف القول هذا أن
عن منزَّه تعاىل أنه عىل أجمعوا العقالء فإن كفًرا؛ يكون أن يقرب بل عظيم، ٌ خطأ وهذا هللا. عىل الكذب
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التأثري هو منها الهدف أن عىل يدل كان وإن واستقالله، وشموله الوعيد موضوعية عىل
القصد وليس عقابًا. أم كان ثوابًا املادي االستحقاق وليس السلوك، وتوجيه النفوس يف
أفعاله، عن مسئوًال ليس ألنه به؛ واإلجحاف باإلنسان اإلرضار أو هللا منفعة العقاب من
عنها. اإلنسان ومسئولية ذاتها األفعال من كجزء األفعال نتائج عىل التأكيد منه القصد بل
وال الرضر، هذا مسئولية يتحمل الغري فإن الغري أفعال من باإلنسان الرضر وقع فلو
يأًسا النار يف التخليد يكون قد إليه.16 أساء من عىل العقاب يُوَقع بأن إال اإلنسان يرىض
يكون ولكنه السواء، عىل والكفار للمؤمنني التخليد رفض كان إذا خاصًة وقسوة، وتشاؤًما
طريق عن الفعل تجدد عىل له وحثٍّا لإلنسان دفًعا أكثر االستحقاق ودوام استحقاًقا،
مرتكب عقاب يف التشكك العام الصالح ِمن وهل الثواب.17 ودوام العقاب قطع أي التوبة؛
رقاب واملستعِبدين ظلًما، اليتامى أموال وناهبي الدماء، وسفاكي القتلة أكثر وما الكبرية،
أحد، يملكه ال فاإلنسان للمالك؛ ا حقٍّ وليس للفعل نتيجة الكبائر عىل العقاب إن الناس؟
إن واملعلول. العلة بني أو واألثر، الفعل بني الرضورية العالقة ضاعت وإال فعله، هو بل
ُمناِقض وهو والظلم. الالمعقول ويُثِبت والعدل، العقل يُناِقض الكبرية فاعل عقاب إبطال
البرش، وخربات العامية األمثال يف بَدت كما األشياء ولطبائع الشعوب ولحكمة للعادة أيًضا

واألخبار والقصص الكفار وعيد يف الُخلف يجوز ال فِلَم كرًما الوعيد يف الُخلف عليه جاز إذا وألنه الكذب،
الخلخايل، (حاشية رشيعة وكل القرآن يف الطعن إىل يقيض الباب هذا فتح أن ومعلوٌم املصلحة؟ لغرض

ص١٩٨).
يف رضر وأي مواضعه، عن الكلم لتحريف وَروم السبيل، عن خروج وترغيب إنشاءات بأنها القول 16
محمد (حاشية به فأخرب علمه قد أنه ملا واقع محالة ال وأنه به، أخرب فيما صادق الحق أن تعتقد أن
خاٍل جزءٌ العقاب (أ) لوجوه: اإليالم؛ فعل دون للتخويف الوعيد إن قال من الناس من ص١٧٧). عبده،
خالية فيها عصيت التي التكليفات كانت إن القيامة: يوم اإلنسان يقول (ب) قبيًحا. فيكون النفع، من
والغرض الحكمة عىل اشتملت وإن بالرحمة، يليق ال تركها، عىل التعذيب كان والغرض الحكمة، من
اإلنسان، حق يف التقصري فإن اإلنسان إىل املنفعة عادت وإن اإلنسان، إىل محتاج فهو هللا إىل العائد
فكيف هللا، أفعال ُموِجبات من العباد أفعال كل (ج) نفسه. حق يف قرصَّ من تعذيب بالحكم يليق وال
هللا أن يف املعتزلة الرازي شارك وقد ص١٣٦–١٣٨). (املعالم، الجربية حجة وهي التعذيب؟ يحسن
الُخلف فجواز هلل، مدح الوعيد خلف بأن القول وفساد والوعيد، الوعد يف الكذب وممتنع الصدق واجب

ص٣٧٨). الخمسون، (املسائل يشء كل يف للكذب تجويز
(اللمع، فيها والخلود بالنار العصاة عىل وحكموا َروحه، من وآيسوهم هللا، رحمة من الناس وقنَّطوا 17

ص١١٠). (الكتاب، القنوط يف الوعيد شدة ص٧-٨).
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العفو وإن املغفرة. قبل والندم العفو، قبل التوبة يستلزم الرشع ألن للرشع؛ ُمناِقض وهو
وظلم جور هو بل واملروءة، الكرم مظاهر من مظهًرا ليس الندم قبل واملغفرة التوبة قبل
العقاب إبطال وإن واإلعداد، الرتبية هي امليسء عقاب من الغاية إن يستحق. ال مَلن وعطاء
من ة الخريِّ الطبيعة إىل أقرب العفو أن صحيٌح طبيعة. اإلساءة ويجعل الرتبية، ينقض
قد اإلساءة معنى إدراكه قبل امليسء عن العفو إن الشعور. تربية قبل ليس ولكن العقاب،
قائًما، العفو دام ما عقاب أو رضر من شيئًا تكلِّفه لم ألنها جديد؛ من اإلساءة إىل يُلِجئه
لن وبالتايل وأحباءه؛ هللا أبناء إرسائيل بني تجعل التي اليهودية األخالق يف الحال هو كما
ًها موجَّ ليس للميسء العقاب دوام إثبات إن ومعاصيهم. إساءاتهم بلغت مهما هللا يُعاِقبهم
وبالتايل الناجية؛ الِفرق من الهالكة الِفرق وضد املؤمنني، من الكافرين ضد الخصوم؛ ضد

لالستحقاق.18 وإثبات للعدل إقرار هو بل سياسية، خصوماٍت يف دينيٍّا سالًحا ليس

االستحقاق؟ يسقط متى (3)

والتكفري؛ اإلحباط يه، بِشقِّ املوازنة لقانون طبًقا األوىل حالتنَي؛ يف إال االستحقاق يسقط ال
العباد، منفعة عىل حرًصا اإلطالق عىل للثواب اإلسقاط يكون وال التوبة.19 حالة يف والثانية

وكذلك النار، يف مخلَّدين الكفار مع النار يف والخوارج القدرية من خصومهم السنة أهل يضع 18

أقاويل: ثالثة عىل الكبائر أهل يُعَلم يشء بأي املعتزلة اختلفت فقد خصومهم؛ مع الِفرق باقي تفعل
أي هللا؛ أعداء أي الصالة؛ أهل عند مستحقون الفسوق أهل أن ِقبل من (ج) بالتأويل. (ب) بالتنزيل. (أ)
الكبائر ألهل املغفرة القدرية من والخالدي الشبيب وأجاز ص٣١٠-٣١١). ج١، (مقاالت، النار أهل من
أصحاب أن كما النار، يف كفرة مخالفيهم إن الخوارج وقال ص٢٤٢–٢٤٤). (األصول، موافقهم يف
إنهم ويقولون مخالفيهم، عىل الوعيد الروافض من ِفرقة وتُثِبت النار. يف كفرة موافقيهم من الذنوب
أدخلهم وإن الجنة، يُدِخلهم هللا أن ويزعمون بقولهم، قال فيمن الوعيد بإثبات يقولون وال يُعذَّبون،
هللا سألوا املعايص من الشيعة وبني هللا بني كان ما أن أئمتهم عن ذلك يف ورووا منها. أخرجهم النار
من الناس وبني الشيعة بني كان وما فيه، تجاوزوا األئمة وبني الشيعة من كان وما عنهم، فصفح منهم

ص١٢٠). ج١، (مقاالت، عنهم يصفحوا حتى إليهم شفعوا املظالم
به أتى ما عىل بالندم أحدهما بوجَهني؛ يسقط الثواب أن اعلم والعقاب. الثواب إسقاط يف يؤثِّر ما 19

بإسقاط الثواب يسقط ال إذ الوجهني؛ لهذَين ثالث وال منه، أعظم هي بمعصيٍة والثاني الطاعات، من
هي بطاعٍة أو املعصية، من فعله ما عىل بالندم يسقط فإنه هللا جهة من املستَحقُّ العقاب أما البتة. هللا
يجوز ال الثواب ألن الثواب؛ وجوب األكثرين. عند العقاب يجبُّ ال ص٦٤٢–٦٤٤). (الرشح، منه أعظم

322



االستحقاق دوام ثالثًا:

هو بل للثواب، إسقاًطا ليسا والتكفري اإلحباط إن بل وحده، للعقاب اإلسقاط يكون لكن
الحالتنَي هاتنَي ويف املعنى بهذا إذن العفو الثواب. من يُعاِدله ما برفع للعقاب إسقاط
تُوايف التي بالحسنات مرشوًطا يكون وبالتايل قبلهما؛ وليس والتوبة، املوازنة بعد ممكن
إذا التوبة فائدة وما التوبة. حالة يف والنية العزم عقد حالة يف أو التكفري، حالة يف السيئات
هللا ِفعل ألن التوبة؛ قبل املغفرة تقع وال الندم، قبل العفو يحدث ال دونها؟ املغفرة ت تمَّ
العفو يجوز ال فإنه توبة، بال الصغائر عن العفو جاز وإذا له. وتاٍل اإلنسان بفعل مرشوط
جاز وإذا ِحدة. عىل حالة بتخصيصكل بل بإطالق، العفو يكون وال دونها.20 الكبائر عن
ال عنه فالعفو العباد حق يف الذنب أما عنه. العفو يف هللا حق فهذا هللا حق يف ذنب يف العفو
وعن والفقري، الغني وعن واملحكوم، الحاكم عن العفو يستوي وهل تعويض.21 بال يكون

واملقهور؟ القاهر وعن واملظلوم، الظالم وعن والضعيف، القوي

ا مستَحقٍّ بكونه املعنى ولكن البغداديني، من وطوائف البرصيني عند إسقاطه يجوز والعقاب حبطه،
ص٣٨١). (اإلرشاد، التأبيد عىل العقاب حسن ملا كذلك يكن لم ولو ا، مستحقٍّ لوقوعه يحسن أن عندهم
بالعفو واملراد ص٢٧٠). ج٢، (العضدية، توبة بال والكبائر الصغائر عن العفو يجوز األشاعرة، عند 20

عن يعفو هللا أن يف ص٢٧٠). ج٢، الدواني، (رشح املؤاخذة بعدم عليه والسرت امُلجِرم، عقوبة ترك
املعتزلة شيوخ من والخالدي والصالحي، البرصي، شبيب بن محمد وعند ص٣٨٠). (املواقف، الكبائر
ص١١٦). (الِفَرق، توبة غري من ذنوبهم مغفرة هللا من يجوز الكبائر، مرتكب وعيد يف واقفية وهم
يف عام غري وهو املؤمنني، لذنوب باالستغفار النبي هللا أمر فقد املستَحق؛ العقاب برتك يتحقق والعفو
املغفرة وجواز الوعيد، أبواب يف متَِّفقان السنة وأهل والبخارية ص٢٥). (الطوالع، األزمان يف وال األعيان
كان فإذا املعتزلة باقي عند أما ص٢٠٨). (الِفَرق، والتجوير التعديل أبواب أكثر ويف الذنوب، ألهل
وعند ص٢٢٥). الطوالع، ص٣٨؛ (املواقف، بعدها الكبائر عن العفو فإن التوبة قبل الصغائر عن العفو
(الرشح، محالة ال للعقوبة املستِحقَّ يُعاِقب أن عليه يجب بل العقاب، إسقاط هللا من يحسن ال البغداديني،
أن يجوز ال وقالت محالة، ال ونه يستحقُّ ما بالعصاة يفعل أن هللا عىل البغدادية أوجبت وقد ص٦٤٤).
حيث من إال يجب ال الثواب فإن الثواب؛ من الوجوب يف حاًال أعىل عندهم العقاب فصار عنهم. يعفو
أن البغداديني وشبهة ص٤٦٤–٤٦٧). (الرشح، حال بكل فعله يجب فإنه العقاب، يف هذا وليس الجود،
من يحسن الجبار، عبد القايض وعند واجب. العقاب إذن باملكلَّف؛ مفعول واللطف هللا، من لطف العقاب
ص٦٤٤). (الرشح، ونه يستحقُّ ما بهم يفعل أنه أخربنا أنه غري يُعاِقبهم، وأال العصاة عن يعفو أن هللا
مظالم من كان ما (أ) مقالتنَي: عىل مظالم من العباد وبني بينه ا عمَّ هللا عفو يف املرجئة اختلفت 21
املظلوم يعوِّض أن خصمه، وبني بينه هللا جمع إذا القيامة يوم ويف عنهم هللا من العفو فإنما العباد
كان ما العقول؛ يف جائز الدنيا يف امُلذِنبني جميع عن العفو (ب) له. فيغفر الجرم لظامله فيهُب بِعوض،

ص٢١٤). ج١، (مقاالت، العباد وبني بينهم كان وما هللا، وبني بينهم
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والتكفري) (اإلحباط املوازنة (أ)

الحسنات وضع وتعني العفو،22 بآيات الوعيد آيات ربط عىل باملوازنة القول ويعتمد
يُخَصم والطاعات الحسنات رجحت فإذا واحد؛ ميزاٍن يف واملعايص، الطاعات والسيئات،
إذا أما الثواب. ويدوم العقاب يسقط وبالتايل التكفري؛ هو وهذا واملعايص، السيئات منها
وهذا العقاب، ويدوم الثواب فينقطع الثواب، منها يُخَصم فإنه واملعايص السيئات رجحت
أساس هما والتكفري واإلحباط الشامل. التكفري يف املوازنة مع التوبة تدخل وقد اإلحباط. هو
والكفر السيئات، ر يكفِّ ال فاإليمان للتصورات؛ وليسا لألعمال وهما الكبائر، أهل مغفرة
يف وليس الدنيا يف املوت، بعد وليس اإلنسان حياة يف يحدثان وكالهما األعمال. يُحِبط ال
اآلخرة يف والعقاب الثواب الستحقاق بالنسبة يحدث وكالهما استحقاق. دار فالدنيا اآلخرة؛
للتخليد نتيجًة والتكفري اإلحباط ويثبت الحدود.23 لتعطَّلت وإال الدنيوية، الحدود يف وليس
يستحق ال أو فيُعاَقب، العقاب يستحقَّ أو فيُثاب، الثواب يستحقَّ أن إما فاملكلَّف والدوام؛
فيُثاب والعقاب، الثواب يستحقُّ وقد ُمحال، وهذا يُعاَقب، وال يُثاب فال العقاب، وال الثواب
وهو األقل، يف األكثر يؤثِّر أن إال يبَق لم وبالتايل أيًضا؛ ُمحال وهو واحدة، دفعًة ويُعاَقب
عن ِعوض فالتكفري العقاب؛ يف الِعوض قانون مع املوازنة قانون ويتداخل املطلوب.24

الثواب.25 عن ِعوض واإلحباط العقاب،

يُسِقط ال واإليمان الحسنة، تُحِبط ال فالسيئة لذلك؛ حزم ابن ورفض والخوارج، املعتزلة عند وذلك 22

رفض كما ص٤٤). (األصول، املوت أو الرشك إال يُحِبطها ال األعمال ص٧٠–٧٣). ج٤، (الفصل، الكبائر
من بأوىل ليس الطاعات تُحِبط املعايص بأن فالقول والوعيدية؛ املرجئة ضد اإلحباط قانون الشهرستاني

املعايص. ترفع الطاعات أن
(املواقف، باملعايص الطاعات إحباط للثواب؛ ومنافاته العقاب استحقاق عىل اإلحباط املعتزلة بنى 23

الطاعات إحباط وجوب عىل وبغداد البرصة معتزلة واتفقت ص٦٩-٧٠). ج٤، الفصل، ص٣٧٦–٣٨٠؛
حتى الكثرة، بطريقة الثواب يثبت ص٢٤٢–٢٤٤). األصول، ص٢٨٩؛ (اإلرشاد، التوبة وقبول بالفسوق

ص٢٧٠–٢٧٢). (الرشح، جميًعا سقطا تساويا ولو الثواب، به لحِبط أكرب العقاب كان ولو
سمًعا أو وعقًال سمًعا الوجوب كيفية يف إال يختلفان وال هاشم، وأبي عيل أبي الشيَخني حجة تلك 24

ص٦٢٥-٦٢٦). (الرشح، فقط
الدوام، عىل ان يُستحقَّ ألنهما بالعقاب؛ يُحبَط فالثواب هاشم؛ أبو فرَّقهما بينما بينهما، عيل أبو سوَّى 25

يف ثابت غري وهذا واالتكال. االستحقاق سبيل عىل والثاني واإلجالل، التعظيم سبيل عىل األول كان وإن
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الطاعات إحباط يمكن ال إذ والكيف؛ للكم طبًقا موازين ِعدة والتكفري ولإلحباط
مقاييس هناك واحدة. بطاعٍة كلها املعايص عن التكفري يمكن وال واحدة، بمعصيٍة كلها
وطبًقا املتصل، الكم أي للمقدار؛ وطبًقا املنفصل، الكم أي للعدد؛ طبًقا للموازنة ِعدة
املادي والنفع الرضر أي للجهة؛ طبًقا أيًضا وربما الكيف، أي والعمق؛ والتوتر للشدة
وتدخل والجماعة.26 للفرد بالنسبة والنفع الرضر مقدار أي لإلضافة؛ وطبًقا واملعنوي،
بلغت، مهما السيئات كل تغفر الكبائر من فالتوبة املوازنة؛ يف كعنَرصين والشفاعة التوبة
الكبائر من التوبة تتم لم وإذا الصغري. يجرب فالكبري الجنة، أهل من صاحبها ويكون
الجنة أهل من وهو تسقط، فإنها وكبائره سيئاته عىل حسناته رجحت ومن فاملوازنة،
وَقفٌة األعراف، أهل فهؤالء وسيئاته كبائره عىل حسناته استوت وإن النار؛ يدخل ال
فهم حسناِته وسيئاته كبائره رجحت ومن الجنة؛ يدخلون ثم يدخلونها وال النار أمام
النار، يف سنة ألف خمسني إىل واحدة لفحٍة من الذنوب من لهم رجح ما بقدر مجازون
فضل بما بالجنة يُجازون وكلهم هللا! وبرحمة للرسول بالشفاعة الجنة إىل يخرجون ثم
من خرج من وكل فدونهم، األعراف أهل من حسنة له يفضل لم ومن الحسنات، من لهم

والِعوض واإلجالل. التعظيم سبيل عىل ا مستحقٍّ وليس دائًما، يُستحقُّ ال فالعوض العقاب؛ مع الِعوض
يف شاء وإن الدنيا، يف الِعوض من يُستحقُّ ما عىل وفرع هللا، شاء إن هللا من ان يُستحقَّ كالهما والعقاب
يُقدَّمان والتكفري اإلحباط ص٦٢٦-٦٢٧). (الرشح، عقابه من تخفيًفا جعله شاء إن القيامة، عرصات
والفوطي عمرو بن هشام وعند هاشم. أبي عند والعقاب الثواب ويف عيل، أبي عند واملعصية الطاعة يف
ا مستحقٍّ يكن لم بكبرية، ولو أعماله يُحِبط بما يأتي أنه عِلم وقد عمره، جميع هللا اطلع من وعباد،

ص١٠٩-١١٠). ج١، (امِلَلل، العكس عىل وكذلك للوعد،
عمله، حِبط للتوبة ق يُوفَّ ولم واحًدا ذنبًا قارف فَمن اإلحباط؛ قانون يف املعتزلة مع الخوارج يتفق 26

واحدٌة معصيٌة املعتزلة: جمهور قال ص٣٨٥). (اإلرشاد، األليم العذاب يف للخلود ُمستوِجبًا ومات
أبًدا! يعبده لم كمن فهو خمر جرعة رشب ثم عمره طول هللا عبد َمن إن حتى الطاعات، جميع تُحِبط
ص٣٧٩-٣٨٠). (املواقف، اآلخر أحبط أرجح فأيهما واملعايص؛ الطاعات بني فيُواِزن هاشم أبو أما
الكبرية أن إىل املعتزلة وذهب ص٣٢). (التنبيه، السيئات مع الحسنات بإحباط تقول اإلسماعيلية وكانت
وابنه، الجبائي وعند الطاعات. لثواب الكبرية إلحباط نظًرا كثرت؛ وإن الطاعات ثواب تُحِبط الواحدة
ينظرون ال وأحبطتها. السيئات درأت الطاعات أربت وإن عليها، أربت إذا الطاعات ثواب تُحِبط ت الزالَّ
كثرية طاعات أجر وزرها يغلب كبرية فُربَّ واألقدار؛ األجور مقادير إىل وإنما والزالت، الطاعات أعداد إىل
جزيها؟ يف ًرا مكفِّ الكبرية عقاب يصري ا حدٍّ الطاعات ثواب يبلغ هل املعتزلة: يتساءل أن مانع وال العدد.

ص٨٠٠-٨٠١). (الرشح، األنبياء؟ بعض ثواب أحدنا يبلغ هل
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فالشفاعة فصاعًدا. حسنة له رجحت ا ممَّ الجنة يف سواء فهو هللا وبرحمة بالشفاعة النار
وللرحمة العقاب، عىل وللعفو الرش، عىل للخري وتغليب قبله، وليس االستحقاق بعد هنا
أن واملعايص الطاعات بني املكلَّف جمع لو أنه باإلحباط القول يعني وال العدل.27 عىل
سقط فإذا اآلخر، يُسِقط منهما واحد كل ألن وذلك واحدة؛ حالٍة يف ُمعاَقبًا ُمثابًا يكون
استوى إذا العمل ما ولكن باألكثر، األقل إسقاط هو فالقانون ذلك؛ يجب لم باألكثر األقل
الجنة. يدخلون بل يدخلونها، وال النار أمام وقفة لهم األعراف، أهل هم هؤالء الطرفان؟
من الذنوب من لهم رجح ما بقدر مجازون فهم بحسناته وسيئاته كبائره رجحت ومن
الرسول بشفاعة الجنة إىل منها يخرجون ثم النار، يف سنة ٥٠٠٠٠ بقاء إىل واحدة لفحٍة
األعراف أهل من حسنة له يفضل لم وما حسنات! من لهم بقي ما بقدر هللا ورحمة
حسنة الجنة، يف سواء كلهم فهم هللا وبرحمة بالشفاعة بالنار خرج من وكل دونهم. فمن
ذلك حدث إذا إنه أم والسيئات، الحسنات تساوي حالة واردة؛ الحالة هذه فهل فصاعًدا!
النار أمام الوقفة تعني وماذا عليه؟ طارئًا الرش كان ملا أقرب الخري إىل بطبيعته فاإلنسان
الجنة إىل املسار يكون ثم الوقفة تحرق وقد الطرَفني؟ الستواء جزاء ذلك هل دخولها؟ دون
اإلنسان يسري أن بعد املحضة للمصادفة األمر يُرتَك أخرى رواياٍت ويف استحقاق.28 بال
وقع وإن الجنة ففي يمينًا وقع إن الشعرة، من وأدقَّ السيف من أحدَّ رفيٍع خيٍط عىل

ألنه الفسق عقاب يُحِبط اإليمان سليمان، بن مقاتل عند (أ) مقالتنَي: عىل املوازنة يف املرجئة اختلفت 27
حسناتهم يُواِزن هللا وأن دين، املوحِّ عذاب يجوز معاذ، أبي عند (ب) ًدا. موحِّ يعذِّب ال هللا وأن منه، أوزن
يتفضل أن وله يعذِّبهم أن له كان سيئاتهم رجحت وإن الجنة، أدخلهم حسناتهم رجحت فإن بسيئاتهم،
بالجنة عليهم ل تفضَّ حسناتهم، عىل سيئاتهم رجحت وال سيئاتهم، عىل حسناتهم ترجح لم وإن عليهم،
استحق بطاعٍة املكلَّف يأتي أن وصورته هاشم. أبو ويُثِبتها عيل، أبو ويُنِكرها ص٢١٣). ج١، (مقاالت،
يحسن عيل أبي فعند العقاب. من جزءًا عرشين عليها استحق وبمعصيٍة الثواب، من أجزاء عرشة عليها
التي الطاعة عىل استحقه قد كان ملا يثبت وال العقاب، من جزءًا عرشين وقت كل يف به يفعل أن هللا من
به يفعل أن منه يحسن وال ذلك، هللا من يقبح هاشم أبي وعند عليه. عقابًا ازداد بعدما تأثري بها أتى
استحقاق عيل أبي وحجة الصحيح. وهو بالثواب، األوىل العرشة وتسقط أجزاء، عرشة إال العقاب من

ص٦٢٨–٦٣٢). (الرشح، الفاسق من العقاب
الجبائي، عند عقًال ذلك ُعرف تساقطا. وإال والعقاب الثواب يتساوى ال أنه عىل املعتزلة اتفقت 28
يعلمه ال ذلك وكل والسيئات، الحسنات تساوي الجبائي ومنع ص٣٢). (الرد، هاشم أبي عند وإجماًعا
ذلك يُعَلم هل والخالف أبًدا. يستويان ال هاشم، وأبي عيل أبي وعند ص٣٨٩-٣٩٠). (اإلرشاد، هللا إال
أن فإما واملعايص الطاعات تساوت فإذا هاشم). (أبو سمًعا إال يُعَلم ال أو عيل)، (أبو وسمًعا عقًال
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العشوائية! املصادفة إىل األمر به ينتهي ونيته وعمله اإلنسان جهد وكأن النار! ففي يساًرا
وكيف الشعرة؟ من واألدق السيف من األحدِّ الرفيع الخيط هذا عىل اإلنسان يسري وكيف
أخرى، ومحنة آخر اختياٌر وكأنه التساوي، هذا يف وقعوا الذين عليه كلهم البرش يسري
الرسول لشفاعة طبًقا الرتجيح يكون وكيف الجزاء؟ دار يف وهم التكليف دار انتهت وقد
كان وإذا األعراف؟ أهل لكل الرسول سيشفع وهل االستحقاق؟ قانون من عقيل مربٍِّر بال
وبالتايل الثواب؛ بزيادة للرتجيح مقياًسا البداية منذ يكون ال فلماذا للشفاعة مقياس هناك
وكرس عقيل، مربٍِّر بال أيًضا هللا لرحمة طبًقا الرتجيح أن كما استحقاق؟ عن الجنة دخول
الرسول شفاعة تُوَضع وكيف بالرحمة. العدل عىل وقضاء بالتفضل، االستحقاق لقانون
إلًها؟ الرسول أو رسوًال أصبح هللا وكأن نفسه، املستوى عىل حة مرجِّ كعلٍة هللا رحمة مع

الكبائر أما الصغائر. يف إال يكونان ال والتكفري اإلحباط فإن يشء، من يكن ومهما
يجعلها ال الصغائر تراُكم وإن بالتوبة. إال ينقطع وال الطاعات، بكثرة يزول ال عقابها فإن
قبل عليها ومات الكبائر عمل ومن كيفي. تغرٍي إىل يؤدي ال الكمي الرتاكم وكأن كبرية،
فتُكتَب مختاًرا تركها ثم بسيئة همَّ من أما املوازنة. عند كبائره رجحت حسنات وله التوبة
له ُكتبت عملها ولو هللا، من تفضًال سيئة وال حسنة تُكتَب لم مغلوبًا تركها فإن حسنة، له
عرش له ُكتبت عملها فإن واحدة، حسنة له ُكتبت يعملها ولم بحسنة همَّ ولو واحدة؛ سيئة
الشعور فأفعال بمقاصدها؛29 مرهونة األفعال وأن بالنيات، األعمال ألن ذلك كل حسنات.

عىل هللا يتفضل كما تفضًال أو يستحق، ال وهو ثوابًا الجنة يدخل أن وإما ظلم، وذلك النار يدخل
خالف واملعايص. الطاعات تتساوى ال ثَم وِمن يصح؛ ال وذلك املخلَّدين، والولدان واملجانني األطفال
القرآن يف فاألعراف لإلجماع؛ خرق وذلك األعراف. والنار الجنة بني وقالوا والسادات، الصوفية بعض
أو ومعاصيه، طاعاته تخلص أن إما يخلو ال املكلَّف ص٦٢٣-٦٢٤). (الرشح، الجنة يف ُمرتِفعة مواضع
بد ال فإنه اآلخر؛ عىل أحدهما يزيد أو ومعاصيه، طاعاته تتساوى أن إما حينئٍذ بينهما. جمع قد يكون
نقًال؛ يقبلها ولكن األعراف، حزم ابن يرفض وال ص٦٢٤-٦٢٥). (الرشح، باألكثر األقل يسقط أن من
ي فينجِّ جهنم، وسط بخوضهم هو إنما الجنة إىل محرشهم من الناس محرش أن الرسول عن صح فقد
بكبائرهم، حسناتهم ورجحت عنها، تابوا كبائر لهم أو لهم، كبائر ال الذين وهم حرِّها، من أولياءه هللا
ثم بحسناته، وسيئاته كبائره رجحت من يمحص هللا وأن بحسناتهم، وسيئاتهم كبائرهم تساوت أو

ص٧٣–٧٦). ج٤، (الفصل، النار يف لتخليدهم الكفار ويمحق بإيمانهم، الجنة إىل منها يُخِرجهم
يف ر مكفِّ الصغرية عىل ه يستحقُّ وما طاعاته، ثواب يُحِبط العقاب من الكبرية عىل املرء يستحقُّ ما 29

العلماء واختلف ص٧٤–٧٦). ج٤، الفصل، ص٦٤٢–٦٤٤؛ ص٦٣٢، (الرشح، الثواب مع له ما جنب
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إذا السيئة النوايا أما الخري. تضاعف خارجية أفعاٍل إىل قت تحقَّ ما فإذا الخري، إىل أقرب
بفضل الخري إىل أقرب تظل فإنها اإلرادة، حرية طريق عن خارجية أفعاٍل إىل تتحول لم
يف يهمُّ وال الحرية. ممارسة بعد العدل تطبيق هو كله ذلك يف املهم إن الحرية. ممارسة
نحٍو عىل األفعال عىل داللتها بل متخارج، كميٍّ نحٍو عىل وسلبًا إيجابًا األفعال قياس ذلك
يعني ال وتكاسل. ضعٌف كثرية أعماٍل ويف وصدق، نيٌة واحد عمٍل يف يكون فقد متداخل؛
للرضر، النفع احتواء يعني بل كميٍّا، إلغاءً لألقل األكثر إلغاء مجرد إذن والتكفري اإلحباط
بل األخروية، وقائعها ذلك يف املهم ليس للرش. والخري لإلساءة، واإلحسان للقبيح، والحسن
من عليها وحرًصا الطبيعة، مع تطابًقا الخري نحو الناس دفع يف الدنيوية ونتائجها آثارها
الزمان ُوجد طاملا السيئة األفعال تجاوز عىل والقدرة األفعال، تجدد عىل وتأكيًدا الزيف،

التكليف. واستمر

التوبة (ب)

باإلحباط العقاب يسقط لم فإن االستحقاق؛ فيها يسقط التي الثانية الحالة هي والتوبة
عىل واإلرصار العزم بعقد إال السلبية األفعال آثار تزول وال بالتوبة. يسقط فإنه والتكفري
لقي ومن لإلساءة. واإلحسان للرضر، النفع وإلغاء األفعال، تداخل بمجرد وليس التغيري،
من وهو مغفورة، كلها فسيئاته قط، كبرية عمل يكن لم أو كبرية، كل من تائبًا مسلًما هللا
يف ح مرجِّ عامٌل الكبرية من التوبة تبلغ. أن لها هللا شاء ما سيئاته بلغت ولو الجنة، أهل
ل تحوَّ ما إذا بالفعل تكون وقد قوًال، الفعل كان إذا بالقول التوبة تكون وقد املوازنة.30
جديٍد لبناءٍ ومعاودة القبيح، للبناء هدم هنا التوبة دائم. واقعيٍّ بناءٍ إىل السيئ الفعل

الكبائر؛ اجتناب برشط الكبائر، دون القربات رها تكفِّ التي هي فالصغائر بالقربات؛ السيئات تكفري يف
وهو الفساد، يلزم (ج) العباد. حقوق تشمل الكبائر (ب) التوبة. بعد إال ر تُكفَّ ال الكبائر (أ) لوجوه:
ص٨٢–٨٤). (القول، الكبائر دون الصغائر ص تخصِّ النزول أسباب (د) املعاد. من العباد خوف عدم
ال الباقالني وعند الكبائر؟ باجتناب مرشوط هو هل بالقربات؛ فقط الصغائر بتكفري القائلون واختلف
فيها، للعقل دخل ال محضة سمعيٌة واملسألة ص٦١). ج٥، (الفصل، الكبائر باجتناب الصغائر هللا يغفر

ص٨٤–٨٦). (القول، ُمتكافئة ُمتعارضٌة فيها والنصوص
الطاعات كثرة فأما بالتوبة، إال العقوبة تزول ال الصريمي، سليمان بن وعباد املرجئة من كثري عند 30

ص٦٩). ج٤، الفصل، ص٦٢٥؛ (الرشح، ذلك يف لها تأثري فال
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تجدد أي التوبة؛ األعمال خاتمة تكون كي الكتاب؛ يف فصل آخر التوبة تأتي لذلك أفضل؛
األصلية.31 الرباءة عىل جديد من املستمرة والبداية نهاية، ال ما إىل الفعل

الزالت. عن الرتاجع واصطالًحا اإلبطال؛ أي واإلنابة؛ الرجوع تعني لغًة والتوبة
العزم وعقد فات، ما عىل والندم الحال، يف الزلة ترك أشياء: ثالثة التوبة تعريف ويتضمن
قبل القلب، أفعال الداخلة، الشعور أفعال من فعل فهي إليها. العودة عدم عىل املستقبل يف
درجات معرفة إذن التوبة الجوارح. أفعال الخارجية، الشعور أفعال من فعًال تكون أن
كانت لذلك واختياًرا.32 طبيعًة األعىل إىل األدنى وترك واألدنى، األعىل بني ومراتبه الفعل
اللحظة ويف تأخري، دون الفور عىل الحال، يف املعصية ترك األول ثالثة: رشوٌط للتوبة
وإال حساب، أو تدبر أو انتظار أو مقارنة دونما طبيعيٍّ حرٍّ كفعٍل الديمومة، يف وليس
الفعل إىل منه الحديس الفعل إىل أقرب فهي توبة؛ وليس حساب إعادة مجرد األمر كان
ثانيًا، ذنبًا األول الذنب وزيادة الذنوب، تراكم هو التأخري عيب يكون أن يهمُّ وال االستداليل.
كما الحال. يف الفعل تجدد عدم وبالتايل فوري؛ فعٍل إىل اإلدراك تحول عدم هو املهم بل
فعل فقط ليست فالتوبة أصحابه؛ إىل الحق وإعادة املظالم، رد الفوري التغري يتضمن
شعور فعل التوبة كانت وإال الفعيل، للواقع تصحيح اجتماعي؛ فعٌل هو بل للضمري، نقاء
انقسمت لذلك النفس.33 أمام للذمة وتربئة الظلم عىل ستار مجرد له؛ مضمون ال فارغ

ص٧٨٩. الرشح، 31
ص٣١١؛ التوبة، (املغني؛ منه توبة عىل املستَحقَّ والذم العقاب يُزيل الذي للفعل اسم التوبة 32

العبد إىل أُضيفت وإذا واإلنابة، الرجوع اللغة يف التوبة ص١٥١-١٥٢). اإلتحاف، ص٩٦-٩٧؛ التحفة،
إىل وآالئه نعمه رجوع فاطراد هللا أفعال إىل أُضيفت وإذا عليها، الندم إىل الزالت من الرجوع بها أُريد
(املواقف، عليها قدر إذا يعودوا أال عزم مع معصية عىل الندم إذْن التوبة ص٤٠١). (اإلرشاد، عباده
وإذا العبد، عىل واللطف بالنعمة الرجوع فاملراد هللا؛ إىل أُسند إذا الرجوع اللغة يف التوبة ص٣٨٠).
كذلك، هي حيث من املعصية عىل الندم الرشع ويف املعصية؛ عن الرجوع املراد كان العبد بها ُوصف
الغاية، ص٢٩٣-٢٩٤؛ الدواني، (رشح عليها قدر إذا إليها يعود أال عىل والعزم الحال، يف عنها واإلقالع
تركه (ب) املايض. يف عنه صدر ما إىل بالنسبة الندم (أ) أشياء: ثالثة تتضمن وهي ص٣١٣-٣١٤).
ج١٤؛ املغني، ص١٤٩-١٥٠؛ (املعالم، املستقبل إىل بالنسبة الرتك عىل العزم (ج) الحال. إىل بالنسبة
يحصل ال املوت فبعد الجسمانيات. قبح عىل النفس اطالع الفالسفة عند والتوبة ص٣٨١–٣٨٤). التوبة،

ص١٥٠-١٥١). (املعالم، إليها الوصول عن العجز بسبب العذاب؛
يف املعصية عن واإلقالع الناس، حقوق رد منها؛ الخروج هو مظلمة عن التوبة صحة يف الرشط 33
إذ التأخر؛ يمكن املعتزلة، وعند ص٢٩٤-٢٩٥). ج٢، الخلخايل، (حاشية املظالم رد بدون يكون ال الحال
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فيه تَُرد الذي املادي الجانب وهو البرش حق وإىل املعنوي، الجانب وهو هللا حق إىل التوبة
مبدأٍ عىل خرج واقٍع بفعٍل يتعلق شعور فعل والندم فات. ما عىل الندم والثاني املظالم.34
بالتألم ُمصاَحبًا ويكون واملادي، املعنوي الفعل جانبَي ويتضمن واقعي، بناءٍ وعىل عقيل
من وليس مىض، فعٍل من تقع التوبة كانت لذلك معاٍص؛ من وقع ما عىل والحزن واألىس
فذاك منها؛ بالتوبة مقرونة املستقبل يف إتيانها عىل العزم يُعَقد ال فاملعصية مستقبل؛ فعٍل
النفس، من املعصية آثار زالت تجدَّد وكلما كالتوبة، يتجدد أن للندم ويمكن نية. سوء
املايض، الفعل يف القبح وجه إدراك به يتم عاقل فعل وهو وآثارها.35 جذورها من وانتُزعت
صورة يف الندم يظهر وقد الجديد. الفعل يف واملستقبل، الحارض الفعل يف الحسن ووجه
النفس عىل خلقي حكم إصدار هو واالعتذار الشعور. أو اللسان أفعال من كفعل االعتذار
وقعت من حق يف فردي فعٌل وهو أصحابه، إىل الحق وإرجاع املظالم، رد مع اآلخر أمام
لها، يكون فاالعتذار للجماعة وقع وإن لفعل. فعل ومن فرد، إىل فرد من حقه؛ يف اإلساءة
والِعوض البدل يخالف وبالتايل إليه؛ امُلساء بموت يسقط الندم، عن ناتج طبيعيٌّ فعٌل وهو
والعزم املستقبل. يف امليسء الفعل إىل العودة عدم عىل العزم والثالث الدنيا.36 يف العِجَلني

التأخري وذنب األول، الذنب الذنب؛ يتضاعف ولكن لحظة، آلخر رها أخَّ ولو الزمان، بتعدد التوبة تتعدد
تأخريها، يجوز وال الفور عىل واجبة املعايص جميع من التوبة الثانية. اللحظة يف ثم األوىل اللحظة يف
ص٨١-٨٢). الوسيلة، ص١٥١؛ اإلتحاف، ص٩٦؛ ج٢، (التحفة، كبرية أم صغرية املعايص كانت سواء

رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا قيل وقد

ال��وج��وِب ف��وري��ة ج��م��ي��ع��ه��ا ال��ذن��وِب م��ن ال��ش��خ��ص ت��وب��ة

ص٨٠-٨١). (القول، الحرمني وإمام األشعري عند تأخريها يجوز وال
مراعاة يصح األول اآلدميني. بحق يتعلق ما ومنها التمحص، عىل هللا بحق يتعلق ما إىل التوبة تنقسم 34

ر يُتصوَّ ما كل وهو دونه، يصح ما ومنه اآلدميني، حق عىل الخروج دون يصح ال ما منه والثاني غريه،
ص٧٩٨-٧٩٩). الرشح، ص٤٠٤–٤١٥؛ (اإلرشاد، اآلدميني حق وجوب دوام مع الندم منه

ال الندم أن يف ص٣١٣-٣١٤). (الغاية، الحقوق من التفريط به وقع ما عىل الندُم الُعرف يف 35

اإلرشاد، ص٣٥٠–٣٦٩؛ التوبة، ج١٤؛ (املغني، مخصوص وجٍه عىل بالقبيح يتلق أن دون توبة يكون
ص٧٩٨). الرشح، ص٣٩١؛ ص٤٥٧–٤٥٨،

اختلف وإن التوبة جنس من وهو إليه، اعتذر هو من إىل باإلساءة املستَحقَّ الذم يُزيل ملا اسم االعتذار 36
صفة يف وجوبه، وبيان االعتذار وجوب يف ص٣١١). التوبة، ج١٤؛ (املغني، نفسه الحكم ولهما االسم،
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الحال يف الزلة فرتك التوبة؛ يف فعل آخر وهو وفعًال، نيًة والجوارح، القلوب أفعال من
فرتك الزمان؛ يف وفعيل شعوري التزاٍم دون التوبة فعل إلتمام يكفيان ال وحدهما والندم
أن دون وحده والندم توبة، يكون ال الزمان يف ممتد غري وقتيٍّ كفعٍل وحدها الحال يف الزلة
التوبة وتتجدد توبة.37 يكون ال املستقبل يف عليه ندم ما أمثال عىل للعزم ُمصاِحبًا يكون
التوبة يف الثالثة الرشوط توافر برشط العزم، عقد بعد الفعل عاد ولو حتى مرة، من أكثر
بني يجمع موقف يف اإلنسان، وتوتر املواقف وتغري األفعال بتجدد متجدِّد فعٌل التوبة األوىل.
التوبة فقدان هو الثانية التوبة من الخوف وإن والحتمية. االختيار بني والرضورة؛ الحرية
النية حسن توافر إذا أما املعصية. تجاوز اإلنسان به يضمن آليٍّا فعًال فتصبح ملضمونها،
أضعف يف بعينه، ذنب عن التوبة تكون وقد الفعل. لتجديد طبيعية نتيجٌة التوبة فتجديد
أحسن وهي الشاملة، التوبة وهي الذنوب، كل عن تكون وقد الجزئية، التوبة وهي األحوال،
عىل الطاقة ترسب ثغرات كل تسدُّ وال النية، خلوص ينقصها الجزئية التوبة األحوال.
واحًدا فعًال وليس كله، الشعور تجديد عىل قدرة أكثر الشاملة التوبة تكون حني يف األفعال،

وسلوًكا.38 تصوًرا وعمًال، نظًرا جديد، من كله اإلنساني الوجود بناء يُعاد بحيث بعينه،

(التوبة، عداه) دونما (املقتدر فيه ذلك يلزم ال مما االعتذار منه يلزم ما تحديد يف للندم، امُلزيل االعتذار
ص٣١٢–٣٣٤).

ص٧٨٩؛ (الرشح، مثله إىل يعود أال عىل ويعزم القبيح، عىل يندم أن (التوبة) صورتها 37

ص٣٤٤–٣٤٩؛ (التوبة، توبة يكون ال وحده الندم أن يف ص٤٣٨). التوبة، ص٣١٣-٣١٤؛ الغاية،
(التوبة، تعلقه بحسب يتعلق أن يجب التوبة يف بالندم املقِرتن العزم أن يف ص٧٩١–٧٩٤). الرشح،
ص٤٢٩–٤٣٤؛ ص٣٧١–٣٧٣، (التوبة، عداهما دونما والعزوف الندم هي التوبة أن يف ص٣٧٠-٣٧١).
أن السمع حق من إن قيل توبة» «الندم ُروي فإن ص٣٨٠–٣٨٢). املواقف، ص٤٠١–٤٠٣؛ اإلرشاد،
فالواجب توبة، كونه يف للندم املخصوص العزم مقارنة وجوب ثبت فإذا العقل. عليه يدل ما عىل يرتِّب
بانفراده أنه ليس التوبة، يف الندم من بد ال أنه الخرب صح إن أراد وإنما يوافقه. ما عىل الخرب يُحَمل أن

ص٣٤٦). (التوبة، توبة يكون
ج٤، الفصل، ص٤٠٩؛ (اإلرشاد، صحيحة املاضية فالتوبة الذنب، عاود ثم توبته ت وصحَّ تاب من 38

التائب يف املعتزلة اختلفت وقد ص٧٨-٧٩). الدردير، ص٩٧؛ (التحفة، التوبة تجديد يجب ص٨٣-٨٤).
إليه. عاد إذا منه تاب الذي بالذنب يُؤَخذ (أ) مقاَلني: عىل به؟ يؤخذ هل إليه؛ يعود ثم الذنب من يتوب
فيما يعود ثم ذنوبه، لإلنسان هللا ر يؤخِّ قد املعتمر، بن برش وعند تاب. قد ألنه سلف بما يُؤَخذ ال (ب)
عن التوبة تصحُّ ال الجبائي، هاشم أبي وعند ص١٥٨). (الِفَرق، معصية إىل عاد إذا عليه فيعذِّبه له، غفر
ص١٩٠-١٩١). (الِفَرق، حسنًا كان وإن قبيًحا يعتقده أو قبيًحا يعلمه آخر قبيح عىل اإلرصار مع ذنب
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

طبيعية؛ وواقعٍة وجودية كرضورٍة بل رشعي، كفرٍض فقط ليس واجبة التوبة لذلك،
وملا النفس. عن الرضر دفع الوجوب وسبب املستمر. التجدد يف اإلنسان رغبة عن تعبريًا
تقليل إال لها تأثري ال الصغائر من األرضار ألن عنها؛ التوبة وجبت الكبائر يف األرضار كانت
من أكثر طاعاته تكون أن ثالثة: أمور من حاله يخلو ال املكلَّف ألن التوبة وتجب الثواب.
أكثر معاصيه تكون أن سمًعا. بل عقًال عنها التوبة يجب ال صغرية فاملعايص معاصيه،
طاعاته تكون أن العقوبة. فتسقط كبرية، صاحب ألنه التوبة؛ تجب وهنا طاعاته، من
الدائم والتقدم املستمر، التجدد إىل الطريق هي إذن التوبة ُمحال. وهو ملعاصيه، مساوية
وتجديًدا للنفس تطهريًا الشعور؛ أفعال من ألنها قبولها؛ التوبة يف يهمُّ وال األفضل.39 نحو
السؤال فإن وبالتايل نفسه؛ التجدد حدوث من بل خارجي، طرٍف من ليس فقبولها للروح.
آخر طرٍف يف اإلجابة يفرتض تفضيل أم استحقاق هو هل بالتوبة الكبائر غفران عن
التوبة كانت إذا أيًضا يهمُّ وال الشعور. أفعال عىل يقُرصها أن دون رفضها أم التوبة يقبل
وليست التائب، الشعور طرف من الزمان يف للفعل كتجديد فالتوبة ال؛ أم العقوبة تُسِقط
يتعدى ال فردي فعٌل التوبة أن ومع لالعتذار.40 أو للتوبة مستقبل آخَر شعوٍر طرِف من

بعض كانت فإذا ص٤٣). ج٥، (الفصل، الذنوب جميع عن يتوب حتى عِمله ذنٍب من أحد توبة تُقبَل ال
الصوفية فعند الذنب، إىل العودة عدم التوبة رشط فِمن الذنب، بعودة األوىل التوبة تنتقص املعتزلة

ص٩٧. توبة، بال ذنبًا سبعني من أقبح التوبة بعد الذنب معاودة
ص٣٣٥– (التوبة، بالتوبة إزالته فالواجب فعل، عىل عقابًا املكلَّف استحقَّ فإذا واجب؛ املضار دفع 39

ج٢، (مقاالت، آخرون ذلك وأنكر فريضة، املعايص عن فالتوبة التوبة؛ وجوب يف اختلفوا .(٣٣٧
سمًعا تجب وكذاك ص٤٠٤). (اإلرشاد، إجماع بل رشعي، حكٌم ألنها للعقالء؛ واجبة التوبة ص١٥١).
ص٢٩٣-٢٩٤). ج٢، العضدية، ص٧٨٩؛ (الرشح، وسمًعا عقًال فتجب عيل أبي عند أما هاشم. أبي عند
عن ال تفضل عن األوىل مقالتنَي: عىل ال؟ أم تفضل هو هل بالتوبة؛ الكبائر غفران يف املرجئة اختلفت 40
سمًعا، مقبولة األشاعرة عند ص٢١٢-٢١٣). ج١، (مقاالت، تفضل عن ال استحقاق عن والثانية استحقاق،
ص١٥٠-١٥١). (املعالم، عقًال املعتزلة وعند هللايشء، عىل يجب فال نقًال قطًعا مقبولة عقًال. املعتزلة وعند
قبول هللا عىل يجب ال ص٢٩٣-٢٩٤). ج٢، (العضدية، هللا من وإحسانًا ورحمة لطًفا مقبولة التوبة
ص٣٨١). املواقف، ص٤٠٣-٤٠٤؛ (اإلرشاد، حتًما هللا عىل التوبة قبول وجوب املعتزلة وعند عقًال، التوبة
قبولها يجب الحرمني إمام وعند عقًال، قبولها يجب املعتزلة وعند هللا، عىل قبولها يجب ال السنة أهل عند
بالسمع؛ مقبولة أنها عىل اإلجماع ويدل قطعي. بدليل األشعري وعند ظني، بدليٍل لكن ووعًدا سمًعا
مثل فيها واألصل ص١٥٢). اإلتحاف، ص٩٧-٩٨؛ ج٢، التحفة، ص٨٢؛ (القول، املتواتر النص لوجود
هل ص٣٨٩). اإلرشاد، ص٨٤؛ ج٤، الفصل، ص٦٧؛ الفقه، رشح ص٣٣٧–٤٤٠؛ (التوبة، االعتذار
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االستحقاق دوام ثالثًا:

الشعوري بالجانبنَي وتتعلق والجماعة، الفرد تحضُّ عامة أحكاًما لها أن إال الغري، فعل
من التوبة تجوز ال وآخر. ذنب بني خالف ال الذنوب، جميع من واجبة فالتوبة واملادي؛
أفعال ع تنوُّ وإن لألفعال. نوعية دون الذنوب جميع من التوبة تصحُّ بل ذنب، دون ذنب
صحة وتكون أوىل. الكبائر عن فالتوبة الصغائر من التوبة كانت وإذا لها، حدود ال الشعور
وليست كيفي، فعٌل فالتوبة عنه؛ املتوب للذنب تعيني غري من إجماًال املعايص من التوبة
آخر حتى لة مؤجَّ التوبة تصحُّ وال له. ا خاصٍّ فعًال وليست للشعور، نوعي فعٌل كميٍّا، فعًال
التوبة اإلنسان ل ألجَّ وإال للعزم، زمان يبقى ال حتى الطويل األمد وعىل البعد يف الزمان
إىل يفتقد كان وإن فعل، فهي وقصد نية حسن عن ذلك حدث لو أما االحتضار. وقت إىل
عىل العزم وعقد َمنزع؛ القوس يف يُعد لم ألنه الحال؛ يف الزلة ترك والثالث؛ األول الرشَطني
وتصحُّ الندم. إال التوبة من يبَق ولم الزمان. انقىض فقد املستقبل، يف مثله إىل العودة عدم
إن وندم، توبة الكافر وإيمان ومهديني. مطبوعني وكفاًرا، مؤمنني الناس، كل من التوبة
أحد األمر نهاية يف اإلدراك ففعل النظر؛ مستوى عىل األقل فعىل الفعل مستوى عىل يكن لم
تجدُّد ق تحقَّ ملا وإال كله، أو ببعضه عنه، يتوب أن يلزمه بما يعلم والتائب الشعور، أفعال
فعًال التوبة دامت وما النية. وخلوص الرسيرة، وصفاء الشعور، وتطهري الزمان، يف الفعل
مولًِّدا. يكن لم إن القبيح القول من التوبة تجوز وال حر. عاقل فعل فهي الشعور أفعال من
والندم الرتك هنا يكفي وال نفسه. التوليد بإبطال تحدث منها فالتوبة املولِّدة األفعال أما
إىل يحتاج التوليد وإبطال القصدية، املسبَّبة الواقعة األفعال من التوبة تكون إذ والعزم؛
بدليل أو النفس بسكون إما يتم وذلك األول، القبيح الفعل من املتولِّدة األفعال بقبح علم
عىل القضاء يكون ثَم وِمن املولِّد؛ سببه قيام استمرار مع فعل من التوبة تصحُّ ال العقل.
تقع بل التوبة، وقوع من واملسبَّب السبب بني الرتاخي يمنع وال التوبة. رشط هو السبب
فعٍل من صدر فعٍل عن أيًضا التوبة تلزم كما الزمان. احتواء قدر وعىل الُوسع، قدر عىل
ضمه إىل حاجة يف جربي فعٌل فالعادة التولد؛ طريق عن وليس العادة، طريق عن آَخر
فعٌل أنها كما الخارج، إىل متعديًا فعًال التوبة كانت ملا وأخريًا الحرة. األفعال نسيج إىل
ملعرفة الفقه علم إىل التوحيد علم يتحول وهنا التعويض. أحكام استلزمت الداخل، إىل الزم
يف العقلية لألحكام طبًقا الفقهية األحكام وتختلف الرشع، أساس فالتوحيد األحكام؛ هذه

عند بإسقاطه يتفضل هللا وإنما العقاب، إسقاط يف لها تأثري ال البغداديني، عند العقوبة؟ تُسِقط التوبة
ص٧٩٠-٧٩١). (الرشح، االعتذار مثل العقوبة تسقط الجبار، عبد القايض وعند التوبة.
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يف يشاء ما هللا يفعل ثم العباد، مظالم رد بعد إال التوبة تُقبَل ال أنه العامة والقاعدة التوبة.
فعٍل من التوبة كانت إذا اآلخرة. يف حياتهم وليس الدنيا، يف الناس حياة هو فاملهم حقه؛
التوبة. تصحَّ حتى عنه والتخيل اليد رفع فيجب واالستحواذ، اليد وضع إىل أدَّى واقعي
وصحة أصحابها. إىل وردِّها العامة، األموال بإرجاع وامُلضاِربني السمارسة توبة وتكون

الواجبات.41 أداء من جزء الحقوق ورد العام، اإلرضار يف ال العام النفع يف امللكية

عىل كان من األشعرية، متقدِّمو وهم املرجئة، شنع فِمن التوبة. أحكام يف بينها فيما الِفرق تختلف 41

ال توبته فإن بعض، دون بعضها عن تاب ثم زكاة، وتضييع صالة وترك ورسقة زنا من خمسة معاٍص
وعند ص٦١). ج٥، (الفصل، الجبائي) هاشم أبي قول وهو الباقالني، قول إنه السمناني (ويقول تُقبَل
يتوب. أن إىل النار يف مخلَّد اإلسالم من منسِلخ فاسٌق فهو قيمتها أو دراهم خمسة رسق من الهذيل، أبي
خرج دراهم عرشة رسق فإن وعيد، وال عليه إثم فال حبة غري دراهم عرشة رسق من املعتمر، بن برش وعند
عليه إثم فال حبة غري درهم ٢٠٠ رسق إن النظَّام، وعند يتوب. أن إىل الخلود عليه ووجب اإلسالم، عن
ص٤٤-٤٥). ج٥، (الفصل، يتوب أن إىل الخلود ولزمه اإلسالم عن خرج درهم ٢٠٠ رسق وإن وعيد، وال
اإلباضية، وعند ص٣١٧). ج١، (مقاالت، له توبة ال القاتل يزيد، بن الواحد عبد أخت بن بكر وعند
يسع فيما الخالف ذلك كان سواء ُقتلوا، وإال تابوا فإن تأويل، أو تنزيل يف مخالفيهم استتابة يجب
ص١٠٧). (الِفَرق، ُقتل وإال تاب فإن استُتيب، ثم الحد عليه أقبح رسق أو زني َمن وقالوا ال. أو جهله
كل من التوبة لزمت وإال سمًعا، واجبة فالتوبة لألنبياء، الحال هو كما الكبائر من الصغائر تميَّزت وإن
ص٣٩٣–٣٩٦؛ ص٤٠٦–٤٠٩، التوبة، ص٨٠١؛ ص٧٩٤، (الرشح، كبرية تكون أن لتجويز معصية
(القول، التوبة يف اإلجمال يكفى وال التفضيل، من بد ال أنه املالكية بعض وترى ص٨٠-٨١). القول،
وعند ص١٥٢). اإلتحاف، ص٩٨؛ ج٢، التحفة، ص٤٠٨-٤٠٩؛ (اإلرشاد، باإليمان الكافر توبة ص٨٢).
ص١٩٠-١٩١؛ الِفَرق، ص٧٩٤–٧٩٨؛ (الرشح، اآلخر البعض دون معصية عن التوبة تجوز ال الجبائي،
(التوبة، قبيًحا يعتقده أو يعلمه ما عىل التائب إقامة مع تصحُّ ال التوبة أن يف ص٤٣). ج٥، الفصل،
(التوبة، بالتوبة العلم يف ص٤٠٥–٤٠٧). (اإلرشاد، البعض دون البعض عن التوبة يف ص٣٧٦–٤٠٦).
عند وليس صحيحٌة، البعض عىل اإلرصار مع املعايص بعض عن التوبة األكثرون: قال ص٣٨٨-٣٨٩).
ص٤١٦–٤٢٠). (التوبة، للتوبة املولِّد السبب ص٣١٤). الغاية، ص١٥١-١٥٢؛ (املعالم، هاشم أبي
ال العباد من شيئًا سلب من كل (الخوارج)، الزيادية وعند ص٣٧٣–٣٧٥). (التوبة، واالحتضار التوبة
وما ملك وغري ملك ِمن يده يف يحصل ما حكم بيان يف ص١٠٢). (الِفَرق، ردِّها بعد إال بالتوبة عنه تسقط
ذلك ثبت فإذا فقط، عليه اليد واحتواء بالتمكن فيه املعتَرب ليس وأنه امللك، حقيقة بيَّنَّا قد بذلك. يتصل
توبته، ت صحَّ فيه، ويترصف يُمِسكه أن له يحلُّ مما كان فإن حازه، فيما ينظر أن التائب عىل فالواجب
اإلرث، من التملك ص٤٥١–٤٥٦). (التوبة، يفعله أن فالواجب إتالف، أو إزالة فيه يجب مما كان وإن
ص٤٥٧–٤٦١). (التوبة، وغاب ُفقد إذا حكمها وبيان املستحق، ُوجد إذا الحقوق حكم بيان يف والغنيمة.
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االستحقاق شمول رابًعا:

العمل ويظل ومكلَّف، مكلَّف بني يفرِّق ال شامل أيًضا فهو ودائم، ثابت االستحقاق أن كما
عداوة أو للبعض مواالة دون أي ألحد؛ هللا موافاة دون االستحقاق مقياس هو وحده
بعد استحقاًقا كونها تتجاوز ال وهي الفعل، قبل كانت لو تحيُّز فاملوافاة اآلخر. للبعض
األفراد لبعض ثوابًا باالستحقاق ُمسبَق وحكٌم للحوادث، استباق هي والبشارة الفعل،
لالستحقاق، نقص فإنها الشفاعة أما ا. خاصٍّ وليس عام واالستحقاق اآلخر، البعض دون
والية املوافاة، ضد ه موجَّ إذن االستحقاق فشمول املؤمنني؛ دون للعاصني للعقاب وانقطاع

الشفاعة. وضد البشارة وضد وعداوة،

والعداوة) (الوالية املوافاة (1)

تتم أن بعد فيه موافاة تحدث أن يمكن ال فإنه محًضا، أخرويٍّا أساًسا االستحقاق كان ملا
يف إال استحقاًقا يكونان ال والعقاب فالثواب التكليف؛ وينتهي العمر، وينقيض األعمال،
يكون ذلك فإن هللا، من وعداوة والية أي الدنيا، يف خذالن أو توفيق حدث ما فإذا اآلخرة؛
من العدل أصل إىل نرجع وبالتايل عليها؛ قاضيًا الداخلية الشعور أفعال حرية يف تدخًال
حني يف التحقيق، عىل قدرة أكثر ويصبح ذاته، من طاقاته يولِّد الحسن والفعل جديد.
يدخل قد لذلك الخذالن؛ إىل ويؤدي الذات، عىل ويقيض الطاقات، غ يفرِّ القبيح الفعل أن

الداخلية.1 الشعور أفعال مع األفعال حرية يف والعداوة، الوالية أي املوافاة، موضوع

يف إال الثواب يكون ال النظَّام، عند (أ) مقالتنَي: عىل ذلك يف املعتزلة اختلفت الدنيا: ثواب يف القول 1
ليزدادوا بهم يفعله إنما ألنه بثواب؛ ليس والوالية املحبة من الدنيا يف باملؤمنني هللا يفعله ما وأن اآلخرة،



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ليست الفعل، بعد أو الفعل مع أو الفعل قبل سواء عداوة، أو والية الدنيا يف املوافاة
عىل قدرته اإلنسان وسلب التوبة، عىل قضاء أيًضا هي بل األفعال، حرية يف تدخًال فقط
قضاء الحالتنَي كلتا يف فإنه بالقدرة، أو بالعلم التدخل هذا كان وسواء املتجدِّد. الفعل
طبًقا متجدِّدتان لحظتان وهما والكفر، اإليمان وقتي؛ بتخصيٍص االستحقاق شمول عىل
لم كنتيجة االستحقاق عىل َلقضاء امُلسبَقة اإلدانة أو امُلسبَقة التربئة وإن التكليف. الستمرار
هللا من الوالية وإن األفعال. لحرية نظًرا بعد؛ وجهته تتحدد لم للفعل وكمسار بعد، تتحقق
كما االستحقاق، شمول عىل وبالتايل هللا؛ شمول عىل َلقضاء اآلخر للبعض والعداوة للبعض
عىل وسخطه فرعون، سحرة مثل كفرهم عن النظر برصف البعض عىل هللا من الرضا أن
لالستحقاق يشء لكل اهتزاز لُهو املنافقني، مثل إيمانهم عن النظر برصف اآلخر البعض
عصوا، مهما املؤمنني عن هللا رضا إن االستحقاق. َمناط وحده الفعل ولكن الفعل، عىل
الثبات ر وتصوُّ االستحقاق، لقانون أساًسا نقض لُهو أطاعوا، مهما الكافرين عىل وسخطه
املؤمنني محاباة وتحيز؛ محاباة عىل يدل الثبات هذا إن بل األفعال، ت تغريَّ مهما هللا يف
كانت مهما به إيمانهم لعدم الكافرين ضد والتحيز العصيان، عن النظر برصف به إليمانهم
الخري أفعال عن النظر برصف دونه من به اإليمان ذاته؛ إال يراعي ال هللا وكأن طاعاتهم،
من الحال فريى املآل، يعلم الذي الشامل هللا لعلم نظًرا باملوافاة يُقال وقد للعباد.2 الرش أو

من هللا يفعله ما وأن الدنيا، يف الثواب يكون قد املعتزلة، سائر عند (ب) عليه. بالشكر وليمتحنهم إيمانًا،
األفعال، خلق السابع، الفصل انظر ص٣٠٢-٣٠٣؛ ج١، (مقاالت، ثواب فهو املؤمنني عىل والرضا الوالية
النرص (ب) والسداد التوفيق (أ) الفردي. الوعي أفعال (١) واالجتماعي). الفردي الوعي أفعال خامًسا:
يف االستثناء (ز) العصمة. (و) والختم الطبع (ه) والتيسري. العون (د) والضالل الهداية (ج) والخذالن.

اإليمان.
ُوجد إذا أنه عِلم ملن وُمعاديًا ُوجد، إذا له وليٍّا يكون أنه عِلم ملن ُمواليًا يَزل لم هللا إن السنة أهل يقول 2

من وكل ص١٥٧). (الِفَرق، موته وبعد كفره حال ويف كفره قبل له معاديًا يكون كفره عىل ومات كفر
اإليمان عىل ربه واىف من كل وقال باملوافاة، قال اإليمان من الطاعات جملة بأن الحديث أهل من قال
والواحد مؤمنًا. قط يكن لم أنه عاقبته يف ُعلم الدنيا يف أظهره الذي اإليمان بغري وافاه ومن املؤمن، فهو
يف فيستثني ا. حقٍّ مؤمنًا كنت عليه ربي وافيت وإن باطل، وضده حق إيماني أن أعلم يقول: هؤالء من
بإيمان أمر وإنما ينقطع، بإيمان أمر ما هللا بأن واستدلوا إيمانه. صحة يف يستثني وال مؤمنًا، كونه
املأمور اإليمان يكن لم القطع قبل أظهره الذي أن ُعلم إيمانه القاطع قطع وإذا العمر. آخر إىل يدوم
صالة تكون وإنما الحقيقة، عىل صالة تكون ال تمامها قبل صاحبها يقطعها التي الصالة أن كما به،
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االستحقاق شمول رابًعا:

إىل العدل أصل يَُرد الحال هذه ويف املستقبل. خالل الحارضواملايضمن ويرى املآل، خالل
اإلرادة بني ذلك يف فرق وال اإللهي، العلم أجل من اإلنساني بالفعل ى ويُضحَّ التوحيد، أصل
والعلم اإلرادة تغليب من ليس باملوافاة، القول ينشأ وقد املعتزلة.3 عند والعلم األشاعرة عند
املعارضة؛ لِفرق النفسية الظروف من ولكن لطة، السُّ ِفرقة يف اإلنساني الفعل عىل اإللهينَي

النبي، أصحاب من خمسمائة من أكثر أدركت قال: أنه مليكة ابن عن ُروي وقد الصحة. عىل ت تمَّ إذا
يف ثابت اإليمان ص٢٥٣-٢٥٤). (األصول، له يُختَم ما يدري ال ألنه النفاق؛ نفسه عىل يخىش منهم كلٌّ
به السلف فاعتنى املوافاة، إيمان النجاة، وآية الفوز عَلُم هو الذي اإليمان ولكن فيه، شك ال قطًعا الحال
اإلرادة بني فرق وال ص٣٩٩-٤٠٠). (اإلرشاد، الناجز اإليمان يف التشكك يقصدوا ولم باملشيئة، وقرنوه
لم عنه سبحانه ريض فمن بالحال؛ ال باملآل كله ذلك يف واالعتبار واملحبة، والرضا واالختيار واملشيئة
عليه، ساخًطا يزال فال عليه سخط وَمن عاصيًا؛ الحال يف كان وإن أبًدا، عليه يسخط ال عنه، راضيًا يَزل
فرعون، سحرة عن راضيًا يَزل لم سبحانه أنه ذلك ومثال مطيًعا. املآل يف كان وإن أبًدا، عنه يرىض وال
راضيًا يَزل لم تعاىل بأنه بان املآل يف آمنوا ملا لكن والضالل، الكفر عىل فرعون طاعة حال يف كانوا وإن
وما أمرهما، بمآل لِعلمه األصنام؛ عبادة حال يف عنهما راضيًا يَزل لم والفاروق الصدِّيق وكذلك عنهم،
وبلعم إبليس عىل ساخًطا يَزل لم وكذلك هللا، سبيل يف والجهاد الرسول ونرص التوحيد من إليه يصري
عمره أكثر كان وإن كافًرا، يموت أنه يعلم ن عمَّ راضيًا هللا يَزل لم كالب: بن هللا عبد ويقول وبرحيص.
ج١، (مقاالت، ومعاداة فمواالة وبغض، وحب وسخط برًضا قاتًال معاديًا مواليًا مبغًضا محبٍّا مؤمنًا
ساخًطا كافًرا، عمره أكثر كان وإن مؤمنًا يموت أنه يعلم ا عمَّ راضيًا يَزل لم هللا إن وقال ص٢٢٩).
يكون أال الكراهة هي اليشء لكون هللا وإرادة مؤمنًا. عمره أكثر كان وإن كافًرا يموت أنه يعلم من عىل
أنه يعلم ن عمَّ راضيًا يَزل لم هللا إن القطان: سعيد بن هللا عبد أصحاب ويقول ص٢٠٣). ج٢، (مقاالت،
(مقاالت، واملحبة والعداوة الوالية يف قوله وكذلك كافًرا. يموت أنه يعلم من عىل ساخًطا مؤمنًا، يموت

ص٣٢٥). ج١،
املتكلِّمون اختلف فقد ذلك؛ يف األشاعرة الفوطي عمرو بن هشام مثل املعتزلة بعض يشارك أن العجيب 3
مات ثم العبادة يف مجتهد صالٍح مؤمٍن إنساٍن يف قالوا أنهم وهو املوافاة، بلفظ عنه وا عربَّ معنًى يف
ينتقل أن قبل منهما واحد كل حكم كان كيف تائبًا، مسلًما مات ثم فاسق أو متمرِّد كافر وآخر ا، مرتدٍّ
عن راضيًا يَزل لم هللا أن إىل األشعرية وجميع الفوطي عمرو بن هشام فذهب هللا؟ عند عليه مات ما إىل
يتغري ال هللا بأن ذلك يف واحتجوا فاسًقا، أو كافًرا مات الذي عىل ساخًطا يَزل ولم تائبًا، مسلًما مات الذي
صفات من يتغري ال هللا من الرضا األشعرية: وقالت رىض. ما يسخط وال سخط، ما يرىض وال علمه،
وأن باملوافاة، يقول الفوطي عمرو بن هشام وكان ص٨٠). ج٤، (الفصل، يتغايران وال وآلن ألين الذات
ذلك يف املعتزلة اختلفت والعداوة. الوالية يف القول ص١٠٩). ج١، (امِلَلل، املوت يوايف الذي هو اإليمان
إيمانهم، مع للمؤمنني هللا من الوالية إن منهم، وطوائف املعتمر بن برش إال املعتزلة، قالت مقالتنَي. عىل
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للمقاومة، تقوية لطة، السُّ ضد هللا من لها تأييًدا الجهرية العلنية املعارضة تعطي فاملوافاة
الشاملة، واإلرادة امُلطَلق العلم يف املربِّر يُوَجد ما ورسعان العقيدة. من لها نظريٍّا وتربيًرا
نفسها الشعور أفعال إن بل قبل، ِمن مقدَّر محتوم مصريٌ وقراراتها املقاومة أفعال وكأن
مصريه، له وينسج أمره، يدبِّر اإلنسان، بيد فيه هللا يأخذ ُمسبَق قدٌر وإيمان اعتقاد من
ه يوجِّ الذي ال الفعَّ الجرب هذا هي إذن فاملوافاة اإلنسان. أفعال كانت مهما غايته إىل ويقوده
هللا.4 أعداء وهم الظاملني عىل هللا أولياء وهم املظلومني بها ينرص غايتها، إىل اإلنسان أفعال
له صفتنَي إىل والعلم اإلرادة عن تعبريًا هلل فعَلني مجرد من والعداوة الوالية تتحول وقد
اإللهية. بالعداوة د مهدَّ اإلنساني والباطل اإللهية، بالوالية مؤيَّد اإلنساني فالحق ذاته؛ يف
العدو فعل لو وماذا أعدائه. ضد هلل اإلنسان أخذ والعداوة صفه، يف هلل اإلنسان أخذ الوالية
الحالتنَي كلتا يف اإلنسان يكون عدوه؟ ضد والعداوة جانبه، من الوالية وجعل أيًضا، ذلك
هللا يتحول وبالتايل خصمه؛ أم نفسه هو كان سواء أعدائه، ضد جانبه من املؤلَّه أخذ قد
فعل كصفات حتى أو ذات كصفات والعداوة الوالية إثبات وأن الخصوم. معارك يف كسالح
بأفعال يتعلق فيما الناس مصائر الصفات تحدِّد إذ اإلنسانية؛ الحرية عىل القضاء إىل يؤدي

والعداوة األلطاف، وأحداث واملدح الرشعية األحكام عندهم والوالية كفرهم. مع للكافرين عداوته وكذلك
الكفر، مع والعداوة اإليمان، مع الوالية منهم قائلون وقال والسخط. الرضا يف قالوا وكذلك ذلك، ضد

ص٣٠٢). ج١، (مقاالت، واألسماء األحكام غري والسخط الرضا وكذلك واألسماء، األحكام غري وهما
هللا أن وهي باملوافاة، العجاردة) (الثعالبة املكرمية فتقول الخوارج؛ ِفرق من عديد موقف هو هذا 4

ص١٦٩). ج١، (مقاالت، فيها هم التي أعمالهم عىل ال إليه، صائرون هم ما عىل ويُعاديهم عباده يتوىل
عىل ال املوت، موافاة من إليه صائرون هم ما عىل ويعاديهم عباده يوايل إنما هللا بأن الحكم هي املوافاة
ونهاية عمره آخر إىل املرء يُرصَّ لم ما عليه إرصاًرا به بموثوق ليس ذلك فإن فيها؛ هم التي أعمالهم
هللا حق يف وكذلك فيُعاديه، يبَق لم وإن فيُواليه اإليمان، هو فذلك يعتقده ما عىل بقي إن فحينئٍذ أمله،
وهي باملوافاة، املكرمية قالت ص٥١). ج٢، (امِلَلل، املوافاة حال منه ُعلم ما عىل واملعاداة املواالة حكم
(مقاالت، فيها هم التي أعمالهم عىل ال إليه، صائرون هم ما عىل ويعاديهم عباده يتوىل إنما هللا أن
أيًضا (العجاردة) الخازمية وتقول ص١٠٣). (الِفَرق، والعداء الوالية يف باملوافاة وقالت ص١٦٩). ج١،
منهم ويتربأ اإليمان، من أمرهم آخر يف إليه صائرون أنهم عِلم ما عىل العباد يتوىل إنما هللا وأن باملوافاة،
(امِلَلل، ألعدائه مبغًضا ألوليائه محبٍّا يَزل لم وأنه الكفر، من أمرهم آخر يف إليه صائرون أنهم عِلم ما عىل
شاء ما إال يعمل أن أحد يستطيع ال (العجاردة)، الشعيبية وعند ص٤٩). اعتقادات، ص٤٧-٤٨؛ ج٢،

ص١٦٥). ج١، (مقاالت، هلل مخلوقة العباد أعمال وأن هللا،
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سالح إىل أيًضا والعداوة الوالية تتحول ية رسِّ ولكن أخرى مضطَهدٍة جماعٍة ويف الشعور.5
وبالتايل للغري؛ والعداوة للذات فالوالية ألعدائه؛ والعداوة لإلمام فالوالية الجماعة؛ لتقوية
سالًحا هللا أصبح املتخاصمون كثر وملا الخصوم. ضد الفرد لتقوية سالح إىل هللا يتحول
مًعا؛ والعقل الرشع ضد النحو هذا عىل والعداوة الوالية إن اتجاه.6 كل يف يرضب الكل ضد
من أو الكفر، إىل اإليمان من وانتقالهم الناس ألفعال طبًقا الرشع حكم يتغري ما فكثريًا
بتغريها. ان ومتغريِّ اإلنسان ألفعال تابعان هللا من والسخط الرضا أن كما اإليمان، إىل الكفر
موجود لألفعال طبًقا الرشعية األحكام تغريُّ ألن اإللهي؛ العلم شمول من ذلك ينال وال
اإليمان حال بعد ممكنان والعداوة الوالية إن بالتغري.7 ثابت علٌم فهو اإللهي، العلم يف
وإن كبداية. وليس كنهاية كمقدمة، وليس كنتيجة والقبح، الحسن أفعال وبعد والكفر،

العباد يتوىل هللا وأن ذاته، يف هلل صفتان والعداوة الوالية الخوارج)، (العجاردة واملكرمية الخازمية عند 5

والعداوة الوالية ص١٦٦). ج١، (مقاالت، مؤمنني أحوالهم أكثر يف كانوا وإن إليه صائرون هم ما عىل
يف الخوارج أكثر الخازمية خالفت ص٣٠٢). ج١، (مقاالت، والسخط الرضا وكذلك الذات، صفات من
وإن اإليمان من إليه صائر هو ما إىل العبد يتوىل إنما هللا وإن هلل، صفتان إنهما وقالوا والعداوة، الوالية
مؤمنًا، عمره أكثر يف كان وإن عمره آخر يف الكفر من إليه يصري ما منه ويرى كافًرا، عمره أكثر يف كان
غري املوافاة، يف السنة أهل لقول ُمواِفق منهم القول وهذا ألعدائه. ومبغًضا ألوليائه محبٍّا يَزل لم هللا وإن
الجنة، أهل من وعثمان والزبري وطلحة عيل يكون أن باملوافاة قولها عىل الخازمية ألزموا السنة أهل أن
يكون أن وجب اإليمان، عىل يموت أنه عِلم ن ممَّ يكون أن العبد عىل هللا من الرضا كان إذا لهم: وقالوا
والعداوة الوالية الخازمية أثبتت عندما ص٩٤-٩٥). (الِفَرق، الصفة هذه عىل الشجرة تحت املبايعون
أكثر يف كانوا وإن إليه صائرون هم ما عىل العباد يتوىل هللا بأن وقالوا القدر، أثبتوا ذاته يف هلل كصفتنَي

ص١٦٦). ج١، (مقاالت، مؤمنني أحوالهم
الرسول، أسباط من واملشهودين والحسني، الحسن بمواالة تقول التي الشيعة عند الحال هو هذا 6

االعتزال إىل منهم مال من دون الطاهرين آبائه سنن عىل درج من وسائر صلبه، من عيل أوالد وسائر
ظلًما البرصة أهل عىل عدا الذي كالربقعي وظلمه، عداوته يف وأرسف إليهم انتسب من دون الرفض، أو
تربءوا وإنما السنة، أصول أظهر من وكل بإحسان، للصحابة التابعني أعالم بمواالة وقالوا وعدوانًا،
واملرجئة كالقدرية اإلسالم، إىل انتسابها مع الضالة األهواء أهل ومن اإلسالم عن الخارجة امِللل أهل من

ص٣٦٠-٣٦١). (الِفَرق، مة واملجسِّ والنجارية والجهمية والخوارج والرافضة
كان من إن قولهم األشعرية) (املرجئة شنعهم فِمن األشاعرة؛ عىل الهجوم يف حزم ابن موقف هو هذا 7

كافًرا، إال يموت ال أنه يعلم هللا أن إال العبادة، يف مجتهًدا ولسانه، بقلبه ُمخِلًصا اإلسالم دين عىل اآلن
َحني مرصِّ زنديًقا أو يهوديٍّا أو وللصليب، للنار يسجد كافًرا اآلن كان من وإن كافر؛ هللا عند اآلن فهو
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تربيًرا االستحقاق؛ ولقانون الفعل لقيمة إنكار لُهو البداية يف والعداوة للوالية وضع كل
ألعدائه.8 بالعداوة ويحفظه بواليته، هللا يرعاه والذي الالمرشوطة، الحاكم ألفعال

مسلم هذا قال ما مسلم. هللا عند اآلن فإنه مسلًما، إال يموت ال أنه هللا علم يف أنه إال الرسول، بتكذيب
كفروا، بأنهم أخرب ثم مؤمنني هللا ى سمَّ ولقد هلل. وتكذيب للعيان مكابرة وهذه الفوطي، هشام قبل قط
وإن يكفروا، أن املؤمنني لعباده يرىض ال هللا إن الباقالني قول حزم ابن ويرفض ارتدُّوا. ثم ومسلمني
من فعلوا الكفار إن الباقالني يقول وكيف مجرد. هلل تكذيب فهذا والفساد، الكفر ألهل رضيه قد كان
ص٦٢-٦٣). ج٥، (الفصل، مسلم؟ عقل يف هذا يدخل كيف منهم؟ وأحبه منهم هللا رضيه أمًرا الكفر
إبطال عىل بذلك واحتجاجهم اليهود، قول مثل وهو يتغري، ال هللا ِعلم بأن األشاعرة قول حزم ابن ويُبِطل
وكذب باطل سخط ما يرىض وال ريض ما يسخط ال هللا إن األشاعرة وقول تتغري. املعلومات إنما النسخ،
ذي كل يدري فبالرضورة له؛ لعصيانهم عليهم سخط ثم السبت، ليهود هللا ريض فقد حزم؛ ابن عند
يكن لم عمل يحبط أن امُلحال ومن حابط، غري كان وقد إال عمل يحبط أن يمكن ال أنه سليم حس
وقد ارتد، إذا حبط ثم محسوبًا كان أنه كافًرا مات ثم ارتدَّ الذي املؤمن عمل أن فصحَّ قط؛ محسوبًا
يونس وذهاب الشجرة من آدم أكل هللا سخط وقد حسنات، لها بدَّ ثم سيئات أنها عىل باألعمال هللا أخرب
االجتباء غري الالئمة أن عقل ذي كل يشك وال المه. أن بعد يونس واجتبى عليهم، تاب ثم مغاضبًا،
ريض ثم والفاسق، الكافر عىل ساخًطا كان هللا أن إىل املسلمني سائر وذهب ص٨٠-٨١). ج٤، (الفصل،
كفر إذا عليهما سخط ثم الصالح، وعن املسلم عن راضيًا كان وأنه الفاسق، وتاب الكافر أسلم إذا عنهما

ص٨٠). ج٤، (الفصل، الصالح وفسق املسلم
ج١، (مقاالت، والكفر اإليمان حال بعد تكونان والعداوة فالوالية املعتمر؛ بن برش موقف هو هذا 8

بأن يقول ألنه شنعاء؛ بدعة مقالته واعتبار لذلك، لبرش واألشاعرة السنة أهل تكفري والعجيب ص٣٠٢).
جميع قول عىل هذا يف تكفريه ويجب كفره. حال يف كافًرا عادى وال إيمانه، حال يف مؤمنًا واىل ما هللا
ويف كفره، قبل له وليٍّا يكون أنه عِلم ملن مواليًا يَزل لم هللا إن نقول: فألنَّا أصحابنا قول عىل أما األئمة.
قبل ألحد مواليًا يكن لم هللا إن قالوا: فألنهم برش غري املعتزلة أصول عىل وأما موته. وبعد كفره، حال
منه؛ الكفر وجود حال يف للكافر معاديًا وكان له، مواليًا طاعته وجود حال يف فكان منه، الطاعة وجود
زعم قد بًرشا أن األشاعرة رأي ويف عندهم. له مواليًا كان أن بعد له معاديًا هللا صار املؤمن ارتد فإن
يوايل وإنما كفره، وجود حال يف للكافر معاديًا وال طاعته، وجود حال يف للمطيع مواليًا يكون ال هللا أن
واستدل كفره، وجود من الثانية الحالة يف الكافر ويعادي طاعته، وجود من الثانية الحالة يف املطيع
كفره، وجود حال يف الكافر يعادي أن وجاز طاعته، حال يف املطيع يوايل أن جاز لو قال: بأن ذلك عىل
لجاز. ذلك فعل لو األصحاب: فقال كفره. حال يف الكافر ويعاقب طاعته، حال يف املطيع يُثيب أن لجاز
عبادتهم حال يف لجاز ذلك فعل لو فقالوا: كفره. حال يف الكافر يمسخ أن لجاز ذلك جاز لو فقال:
َلُهْم َسبََقْت الَِّذيَن ﴿إِنَّ قوله: عن الجنيد ُسئل وقد ص٥٧). (الِفَرق، حالهم إليه يصري وما بمآلهم، لِعلمه
(اإلنصاف، النهاية يف الوالية لهم فظهرت البداية، يف العناية لهم سبقت قوم هم فقال: اْلُحْسنَى﴾. ِمنَّا

ص٤٤-٤٥).
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البشارة (2)

وإال اآلخرة يف وال الحرية، عىل قضاءً كانت وإال األفعال قبل الدنيا يف تحدث ال املوافاة أن كما
اكتمالها، قبل األفعال عىل ُمسبَق حكٌم فالبشارة البشارة؛ فكذلك لالستحقاق، خرًقا كانت
الفعل. رسيان من بالرغم للحكم تثبيت هي الزمان؛ نهاية وقبل العمر، انقضاء وقبل
من نوًعا البشارة كانت وإذا عليها. سابقة وليست لألفعال، تالية األحكام أن والحقيقة
يف التخصيص رفض نفسه الوقت ويف إثباتها يمكن فكيف واالستثناء، التخصيص إثبات
لكن القبائح، فعل عىل إغراء الوعيد يف فالتخصيص اإلغراء؛ يف بينهما الفرق الوعيد؟9
بأسمائهم معلومون ين املبرشَّ ألن الحسنات؛ فعل عىل إغراء أيًضا وال كذلك، ليست البشارة
بالعرشة، يبدءون الناس. عامة إىل يصلون النهاية يف كانوا وإن بدايتهم، يف وصفاتهم
ألًفا سبعني ثم بالحديبية، الرضوان بيعة أهل ثم أحد، أهل ثم بدر، أهل يصبحون ثم
يكن لم إن بعينهم أشخاص وفيهم آخرين، آلًفا سبعني يف منهم كلٌّ يتسع األمة من
اإلسالم؛ دعوة بلغته من كل فيبلغ األمر، يتسع وربما كلهم! يساويهم وكأنه بعينه، واحًدا
يعنيِّ أن وبعد االستحقاق. ويضيع للجميع، برشى الجنة، إىل كلها األمة تذهب وبالتايل
نساءً البيت آل أيًضا ذلك يف يدخل قد بهم، برش الذي وهو األوائل العرشة ضمن الرسول
وقد الحق؛ عن ودفاًعا للظلم مقاومًة استُشهدوا ن وممَّ وعنوًة، قهًرا ُظلموا ن ممَّ ورجاًال،
الحرب يف إحداهن واشرتاك لهن، الوحي نقد من بالرغم الرسول، زوجات ذلك يف يدخل
يف كان لو وماذا الفرقاء. أصوب هو يكن لم املختار الفريق وأن خاصًة الدماء، وسفك
فيهم كان لو وماذا الفقراء؟ من أغلبيته مجتمع يف القوم أغنياء بالجنة املبرشين العرشة
املظلوم؟ عن دفاًعا وال للظالم، نرصة ال الدماء، سفك من يُزاد ال حتى الفتنة اعتزل من
ألًفا؟ سبعني أم ثالثمائة، أم عرشة، كانوا سواء باالسم، بالجنة ين املبرشَّ تعيني يمكن وهل
عىل حكر أيًضا ذلك يف أليس حكًما؟ البشارة تظل هل البرشى؟ بعد فعلهم تغريَّ لو وماذا
حراًما أم كان حالًال يشء أي فعل يف الرخصة من نوًعا ذلك يعطي أال اإللهية؟ اإلرادة
العظيمة، األعمال شأن من اإلعالء هو ذلك من الهدف يكون ربما صدر؟ قد الحكم دام ما
الحق ونرصة للمخاطر والتصدي الطالئع يف والوجود بالنفس والتضحية الشهادة مثل

ص٦٣٦-٦٣٧. الرشح، 9
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ضد أفعاًال وليست استحقاق، أفعال كلها فهي ذلك ومع الجماعة. وحدة عىل واملحافظة
الجنة يدخلون إنما االستحقاق، لقانون يخضعون أيًضا أنفسهم األنبياء إن بل االستحقاق،
ون فاملبرشَّ النظر؛ تأصيل يف تستقلَّ أن بنفسها للرواية يمكن ال النهاية ويف بأفعالهم.
ظن الروايُة العلم لنظرية وطبًقا وشموًال، دواًما االستحقاق بقانون تصطدم رواية بالجنة

يقني.10 والعقل

األربعة، الخلفاء وهم: الجنة، أهل من بأنهم وقطعوا بالجنة، ين املبرشَّ العرشة بمواالة السنة أهل قال 10

عوف، بن الرحمن وعبد نفيل، بن عمرو بن زيد بن وسعيد وقاص، أبي بن وسعد والزبري، وطلحة،
ماتوا وإن يموتوا حتى عليه كانوا عما يتغريوا لم أن رشيطة عىل فيهم هو وقيل الجراح. بن عبيدة وأبو
ص١٤٥؛ ج٢، (مقاالت، محالة ال الجنة يف وهم العرشة، يف هو والجماعة: السنة أهل وقال اإليمان. عىل
بأنهم وقطعوا النبي، مع بدًرا شهد من كل بمواالة وقالوا ص١٤٧). النسفية، ص٩٧-٩٨؛ ج٤، الفصل،
من جماعة بأحد ُقتل فإنه قزمان؛ اسمه رجًال إال أحًدا معه شهد فيمن القول وكذلك الجنة، أهل من
أهل من بالحديبية الرضوان بيعة شهد من كل وكذلك النفاق، إىل يُنَسب وكان نفسه، وقتل املرشكني
وهم ص٢٨١). ج٢، العضدية، ص٣١٨؛ ج١، مقاالت، ص١٦٠–٣٥٩؛ ص٣٥٢-٣٥٣، (الِفَرق، الجنة
تسعمائة والكفار شخًصا، عرش وثالثة ثالثمائة وكانوا بدر، قليب بقريب الرسول مع حاربوا الذين
الجنة يدخلون األمة هذه من ألًفا سبعني بأن الخرب صح وقالوا: ص٢٨١). ج٢، (الدواني، وخمسني
محصن بن عكاشة الجملة هذه يف دخل وقد ألًفا. سبعني يف يشفع منهم واحد كل وأن حساب، بال
وأن الجنة، أهل من بأنهم األخبار وردت أقوام بمواالة وقالوا ص١٦٠–٣٥٩). ص٣٥٢-٣٥٣، (الِفَرق،
وقالوا ص٣٥٩). (الِفَرق، مشهور فيهم والخرب القرني، أويس منهم األمة، من جماعة يف الشفاعة لهم
األهواء أهل ضالالت من بدعة عىل موته قبل يكن ولم اإلسالم، دين عىل مات من كل بمواالة أيًضا
والحرام، الحالل يف الفتاوى عليهم تدور الذين األئمة يف كذلك ويُقال ص٣٥٢-٣٥٣). (الِفَرق، الضالة
بدُع مذهبَهم يُشب لم الذين حنيفة، وأبي والثوري واألوزاعي كمالك بعدهم إىل والتابعني الصحابة من
روا يكفِّ لم الذين األمة إجماع وهم مة، املجسِّ واملشبِّهة والنجارية والجهمية والقدرية والرافضة الخوارج
يُعنيَّ وقد ص٢٦٤-٢٦٥). (األصول، بدعة عليهم تظهر لم الذين املسلمني عوام ثم الصحابة، من أحًدا
بمواالة فقالوا خاصة؛ أو عامة الرسول أزواج أو الصحابة أو عثمان، مثل الصحابة من بعينه شخص
ج٤، الفصل، ص٣٥٩-٣٦٠؛ (الِفَرق، بعضهن ر كفَّ أو رهن كفَّ من روا وكفَّ هللا، رسول أزواج جميع
بخري، إال يُذَكرون ال الصحابة، وسائر والحسني والحسن لفاطمة بالجنة نشهد وكذلك ص٩٧-٩٨).
بأن نشهد بل بعينه، ألحد النار أو بالجنة نشهد وال املؤمنني. من لغريهم يُرجى ا ممَّ أكثر لهم ويُرجى
والحسن وخديجة وفاطمة ص١٤٧). (التفتازاني، النار أهل من والكافرين الجنة، أهل من املؤمنني
(مقاالت، الرواية الروافض أنكر وقد ص٢٨١). ج٢، (الدواني، الرسول أزواج سائر بل وعائشة، والحسني

ص٩٤). ج٤، (الفصل، آخرون ف توقَّ بينما ص١٤٥). ج٢،
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أن حني يف السلطان، ودعاة لطة السُّ أهل عادًة هم بالجنة ين املبرشَّ أن يتضح كما
من ومعظمهم األهواء، أهل وا ُسمُّ الذين الثورة ودعاة املعارضة أهل هم بالنار ين املبرشَّ
املعارضة حصار ومن بالجنة، ين املبرشَّ من العامة قيادة من أسهل وما املعارضة. الِفرق
ومن الجنة أهل من العامة وأن خاصًة منهم، للعامة تنفريًا النار أهل من بأنها باتهامها
األقل عىل فهناك بشارة، هناك تكن لم فإن بسواء. سواء السلطان أهل مع بها ين املبرشَّ
لهم ومشهود باإليمان، لهم مختوم ألنهم األنبياء؛ أو املالئكة مثل البعض بإيمان القطع
عىل إال ينطبق ال البرش، من للمكلَّفني إال يكون ال االستحقاق أن والحقيقة بالعصمة.
فال والجن املالئكة من البرش غري أما كذلك. والنبي التكليف، أمانة حمل الذي اإلنسان
«شاهد القدماء اه سمَّ ما هو بإيمان املقطوع املؤمن يكون قد شيئًا.11 بالعقل عنهم ندري
اإليمان يكون هنا قطًعا. املؤمن هو ألجله، األذى ويتحمل معتقده، يف يُعذَّب الذي الحال»،
املضمون كان إذا أما مضمونه. عن النظر برصف املعتقد، سبيل يف بالذات التضحية هو
االستحقاق.12 صاحب هو الحال» «شاهد فيكون والعدل، التوحيد أصَيل من ا مستَمدٍّ عاقًال

وعىل واألنبياء، املالئكة بإيمان القطع عىل األصحاب أجمع اإليمان. أهل من بإيمانه يُقَطع من بيان يف 11

وقالوا والنفاق. والكفر التبديل عن معصوًما ويكون به، ربه يوايف باإليمان له مختوم منهم واحد كل أن
وأبطلوا هللا. شاء إن بالسعادة لهما وسيُختَم ذنوبهما، عن وتابا ملَكني، كانا إنهما وماروت هاروت يف
ص٢٦٤). (األصول، ملكان بأنهما القرآن يف مذكوران ألنهما بابل؛ من عجَلني كانا أنهم زعم من قول

الديانات من اليشء مظهر كان من أن وهو الحال»، «شاهد يه يسمِّ يشءٍ إىل يذهب األصحاب بعض 12

شك ال قطًعا وظاهره باطنه عىل مقطوع فإنه حاًال، ذلك من يُلقى بما مستجِلب غري فيه، لألذى ًال متحمِّ
فوه خفَّ لو ما املضض من واحتملوا شيئًا، وجاهتهم من حطَّ ملا استعملوا لو ما الدنيا من رفضوا فيه.
وفضلهم. خريهم وعىل هللا، عند إسالمهم عىل مقطوع فهؤالء أحد؛ عند فيهم ذلك يقدم لم أنفسهم عن
حنيفة أبا وأن أمره، باطن يف شك بال القدر بإبطال يدين كان عبيد بن عمرو أن عىل نقطع وكذلك
بإبطال باهلل يدين األمر باطن يف عيل بن داود وأن بالقياس، باهلل يدينان أمرهما باطن يف كانا والشافعي
وبأن شك، بال أمره باطن يف والحديث بالتدين باهلل يدين كان حنبل بن أحمد وأن شك، بال القياس
املسامحة وترك ما، معتقٍد يف ِجده وظهر أحواله، تنارصت من كل وهكذا شك. بال مخلوق غري القرآن
الطبائع ِبنية يف البتة يمكن ال إذ فيه؛ شك ال صحيح قوٌل وهذا أجله. من واملضض األذى واحتمل فيه،
شاهد عليه تبني أن من عقد ذي لكل بد وال لها. يتأجَّ أو لها يتعجَّ فائدة لغري ومشقة أذًى أي يحتمل أن
عقده عىل نقطع فال الصفة هذه بغري كان من وأما عليه. صرب أو فيه مسامحة من منه يبدو ا ممَّ عقده،

ص٨٤-٨٥). ج٤، (الفصل،
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الشفاعة (3)

وقد االستحقاق. قانون شمول من تُنال والبشارة، املوازنة من أكثر وربما أيًضا، الشفاعة
الكبائر. ألصحاب استحقاق غري عن مغفرة يعطيان فكالهما بالعفو؛ الشفاعة ارتبطت
بال املغفرة ز جوَّ ومن نقيضان، أيًضا والتوبة فالشفاعة نقيضان، واإلحباط العفو أن وكما
نظًرا والوعيد؛ بالوعد الشفاعة ترتبط كما الشفاعة. منع منعها ومن الشفاعة، ز جوَّ توبة
الفساق. عقاب بدوام يتعلق فيما منه واالستثناء الوعيد تخصيص يف املرجئة ُشبَه أحد ألنها
وحده، النقل عىل بل العقليَّني، والقبح الحسن عىل يعتمد ال خالص سمعيٌّ موضوٌع وهي
املوضوعات كل حال مثل رة، املتأخِّ العقائد يف أهميًة املوضوع زاد وقد املشيئة. ُمطَلق وعىل
اإلصالحية الحركة يف حتى للعقل، ُمضادٌّ ما هو ما وكل الغيبيات، إلظهار كفرصة السمعية
كغطاء العفو إىل والحاجة البدع ظهور بعد البداية منذ زادت قد أهميتها وكانت الحديثة.

األفعال.13 قبح عىل اإليمان من
الذات. مصاحبة يف اآلخر األول، مع الثاني أي الوتر؛ ضد وهو الشفع، من والشفاعة
نحو واآلخر اآلخر نحو الفرد واتجاه والتعاون والصحبة الجماعة عىل تدل فالشفاعة
شفًعا. صار بالشفيع الحاجة صاحب فكأن الغري، إىل اإلنسان حاجة عىل تدل كما الفرد،
هي املعنى بهذا فالشفاعة ة. مرضَّ عنه يدفع أو غريه ينفع أن الغري مسألة االصطالح ويف
طلب إما وهي حاجته، إىل له املشفوع وصول وموضوعها اإلنقاذ، أجل من األصلح اختيار
وتسلُّق به، ع وتشفُّ الغري، عىل كيل اعتماٌد هو هل السؤال: يظل ولكن رضر.14 دفع أو نفع
وامتداده الفعل ع توسُّ ذلك بعد ثم بالنفس، أوىل وثقة الذات، عىل أسايس اعتماٌد أم عليه؛

اآلخرين؟ نحو
املشفوع الرسول، وهو الشفيع هللا، وهو إليه املشفوع أركان: أربعة الشفاعة وتنقسم
إليه املشفوع رتبة ُعلوَّ الشفاعة وتتضمن الكبرية. وهو فيه املشفوع املؤمن، وهو له
رفع الشفاعة فائدة كانت لذلك الحاجة؛ طلب يف أيًضا وهذا له، املشفوع عن والشفيع
كان وملا الشفيع.15 يكرِّم إليه واملشفوع إليه، املشفوع منزلة عىل والداللة الشفيع، مرتبة

ص٤٣٦). (النهاية، سمًعا وردت النبي شفاعة ص٢٩٣–٣٩٥. اإلرشاد، 13
موضوعها إن املرجئة وقالت ص١٤٦). (اإلتحاف، للغري الخري سؤال وعرًفا الوسيلة، هي لغًة الشفاعة 14

ص٦٨٩-٦٩٠). (الرشح، له املشفوع عن الرضر دفع
ص٦٨٨-٦٨٩. الرشح، 15
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وهو فيه املشفوع إذن بقي التوحيد. أصل يف العقليات يف يدخل فإنه هللا، هو إليه املشفوع
الرسول. وهو والشفيع املؤمن، وهو له واملشفوع الكبرية،

النار يف والدوام التخليد قضية حلول أحد فالشفاعة الكبرية؛ هو فيه فاملشفوع
وملا الرسول.16 بشفاعة منها يخرج ثم استحقاًقا، النار يف يكون إنه إذ الكبرية؛ لصاحب
وللفجار، وللفساق للعصاة أيًضا تكون فالشفاعة وفجوًرا، وفسًقا عصيانًا الكبرية كانت
كانت وإذا التوبة؟ الشفاعة تجبُّ وهل التوبة؟ وهناك الكبائر ألهل الشفاعة ملاذا ولكن
عىل قادرة التوبة فإن العقاب، وقطع النار من الكبرية ُمرتِكب إخراج عىل قادرة الشفاعة
مع حسناتهم تساوت الذين األعراف ألهل الشفاعة تكون وقد أصًال. النار إدخاله عدم
وال النار يدخلون فإنهم سيئاتهم حسناتهم رجحت فإذا النار، أمام ويمرُّون سيئاتهم
اإلحباط وتُبِطل املوازنة، يف تدخل هنا فالشفاعة هللا. ورحمة الرسول بشفاعة إال يخرجون

لذنب أي هللا؛ وقول الرسول لقول األمة، من الكبائر ألهل وهي الشفاعة، أصل عىل األمة أجمعت 16
حق يف باألخبار للرسل ثابتة الشفاعة ص٣٨٠). (املواقف، شفاعة املغفرة وطلب القرينة، لداللة املؤمنني
من الكبائر ألهل الرسول وشفاعة الرحمن، له أِذن ملن حق الشفاعة ص١١٢). (النسفية، الكبائر أهل
والجماعة السنة أهل أجمع ص٢٧٠-٢٧١). ج٢، (العضدية، مطلوبه يَُرد وال فيهم، ع مشفَّ وهو أمته،
بشفاعة يُقرُّون ص١٦٨–١٧٠). (االتصاف، األمة هذه من الكبائر ألهل الرسول من الشفاعة صحة عىل
شفاعة واالستقامة، السنة أهل عند ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، أمته من الكبائر ألهل وأنها الرسول،
القول والفساق. للعصاة الشفاعة وتكون ص١٤٧-١٤٨). ج٢، (مقاالت، أمته من الكبائر ألهل الرسول
واألشاعرة السنة أهل يُثِبتها ص١٤٣-١٤٤). (املعالم، للمعتزلة خالًفا األمة فساق حق يف الرسول بشفاعة
يف الِقبلة أهل ار ُفجَّ يف املرجئة أقوال ومن ص٨٥-٨٦). ج٤، (الفصل، الرافضة وبعض والكرامية
إال املسلمني من قوًما يُدِخل هللا إن النار؟» أدخلهم إن أبًدا النار يف هللا يخلِّدهم أن يجوز «هل موضوع
خالف ال ص٢١١-٢١٢). ج١، (مقاالت، محالة ال الجنة إىل ويصريون الرسول، بشفاعة يخرجون أنهم
وعند املؤمنني، من للتائبني ثابتة هي ملن؟ ثبوتها يف الخالف إنما للنبي، ثابتة الشفاعة أن يف األمة بني
الفسق عىل ماتوا الذين للفساق الشفاعة ص٦٨٧-٦٨٨). (الرشح، الصالة أهل من للفساق املرجئة
يف كما الذنب عىل امُلذِنب إرصار مع هاشم أبي عن وتحسن القضاة، قايض عند وتقبح يتوبوا، ولم
(اإلبانة، الروايات به جاءت ملا تصديًقا محمد؛ بشفاعة امتُحشوا أن بعد النار من قوًما هللا يُخِرج العفو.
وغفر باالستغفار، النبي أمر والدليل القيامة، يوم أمته عصاة حق يف مقبولة محمد شفاعة ص١٠).
عن وورد نفسه، يف ممكن العايص للمؤمن الشفاعة ص٣٨٢-٣٨٣). (املسائل، النبي له استغفر ملن هللا
الخلف، من تابعهم ومن السلف من األمة وإجماع والسنة الكتاب من الرشعية واألدلة السمعية القواطع
وفق عىل عليه، والتعويل إليه واالنقياد لقبوله واإلذعان به التصديق فوجب ِذكره، عن ُمغٍن اشتهاره ا ممَّ

ص٣٠١-٣٠٢). (الغاية، أمته من والعلماء وصحابته النبي عن اشتهر ما
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أساًسا؛ افرتاضية حالٌة وهي الطرَفني. بني االستواء حالة يف ًحا مرجِّ حامًال وتكون والتكفري،
تساويها أو هللا رحمة عىل الشفاعة تتقدم وملاذا فيها. ح مرجِّ كعامٍل ة الخريِّ للطبيعة نظًرا
للكفار الشفاعة تكون وقد شفاعة؟17 دون ح مرجِّ كعامٍل هللاكافية رحمة أليست وتعادلها؟
من اإلراحة يوم مكانها كان لذلك القيامة!18 يوم أهوال وتخفيف القضاء، فصل لتعجيل
عذابًا ليزيد له االنتظار بإطالة فِرٌح الحساب، يف ُمتباطئ العقاب، يف بطيء هللا فهل الوقف.
جزءًا كانت إذا األهوال عنهم هللا ف يخفِّ وملاذا ع؟ املتوقَّ البدني العذاب عىل حاًرضا نفسيٍّا
من العجلة أن كما العدل، ضد القضاء يف والعجلة الرسول، يستعجل وملاذا العذاب؟ من
وتكليف؟ رسل له هل الجن؟ فعل وماذا واإلنس! الجن يف الشفاعة تكون وقد الشيطان؟

اإلنسان؟19 قِبلها كما واختياًرا طوًعا األمانة قِبل وهل
أم د املوحِّ أم املؤمن له؛ املشفوع فَمن فيه، املشفوع هو أساًسا الكبرية كانت فإذا
لدخول أو النار، دخول لعدم أو الجنة، يف الدرجات لرفع هل الشفاعة؟ وملاذا التائب؟
ملن الشفاعة تكون قد استثناء؟ بال األمم لكل أم األمة لهذه هي هل حساب؟ بغري الجنة
دوامه، وعىل االستحقاق عىل قضاء الحقيقة يف وهذا يدخلها، ال كي النار دخول استحقَّ
دخل من فعل رد يكون وماذا التوبة. رشط دون وقوعه بعدم أو العذاب بانقطاع وقول
الجنة يف ضغائن إثارة ذلك أليس العقاب؟ يف مساواة عدم ذلك أليس استحقاق؟ عن النار
الحسنات، عملوا الذين الجنة أهل فعل رد يكون وماذا الشفاعة؟ ينالوا لم ملن النار يف وثورة
يدخلوا لم إن يذهبون وأين شفاعة؟ النار يدخل لم وغريهم النار، دخول بعد الجنة ودخلوا
من دين املوحِّ إلخراج الشفاعة تكون وقد األعراف؟ يف يبقون أم الجنة يدخلون هل النار؟
االستحقاق أن مع العمل، عىل للنظر تفضيل أيًضا وهذا قلبه. يف إيمان ذرة له ملن النار،
وهو صالحة. أعمال لهم الذين الكفار ظلم أيًضا وهو النظر، عىل وليس العمل، عىل يقوم
وقضاء لوظيفتها، وإلغاء التوبة، ضد أنه كما والتكفري، اإلحباط املوازنة، لقانون ُمناِقض
فهذا مخصوصة، أوقاٍت يف الكفار بعض عن تخفيًفا الشفاعة كانت وإذا منها. الهدف عىل
كانت وإذا العدل.20 تُناِقض ومجاملة وتحيُّز حق، دون واستثناء استحقاق، بال تخصيص

ص٦٩. ج٤، الفصل، 17
ص٢٧٠. الخلخايل، حاشية 18

ص٣٩٣–٣٩٥. اإلرشاد، 19
العقباوي، (حاشية الرسول بيت من الكفار بعض يف أو طالب، وأبي لهب أبي مثل يف ذلك يُقال 20

ص٧٣-٧٤).
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وإذا مكلَّفني؟ يكونوا حتى أحرار بالغون عقالء األطفال فهل املرشكني، ألطفال الشفاعة
الثواب.21 ودوام العقاب النقطاع كفاية توبتهم يف فإن املطيعني، للمؤمنني الشفاعة كانت
األعمال فإن الطاعات، يف تقصريهم يف عنهم ليتجاوز األمة لصلحاء الشفاعة كانت وإذا
من املقصود كان إذا أما اللمم. تجبُّ وبالنفس بالعمر والتضحية املعايص، تجبُّ العظيمة
أسوة املزيد يف ورغبة طمع، ذلك فإن الجنان، يف أعىل مراتب وبلوغ الدرجات، رفع الشفاعة
من بمزيد امُلوِرس، ويرس امُلرتَف، ورفاهية الغني، غنى زيادة من الدنيا يف يحدث كان بما
اآلخرة؛ يف الدرجات رفيع يُقابلها وأن بد ال الدنيا يف العليا فالدرجات والعبادات. الطاعات
والضغائن األحقاد إثارة إىل ذلك يؤدي كما الثواب! دوام بدعوى الدنيا مزايا تستمرَّ حتى
دار وهي وأطماع رغبات الجنة يف وهل الشفاعة. تنَلهم لم من عند الجنة يف واملنافسة
ال االستحقاق. قانون ضد الدرجات ولرفع العذاب لدفع الشفاعة وتتم والصفاء؟22 السالم
والدعاء يستحق. ال ملن نفع إعطاء دونهما، الشفاعة ألن التوبة؛ أو باملوازنة إال العذاب يُرَفع
الشفاعة تتم وملاذا العمل! وأقل القول أكثر وما عمل، والتوبة قول فالدعاء العذاب؛ يرفع ال
ع املشفَّ مجموع فيكون مثلهم؟23 ألًفا ٧٠٠٠٠ يف يشفع منهم واحد كل ٧٠٠٠٠ معنيَّ لعدٍد
األرض سكان عدد من أقل وهم بقليل، مليارات خمسة من أقل أي ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠؛ لهم
األصفار وبه ،٧ الرقم به رمزي عدٌد هل بالذات؟ العدد هذا وملاذا واحد! بملياٍر حاليًا

املستوِجبني منهم الكبائر وألهل امُلذِنبني للمؤمنني نبينا وشفاعة حق، األنبياء شفاعة األشاعرة، عند 21

الشفاعة منهم البعض عند أنه إال الشفاعة املعتزلة إنكار من وبالرغم ص١٨٦). (الفقه، ثابت حقٌّ
النار استوجب قد ألنه النار؛ يف ُخلِّد توبة غري من الدنيا من خرج إذا الفاسق ألن املؤمنني؛ من للمطيعني
ص٤٧٠؛ (النهاية، الجنة يدخل ال عليه مغضوبًا كان ومن عليه، مغضوبًا كان النار دخل ومن بفسقه،
(الرشح، املرجئة خالف الصالة، أهل من الفساق دون للمؤمنني ثابتة الشفاعة ص٣٠٦–٣٠٩). الغاية،

ص٦٩٠–٦٩٢).
ج٢، (مقاالت، التفضيل باب من منازلهم يف يزدادوا أن للمؤمنني الشفاعة املعتزلة: بعض قال 22

(املواقف، وغريه النبي شفاعة يف عام وهو العقاب، لدرء ال الثواب لزيادة الشفاعة ص١٤٧-١٤٨).
الدرجات ورفع الثواب لزيادة إال تكون ال الشفاعة بها. العقاب وردوا الكبائر، يف شفاعة ال ص٣٨٠).

ص٨٤). الفقه، رشح ص٢٧٠؛ الخلخايل، (حاشية
٧٠٠٠٠ وأن الشفاعة، فاختار الشفاعة، وبني الجنة أمته نصف يدخل أن بني ُخريِّ النبي أن ُروي 23

يجعله أن محصن بن عكاشة وسأله .٧٠٠٠٠ يف يشفع منهم واحد كل حساب، بال الجنة سيدخلون
الخريدة، رشح ص٦٥-٦٦؛ اإلبانة، ص٣٥٢-٣٥٣؛ الِفَرق، ص٢٤٤؛ (األصول، له فدعا منهم واحًدا

ص١٤٦-١٤٧). اإلتحاف، ص٨٨-٨٩؛ ج٢، التحفة، ص٦٠-٦١؛
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وبالتايل األرض؛ مسلمي من أكثر العدد هذا أليس واملبالغة؟ التعظيم يف زيادًة واآلالف
هو أم املستقبَلة، العباد بأفعال ُمسبَق علٍم عىل الرسول وهل لغريهم؟ الشفاعة ذلك يتطلب
فهم األمة، هذه من الجنة ألهل الشفاعة كانت وإذا به؟ التنبؤ يمكن للتاريخ عام قانوٌن
األمة عن النظر برصف جميًعا للناس كانت وإذا الجنة. يف داموا ما إليها بحاجة ليسوا
مساويًا إثباتها يكون عموميتها ويف للبعض، خصوصيتها تفقد وبالتايل للكل؛ عامة تصبح
من بني مساواة وعدم االستحقاق، قانون ضد حساب بغري الجنة قوم إدخال إن لنفيها.24
الجهد كان وفيَم بحق؟ دخلها ملن العمل فائدة وما حق. بغري دخلها من وبني بحق دخلها
مراتب وجود من بد ال األقل عىل الجزاء؟ مقياس هو العمل يُعد لم وهل والنصب؟ والتعب
يكون أيهما حول خالف يُثار وقد شفاعة. دخلها وملن عرقه، بجهد دخلها ملن الجنة يف
قوم إدخال بني املجموعات يف التضادُّ لهم املشفوع يف ويُالَحظ اآلخر؟ من أعىل مرتبٍة يف
املؤمنني إدخال بني أو دخولها؛ وا استحقُّ النار قوم إدخال عدم وبني حساب، بغري الجنة
لها، حد فال الشفاعات باقي أما النار. من دين املوحِّ العصاة إخراج وبني الجنة، امُلذِنبني
وحاجة الفردية، والبطولة البطل حول الشعبي الخيال نسج من أحاديث صاغتها إنما

لجماعة. ورئيًسا لقبيلة، وشيًخا ألمة، زعيًما الرسول يبدو وهنا ُمخِلص. إىل الدهماء
يتقاعس بعدما الناس بطلب تأتي شفاعته فإن الرسول، وهو بالشفيع يتعلق فيما أما
الخلق، سيد إال يتقدم وال فيعتذرون الرسل، الناس يسأل إذ الرسل؛ ويرفضباقي الجميع،
عىل ويشهد الرسل، ويسبق الجمع، يتصدر الذي فهو ويشفع؛ ويسجد لها، أنا فيقول
من يستحقُّ ملن األوىل عامة. وشفاعة خاصة شفاعة شفاعتان: وللرسول الشهداء.25 جميع
االستحقاق، من نوًعا األوىل كانت إذا جميًعا. للناس محمود مقاٌم والثانية الكبائر، ُمرتِكبي

بأهل مختصة ليست وهي كبرية، صاحب كان وإن الجنة أهل من هو من لكل حق محمد شفاعة 24

للرسول ثابتة شفاعته الرحمة. ونبي الغمة كاشف األمم جميع إىل بالنسبة فإنه األمة، هذه من الكبائر
ص٨٤). الفقه، (رشح األخبار من باملستفيض الكبائر حق يف واألخيار

َمَقاًما َربَُّك يَبَْعثََك أَْن ﴿َعَىس مثل: والسنة، الكتاب من الشفاعة صحة عىل نقلية أداًة القدماء يذكر 25

يل فيجد ربي، إىل «أشفع أو: أمتي.» من الكبائر ألهل «شفاعتي الحديث: ومن .(٧٩ :١٧) َمْحُموًدا﴾
كان ولو النار، يف أحد يبقى ال حتى النار من فأُخِرجهم ا، حدٍّ يل فيجد أشفع ثم النار، من فأُخِرجهم ا، حدٍّ
كونه (أ) أشياء: ثالثة له الرسول ص١٦٨–١٧٠). ص٥٣، (اإلنصاف، إيمان» من ذرة مثقال قلبه يف
ص٨٧-٨٨). (التحفة، غريه عىل ًما مقدَّ كونه (ج) الشفاعة. مقبول أي ًعا؛ مشفَّ كونه (ب) شافًعا.
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هللا له أِذن فإذا يسجد، أن بعد إال طلبها يف الرسول يبدأ ال التفضل، من نوع فالثانية
الصغرى الشفاعة كانت فإذا باهلل.26 أرشك ملن تكون وال بها، الناس أسعد من شفع
لكل بل إيمان، ذرة قلبه يف دخل من لكل تكون الكربى الشفاعة فإن الكبائر، ألهل خاصة
فإن التوبة، عىل زيادة الصغرى كانت فإذا املوقف. هول من له إنقاذًا البرش من مخلوق
من الشفاعة تكون وكيف العمل. عىل للنظر وتغليب كليًة، االستحقاق عىل قضاء الكربى
لتطبيق مناقضة أي الحساب؛ ضد هنا الشفاعة وكأن بعد، يتم لم والحساب املوقف هول
من يُكِثر الشفاعتني، هاتنَي غري أخرى شفاعاٌت للنبي تكون وقد االستحقاق؟ قانون
اإلحساس زاد كلما وأشخاصها ومكانها زمانها لتحديد ينطلق الذي الشعبي الخيال ِذكرها
أنفسهم.27 وخارج فعلهم عن بعيًدا ُمخلِّص إىل اإلنسان حاجة واشتدَّت الفردية، بالبطولة

وقد .(٤١ :٤) َشِهيًدا﴾ َهُؤَالءِ َعَىل ِبَك َوِجئْنَا ِبَشِهيٍد ٍة أُمَّ ُكلِّ ِمْن ِجئْنَا إِذَا ﴿َفَكيَْف ِذكر: أيًضا ويمكن
مثل: شعًرا، رة املتأخِّ العقائد يف بها االستشهادات كثرت

ال��ب��راي��ا ش��ف��اع��ة ك��ف��ت��ح��ه ب��ال��م��زاي��ا ال��ن��ب��ي وُخ��صَّ
غ��ِد ف��ي اإلل��ه ع��ن��د ط��وي��ل��ة ي��ِد ذي ك��ل ي��ش��ف��ع وب��ع��د

ص٦٩-٧٠) القول، ص٦٩؛ (الوسيلة،

وأيًضا:

ت��م��ن��ع ال م��ق��دًَّم��ا م��ح��م��د ال��ش��ف��ع ش��ف��اع��ة وواج��ب

ص٧٧-٧٨) ج٢، (الجوهرة،

األخ��ب��ار ف��ي ج��اء ك��م��ا ش��ف��ي��ع األخ��ب��ار م��رت��ض��ى م��ن وغ��ي��ره

بها، الناس أسعد من شفع له هللا أِذن فإذا يسجد. بل بالشفاعة، يبدأ ال أنه الرسول يفعله ما صفة 26

املوقف هول اشتداد بعد ثم ص٢٧٠). الخلخايل، حاشية ص٣٧–٤٠؛ (الكتاب، باهلل أرشك ملن تكون وال
الهول يشتد عندما الخالئق جميع بني القضاء فصل يف شفاعة وهي العظمى، الشفاعة محمد يشفع

ص٨٧). (الحصون، ذلك يف ربه عند لهم فيشفع به فيستشفعون وقوفهم، ويطول عليهم
ص٧٤). (العقيدة، غريها شفاعاٌت وله املوقف، يف العظمى محمد نبينا بشفاعة اإليمان ويجب 27
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نفسه وهو االستحقاق، قانون عليه ينطبق برش نفسه وهو لغريه الرسول يشفع وكيف
محكوم أيًضا وهو الشفاعة من القدر هذا له يكون كيف البرش؟ من غريه مثل ُمحاَسب

قاضيًا؟ وليس متََّهم وهو حاكًما، وليس عليه
به خاصًة تصبح ال وبالتايل الرسول؛ لغري الشفاعة تعميم هو كله ذلك من واألخطر
والرسل واألبناء للمالئكة عامة وتصبح واملرسلني، األنبياء آخر باعتباره له وميزًة وحده
قدر عىل الناس ولكل واملؤمنني األمة وصلحاء والعلماء والشهداء والصحابة واألولياء
الخاص عىل يقيض ولغريه له النبي شفاعة تعميم إن املؤمنني. وأطفال والفقراء منازلهم
أنه كما لألعمال، طبًقا الجزاء ووقوع االستحقاق، قانون كليًة يضيع وبالتايل ا؛ عامٍّ فيصبح
كليًة الشفاعة ينفي إنه بل الشفاعة، من القصد وهو له، كخصوصية النبي شفاعة يُسِقط
واألشخاص واألماكن األوقات تعميم أن كما األول، معناها ف وتوقَّ منها، القصد غاب طاملا
يف الشفاعة إثبات وإن الكبائر. وأصحاب املكان وخصوصية الحساب وقت عىل قضاء هو
أساس وهو العمل، عىل ويقيض والتحيز، واملحاباة الوساطة إىل ليجرُّ الناس ولكل الدنيا
أعظم واإلنسان أساًسا، مكلَّف غري واملَلك ملَلك الشفاعة تكون وكيف الدنيا. يف االستحقاق
أفضل اإلنسان أليس البرش؟ يف املالئكة ع نشفِّ كيف املَلك؟ مقياسسيشفع ألي وطبًقا منه؟
إبليس؟ فعل كما هللا إرادة تعارضاملالئكة ألم آلدم؟ املالئكة تسجد ألم األمانة؟ بتقبله منها
مع فعل كما حريتها واستثار عقلها ونادى هللا خاطبها وتكليف، رسل لها املالئكة وهل
نبي يشفع وهل التكريم. مظاهر أحد فاالستحقاق عمله؛ إال لإلنسان يشفع ال اإلنسان؟
الكبائر؟ ارتكب من األنبياء من فهل الكبرية، لصاحب الشفاعة كانت وإذا مثله؟ آخر لنبي
بسيئاته، وعقابًا بحسناته ثوابًا استحقاقه ينال وال للنبي يُشَفع فلماذا حدث قد كان وإذا
خاصًة والشفاعة األنبياء وخاتم املرسلني سيد محمد أليس البرش؟ بباقي أسوًة برش، وهو
كل من جئنا إذا «فكيف الشهداء، شاهد وهو آخر نبي له يشفع كيف له؟ وتكريم به
كيف الكاره؟ الغاضب وهو موىس يشفع وكيف شهيًدا»؟ هؤالء عىل بك وجئنا بشهيد أمة
واآلثام الرشور لكل القابل الحنون وهو عيىس يشفع كيف املدمر؟ الالعن وهو نوح يشفع
وهو النبي يشفع كيف الرأس؟ املقطوع وهو يحيي يشفع كيف خاطر؟ وطيب رًضا عن
إرادته وبكامل هللا بإذن يتم إنما العالم يف رشور من يقع ما كل أن ويرى للقضاء، يستسلم
واملالئكة؟ والرسل األنبياء مصافِّ يف األولياء ذلك يضع أال األولياء؟ يشفع وهل ومشيئته؟
الرحمن؛ وأولياء الشيطان أولياء بني قبل ِمن الفقهاء فرَّق لقد الوالية؟ صدق مقياس وما
هناك وهل الحقة. الوالية وبني والشعوذة، والسحر واالدعاء الكذب بني التفرقة أجل من

350



االستحقاق شمول رابًعا:

شفاعة عىل االعتماد إن الدين؟ أصول علم التصوفيف لعلوم إدخاًال أليسذلك أساًسا؟ والية
الصحابة تشفع وهل االستحقاق. قانون دعامتا وهما وللفعل، للعقل تدمري هو األولياء
يخطئ أال كشفعاء؟ والرسل واألنبياء املالئكة مكانة يف الصحابة وهل بالشفاعة؟ أوىل وهم
له املشفوع يكون كيف غريهم. مثل لهم مشفوع ُمحاَسبون الصحابة ويصيبون؟ الصحابة
لخالد عمر يشفع وهل سفيان؟ ألبي يشفع ومن عثمان؟ شفع إن عمر يشفع وهل شفيًعا؟
بنفسها، ت ضحَّ قد الطليعة إن الشهداء؟ يشفع وهل لعمر؟ الوليد بن خالد أو الوليد بن
والهابطني الخانعني يف الطليعة تشفع هل ذلك فبعد معها. الجماهري تجنيد حاولت وطاملا
أعطاهم فيمن الشهداء يشفع هل األرض؟ إىل اثَّاقلوا الذين واملخلَّفني والقاعدين واملثبِّطني
النبوة، منزلة يف الشهادة منزلة أن صحيٌح والسالطني؟ والحكام والظلمة القتلة الشهادة؛
والعلماء العلماء؟ يشفع وهل له؟ عمل ال فيمن العامل يشفع فكيف عمل، الشهادة ولكن
للنظر أولوية ذلك يعطي أال فعل. أصحاب والشهداء نظر، أصحاب هم الشهداء؛ عكس
العمل ولكن قيمة، النظر أن صحيٌح للعمل؟ مساويًا النظر يكون األقل عىل أو العمل، عىل
غري العلماء يخَش ألْم للظن؟ واليقني للشك، واملعرفة للجهل، العلم يشفع كيف أعظم. قيمٌة
العاملون هم إنهم أم بعلمهم، العلماء كل يعمل وهل الحكام؟ موائد عىل علمهم فباعوا هللا،
وحده؟ العمل أو وحده النظر أي أجزائه؛ أحد يف والعمل النظر اجتماع يشفع وهل وحدهم؟
ذلك يمنع أال صالًحا؟ األقل يف األصل يشفع وهل القوم؟ وأتقياء األمة صلحاء يشفع وهل
يف يجده الدنيا يف اإلنسان فقده وما له، سيشفع األصلح دام ما أصلح يكون أن الصالح
بعضهم املؤمنون يشفع وهل النهاية؟ يف عليه يحصل البداية يف عليه يحصل لم وما اآلخرة،
لنبي، مؤمن يشفع وكيف وشيلك»؟ «شيلني شعبي بتعبرٍي أو مجاملة، األمر وكأن لبعض
من أحد يشفع هل النبي؟ من درجة أعىل املؤمن هل درجة؟ لألعىل درجة األقل ويشفع
يف والرسل األنبياء باقي يف منهم مؤمن يتشفع هل ملحمد؟ اإليمان ذروة يف وهم الصحابة
الشفاعة تكون لن الحالة هذه يف آخر؟ ملؤمن مؤمن يتشفع وكيف وموىسوعيىس؟ إبراهيم
تضيع وبالتايل املؤمنني؛ لجميع عامة تكون بل املرسلني، لخاتم وخاصة لألنبياء، كرامة
أكثر املؤمن اإلنسان لتعطي املعنى بهذا الشفاعة وإن لألنبياء. كرامة باعتبارها الشفاعة
تعطي عليا يًدا قسَمني؛ إىل البرش وتُحيل يستحق، ما أقل له املشفوع ويعطى يستحق، مما
للكل، عامة الشفاعة تصبح وبالتايل منازلهم؛ قدر الناس يشفع وكيف تأخذ. سفىل ويًدا
فالعمل الشفاعة، قدر تحدِّد التي هي املنزلة كانت وإذا بعينه؟ لواحد خصوصيتها وتفقد
يشفع وكيف للفعل. بديًال باعتبارها الشفاعة تسقط وهنا مًعا. والشفاعة املنزلة أساس
ن عمَّ العقاب لدفع وسيلة يكونوا أن بدل الدنيا يف حقهم الفقراء يأخذ ال وملاذا الفقراء؟
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اإليهام، طريق عن اآلخرة يف للفقراء إرضاءً ذلك أليس ثرواتهم؟ ونهبوا الحياة حق سلبوهم
أمام الدنيا فقر فينسوا إرادة، إىل وعجزهم قوة، إىل وضعفهم سيادة، إىل عبوديتهم وتحويل
سيًدا، أصبح عبًدا كان أن وبعد حاكًما، أصبح محكوًما الفقري كان أن بعد اآلخرة؟ غنى
البالء؟ عىل الصابرين املؤمنني أطفال يشفع وكيف شفيًعا! أصبح له مشفوًعا كان أن وبعد
املعذَّبني املذبوحني األطفال عن الظلم يُرَفع وكيف الجنان؟ يف األطفال يُصيب بالء وأي

لجالديهم؟28 شفعاء وبأنهم لهم، الشفاعة بإيهام البطون املبقوري األطراف املبتوري
التوبة.29 قبل واملغفرة العفو جواز عدم عىل بناءً مستحيلة؛ الشفاعة كانت كله لذلك
الشفاعة التوبة؟ فلَم واجبة الشفاعة كانت وإذا الشفاعة؟ فلَم واجبة التوبة كانت وإذا
الداخلية األفعال يف الجوارح، أو القلوب يف تغيريًا تُحِدث ال فالشفاعة التوبة؛ عكس عىل
يف الفعيل التغري إحداث وهو منها، الهدف ق تحقِّ التوبة أن حني يف الخارجية، األفعال أو
الشفاعة السلوك. وتحسني الرؤية، وتغري والتعليم، النفس، عىل واالعتماد اإلنسان، حياة
مقدمات. بال ونتيجة علة، بال ومعلول زرع، بال وجني غرس، بال وثمرة جهد، بال كسب
املتجدد، بفعله بنفسه، نفسه إنقاذ عىل اإلنسان وقدرة التوبة عىل إذن الشفاعة تقيض
النتيجة يعرف دام ما الشفاعة إىل اإلنسان يركن قد والخطأ. املحاولة طريق عن وتعلُّمه
وقد والعقل. واإلرادة والتدبري الجهد ويرتك بها، يتاجر أو قصًدا، إليها يهدف أو ُمسبًَقا،
ال ما وهو الكبرية لصاحب يشفع أن إما الرسول أن اها مؤدَّ جدلية حجٍة يف ذلك يُصاغ
كان وملا بإكرامه. يقدح ألنه يجوز؛ ما وهو يشفع ال وإما يستحق، ال من إثابة ألنه يجوز؛

ص١٤٣). (اإلنصاف، ومؤمن ونبي ملك من له أُِذن وَمن نبينا، شفاعة وأعالها وصدق، حق الشفاعة 28
ص٣٤٨؛ (الِفَرق، اإليمان من ذرة قلبه يف كان وملن للُمذِنبني، أمته صلحاء ومن للنبي الشفاعة إثبات

ص٢٤٤). األصول، ص٨٤؛ الفقه، رشح ص٨٧؛ الحصون،
القضاء يُنِكرون كما منها، لهم حظ ال وأنهم الذنوب، أهل يف الشفاعة والخوارج املعتزلة أنكرت 29
بواحدة قام من الجرائم، من متوالية سلسلٌة (وكأنها ص٧٠-٧١) (اإلنصاف، والشفاعة والرؤية والقدر
أحد يخرج بأال قال من وكل والخوارج، املعتزلة من قوم أنكرها باألخرى). القيام بالتعود عليه سهل
(مقاالت، الكبائر ألهل الشفاعة املعتزلة وأنكرت ص٨٥-٨٦). ج٤، (الفصل، فيها دخوله بعد النار من
لألنبياء (ب) فيها. األخبار ورد ورأًسا، اصًال الشفاعة إنكار (أ) فرقتان: واملعتزلة ص١٤٧-١٤٨). ج٢،
عنها التائبني الكبائر أصحاب (٢) الصغائر. أصحاب (١) املؤمنني: من ِفرق لثالث شفاعة واملالئكة
(اإلنصاف، إذن؟) لهم الشفاعة (وملاذا أصًال ذنبًا يعملوا لم الذين املؤمنون (٣) عليها. والنادمني

ص١٣٤). ص٩٩، (الرد، الجهمية أنكرتها كما ص١٦٨–١٧٠).
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االستحقاق شمول رابًعا:

يدخل فكيف الدوام، عىل العقوبة وكانت استحقاق، عن بل تفضًال، الجنة يدخل ال املكلَّف
شفيع ال أنه الوحي تأكيد مع الرسول بشفاعة النار من امليسء يخرج أو الجنة املطيع
لريجع االستحقاق يربز وعدمها الشفاعة جواز بني الطرَفني استواء حالة ففي للظاملني؟
لم الرسول يشفع لم فإذا مُلثِبتيها؛ حتى إشكاالت ِعدة تُثري الشفاعة إن الشفاعة.30 نفي
وهل توبة. تسبقها لم إن خاصًة االستحقاق، قانون ينقض فإنه شفع وإن كرامة، له تكن
قادًرا هللا أليس لالستحقاق؟ نقًضا الشفاعة أليست االستحقاق؟ قانون من أعىل الشفاعة
كونه حيث من يستحق مما أكثر النبي إعطاء الشفاعة أليست شفاعة؟ بال الرحمة عىل
أال َرُسوًال﴾؟ ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ﴿ُقْل األسواق: يف ويميش الطعام يأكل بًرشا،
إن اإلسالم؟ خصائص أهم عىل يقيض وبالتايل والرب؛ العبد بني واسطة الشفاعة تجعل
كانت وإذا تفضل. مجرد االستحقاق وتجعل الذاتي، الجهد وعىل الفعل تقيضعىل الشفاعة
املشفوع جانب من الطمع عىل حينئٍذ تقوم فإنها العليا، املراتب عىل للحصول الشفاعة
الشفاعة إن السفىل. اليد من خري العليا واليد الشحاذة، وعىل الدين يف الدنية وعىل بل لهم،
األمة، باقي خطايا هللا يغفر ألجلها التي الصالحة البقية نظرية اليهودية، األخالق إىل أقرب
أيًضا أقرب وهي لها. شفاعتها بفضل القانون وعصيان تشاء ما بفعل لها سمحت والتي
عىل تقوم ال التي والرب العبد بني الخاصة والعالقة َوأَِحبَّاُؤُه﴾. ِهللا أَبْنَاءُ ﴿نَْحُن نظرية إىل
أن للمؤمن تسمح والتي البرش، آلثام املسيح حمل عقيدة أيًضا وتُشِبه االستحقاق. أساس
يمحوها وال بدمه، عنه ر ويكفِّ عنه، بدًال أخطائه وزر سيحمل املسيح دام ما يشاء ما يفعل
للنفس الشفاعة طلب شخيصِرصف، موضوع مجرد الشفاعة تصبح وقد بشفاعته. فقط
بأن لهم سماح هو الشفاعة أهل من يكونوا أن املرجئة دعاء وإن الخصوم. عىل وإنكارها
دامت ما والتمرد الغضب لهم يشفع لم من حق ومن الكبائر. أصحاب العصاة من يكونوا
ألنه ذلك يفعل بأنه الشفاعة ينكر من اتهام يمكن وال استحقاق. عىل تقوم ال الشفاعة
األخطاء عن العفو وهو شخيص، لسبٍب الشفاعة إثبات إسقاط فهذا منها؛ حظ له ليس
الفعل تجدد عىل حرًصا بإنكارها يقوم من عىل استحقاق غري وعن توبة بال واملعايص

ألنه يُجز لم يشفع لم فإن ال؛ أو يشفع أن فإما الكبرية، لصاحب الرسول شفع إذا مثل: وذلك 30

تفضًال، الجنة يدخل ال واملكلَّف قبيح. الثواب يستحق ال من إثابة ألن يُجز لم شفع وإن بإكرامه، يقدح
يكون أن هللا نفى وقد النبي، بشفاعة النار من الفاسق يخرج فكيف الدوام، عىل تُستحقُّ والعقوبة

ص٦٨٨-٦٨٩). (الرشح، البتة شفيع للظاملني
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الحركات إحدى يف إنه بل باالستحقاق،31 اآلخرة يف الفعل نتائج وعىل بالتوبة، الدنيا يف
هللا؟32 عىل بالرسول االستشفاع بال فما خلقه. عىل باهلل يُستشَفع ال الحديثة اإلصالحية

يف تعميمها عىل أو القدماء، عند الشفاعة جواز عدم عىل ُمعاِرضة نقليٌة أدلٌة وهناك
حيث من العموم عىل فداللتها األوقات؛ من غريه ويف الحساب وقت يف غريه، ويف الرسول
الصغائر عن العفو إال املعتزلة عند يبَق ولم الخصوص. عىل وليست واألزمان، األشخاص
ضد أخرى شبهاٌت وهناك الثواب.33 لزيادة والشفاعة التوبة، بعد الكبائر وعن ُمطَلًقا،
الشفاعة فروايات تفنيدها؛ ويصعب والعقل، النقل بني تجمع القدماء يذُكرها الشفاعة
وأنها خاصًة ذاتها، الشفاعة روايات تضعيف عىل يزيد ال وتضعيفها بمثلها، ُمعاَرضة
وهي الوالَدين، وعاقِّ الخمر وُمدِمن النفس قاتل عن الشفاعة تمنع أخرى رواياٍت يف وردت
الفعل تُسِقط أخرى أخباًرا الروايات هذه وتعارض الحياة. تقيضعىل التي الكبائر أمهات
أو رسق.» وإن زنى، «وإن أو: الجنة.» دخل هللا إال إله ال قال «من مثل: الحساب، من
وأصل الوحي روح أيًضا يُعاِرض ما وهو ذر.» أبي أنف رغم الخمر ورشب قتل «وإن
ال أي له؛ عمل ال فيمن الشفاعة تتم فكيف اإليمان، من جزءًا العمل كان وإذا العدل.
عن اإليمان فصل إن عمل؟ له يكن لم وإن مؤمن لكل الشفاعة تكون وكيف له؟ إيمان
الذنوب. ارتكاب عىل ودافع املعايص، إتيان عىل إغراء اإليمان، عن العمل وإخراج العمل،
آَمنُوا ﴿الَِّذيَن األفعال: ظلم العميل؛ الظلم هو بل النظري، والكفر الرشك هو الظلم ليس
وإن نظره. ألجل وليس أعماله، ألجل الكافر تنفع شفاعة وال ِبُظْلٍم﴾. إِيَمانَُهْم يَْلِبُسوا َوَلْم
حبٍّا نرجسية؛ مجرد وحدهم الكفار يف وجعله والتوحيد اإليمان أصل من العذاب إخراج

لآلخر.34 وعداوة للذات

ص٢٤٤-٢٤٥. األصول، ص٤٣٤-٤٣٥؛ التوبة، ص٦٩٢-٦٩٣؛ الرشح، 31
(الكتاب، عليه باهلل نستشفع قال من وإنكار خلقه، عىل باهلل يُستشَفع ال الوهاب عبد بن محمد عند 32

ص١٧٦-١٧٧).
ص١٢٢. الخلخايل، حاشية ص١٢٢-١٢٣؛ التفتازاني، رشح 33

أمتي. من الكبائر أهل شفاعتي ينال ال (أ) وهي: الشبهات، هذه تفنيد «اإلنصاف» يف الباقالني يحاول 34
فيها خالًدا جهنم نار يف اه يتسمَّ فهو نفسه وقتل ا سمٍّ ى تسمَّ من (ج) الكفار. يستبعد ذلك تأويل (ب)
«ال (د) والَديه.» وعاقٌّ خمر ُمدِمن الجنَة يدخل «ال وكذلك بحديدة. نفسه قتل فيمن مثله وُروي أبًدا.
نا غشَّ «من خميًصا.» وجاره بطينًا يأتينا من منَّا «ليس مؤمن.» وهو يرسق وال مؤمن، وهو الزاني يزني
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االستحقاق شمول رابًعا:

فالشفاعة اإلثبات؛35 إىل تُشري مما أكثر النفي إىل تُشري الشفاعة آيات أن والحقيقة
هللا برضاء مرشوطة تكون لغريه اإلثبات حال ويف شفاعة.36 أية لدونه وليس وحده، هلل
بأسلوب الشفاعة وتُنَكر بالحق.37 يشهد ملن أو الشفيع، مع هللا اتخذه بعهٍد أو وبإذنه،
ُوجدت وإن إنكار.38 إىل يحتاج ال بديهي أمٌر الشفاعة إنكار وكأن والتساؤل، السخرية
استحقاقها.39 لعدم أو األوان، لفوات إما يشء، يف تنفع ال فإنها الشفيع، عن النظر برصف

ِمْن ِللظَّاِلِمنَي ﴿َما (و) ارتىض.» ملن إال يشفعون «وال (ه) له.» أمانة ال ملن له إيمان «ال منَّا.» فليس
ُف يَُخفَّ ﴿َوَال ،(٧٥ :٤٣) ُمبِْلُسوَن﴾ ِفيِه َوُهْم َعنُْهْم ُ يَُفرتَّ ﴿َال (ز) .(١٨ يَُطاُع﴾(٤٠: َشِفيٍع َوَال َحِميٍم
،(٥٦ :٤) اْلَعذَاَب﴾ ِليَذُوُقوا َغرْيََها ُجلُوًدا ْلنَاُهْم بَدَّ ُجلُوُدُهْم نَِضَجْت ﴿ُكلََّما ،(٣٦ :٣٥) َعذَاِبَها﴾ ِمْن َعنُْهْم
بالرسول، له يشفع فعًال يفعل أنه بالطالق حلف من (ح) .(٤٨ :٧٤) اِفِعنَي﴾ الشَّ َشَفاَعُة تَنَْفُعُهْم ﴿َفَما

ص١٧٠–١٧٦). (اإلنصاف، مطيًعا؟ أم عاصيًا يكون هل
٥ فعًال وذُكرت واحد! استعماٌل للرسول منها ليس مرة، ٣١ القرآن يف ومشتقاتها الشفاعة ذُكرت 35

مرات، ٥ «شفيع» مرتنَي، «شافعني» لفظ وذُكر ألحد. فعًال ليست الشفاعة إن أي أسماء؛ والباقي مرات،
إىل مضافة غري إنها أي ضمري؛ بال مرة ١١ منها مرة، ذُكر١٣ فقد «شفاعة» لفظ أما مرات. ٥ «شفعاء»
اللغوي املعنى وهو ،(٣-٤ :٨٩) ﴾ يَْرسِ إِذَا َواللَّيِْل * َواْلَوتِْر ْفِع ﴿َوالشَّ واحدة مرًة شفع لفظ وذُكر أحد.

للشفاعة.
ُدونِِه ِمْن َلُهْم ﴿َليَْس ،(٤٤ :٣٩) َواْألَْرِض﴾ َمَواِت السَّ ُمْلُك َلُه َجِميًعا َفاَعُة الشَّ هلِلِ ﴿ُقْل مثل: وذلك 36

ِمْن َلُكْم ﴿َما ،(٧٠ :٦) َشِفيٌع﴾ َوَال َوِيلٌّ ِهللا ُدوِن ِمْن َلَها ﴿َليَْس ،(٥١ :٦) يَتَُّقوَن﴾ َلَعلَُّهْم َشِفيٌع َوَال َوِيلٌّ
.(٤ :٣٢) تَتَذَكَُّروَن﴾ أََفَال َشِفيٍع َوَال َوِيلٍّ ِمْن ُدونِِه

:٢) ِبِإذِْنِه﴾ إِالَّ ِعنَْدُه يَْشَفُع الَِّذي ذَا ﴿َمْن ،(٢٣ :٣٤) َلُه﴾ أَِذَن ِلَمْن إِالَّ ِعنَْدُه َفاَعُة الشَّ تَنَْفُع ﴿َوَال 37

الرَّْحَمُن﴾ َلُه أَِذَن َمْن إِالَّ َفاَعُة الشَّ تَنَْفُع َال ﴿يَْوَمِئٍذ ،(٣ :١٠) إِذِْنِه﴾ بَْعِد ِمْن إِالَّ َشِفيٍع ِمْن ﴿َما ،(٢٥٥
يَْشَفُعوَن ﴿َوَال ،(٢٦ :٥٣) يََشاءُ﴾ ِلَمْن هللاُ يَأْذََن أَْن بَْعِد ِمْن إِالَّ َشيْئًا َشَفاَعتُُهْم تُْغِني ﴿َال ،(١٠٩ :٢٠)
:٤٣) ﴾ ِباْلَحقِّ َشِهَد َمْن إِالَّ َفاَعَة الشَّ ُدونِِه ِمْن يَْدُعوَن الَِّذيَن يَْمِلُك ﴿َوَال ،(٢٨ :٢١) اْرتََىض﴾ ِلَمِن إِالَّ

.(٨٦
اتََّخذُوا ﴿أَِم ،(٥٣ :٧) َلنَا﴾ َفيَْشَفُعوا ُشَفَعاءَ ِمْن َلنَا َفَهْل ِباْلَحقِّ َربِّنَا ُرُسُل َجاءَْت ﴿َقْد مثل: وذلك 38

.(٤٣ :٣٩) ُشَفَعاءَ﴾ ِهللا ُدوِن ِمْن
ِفيِه بَيٌْع َال يَْوٌم يَأِْتَي أَْن َقبِْل ِمْن َرَزْقنَاُكْم ا ِممَّ ﴿أَنِْفُقوا ،(٤٨ :٧٤) اِفِعنَي﴾ الشَّ َشَفاَعُة تَنَْفُعُهْم ﴿َفَما 39

ِمنَْها يُْقبَُل ﴿َوَال ،(٢٢٣ :٢) َشَفاَعٌة﴾ تَنَْفُعَها َوَال َعْدٌل ِمنَْها يُْقبَُل ﴿َوَال ،(٢٥٤ :٢) َشَفاَعٌة﴾ َوَال ُخلٌَّة َوَال
.(٤٨ :٢) وَن﴾ يُنَْرصُ ُهْم َوَال َعْدٌل ِمنَْها يُْؤَخذُ َوَال َشَفاَعٌة

355



(٤) الثورة إىل العقيدة من

آخرين فعلهم يف أرشكوا الذين للمرشكني أو للتابعني أو للظاملني اإلطالق عىل تكون ال وهي
إنسانيٌّ أمٌر فذلك رش، أم خري أهي الدنيا يف الشفاعة أما لهم.40 تابعني عليهم، ُمعتِمدين

عمل.41 ما جنس من فجزاؤه ا رشٍّ أو خريًا عمل من أي خالص؛

َعنِّي تُْغِن َال ِبُرضٍّ الرَّْحَمُن يُِرْدِن ﴿إِْن ،(١٨ :٤٠) يَُطاُع﴾ َشِفيٍع َوَال َحِميٍم ِمْن ِللظَّاِلِمنَي ﴿َما 40

ِهللا﴾ ِعنَْد ُشَفَعاُؤنَا َهُؤَالءِ ﴿َويَُقولُوَن ،(١٠٠ :٢٦) َشاِفِعنَي﴾ ِمْن َلنَا ﴿َفَما ،(٣٣ :٣٦) َشيْئًا﴾ َشَفاَعتُُهْم
نََرى ﴿َوَما ،(١٣ :٣٠) َكاِفِريَن﴾ َكاِئِهْم ِبُرشَ َوَكانُوا ُشَفَعاءُ َكاِئِهْم ُرشَ ِمْن َلُهْم يَُكْن ﴿َوَلْم ،(١٨ :١٠)

.(٩٤ :٦) َكاءُ﴾ ُرشَ ِفيُكْم َُّهْم أَن َزَعْمتُْم الَِّذيَن ُشَفَعاءَُكُم َمَعُكْم
:٤) ِمنَْها﴾ ِكْفٌل َلُه يَُكْن َسيِّئًَة َشَفاَعًة يَْشَفْع َوَمْن ِمنَْها نَِصيٌب َلُه يَُكْن َحَسنًَة َشَفاَعًة يَْشَفْع ﴿َمْن 41

.(٨٥
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املوت خامًسا:

تحقيق وهو املعاد، من الثاني القسم يبدأ وشموله ودوامه االستحقاق قانون إثبات بعد
باملعنى السمعيات وهي املعاد. إلجراءات وطبًقا املعاد، مكان يف بالفعل تنفيذه أو املعاد
موضوع يف أو األفعال، خلق موضوع يف إما عقيل، كقانوٍن االستحقاق يدخل قد إذ الدقيق؛
النبوة، ُملَحقات كأحد أيًضا السمعيات تدخل وقد والعمل).1 (اإليمان واألحكام األسماء
التوحيد كان كما العقائد، نصف والنبوة هي فتصبح تتضخم وقد مراحلها، آخر يف والنبوة
جوانب كأحد يدخل فإنه الرسول، من مبلَّغة املعاد أحكام كانت وملا األول.2 النصف قبُل من
الحكمة، علوم أثر وتحت رة املتأخِّ العقائد ويف واإلمامة.3 واألسماء النبوات مع السمعيات
تختفي وأحيانًا الفلسفة.4 إليه سبقت ما وهو املعاد، إال يظهر وال كلها، السمعيات تضمحلُّ
املتقدِّمة.5 العقائد إحدى يف بعد ظهرت قد تكن لم أنها كما رة، املتأخِّ العقائد يف السمعيات
العقائد يف أحيانًا تتضخم الحديثة اإلصالحية الحركات إحدى من السمعيات تختفي وكما
عادًة القديمة املصنَّفات وتبدأ والتصوف.6 وبالتاريخ الغيبية باألحاديث وتمتلئ رة، املتأخِّ
الحساب، وأساس الحكم مقياس هو أنه أساس عىل االستحقاق بقانون ثم بالسمعيات،

عرش. الحادي الفصل يف الثاني واملوضوع السابع، الفصل يف األول املوضوع 1
ص٧٣٠–٧٣٨. الرشح، 2

املواقف، ص٨٢–٩٩؛ الحصون، ص٣؛ العقيدة، ص١٠٧–١١١؛ االقتصاد، ص٤٦٧–٤٧٠؛ النهاية، 3
ص٣٨٢–٣٨٤.

ص١٧٢). املحصل، (تلخيص بحث موضع املسألة هذه يف ليس ص١٦٣–١٧٢. املحصل، 4
بالتكليف. املحيط التحقيق، السنوسية، 5

العقيدة. الجوهرة، الرسالة، 6



(٤) الثورة إىل العقيدة من

تشخيص إال السمعيات وما للسمعيات، العقيل األساس هو االستحقاق قانون أن حني يف
والسمعيات العقيل االستحقاق بني الشفاعة موضوع يتأرجح وقد له. وتمثيل وتخييل
أن يمكن كيف عقيل؟ بناءٍ يف السمعيات وضع يمكن هل سؤال: يربز ذلك ومع التخييلية.
النبي، صدق عىل أي األخبار؛ عىل السمعيات العتماد ونظًرا عقيل؟ بناءٍ يف سمعيات تُوَجد
العقليات. من وهو العدل بموضوع االستحقاق ارتبط حني يف النبوة، بموضوع ارتبطت
والقبول للمعرفة، ُمضادٌّ فالجهل التوحيد؛ ألصول السمعياتمضادَّة من كجزء املعاد فأمور
يوحي ا ممَّ القرآن؛ من وليست السنة من آتية السمعيات هذه ومعظم للتأصيل.7 ُمضادٌّ

عرفنا فإن له، والطاعة والسمع بذلك اإليمان وجب النبي صدق ثبت فإذا السمعية، األخبار سائر وأما 7

يف يستحيل وما وتصديق، فتسليم وجًها له نعرف لم وإن وخرب، صريورة فيه العقيل بالدليل وجًها لها
فيطلب املستحيل، يقرِّر ال واألمني الصادق أن ونعلم استحالته. وجه يُعَرف االستحالة بني وكان العقل
ورسوله هللا إىل الباطن ِعلم ووكلنا بالظاهر، قنا وصدَّ آمنا وإال مخربًا وجدنا فإذا صحيًحا، َمحمًال لكالمه
العقل، دون بالرشع يُعَلم ما وإىل الرشع، بها ورد بأموٍر التصديق وجوب بيان يف ص٤٦٧). (النهاية،
وعلمه وقدرته الحدث ووجوب العالم حدوث مثل الرشع دون العقل بدليل فاملعلوم بهما. يُعَلم ما وإىل
الجائزين أحد فتخصيص السمع، بمجرد املعلوم وأما بالرشع. يثبُت لم يثبُت لم ما ذلك كل فإن وإرادته،
إليه امُلوحى من نعلم ونحن وإلهام. بوحي هللا من يُعَرف وإنما العقول، مواقف من فذلك بالوقوع؛
الرتبة، يف ر ومتأخِّ العقل مجال يف واقع هو ما فكل بهما املعلوم وأما والعقاب. والنرش كالحرش بسماع،
الرؤية. األدلة كانت إن قطًعا به التصديق وجب العقل زه جوَّ فلو يُنَظر، بالسمع ورد وما الرؤية. كمسألة
يف قاطعة السمعية األدلة كانت إن قطًعا به التصديق وجب العقل أجازه فلو يُنَظر، بالسمع ورد وما
قىض ما أما الظن. عىل ينبني عمٌل وهو والقلب، باللسان التصديق وجب ظنية كانت وإن وسندها، متنها
ص١٠٧-١٠٨). (االقتصاد، للمعقول ُمخاِلف قاطٌع السمع يف فليس تأويله؛ فيجب باستحالته، العقل
بالخرب يثبُت ما وكل االعتقاد. ويفرضه العقول، تُوِجبه ما فهذا باإلجماع؛ أو املتواتر بالخرب اإليمان يجب
فإنه تأويل، غري من األمة فيه اتفقت ما فإذا اإليمان. لصحة رشًطا يكون ال األمة، فيه واختلفت الواحد،
كفر أنكرها ومن السماء، إىل والعروج والشفاعة وامليزان والرصاط القرب كعذاب اإليمان، رشائط من
بينهما ط متوسِّ (ج) آحاد. (ب) تواتر. (أ) أنواع: ثالثة بها العمل يلزمنا التي األخبار ص١٦٦). (الدر،
علًما يكون عنده الواقع العلم إن حيث من ويفارقه والعمل، للعلم إيجابه يف التواتر يشارك مستفيض،
مثل صحته، عىل الفقهاء أجمع ُمكتَسب غري رضوريٍّا يكون التواتر عن الواقع والعلم نظريٍّا، ُمكتَسبًا
أخبار (أ) أقسام: عىل وهو امللَكني، وسؤال القرب وعذاب وامليزان والرصاط والحوض والحساب الشفاعة
من املنتِرش الخرب (ب) ُمكتَسب. بصدقه والعلم صدقه، عن النبي أخرب من وخرب أنفسهم، يف األنبياء
مثل وقوعه، أحد منهم يُنِكر ولم الكذب، عىل التواطؤ معهم يصح ال قوة تحرضه أخرب إذا الناس بعض

املستفيضة. األخبار (ج) النبي. بمعجزات الخرب
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خالًصا ظنٍّا باعتبارها عنها، االستغناء يمكن وبالتايل عقلية؛ ال نقلية أصلية، ال فرعية بأنها
لُوجدت البلوى، بها تعمُّ الدين يف مهمة كانت فلو لها. الحاجة ومدى الرواية لصدق تخضع
وهو خارجي، برهاٌن إال له وليس خالص، خارجيٌّ يقنٌي إذن السمعيات يقني القرآن. يف
التواتر؛ حد إىل يصل ال الخارجي اليقني هذا كان وملا تاريخيٍّا. وصحتها الرواية صدق
السمعيات تعطي ال آحاد. خرب ألنه وأخرى رواية، ألنه مرًة مرتنَي؛ ظنيٍّا يكون فإنه وبالتايل
من ظنية وتظل فقط، عمليٍّا يقينًا تعطي وإنما آحاد، أخبار كانت إذا خاصًة نظريٍّا، يقينًا
توجيهات إعطاء بل نظرية، حقائق إعطاء ليست إذن السمعيات من فالغاية النظر. حيث
التي النظرية الحقائق أن كما املمارسة. احتمال إىل بل العقل، يقني إىل تهدف ال عملية.
التعلم طريق عن تتم ُمكتَسبة حقائق ولكنها طبيعية، فطرية أي رضورية، ليست تعطيها
حقائق تكون ال وبالتايل املجتمع؛ من تأتي بل النفس، من تنبع ال حقائق فهي والتلقني؛
يف العلم بمستوى مرشوطة وتكون املجتمعات، لتغري تبًعا تتغري بل وشاملة، وعامة ثابتة
الحس مستوى من واالنتقال التنظري، عىل بالقدرة يتعلق فيما رقيه وبدرجة مجتمع كل

والربهان. والنظر العقل مستوى إىل والتخييل والتمثيل

املوت إىل الحياة من االنتقال (1)

املوت يقع وكيف املوت؟ يعني وماذا الحياة تعني فماذا باملوت. األخرى الحياة رحلة تبدأ
الذات؟ بفعل أم اآلخر بفعل بالشهادة؟ أم بالقتل يكون فهل قًرسا، تم وإذا قًرسا؟ أم طبًعا
واملستوى اإللهي املستوى مستويات: ثالثة بني التساؤالت هذه عىل اإلجابات وترتاوح
اآلجال موضوع إىل عود هو اإللهي املستوى عىل فاملوت اإلنساني. واملستوى الطبيعي
فاإليمان كتاب؛8 أجل فلكل العمر، وانقضاء األجل نهاية هو فاملوت واألسعار، واألرزاق
موضوًعا املوت يجعل فإنه الطبيعي املستوى أما السمعيات. مظاهر أحد املوت بوجوب
ضد أساًسا هة موجَّ أيًضا اإللهيات وكانت مقلوبة، إلهياٍت الطبيعيات كانت وملا للعلم.
الحياة كانت فإذا واإللهيات؛ الطبيعيات بني طبيعي كموضوٍع املوت كان الطبيعيات،

(الحصون، بأجله ميت فإنه املقتول حتى ينقص، وال يزيد ال هللا، بتخصيص مقدَّر إنسان كل عمر إن 8
أفعال (٢) واالجتماعي. الفردي الوعي أفعال خامًسا: األفعال، خلق السابع: الفصل أيًضا انظر ص٨٦؛

اآلجال). (أ) االجتماعي. الوعي
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للدوافع نهاية فاملوت بدافع، إال يتحرك ال الحي الجسم كان وإذا سكون؛ فاملوت حركة،
قوانني خارج يعمل هللا وكأن دافع، بال ميت لجسٍم هللا تحريك من الفائدة وما والبواعث.
الصوري الوصف بني االتجاهات متعدِّد فإنه اإلنساني املستوى أما وضدها؟ بل الطبيعة،
يجتمعان. ال والضدان للحياة، ُمضادٌّ فاملوت الخالص؛ الشعوري والوصف املادي والوصف
فيما يتطلب ا ممَّ بالبدن؛ الروح تعلُّق انقطاع بل محًضا، فناءً وال محًضا عدًما ليس واملوت
دار ومن حال، إىل حال من انتقال واملوت بالبدن. تعلقها وكيفية الروح، معنى تحديد بعُد
وكيفيته.9 املعاد إثبات يتطلب ما وهو آخر، بشكٍل للحياة واستمرار ل، تحوُّ فاملوت دار؛ إىل
هي وما القتل هو فما بالشهادة. أو بالقتل إما يقع فإنه طباًعا املوت يحدث لم فإن
العلة يف املقتول، يف أو القاتل يف مكانه تحديد طريق عن القتل القدماء عرف لقد الشهادة؟
الضارب حركة وإن الروح. خروج يسبِّب الذي الضارب من القتل يكون فقد املعلول؛ يف أو
وقد املعلول. من تكون أن قبل أوًال العلة من هنا فالقتل قتًال؛ تكون ال الروح خروج دون
هذه يف القتل فيكون القاتل، من القتل كون مع أوًال الروح خروج حركة هو القتل يكون
القاتل إىل تُعزى األوىل الحالة يف واملسئولية العلة. من يكون أن قبل أوًال املعلول من الحالة

إىل يُضيفهما كان من فمنهم واملوت؛ الحياة يف اختلفوا مثل: تساؤالت، عدة يف اإللهي املستوى يظهر 9

والحياة املوت هللا خلق معمر، وعند امليت. الحي وهو غريه إىل يُضيفهما كان من ومنهم مجمًال، هللا
اتهام ضد الخياط من تقليدي دفاع مجرد ذلك هل الطبائعيني؟ زعيم من ذلك فهم يتم (وكيف ا نصٍّ
عدة يف الطبيعي املستوى ويظهر ص٥٦-٥٧). (االنتصار، األشاعرة؟) اتهامات وضد الراوندي ابن
عَرض. واملوت عَرض الحياة (أ) مقالتنَي: عىل الحياة يف اختلفوا ثم مثل: أخرى، وإجابات تساؤالت
املوت الحياة يضادُّ وإنما املقتول، جسد يف يحلُّ لطيف جسٌم والحياة القاتل، يف يحلُّ عَرض القتل (ب)
حياة أنها كما وميت، موت وهو موتًا، ي ُسمِّ فهذا خاصتها. هو الذي الحس من يمنعها جسم هو الذي
الذي القتل أن كما قائم، وحسها تكون عليها املضاد الجسم هللا إدخال هي التي اإلماتة إن وحي.
اإلنساني املستوى أما ص٩٨). ج٢، (مقاالت، قائم وحسها يكون عليها أيًضا الجسم ذلك إدخال هو
مثل: وذلك والشعورية، واملادية الصورية بني وترتاوح األولني، املستوينَي بني تساؤالت ِعدة يطرح فإنه
وعند ص٩٨). ج١، (مقاالت، واإلثبات النفي بني مقاَلني عىل ال؟ أم الحياة يضاد هل القتل؛ يف اختلفوا
ليس فيه. يجتمعان وال عنهما، الحيواني الجسم يعرى فال الحياة، تضاد وجودية كيفيٌة املوت األشعري،
حال وتبدل بينهما، وحيلولة ومفارقة بالبدن، الروح تعلق انقطاع بل ِرصف، فناءٍ وال محض بعدٍم
يف كانت إذا أنها هللا عادة جَرت روٌح إنسان لكل ص١٣١). السالم، (عبد دار إىل دار وانتقال بحال،
الروح. ما أدري ال األصم بكر أبو ويقول ص٨٦). (الحصون، املوت لعلة فارقته وإذا حيٍّا، كان جسده

ص٩٠-٩١). ج٤، (الفصل، الجسد غري شيئًا يُثِبت ولم
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أوًال القتل ألن جزئيٍّا؛ الثانية الحالة يف إليه تُعزى أنها حني يف الفاعلة، العلة فهو كليًة؛
قبل السيف خشية املقتول يموت قد منه. وليست القاتل بمناسبة املقتول يف حركة هو
ويتأكد القاتل، من أكثر املقتول من القتل يكون الحالة هذه ويف عليه، السيف يهبط أن
املوت عكس عىل القاتل، بسبب منه الروح يخرج حينما املقتول يف القتل بجعل املعنى ذلك
حال املقتول يف مًعا؛ واملقتول القاتل يف القتل يكون وقد سبب. بال الروح يخرج عندما
آٍن يف واملعلول العلة يف حينئٍذ القتل فيكون القتل؛ فعل حال القاتل ويف به، القتل وقوع
طريق عن بل معلوًال، كونه عن أو سبب، عن ال وحده، املقتول يف القتل يتحدد وقد واحد.
وحدوث البنية، يف تغيري فالقتل الرأس. قطع مثل الجسم، من الحياة ومنع البنية، إبطال
الروح إىل يُحيل املعنى بهذا القتل تحديد كان وملا نظامها.10 يف واضطراب فيها، خلل
وهو منه أغمض آخر بيشء القتل، وهو يشء تعريف يتم ال حتى الروح؛ عن التساؤل جاز
بالبدن تشتبك لطيف جسٌم تُقبَض، لم وإال جوهر البعض عند فالروح الروح؛ خروج
جوهٌر بل عرًضا، وال جسًما ليست اآلخر البعض عند وهي األخرض. بالعود املاء كاشتباك
للروح، تصوران إذن هناك عنه. خارج وال منه داخل غري للتدبري، بالبدن متعلِّق مجرٌد
أيًضا وكالهما تدرجيٍّا، توجد وقد والخلق، باألمر توجد قد ظن. وكالهما وصوري، مادي

ظن.11

يف واختلفوا ص٨٤). ج٢، (مقاالت، املقتول يف (ب) القاتل. يف (أ) يحل؟ أين القتل، يف اختلفوا 10
خروج دون قتًال ى تُسمَّ وال الروح، خروج بعدها الضارب حركة النظَّام، عند (أ) هو؟ أين القتل،
بعض عند (ج) بغريه. واملقتول القاتل يف فالقتل هللا؛ عند الروح بعدها تخرج التي الحركة (ب) الروح.
عند (د) املقتول. يف والقتل موت، سبب عن ال وخروجها اإلنسان، من سبب عن الروح خروج املعتزلة،
البنية؛ إبطال هو (ه) به. القتل وقوع حال يف مقتول واملقتول فعله، حال يف قاتل القاتل الراوندي، ابن

ص٩٦–٩٨). ج٢، (مقاالت، قتًال يكون الرأس قطع مثل الجسم من الحياة يمنع فعل فكل
لطيٌف جسٌم فهي والصوفية؛ والفقهاء واملحدِّثني املتكلِّمني من السنة أهل مذهب هو الروح جوهرية 11

جسًما الروح ليست الصوفية، من جماعة مع املعتزلة وعند األخرض. بالعود املاء اشتباك بالبدن مشتِبك
ج٢، (البيجوري، عنه خارج وال فيه داخل غري للتدبري، بالبدن متعلِّق مجرٌد جوهٌر بل عرًضا، وال
األخرض. للعود املاء مشابكة الجسد شابك لطيٌف جسٌم قيل الروح. حقيقة يف اختلفوا ص٦٠-٦١).
الحياة الحياة. املوت ت توفَّ فارقته فإذا الجسد، يف هي استمرت ما الحياة يخلق بأن العادة هللا أجرى
الشمس دامت ما العالم يف والضياء النور يخلق بأن العادة أجرى هللا فإن للشمس؛ الشعاع بمنزلة للروح
جماعة وعند الصوفية. مشايخ مال هذا وإىل ثابتة. فيه الروح دامت ما للبدن الحياة يخلق كذلك طالعة،

361



(٤) الثورة إىل العقيدة من

ميت؟ مقتول كل فهل وامليت. املقتول بني التفرقة من تأتي فإنها الشهادة أما
عند ميتًا مقتول كل كان فإذا الشهداء، لحياة املجال إفساح أجل من بميت ليس فاملقتول
وإذا بميت. ليس املقتوُل اآلخر البعض عند فإنه املوت، ذائقة نفس كل ألن وذلك البعض،
عند فإنه نص، إىل حاجة دونما واملشاهدة بالحس البعض عند يقع باملوت التصديق كان
يف اختالل البعضمجرد عند املوت كان فإذا النص. يف هو كما اآلجال فراغ هو البعضاآلخر
مستمرة دورة وأرضتبلع، تدفع أرحام كوني، مساٌر هو أو القتل، كان كما الطبيعة، نظام
للحي. صفة الحياة أن كما للميت، صفة مجرد البعضاآلخر عند فإنه املوت، إىل الحياة من
كيفية؛ فهو البعض عند وجوديٍّا كان إذا عدمي؟ أم وجودي املوت هل السؤال: يظل ولكن
ويكون الحياة، عدم أي عدمي؛ اآلخر البعض عند ويكون الحياة، تضاد وجودية صفٌة أي
إنه إذ التقابل؛ يُمحى الشهيد يف ولكن والعدم.12 امللكة بني التقابل مثل بينهما التقابل
يحدث لم إن بأجسادهم؟ أرواحهم تتصل أحياء املوتى هل سؤال: إىل يدعو ا ممَّ حي؛ ميت
وهذا املوتى. من حياة أكمل فالشهداء الشهيد؛ عند بالرضورة يحدث فإنه امليت، عند ذلك
فالشهيد باألجساد. متصلة األرواح إن أي خرض؛ طيور حواصيل يف أرواحهم أن معنى هو
الجسد يف الروح آثار بعد الدنيا يف ذلك يُفرسَّ وقد جسده.13 يف وروحه حي، وجسده حي،
أو بعد)، عن والشم (الرؤية فيه الحسية القدرات ازدياد عىل الحياة يف الجسد قدرة يف
فهل املوتى، من حياة أكمل الشهداء كان فإذا التحلل. ملظاهر الجسد مقاومة يف املوت يف
يحيى مثل الشهداء، األنبياء عىل فقط األمر يقترص وال الشهداء؟ من حياة أكمل األنبياء

التنجيزي، باألمر الروح هللا خلق الورد. يف الورد ماء كرسيان البدن يف ساٍر جوهٌر الروح السنة، أهل من
ص٩٢-٩٣). الفقه، (رشح هللا إىل علمه يُفوَّض ولكن التدريجي، بالوصف اآلخر وللبعض

الكعبي، عند (ب) املوت. ذائقة نفس فكل ميت؛ مقتول كل (أ) ميت؟: املقتول هل املعتزلة، اختلفت 12
باملوت، التصديق السنة، أهل وعند ص٦١-٦٢). ج٢، الجوهر، ص٨٤؛ ج٢، (مقاالت، بميت ليس املقتول
فراغ هو السنة أهل من آخر فريٍق عند أنه حني يف مشاهدة، ألنه النص؛ إىل يحتاج ال الكل، بفناء أي
وأرض تدفع أرحام الدهرية عند فإنه الطبيعة، نظام يف اختالل مجرد الحكماء عند هو وبينما اآلجال.
صفٌة أي كيفية؛ فهو األشعري؛ عند وجودي املوت عدمي؟ أم وجودي املوت هل سؤال: عىل وإجابًة تبلع.
امللكة بني فالتقابل الحياة؛ عدم أي واإلسفراييني؛ الزمخرشي عند عدمي وهو الحياة. تضاد وجودية

ص٦٠-٦١). ج٢، (البيجوري، للحي صفة الحياة أن كما للميت، صفة واملوت والعدم.
:٣) يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال آية: معنى هو وهذا 13

ص١٤٨-١٤٩). (اإلتحاف، واللباس والرشب باألكل األحياء تُرَزق كما يشتهون، يُرَزقون أحياء هم .(١٦٩
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وتفانيهم وإخالصهم أعمالهم خالل من شهادة حياتهم كانت الذين األنبياء عىل بل وعيىس،
الشهادة فليست بأهدافها؛ تتحدد الشهادة أن والحقيقة األمانة.14 وتبليغ الرسالة أداء يف
بل لألمر، حسية نظرٍة يف وقعنا وإال حاجة، لغري أم لحاجة سواء الشهداء، أبدان يف لذة
أجل من قاتل الذي الدنيا شهيد فهناك ألجله. الشهيد مات الذي الهدف أو بالغاية تتحدد
وأنه خاصًة للمال، وإيثاًرا الدنيا يف وحبٍّا الرزق يف طمًعا بل شهادة، ليست وهي الغنيمة،
األول مثل فهو واملبطون؛ كاملطعون اآلخرة، شهيد وهناك اآلخرين. مال بل ماله، ليس
فإنه الدنيا؛ يف الشهداء أحكام عليه تجري وال والرزق، الحياة يف دونه ولكن الثواب، يف
اختطفه للموت، إعداد ودون توقع، دون مقتوًال مات ألنه شهيد فهو عليه؛ ويُصىلَّ ل يُغسَّ
الدنيا شهيد وهناك اآلالم. قدر ذلك إىل يُضاف انتزاًعا، الحياة منه وانتُزعت اختطاًفا، املوت
درجة، وأرفعهم منزلة، الشهداء أعىل وهو هللا، كلمة إلعالء قاتل الذي الحرب شهيد واآلخرة؛
فهو ظلًما ُقتل من كل يكون وقد والعقيدة.15 املبدأ سبيل يف بحياته ي يضحِّ الذي وهو
الشهيد يكون وقد الشهيد، هو الحروب يف والقتال األلم عىل صرب من كل يكون وقد شهيد،

الشهداء من حياة أكمل واألنبياء منهم، حياة أكمل الشهداء بأجسادهم. أرواحهم التصال أحياء املوتى 14
ص٥٩-٦٠). الخريدة، رشح ص٩٠-٩١؛ (التحفة،

كالحريق الخصوصية، األمراض بعض من مات أو مظلوًما ُقتل من كل الشهادة األشاعرة، عند 15

حتف مات الذي وهو عليه، ويُصىلَّ ل يُغسَّ شهيد (أ) نوعان: والشهداء طلقها. يف املرأة وموت والغريق
ال املعركة يف مقتول شهيٌد (ب) املعركة. يف مات أو البغي، أهل أو الكفرة قتال يف ُجِرح أو موتًا، أنفه
(األصول، عليه الصالة حنيفة، أبي وعند عليه؛ يُصىلَّ ال الشافعي، عند عليه؛ الصالة يف واختلفوا ل. يُغسَّ

رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا قيل وقد ص١٤٣-١٤٤).

ال��ج��ن��اِت م��ش��ت��ه��ى م��ن ورزق��ه ب��ال��ح��ي��اِة ال��ح��رب ش��ه��ي��د ووص��ف

ص٩٠-٩١) (الجوهرة،

املؤدِّي الجراح ألم من اإلنسان ينال ما عىل الصرب (أ) أقاويل: أربعة عىل الشهادة يف املعتزلة واختلفت
ُقتل ملن هللا من الحكم (ب) يُصيبه. ما عىل والصرب الحرب، إىل التقدم وعىل ذلك، عىل والعزم القتل، إىل
شهادة. ي ُسمِّ ُقتل فإذا العدو، لقتال الحصول (ج) بذلك. وتسميته شهيد بأنه املعركة يف املؤمنني من
ج١، (مقاالت، املرضيون العدول وألعمالهم، لهم الشاهدون هم يُقتَلوا. لم أم ُقتلوا العدول، هم (د)
قتل وليس وقوعه، قبل ذلك عىل والعزم الِجراح، عىل الصرب املعتزلة، مجموع وعند ص٢٩٦-٢٩٧).
تمنِّي ألحد يحل ال عمرو، بن ورضار املعتمر بن برش إال بأرسها املعتزلة وعند شهادة. للمؤمنني الكافر
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والشهادة الشاهد، هو فالشهيد العدل؛ الشاهد مثل عرصه، عىل شهادة حياته جعل من هو
واملعاناة، الِجراح وألم البالء عىل الصرب هي الشهادة بالنفس. تكون العرصكما عىل تكون
درجة أعىل هي املوت وشهادة املوت، يف وليست الحياة، يف الشهادة القتل. مجرد وليس
الحرمان عن وتعويًضا الدنيا يف طمًعا أحيانًا الشهادة تكون هل ولكن الحياة. شهادة من
لديه ما عىل حرًصا الغني يُستشَهد ال ما وغالبًا الفقراء، من الغالب يف فالشهداء فيها؟
عن التخيل لألكثر، وإيثار باألقل التضحية الشهادة التعويض. إىل حاجته وعدم الدنيا، يف
تحويل أجل من هي درجاتها أعىل يف فالشهادة ذلك ومع الجوهر. عىل باإلبقاء العارض
املثال تحقيق أجل من والطغيان الظلم بمقاومة وذلك دائم؛ إىل والطارئ جوهر، العَرضإىل
الواقع، وهجر املثال يف رغبًة وال مآسيه، عن تعويًضا أو الواقع، من هروبًا ال الواقع، يف
الذي الهدف هي بل اإلنسان، عىل هللا من حكًما ليست فالشهادة عنه. املسئولية عن والتخيل
بكل ى ضحَّ قد الشهيد دام وما ملبدئه. ونرصًة له تحقيًقا بحياته اإلنسان ي يضحِّ أجله من
درجات من درجة أعىل الشهادة فإن تُستدَرك؛ الحالة هذه يف ذنوبه فإن كلها، بحياته يشء
األفعال لكل حاويًا الكيل الفعل ويصبح الكيل، الفعل داخل الجزئية األفعال تُمتصُّ التوبة.

بالكل. الجزء عن والتكفري املوازنة قانون إىل حاجة دونما وربما الجزئية،

األموات أحكام (2)

إىل منها الفروع علوم إىل أي الدين؛ أصول علم إىل منه الفقه علم إىل أقرب األموات وأحكام
والوصايا الديون حكم ومنها والدفن، والُغسل واملؤنة الكفن حكم وتشمل األصول. علوم
كجزء امليت مال رأس فمن واملؤنة، الكفن أما املرياث. حكم أيًضا ومنها منهم، تقيض التي
لرتكته إبقاءً بذلك أجنبي ع تطوَّ وإن واملرياث. والوصايا الديون وقبل األخري، فه ترصُّ من
قضاء وللمقطوع باآلخرين. وبر وتعاون خري والتطوع ورثته. بموافقة يتم فإنه لديونه،
لم فإن واملؤنة. الكفن من أفضل السواء، عىل وللحي للميت للطرَفني؛ إرضاءً الديون بعض
للصنيع. وحسن للجميل كردٍّ حياته، يف عليه يُنِفق كان من عىل ومؤنه فكفنه مال له يكن

يجب أنه املسلم عىل يجب وإنما مسلم، عىل كافر تغليب ألنها يرضاها؛ أن وال يريدها، أن وال الشهادة،
ذنوبه تكفري يُوِجب ما البالء من املؤمن يصيب أن الكرامية وعند أجابته. إذا فقط الِجراح ألم عىل الصرب

ص١١٩). ج٣، ص٤٤؛ ج٥، (الفصل، كلها
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يف بأبنائها كفيلة فاألمة الجميع، عن يُغِني ما املسلمني مال املال؛ بيت ففي يكن لم فإن
منها. األنساب ذوي عند أو الزوج، عىل ومؤنها املرأة وكفن الحياة. يف تناستهم إن املوت
الجميع.16 عن ِغنًى املال بيت ففي عجز، عن ولكن كانوا أو ذاك، وال ذا لها يكن لم وإن
عنه؛ اآلخرون به يقوم لإلنسان حق والتكريم االحرتام مظاهر بكل الرتاب الجسد فمواراة
اإلنسان واحرتام اإلنسان، الحرتام امتداد الجسد واحرتام األمة. عن ينوب من أو القربى ذوو
الُغسل يف املوت لحظة منذ ممتد حقٌّ واملسكن وامللبس واملرشب املأكل يف وحقه كجسد حيٍّا
به يُلقى أو الرياح، فتذروه يُحَرق وال جيفة، يُرتَك وال السباع، تأكله فال واملؤنة، والكفن
من الجسد نشأ إنما حائط. يف رفاته يُوَضع أو الِبىل، من عليه حفاًظا يُحنَّط أو البحر، يف

يعود. األرض وإىل األرض من وخرج يعود، الطني وإىل الطني
ثم املرض، وقت ثم الصحة، وقت امليت وبشهادة بالبيِّنة، ردها فيتم اآلخرين حقوق أما
وأداءً للعدل، إقراًرا الديون؛ لنسبة طبًقا اآلخرين حقوق م وتُقسَّ املوت.17 بعد الورثة بإقرار
تقرص كانت وإن ُقضيت؛ يشء، منها يفيض وال بالديون، تفي الرتكة كانت فإن للحقوق.
جماعة، كانوا وإن واملؤنة؛ الكفن بعد إليه ُقيض واحًدا، الدين صاحب وكان الديون، عن
فهو ونحوهم، بالعيب السلعة وراد عليه واملجني كامُلرتِهن بعض، من أوىل بعضهم وكان
تعويض من أوىل امُلرتِهن إىل الحاجة ورد أولويات، فالحقوق غريه؛ عىل به أوىل فيما مقدَّم
الذمة، يف ديونهم كانت وإن املعابة. السلعة رد من أوىل عليه املجني وتعويض عليه، املجني
تكن لم فإن ديونهم، ملقادير طبًقا بينهم الرتكة مت ُقسِّ بعض، من أوىل بعضهم يكن ولم
الوارث؛ به أقرَّ كما ُقيض يشء فضل فإن ديونهم، لنسب طبًقا بينهم الرتكة مت ُقسِّ كافية
اآلخرين. بحقوق وللوفاء للميت، امتداد هم والورثة الورثة، رقبة يف دين اآلخرين فحقوق
عن النظر برصف للغري فاملال املرياث؛ ِحدة من تقلِّل فإنها والعطايا الوصايا أما
ثلثَي عىل منها زاد ما رد وللورثة الثلث، فالوصايا والقرابة. الدم وصلة واألرحام األنساب
وقد الثلث، من تكون فقد املرض يف العطايا أما والديون.18 املؤنة بعد الرتكة من الباقي

ص٢٠٠-٢٠١). (األصول، الشافعي عند األنساب ذوي وعند حنيفة، أبي عند الزوج عىل املرأة كفن 16

ما حنيفة أبو وقدَّم موته. قبل به أقرَّ وما بيِّنة عليه ثبت ما بني الديون رد يف فرق ال الشافعي، عند 17

ما عىل مقدَّم موته قبل به أقرَّ ما أن عىل واإلجماع املرض. حال يف به أقرَّ ما عىل الصحة حال يف به أقرَّ
ص٢٠١-٢٠٢). (األصول، موته بعد الورثة به أقرَّ

ص٢٠١). (األصول، األكثرين رأي يف هذا 18
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عىل املرض يف العطايا وتُقدَّم الثلث.19 من فإنه املرض؛ يف العتق إال املال، رأس من تكون
املحترض فإرادة الكل؛ عن الثلث عجز إذا قدَّمه ما منها واحدة كل من وتُقدَّم الوصايا،
اإلنسان وكأن للرتكة، التوزيع ِنسب عىل األولوية له النهاية يف حياته يف لحظة آخر وقرار

العام. الصوري القانون قبل الخاص اإلرادي الفعل عىل قادٌر لحظة آخر حتى
طبًقا العام الصوري القانون إال هناك فليس الرتكة، من تبقى ما أي املرياث، أما
االرتباط درجة تعني بل والدم، والعصب النسب مجرد هنا القرابة تعني وال القرابة. لنسق
اآلباء بني وأنثى، ذكر بني ذلك يف فرق ال بموته، والحزن بحياته الفرح به؛ والشعور بامليت
العمات أو األعمام أبناء بني ذلك يف فرق وال الطويل)، (النسب واألحفاد األبناء بني واألجداد،
تعادل التي املشرتكة الِعرشة بحكم والزوجة الزوج بني ذلك يف فرق وال العريض)، (النسب

امُلعتَق.20 واملوىل الحر بني والحلف، العصبة بني ذلك يف فرق وال والرحم، القرابة حكم
فعل استمرار إمكانية عىل يدل ذلك كل فإن امليت، عىل والصالة والدعاء الصدقة أما
وفاته بعد اإلنسان أن كما عليه، وأثرهم فيه اآلخرين فعل خالل من املوت، بعد حتى اإلنسان
أثر لآلخرين فكذلك وأفكاره، وأعماله وسننه أفعاله خالل من اآلخرين عىل أثره له يكون
أدَّى فكما إليه؛ مردود اإلنسان حق وهو له، وصالتهم ودعائهم صدقاتهم خالل من عليه
الحي من تقع فالصدقة مماته. يف الخري له يردُّون فإنهم لآلخرين، حياته يف خريًا اإلنسان
الصدقة، طريق عن حي وكأنه امليت لفعل واستمرار الغري، تجاه األنا وواجب امليت، إىل
استمرار يعني للميت، الحي دعاء والدعاء، جسدية. كحركٍة بها يقوم ن عمَّ النظر برصف
كان إذا أما فعًال. لألحياء دعاءً كان إذا هذا للفعل، أخرى فرصًة وإعطاءه امليت، حياة
الشعوري موضوعه يخلق ا ممَّ بالقلب األهداف عىل والرتكيز بصدق، أماٍن عن التعبري مجرد
لقلب وتركيًزا ألمانيه، استمراًرا النوع، هذا من يكون لآلخر فالدعاء بالفعل، إليجاد كرشط

املال، رأس من الظاهر أهل عند ولكنها الثلث، يف منه مات الذي املرض يف التي العطايا األكثرين، عند 19

ص٢٠١). (األصول، الثلث من فإنها املرض؛ من العتق إال
والسدس. والثلث والثلثان والثمن والربع النصف ستة! من الفرد والتعصيب. بالفرض املرياث 20

من األخ عال، وإن األم ِقبل من والجد األب سفل، وإن االبن ابن الذكور: من عرشة توريث عىل وأجمعوا
واملوىل والزوج ألب، أو وأم ألب العم وابن ألب، أو وأم ألب والعم ألب، أو وأم ألب األخ وابن كان، وجه أي
واألخت االبن وبنت والبنت والجدة األم اإلناث: من سبع توريث عىل وأجمعوا الذكور. من عصبة أو امُلعتَق
أنكر من الفرائض فروع من كثرية مسائل ويف األرحام. ذوي مرياث يف واختلفوا النعمة. وموالة والزوجة

ص٢٠١-٢٠٢). (األصول، يكفر لم فيه اختلفوا فيما خالف ومن كفر، عليه أجمعوا ا ممَّ شيئًا منها
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املوت خامًسا:

وأثره امليت لحياة استمرار أيًضا فهي امليت عىل الصالة أما إيجادها. أجل من عليها اآلخر
يعني ذلك كل األصدقاء. ودائرة املؤمنني مجتمع يف يعيش زال ما امليت وكأن اآلخرين، يف
بداية أنه إال بالجسم، املبارش الفرد لفعل نهاية املوت أن من وبالرغم االنقطاع. ال التواصل
بني التواصل يحدث وقد لقصده. واستمراًرا امليت لفعل امتداًدا بالجسم اآلخرين لفعل
من ينترص حتى املظلوم دعوة تُجاب لذلك النظرية؛ املعتقدات عن النظر برصف اآلخرين

الناس.21 كل يتساوى العدل وإقامة الظلم مقاومة ففي الظالم؛

للموت؟ مالك هناك هل (3)

يظهر امليت، بحقوق والوفاء الفروع علم عىل الدين أصول علم اعتماد من الضد وعىل
وجالله املوت لعظمة فنظًرا املوت. مَلالك بالنسبة خالص غيبيٍّ نحٍو عىل الدين أصول علم
نظًرا مالئكة هلل أن كما مالك، له أصبح ثم كله، الدين نشأة أصل املوت كان وهيبته
حياة يف ضخًما حدثًا املوت كان ملا ووزراء. أعوانًا للملوك أن وكما وجالله، لعظمته
أي عزرائيل، املوت ومالك بالخيال. تشخيصه وتم ملك، له أصبح والجماعات، األفراد
األرض تُخوم يف ورجاله العليا، السماء يف رأسه البنيان، ضخم الهيبة عظيم الجبار،22 عبد

(مقاالت، إليهم تصل موتهم بعد عنهم والصدقة املسلمني ملوتى الدعاء والسنة، الحديث أصحاب عند 21

الحاجات ويقيض الدعوات، يُجيب هللا لهم. نفٌع عنهم وتصدُّقهم لألموات األحياء دعاء ويف ص٣٢٣). ج١،
العمدة الجنازة، صالة يف خصوًصا لألموات الدعاء األموات، عىل األحياء صدقة ص١٥٠). (النسفية،
عىل الصالة بذلك. هللا ينفعهم لهم، والدعاء املسلمني موتى عىل الصدقة الطوية، وخلوص النية صدق
خالف. هناك الكافر؟ دعاء يُستجاب هل ص١١). (اإلبانة، وفاجرهم بَرِّهم القبلة أهل من مات من
النظريَّني والكفر اإليمان يجبُّ العميل فالظلم تُستجاب؛ كافًرا كان وإن املظلوم دعوة البعض، رأي ويف

ص١٥٠). (التفتازاني،
ورجاله العليا، السماء يف رأسه جدار ُمفِزع، املنظر هائل عظيٌم ملٌك وهو الجبار، ومعناه عزرائيل، 22

بعدد أعوان وله عينَيه، بني والخلق املحفوظ، للوح ُمقاِبل ووجهه منتهاها، أي السفىل؛ األرض تُخوم يف
مقرِّها، من ربه بإذن ويأخذها يُخِرجها غريه، دون حسنة صورٍة يف ويأتيه باملؤمن، فريفق يموت، من
ولو والطيور والبهائم املالئكة الثقَلني، أرواح جميع وبحًرا، برٍّا الشهداء، أرواح ولو أعوانه يد من أو
البهائم أرواح يقبض ال املبتِدعة وعند والجن)، (اإلنس الثقَلني أرواح إال يقبض ال املعتزلة وعند بعوضة
بصورة تصوَّر وملا جهاًرا. الروح لقبض يأتي كان كفر. سبُّه املالئكة، رؤساء من عزرائيل أعوانه. إال
األنبياء ألن موىس؛ عىل يُحَكم ال الوقت. ذلك من يظهر فلم عينه، موىس فقأ موىس، روح لقبض شخص
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يرفق يموت، من بعدد أعوان وله عينَيه، بني والخلق املحفوظ، للوح ُمقاِبل ووجهه السفىل،
يقبض بشعة. بصورٍة وللكافر حسنة، بصورٍة للمؤمن يظهر بالكافر. ويعنف باملؤمن
رؤساء من وهو والحرشات! البهائم أرواح أعوانه ويقبض والجن، اإلنس البرش، أرواح
يف ر تصوَّ وملا جهاًرا. الروح لقبض يأتي كان كفر. سبه إن بل سبُّه، يجوز ال املالئكة،
يحكم وال الوقت. ذلك منذ يظهر فلم عينه، موىس فقأ موىس، روح لقبض شخص صورة
بغري الروح يقبض كان له. عينه هللا أعاد ثم الحكام! األنبياء من موىس ألن موىس؛ عىل
يشغل له وعلة املوت قبل األمراض هللا فجعل هللا، إىل فشكا له، الناس سب فكثر مرض،
الثانية! قبل ويحيون األوىل النفخة بعد يموتون املالئكة موتًا، املالئكة آخر وهو عنه. الناس
أيًضا ل يسهِّ السواك عىل وهو جاءه وإذا عليه، املوت ل يسهِّ صالح عمٍل عىل والعبد جاء إذا
األهوال من بعده وما املوت ل يسهِّ ا وممَّ الفم! يف السواك يعادل الصالح العمل وكأن عليه،
عرشة خمس الفاتحة بعد الزلزلة سورة وقراءة املغرب، بعد الجمعة ليلة ركعتنَي صالُة
العظمة عن للتعبري فنية صوٌر أنها كله هذا من ويتضح القرآن. نصف تُعاِدل فهي مرة؛
يعني فاسمه املوت. آالم من والتخفيف االطمئنان يف والرغبة والفزع والخشية والهيبة
اإلنسان خشية عن تعبريًا ُمفِزع؛ منظره املوت. هيبة مع يتفق ا ممَّ والجربوت؛ العظمة
يمأل وأنه الضخامة، عن تعبريًا األرض، تُخوم يف ورجاله العليا، السماء يف رأسه جدار منه.
الضخامة، هذه مِلثل الحركة إمكانية عن النظر برصف يشء، بكل وُمحيط بجسده، األرض
يف املتناهي بني والتناقض الحجم، حيث من اإلنسان وبني املوت مالك بني التناسب وعدم
والغاية، الوسيلة بني التناسب وعدم الحجم، يف االقتصاد وعدم غر، الصِّ يف واملتناهي الِكَرب
الضخامة عن أيًضا تعبري املحفوظ اللوح ُمقاِبل يف وجهه وجود وإن والنملة. الفيل بني

الروح يقبض وكان البخاري! يف والحديث نعم. قال: عيناه؟ عادت هل عىل: وُسئل األحكام. أصحاب
وهو عنه. الناس ليشغل املوت قبل األمراض هللا فجعل هللا، إىل فشكى له، الناس سبُّ فكثر مرض، بغري
ص٥١–٥٣). (العقباوي، الثانية قبل ويحيون األوىل، النفخة بعد يموتون املالئكة ألن موتًا؛ املالئكة آخر
بعده ما وجميع املوت ل يسهِّ ا وممَّ السواك! وكذلك املوت، ل يسهِّ صالح عمٍل عىل والعبد املوت مجيء
خمس الزلزلة سورة الفاتحة بعد وتُقَرأ املغرب، بعد الجمعة ليلة ركعتنَي صالة وغريه، األهوال من
الحصون، ص٦٠-٦١؛ ج٢، (البيجوري، السنويس رأي يف القرآن نصف تعِدل سورة وهي مرة، عرشة

ص٨٤).
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املوت خامًسا:

ما ذ وينفِّ الناس، آجال منه يقرأ عزرائيل وكأن يشء، كل به املحفوظ فاللوح العدالة؛ وعن
فالخلق بعده؛ كم ال أنه عىل يدلُّ عينَيه بني الخلق أضواء وإن لألعمار. انقضاء من فيها
وكأنه ذراَعني، دون حتى بهم، واإلحاطة عينَيه بني احتوائهم عىل قادر ولكنه كبري، عدٌد
رئيس الوصف بهذا وهو الواحد! الرمش أو الجفننَي حرَّك ما إذا بهم اإلطاحة عىل قادر
حامل وهو جربيل عىل رئيًسا يكون وكيف الحياة. يف النهائية الكلمة له فاملوت املالئكة؛
من قدًرا أعىل املوت يكون وكيف الوحي؟ من قدًرا أعىل املوت وهل الرسالة؟ ومبلِّغ الوحي
موتًا املالئكة آخر وهو الوحي؟ مقاصد ِضمن من الحياة عىل املحافظة كانت ملا الحياة
ومن اآلخرين. من حياًة أطول يكون أن عىل قادر األرواح عىل فالقابض وإجالًال؛ تعظيًما
احرتاًما سبه يجوز وال هللا؟ سيُميته هل نفسه؟ روح سيقبض هل روحه؟ سيقبض الذي
يه، وتحدِّ أمامه الوقوف عىل قادر القوي اإلنسان ولكن يَُسب، ال والعظيم فالجليل للموت؛
عليه تثريب فال حكم صاحب كان وإذا القوي. موىس فعل كما عينه وفقء ومنازلته بل
لعوٌد جديد من لعينه هللا إعادة وإن عليه. قادًرا كان لو املوت يقهر فاإلنسان عقاب؛ وال
األعور. من للُمبِرص احرتاًما أكثر والناس النفوس. له تخشع حتى له؛ واالحرتام الهيبة إىل
متوسًطا األمراضسببًا جعل يف األسطوري الغيبي الفكر مع العلمي الفكر رصاع ويتضح
فينشغل حياته، إنهاء عن مسئوًال ويجعله اإلنسان، يسبَّه ال حتى املوت؛ وملك اإلنسان بني
نشأة يف اإلنساني األساس ويتضح الدين! عن بالعلم أي املوت؛ مالك عن باملرض اإلنسان
بني املصالحة عقد ثم هلل، األخري هذا شكاية ثم املوت، مللك اإلنسان سب يف األسطورة
املوت مالك فإن ورهبة، خشية للموت كان وملا العلِّية. وهو ثالث طرٍف طريق عن االثننَي
يف املؤمن مع يرقُّ املوت ملك أن كما للكافر، كريهة وبصورٍة للمؤمن، حسنة بصورٍة يظهر
بالثواب الحكم وكأن قبل، من بدأ قد الحساب وكأن الكافر، مع يعنف بينما روحه، قبض
العمل كان وإذا املحاكمة! وقبل الشهود، وقبل الدفاع، وقبل االتهام، قبل صدر قد والعقاب
يف بعينها سورة فلماذا القرآن، قراءة ذلك يف بما املوت، أهوال لتخفيف طريًقا الصالح
وكيف الرش؟ من اإلنسان تقي تعويذة أو أحجية أو حجاب مجرد األمر وكأن ، معنيَّ وقٍت
ومجرد وصالًحا، تقًوى أقل وهو القرآن، وقراءة الصالح العمل مستوى عىل السواك يكون
وإذا أوىل؟ الروح وطهارة والجسد، الفم بنظافة ك تمسُّ أو الرسول، بعادات شكيل اقتداء
يف كله ذلك يتم أن صعوبة من بالرغم لهم، تكريًما البرش ألرواح قابًضا املوت ملك كان
فإن مختلفة، أماكن يف واحد وقٍت يف يموتون الناس من لعديد واحد مكان ويف واحد وقٍت
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تخىش وال لثواب، تفرح ال مكلَّفة، غري أنها مع والحرشات البهائم أرواح يقبضون أعوانه
يف أبلغ وهي املوت، نحو اإلنسان هموم عن تعربِّ فنية صورٌة إذن املوت ملك عقاب.23 من

املوت. لواقعة العقيل التنظري أو العلمي الوصف مجرد من والتأثري التعبري

الروح إن أي فيتناولها؛ تقرب حتى البدن، من الروح جذب يف يُِعينونه الذين املالئكة عزرائيل أعوان 23
بعوضة أو قملة ولو روح، له ما كل أي الخالئق؛ أرواح يقبض عزرائيل ص٥١–٥٣). (العقباوي، جوهر
وغريهم والطيور البهائم وأرواح هللا، هو للروح القابض ص١٧). (الجامع، ذلك يف له تأثري وال برغوثًا، أو
إذا ص٨٤). (الحصون، مقرِّها من ويُخِرجها األرواح يقبض ص١٣١-١٣٢). السالم، (عبد بعوضة ولو
يقبض عزرائيل املالئكة، أكابر من ملك األرواح، بقبض املوكَّل امللُك روَحه قبض اإلنسان أجل انقىض
األرواح يقبض الذي املوت ملك جهٌم أنكر وقد ص٨٦). (الحصون، مقرِّها من يُخِرجها أي الروح؛
العصب من لها أعوانه نزع أعوانه، بل البهائم، أرواح يقبض املعتزلة، وعند ص٩٩–١٢٣). (التنبيه،
رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا وقيل ص٦٠-٦١). ج٢، (البيجوري، إليه املتوىفَّ إسناد ثم والعروق، والعظم

ال��رض��ا ع��ل��ى روح��ه ي��ق��ب��ض ح��ي ل��ك��ل ال��م��وت وم��ل��ك

ص٩٤-٩٥) (الوسيلة،
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القرب حياة سادًسا:

فبمجرد القرب؛ حياة من ابتداءً الدقيق باملعنى األخرويات أو املعاد أمور تظهر املوت بعد
ابتداءً والنشور، البعث ليوم انتظاًرا يشء كل ينتهي هل الرتاب، الجثة ومواراة امليت دفن
النار؟ أو الجنة والعقاب، الثواب اإلنسان واستحقاق الحساب يوم حتى الساعة عالمات من
للحياة استمرار الثانية، والحياة األول املوت بني متوسطة حياٌة هي يبدو فيما القرب حياة إن
ويوم البعث يوم حتى الدائمة امليتة هي ثانية ميتًة اإلنسان يموت أن قبل القرب يف األوىل
ثانية حياة طريق عن املوت إىل الحياة من االنتقال أي الربزخ؛ حياة ى وتُسمَّ الحساب،
الروح. لعوالم وصفهم يف الصوفية عند كثر استعماله أن إال قرآني، لفٌظ أنه ومع تة. مؤقَّ
العقائد يف إليها اإلشارة كثرت وقد واآلخرة، الدنيا بني املتوسطة األمور من إذن القرب حياة
موضوٍع إىل ذلك بعد ل تحوَّ ثم املتقدِّمة، العقائد عىل رة املتأخِّ الرشوح يف أو رة، املتأخِّ

الدين.1 أصول علم عن النظر برصف تامة، بحريٍة الشعبي الخيال فيه يعمل مستقل

﴿َمَرَج ،(١٠٠ :٢٣) يُبَْعثُوَن﴾ يَْوِم إَِىل بَْرَزٌخ َوَراِئِهْم ﴿َوِمْن مرتنَي: القرآن يف «برزخ» لفظ ذُكر 1

ألنه القرب؛ حياة إىل أقرب األول فاملعنى ١٩-٢٠)؛ :٥٥) يَبِْغيَان﴾ َال بَْرَزٌخ بَيْنَُهَما * يَْلتَِقيَاِن اْلبَْحَريِْن
عن النظر برصف املكان إىل يشري ألنه الدنيا، إىل يُشري الثاني املعنى أن حني يف الزمان، إىل يُشري
تحقيق يف املعنى، يف املتواِترة املبنى، يف املتظاِهرة األحاديث وردت وقد الصوفية. عند الروحية التأويالت
«البدور ويف القبور»، أحوال يف الصدور «رشح كتاب يف السيوطي استوفاها والعقبى، الربزخ أحوال
ومعنى القرب. يف وذلك القيامة، يوم قبل ومساءً صباًحا النار عىل يُعَرضون اآلخرة»، أحوال يف السافرة
الرشوح ونموذج ص٩٠). الفقه، (رشح ألرواحهم وذلك القيامة، يوم إىل بها إحراقهم النار عىل عرضهم
هو مما القرب أحوال حنيفة؛ ألبي األكرب الفقه عىل للقاري الفقه رشح هو املتقدِّمة العقائد عىل رة املتأخِّ

ص١١٣). (التفتازاني، واآلخرة الدنيا أمر بني ط متوسِّ
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قبل القيامة أحوال فيه ترتاءى والبعث، املوت بني طة املتوسِّ الحياة هو إذن الربزخ
لينعموا املؤمنني؛ عىل أيًضا الجنة تُعَرض ال ملاذا ولكن الكفار. عىل النار تُعَرض البعث،
فيُعَرض زمان، القرب يف وهل النار؟ لهيب من الكفار يتألم كما نسيمها، ويتنشقوا بريحها،
املؤمنني، عىل والجنة الكفار عىل النار تُعَرض وكيف ومساءً؟ صباًحا النار عىل املوتى فيه
بقايا هي ربما جزاء؟ يُوَقع ولم حكم، يُنَطق ولم دفاع، يحدث ولم بعد، يتم لم والحساب
كسكن األهرام، بناة عند البرشية تاريخ يف الحال هو كما القرب، حياة يف القديمة العقائد
تعود حني الروح تنعم حتى معه؛ والحيل والرشاب الطعام ووضع األجساد وتحنيط للموتى
عىل وحرًصا القرب، آلالم تخفيًفا الحياة؛ واستمرار املوت قهر يف رغبة هي وربما الجسد. إىل
ال إذ االتصال؛ يف رغبًة األجفان، يف والدموع األذهان، يف حية ذكراه زالت وما امليت، راحة

والخلود. الفناء بني والبعث، املوت بني الفجوة هذه تُعَقل

الروح؟ تعود هل (1)

الجسد إىل الروح تعود فهل الجسد، إىل الروح عودة يتطلب القرب يف حياة افرتاض ولكن
هو كما الرتاب، يف ُمواًرى جسًدا تجد ولم عادت إذا الروح تفعل وماذا مفارقته؟ بعد
إربًا السيوف مزَّقته الذي أو السبع، أكله الذي الجسد أو اليم، طواه الذي الغريق يف الحال
الجسد إىل األجزاء تعود هل الحياة؟ تعود أين رماًدا؟ فصار النار حرقته الذي أو إربًا،
الجزء كان لو وماذا ية؟ املتبقِّ األجزاء إىل الروح تعود أم الروح، إليه يعود ثم يكتمل حتى
الحياة أن القدماء رأى لقد اللسان؟2 أو الرأس أو القلب دون األصبع أو اليد هو ي املتبقِّ

عذاب يف األخبار ت صحَّ إن ص٩٠). (الفقه، حق قربه يف العبد جسد إىل الروح إعادة األشاعرة، عند 2

جسده إىل تعلُّقها أو وردُّها به، يُعذَّب فهو الجسم، من يتجزأ ال جزء أقل إىل تَُرد الحياة فإن األرواح
يخلق هللا أن عىل الحق أهل اتفق ص٥١). (اإلنصاف، متفرِّقة أو مجتِمعة ببعضها، أو أجزائه بجميع
عن املنقول إليه؟ الروح يُعاد هل الخالف ولكن يتلذذ، أو يتألم ما قدر القرب يف حياة نوع امليت يف
بدون ر يُتصوَّ ال اختياري فعٌل امللَكني جواب أو الروح، إعادة عىل يدل كالمه أن إال التوقف، حنيفة أبي
ويتنعم. املنام يف يتألم حتى بجسده؛ متَِّصل وهو النائم روح خروج مثل ر، يُتصوَّ قد وقيل الروح.
بكيفيته نشتغل وال بصحته، نؤمن أننا إال منهما، األصح وهو بهما أو بالبدن، أو بالروح، أنه يف واختلفوا
إليه الروح إعادة بدون حياة نوع بامليت يُِقيم أن هللا قدرة يف بعجب ليس ص٩٠-٩١). الفقه، (رشح
ويتلذذ، يتألم ما قدر حياة نوع القرب يف امليت إىل يُعيد هللا أن الحق أهل اتفق ص١١٣). (التفتازاني،
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يخرج منها والتي أسفل، من الفقري العمود يف سلسلة آخر وهو الذنَب»، «ُعجب إىل تَُرد
الثاني الخلق بدأ ومنه الرتاب، يأكله وال يفنى ال الذي الجسد من الجزء فهو الحيوان، ذيل
وهو ويُحَفظ، املني يتكون فيه والذي والرتائب، الصلب بني يجمع الذي املكان وهو والبعث،
الذنَب» «ُعجب م يُنعَّ أو يُعذَّب وكيف األرحام. يف والتكوين الخلق يبدأ منه الذي الحياة ماء
فيه وترسي اللحم يكسوها أن قبل العظم إىل الحياة تَُرد وكيف الحياة؟ فيه تَُرد أن دون
القبور من الخروج قبل والنشور البعث إىل الذنب» «عجب إىل الحياة رد ل يُؤجَّ وقد الدماء؟
من الحياة منه تبدأ حتى يجفُّ وال الذنَب»، «ُعجب يف النخاع يظل وهل الحساب. ليوم
عصبي جهاٌز بها ليس نِخرة، عظاٌم وهي الذنَب» «ُعجب يتألم أو ينعم وكيف جديد؟3
لم طري بها ونخاعها الحية العظام تتألم وهل الحياة؟ إليها تَُرد لم إن واإلحساس لآلالم

الحياة امتناع من به م يُتوهَّ وما إليه؟ الروح يُعاد هل يف فوا وتوقَّ واآلثار. واألخبار الكتاب بذلك ويشهد
أنه عىل واتفقوا االختيارية. واألفعال القدرة معها تكون التي الكاملة الحياة يف ذلك وإنما الروح، بدون

ص١٦٧-١٦٨). (الدر، االختيارية واألفعال القدرة امليت يف يخلق لم
يُعذَّب أن وال يحيا، أنه فيه ليس ولكن صحيح، خربٌ م، يُنعَّ أو يُعذَّب فهو الذنَب، ُعجب إىل الحياة تَُرد 3

ج٤، (الفصل، ثانية نشأته ومنه املرء، ابتداء منه وأنه الرتاب، ويأكله يفنى ال أنه يعني والحديث م. ويُنعَّ
اإلنسان فيخرج يعدم، وال يبىل ال الذي الذنَب ُعجِب من بل يشء، ال من البعث يبدأ ال فاهلل ص٩٠-٩١).
يف قيل وقد ص٦٥-٦٦). املطيعي، ص٥٣-٥٤؛ الخريدة، (رشح فيه الروح بردِّ اإلحياء بعد القرب من

رة: املتأخِّ العقائد

ال��ذنَ��ب ُع��ج��ب ك��ذاك إن��ه إذ م��ح��ت��س��ب م��ؤذٌن وال��روح

ص٩٣) (الوسيلة،

��ح��ا ووضَّ ل��ل��ِب��ال ال��م��زن��ي ��ح��ا ص��حَّ ل��ك��ن ك��ال��روح ال��ذنَ��ب ُع��ج��ب
��ص��وا ل��خَّ ق��د ل��م��ا ف��اط��ل��ب ع��م��وم��ه ��ص��وا خ��صَّ ق��د ه��ال��ك ش��يء وك��ل

ص٦٣-٦٤) ج٢، (الجوهرة،

وهناك للدابة. الذنب كقرد باإلنسان مختص العصعص، يف الظهر سلسلة آخر يف كالخردلة عظمة وهي
ص١٣٣). السالم، (عبد يفنى ال أنه والثاني يفنى، أنه األول قوالن:
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بهما املقصود يتم إدراك إىل ويتحوالن العظام، يف يحدثان واأللم اللذة وهل بعد؟ يجفَّ
ال ُمدَرك غري طبيعيٍّ ملوضوٍع وألم لذة مجرد أم األعمال، عىل وجزائه اإلنسان عربة يف
ما وإذا باختيار؟ وُمريد عاقل إلنساٍن آلة مجرد كان بل بمفرده، شيئًا يفعل ولم له، اعتبار
والنشور؟ البعث يوم رميم وهي العظام هللا يُحيي أن قبل الروح تعود فأين البدن، تحلَّل
القرب؛ يف وطيِّه اللحم يف ووضعه مواراته بمجرد تعود هل الجسد؟ إىل الروح تعود ومتى
يتساقط أن وقبل وعظم، ودم لحم به حيٍّا، طريٍّا زال ما والجسد مبارشًة املوت بعد أي
وتأكله ويبىل يتحلل أن بعد أم الحياة، مظاهر بعُد بالجسم زال وما الرأس، ويتشقق الجلد
وتُحييه؟ إليه تعود حتى وفناءه الجسد تحول تعود أن قبل الروح ستنتظر وهل الديدان؟
وهل والنشور؟ للبعث انتظاًرا الثاني املوت يبدأ أن قبل القرب حياة تظل الوقت من وكم
قادًرا وتجعله الجسد، الروح تحرِّك وهل إليه؟ عادت ما إذا الِبال من الجسد الروح تحفظ
يُلقيها التي األسئلة عىل الرد منها الغرض الجسد إىل الروح عودة أن يبدو الكالم؟ عىل
اعرتاض!4 أو سؤال أي إلقاء دون فحسب اإلجابة يف اإلنسان دور وكأن القرب، فتَّانا امللكان؛
ل ُسجِّ وقد التكليف؟ وانقطع العمر، انتهى وقد الكافر أو املؤمن جواب من الفائدة وما
إجابة خري دنياه يف اإلنسان وأعمال إضافية، نظريٍة إلجاباٍت داعي وال قبل، من يشء كل
ِجد، األمر أن عِلم وقد كفره عىل الكافر يُرصُّ وكيف أفعال؟ النظريات وهل نظره. عىل
لوجود واالختبار االمتحان السؤال من املقصود وهل للتوبة؟ فرصة يأخذه وال حق، واملعاد
الفائدة وما بالشهادتنَي؟ وينطق املؤمن يتكلم وكيف املواقف؟ ومراجعة لالختيار فرصة
من اإلجابة يف أخطأ لو وماذا قبل؟ من إيمانه عىل شاهد خري الدنيا يف وأعماله ذلك من
األعمال صاحب الكافر عن وماذا فيها؟ هو التي العادية غري الظروف ومن املوقف، هول
صوابًا يُجيب الذي العايص املؤمن يقول وماذا ُمخاِلف؟ نظريٍّ إطاٍر يف ولكن الحسنة،
الصالح؟ العمل صاحب املتأوِّل الحكيم يقول وماذا إلجاباته؟ مخالفة أعماله ولكن نظًرا،
يقول وماذا والعدل؟ التوحيد يف تصوراته اهتزَّت الذي والنرصاني اليهودي يقول وماذا
الروح إعادة من الهدف يتضح وال األبكم؟ يتحدث وكيف امُللِحد؟ أو الشاكُّ أو الالأدري
امللَكني سؤال عىل اإلجابة مجرد هل والتنعيم؟ التعذيب أم النظرية املعرفة أهو الجسد؛ إىل

إعادة ص٥١). (اإلنصاف، السؤال عند امليت إىل الروح رد من الرشح به ورد ما كل يُعَلم أن ويجب 4

ويف أدري! ال ها، … ها الكافر: ويقول محمد. ونبيي اإلسالم، وديني هللا، ربي املؤمن: فيقول الروح،
ص٩٠). الفقه، (رشح الروافض وبعض املعتزلة عند خالف املسألة
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بالقدر يكون املادة إىل الحياة إعادة من الهدف أن يبدو عقابًا؟ أم كان ثوابًا الجزاء، أم
االختيارية. األفعال لباقي وليس نعيمه، من أكثر القرب وعذاب امللَكني سؤال به يمكن الذي
حيٍّا، سجينًا قبُل من كان وقد أفعاله، يف أو أسئلته يف حرية بال دفينًا قربه يف امليت ويظل
عند األسلم من يكون قد لذلك املمات! يف وعذاب الحياة يف شقاء ميت؛ سجنٌي اآلن وهو
بالروح والعذاب السؤال يكون وأن بالبدن، ال بالروح القرب حياة تكون أن اآلخر البعض
تأتي أن قبل األرواح كانت أين األرواح. ُمستَقرُّ وهو آخر إشكاًال ذلك ويخلق بالبدن. ال
حيث بالذات القرب إىل الروح تعود وملاذا إليه؟ أو منه تنتقل مكان للروح وهل القرب؟ إىل
خارج ا تتمَّ أن والعذاب للمساءلة يمكن كان وقد إليه، حاجة يف ليست وهي الجسد، يرقد
وكما األعزاء، باملوتى االرتباط شدة عىل يقوم شعبي خيال مجرد كله األمر يكون قد القرب؟
وزيارتها، وإعادتها األسالف وأرواح املوتى عبادة من ابتداءً البرشي، الفكر تاريخ يف ظهر
الدنيا. للحياة استمراًرا باعتبارها األخرى للحياة واإلعداد الجثث وتحنيط األهرام بناء ثم
والحياة، املوت بني طة متوسِّ مرحلة البرشية؛ تاريخ يف الثالثة املرحلة القرب حياة تكون وقد

للعلم.5 فيها الكلمة تكون وأخرية رابعة مرحلة تأتي حتى

األرواح؟ مستَقرُّ أين (2)

وأين سؤال: يربز وبالتايل مكان؛ إىل مكان من تنتقل فهي الجسد، إىل تعود األرواح كانت إذا
القبور، يف مطمورة األجساد كانت وإذا لها؟ مكاني تصوٌر هناك وهل األرواح؟ مستَقرُّ
التصورات بني األرواح ملستَقرِّ التصورات وترتاوح ما. مكاٍن يف تكون وأن بد ال فاألرواح
فقد موضوعها؛ مع تتناسب التي الروحية املكانية التصورات وبني ة، الفجَّ الحسية املكانية
كانت وإن برئ، يف فهي الكفار أرواح كانت فإذا الجابية؛ صناجة يف أو برئ يف األرواح تكون
ُمظِلم، ُمغَلٍق عميٍق مكاٍن يف الكافر روح أفضل. مكاٍن يف أي الجابية؛ يف فهي املؤمنني أرواح

إىل تَُرد املوتى أرواح أن صحيح خرب يف الرسول عن قط يأِت فلْم «الخرافات»؛ هذه حزم ابن يُنِكر 5

والجثث هللا، عند باقية األرواح هللا. عند األرواح وإن بيشء، ليست الجثث هذه إن املساءلة. عند أجسادهم
ليلة يصيلِّ قربه يف قائًما موىس رأى أنه النبي عن صح كذلك. والوفاة مرتان، الحياة بيشء. ليست
فُموارى جسده وأما روحه، رأى أنه شك وبال السابعة. أو السادسة السماء يف تاه أنه وأخرب اإلرساء،
كانت؟ حيث وتُسأل حينئٍذ، األرواح أفتُعذَّب قربًا، ى يُسمَّ روح كل موضع كان هذا فعىل شك؛ بال الرتاب

ص٨٩-٩٠). ج٤، (الفصل،
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عند القديمة التصورات إىل أقرب وهو ُمنري. مفتوٍح مسطٍَّح مكاٍن يف املؤمن روح أن حني يف
األرواح تكون وقد والنرصانية). (اليهودية ودياناتها والرومان)، (اليونان املنطقة شعوب
أم عاريًا ُمغَلًقا، أو مفتوًحا الفناء كان سواء فيها، وتدور حولها تحوم قبورها أفنية عىل
مفتوح فسيٍح مكاٍن إىل يحتاج الذي الطائر الروح طبيعة إىل أقرب تصور وهو مستوًرا.
إىل أقرب تكون أو قبورها، األرواح تُخطئ أَال الحالة هذه ويف فيه. الحركة تسهل حتى
قبورها أفنية فوق طائرة األرواح تظل وهل وهدفه؟ ُمنطَلقه يُخطئ الذي الزاجل الحمام
القرب، إىل الحياة عادت ما فإذا األرض؟ إىل ألصق مكاٍن يف وتستقر أحيانًا تهدأ أم نهار، ليَل
إىل جديد من تصعد والعذاب السؤال انتهى ما إذا ثم أقبية، إىل األفنية من األرواح تهبط هل
مع متَِّسق روحيٍّ مكاٍن يف األرواح تكون وقد والنشور؟6 البعث يوم إىل هكذا وتظل األفنية،
فقد الذر»؛ «عهد فيه تم الذي الربزخ وهو املكان، إىل منه الزمان إىل أقرب وهو طبيعتها،
وهي وشهادتها عهدها وأخذ الحاسة، العاقلة األنفس نفس وهي جملًة، األرواح هللا خلق
األجسام يف يُدِخلها أن وقبل آلدم، بالسجود املالئكة هللا يأمر أن قبل عاقلة رٌة مصوَّ مخلوقٌة
املوت. بعد إليه ترجع والذي الربزخ، وهو شاء، حيث أقرَّها ثم وماء، تراب يومئٍذ واألجساد
أرحام يف الرجال أصالب من املنحِدر املني من املتولِّدة األجساد إىل منها يبعث يزال وال
الربزخ إىل األرواح تعود الوفاة وبعد الدنيا. يف واختيارهم الناس امتحان يتم ثم النساء،
السعادة أهل أرواح الدنيا؛ السماء عند واملعراج اإلرساء ليلة الرسول رآها أتت. منه الذي
الخلط يتم وهنا العنارص». «منقطع عند يساره عىل الشقاء أهل وأرواح آدم، يمني عىل
األرواح وتعود مكان. الدنيا العنارصوالسماء ومنقطع زمان، فالربزخ واملكان؛ الزمان بني
وهي الساعة، قيام وحني والنشور البعث يوم القبور إىل الربزخ من األجساد إىل جديد من
األرواح وتنقسم اآلخر. لليوم استعداد بل القرب، يف ليست الثانية فالحياة الثانية. الحياة
تعجل كما مكاني. تصوٌر وهو يساره. عىل واألشقياء آدم، يمني عىل السعداء فريَقني:
تصوٌر وهو النار، إىل األشقياء أرواح وتتباطأ الجنة، إىل والسعداء والشهداء األنبياء أرواح
الخطأ، إمكانية تصور الصعب من يجعل األجسام قبل بالعهد البداية ر تصوُّ وإن زماني.

الروافض من قوم ذهب التناسخ. أصحاب قول بطالن من الرغم عىل األرواح، مستَقرِّ يف الناس اختلف 6
الجابية. هو يكون قد آخر بموضٍع املؤمنني أرواح وأن بحرضموت، برئ وهو بربهوت، الكفار أرواح أن

ص٩٠-٩١). ج٤، (الفصل، قبورها أفنية عىل األرواح أن إىل الحديث أهل عوام وذهب
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للشهادة.7 وإنكاًرا العهد، نسيان للنسيان؛ مصدًرا األرواح، من أقوى األجساد كانت وإال
يمكن شهادة عالم إىل الغيب عالم تحويل إمكانية عىل التدليل هي اإلرساء من الحكمة إن
عهد أنه عىل الذر» «عهد تأويل يمكن وال بالتجربة. ومعايشته بالحواس، إدراكه أي رؤيته؛
إال األرض عىل ُوجد ملا وإال لألمر، وإسقاًطا عليهم، ال للبرش حجة كان وإال بالطاعة، التزام
عىل املاهوي التصور هذا ُمقاِبل يف عَرٌض أنه عىل للروح اآلخر التصور يأتي لذلك مؤمن؛8
الواحدة. الثانية يف املرات آالف يفنى ثم يعود وقتنَي، يبقى ال عَرٌض فالروح جوهر؛ أنه
إىل العدم ومن العدم إىل الوجود من انتقال واملوت، الحياة صريورة متجدِّد، روٌح هو

وشهادتها، عهدها هللا وأخذ الحساسة، العاقلة األنفس وهي جملًة، األرواح هللا خلق حزم، ابن عند 7

واألجساد األجسام، يف يُدِخلها أن وقبل آلدم، بالسجود املالئكة يأمر أن قبل عاقلة رٌة مصوَّ مخلوقٌة وهي
فيها يبعث تزال ال املوت. عند إليه ترجع الذي الربزخ وهو شاء، حيث أقرَّها ثم وماء، تراب يومئٍذ
النساء، وأرحام الرجال أصالب من املنحِدر املني من املتولِّدة األجساد يف فينفخها الجملة، بعد الجملة
الدنيا؛ السماء عند اإلرساء ليلة الرسول فيه رآها الذي الربزخ إىل فرتجع يتوفاه، ثم الدنيا، يف هللا فيبلوهم
أرواح وتعجل العنارص. منقطع عند وذلك يساره، عىل الشقاء أهل وأرواح آدم، يمني السعادة أهل أرواح
أجسادها، يف بنفخها كلها األرواح عدد يتم حتى هناك األرواح تزال وال الجنة. إىل الشهداء وأرواح األنبياء
ويُحاَسب الثانية، الحياة وهي األجساد، إىل ثانيًا األرواح ويُعيد الساعة، فتقوم الربزخ، إىل برجوعها ثم
النعيم، جنات يف مقرَّبون فهم األنبياء أرواح أما أبًدا. مخلََّدين السعري يف وفريق الجنة يف ففريق الخلق؛
يف أيًضا الشهداء وكذلك به، أُرسي ليلة السموات يف رآهم أنه النبي أخرب اليمني. أصحاب غري وإنهم
يدخل ال قيل: القيامة؟ يوم املوقف لحضور الجنة من والشهداء األنبياء يخرج كيف قيل: فإن الجنة،
واملالئكة الدنيا. إىل وأخرجهما وحواء آدم فيها هللا خلق فقد القيامة؛ يوم قبل منها يخرج ثم أحٌد الجنَة
من خروج إنكار عىل املسلمون أجمع وقد الدنيا. إىل واألنبياء الرسل إىل برساالت منها يخرجون الجنة يف

ص٩١–٩٣). ج٤، (الفصل، أبًدا منها يخرج ال تفضًال دخلها من النار. إىل الجنة دخل
يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ آية من املأخوذ العهد األشاعرة تأويل حزم ابن رفض 8

أَْو * َغاِفِلنَي َهذَا َعْن ُكنَّا َّا إِن اْلِقيَاَمِة يَْوَم تَُقولُوا أَْن َشِهْدنَا بََىل َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل َوأَْشَهَدُهْم
،(١٧٢-١٧٣ :٧) اْلُمبِْطلُوَن﴾ َفَعَل ِبَما أََفتُْهِلُكنَا بَْعِدِهْم ِمْن يًَّة ذُرِّ َوُكنَّا َقبُْل ِمْن آبَاُؤنَا َك أَْرشَ ََّما إِن تَُقولُوا
حجة ويكون يُعَقل، ال والتأويل اللغة، من سند عىل تقوم وال دليل، بال دعوى ألنها «إذا»؛ بمعنى «إذ» إن
هللا أخربنا وقد مؤمن. إال األرض عىل يوجد ال أنه عنه ينتج وألنه لألمر، إسقاط ألنها عليهم؛ ال للبرش
أقام أنه فأخربنا فيه، حلوله قبل كان كما للجسد الروح فراق بعد يعود الذكر أن عىل ودلَّنا فعل، ا عمَّ
قبل اإلشهاد أن فصحَّ غافلني؛ هذا عن كنَّا إنا القيامة يوم نقول أن كراهيَة اإلشهاد بهذا الحجة علينا

ص٩٢-٩٣). ج٤، (الفصل، القيامة يوم وقبل الدار، هذه
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فإذا واملادة؛ الروح بني التوحيد عىل القائم العلمي التصور إىل أقرب تصوٌر وهو الوجود.9
لآلخر، أحدهما ومفارقة بينهما والتمييز والبدن الروح ثنائية عىل يقوم األول التصور كان
لإلنسان. النظرة أحادية وعىل والبدن، الروح بني التوحيد عىل يقوم الثاني التصور فإن
إحداهما من وينتقل اإلنسان، عليهما يتبدل حالتان إال واملوت الحياة أو والبدن الروح وما
اإلصالحية الحركات إحدى تركِّز امليتافيزيقيَّني التصوَرين هذَين مقابل ويف األخرى. إىل
إما القديمة؛ املتاهات يف الدخول دون واألولياء الصالحني قبور زيارة تحريم عىل الحديثة
اجتماعية، ظاهرٌة فاملوت للمسلمني؛ العميل السلوك عىل لرتكيزها أو الفكري، لقصورها
للعدل؛ وإنكار بالتوحيد، ورشك النفس، عىل االعتماد عن تخلٍّ وزيارتها بالقبور والتربك

والعملية.10 النظرية اإلنسان لقدرة أي

للمَلَكني؟ سؤال هناك هل (3)

وال حساب فال الجسد؛ إىل الروح عودة نتيجة اإلنسان عن نيابًة جوابهما أو املَلَكني وسؤال
املَلَكني سؤال هو الجسد إىل الروح إعادة من الهدف يكون وقد حياة. بدون جواب أو سؤال
يكون وقد الحساب. يوم قبل نفسه مكنون واستنطاقه فيه، وامتحانه قربه، يف للميت
اإلنسان؛ يرتدد وبالتايل القرب؛ حياة وإثبات الجسد، إىل الروح إعادة هو السؤال من الهدف
من السؤال إن أم السؤال، أجل من الجسد إىل الحياة إعادة هل معلول؟ وأيهما علة أيهما
جديٍد من اإلنسان يحيا أن دون الجسد إىل الروح تعود وقد الجسد؟ إىل الحياة إعادة أجل
وقد يُعاِرض، فقد كليًة اإلنسان ظ تيقَّ ما فإذا النائم؛ بُحلم أشبه يكون بل اليقظة، حياة

فال امليت مات فإذا وقتنَي؛ تبقى وال تفنى أعراض األرواح األشعرية، وبعض العالف الهذيل أبي عند 9

روح ثم تفنى، ثم روح له تحدث ينفك ال وأنه ذلك، قبل روحه غري اآلن اإلنسان روح أصًال، هناك روح
ج٤، (الفصل، زمانية ساعٍة من أقل مقداٍر يف وأكثر ألف ألَف يُبدَّل اإلنسان وأن أبًدا، وهكذا تفنى، ثم

ص٩٠-٩١).
صالح، عمل ألجل القرب عىل العكوف ة مرضَّ إىل يُشري فهو الوهاب؛ عبد بن محمد عند الحال هو هذا 10

التغليظ يف جاء ما باب املساجد. عليها بنى من أول وهم القبور، وعبادة الرشك وقع الرافضة وبسبب
من ولعن حياته، آخر يف ذلك عن الرسول نهى عبده؟ إذا فكيف صالح، رجل قرب عند هللا عبد فيمن
مع هللا دون من تُعبَد أوثانًا ونها يصريِّ الصالحني، قبور يف الغلو باب مسجًدا.» يُتَّخذ أن «أخىش فعله:

ص٤٥–٥٦). (الكتاب، منها واإلكثار قربه زيارة عن النهي أرسجها. من لعن األنبياء. قبور
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أجزاء إىل الروح عادت ما وإذا كربى. نومٌة واملوت صغرى، موتٌة والنوم يختار. وقد يفعل،
يتكلم كيف فيها؟ بالحياة هللا دفع التي الجسد أجزاء تتكلم فكيف جله، إىل وليس الجسد
وبال وفم، وصوت لسان بال منطوقة غري لغٌة هناك هل وشفتنَي؟ لسان بال وحده القلب
ومعظم والفهم الرأس بها ألن األعىل؛ النصف إىل الحياة تَُرد وقد وإدراك؟ وذهن عقل
كيًفا الوعي أليس الباقي؟ وترك جزء إحياء يمكن وكيف األسفل. النصف دون الحواس،
السؤال استعىص فإن مكان؟ يف يوجد أو الخالص الوعي يتجزأ وهل كم؟ دون خالًصا
بل الجسد، إىل الروح عودة يتطلب ال الحالة هذه يف فالسؤال للروح. يكون فإنه للبدن،
هو واألمثل امليت. الجسد سؤال من أفضل الخالص للروح والسؤال الروح. عودة مجرد
أين وإىل الروح؟ تأتي أين ومن البدن. وحضور الروح عودة برشط البدن يف الروح سؤال

األرواح؟11 مستَقرُّ وأين القرب؟ إىل وتعود الربزخ، من تأتي هل تعود؟

أهل وأنكرهما االستقامة، أهل أثبتهما قربه؟ يف اإلنسان يأتيان هل ونكري؛ منكر يف الِفرق اختلفت 11
ما كل ص١١٢). (النسفية، السمعية باألدلة ثابت ونكري منكر سؤال ص١٤٧). ج٢، (مقاالت، األهواء
ذلك جميع ألن به؛ والقطع به اإليمان يجب وصدق حق ذلك كل ونكري، منكر سؤال الرشع، يف ورد
اآلخرة، يف املستقبَلة األمور عن األخبار يف ورد ما كل ص٥١-٥٢). (اإلنصاف، العقل يف مستحيل غري
ج١، (امِلَلل، وجودها يف استحالة ال إذ ظاهرة؛ عىل وإجراؤها به، االعرتاف يجب حقٌّ … القرب سؤال مثل
الحق أهل إليه صار والذي ونكري. منكر مسألة منها بالسمع. املتعلِّقة اآلخرة أحكام يف باب ص١٥٧).
ورسوله، ربه عن بسؤاله املَلَكني وأمر امليت، إحياء عىل مقتِدر وهللا العقول، جوازات من فإنه ذلك؛ إثبات
من هللا وملهمها أجزاء، عىل السؤال يقع به. الحكم لزم السمع، شواهد له وشهدت العقل، زه جوَّ ما وكل
السمع، قواطع به وشهدت عقًال، مستحيل غري وذلك عليها، السؤال ويتوجه فيُجيبها، غريه، أو القلب
وقال ص٣٧٥-٣٧٦). (اإلرشاد، أظهرهم بني جلوسه مع واملالئكة الرسول رؤية إنكار مثل واإلنكار
الروح تُسأل قال كمن روح، بال البدن يسأل قال من وغلط فقط. األعىل نصفه إىل الروح تُعاد حجر: ابن
حياًة ليست حينئٍذ حياته ألن عليه؛ امليت اسم إطالًقا ينتفي ال البدن إىل الروح عادت إن ولكن بدن، بال
يتوقف ما والعلم والعقل الحواس من إليه ويَُرد النوم. كتوسط واملوت الحياة بني طة متوسِّ بل كاملة،
امليت، ويُسأل ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، السؤال حني الجواب رد معه ويتأتى الخطاب، فهم عليه
ولو حتى أعضائه، يف الروح له يُعيد هللا أن يبعد ال إذ أجوافه؛ يف السباع أكلت أو أعضاؤه، تمزَّقت ولو
واحد وقٍت يف جماعة مات وإذا كان. كما يُعيده أن ويحتمل لذلك، صالحة هللا قدرة ألن متفرِّقة؛ كانت
سؤال ص١٩). (الجامع، واحدة مخاطبًة الكثري الخلق ويخاطب جثثهم، تعظم أن جاز مختلفة، بأقاليم
بصوت تفهيًما إال يستدعي ال ذلك فإن وإمكانه. به الرشع لورود واجب؛ به والتصديق حق، ونكري منكر
وإحياؤه قلبه، باطن من بجزء بل بدنه، بجميع يفهم ال واإلنسان حياة، يستدعي وذلك صوت، بغري أو

ص١٨). الجامع، ص١٣٥-١٣٦؛ السالم، (عبد ممكن
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يف وهو اإلنسان دور يقترص وهل يُجيب؟ الحي وامليت امللكان يسأل ملاذا واآلن،
مرشوط والجواب الجواب، من أقوى السؤال إن اإلجابة؟ عىل العادية غري الظروف هذه
لذلك امُلجيب؛ ضعف عىل تدل اإلجابة أن حني يف السائل، قوة عىل يدل السؤال بالسؤال.
أو املحارض، لتحرير الرشطة أقسام يف يتم كما االستجواب، إىل أقرب والجواب السؤال كان
تسجيل هناك هل وشهود؟ اعرتاضات هناك وهل الجناة. عىل للتعرف املخابرات أجهزة يف
السؤال من الهدف وما واعرتاضات؟ وردود مناقشة للحساب؛ تسجيل هناك هل وتدوين؟
عىل وتُعَرض الدنيا، يف األعمال صحائف يف تدوينها تم قد سلًفا، معروفة اإلجابات وكل
وطلب املناقشة حساب كان فإذا بشماله؟ والكافر بيمينه املؤمن فيأتيها اآلخرة، يف اإلنسان
من أهم القرب يف املَلَكني سؤال يكون الخالص، اإلخباري العرض حساب من أهم العلية
يشء وكل الرد، يعلمون ومالئكته وهللا املبدئي املناقشة حساب وملاذا الختامي. الحساب
صحائف يف ومدوَّنة سلًفا، معروفة عليه واإلجابة السؤال ملاذا محفوظ؟ لوٍح يف لديهم
إىل أقرب الحالة هذه يف السؤال يكون إذن السؤال؟ قبل اإلجابة امللكان يعرف أال األعمال؟
التوبة. أو التعلم أو للمراجعة فرصة توجد ال ألنه الخادع؛ االختبار أو الكاذب االمتحان
من معروًفا ذلك أليس العصاة، بني من املؤمنني إظهار السؤال من الحكمة كانت وإذا
يفضح أن هللا صفات من وهل باملؤمنني؟ املالئكة أمام يتباهى أن إىل هللا يحتاج وهل قبل؟
أمام فيهم يشمت أو الكافرين هللا يفضح وكيف عيوبهم؟ سرت أم املالئكة أمام الكافرين
اآلخر، من مستمر له والدعاء امليت عىل والصالة القرب، يف وامليت زال، ما والزمان املالئكة
عن وماذا بالحرسة؟ والكافر بالغرور املؤمن ذلك يُصيب أال بعد؟ يِحن لم البعث ويوم
ويُدان الدفاع، قبل عليه الحكم يُصَدر وكيف َمنزع؟ القوس يف زال ما بأنه الكافر دفاع
الحساب قبل صغري بحساٍب أو الحساب يوم قبل بالحساب ألشبه هذا إن املرافعة؟ قبل
الفاصل، النهائي الحساب قبل حساب بتمثيل عليه، وتمرين الحساب عىل بتدريب الكبيرب،
املستقبل يرتاءى األوان. قبل الساعة هم هو هذا الساعة؟ قيام قبل الحساب يبدأ فكيف وإال
عن خالصة نظريٌة أسئلٌة كلها أنها والعجيب املايض. يف الحارض يرتاءى كما الحارض يف
عىل أولوية له اإليمان وكأن واألفعال، النُّظم عن عملية أسئلة وليس واملعارف، التصورات
والرسول هللا حول عقائدية كلها فاألسئلة العمل؛ عن مستقل وجوٌد له النظر وكأن األفعال،
املكلَّف. وواجبات اإليمان حقوق أو الرشيعة تطبيق حول عملية أسئلًة وليست والدين،
فتُعطى والكافر. املؤمن بني الصعوبة حيث من األسئلة تساوي عدم كله ذلك من واألعجب
وتصعب األول، الفريق إجابة تسهل حتى للكافرين؛ والصعبة للمؤمنني السهلة األسئلة
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الفرص. وتكافؤ العدل قواعد أبسط يناقض ما وهو وتحيًزا، محاباًة الثاني الفريق إجابة
وعدم املساعدة يف الغلظة، أو الرفق يف والشدة، الضعف يف السائلني أحوال تختلف وكيف
يف وغموضه، املوضوع وضوح يف قرصها، أو املدة طول يف والصعوبة، السهولة يف املساعدة،
أسهلًة املؤمنون يُعطى أن العدل من وهل السائلني؟ عدد ويف تكراره، وعدم السؤال تكرار
الرقيقة ومعاملتهم لهم املَلَكني مساعدة مع طويلة مدة يف واضحة موضوعاٍت يف سهلة
ودون قصرية مدة ويف غامضة موضوعاٍت يف صعبة أسئلًة الكافرون يُعطى حني يف معهم،
املؤمنني الفريَقني، من لكلٍّ واحدة األسئلة تكون ال وكيف غليظة؟ معاملٍة ويف مساعدة
عامة األسئلة تكون كما الكل؟ يف اآلخر يسأل بينما أجزاء، يف البعض فيُسأل والكافرين،
يكون حتى لهم؛ تعظيم بال األشخاص عن األسئلة وتكون اآلخر. للبعض وخاصة للبعض
الدنيا. يف الحال هو كما لهم، تبجيل وبال العظماء، من خوف بال الحكم عىل جرأة لإلنسان
قياس وكأن والسلب، النفي طريق عن اآلخرة بدايات عىل الدنيا أمور إسقاط عىل ذلك ويدل
إىل يؤدي ا ممَّ والعدل؛ التوحيد أصَيل يف العقليات أساس هو فقط ليس الشاهد عىل الغائب
من واألعجب املعاد. أمور يف السمعيات أساس هو أيًضا بل والتنزيه، بل والتشبيه، التجسيم
يساعدان وال اإلجابة، يف املؤمن امللكان يساعد عندما االمتحان يف غش حدوث هو كله ذلك
عنوة، الخطأ يف يُوِقعاه حتى الكافر؛ عىل التدليس حد إىل باملَلَكني يصل األمر إن بل الكافر،
وكيف خطئه! عىل له جزاءً النهائي؛ الحساب بعد اآلخرة ويف القرب يف يُعذَّب ذلك بعد ثم
بالتدليس يقومان ذلك بعد ثم املالئكة، لعصمة طبًقا الخطأ من معصوَمني امللكان يكون
إذا خاصًة اإللهية، الرحمة يناقض ما وهو عذابًا، وعذابه شقاءً، شقاءه فيزيدا الكافر، عىل
أن بد ال وهل النجاة؟ أجل من للعصاة فرصة إعطاء هو املَلَكني سؤال من الغرض كان
سديٌد جواٌب الكافر لدى يكون وقد بالرضورة؟ الكافر يرسب وأن بالرضورة املؤمن ينجح
ويكون أصيل، إبداٌع الكافر عند يكون قد والرياء. النفاق إال املؤمن لدى يكون وال رصيح،
تناقض وبالتايل العدل؛ تناقض كامتحان السؤال ظروف أن يبدو مميت. تقليٌد املؤمن عند
تتفق حتى السمعيات؛ تأويل ويُعاد العقليات، تبقى الحالة هذه ويف العقليات. السمعيات
توقيع إىل االمتحان األمر ويتجاوز العدل.12 ألصل طبًقا املعاد أمور وتُفَهم العقليات، مع
املعرفة بعدم اإلجابة وكأن خطئه، أو جهله عىل له عقابًا باملرزبة الكافر فيَُرضب العقاب،

دينك؟ وما ربك؟ من نبيه؛ وعن دينه وعن ربه عن العبد فيسأالن القرب، يدخالن ملكان وهما 12

يُلَهم املؤمن ص١١٢-١١٣). (التفتازاني، محمد ونبي اإلسالم، وديني هللا، ربي فيقول نبيك؟ ومن
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معه عقله دام ما اإلنسان أن والحقيقة علم. بغري يفتي من يخطئ أنه حني يف خطأ،
بتالبيب يأخذ وأن السائل، إىل املسئول من يتحول أن عىل قادر بل اإلجابة، عىل قادر فهو
املسئول ويصبح اآلية، فتنقلب ورسولهما، ودينهما ربهما عن بدوره ويسألهما املَلَكني
القرب، فتَّانا هما السائالن وامللكان القربة، فتنة هو السؤال هذا مسئوال. والسائل سائًال
فتنة القرب يف يكون وملاذا القرب! حتى الفتن تُالِحقه حتى الحياة فتن تكِفه لم اإلنسان وكأن
هناك يكون ال وملاذا يألفه؟ لم جديد عالٌم وهو إليه، الدنيا من انتقل قد وامليت ُمظِلم، وهو
والصمت؟ والضغطة والقبضة والظلمة والوحشة الوحدة عذاب العقاب، تخفيف من نوع
يف واملالئكة الجن عاشت وهل واملالئكة؟ أللجن القرب؟ يف املَلَكني سؤال يكون وملن
ويف الدنيا، يف وُمحاَسبة مكلَّفة هي وهل الرتاب؟ وواراها أجسادها ُدفنت ثم وماتت الدنيا
هذه ويف والجن. املالئكة باستثناء للجميع السؤال يكون قد اآلخرة؟ يف فتنة إىل حاجة
مكلَّفون هم هل الجن؟ يُسأل ال وملاذا مكلَّفني؟ غري ألنهم هل املالئكة؟ يُسأل ال ملاذا الحالة،
يتم قبور والجن للمالئكة وهل مثلنا؟ أمًما داموا وما مثلنا، رسٌل لهم دامت ما اإلنس مثل
اإلنسان طاعة الجن يمنع وكيف نحن؟ نموت كما والجن املالئكة تموت وهل فيها؟ السؤال
الجن عمل يصطدم وبالتايل فيه؛ معايصاإلنسان عن املسئول هو أيكون رمضان؟ شهر يف
الذي ومن رمضان؟ شهر يف الجن يُسَجن وكيف ألفعاله؟ اإلنسان وخلق العدل أصل مع
السؤال من األنبياء يُستثنى وقد وأين؟ وكيف؟ انوه؟ سجَّ هم ومن بعد؟ فيما رساحه يُطِلق
القرآن، وُقراء والشهداء والصدِّيقون بالجنة ون املبرشَّ والعرشة بية والصِّ املسلمني وأطفال
وحملة القرآن ُقراء بني الفرق فما واإلعجاب! االختصاص حسب االستثناءات تتواىل وقد

حق يف أكثر أو مرة وقوله بامِلرزبة. فيُعذَّب أدري، ال يقول الكافر بخالف أصًال، يُعذَّب فال الجواب
العروس. نومَة نَم للجواب: ق ُوفِّ إذا له ويقوالن باملؤمن، يرتفقان ص٦٢-٦٣). (العقباوي، املؤمن
إيمان من العباد كتمه ما إظهار السؤال حكمة ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، والكافر املنافق وينتهران
املالئكة عند يُفتَضحون وغريهم املالئكة، بهم هللا يُباهي الطائعون فاملؤمنون عصيان؛ أو وطاعة وكفر
له: فقلت النوم، يف أبي رأيت قال: أنه عمر بن هللا عبد عن ويُروى ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري،
فأخذت ربك؟ من يل: فقاال جاءاني لقد هو. إال إله ال الذي وهللا إي فقال: حق؟ ونكري منكر أبت، يا
الفاروق، فإنه دعه؛ لآلخر: أحدهما فقال ربكما. من تعرِّفاني حتى عنكما أُخيل ال لهما: وقلت عليها،
فتَّانا أتاك إذا حالك كيف لعمر: قال أنه النبي عن ُروي كما ص٥١-٥٢). (اإلنصاف، الجنة أهل رساج
ال إذن عمر: فقال نعم. النبي: قال معي؟ عقيل ويكون الحالة هذه مثل يف أفأكون عمر: فقال القرب؟

ص٩١). الفقه، (رشح أُبايل
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يكون أال القلوب؟ وأصفياء النية وحسني الناس وبسطاء األطفال بني الفرق وما العلم؟
هؤالء إن أم لألعمال؟ طبًقا الحكم يصدر أن قبل سلًفا والحكم االستحقاق، قانون ضد ذلك
عن وماذا مداولة؟ بعد إصدار إىل حاجة يف ليست ُمسبًَقا، معروفة بديهيٌة أحكامهم جميًعا
السيئة تحجب الكبرية الحسنة ألن هل العصمة؟ عدم حالة يف وذنوبهم األنبياء معايص
عن األنبياء يُسأل كيف السؤال، عدم حالة ويف والتكفري؟ اإلحباط لقانون طبًقا الصغرية
عن األنبياء يُسأل وكيف عليها؟ واملؤتَمنون بها واملبلِّغون وحملتها رسلها هم نظرية عقائد
بية الصِّ يُسأل وكيف بها؟ إيمانهم أو علمهم يف شكٍّا هناك وكأن خاصًة والوحي، جربيل
عدم أو السؤال يف يُساوى وكيف التكليف؟ سن قبل وهم نظرية عقائد عن واألطفال
واملرسلني األنبياء خاتم محمد يُسأل وكيف والرسل؟ بية الصِّ أو واألطفال األنبياء السؤال
اإلخالص سورة قرأ من أو تبارك، سورة ُمالِزم يُسأل ال وملاذا واألمم؟ الرسل عىل والشاهد
تتفاضل وهل إنقاذ؟ القرآن يف هل ليلتها؟ أو الجمعة يوم مات من أو ثالثًا، مرضه يف
فلكل تحديده، يف له حيلة ال واإلنسان األسبوع أيام يف املوت يتفاضل وهل القرآن؟ سور
هناك وهل صحته؟ يف يقرؤه ن ممَّ أخوف مرضه يف القرآن يقرأ من أليس كتاب؟ أجل
النجاة فرصة له تُعَط ولم غيلة، مات فقد بالطاعون مات ومن املوت؟ أسباب يف تفاضل
دون الفجائي واملوت القلبية، والسكتات الطريق، بحوادث أشبه هنا والطاعون والتوبة.
والقديسني األبطال تقديس عن يعربِّ الذي الشعبي الخيال إىل أقرب ذلك كل يكون قد إعداد.
للسهولة نظًرا أخرى عىل سورة وتفضيل الجمعة، ويوم القرآن وتقديس العلماء واحرتام
«يس» سورة قراءة مثل للمواقف، املطابقة املوضوعات أو اإلجرائية، واملقتضيات العملية

املقابر. عىل
وهل سلًفا؟ معروفة واإلجابة ذلك يتم فكيف املؤمنني، دون للكفار السؤال كان وإذا
أيًضا فالجواب الكافرين، مع أيًضا للمؤمنني السؤال كان وإذا عميل؟ أم نظري الكفر
املؤمن يُلَهم وكيف الكافرين. عن تمييزهم أمكن وملا مؤمنني، كانوا ملا وإال سلًفا، معروف
املؤمن وهل االمتحان؟ يف غش أنه إىل باإلضافة أعمى، إيمانه وكأن يعرفه، ال وكأنه الجواب
الكافر يرضب وملاذا وتصديقه؟ وإيمانه علمه من واإلجابة النفس عىل االعتماد عن عاجز
الحساب وساعة حان، قد وقته وكأن العذاب إليه ويَُرسع يشء، يف املؤمن مثل يُساَعد وال
والحساب النظرية، املسائل عىل يكون فهل وحدهم، للمسلمني السؤال كان وإذا حلَّت؟ قد
ُمسبًَقا املسلم يعرفها واإلجابة عنها السؤال فائدة وما األفعال؟ عىل بل النظريات، عىل ليس
السؤال كان وإذا األمة؟ يف املسئول فمن كلها، لألمة السؤال كان وإذا مسلًما؟ كان ملا وإال
وكيف األنبياء. رسالة تِصلهم لم الذين حتى مكلَّفون، مسلمون كلهم فالناس كلها، لألمم
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يكون وهل تصوراتهم؟ دون أعمالهم منهم لنا كتاب، أهل وهم والنصارى اليهود يُسأل
وكيف الجميع؟ فيها يتساوى التي أعمالهم عن أم ورسلهم، الخاصة عقائدهم عن السؤال

األرض؟13 أطراف كل يف األمم كل ولدى األموات، كل امللكان يحاسب
هذا؟ فعلت لَم سؤال: يف العلة طلب عىل القائم املناقشة حساب بني فرق هناك وهل
أساس والتعليل لك؟ وغفرته هذا فعلت سؤال: يف اإلخبار عىل القائم العرض وحساب
وكل التعليل عن يُسأل وكيف سؤاًال. ليس اإلخبار أن حني يف الحق، السؤال وهو الرشع،
وأهداف يشء. لكل فاعًال هللا دام ما الكسب، ونظرية الجرب عقيدة يف خاصة معلوم، يشء
كانت إذا العرض حساب من الفائدة وما األفعال. خلق يف أيًضا معلومة ودوافعه اإلنسان
وهو الفعلية املساءلة وضع يف فيها املسئول يكون ال وبالتايل قبل؛ من أُعطيت قد املغفرة

سورة قرأ ومن تبارك، سورة وُمالِزم والشهداء، والصدِّيقني واألنبياء املالئكة لغري املَلَكني سؤال 13

ومن واألبله، واملجنون، يُطَعن، لم ولو الطاعون زمن مات ومن واملطعون، ثالثًا، مرضه يف اإلخالص
ص٦١–٦٣). (الدردير، األطفال سؤال وعدم الجن، بسؤال السيوطي وجزم ليلتها. أو الجمعة يوم مات
وال عذاب عليهم ليس األنبياء ص١١٢-١١٣). (التفتازاني، البعض عند لألنبياء وكذا سؤال للصبيان
ون املبرشَّ العرشة وكذا القرب، يف سؤال وال عذاب عليهم ليس املسلمني أطفال وكذلك القرب، يف سؤال
هذا فعلَت يُقال: جميًعا. والصحابة فلألنبياء العرض حساب أما املناقشة. حساب عليهم ليس بالجنة
املؤمنني أمة معَرش لنا السؤال ص١٥٦). (الدر، فعلت؟ لَم له: فيُقال املناقشة، حساب أما لك. وغفرُت
واملنافق؛ املؤمن، يسأل وإنما يُسأل، ال الكافر بأن قال الذي الرب عبد البن خالًفا والكافرين، واملنافقني
خاص السؤال هذا ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، خالفه عىل والجمهور الظاهر. يف اإلسالم إىل النتسابه
يُسألون وقيل يُسألون. ال أنهم فالحق األنبياء؛ سؤال بعدم األثر ورد أمته. مع نبي وكل األمة، بهذه
وكالصدِّيقني خالف، محلَّ األعظم سيِّدهم يكون أن ينبغي وال عليهم. أُنزل الذي والوحي جربيل عن
اإلتيان بامُلالَزمة واملراد لهم. الخرب بلوغ حني من ليلة، كل تبارك لقراءة وامُلالِزمني وامُلراِبطني والشهداء
سورة وهكذا ذلك. قبل أو النوم عند قرأها سواء بعذر، مدة الرتك يرضُّ فال األوقات، غالب يف بها
يف بغريه أو بالطاعون وامليت البطن، ومريض أحد»، هللا هو «قل موته مرض يف قرأ من وكل السجدة،
سؤاًال يُسألون املعركة وشهداء األنبياء غري أن والراجح إلخ. … الجمعة ليلة وامليت محتسبًا، صابًرا زمنه
بسؤال الجالل وجزم املالئكة. سؤال عدم والظاهر األطفال. بخالف للمكلَّف السؤال ولبعضهم! خفيًفا
البعض وعند سؤاًال، ولألنبياء لألطفال أن البعض عند ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، لتكليفهم الجن
بهذه خاص السؤال ص١٨٩-١٩٠). الفقه، (رشح قطًعا لهم مغفور والشهداء املسلمني صبيان اآلخر
من الطاعون كان وإذا بالوقف. جماعة وقال األمم، جميع يف عام القيم ابن وعند األكثر، قول عىل األمة
(العقباوي، اإلنسان طاعة تعطيل من رمضان يف ويُمنَعون سجنهم؟ مع رمضان يف يقع فكيف الجن،

ص٦١–٦٣).
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القرب حياة سادًسا:

يقع ومتى العلية؟ من ملسئولني متميِّزة أوضاٍع يف شكلية مساءلٌة وكأنها سلًفا، اإلجابة يعلم
الدفن بعد وليس البعث، ُقبَيل يكون فذلك الصور، يف النفختنَي بني السؤال كان إذا ذلك؟
إذن هو هل بالعذاب. واإلحساس الروح عودة تقبُّل عىل قادًرا طريٍّا زال ما والجسد مبارشًة
وسيعرف سيتمُّ الحساب كان إذا منه الفائدة وما الحارض؟ يف ورؤياه للمستقبل استباق
كيف الحال؟ يف تموت واملالئكة النفختنَي بني املَلَكني سؤال يتم وكيف النتيجة؟ اإلنسان
أن بعد ولكن الدفن، قبل املوت بمجرد السؤال يبدأ ال وقد تموت؟ مالئكة من السؤال يصحُّ
واألمل، اليأس والعويل، الرصاخ حياة وحوله أهله، بني امليت زالت ما الدفن فقبل يُدَفن؛
يطويه إن وما النسيان. يطِوه لم الذاكرة يف زال ما فالفقيد عليه. والرتحم للفقيد الحب
تتفاوت السؤال لحظة وكأن التفرغ، بعد السؤال ويبدأ املتصلة، الحياة تبدأ القرب ظالم
سهل فإذا الدفن.14 بَُعيد الزمان أول وبني البعث ُقبَيل الزمان آخر بني والدنيا، اآلخرة بني
قرب، له يُعَرف ولم امليت، يُدَفن لم لو يحدث فماذا املكان. حل يصعب فإنه الزمان حل
لو وماذا الحريق؟ يف رماد إىل ل تحوَّ الذي أو اليم، طواه الذي أو السبع، أكله الذي مثل
إثر الجماعية املدافن يف غريه بعظام عظامه اختلطت لو وماذا آخر؟ إىل قرب من امليت انتقل
وماذا بالعربية؟ السؤال؟ يتم لسان وبأي املسلمني؟ عامة مقابر يف أو والحروب، الكوارث
معرفة يتطلب ا ممَّ بلسانه؛ واحد كل يُسأل أم بالرسيانية؟ أم بالعربية؟ الناطقني غري عن
التخفيف العدل من وهل منهما؟ واحد يكفي أم امللكان يسأل وهل اللغات؟ بكل املَلَكني
وهل مًعا؟ امللَكني بسؤال اآلخر البعض عىل والتصعيب واحد، مالك بسؤال البعض عىل
أن العدل من وهل امتحاننَي؟ غريه يجتاز وأن واحًدا، امتحانًا إنسان يجتاز أن العدل من
سؤال من أكثر اآلخر يُسأل وأن مرات، ثالث أو أسئلة ثالثة أو واحًدا سؤاًال واحد يُسأل
آخر يُسأل وأن أيام، سبعة أو واحًدا يوًما واحد يُسأل أن العدل من وهل مرة؟ من وأكثر
امِلراس، صعب الطالب أن عىل تدل االمتحان مدة وطول األسئلة كثرة إن صباًحا؟ أربعني
القليلة األسئلة عىل الجاهزة األجوبة صاحب من أكثر والجدل والحوار الصعود عىل قادر
عىل يقوم امتحان األول للصغار. امتحان والثاني للكبار، امتحان األول الوجيزة. املدة يف
معروفة أجوبٍة عىل خطأ أو صواب عالمات وضع مجرد عىل يقوم والثاني واملقال، الرأي

ص٢٢٦–٢٤٥). (األصول، الصور يف النفختنَي بني يكون القرب يف املَلَكني سؤال القدرية، بعض عند 14

(العقباوي، القيامة يوم يقوم منه الذي القرب يف إال يُسأل وال يُدَفن، حتى للميت سؤال ال األشاعرة، وعند
ص٦١–٦٣).

385
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كلها؟ عنها يُسأل واآلخر اعتقاداته، بعض عن بعضهم يُسأل أن العدل من وهل سلًفا.15
يف والثاني املقرر، من جزء يف األول خصَمني؛ ملتسابَقني امتحان إقامة العدل من هل
وأمر الشهادتنَي مثل قولية ولسانيٌة خالصة نظريٌة االمتحان موضوعات وهل كله؟ املقرَّر
الرجل؟ هذا يف تقول ماذا بمحمد: اإليمان مثل الشخصية األسئلة أن صحيٌح التوحيد؟
وحتى املرتاب، عن اإليمان يف الصادق ليتميز لألشخاص؛ التعظيم عدم منها القصد وإنما
عىل تدل ال قد واحد من بنعم اإلجابة ولكن السؤال. موضوعات عن التقديس هالة تُنَزع
بداية فالشك األبد؛ إىل الشقاء تستدعي ال آخر من أدري بال اإلجابة أن كما الفعيل، الصدق
يعلم ال ومن جهل، فقد علم بغري أفتى ومن بتقليد، إيمان من خري بربهان وعلم اليقني،
يعارضصورة ما وهو الحد، هذا إىل البرش تعذيب باملالئكة يليق وهل أعلم. هللا يقول فإنه
دائًما امللَكني صورة تصبح وهل البرشية؟ التجربة ويف الشعبي الخيال يف ووصفه املالك
السؤال. حني امللكني وقوف مكان تحديد يصعب أنه كما املوت؟ ملك عزرائيل، صورة هي
إىل رأسه قمة من بامليت لإلحاطة القدَمني؛ عند واآلخر الرأس، عند منهما واحد يِقف قد
الوقوف تتطلب الرشف يف رتبته إن أم القدَمني عند املالك وقوف يجوز وهل أخمصقدَميه.
عىل من يساره عىل والثاني الرأس، يمني عىل األول القدم؟ من أرشف فالرأس الرأس، عند
يصل وهل واللسان. والشفتنَي األذننَي من قريبان اإلنسان، عىل محموالن وكأنهما الكتَفني،
أمتار، بضعة مساحته تتجاوز ال الذي القرب يدخالن بحيث القليل الحد هذا إىل امللَكني حجم
والروائيات الشعبي والخيال واحًدا؟ شربًا تتجاوز ال مساحة يف اإلنسان رأس عىل ويقفان
بني ما إىل البعض حجم يصل اإلنسان، حجم من بكثري أكرب الحجم حيث من املالك تجعل
تزداد وكلما لهما، واملعاونني امللَكني وصف يف التفصيالت تزداد وقد واألرض! السموات
اللون عنرص فيدخل الشعبي؛ الخيال نسبة تزداد كما الرواية، يف الشك يزداد التفصيالت
واآلخر داكن أحدهما لونان وهما زرقاء، واألخرى سوداء العيننَي إحدى فتكون العيون، يف
بياض مثل السماء وزرقة واألبيض، األسود مثل والكفر، اإليمان والرش، الخري لونا فاتح،
زرقة تعني وقد والقبح. البشاعة لون فالسواد العيننَي؛ أسودي كالهما يكون وقد القلب.

أحدهما يسأله من ومنهم عليه، تشديًدا جميًعا امللكان يسأله من فمنهم مختلفة؛ املسئولني وأحوال 15

أن الجالل، وعن ثالثًا. أو واحدة مرًة ويسأله رأسه، عند واآلخر رجَليه تحت أحدهما عليه؛ تخفيًفا
قال ملن خالًفا الصحيح، عىل بلسانه أحد كل ويسأالن صباًحا، أربعني والكافر أيام، سبعة يُسأل املؤمن

ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، بالرسياني
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املعنى ل تحوَّ ثم بياضها، يظهر حتى القبور؛ إىل والتحديق البرص تقليب مجرد العني
رأس بها يرضب حديد من ِمطرقة بيده أحدهما يحمل وقد شيئي. وصٍف إىل اللغوي
للمؤمن يرتاءى بينما الرضبة، وجع من فيصيح وشكِّه، الأدريته عن يعربِّ عندما الكافر
عىل واإلجابة االمتحان اجتيازه بعد النار من مقعده هللا أبدل أن بعد الجنة من مقعده
امُلراِقب بدور يقومان ورومان، ناكور مثل مساعدة، أخرى مالئكٌة تظهر وقد السؤال!16
«رقيب امللكان ى يُسمَّ وقد والجواب! السؤال محرض يفتح أو االمتحان، رومان يُعِلن العام!
رومان يسبقهما قد ولكن ونكري، منكر يف الحال هو كما األول، من أعنف الثاني وعتيد»،
مجال وال الدنيا. يف عمله ما يكتب وأن كتابيٍّا، االمتحان يجتاز أن امليت من يطلب الذي
وبأن أصبعه، القلم بأن رومان يُخِربه إذ قرطاس؛ وال مداد وال له قلم ال بأنه العرتاضامليت
عالمة األبيض الريق يرتك وهل األصبع؟ يكتب وهل قرطاسه! الكفن وبأن ريقه، املداد
كل ن يُدوَّ ألْم األشقياء؟ ألعمال خاصًة للكتابة الكفن رقعة تتسع هل أو أبيض؟ كفن عىل
وما الدنيا؟ يف فعله كلَّ ميت وهو اإلنسان يتذكر وهل األعمال؟ صحائف يف قبل من يشء
لم الذي أو مبتورتان، ويداه ُدفن من يكتب وكيف للنفس؟ إنقاذًا الخري؛ إال يكتب أال املانع
يكتب وأين النريان؟ التهمته أو اليم، ابتلعه أو السبع، أكله أن بعد جسد بال وكان يُدَفن
األهل مغادرة بعد املوتى دافنو أو املقابر، لصوص كفنَه رسق من أو كفن، بال ُدفن من
ما هول من مداد حلقه يف يُعد ولم ريقه، جفَّ من يكتب وبماذا الدفن؟ مراسم وإنهاء
من قطعة رومان يقطع أن يجوز وهل الكتابة؟ يعرف ال الذي األمي يفعل وماذا يرى؟
خيط بال عنقه عىل رومان يعلِّقها ثم أعماله، امليت عليها يكتب كي الجسد؛ فيعرِّي الكفن،
ُمغطَّى الجسد عاري امليت فيصبح الكفن، يكِف ولم القطعة، طالت لو وماذا مشبك؟ أو
ا ً متحرسِّ يظهر لم وإن الكافر، إجابة سماع بعد منتًرصا يًا متشفِّ إبليس يظهر وقد الذقن؟

تفرق وعند دائًما فيه يستقر الذي القرب يف الدفن تمام بعد أعيُنهما، أي أزرقان؛ أسودان ملكان 16

الجنة، من مقعًدا به هللا أبدلك قد النار، من مقعدك انظر للمؤمن: يقوالن االختيار بعد فيقصدانه. الناس،
بِمطراق ويَُرضب تليث! وال وريت له: فيقوالن أدري. ال الكافر: أو املنافق يقول وعندما جميًعا. فرياهما
ص٥٨-٥٩؛ الخريدة، (رشح التقليد غري يليه من يسمعها صيحًة فيصيح أحدهما، يد يف حديد من
كناية بالسواد وصفهما أن أو واملنكر، الهيبة من السواد يف ملا الحقيقة؛ عىل أسودان ص٨٦). الحصون،
النظر وتحديد البرص، بتقليب وصفهما العني بزرقة واملراد زرق. أعيُنهما أن أي أزرقان؛ املنظر. قبح عن
(املطيعي، يعاديه من إىل العدو ينظر كما بياضها وظهر انقلبت إذا نحوي، عينه زرقت يُقال القبور. إىل

ص٦٧-٦٨).
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حتى القرب من ركن يف إبليس يقعد قد الصورة تكتمل ولكي املؤمن. إجابة عىل حزينًا
أية توجد وال النبي يُثِبت وال التكليف. وقت الوقت وكأن لحظة، آخر حتى غوايته يستكمل
يف لإلنسان مساعًدا الوحي كان عندما الدنيا يف الحال كان كما امليت، ملساعدة منه رقية
بال وحيًدا يكون مماته بعد ولكن ُمِعني، له كان حياته يف اإلنسان وكأن الغواية، مقابل

نصري.
أنه لإلنسان يُخيَّل إذ النفيس؛ األساس إىل يُلجأ الصعوبات هذه لكل حل وإليجاد
ومكان، زمان كل يف نفسه، الوقت يف وللجميع له فهما ني، خاصَّ له ملَكني بني ُمحاَسب
املوت، تجربة إنسانية؛ تجربٍة عىل يدل شعبي خيال أو إحساسشعوري مجرد األمر وكأن
اإلنسان ويظل املوت. بعد يحدث قد ملا وأفعاله بسلوكه املهموم اإلنسان يتخيَّله قد وما

القرب!17 حياة يف املوت، بعد ما حتى واإليقاع بالغواية ُمطاَرًدا
لم والتي الضعيفة، واألخبار الروايات من يأتي إنما الوصف هذا كل أن والحقيقة
من مادتها مستِمدَّة رة املتأخِّ الرشوح بها امتألت بل املتقدِّمة، العقائد كتب عليها تعتمد
التآليف فيه تكثر مستقالٍّ موضوًعا أصبح أن بعد الدين، أصول علم عن مستِقلَّة تآليف
وانهيار املجتمعات وهزائم الزمان وأحزان العرص مآيس عن تعويًضا االنحطاط؛ فرتات يف
البدن، هزيمة بعد للروح وكانتصار الدنيويات، عن كتعويض األُخرويات فتنشأ الدول؛
رشوط فيها تتوافر ال وأخبار روايات كلها الحارض. يف الكرب ازدياد بعد املستقبل يف وكأمٍل

ج٢، (البيجوري، رومان له يُقال ملك قبلهما يجيء إنه وقيل ناكور، له يُقال ملك هناك قيل 17

ويقول الدفن، من االنرصاف عند امليت يأتي ملك وهو رومان، ى يُسمَّ ملك معرفة من بد ال ص٦٧–٦٩).
فيقول قلم. وال قرطاس وال دواة معي ليس العبد: له فيقول الدنيا. دار يف تعمل كنت ما اكتب له:
قطعة، كفنه من له فيقطع كفنك. من والقرطاس ريقك، ومدواك أصبعك، قلمك هيهات! هيهات! امللك:
امللك يطويها ثم ال، أم الدنيا دار من كاتبًا كان سواء الدنيا، دار يف منه صدر ما جميع فيها فيكتب
يف األموات تعدَّدت وإن ميت، لكل أنهما والراجح ونكري، منكر ص١٩). (الجامع، عنقه يف له ويعلِّقها
غريه. قرب يف ليسا امللَكني أن ويرى غريه، عن سمعه هللا ويحجب املسئول، أنه ميت كل فيتخيل وقت كل
اسم وناكور. رومان بزيادة أربعة وقيل االسم، بذلك يان يُسمَّ ملكان ميت فلكل السؤال؛ مالئكة تعدد
يف التلجلج هي وقيل القرب. فتنة عني هو السؤال وهذا ص٥٢-٥٣). (العقباوي، ومبرشِّ بشري امللَكني
امللك قول عند أنا بأني نفسه إىل يُشري القرب، زوايا من زاوية يف إبليس حضور من ورد ما وقيل الجواب.
السؤال عند له امليت رقية وال النبي حضور يثبت ولم ربي. بهذا جوابه منه مستدعيًا ربك من للميت

ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري،
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إىل ترتقي حتى وال بل العادات، ومجرى والحس العقل مع االتفاق مقدمتها ويف التواتر،
يشء منها يِرد لم العميل. أو النظري اليقني تعطي ال النحو هذا عىل وهي اآلحاد. أخبار
النظرية التفصيالت هذه كل الصحيح الحديث يف وليس القرآن، وهو األول الوحي أصل يف
ترتبط وال البلوى، بها تعمُّ ال أمور فهي الناس؛ حياة وتوجيه العميل السلوك تهمُّ ال التي
التجارب ليست وهي البرشية، التجارب تحليل عىل بناءً فهمها يمكن إنما األمة. مصالح بها
مثل املرض أو النوم مثل منها، الصحيح القرب حياة إلثبات رون املتأخِّ عليها يعتمد التي
من نشاهده وما النفس، عجائب القدماء اه سمَّ ما أو العقلية، األمراض وباقي الهلوسة
املوت قهر يف الرغبة مثل العادية، البرشية التجارب بل اليقظة، أو النوم يف خياالت أو صور
وقد األعمال.18 نتائج ب وتحسُّ األمور، عواقب من والخوف الحياة، واستمرار وتجاوزه،
واستدراك الذات عىل والرقابة هللا، من خوًفا وحسابها، النفس مراقبة يف ذلك أهمية تبدو
وتعذيب العامة، املباحث يف يحدث كما استجواب إىل حوَّلها الشعبي الخيال ولكن األمور،
قياًسا األمن؛ أجهزة بها تقوم كالتي اعرتافات وتسجيل العامة، املخابرات يف يحدث كما
تحوَّلت ثم أسماء مجرد البداية كانت وقد الخيال. إىل الواقع من ونقًال الشاهد، عىل للغائب
ذاتها من موضوعات وخلقها واالجتماعية، الفردية الحية التجارب ر تحجُّ بعد أشياء إىل
هو منكر يكون قد صنعه. الذي وخياله بوهمه اإلنسان فيسعد معها، وتتعامل صها تشخِّ
األسماء تتحول ملَكني. أو شخَصني وليسا بذلك، عليهما الحكم هو ونكري والقول، العقل
شخصيات وتصبح وتحيا تتشخصاألشياء ثم أشياء، إىل هذه تتحول ثم مستقلة، معاٍن إىل

وهو ص٢٧٥-٢٧٦). ج٢، (الدواني، انتبهوا» ماتوا فإذا نيام، «الناس حديث ذلك لتأييد ويُذَكر 18

وال ونكري»، «منكر نُشاِهد وال امليت، نرى املعتزلة: اعرتاض عىل ا ردٍّ الغزايل عليه يعتمد الذي األساس
وسماعه لجربيل النبي مشاهدة يُنِكر أن يلزمه هذا والجواب: امليت. صوت وال السؤال يف صوتهما نسمع
وما النائم يُشاِهده ما وإنكار ذلك، يُنِكر أن للرشع مصدِّق يستطيع وال جوابه، جربيل وسماع كالمه،
وعذابه، القرب سؤال ص١١٠). (االقتصاد، قذرة نطفة من اإلنسان خلَق أعجَب وما األصوات. من يسمعه
ولو فقط. للبدن وال فقط للروح ليس االستفاضة، بلغ حتى عديدة مرَّاٍت الصحيح الخرب بهما ورد
لوجب والعمل القول دون باالعتقاد كان ولو املجرد، الروح لوجبت املجرد باالعتقاد امللَكني خطاب كان
فهًما استدعى حيٍّا الرجل كان لو وجوابًا. عقًال يقتيض خطاب لكنه مخصوص، نحٍو عىل الجسد حرش
كان وإن بالجواب. مستقلة وهي مخصوصة، والناطقة اإلنسان من الفاهمة واألجزاء وجوابًا، للخطاب

ص٤٦٩). (النهاية، كله للشخص الحرش يكون السكران، أو كالنائم مستشِعر غري الشخص
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منكر للكافر وبالنسبة وبشري، مبرش للمؤمن فهما املسيح. ألقاب يف الحال كان كما حية،
اإلنسان بها يعربِّ ألفاظ إنها بل اإلنسانية، التجربة عىل بدالالتها تعربِّ أسماء هي ونكري.
ثم أشخاص، إىل ثم أشياء، إىل ثم معاٍن، إىل األسماء تتحول ثم الحياة، يف تجاربه عن
والسلب اإليجاب لعواطف طبًقا معه أو اإلنسان ضد العالم يف وفاعالت مقدَّسات تصبح
ويقوم اآللهة.19 وصفات األنبياء ألقاب يف باستمرار يحدث ما وهو والرش. الخري وانفعاالت
الشعوب، من عديد عند مرتادًفا فيصبح املعنوي، التواتر من بنوع املتَِّصل الشعبي الخيال
وملك اليمني، عىل للخري ملك فهناك التاريخ. عرب الحية وتجاربهم البرش حكمة عن يعربِّ
الدينية الثنائية وهي الحساب. يوم إىل يشء كل يدوِّنان كاتبان، كريمان اليسار، عىل للرش
كانت وقد والرش. الخري بني الرصاع عىل القائمة القديمة الديانات يف املعروفة التقليدية
القرب، بحياة يتعلق فيما القديمة الحضارية البيئة يف الخياالت هذه من سابقة أنماٌط هناك
واستئناف امليت جثة وتحنيط القرب إىل وألبا ألكا عودة مثل القديمة، مرص ديانات يف سواء
أوزوريس، وأخيها زوجها أشالء ملَّت التي إيزيس أسطورة يف وكذلك فيه، جديد من الحياة
وعودة جمعها ثم أجزاء، أربعة الطري وتقطيعه املسيح، معجزات يف أو الحياة، إليه فعادت
تاريخ خالل من مقارنة دراسًة والبعث املوت أساطري بدراسة إذن يمكن إليه. الحياة
بيئٍة يف القرب حياة صور نسج تم عليها التي األوىل، املثالية األنماط هذه معرفُة األديان
الصوَر أكثَر وما وقصصهم. األولني ِسرَي أمام بالنقص اإلحساس تريد تكن لم حضارية

األشاعرة تدَّعي إذ وأشخاص؛ كوقائع ونكري» «منكر تُنِكر أساسه عىل والذي املعتزلة، موقف هو هذا 19

انه، يبرشِّ أو يعذِّبانه ثم القرب، صاحب يسأل حتى نكري، واآلخر منكر أحدهما ملَكني؛ يبعث تعاىل هللا أن
العذاب أن وجوابنا له. وجه ال ا ممَّ وذلك الذم، استحقاق يقتيض وبما بهم يليق ال بما هللا مالئكة وتسمية
السمع أن غري العقل. يف هذا غريه، يكون أن ويجوز هللا، هو يكون أن يجوز واملعذِّب معذِّب، من له بد ال
ألن يدَّعونه؛ ا ممَّ ذلك يف يشء وال نكريًا، واآلخر منكًرا أحدهما ى يُسمَّ ملَكني إىل ذلك كل يِكُل بأنه ورد
طريقة عىل جاٍر وهو والعقاب، والثواب والذم املدح إفادة يف لها حظ ال التي األلقاب من غريه بمنزلة هذا
وال مدًحا به يُفيدوا أن غري من ذلك، وغري والذئب والكلب بالصخر وأغرتهم أبناءهم وتسميتهم العرب
األسماء من االسم هذا جعلنا لو أنَّا وعىل التقليب، موضوع هو ما عىل اإلشارة مقام يقوم لكي بل ا، ذمٍّ
األشخاص من شخص يعرفه وبأال يعرفه، ال الغري أن من أكثر منكر قولنا يُفيد ليس فإنه املفيدة،
وعند ص٧٣٣-٧٣٤). (الرشح، نكري يف قولنا وهكذا الذم، استحقاق يف امللك يدخل لم املالئكة من ملًكا
عىل الحفيَظني غري الجمهور، وعند حياته. يف إنسان بكل ُوكِّال اللذان امللكان هما ونكري منكر الكرامية،

ص٢٤٦). (األصول، إنسان كل
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يخفُّ أو التابوت، فيها يطري التي تلك مثل املوت، بعد امليت وحياة املوت حول الشعبية
الهواء، يف يطري ال حتى به يتشبَّثون هللا، أولياء من بأنه وراءه املشيِّعني تهليل وسط حمله
وال مكان يف يحطُّ ثم أليف، شخص أو حبيب نحو يتوجه أو برسعة، التابوت يسري أو
بعد القديسني حياة ويف األخري. واختياره امليت رغبة عىل بناءً فيه فيُدَفن منه، يتزحزح
أن عىل قادرة الروح أن عىل عديدة أخرى أمثلٌة والتحلل، للفناء رفاتهم ومقاومة املوت،
املادة، اخرتاق عىل وقادرة الفناء، من وتحرسه عليه فتحافظ موته، بعد الجسد يف تظل
تاريخ يف معروف هو ما عىل املشاهدين، أنظار أمام أوعية يف وعظًما دًما عليها واإلبقاء
عىل اعتماًدا األوصاف؛ هذه يف رون املتأخِّ أفاض وقد القديسني. رفات وتقديس األديان
وبموافقة والجمهور الداعية عند العقل يف ونقًصا العامة، ملشاعر وإلهابًا الشعبي، الخيال
فعل رد ينشأ أن كأشياء، وصورها القرب حياة إثبات مقابل يف الطبيعي من وكان لطة. السُّ
طريق عن عقليات إىل كله الجزء هذا تحويل يمكن أنه والحقيقة بالتأويل.20 أو باإلنكار
أمور تكون ال حتى العقيل؛ امُلعاِرض درء طريق عن فهمه يمكن حتى حوله؛ التساؤالت
الغرض فنيٍة صوٍر إىل تحويلها يمكن كما الدين. أصول علم أجزاء أضعف األُخروية املعاد
إىل تحويلها يمكن كما الديني. األدب تاريخ من جزءًا وتصبح الجمهور، عىل التأثري منها
بدايات النهاية يف تكون وقد متَِّصلة. حياة فلسفة أو مثًال، أمل فلسفة املوت؛ لتجاوز فلسفة
مرتِبطة كانت عندما األوىل صورتها يف بمساره والتنبؤ املستقبل، وحساب للمستقبل، علوم

األديان. بتاريخ

املتمسكني الروافض وبعض املعتزلة ري متأخِّ وأكثر املرييس، وبرش عمر، بن رضار ُمطَلًقا أنكرهما 20
امللَكني تسمية أنكرا فقد وابنه الجبائي أما ص٢٧٥-٢٧٦). ج٢، (الدواني، يُعذَّب فال جماد امليت بأن
أهيب والنكري له، امللَكني تقريع إنما والنكري سئل، إذا لجلجة من الكافر عن يصدر ما املنكر ونكريًا، منكًرا
أن يمكن فال العالم، أطراف يف أموات يتفق واحدة ساعة ففي وإال جنسان، أنهما والظاهر املنكر. من
فيهما؛ الواردة السمعيات تأويل ويجب ذلك. إىل إشارة تنكريهما أن يبعد وال واحد، آٍن يف الجميع يسأال
ص١١٢-١١٣؛ (اإلسفراييني، املعنى متواترة منها وكثري األخبار، يف نسخ فال النَّسخ، تقبل ال ألنها
ونُشاِهده امليت نرى أنَّا مع ومساءلته القرب بعذاب القول يمكن كيف املعتزلة، وعند ص٣). الجرجاني،
إذا سيَّما وال عذابًا، وال نعيًما حاله يف نُشاِهد وال جواب، وال سؤال بصوت اللحد يف وضعه عند نُحسُّ وال
أنكر وقد ص٣٠٢–٣٠٥). (الغاية، املاء؟ سمك أو الهواء طيور وأكله والسباع، الوحوُش لحَمه افرتست

ص١٢٤). ص٩٩، (التنبيه، ونكري» «منكر جهٌم
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القرب؟ يف عذاب يوجد هل (4)

للكافرين القرب عذاب النهاية يف هو امللَكني وسؤال القرب حياة من القصوى الغاية أن ويبدو
الربهنة مع األخرويات، يف املذكور الوحيد املوضوع هو يكون قد ولذلك للمؤمنني؛ ونعيمه
اليشء تعريف طريق عن كله للموضوع عنوانًا يكون وأحيانًا وجوده. عىل والدليل عليه
األدلة أن من وبالرغم القرب. حياة وهي الفاعلة بعلَّته وليس القرب، عذاب وهو الغائية بعلَّته
أن إال الحديث، يف واملشهورة القرآن من التأويل البعيدة والروايات األخبار من جميعها
الرد ودون ِرصفة، عقلية أدلة إعطاء دون الشاهد عىل الغائب قياس عىل يقوم األدلة بعض
املرض حالة أو واملوت الحياة بني النائم حياة ذلك ومثال العقيل. امُلعاِرض عىل ُمسبًَقا
جربيل الرسول يرى عندما ذاته، الوحي هو امَلثل يكون وقد عليه. امُلغمى أو الرصاع أو
املرض وحاالت فالنوم عليها؛ القياس يجوز ال كلها األمثلة وهذه حوله.21 من يراه وال
قياس يمكن وال املوت. بعد وليس الحياة، أثناء يتم إنما ذلك كل لجربيل، الرسول ورؤية
يمكن إنما األصل. مع الفرع الختالف نظًرا املوت؛ قبل يحدث ما عىل املوت بعد يحدث ما
الرغبة برشية؛ تجربٍة عن تعبريًا الحياة؛ يف نشأتها إىل املوت بعد ما تصورات إرجاع فقط
إلثبات الغالبة األدلة تظل ذلك ومع الحياة. واستمرار االنقطاع، وتعدي املوت، تجاوز يف

… قربَين عىل مارٍّا وقوله والحذر، والخوف القرب، عذاب من االستعاذة والصحابة النبي عن اشتهر 21
يف النائم حال بعقله أدرك فمن امليت؛ من محسوس غري أنه عىل ذلك استبعاد العقول ألرباب معوِّل وال
ظاهر سكون من عليه هو وما وقبح، حسن من يشاهده ما بسبب والتأملات اللذات من يناله وما منامه،
درك عن فهمه يتقارص لم انغماره، حال يف واملريض املحموم حال وكذا بل وجوارحه، خموده جسمه
يف األلم أسكنه من فإن متفرِّقة؛ أو مجتِمعة البدن أجزاء تكون أن بني فرق وال ونعيمه. القرب عذاب
ُمشاَهًدا. وال محسوًسا يكون أن يستدعي ال وذلك االفرتاق، حالة يف ذلك يُسِكنه أن قادر االجتماع حالة
الرسول حال من ُعلم ما االستبعاد هذا رفع يؤكِّد ا وممَّ أيًضا. وجوابه سؤاله استبعاد يخرج هذا وعىل
املستِقلَّة األجزاء ألن كذلك كان وإنما يسمعون؛ ال حوله والناس له جربيل ومخاطبة الوحي، حالة يف
الحياة لها يخلق أن فيجوز القلب، يف هللا يعلمها باطنة أجزاءٌ هي إنما اإلنسان من والجواب بالفهم
حال من ونعلمه نشاهده كما وذلك صاحبه، به يشعر ال ُمعطًَّال الجسم باقي كان وإن والجواب والفهم
عليه هو فيما له يتخيل ملن محاورته أو مخاطبته عند غريه، أو مرض أو لرصع عليه وامُلغمى النائم
مفارقتها عند البدن حياة بوجود العادة هللا أجرى التي امُلفاِرقة الروح ملجرد الخطاب وليس حالته. من
للحس ُمخاِلف هو إذ هيئته؛ عىل للبدن هو وال به، الواردة الظواهر ُمخاِلف هو إذ فواتها، عند والفوات

ص٣٠٢–٣٠٥). (الغاية، ُمحال وذلك والعيان،
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مصدر من وليس الحديث، من معظمها املستَمدَّة النقلية األدلة هي ونعيمه القرب عذاب
تُشري ال الضنك فاملعيشة بعيد؛ تأويٌل ل األوَّ املصدر من ذُكر وما القرآن. وهو األول الوحي
منه واملتواتر مشهور، بل متواتر غري أنه إما الثاني املصدر من ذُكر وما القرب، عذاب إىل
البعض يعني وقد اآلخرة، يف بل القرب، حياة يف الدنيا يف القرب عذاب فيه النار يعني ال
أسوًة الناس يسمعه ال ما سماع عىل وقدرته للرسول، وخصوصية وتورية تشبيًها منها
الحديث ويأخذون حاجة، دون القرآن يُئوِّلون القرب عذاب ُمثِبتي أن والعجيب بالوحي.
يف املوت إحياء جواز عىل بناءً القرب عذاب تجويز وإن التأويل.22 إىل الحاجة حيث حرفيٍّا
الحياة إعادة تجوز هل وهو: السابق، املوضوع إىل يعود ر، يُتصوَّ ال الجماد تعذيب ألن القرب
الروح رد الهدف من ويكون إثبات، إىل يحتاج آخر بيشءٍ إثباتًا ويكون امليت؟ جسد إىل
يتحقق أن للعذاب يمكن حتى العاقلة، والحياة بل الحياة، من نوع وتصور الجسد إىل
رشط وليست الصفات، يف العلم رشط الحياة ولكن القرب.23 عذاب وقوع وهو هدفه، منه

ص٦٧–٧٠). ج٢، (الجوهرة، الحرش كبعث واجب ونعيمه القرب بعذاب فاإليمان األشاعرة؛ يُثِبته ما هذا 22

القرب لعذاب وامُلنِكر العذاب، ألهل القرب عذاب ص٦٧–٦٩). ج٢، (البيجوري، وأدلته وعذابه القرب سؤال
عىل أجمع وقد يُعذَّبون، قبورهم يف الكفار وأن القرب، عذاب جحدوا ص٣٤٨). (الِفَرق، القرب يف يُعذَّب
من ورد ما كل ص١٠-١١). (اإلبانة، القرب بعذاب نؤمن ص٧). (اإلبانة، والتابعون الصحابة ذلك
(اإلنصاف، العقل يف مستحيل غري ذلك جميع ألن به؛ والقطع اإليمان يجب وصدق حق القرب عذاب
عذاب إثبات يف ص٨٤). الحصون، ص٣٢٢؛ ج١، (مقاالت، القرب بعذاب الحديث أصحاب ويُقرُّ ص٥١).
ج٢، (العضدية، حق القرب وعذاب ص٢٢٦-٢٢٧). املطالع، ص٢٢٦؛ (الطوالع، نقًال ونفيه نقًال القرب
االقتصار من عامة يف وقع مما أوىل وهذا تعذيبه، هللا يريد ال من منهم ألن البعض خص ص٢٧١-٢٧٢).
كفار القبور أهل عامة أن وعىل أكثر، فيه الواردة النصوص أن عىل بناءً نتيجة، دون القرب عذاب عىل
والجبائي املعتمر بن وبرش السنة أهل أثبته ص١١٢). (التفتازاني، أجدر بالذكر فالتعذيب وعصاة؛
ج٢، (امِلَلل، القرب» «عذاب كتابًا كرام بن محمد ألَّف كما ص٨٨-٨٩). ج٤، (الفصل، املعتزلة وسائر
،(١٥٤ :٢٠) َضنًْكا﴾ َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْكِري َعْن أَْعَرَض ﴿َوَمْن مثل: القرآن من النقلية واألدلة ص١٢).
تدافنوا أال «لوال ص٦٧). (اإلبانة، القرب» عذاب من باهلل «نعوذ الحديث: ومن القرب؛ عذاب يفيد ال وهو
من حفرة أو الجنة رياض من روضة إما «القرب أسمعني.» ما القرب عذاب من يُسِمعكم أن هللا لسألت
َوَعِشيٍّا﴾، ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر للنبي؛ خصوصية أو األخرى بالحياة تشبيه وذلك النار.» حفر

ص٣٧٥-٣٧٦). اإلرشاد، ص٥١؛ (اإلنصاف، باآلخرة الدنيا تشبيه بل الدنيا، يف ذلك وليس
وبني الرشع، به ح يرصِّ لم إحياء إثبات بني وقعوا ألنهم الجماد؛ تعذيب عىل بناءً املعتزلة بعض زه جوَّ 23

ص٦٨-٦٩). املطيعي، ص١٣؛ (اإلسفراييني، التأويل عندهم ح ترجِّ وشواهده القرب، عذاب آيات تأويل
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عذاب رشط وتكون العقليات، يف العلم رشط الحياة تكون وكيف املعاد. أمور يف العذاب
العلِّية رشط إىل القرب عذاب إثبات يحتاج وهل قائًما: االعرتاض ويظل السمعيات؟ يف القرب
علًة كانت سواء العلية، رشط دون القرب يف امليت إحياء عىل بقادر هللا أليس الحياة؟ وهو
علٍة بال امليت يف الحياة إحداث ذلك يف بما يشء، كل عىل قادر هللا إن مقارنة؟ علًة أو فاعلة
يف ولكن الخري. فعل عىل اإلنسان وحث والزجر، الردع منه الفائدة تكون وقد مقارنة.24
السابق الردع هذا من الفائدة وما الكفاية؟ فيه ما اآلخر اليوم عقاب يف أليس الحالة، هذه
وكيف الصغري؟ الردع من يرتدع فهل الكبري، الردع من العايص يرتدع لم وإن ألوانه؟

ذاتها؟25 يف وقبيحة حسنة واألفعال ردع هناك يكون
بالروح أم بالروح، أم بالجسد، يكون هل وشيئيٍّا، حرفيٍّا القرب عذاب ثبت ما فإذا
استحال إن أجزائه يف العذاب يجوز فهل الجسد، يف كان فإذا بالشخص؟ أم والجسد،

املعتزلة من الصالحي النفختنَي. بني ما يُعذَّب الكافر أن املعتمر، بن وبرش العالف الهذيل أبي وعند
ص٣٨٢-٣٨٣) (املواقف، إحياء غري من املوتى عىل ذلك زون يجوِّ الكرامية، من وطائفة والطربي
ثبوته وكيفية ثبوته يف فيتكلم اإلنكار، تهمة نفسه عن وينفي له، املؤوِّلني من الجبار عبد والقايض
ا ﴿ِممَّ مثل: القرآن، وهو الوحي أصل يف أساًسا املعتزلة عند ويثبت وفاته. فيه يقع الذي والوقت
من للتعقيب فالفاء ٢٥)؛ :٧١) أَنَْصاًرا﴾ ِهللا ُدوِن ِمْن َلُهْم يَِجُدوا َفَلْم نَاًرا َفأُْدِخلُوا أُْغِرُقوا َخِطيئَاِتِهْم
﴿َربَّنَا القرب. عذاب والظاهر فرعون، بآل ويختص َوَعِشيٍّا﴾، ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر مهلة. غري
يميش أحدهما كبري؛ من يُعذَّبان وما ليُعذَّبان، «إنهما للحديث: وبالنسبة مرة. القرب يف أي ﴾؛ اثْنَتنَْيِ أََمتَّنَا
يُحِييهم؛ أن بد فال تعذيبهم أراد إن فإنه ثبوته، كيفية عن أما البول.» من يستنزه ال واآلخر بالنميمة،
أهله بكاء عىل ويُعذَّب النعال، خفق يسمع امليت أن النبي عن ُروي وقد ر، يُتصوَّ ال الجماد تعذيب ألن
الوصية عىل يُعذَّب أي الحديث وتفسري ظلم، الغري بذنب القرب وتعذيب الحياة، عىل يرتتب فاإلدراك عليه؛
أن يجب ولهذا مظلوم؛ أنه املعذَّب اعتقد وإال التعذيب، ليحسن العقل فيهم هللا يخلق أن بد ال وكما بذلك.
كما انه يبرشِّ أو يعذِّبانه ثم ليسأاله، ونكري؛ منكر ملَكني، له هللا يبعث أن أما العقالء. من النار أهل يكون
ص٧٣٠-٧٣١). (الرشح، السمع إليه الطريق وإنما العقل، إليه يهتدي ال مما فذلك األخبار، به وردت
يف رشًطا ليست الحياة إذ حياة؛ غري من كان يُعذَّب أن وقبل الحياة، فيه وتُوَضع القرب، يف يُعذَّب 24

ص١٦٧). (الدر، مجهولة الكيفية وقيل العلم. ثبوت
القرب، يف ُعذِّبوا بالواجبات، وأخلُّوا املقبَّحات، عىل أقدموا إن أنهم علموا حتى املكلَّفني؛ مصلحة فائدته 25

هللا مقدور يف كان وما الواجبات، إىل داعيًا القبائح عن لهم صارًفا ذلك كان جهنم، نار يف ذلك بعد ثم
للملك لطًفا يكون تعذيبه فإن للمعذَّب، ولطًفا واعيًا ذلك باستحقاق العلم يكون وكما يفعله. أن بد ال

ص٧٣٢-٧٣٣). (الرشح، ذلك إليه املوكَّل
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يجوزان كما األجزاء، يف يكونان والعذاب النعيم فإن يشء، كل عىل قادًرا هللا دام ما الكل؟
يتأكد حتى امُلطَلقة؛ بالقدرة الظنية الروايات تأييد يتم النحو، هذا وعىل بقدرته. الكل يف
هذه ويف باإليمان. العقل ويُقىضعىل بالقهر، الشك ويُمحى العقيل، باليقني السمعي الظن
مثل منه، ألجزاء أو الجسد لكل العذاب فيجوز واإليمان، بالقدرة يشء كل يجوز الحالة،
ال والرجل اليد أن حني يف ، يُحسُّ الجسد ألن قبوًال؛ أكثر العذاب يف والجواز امللَكني. مساءلة
سواء وجزءًا، كالٍّ جسده اختفى من تعذيب يجوز كيف ولكن اللسان. إال ينطق وال ينطقان،
وما حياة؟ بال الجماد يُعذَّب وكيف رماد؟ إىل الحريق حوَّله أو اليم، طواه أو السبع، أكله
لألرواح العذاب يكون الحل صعب فإن باأللم؟ إحساس يوجد ال دام ما العذاب من الفائدة
غياب احتمال صعوبة تنشأ أيًضا وهنا األجساد. إىل األرواح تعود أن بعد مًعا واألجساد
تحلُّ ما األرواح تجد فال النريان، ألسنة بني أو اليم، أعماق يف أو السبع، بطن يف األجساد
شخٍص شخصيف تعذيب يجوز وهل األرواح. وجود رشط األجساد وكأن إليه، وتعود فيه
تم، قد االفرتاس وألم الفائدة وما السبع؟ بطن يف مهضوًما أو مأكوًال اإلنسان تعذيب آخر،
من السبع ستُصيب آالمها فإن تألَّمت وإن كإنسان، تتألم ال معدية عصارة اإلنسان وأصبح
األجساد. دون وحدها لألرواح العذاب يكون األمر استعىص فإن بطنه؟ يف الذي معايص
امللَكني، ومساءلة لألرواح، مستَقر وإيجاد األجساد، إىل األرواح عودة إثبات فائدة ما حينئٍذ
األرواح عذاب يكون أن إال يبقى ال الجسد؟ خالل من القرب وعذاب باللسان، والجواب
تعبريًا الحارض؛ عىل بناءً املستقبل وتصور املستقبل، الحارضعىل من إسقاًطا فنية؛ صورًة
القبيحة خاصًة املاضية فاألفعال مًعا. منهما والتخوف الحارض، وثقل املستقبل هم عن
النفس ووخز الضمري بآالم اإلنسان فيشعر املستقبل، عىل وتجثم الحارض، عىل تُطلُّ منها

العمر.26 وينتهي األقنعة، وتسقط الحجاب، ينكشف عندما

حتى ُحرق أو الدواب، أكلته أو بحر، يف ُغرق أو ُصِلب، ولو يُقَرب، لم أو ُقِرب هللا، أراده تعذيب وكل 26

إىل أو إليه، الروح إعادة بعد الحق أهل باتفاق جميًعا والروح البدن ومحله الهواء. يف وذُري رماًدا صار
أو السباع أكلته أو أجزاؤه، تفرَّقت امليت كون من ذلك يمنع وال الجسد. بعض املعذَّب كان إن منه جزء
العقل يُرَزقه لم ما كل ويعذِّبه. منه جزء يف أو الجسد يف هللا يُعيد أن العقل عند يمتنع وال البحر، حيتان
اإليمان يجب ص١٣٧). السالم، (عبد ممكن كل عىل قادر واعتقاده، قبوله يجب الرشع بوقوعه وورد
ال والقادر تفرَّقا، ولو جميًعا والجسد الروح يُعذَّب أو م فيُنعَّ قرب يف يكن لم ولو وعذابه، القرب بنعيم
نوع بخلق املأكول تعذيب وأما الحي. غري تعذيب بعضهم ز جوَّ ص٥٩-٦٠). (الدردير، ذلك عن يعجز
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حتى امليت، عىل وضغطه القرب ضم فمنه تفصييل؛ نحٍو عىل القرب عذاب يُوَصف ثم
املطرقة بني الجسد ويصبح حافتاه تلتقي حتى الجسد، ضلوع من تبقى ما يهشم
جثته حوت للذي تفعل وماذا األرض؟ وتتحرك القرب جدران تتحرك وكيف والسندان!
وقد قرب؟ بال العراء يف بقي ن عمَّ وماذا الديدان؟ أفواه أو ومعدته، السبع أنياب أو املاء،
زنقة أو األرجل، الرتام تهشيم أو العظام، عىل السقف سقوط مثل الكافر ضغطة تكون
األم ضغطة مثل تكون عليه القرب فضغطة املؤمن أما الركبتنَي. بني الصدري القفص
لَلذة شعبية وصورٌة خالص، إنسانيٌّ تصوٌر وهو العبيقة! السفرة من ولدها عىل الشفيقة

واللذة. األلم بني فيها التفرقة يصعب التي االلتصاق
وتهشم الثاني وتعرص برفق األول فتضمَّ والكافر، املؤمن بني األرض تفرق وكيف
ويضيق املياه، تخنقه أو الجو، عليه يُضمُّ هل باليم، أو بالصحراء كان وإن أضالعه؟
وتلدغه؛ امليت لحم تنهش تنينًا وتسعون تسعة الوحوش؛ بالعذاب يقوم وقد املكان؟ عليه
لتهشيمها عظام هناك تكن لم فإن بتنني! اسم كل والتسعني، التسعة هللا أسماء عن إلعراضه
مات لو وماذا الرضب. فهناك ذاك وال هذا يكن لم وإن والحيات، العقارب لدغ فهناك
يحيا ثم يموت هل الرضب؟ أو اللدغ أو اللحم نهش أو العظام ضغط شدة من اإلنسان
القبور يف وعذاب الدنيا سجون يف تعذيب هو وهل اآلبدين؟ أبد إىل وهكذا يموت، ثم
زهد األرض كالم املؤمن؟ وتبرشِّ الكافر وتُنِذر األرض تتكلم وكيف اآلخرة؟ إىل طريًقا
كثري وتأتي وميتٍّا. حيٍّا له ولفظ لإلنسان، واحتقار للعالم، ورفض وسوداوية، وتصوف
بالد إىل األرواح حادي واصًفا الشعبي بالخيال يذخر حيث التصوف، من التصورات من
أم فاطمة عىل األرض تحنو إذ البيت؛ وآل األنبياء القرب عذاب من ويُستثنى األفراح.27

شعور بال وتلتذُّ تتألم فإنها البدن؛ خالل ومن الجوف يف كدودة اإلمكان فواضح اآلكل، بطن يف الحياة
ص١١٣). (الخيايل، منَّا

يف استُثني من إال أحد منها ينجو وال امليت، عىل حافتَيه التقاء وهي ضغطته، القرب أحوال من 27

(الدردير، الكافر عىل وخنقة املؤمن عىل لطف القرب ضمة وكذلك ص٨٦). (الحصون، كاألنبياء األحاديث
فيُضمُّ الجو، عليه يضيق يُدَفن ولم الفالة يف ُطرح فإن حافتَيه. التقاء هي القرب ضمة ص٥٩-٦٠).
فيه تخاطبك واألرض إال جديد يوم من ما الصبيان. حتى والطري، السمك وجوف البحر، وكذلك كالقرب،
أنا الوحدة، بيت أنا ظهري، عىل الشهوات وتأكل بطني، يف ومصريك ظهري، عىل تميش كلمات: بعرش
تخرِّبني، وال رني فعمِّ الخراب، بيت أنا الرتاب، بيت أنا العقارب، بيت أنا الحياة، بيت أنا الظُّلمة، بيت
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وهل أبًدا!28 النار ها تمسَّ ال حتى عليها؛ ووضعه قميصه ونزع الرسول ألحدها فقد عيل؛
الحائط عىل رشائطه يلصق كالرشطي قميص؟ شفاعة وما القيامة؟ يوم القميصإىل يبقى
للنظام وحافظة له، ورمز عنه بديل فهي يتحركون؛ ال أمامها ا صفٍّ العسكر ويقف ويذهب،
وملاذا بَنيه؟ أو ذاته عليٍّا وليس عيل، زوجة فاطمة وليس عيل، أم فاطمة وملاذا غيابه. يف
إال العذاب من يُستثنى أال صحته؟ يف القرآن قارئ وليس مرضه، اإلخالصيف سورة قارئ

العدل؟ ممارسة دون بالوحدانية اإليمان وبمجرد الضعف حالة يف اإلنسان
زمان من أو مكان إىل مكان من االنتقال يعني والربزخ الربزخ. يف القرب عذاب ويتم
املكان إىل يُشري قرآني لفٌظ وهو مًعا. والزمان املكان فيه يختلط مفهوم فهو زمان؛ إىل
يكون وقد الصويف. الفكر ويف الشيعي الرتاث يف استعماله ويكثر الزمان، إىل يُشري مما أكثر
الحياة بني متوسطة مرحلٌة هناك تكون وملاذا عربيٍّا. لفًظا كونه من أكثر أعجميٍّا لفًظا

وتخلط للمؤمن، تقول ما بضد تقول تراب. وحاصلها خراب، ومعمورها سم، وترياقهم غم، الدنيا رسور
الرواية، ويف ص٥٩-٦٠). (العقباوي، نهاية ال ما إىل النزع يف رشوعه من دواٍه من للكافر وكم أضالعه.
الجسد، وقيل الروح، قيل محله الغالب. عىل جرى بالقرب والتعيني يُقَرب، لم ولو ونعيمه الربزخ عذاب
تلدغ الحية (أ) بها: التصديق أجل من مقدمات ثالث اإلحياء يف الغزايل وقال والجسد. الروح وقبل
(املطيعي، السم طريق عن بالعادة األلم إحداث (ج) يراه. وما النائم (ب) بها. يشعر ال ولكن امليت،
ص٩١-٩٢). (الحصون، نراه ال األصلية األجزاء عذاب ص٢٧٣–٢٧٥). ج٢، الدواني، ص٦٨-٦٩؛
يُعذَّب من ومنهم والعقارب، بالحياة يُعاَقب من منهم األعمال، حسب الحرش ويف القرب يف العذاب
يف ُجعل أنه خاصًة الكافر حق يف ثبت ملا ص٥٩). ص٥٣، الخريدة، (رشح الثواب وكذلك بالرضب،
عذاب من االستعاذة هلل، اسًما والتسعني التسعة عن إلعراضه وتلدغه؛ تنهشه تنينًا وتسعون تسعة قربه
ص١١٢-١١٣). (اإلسفراييني، له وروحها الجنة طيب وبلوغ الجنة، فرش عىل الجعل مقابل يف القرب،
الوالدة. كضمة فضمتها بطني؟» يف وهو فكيف ظهري، عىل وهو أحب كنت بمن «مرحبًا الحديث: يف 28

عيل؛ سيدنا أم أسد بنت فاطمة سوى سعد، سيدنا الرحمن عرش له اهتز من حتى أو منها ينُج ولم
وكذلك أبًدا. النار ها تمسَّ أال بذلك أردت وقال: لحدها، يف وتمعك قميصه ونزع ألحدها الرسول لكون
(العقباوي، األنبياء يضم ال كما فيه، مات الذي مرضه يف أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل قرأ: من القرب يضم ال

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد ويف ص٥٩-٦٠).

ف��اس��ت��ث��ِن اس��ت��ث��ن��وه��م م��ن إال م��ي��ت ل��ك��ل ال��ق��ب��ر وف��ت��ن��ة

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

تحدث الحوادث أن عىل يدل األصوات إيقاع ولكن حياة؟ هو وموت موت، هي حياة واملوت،
ويموت مرتنَي، اإلنسان يحيا مراتب. به املكان أن كما مراحل به الزمان وأن الزمان، يف
املساءلة بعد القرب حياة وتنتهي ثانية، مرًة القرب يف يحيا ثم يموت، ثم الدنيا يف يحيا مرتنَي؛
تكون قد والنشور. البعث بعد فيحيا جديد، من يُبَعث حتى ثانية ميتًة يموت ثم والعذاب،
استمراًرا تكون وقد ذلك، بعد سيحدث ملا «بروفة» أو نموذًجا القرب، حياة الثانية، الحياة
متوسطة، حياٌة فهي لذلك بعد؛ املوت برودة فيه تِرس ولم دافئًا زال ما والجسد الدنيا للحياة
شهر ويف الجمعة يوم العذاب يُرَفع وقد األخروية. والحياة الدنيوية الحياة بني الربزخ، مثل
بحرمة وذلك واحدة؛ ساعًة العذاب يكون ليلتها أو الجمعة يوم اإلنسان مات وإن رمضان.
السنة يف شهًرا أو ليلتها، أو الجمعة يوم هو األسبوع يف يوًما الزمان؛ يتفاضل وملاذا النبي.
وملاذا الزمان؟ يف متميِّزة لحظاٌت هي هل القرب؟ ضغطة فيه تكون ال رمضان، شهر هو
العذاب من اإلنسان عىل أشد امُلنقِطع فالعذاب التعذيب؛ هو هل ذلك؟ بعد العذاب يعود
ويعاوده املريض وينتكس الجروح، تتقيَّح اإلنسان ويربأ الجروح تندمل أن فبعد الدائم؛
من الصور يف والنفخ امللَكني، سؤال مع الصور يف النفختنَي بني العذاب يبدأ وكيف األلم؟
السمعية الصورة ازدواج يعني الصور يف والنفخ بعد؟ تُقم لم والساعة الساعة، عالمات
ملوتها؟ داعي وال أبدية، حياٌة وكلها النفختنَي بني املالئكة تموت وملاذا املرئية. الصورة مع
البعث يوم النهائي والحساب القرب عذاب يبدأ وكيف موتها؟ بعد بوظائفها يقوم الذي ومن
ولم بل املتََّهم، دفاع أو الشهود قول فيها يُسَمع ولم بعد، تُعَقد لم واملحاكمة بعد، يتم لم
العقاب يستحق وبمن بالكافر العذاب إنزال يف الرسعة وجه وما القايض؟ حكم فيها يصدر
الحد؟ هذا إىل البرش عذاب هللا يستعجل وهل له؟ مخبأ أو ملجأ وال قربه، من يفرَّ لن وهو

الحد؟29 هذا إىل جبار منتقم سوداوي هللا هل
يتم كما والتلذذ، الدقة هذه بمثل وصفه أو القرب، نعيم عن الحديث يتم ما ونادًرا
ومع القرب. نعيم وليس القرب، عذاب املوضوع عنوان إن بل القرب! عذاب وصف يف ذلك

* يَْلتَِقيَاِن اْلبَْحَريِْن ﴿َمَرَج مثل: مكان، بمعنى منها اثنتنَي مرات؛ ثالث القرآن يف برزخ كلمة ذُكرت 29

ومرًة ،(٥٣ :٢٥) َمْحُجوًرا﴾ َوِحْجًرا بَْرَزًخا بَيْنَُهَما ﴿َوَجَعَل ،(١٩-٢٠ :٥٥) يَبِْغيَان﴾ َال بَْرَزٌخ بَيْنَُهَما
واإلحياءتان؛ اإلماتتان .(١٠٠ :٢٣) يُبَْعثُوَن﴾ يَْوِم إَِىل بَْرَزٌخ َوَراِئِهْم ﴿َوِمْن الزمان: بمعنى تُوحي واحدة
(الدواني، الحرش يف اإلحياء ثم ونكري، منكر سؤال بعد أيًضا اإلماتة ثم القرب، يف اإلحياء ثم األوىل، اإلماتة
يكون فحينئٍذ الصور؛ يف النفختنَي بني يكون القرب يف امللَكني سؤال املعتزلة، عند ص٢٧٢-٢٧٣). ج٢،
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القرب حياة سادًسا:

الطيِّبة، وروائحها الوثري، بفرشها جنة، إىل القرب يتحول بأن يكون القرب نعيم فإن ذلك
يف ورباحة وماء وحياة زرع به الجنة، رياض من روًضا القرب يصبح الناعسة. وحياتها
اإلنسان، إليه يشتاق الذي البعيد البلد إىل املكان من فسحة ويصبح القرب يتسع املكان.
جميل وشابٌّ نور به العلم، أهل من كان إن وحدته يف امُلطيع تُؤنِس وولدان غلمان وبه
وإن البدو، وممارسات الصحراوية البيئة لعادات طبًقا للجنس ذكٍر دونما قنديل، بيده
الصالح، للعمل تشخيًصا الجميل الشاب يكون وقد له. والتمهيدات مقدماته هناك كانت
والقرطاس؛ القلم مع الدنيا يف وعزلته العالم وحدة عن تعويًضا الغلمان صحبة تكون وقد

النعيم.30 جنة يف العني للحور استباًقا
بقياس الفنية الصورة ونشأة العذاب، وبني بينه التقابل يُدَرك النعيم صور وبإدراك
ضيقه، مقابل يف املكان ورحابة ضغطه، مقابل يف القرب فتوسيع الشاهد. عىل الغائب
وانفتاح االختناق، مقابل يف هواء فيها طاقة وفتح الظُّلمة، مقابل ضوء فيه القنديل وجعل

ص٢٤١–٢٤٥). (األصول، الحال تلك يف تموت املالئكة فإن النفختنَي بني الحال فأما القرب. يف قوم عذاب
َوَراِئِهْم ﴿َوِمْن قال: ما عىل النفختنَي بني يكون أن الجائز فمن التعذيب، فيه يثبت الذي الوقت وأما
عند ص٧٣٢). (الرشح، العذاب إال له معنًى وال العظيم، الهائل األمر هو اللغة يف والربزخ بَْرَزٌخ﴾،
بحرمة رمضان شهر ويف الجمعة يوم عنه ويُرَفع القيامة، يوم إىل القرب يف يدوم عذابه الكافر القونوي،
وكل الجمعة يوم عنهم هللا يرفع القرب يف فكذلك بحرمته، هللا يعذِّبهم ال األحياء يف دام ما ألنه النبي؛
واحدة ساعًة العذاب له يكون الجمعة ليلة أو الجمعة يوم مات وإن القيامة. يوم إىل يعود وال رمضان
ص٥٩-٦٠). العقباوي، ص٩٠-٩١؛ الفقه، (رشح القيامة يوم إىل العذاب عنه ينقطع ثم القرب، وضغطة
قنديل وجعل الغريب، بلد وإىل البرص مد إىل عه توسُّ نعيمه ومن الجنة، رياض من روضة القرب نعيم 30

طلب يف مات من يُؤاِنس صورة أحسن عىل ومَلك الحسن، عمله وهو يُؤاِنسه الصورة جميل وشابٍّ فيه
ال القرب يف املؤمنني تنعيم ص٥٩-٦٠). (العقباوي، بالجسد اتصال فلها سارحة الروح كانت لو العلم.
إذا أيًضا عقله زوال عن فيكون باملكلَّفني، وال بالقبور يختص ال أنه كما األمة، هذه مؤمن عند يختفي
وجعله بالريحان، وملؤه الجنة، من فيه طاق وفتح فيه، قنديل وجعل توسيُعه، نعيمه من بالًغا. مات
عىل الصادق به أخرب عقًال، ممكن ألنه سمًعا واجب عقًال؛ جائز سمًعا، ثابت الجنة. رياض من روضًة
قيل وقد ص١٣٧). السالم، عبد (رشح قبوله يجب حقٌّ فهو كذلك هو ما وكل النصوص، به نطقت ما

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف

ال��ت��م��وي��ه ذي ل��ق��ول ت��ل��ت��ف��ت ال ف��ي��ه وال��ن��ع��ي��م ال��ع��ذاب ث��م

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الرائحة مقابل يف الطيِّبة الرائحة الجيفة، عفن مقابل بالريحان وامتالؤه االنغالق، مقابل يف
وتحلل وتعفنه وديدانه وعزلته، ووحشته ووحدته ظلمته يف نعيم، القرب يف وهل النتنة.
وصمته وغربته وعزلته ورائحته وظلمته وحشته يف القرب يف النعيم يتم وكيف فيه؟ الجسد
وحوله القبور، سكان ُموِبقات وفوقه وحرشاته، وديدانه وترابه وفقره القبور، صمت مثل
والضغط والخنق العذاب بتخفيف يكون النعيم إن أم والفارِّين؟ وامُلذِنبني العصاة رشاذم
حية هناك وهل القرب؟ عذاب هناك هل األول: السؤال يرجع وبالتايل العفنة؟ والروائح
الحياة وكأن للرتغيب، ال للرتهيب نعيمه؛ دون القرب عذاب عىل الرتكيز يظل ذلك ومع فيه؟
كي القرب يف الجسد إىل الحياة تُعاد وكأنما للعذاب، الحياة وكأن للعذاب، خصيًصا تُوَضع
سوداوية، نظرًة هذه أليست املمات! يف وعذاب الحياة، يف عذاب جديد، من اإلنسان يتعذب
وهل اآلخرين؟ عذاب يف بالتفنن صاحبها بها يتلذذ وصادية الحياة، يف تشاؤميٍّا واتجاًها
الدين؟ أصول علم يف عقيدة إىل يتحول بحيث الضاغط، الوجود هذا مثل له األلم أصبح
ُعِرف ن ممَّ الثقل هذا كل للعذاب يكون وكيف جابيًا؟ يُبَعث ولم هاديًا الرسول يُبَعث ألم
نور والعقل بالعذاب، والتمتع للتعذيب العقل يُخَلق وكيف الرحمة؟ أهل من أنهم عنهم
وليس وتقبله، الرش تربير هي العقل وظيفة وكأن الهداية، وطريق الفكر ونعمة العلم
هللا خلق وهل منه؟ وروح هللا من نعمة وهو العقل يُعذَّب وهل عليه؟ والتمرد االعرتاض

هللا؟ ِنعم إحدى كالعقل الحياة أليست هللا؟ بخريات والتمتع للنعم أم للتعذيب الحياة
الفاسقني للمؤمنني فالعذاب للمؤمنني؛ يكون النعيم فإن للعصاة، العذاب كان فإذا
عنه يُرَفع وال القيامة، يوم إىل عذابه يدوم كافًرا كان فإذا سواء. حدٍّ عىل والكافرين العصاة
مؤمنًا أو كافًرا أحد يُعذَّب فال النبي، لحرمة رمضان شهر ويف ليلتها، أو الجمعة يوم إال
رمضان، وشهر وليلتها الجمعة يوم العذاب عنه ينقطع عاصيًا مؤمنًا كان وإن لحرمته.
ينقطع! ثم واحدة سنة ملدة يدوم له العذاب وكأن القيامة. يوم إىل العذاب يعاوده ال ثم
ولم هللا بنعم م تنعَّ ملا املوقف؛ بهول تذكِّره خفيفة ضغطٌة له تكون مطيًعا مؤمنًا كان وإن
وكافر، مؤمن بني فرق ال الجميع، عند وارد وارٌد واأللم قادم، قادٌم العذاب وكأن يشكر.
أو بدعاء العايص املؤمن عن العذاب يُرَفع وقد مطيع.31 ومؤمٍن عاٍص مؤمٍن بني فرق وال

أو مؤمنًا كان سواء حق، القرب وضغطة ونكري منكر وسؤال القرب عذاب والجماعة، السنة أهل عند 31

الجمعة يوم العذاب عنهم ويُرَفع القيامة، يوم إىل فعذابه كافًرا كان إذا لكن فاسًقا. أو مطيًعا كافًرا،
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الصدقة وهل االستحقاق. يناقضقانون ما وهو هو، بفعله وليس اآلخر، بفعل أي بصدقة؛
أليست شحاذة؟ والدعاء عطاءً الصدقة أليست قول؟ مجرد وهو الدعاء مثل فعل، وهي
تقوى مضمون، بال صورة الدعاء أن حني يف وشيئًا، وتقوى ومضمونًا صورًة الصدقة
بدعاء العصاة لبعض ومنقطع والعصاة، للكفار دائم نوعان: إذن العذاب يشء؟ بال فارغة
بصدقة أو قول، مجرد وهو بدعاء الذات عن العذاب رفع هو اآلخر دور ويكون صدقة. أو
بفعل امليت مستقبل تغري إمكانية استمرار ذلك يعني قد أفضل. فهو وبالتايل فعل؛ وهو
االجتماعي، الرتابط عىل داللة هذه تكون قد اآلخرين. حياة يف امليت فعل كاستمرار اآلخر،
وللرحمة العقاب، عىل للعفو إيثاًرا العقاب؛ لتخفيف األمل استمرار عىل داللة تكون وقد
القوم إِال هللا َروح من ييئس ال فإنه لليأس؛ مكان وال اإلنقاذ، إلمكانية نهاية فال العدل. عىل

حدود. بال املستمر األمل إال الحالة هذه يف اإليمان يعني وال الكافرون.
والوحدة العفنة والرائحة الساكن الراكد والهواء للظالم شعبي تصوٌر إذن القرب عذاب
الغائب؛ عىل اإلنسان يُسِقطها الشاهد يف فعلية إنسانيٍة تجربٍة عن يعربِّ والوحشة، والعزلة
رد تسبِّب شيئية كواقعٍة القرب عذاب إثبات إن الحياة. عىل قياًسا إال املوت يعرف فال
اإلنكار فإن والسمع، الرواية عىل اإلثبات قام وإذا شيئية. كواقعٍة أيًضا إنكاره يف فعل

فكذلك النبي، بحرمة الدنيا يف هللا يعذِّبهم ال الحياة يف داموا ما ألنهم النبي؛ لحرمة رمضان وشهر
والروح بالروح، متصًال اللحم فيعذِّب بحرمته. رمضان وكل الجمعة يوم العذاب عنهم يرفع القرب يف
ضغطة، له ويكون عذاب، له ليس املطيع وجَهني: عىل واملؤمن الجسد. مع الروح فيتألم بالجسم، متصًال
عذاب له يكون عاصيًا كان وإن النعمة. يشكر ولم هللا بنعمة م تنعَّ أنه ملا وخوفه ذلك هول فيجد
إىل العذاب يعود ال ثم الجمعة، وليلة الجمعة يوم القرب عذاب عنه ينقطع لكنه القرب، وضغطة القرب
ثم القرب، ضغطة واحدة، ساعًة العذاب له يكون الجمعة ليلة أو الجمعة يوم مات وإن القيامة. يوم
القرب يف بعضه أو الجسد إىل الروح يُعاد والجماعة، السنة أهل عند ثابت القرب وعذاب العذاب. ينقطع
العصاة، وبعض الكفار عذاب وهو دائم قسٌم قسمان: القرب عذاب ص١٦٧-١٦٨). (الدر، الجمهور عند
أو بدعاء عنهم يُرَفع ثم بحسبها يُعذَّبون فإنهم العصاة؛ من جرائمهم ت خفَّ من عذاب وهو ومنقطع
القونوي، وعند ص٢٧٢-٢٧٣). ج٢، (الدواني، والفاسقني للمؤمنني وهو ص١٣٧). السالم، (عبد صدقة
العقباوي، ص٩٠-٩١؛ الفقه، (رشح فاسًقا أم مطيًعا كافًرا، أم مؤمنًا كان سواء حق، القرب عذاب
هللا يعلمه بما القرب يف الطاعة أهل وتنعيم املؤمنني، عصاة ولبعض للكافرين القرب عذاب ص٥٩-٦٠).

ص١١٢). (النسفية، ويريده
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ال وبالتايل له؛ حياة ال فامليت النقل. أساس النهاية يف والعقل العقيل، امُلعارض عىل يقوم
تُسَمع ولم القرب، ُفتح ما إذا جثة عىل التعذيب آثار أو القرب، عذاب أحد يَر ولم له، تعذيب
أو بالية، عظاٍم إىل الجثة تحوَّلت ما إذا العذاب يقع وأين األلم. تأوهات أو األنني أصوات
الرياح؟32 ومدارج التخوم وأقايص الطيور وحواصل السباع أجواف يف أجزاء إىل تقطَّعت
هو فالعذاب نفيها؛ يمكن ال التي الداللة إثبات هناك الشيئية، للواقعة والنفي اإلثبات وبني

ص١٢٤؛ (التنبيه، القرب عذاب وجهم، والخوارج عمرو بن رضار مقدمتهم ويف املعتزلة أنكر 32

وال له حياة ال جماد امليت ألن والروافض، املعتزلة بعض وعند ص٦٦). اإلبانة، ص٧٠؛ اإلنصاف،
يف يُعذَّب أحًدا نرى وال القرب، بعذاب الخوارج تقول ال ص١١٣). (التفتازاني، ُمحال فتعذيبه إدراك،
املثوبة أو العقوبة يُرى أن النباش يف يجب لكان أصل له كان لو قالوا: ص١٩١). ج١، (مقاالت، قربه
أصل ال من ذلك أن عىل دليل بخالفه علمنا ويف وغريه، الرضب أثر عليه يُشاَهد فكان واملثاب، للُمعاَقب
يُسَمع أن يُدَفن لم الذي وامليت املصلوب يف يجب لكان كذلك كان لو أنه الكالم هذا يؤكِّد ا وممَّ له.
له يُسَمع وال امُلعاَقب، اضطراب ُمضطِربًا يرى ال أنه واملعلوم واحد. كلُّ اضطرابه يُشاِهد وأن أنينه،
نفاه فقد القرب؛ عذاب يف واختلفوا ص٧٣٣). (الرشح، قلناه؟ ما والحال معذَّبًا يكون فكيف البتة، أنني
إليها يصل فال قبورها يف التي األجسام فأما ويُؤلِمها، األرواح م ينعِّ هللا أن زعم من والخوارج. املعتزلة
عىل ونعلم حالته، يف ندفنه الذي امليت نرى النفاة: ك تمسُّ ص١٠٤). ج٢، (مقاالت، القبور يف وهي ذلك
الطمأنينة بعد لزم ما قائله من وهذا إليه. عهدنا كما الحال وهو صاحيًا تركناه ولو ميتًا، كونه الرضورة
يف املتفرِّقة األجزاء وتأليف البالية، العظام نرش استبعاد بمثابة وهو اإليقان، إىل والركون اإليمان، إىل
ص٣٧٥-٣٧٦). (اإلرشاد، ذلك غري إىل الرياح ومدارج التخوم وأقايص الطيور وحواصل السباع أجواف
وتأكله السباع تفرتسه ربما امليت وإن معذَّب، غري وهو مشاهدًة امليت الشخص نرى إذ املعتزلة؛ تُنِكره
مشاهدة غري من يُبَعث أن إىل الهواء يف واملصلوب الحيوان، بطن يف املأكول ص١٠٩-١١٠). (االقتصاد،
ودبوًرا وقبوًال وجنوبًا، شماًال العاصفة الرياح يف أجزاؤه وذُري أُحِرق ومن للُمنِكرين، شبهتان فيه حياة،
واإلدراك باإلدراك، مرشوط فالتعذيب اإلحياء؛ والكرامية الصالحية أنكرت كما ص١٣). (اإلسفراييني،
يف خالفه فإنه واصل، تلميذ الكويف عمرو بن رضار أما ص٢٧٣). ج٢، (الكلنبوي، بالحياة مرشوط غري
أن بحجة الخوارج؛ قول وهو القرب، عذاب أُنِكَر ص٦٩). (اعتقادات، القرب عذاب وإنكار األعمال خلق
ص١٣). التفتازاني، ص٨٨-٨٩؛ ج٤، (الفصل، يُقَربون ال املوتى كل وبأن لألموات، ال لألحياء العذاب
لذاقوا القرب يف أُحيُوا لو أنهم امُلنِكرين وحجج املعتزلة. متأخري وأكثر املرييس برش معه أنكره كما
جسده رماَد ذرى ومن السبع، أكله ومن للمصلوب، نظًرا للمعقول؛ مخالفة الظواهر أن كما موتتنَي،

ص٣٨٢-٣٨٣). (املواقف، العواصف
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وبأداء بالرضا اإلنسان شعور هو والنعيم الضمري، وتأنيب القبيح بالفعل اإلنسان شعور
والنجاح، الفشل يف النقصوالكمال، يف اإلنسان تجربة إىل يُشريان والنعيم العذاب الرسالة.

الحكماء.33 تأمالت يف حقائقهم املتكلمون يجد ثَم وِمن والتحقق؛ اإلحباط يف

يف ساكن نورانيٌّ لطيٌف جوهٌر اإلنسان ألن حق؛ وعذابه القرب فثواب الفالسفة. موقف هو هذا 33

ناقًصا كان وإن والسعادة، الغبطة يف كان والعمل العلم قوة يف كامًال كان إن البدن خراب وبعد البدن.
حق وعىل ،﴾… ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال السعداء: حق عىل يدل والقرآن والعذاب. البالء يف كان فيها
ص١٣١-١٣٢). (املعالم، ﴾… نَاًرا َفأُْدِخلُوا ﴿أُْغِرُقوا َوَعِشيٍّا﴾، ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر األشقياء:
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املعاد سابًعا:

القرب، وعذاب امللَكني، وسؤال األجساد، إىل األرواح عودة من فيه ما بكل القرب حياة بعد
الدنيا، إىل عادت وإذا اآلخرة؟ إىل تعود ثم جديد من تموت أم الدنيا إىل األموات ترجع هل
األرواح تذهب وأين األئمة؟ إال يعود ال أم وقادة، شعوبًا وخاصة، عامة كلها تعود هل
إىل تُرَفع أم أخرى، أبداٍن يف وتتناسخ الدنيا إىل تعود هل القرب؟ حياة تنتهي أن بعد
معاٌد هو هل وكيف؟ املعاد يبدأ ومتى املستَقر؟ أو املكان هذا هو وأين ومستَقرها؟ مكانها
وماذا روحاني؟ معاٌد هو أم شيئًا، العدم كان ملا املعدوم إعادة إمكانية عىل يقوم جسماني
واآلخرة، الدنيا بني املتوسطة املرحلة يف يوجد إنما أيًضا ذلك كل يتم؟ وكيف البعث يعني

والعقاب. والحساب الساعة عالمات قبل اآلخرة، قبل وما الدنيا بعد ما

األموات رجعة (1)

ترجع هل األجساد، إىل األرواح بعودة فيه الحياة من الغاية وتحقيق القرب، عذاب بعد
أخرى، أجساٍد األرضيف هذه يف أخرى حياٌة لها يكون أو وتُثاب، فتُعاَقب الدنيا إىل األموات
لألجساد، األرواح ومغادرة القرب حياة بعد جديد من األموات تُبَعث أم التناسخ، عقيدة وهي
االفرتاض العقاب؟ أم الثواب الحساب، ليتم الساعة قيام يوم اآلخرة يف املعاد أمور وتبدأ
وقد الروحاني. واملعاد الجسماني املعاد يه؛ بِشقَّ املعاد هو والثاني األموات، رجع هو األول
بوجٍه لعيل أو األئمة، لخاصة أو الناس لعامة للخاصة، أو للعامة األموات رجعة تكون
مات فإذا والقسط. العدل ويُِقيم الدجال يقاتل حتى الغائب اإلمام عودة مثل أخص،
يحتاج ال هنا فاإلمام حي؛ إماٌم عرص كل يف يظل بل يموتون، ال األمة جميع فإن إمام



(٤) الثورة إىل العقيدة من

األموات رجع لو أنه والحقيقة موتتنَي.1 أو موتة ليموت األرض يف يظل بل الرجعة، إىل
يُغِني املستقبل فإحضار اإلعادة؛ من الغاية والنتفت والعقاب، الثواب ل لُعجِّ الحياة إىل
املجتمعات عقائد عن يعربِّ إنما األموات برجعة والقول املستقبل. إىل الحارض تأجيل عن
معاودة تعني إنما فرجعتهم بعد؛ غاياتهم قوا يحقِّ ولم زعماؤها مات التي املضطَهدة
وبوجود للجماهري. منها أكثر لألئمة الرجعة كانت لذلك نشاطهم؛ واستئناف رسالتهم
نموذٌج ويوجد حولها. العامة وتلتفُّ الجماهري، تصحو البطل، وبعودة العائدة، الزعامة
يشاركون الذين إرسائيل بني عند الشائع الحضاري والرتاث الدينية البيئة يف لذلك سابق

االضطهاد. عقدة يف الشيعة
عود فالتناسخ الرفع. عقيدة ثم التناسخ عقيدة جاءت األموات رجعة تثبت لم فإن
طريقان وكالهما الدنيا، عىل لآلخرة وإيثار تطهر والرفع اآلخرة، عىل لها وإيثار الدنيا إىل
الحساب، يوم إىل لالنتظار ورفض وبالعقاب، بالثواب استعجال فالتناسخ متقابالن.
فاألوىل للعيان؛ ُمشاَهدان وعذابها الدنيا وثواب الغد، يف عرشة من خري اليد يف وعصفور
قبيحة. أجساٍد يف منها والرشيرة حسنة، أجساٍد يف منها ة الخريِّ الدنيا؛ إىل األرواح تعود أن
الخريِّ والروح االضطهاد. وعقدة املشاهدة بني واألسطورة، العلم بني تجمع عقيدة وهي

الشيطان. هو يكون الرشير والروح املالك، هو يكون
من ذلك بعد أسهل وما األجسام. يف الحلول تعاود فهي تتناهى، ال النفس كانت وملا
عن تتحدث التي اآليات تلك خاصًة التناسخ، عقيدة مع تتفق بحيث النقلية الحجج تأويل

يرجع منهم األكثر ِفرقتان. وهم القيامة، يوم قبل الدنيا إىل األموات رجعة يف الروافض اختلفت 1
مثله، األمة هذه يف ويكون إال يشء إرسائيل بني يف يكن لم وأنه الحساب، يوم قبل الدنيا إىل األموات
الدنيا إىل ويردُّهم األمة، هذه يف األموات يُحِيي فكذلك املوت، بعد إرسائيل بني من قوًما أحيا قد هللا وأن
وكذلك ص١٣٧). ج١، (مقاالت، الزيدية ِفرق إحدى بها وتقول ص١١٤). ج١، (مقاالت، القيامة يوم
دافع كما ص٨٥). ج١، (مقاالت، والسبئية ص٥٩). (الِفَرق، الجعفي يزيد بن جابر أصحاب املحمدية
الجاحظ عن دفاًعا واإلجماع والسنة بالقرآن الخياط ونقده والنقل، بالعقل الرجعة عن الراوندي ابن
خلف منهم يزال ال ولكن يموتون، أنهم الخطابية العمريية وتزعم ص٢٠٣). ص١٣٠-١٣١، (االنتصار،
يُبَعث ولكن مات، قد عليٍّا إن السبئية من فريق ويقول ص٧٨). ج١، (مقاالت، أنبياء أئمة األرض يف
ال والبالد. العباد يف والقسط العدل ويُِقيم الدجال، يقاتل حتى القبول؛ أهل معه ويُبَعث القيامة، قبل
والبرتية اليعقوبية تُنِكر حني يف ص١٨-١٩). (التنبيه، بالرجعة يقولون ولكن هللا، هو عليٍّا إن يقولون

ص١٣٧). ج١، (مقاالت، بها دان ن ممَّ ويتربَّءون الرجعة، (الزيدية)
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الداللة.2 عىل يقيض حريف بتأويٍل نفسه، من األزواج وخلق اإلنسان وخلق الصور تركيب
أنواع غري إىل األرواح انتقال من تمنع الدهرية عقيدة يف للتناسخ أخرى صورٌة وهناك

بأن ُجوزي محسنًا كان فمن الصور. يف تتناسخ أرواح هي فإنما واآلخرة، القيامة الرافضة غالة تُنِكر 2

أجساد، إىل روحه يُنَقل بأن ُجوزي مسيئًا كان ومن ألم، وال رضر فيه يلحقه ال جسد إىل روحه يُنَقل
(مقاالت، هكذا أبًدا تزال ال الدنيا وأن ذلك، غري يشء وليس واأللم، الرضر فيها كونه يف الروح ويلحق
بالتناسخ القول عىل بعضهم وُحمل بالقيامة، االعتقاد ضعف (الكيسانية) بعضهم وعند ص١١٤). ج١،
يرجع؛ حتى يموت أن يجوز وال يموت، ال أنه معتقد واحٍد عىل مقتِرص فِمن املوت؛ بعد والرجعة والحلول
حزم ابن ويعزو ص٧٠). ج٢، (امِلَلل، فيه متحريِّ عليه منحِرس ثم غريه، إىل اإلمامة حقيقة حق ومن
زكريا بن ومحمد الخرساني، مسلم وأبي تلميذه، نانوس بن وأحمد حابط، بن أحمد إىل التناسخ عقيدة
األجساد مفارقتها بعد تنتقل فاألرواح القرامطة؛ قول أيًضا وهو اإللهي»، «العلم كتابه يف الطبيب الرازي
إىل سبيل ال أنه «لوال الرازي: يقول فارقت. التي األجساد نوع من تكن لم وإن أخرى، أجساٍد إىل
بالقتل إال اإلنسان بصور رة املتصوِّ األجساد إىل البهيمية بالصور رة املتصوِّ األجساد عن األرواح تخليص
التناسخ أن إىل هؤالء ذهب فقد دليل؛ بال خرافات وهي البتة.» الحيوان من يشء ذبح جاز ملا والذبح،
الخبيثة البهائم أجساد إىل روحه تنتقل األعمال امليسء فالفاسق والثواب. العقاب سبيل عىل هو إنما
فيها؛ خري ال رش كلها أفاعيله كانت الذي يف واختلفوا بالذبح. املمتَهنة رة واملسخَّ األقذار، يف املرتِطمة
بالنار فتُعذَّب جهنم، إىل تنتقل إنها حابط بن أحمد وقال الشياطني. هي لطيفة هذه أرواح بعضهم فقال
هي الطبقة هذه أرواح بعضهم فقال فيه؛ رش ال خريًا كلها أفاعيله كانت الذي يف واختلفوا األبد. أبد
﴿َجَعَل ،﴾… َغرََّك َما اْإلِنَْساُن أَيَُّها ﴿يَا مثل: بآيات، نانوس بن وأحمد حابط بن أحمد واحتج املالئكة.
باإلسالم يقول ال من الطائفة هذه من واحتج ِفيِه﴾. يَذَْرُؤُكْم أَْزَواًجا اْألَنَْعاِم َوِمَن أَْزَواًجا أَنُْفِسُكْم ِمْن َلُكْم
نوعها إىل انتقالها وليس أبًدا، منتِقلة فالنفس ألمر؛ يتناهى ال والعالم تتناهى، ال النفس إن قالوا بأن
فاملسلمون تكفريهم؛ عىل اإلسالم أهل بإجماع ذلك عىل حزم ابن ويردُّ نوعها. غري إىل انتقالها من بأوىل
ثم القيامة، يوم قبل النعم أو بالشكر لألرواح األجساد فراق بعد إال يقع ال الجزاء أن عىل ُمجِمعون
ُصوَرٍة أَيِّ ﴿ِيف األوىل واآليتان: أرواحها. من أجسادها ُجمعت إذا فقط الحرش موقف يف بالنار أو بالجنة
بياض أو قبح أو حسن أو ِقرص أو طول من عليها اإلنسان ُرتِّب التي الصورة تعني َركَّبََك﴾ َشاءَ َما
امتنَّ ثم منها، نتولد أزواًجا أنفسنا من لنا خلق بأن علينا امتنَّ هللا أن تعني األخرى واآلية سواد. أو
أنفسنا؛ من هي التي يعني األزواج؛ هذه يرزقنا أنه أخرب ثم أزواج، ثمانية األنعام من لنا خلق بأن علينا
لنا يكون أن إىل سبيل فال األنعام؛ وبني أنفسنا بني فرق ثم أنفسنا، من هي إنما لنا املخلوقة فاألزواج
عىل رتَّبوه وإنما برهان، بال دعوى هو إنما قولهم أن هذا من ويكفي أنفسنا. غري من فيها نتولد أزواج
فهو برهان يُوِجبه لم قول وكل الحيوان. إيالم من شاهدوه ملا الوجه هذا فأخرجوا العدل، يف أصلهم
عملت إن ص٧١–٧٣). (الفصل، باألنبياء ُمقرُّون وهؤالء األنبياء، من أحٌد قط القوَل هذا يأِت ولم باطل.
النفس جوهر مقتىض عىل عملت وإن ويل، أو نبي بدن إىل انتقلت الناطقة النفس جوهر مقتىض عىل
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األجساد يف األنفس ترتدد أن فوجب يتناهى، ال العالم كان فلما فارقت. التي أجسادها
وإرشاًقا به تعلًقا ورشفها بطبعها لها وجب الذي النوع غري إىل تنتقل أن يجوز وال أبًدا،
والحقيقة وخلودها. طبعها رشف يكفيها رشائع، إىل الحالة هذه يف النفس تحتاج وال فيه،
غري والنفس اإلنسان، نفس وهي الناطقة النفس بني النفس، أنواع بني تمايًزا هناك أن
والربهان.3 املشاهدة وتؤيِّده والعقل، الحس يؤكِّده ما وهذا الحيوان. نفس وهي الناطقة
وحدوثه. العلم تناهي إثبات فيُعاِرضه أنواعها، أجساد إىل تنتقل األرواح بأن القول أما
أكثر العالم يف األشياء بني االختالف أن كما ُمتناٍه؟ ال عالٍم يف متناهية ال نفٌس تحل فكيف
يشابه. جسٍد يف الروح تحلَّ أن استحال وبالتايل التشابهات؛ من أكثر والفروق االتفاق، من
استحال التفرد، هذا مظاهر أحد األعمال وكانت بأرواحها، متفرِّدة األشخاص كانت وملا
يف عقاب مشاهدة بمجرد التناسخ يثبت ال كما آخر.4 شخٍص يف شخص روح تحلَّ أن

حرش ثم وليس واالنخفاض، االرتفاع االنتقال، يف اإلنزال وهكذا آخر. حيوان بدن إىل انتقلت الحيوانية
ص٢٩٢). (الغاية، نار وال جنة وال معاد وال

الِفرقة هذه من وليس فارقت، التي أجسادها أنواع غري إىل األرواح انتقال من منعت الثانية والِفرقة 3

فوجب للعالم، تَناهي ال أنه األوىل؛ الحجة هي وحجتهم الدهرية، من وهم الرشائع، من بيشء يقول أحد
عليها اإلرشاف طبعها لها أوجب الذي النوع غري إىل تنتقل أن يجوز وال أبًدا، األجساد يف النفس تَُرد أن
ال برهان، بال دعوى أنها قولها فساد إلثبات يكفي بأنه الِفرقة هذه عىل حزم ابن ويردُّ به. وتعلُّقها
ورتَّب واألجناس، األنواع هللا خلق وقد فيه. شك ال بيقني باطل فهو هكذا كانت وما حيس، وال عقيل
غريه، فيه يشاركه ال والذي له، الخاص بفصله اآلخر النوع عن نوع كل ل وفصَّ األجناس، تحت األنواع
ناطقة، حيٌة اإلنسان فنفس أرواحها؛ هي التي ألنفسها هي إنما الحيوان ألنواع املذكورة الفصول وهذه
فال عنه؛ استحالتها يمكن ال الذي وجوهرها نفس كل طبيعة هي هذه ناطقة. غري حيٌة الحيوان ونفس
أوجبه وما املشاهدات، لبطلت هذا جاز ولو ناطق. غري الناطق وال ناطًقا، الناطق غري يصري أن إىل سبيل

ص٧٢-٧٣). ج١، (الفصل، حدودها عىل األشياء النقسام والرضورة العقل وبديهة الحس
ما بكل رضوريٍّا بطالنًا قولهم فيبطل نوعها، من أجساد إىل تنتقل األرواح إن قالت الثالثة والِفرقة 4

وأن النبوة، إثبات يف كتبناه وبما أوله، من والنهاية له االبتداء ووجوب العالم، حدوث إثبات يف كتبناه
بجميع يشتبهان شيئان كله العالم يف ليس أنه وهو رضوري، وبربهان قولهم بخالف ورد النبوات جميع
وتباين الهيئات واختالف الصور اختالف تدبَّر من هذا يعلم وجه، كل من ا تامٍّ اشتباًها أعراضهما
ما يكن لم ولو كلها. يف ال أحوالهما أكثر يف ذلك أن معنى عىل هذا يُشِبه اليشء هذا يُقال وإنما األخالق.
تكرًرا املشتبهان الشيئان ذلك عليه يتكرر من كل أن بالشاهدة عِلمنا وقد البتة. بينهما أحد فرَّق ما قلنا
أشياء منهما واحد كل يف يجد أن الثاني، من أحدهما يميِّز وأن بينهما، يفصل أن بد ال أنه متصًال، كثريًا
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عقابًا بالرضورة يكون وبأن الحيوان، وذبح األطفال مرض مثل يستحق، ال ملن الدنيا
خلق عدم األصلح من كان واألصلح، للصالح فطبًقا األجساد. هذه اكتسبت ألرواٍح ا مستَحقٍّ
إن اآلخرين.5 عقاب يتحمالن وجعلهما عذابهما من بدًال الحيوان، ذبح أو األطفال مرض
خطآن فكالهما النفس؛ بحدوث القول عىل طبيعي فعل رد هو األرواح بتناسخ القول
قانون ضد التناسخ بِقدمها. القول يسبِّب النفس بحدوث فالقول اآلخر. أحدهما يُلغي
القول إىل بالتناسخ القول يؤدي كما نفس؟ وأي بدن أي سيُعاَقب؟ الذي فمن االستحقاق،
يتعلق ما وكل املعاد ينفي كما هللا، صفات يف املشاركة وبالتايل وأزليتها؛ الكائنات بِقدم
اإلنسان وألصبح املاضية، الحياة لتذكَّرنا التناسخ صح ولو وعقاب. وحساب بعث من به
بعدد األرواح تكون أن للزم التناسخ لزم ولو الناس. لكل للحوادث ومخزنًا للتاريخ، وعاءً
التناسخ عقيدة أجساد.6 بال الفضاء يف طائًرا بعضها لظل عددها زاد لو وإال األبدان،

كلها، أخالقهما يف يتفقان شخَصني وجود إىل سبيل ال أن بهذا فصحَّ فيها؛ يُشِبهه ال اآلخر عن بها بان
بهذا فصحَّ النفس، يف محمولة األخالق أن بيقنٍي عِلمنا وقد منها. يشء يف فرق بينهما يكون ال حتى
رضورًة األجساد من غريه يف التي النفس غريُ كانت نوع أي من األجساد من نفس ذي كل نفس أن

ص٧٣-٧٤). ج١، (الفصل،
حكيم، عدٌل هللا إن الجزاء سبيل عىل ذلك الحاملني من التناسخ إىل ذهب من بعض أيًضا وقال 5

لهم ذنب ال الذين الصبيان أجسام يقطع وجدناه فلما له. ذنب ال من يعذِّب أن فمحال كريم؛ رحيٌم
عىل بعضها ويسلِّط وأكله، وبطبخه له ذنب ال الذي الحيوان بعض بذبح ويأمر والقروح، بالجدري
للعقاب ة مستِحقَّ عصاًة األرواح كانت وقد إال ذلك يفعل لم أنه عِلمنا له، ذنب وال ويأكله فيقطعه بعض
عىل الكالم باب ويف الرباهمة، عن الحديث يف ذلك حزم ابن أبطل وقد فيها. لتُعذَّب األجساد هذه بكسب
الحكيم أن وهو فرق، وال أنكروا ما مثل يف وقعوا األصل هذا طردوا فإن املعتزلة. من القدر أبطل من
إصالحه، بعد بالعذاب إفساده إىل يحتاج حتى للمعصية يعرِّضه من يخلق ال أصلهم عىل الرحيم العدل
بها؛ فيُصِلحها إلطاًفا، بها ويلطف للفتنة، يعرِّضها وال خلقها، نفس كل ر يطهِّ أن عىل قادًرا كان وقد
عن عاجًزا كان فإن ملكه. من شيئًا ينقص ذلك كان وما النعيم، يف والخلود إحسانه، كلها تستحق حتى
األصل هذا طردوا فإن مخلوًقا. ُمحَدثًا نقصه أجل من يكون أن حاملها ويلزم نقص، صفة فهذه ذلك
عليه، مرتِّب وال فوقه آمر ال الذي وإن إبطاله، تقدَّم وقد فاعَلني، لألشياء أن يف املانوية قول إىل خرجوا
نبي عن يأِت لم قول كل أن الرشيعة فحكم بالرشيعة تعلَّقوا قد وإذ وحكمة. حق فهو يفعله ما كل فإن
خرافة قولهم صار فقد األرواح، تناسخ األنبياء من أحد عن يأِت لم فإذا وِفرية؛ كذب فهو الرشيعة تلك

ص٧٤). ج١، (الفصل، وباطًال وكذبًا
بدٍن عىل نفَسني اجتماع استحالة (أ) لوجوه: التناسخ فساد عىل اتفقوا النفس بحدوث القائلون 6
األنفس عدد يكون أن للزم التناسخ صح لو (ج) املاضية. الحياة لتذكَّرنا التناسخ صح لو (ب) واحد.
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براءتها فقدت التي الظاملة النفوس من والعقاب االنتقام تبغي للنفس، أخالقية نظرٌة إذن
رسخ، النبات وإىل مسخ، الحيوان وإىل نسخ، األبدان إىل فنزولها النزول؛ يف عقابها األوىل.
أن وواضٌح باألجرام. والتعلق األبدان من التخلص الصعود، يف وثوابها فسخ؛ الجماد وإىل

الثواب.7 عمومية من حضوًرا أكثر العقاب فتفصيل الثواب، من أهم العقاب
إىل عود األوىل صعود. والثانية هبوط األوىل الرفع. عقيدة النسخ عقيدة مقابل ويف
فالربيء آثامه. عن وتعفًفا تطهًرا منه هروب والثانية أساًسا، منه االنتقام أجل من العالم
أرضالنفاق عن بعيًدا األطهار مجتمع ويعيشيف امللكوت، إىل يُرَفع ولكنه يموت، ال الطاهر
وبهذا واملالئكة؛ األنبياء من أعىل بل الدرجات، أعىل الرفع هذا يف يبلغ أن ويستطيع واآلثام،
إنكارها، أو إثباتها املعاد أمور يف يُفَهم ال املعنى وبهذا يموت.8 اإلنسان إن يُقال ال الرفع
نظرية صياغٌة هي فاألخرويات الدنيوي؛ الظلم عن تعويض أنها عىل دالالتها فهم بل
النتظار رفض هو التناسخ عقيدة يف األموات برجعة والقول إنكارها وإن التعويض. لهذا
يف للخالص وانتظار الزمان، آخر يف التقليدية األخرويات به تِعد الذي والعقاب الحساب
اآلن االنتصار ورؤية منه، تشفيًا الدنيا هذه يف الظالم بعقاب اإلرساع يف ورغبة العالم، هذا
الظاملة الروح فتحلُّ ممكنًا. األرواح تناسخ دام وما ممكنة، األموات رجعة دامت ما وهنا

. خريِّ جسٍد يف العادلة الروح وتحلُّ رشير، جسٍد يف

النفس، حدوث بإثبات التناسخ إبطال ص١٦٦-١٦٧). (املحصل، معطَّلة لظلت وإال األبدان، عدد مثل
حادثة النفس سينا، ابن عيل أبي وعند ص١٢١-١٢٢). (املعالم، قديم وهو الفعال العقل حدوثها وعلة
كانت لو قبله. ومن ألفالطون خالًفا حادثة هي وأتباعه، أرسططاليس وعند ص١٢٠-١٢١). (املعالم،
(املحصل، ُمحال وهذا انقسمت، فقد كثرية، أو ُمحال؛ وهذا كثرية، بأبداٍن فتتعلق واحدة، إما لكانت أزلية

ص٢٩٣–٢٩٩. الغاية، يف: ذلك عىل العقلية املنطقية والحجج ص١٦٥-١٦٦).
إىل وتتنازل نسًخا. ى ويُسمَّ األبدان، يف ترتدد والناقصة مجردة، النفوس تبقى التناسخ أهل عند 7

تتخلص والصاعدة فسًخا؛ ى وتُسمَّ الجمادية وإىل رسًخا، ى ويُسمَّ النباتية وإىل مسًخا، ى ويُسمَّ الحيوانية،
رجم كله ذلك أن يخفى وال حاجتها. الستكمال السماوية األجرام ببعض تتعلق أو كليًة، األبدان من

ص٣٧٤). (املواقف، وتجردها النفوس ِقدم عىل بناءً بالظن
وعشية غداة منهم املرفوعني ويرون امللكوت، إىل يُرَفعون ولكنهم يموتون، ال أنهم البزيغية زعمت 8

اإلنسان وإن وميكائيل، جربيل من أفضل هو من أصحابه ِمن ص٧٨). ج١، مقاالت، ص٢٤٩؛ (الِفَرق،
نبات بن عمر قول وهو ص١٢٦). ج٢، (امِلَلل، امللكوت إىل ُرفع بل مات، إنه يُقال ال الكمال بلغ إذا

ص٤١٩-٤٢٠). (املواقف، أيًضا العجيل
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الجسماني املعاد (2)

العالم بني والعالم، اإلنسان بني واالختالف الهوية عىل الجسماني املعاد افرتاض يقوم
جدل عىل يقوم كما كبري. إنساٌن والعالم صغري، عاَلٌم فاإلنسان الكبري؛ والعالم الصغري
فتخريب والبناء. الهدم جدل والفساد، الكون القدماء اه سمَّ ما وهو والتعمري، الخراب
العالم وتخريب جديد، من وإحياؤه بعثه هو وتعمريه اإلنسان، موت هو الصغري العالم
اآلخر؛ اليوم يف وإعادته بعثه يف وخرابه عدمه أو أجزائه، بتفريق إما العالم، فناء هو الكبري
ِرصف، كونيٍّ ميتافيزيقيٍّ كموضوٍع املعدوم إعادة األوىل مسألتنَي: املوضوع يشمل لذلك
كموضوٍع األبدان إىل األرواح إعادة والثاني الكبري؛ بالعالم يتعلق وهو يشء، كل إعادة
من خاصة حالٌة إال هو ما فالثاني الثاني؛ ثبت األول املوضوع ثبت فإذا خاص. إنسانيٍّ
حرش األول الروحاني. واملعاد الجسماني املعاد افرتاضان: يظهر الثاني املوضوع ويف األول.
أي الجسماني؛ املعاد الدين أصول علم يف رشًعا واملقصود النفس. خلود والثاني األجساد،
التجرد من عليه كانت ما إىل األرواح رجوع أي الروحاني؛ املعاد أن حني يف األجساد، حرش

الحكمة.9 علوم يف املقصود فهو اآلالت، واستعمال باألبدان عالقتها عن
النفس إنكار إن الناطقة؟ النفس وإنكار فقط الجسماني املعاد ثبوت يمكن هل ولكن
دون بقائها أو املادة بفناء بل يشء، بإعادة تقول ال مادية نظرًة يكون ما عادًة الناطقة
نفس، دون الجسماني باملعاد القول من الفائدة وما عدم. من البقاء أو بالوجود القول
تعود كيف بالعقاب؟ أو بالثواب واإلحساس اإلدراك ورشط البدن حياة مصدر والنفسهي
يمكن ذلك ومع األبدان؟ يف الحياة هذه تعني إنما والنفس إليها، الحياة إعادة دون األجسام
البدن، عن النفس تميز إثبات بعد وذلك الجسماني، املعاد دون الروحاني املعاد إثبات
يكون وال األبدان، إحياء إىل حاجة ال الحالة هذه ويف البدن. فناء بعد عنه متجردة وبقائها
املعاد إثبات أي الثاني والحل خالصني. روحانيَّني يكونان بل جسمانيٍّا، والعقاب الثواب

هو والعالم الصغري، العالم هو اإلنسان ألن أربعة؛ أركاٍن عىل مبنية املعاد مسألة الرازي، عند 9

كيفية (أ) أربعة: َمطالب فهذه تخريبه. بعد تعمريه أو تخريبه إما منهما كلٍّ يف والبحث الكبري، اإلنسان
عامًلا حيٍّا كان كما يعيده أن وهو خرب، بعدما تعمريه كيفية (ب) باملوت. وهو الصغري، العالم تخريب
باإلعدام أو األجزاء، بتفريق وذلك الكبري، العالم هذا تخريب كيفية (ج) والعقاب. الثواب قابًال عاقًال
والنار الجنة أحوال وبيان القيامة أحوال رشح يف القول وهو تخريبه، بعد تعمريه كيفية (د) واإلخفاء.

ص٢٤٧). ج٢، الخلخايل، ص٢٤٧؛ ج٢، الكلنبوي، ص١١٤؛ (اإلسفراييني،
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مًعا، املعادين إثبات أما الجسماني. املعاد إثبات وهو األول، الحل عىل فعل رد الروحاني
وتأكيًدا عيوبهما، لتاليف طبيعية كنتيجٍة االثنني بني يجمع فهو والروحاني، الجسماني
مًعا؛ املعاَدين إنكار يف فعل رد ذلك يسبِّب وقد اإلرشاق.10 ولحكمة الرشع ملقتضيات
عىل فعل رد الثاني الحل كان كما الثالث، الحل عىل فعل رد الرابع الحل يكون وبالتايل
املزاج هي هل النفس؛ عىل الحكم فلصعوبة الكل يف الحكم عن التوقف أما األول. الحل
فساد بعد باٍق جوهٌر هي هل البدن؟ فناء مع إعادتها يستحيل وبالتايل بالبدن؛ املرتبط
ال ألنه نظًرا املعدوم إعادة يجوز ال كان فإذا الروحاني؟ باملعاد القول يمكن وبالتايل البنية؛
الجزم يف أيًضا الرتدد وبالتايل النفس؛ انعدام يف يكون الرتدد فإن الجسم، انعدام يف شبهة
الحضارة، خارج من األول التاريخي مصدره الخامسيف الحل هذا أن من وبالرغم ببقائها.
نسق من جزءًا أصبح العقل، عىل وعرضه عليه التعرف وبعد العقلية، للبنية طبًقا أنه إال
يف الحضارة داخل يف ذاتيٍّا املتَّبَعة الحلول أحد الحكم عن التوقف وأن خاصًة الحلول،

الخاصة.11 مسائلها عرض

فقط، الجسماني املعاد ثبوت (أ) خمسة: عىل تزيد ال املعاد يف املمكنة األقوال املواقف، رشح يف 10

الفالسفة قول وهو فقط، الروحاني املعاد ثبوت (ب) الناطقة. للنفس النافني املتكلمني أكثر قول وهو
ومعمر الدبويس، والراتب والغزايل كالحليمي قني، املحقِّ من كثري قول وهو مًعا، ثبوتهما (ج) اإللهيني.
النفس هو بالحقيقة اإلنسان الصوفية. من وكثري اإلمامة، متأخري من وجمهور املعتزلة، قدماء من
البدن. فناء بعد باقية والنفس آلتها، والبدن وامُلعاَقب؛ وامُلثاب والعايص واملطيع املكلَّف وهو الناطقة،
الدنيا. يف كان كما فيه ويترصف به، يتعلق بدنًا األرواح من واحد لكل خلق الخالئق حرش هللا أراد فإن
جالينوس؛ قول وهو التوقف، (ه) الطبيعيني. الفالسفة من القدماء قول وهو منها، يشء ثبوت عدم (د)
بعد باٍق جوهٌر هي أو إعادتها؛ فيستحيل املوت، عنها فينعدم املزاج، هي هل النفس أن له يتبني فلم
ال ألنه يُنِكره؛ فهو الجسماني أما الروحاني. العالم يف جالينوس ويتوقف املعاد. فيمكن البنية، فساد
(اإلسفراييني، النفس انعدام يف الرتدد وإنما الجسم، انعدام يف عنده شبهة ال املعدوم. إعادة يجوز
هللا يعدم بأن سواء البدني، املعاد عىل املسلمون أطبق (أ) فيه: العالم أهل اختلف املعاد، يف ص١١٤).
أطبق (ج) النفساني. املعاد عىل الفالسفة أطبق (ب) يجمعها. ثم األجزاء يفرِّق بأن أو يعيده، ثم البدن
(املحصل، الكل يف جالينوس توقَّف (د) نفيها. عىل الدهرية من وجمع والنصارى املسلمني من جمع

ص١٦٣).
األوىل األربعة الحلول مع الحكم عن التوقف، وهو الخامس، الحل ممثِّل جالينوس وضع يف السبب هو هذا 11

الحكمة». «علوم عن الثاني للجزء كليًة املوضوع هذا تركنا وقد وحكماء. متكلِّمني اإلسالميون يمثِّلها التي

إسالمية». «دراسات كتابنا: يف أرسطو»، شارًحا رشد «ابن أرسطو»، شارًحا «الفارابي تًا: مؤقَّ انظر

412



املعاد سابًعا:

لم وإن بالعقل؟ أم بالرشع واجبة هي هل واجبة، كانت وإن واجبة؟ اإلعادة فهل
ُمطَلًقا، الجسماني املعاد هو الحق كان وإذا بالعقل؟ جائزة هي فهل بالرشع، واجبة تكن
الظني، والسمع بالرواية يصطدم الرشعي الوجوب إن األجساد؟ لحرش امُلنِكرون يكفر فهل
يف العقيل والوجوب املتن، وتأويل السند ضعف لجواز نظًرا للوجوب؛ أساًسا يكون ال والظن
وملا العقيل. أو الرشعي الجواز إال إذن يبَق لم واملشاهدة. الحس من يقينية براهني إىل حاجة
فاإلعادة ممكنًا، االبتداء كان وإذا باألساس. عقليٍّا الجواز يكون النقل، أساس العقل كان
الواقع، يف ولكن اإلعادة. رشط واالبتداء باالبتداء، مرشوطة اإلعادة ألن ممكنة؛ أيًضا تكون
البرشية، التجارب تحليل عىل العقيل الجواز يعتمد العقلية، الحجج عن النظر وبرصف
نظرية صياغٌة فاإلعادة البقاء.12 نحو والقصد الفناء، وتجاوز املوت، مقاومة يف الرغبة مثل
ويظهر الحق، ينكشف حتى ومستقبًال؛ حاًرضا املايض عىل اإلبقاء تريد إنسانية لتجربٍة
أما بالرضورة. الزمان كل إىل الزمان أقل ويحيل للخلود. مرآة إال ذاته الزمان وما العدل.
عام قانوٌن وهو العايص، وعقاب املطيع ثواب االستحقاق، لقانون فإنه العقيل الوجوب
والحساب األجساد وحرش املعدوم بإعادة وتشخيصها، تحققاته أوجه عن النظر برصف

والنار. والجنة اآلخر واليوم
وهو مًعا؟ لكليهما أم لألعراض أم للجواهر تكون فهل لألجسام، اإلعادة كانت وإذا
وتغلب بل األوىل،13 النظرية املقدمات يف الوجود نظرية إىل يعود ِرصف، ميتافيزيقيٌّ مبحٌث
والتقديم الحركات األعراضوأجناس واألعراضوأنواع الجواهر يف الطبيعية املباحث عليها

يعقله؛ ولم يره لم ألنه يصفه؛ أن اإلنسان يستطيع ال الذي للموضوع وإلغاء يشء، لكل حل والتفويض
ص٧٢-٧٣). ج٢، (البيجوري، أحسن» امَلواطن هذه مثل يف «والتفويض

ص٢٤٧-٢٤٨). ج٢، (العضدية، األرواح فيه وتُعاد األجساد، فيه تُحَرش حق، املعاد األشاعرة، عند 12

الحرش من ٌ بنيِّ الرشع به جاء بما العقل قضاء بيان ص٢٣٧). (األصول، بالخرب واجب بالعقل، جائز وهو
اإلعادة فإن االبتداء؛ بدليل ممكن وهو الرشعية، القواطع عليه ودلَّت الخلق، إعادة به يُبنيَّ الحرش والنرش.
لألصلح، املدَّعني والكرامية القدرية وعند ص١٠٨-١٠٩). (االقتصاد، والعَرض للجوهر إعادة ثاٍن، خلٌق
األصحاب عند املعدوم إعادة والعقاب. والثواب وامليسء، املحسن بني التفرقة بالعقل هللا عىل واجبٌة
وخالًفا ص١٦٩-١٧٠). (املحصل، املعتزلة من البرصي الحسني وأبي والكرامية للفالسفة خالًفا جائزة،
والرباهمة الكتاب وأهل املسلمون أجمع يفنى، ما إعادة جواز يف ص٣٧١-٣٧٢). (املواقف، للتناسخية
ص٢٣٢-٢٣٣). (األصول، التفصيل يف اختلفوا وإن العموم، عىل الفناء بعد وجوازها الخلق إعادة عىل

الوجود. نظرية الرابع: الفصل النظرية، املقدمات األول: الباب انظر 13
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واالتجاه املوت مقاومة يف الرغبة وهو اإلنساني، مستواه من املوضوع يُخِرج ا ممَّ والتأخري،
فإن ذلك ومع الخالص.14 الصوري امليتافيزيقي أو الطبيعي مستواه إىل الخلود، نحو
األضعف، إعادة تسهل وبالتايل األقوى؛ عىل مركِّزة تجعلها األعراض دون لألجسام اإلعادة
القادر وأن الجواهر، دون تُوَجد األعراضال وأن األعراض، عن تنفكُّ ال الجواهر وأن خاصًة
يقوم ال واملعنى معنًى، املعاد كان وإذا األعراض. إعادة عىل أقدر يكون الجواهر إعادة عىل
جواز قضية وتُثار الذهن. يف بل العَرض، يف ليست والفكرة فكرة، املعاد يكون بالعَرض،
وإعادتها الجواهر، عىل األعراضمحمولة ألن اإلشكال؛ هي أنها أساس األعراضعىل إعادة
تتعرى ال فالجواهر الجواهر؛ إعادة تتبع قد ألنها نظًرا زائد؛ بعلٍم أو بقدرة اعرتاًفا تمثِّل ال
قدرة إثبات من الفائدة وما الجواهر. بإعادة بل بأعيانها، تعود واألعراضال األعراض، عن
وما أجدى؟ وإعادتها الجواهر إثبات يكون أال األعراضوإعادتها؟ إثبات أي األضعف؛ عىل
وليس الجواهر، إعادة إن الجواهر؟ إعادة من أضعف وهي األعراض إعادة من الفائدة
باٍق إىل األعراض قسمة وإن واألسس. املاهيات مع التعامل وإىل العقل، إىل أقرب األعراض،
إذ األعراض؛ يف الجوهر تصور تدخل قسمة هي الثانية، دون األوىل إعادة وجواز باٍق، وغري
كان لذلك األعراض؛ دون الجواهر إعادة إىل أقرب وتكون الجوهر، هو الباقي العَرض إن
عليه يدل ا ممَّ بالرغم واألعراضمًعا، لألجسام الشاملة باإلعادة القول الحاصل تحصيل من
للجواهر األول اإليجاد كان فإذا املوضوعات. بني تفريق دون اإلعادة عىل تأكيد من القول
من الغرض أن ويبدو األول.15 باإليجاد أسوة الثانية اإلعادة تكون فكذلك مًعا، واألعراض
أصل إىل ورجوع اإللهية، القدرة إثبات ولكن االستحقاق، قانون تطبيق فقط ليس اإلعادة
بها. أعلم هللا ولكن األعراض، بعض كيفية يعرف ال الذي اإلنسان لجهل وإثبات التوحيد،
بد ال وبالتايل اإللهية؛ القدرة عىل دليل اإلعادة ألن إعادته؛ تصحُّ ال العباد مقدور يف كان فما
وإذا نوعية. أفعاًال وليست خاصة، فردية أفعاًال كانت إذا خاصًة اإلنسان، من سلبها من

رضورٍة من واقًعا ذلك تعيني وليس العقل، جهة من ممكن كله «ذلك بقوله: اآلمدي ذلك الحظ وقد 14

ص٣٠١). (الغاية، غباءً» يكون ذلك من يشء فتعيني نقلية؛ وال عقلية
كان سواء إعادته، ت صحَّ وجوده بعد ُوجد ما كل األشعري، فعند إعادته. يصحُّ فيما الناس اختلف 15
معنًى قيام غري من والعرض الجسم عىل صح األول االبتداء أن فكما ابتداءتان؛ فلإلعادة عرًضا؛ أم جسًما
املعنى معاد فاملعاد األعراض؛ دون األجسام إعادة تصحُّ القالنيس، وعند الثاني. االبتداء فكذلك بالعرض،
يُنِكرون الذين املعتزلة ضد مًعا واألعراض الجواهر إعادة إثبات بالعرض. املعنى قيام يصحُّ وال به، يقوم
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تكون يعود، ال إعادته كيفية اإلنسان عرف وما يعود، إعادته كيفية اإلنسان يجهل ما كان
يجهله هللا يعلمه وما هللا، يعلمه اإلنسان يجهله فما اإللهي؛ للعلم إثباتًا هي كما اإلعادة
هو يهمُّ وما خالصة، ميتافيزيقيٌة قضيٌة بعينه املعدوم إعادة قضية أن والحقيقة اإلنسان.
قضيًة وليست اإلنسان، يف خاصة قضيٌة فهي الحساب. يمكن حتى البدن؛ إىل الروح إعادة

الطبيعة. يف عامة
املعدوم إعادة تتثبَّت قد اإلعادة؟ تتم فكيف وأعراًضا، جواهر األجسام عادت ما فإذا
هو وهللا َوْجَهُه﴾. إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ يشء؛ عىل يُبقي ال شامٌل كيلٌّ العدم ألن يشء؛ ال من
يشء. ال من ويُعيده يشء، ال من الخلق بدأ يشء. معه يبقى ال والباطن، الظاهر واآلخر، األول
أال الجزئيات. بكل عالم املمكنات، كل عىل قادر وهللا والعدم، الوجود تقبل نفسها واألجسام
والولدان العني والحور واملَردة والشياطني والجن املالئكة يشء؛ هللاكل يُهِلك أن ذلك يتطلب
هذه أن والحقيقة والنشور؟ البعث قبل يشء معه يبقى ال حتى والنار؛ والجنة املخلَّدون
وليست هللا، قدرة تُثِبت الهوتية حجٌج هي إنما يشء، ال من املعدوم إعادة جواز عىل الحجج
صفتَي إلثبات التوحيد أصل يف أدخل وهي عدم، من اإلعادة إمكانية تُثِبت طبيعية حجًجا
تُعاد يشء، ال من الخلق فكرة نفس وهي املعاد، إثبات يف دخولها من أكثر والقدرة العلم

ويف األعراض، إعادة القدرية من وأتباعه الكعبي أنكر وقد ص٣٧١–٣٧٤). (اإلرشاد، األعراض إعادة
شعًرا: قيل وقد ص٧٢-٧٣). ج٢، (البيجوري، بأعيانها األعراض إعادة أن إىل جماعة ذهب ذلك مقابل

األع��ي��ان إع��ادة ��ح��ت وُرجِّ ق��والن ال��ع��رض إع��ادة وف��ي

ص٢٩٩–٣٠١) الغاية، ص٧٢-٧٣؛ (الجوهرة،

باٍق. وغري باٍق نوعان: األعراض واإلسكايف، الجبائي فعند األعراض. أنواع بني اآلخر البعض ويفرِّق
عليه يستحيل ما إال جائزة األعراض جميع إعادة هاشم، أبي وعند تصح. ال والثاني إعادته، تصح األول
هللا. فعل من كان إذا العباد مقدور جنس من هو ما إعادة وتصبح العباد. مقدور من كان أو البقاء،
كالتأليف منها يتولد وما والسكون، كالحركات األعراض، من كيفيته يُعَرف ما كل الهذيل، أبي وعند
والطعوم األلوان مثل إعادته، فجائٌز كيفيته يُعَرف ال ما وكل يُعاد؛ أن يجوز ال واألصوات، والتفريق
بعض وعند الحركات. إعادة تجوز شبيب، بن محمد وعند إلخ. … والبرص والسمع والقوة واألراييح
(األصول، والتأخري التقديم لجواز معادة األول الوقت يف الحركة هي الثاني الوقت يف الحركة املتقدِّمني،

ص٥٦-٥٧). ج٢، مقاالت، ص٢٣٣-٢٣٤؛
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عىل أقدر يكون يشء ال من الخلق عىل فالقادر األوىل؛ بطريق لإلعادة بالنسبة جديد من
أو والعدم، الوجود بني االنفصال افرتاض عىل القائم التصور وهو يشء.16 ال من إعادته
وليس اإلرادي، التكويني األمر طريق عن إال بينهما االتصال يتم وال والوجود، العدم بني
يمكن وقد الوجود. إىل العدم من أو العدم إىل الوجود من الطبيعي، التطور طريق عن
التي األوىل الهيئة مثل منها يحصل بحيث وتأليفها، األجزاء تفريق طريق عن املعدوم إعادة
يتطلب أن دون األول البدن إىل النفس عودة فتكون األوىل؛ النشأة يف عليها الشخص كان
يشء فال عدم؛ من إعادة وليس ثاٍن، تركيٌب فاإلعادة بعينه؛ املعدوم عودة بالرضورة ذلك
والنار، الجنة إعدام لوقع الكل إعدام وقع ولو اإلعادة.17 يف أم الخلق يف يشء ال من يأتي
بعينه اليشء يعد لم وإن يعود. ال فاملعدوم الستحال؛ الكل وعودة الكل إعدام وقع ولو
أم األنبياء جسد يتحلل هل ولكن كليٍّا، وليس فردي االستحقاق ألن االستحقاق؛ الستحال

األوَّل «هو (أ) ثالث: النقلية فالحجج مًعا. وعقلية نقلية حجٌج هي يشء ال من اإلعادة إثبات حجج 16

«قال أو نعيده.» خلق أول بدأنا «كما (ج) الفناء. هو والهالك وجهه»، إال هالك يشء «كل (ب) واآلخر.»
أراد إذا أمره إنما … عليم خلق بكل وهو مرة أول أنشأها الذي يحييها قل رميم؟ وهي العظام يحيي من
ص٢١٧-٢١٨). املطالع، ص٢٠٧؛ الطوالع، ص١٧١-١٧٢؛ (املحصل، فيكون» كن له يقول أن شيئًا
قادر هللا (ب) والعدم. الوجود تقبل فاألجسام نفس، البدن إىل ذلك عود (أ) فثالث: العقلية الحجج أما
ص٥٨١-٥٨٢؛ املقاصد، ص١٢٩–١٣٢؛ (املعالم، الجزئيات بجميع عالم هللا (ج) املمكنات. كل عىل
الطابع عليه يغلب املعدوم، إعادة جواز لنفي سينا البن حجج وهناك ص١٦٧–١٦٩). ج١، الكلنبوي،
ج٢، (الدواني، الحكمة علوم يف أدخل وهي التناسخ، عن دفاًعا «التعليقات» يف ف الرصِّ امليتافيزيقي
ص١١٤-١١٥؛ (التفتازاني، بعينه املعدوم إعادة امتناع عىل بناءً الفالسفة أنكرها وقد ص٢٤٨–٢٦٢).
اإليجاد إلثبات الكيمياء تجارب بعض عىل امُلحَدثني الشارحني بعض ويعتمد ص٣٧١-٣٧٢). املواقف،

ص٩٣-٩٤). (املطيعي، األحماض يف اإليجاد بعد واإلعدام عدم من
األوىل الهيئة مثل منها يحصل بحيث وتأليفها، األجزاء من تفرَّق ما جمع اإلعادة أن الحنفية مذهب 17

بدنه والرشع العرف بحسب يَُعد بدن إىل النفس عود فيكون األوىل؛ النشأة يف عليها الشخص كان التي
والكرامية الجاحظ وعند ص٢٥٩). ج٢، (املرجاني، بعينه املعدوم إعادة إمكان عىل يتوقف وال األول،
بعد بالجمع لكن ووقوعه، الجسماني الحرش بجواز قالوا أنهم إال األجسام بامتناع قولهم من بالرغم
وهو البعض، فناء إىل ذهب الجواز عدم إىل ذهب من املستحيل. اإلعدام بعد باإليجاد ال األجزاء، تفرُّق
وأجزاء واألرض كالسموات اآلخر البعض فناء وفع وإن واقع. غري اإلنسان، بدن وأجزاء والنار الجنة
بأنه واستدلوا اإلعدام. بعد باإليجاد ال املتفرِّقة، الباقية األجزاء تلك بجميع الحرش يقع الحيوانات، أبدان
ال فاملعدوم الستحال؛ الكل وعودة الكل إعدام وقع ولو والنار، الجنة إعدام لوقع الكل إعدام وقع لو

ص١٦٧–١٦٩). ج١، (الكلنبوي، ه مستِحقِّ إىل الثواب يصل لم عينه يكن لم وإن يعود،
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املعاد سابًعا:

النبي شخص يف فقط ليس للنبوة، تشخيص ذلك أن والحقيقة ا؟ خاصٍّ وضًعا لهم إن
أي عن محمد جسد يختلف وهل البدن. يف وإحاللها الرسالة عىل وقضاء جسده، يف بل
والغلمان العني الحور وإعادة البسطاء، الناس إعادة بني فرق هناك وهل حي؟ كائن جسد
حني يف محض، عدٍم من البسطاء يتكون هل أخرى؟ طبقٍة من أجسادهم وكأن املخلَّدين،
الحور يفنى أال يف رغبًة فحسب؛ األجزاء تجميع من املخلَّدون والولدان العني الحور يتكون
الفاني الراغب وكأن يدرون، ال وهم يفنون ن ممَّ عليهم وحرًصا املخلَّدون، والولدان العني
عىل ذلك ويدل رغبتها؟ موضوع ويبقى الذات، فتفنى يفنى، ال الذي فيه املرغوب يشتهي
ال الذي الذهن بحسب القدماء اه سمَّ ما وهو إنسانية، رغبٍة عن يعربِّ إنما كله املوضوع أن
املادة اتصال عىل القائم املادي التصور إىل أقرب التصور هذا أن والواقع الخارج. بحسب
عىل القائم العلمي التصور وهو الوجود، إىل العدم من أو العدم إىل الوجود من وتطورها
علٍة إىل يحتاج ال تصور وهو االنفصال، عىل القائم الالهوتي التصور مقابل يف االتصال

مشخصة. فاعلٍة علٍة إىل الالهوتي التصور يحتاج حني يف خارجية، فاعلٍة
إرشاقيٌّ تصوٌر هناك املتصل، املادي املشخصوالتصور اإلرادي التصور إىل وباإلضافة
النفوس تتحرك إذ العلم؛ أو الدين إىل منه األسطورة إىل أقرب اإلعادة لكيفية خالص
حتى سبعة سبعٍة عىل دائًرا زمان، كل يف والوحي النبي بتحريك بالرشائع واألشخاص
والرشائع. السنن وتضمحل التكاليف، ترتفع القيامة. زمان ويدخل األخري الدور إىل ينتهي
مرتبه. إىل ووصولها به، وائتمامها العقل، درجة كمالها اإلنسانية النفس لبلوغ وسيلة وهي
السماء، وتنشق واملركبات، والعنارص األفالك تراكيب فتتحلل الكربى، القيامة هي وتلك
الرش، من الخري ويتميز الخلق، ويُحاَسب السماء، وتُطوى األرض، وتتبدل الكواكب، وتتناثر
بالشيطان الباطل وجزئيات الكيل، بالنفس الحق جزئيات وتتصل العايص. من واملطيع
له نهاية ال ما إىل السكون وقت ومن املبدأ، هو السكون وقت إىل الحركة وقت فمن امُلبِطل.
أوالد من العليا الكمال مراتب بلوغ استطاع من إال يُبَعث ال الحالة، هذه ويف الكمال. هو
نظرية وهي الذات. وتخليد النفس تصفية عىل لقدراتهم طبًقا غريهم، دون وحدهم آدم
الطابع وليس اإلرشاقي، الكوني الطابع عليها يبلغ الكمال، طريق عن العالم يف الخلود يف
إىل األرواح تعود وكيف اإلعادة، كيفية يهمُّ ال أنه والحقيقة الخالص.18 العقيل النظري

(املواقف، املعاد أمر يف األجساد لحرش امُلنِكرين الحكماء مذهب أيًضا وهو ص١٤٩-١٥٠. ج٢، امِلَلل، 18
تخصيص ويجوز وأوالده، األخري آلدم الحرش بإثبات ورد إنما الرشع الفضالء: بعض وقال ص٣٧٤).
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

واستمرار املوت لتجاُوز خالص إنسانيٌّ تصوٌر فاإلعادة طبيعي؛ مبحٍث يف وكأننا األجسام،
الطبيعة عىل يفرضنفسه إنساني مطلٌب طبيعيٍّا، حدثًا وليست إنسانية، رغبٌة هي الحياة.

له. واالستجابة تحققه، واقتضاء عليه، الرتكيز كثرة من
حرش أي خاص، كموضوٍع اإلعادة إىل عام كموضوٍع اإلعادة من االنتقال تم ما فإذا
يعود فهل عاد، وإذا عَرًضا؟ باعتباره الزمان يُعاد فهل الزمان. موضوع ظهر األجساد،
آخر يف أم املتتالية، والعالم اإلنسان بأعمار يعود هل املايضوالحارضواملستقبل؟ بأبعاده؛
إعادة موضوع ويُثري املتعاقبة؟ لحظاته يف أم واحدة وحدًة الزمان يعود هل فيه؟ لحظة
هل مراحل؟ عىل أم واحدة مرًة يعود هل والتطور. واملراحل والتتايل التتابع أشكال الزمان
األعمال عىل الشهادة عىل تساعد األزمنة جميع عودة إن بالتدريج؟ أم واحدة دفعًة يعود
الجتماع نظًرا إعادته؛ تصعب قد ذلك ومع وآثام. طاعات من فيها وقع وما فيها، قة املتحقِّ
الغائب قياس َمنشؤها صعوبة وهي واحد، آٍن يف املايضوالحارضواملستقبل مثل متنافيات
تياٌر الزمان ولكن تصورها، يمكن ال افرتاضية حالًة الغائب كان لو خاصًة الشاهد، عىل
فقط يكون ربما حياة، يكوِّن ال فإنه ف املتوقِّ الزمان أما كذلك. يعود فإنه عاد وإذا جارف،
الحرش عىل نفسه اإلشكال وينعكس الدنيا. يف منه إيقاًعا أرسع اإلعادة يف الزمان تعاُقب
تربز الزمان سؤال إىل وباإلضافة متعاقبة؟19 فرتاٍت عىل أم واحدة الحرشدفعًة يتم هل كله،
ة؛ متغريِّ أخرى بصوٍر تكون أم الدنيا، يف الحال كان كما اإلعادة تكون هل الهيئة: أشكال
الصور، تتغري حتى بعُد يتم لم الحساب ولكن حسنًا؟ يزداد واملؤمن قبًحا، يزداد الكافر
أنهاه أن بعد للبؤس استمراٌر وبؤسها وأمراضها وقذارتها وقبحها الدنيا صور وعودة
ومساواة للرتف نهاية يكن لم املوت وكأن األغنياء، لبهاء استمرار أنه كما البائسني، موت

الُعجم للحيوانات كما والنقص الكمال يف لتفاوتهم والعقوبة؛ الثواب من املجازاة ببعض قوم دون قوم
ص٢٤٨). ج٢، (املرجاني،

الدنيا؛ يف عليها مرَّت التي األجسام أزمنة جميع يُعاد أن األرجح، وهو (أ) قوالن: الزمن إعادة يف 19

كاملايض املتنافيات الجتماع إعادته؛ امتناع (ب) واآلثام. الطاعات من فيها وقع بما وعليه لإلنسان لتشهد
كانت حسبما التدريج عىل بل دفعية، ليست اإلعادة بأن باألول القائلون وأجاب واالستقبال. والحال
ج٢، الكلنبوي، ص٩٣-٩٤؛ املطيعي، ص٧٢-٧٣؛ ج٢، (البيجوري، وقت أرسع يف لكن الدنيا، يف عليه

ص٢٤٨).
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املعاد سابًعا:

مرتنَي.20 الغنى يف األغنياء يحيا كما مرتنَي، البؤس يف البؤساء يعيش وبالتايل بالفقراء؛
الحساب؟ لتضخيم الدافع وما سنة؟ ألف خمسني بمقدار امليعاد يوم حساب يكون وملاذا
طيلة أي النفسية؛ الداللة هو الهدف يكون قد العدد؟ كثرة إىل ذلك يف السبب يرجع هل

فيه.21 الحدث ألهمية نظًرا الوقت؛ بطول واإلحساس االنتظار
من املعدوم استحالة أي كيفية؛ باعتباره فقط ليس كله، اإلعادة موضوع يُنَكر وقد
كموضوٍع األساس من اإلعادة إنكار بل لألجزاء، والتفريق بالتجميع ذلك وإمكان يشء، ال
اإلعادة إنكار ويأتي األجساد. حرش إنكار يف جزئي كموضوٍع أو خالص، ميتافيزيقيٍّ
وباقيًا قديًما موجوًدا العالم دام فما العالم؛ حدوث إنكار منها سابقة، عقائد لعدة نتيجة
للقول طبيعية نتيجًة اإلعادة دامت ما واالتساق املنطق إىل أقرب وهو يعود. ال فإنه يفَن، لم
إذا أما العدم. بعد اإليجاد طبيعيٍّا يتلوه عدم من فاإليجاد عدم؛ ومن واإليجاد بالحدوث
عدم واملقدمة النتيجة بني يكون فإنه العدم، بعد اإلعادة أُنِكرت ثم العالم، حدوث ثبت
وبالتايل أسهل؛ تكون اإلعادة فإن تم، قد عدم من الوجود إثبات دام فما منطقي؛ اتساق
فإنه املعدوم، وإعادة العالم حدوث ثبت إذا أما اإلعادة. وإنكار الحدوث إثبات يمكن ال
من ابتداءً املوت، بعد اإلنسان بحياة يتعلق فيما والقيامة البعث إنكار ذلك بعد يمكن ال
اإلعادة، وهو األساس إثبات يمكن ال إذ والنار؛ الجنة يف والعقاب الثواب حتى القرب حياة
الخاصة؛ حاالته إحدى وإنكار العام، املبدأ إثبات يمكن وال الحرش، وهو الفرع وإنكار
وإثبات العالم صدق إثبات أما األجساد. حرش إثبات هي عدم من اإليجاد إثبات من فالغاية
الغايات؛ دون الوسائل يأخذ أيًضا فإنه الرشائع، وإسقاط والقيامة البعث إنكار ثم اإلعادة،
حرش إثبات من والغاية األجساد، حرش إثبات هي واإلعادة العالم حدوث إثبات من فالغاية
ذلك من والغاية االستحقاق، لقانون طبًقا األعمال عىل جزاءً والعقاب الثواب هي األجساد
الدينية والتصورات عملية، غاياٍت لتحقِق وسائل النظرية فالعقائد الرشائع؛ إقامة كله

فعند ال؟ أم اآلخرة يف يُعاد الدنيا يف ابتُدئ الذي هل اآلخرة؛ يف تعاد األجسام بأن القائلون اختلف 20
امُلعاد إن يقول ال سليمان بن عباد أن حني يف اآلخرة، يف امُلعاد هو الدنيا يف املبتدأ نعم، املسلمني أكثر
كان كما به بالتلبس إعادته تكون أن تلزم ال ص٥٧-٥٨). ج١، (مقاالت، غريه هو يقول وال املبتدأ، هو

ص٧٢-٧٣). ج٢، (البيجوري، الدنيا يف
للجزاء سنة ألف خمسني مقداره كان ما يوًما هللا يبعثهم املوت، بعد النفوس هذه يُحِيي هللا بأن نُقرُّ 21

ص٩٢). الفقه، (رشح الحقوق وأداء والثواب
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

نظرية موضوعه إنما ِقدمه أو العالم حدوث إثبات وإن خلقية.22 ألفعاٍل وسائل هي إنما
األجساد وحرش املعدوم إعادة إلثبات هنا املكان وإنما األوىل، النظرية املقدمات يف الوجود

إنكارهما. أو
اليشء بني العدم تخلل أن عىل تقوم فالرضورة استدالًال. أو رضورًة اإلعادة إنكار ويتم
املعاد يكون وال قبله، الذي الوجود غري العدم بعد الوجود يكون وبالتايل ُمحال؛ ونفسه
نفٌي عدمه بعد اليشء أن األوىل حجج: ثالث عىل يقوم فإنه االستدالل وأما بعينه. املبدأ هو
غري ثابٌت واملتميِّز غريه، عن متميِّز عليه واملحكوم يعود، فال أصًال، هويته تبَق وال محض،
وإصدار موجود، غري أساًسا ألنه بإعادته؛ عليه الحكم إصدار يمكن ال فاملعدوم معدوم؛
تميزه يستدعي األول عني املعاد بأن الحكم أن كما متميِّز، موجوٍد عىل إال يكون ال الحكم
وبالتايل مثله؛ عن يتميز ال وقوعه بتقدير املعدوم إعادة أن والثانية ُمحال. وهو العدم، حال
ويف مستأنًَفا؟ مثله إيجاد عىل قادر وهللا بعينها اإلعادة وملاذا الفردي. لليشء اإلعادة تبطل
والثالثة ُمحال. وهو امتياز، بال االثنينية وتلزم املستأنَف، من العادي يتميز ال الحالة، هذه
اإلعادة ألن تناقض؛ وهو مبتدأً، يكون وبالتايل معه؛ واألول إعادته ت لتمَّ املعدوم أُعيَد لو أنه
الوقت يكون فال الزمان، ومنها عوارضه بجميع معاًدا املعاد كان وإذا أوًال. وليست ثانية،

ُخلًفا. كان وإال ثانيًا، معاًدا األول
التقابل يعني إنما الهالك وأن الوهم، عمل من كلها اإلعادة أن من اإلنكار يأتي وقد
ويستمر 23 املعدوم. إعادة يستحيل وأنه والنار، الجنة إعدام يتطلب ذلك وأن ممكن، لكل

إنكار إىل أدَّى ا ممَّ العالم؛ لحدوث امُلنِكرة الدهرية (أ) ِفرق: أربُع األجساد وحرش اإلعادَة أنكرت 22
العالم، بحدوث أقروا الفالسفة من قوم (ب) الرشائع. عليه أجمعت الذي الجسماني للحرش الفالسفة
العالم، بحدوث أقرُّوا النبي عهد يف كانوا الذين األصنام عبَدة من ِفرقة (ج) العدم. بعد اإلعادة وأنكروا
القيامة أنكروا والجناحية، املنصورية الروافض، غالة من ِفرقة (د) والنار. والجنة والقيامة البعث وأنكروا
أُِمرنا الذين األئمة عن كناية والرشيعة الفرائض إن وقالوا العبادات، فروض وأسقطوا والنار، والجنة
كناية القرآن يف املذكورة املحرمات أن وزعموا كلها، املحرَّمات وأباحوا البيت، أهل من ومواالتهم اتباعهم
بن عبيد وأتباع العجيل منصور أبي أتباع وهؤالء وعمر. بكر كأبي النواصب من ببعض أمرنا قوم عن
ص١٦٧–١٦٩). (الكلنبوي، العالم حدوث منكري عىل الكالم مىض وقد جعفر. بن هللا عبد بن معاوية
ونفسه اليشء بني العدم تخلل أن عىل تقوم فالرضورة االستدالل. أو الرضورة من اإلنكار ويأتي 23

وأما بعينه. املبتدأ هو املعاد يكون فال قبله، الوجود غري العدم بعد الوجود فيكون بالرضورة، ُمحال
فرضنا لو (ب) ُمحال. وهو العدم، حال يف تمييزه يستدعي األول عني هذا بأن الحكم (أ) فمثل: االستدالل
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املعاد سابًعا:

العام، املبدأ حجج من مستَمدَّة جديدٍة بحجٍج األجساد، حرش وهي الخاصة، الحالة إنكار
يف أو العالم هذا يف إما والنار الجنة إن أو الحرش، يستحيل وبالتايل العالم؛ ِقدم مثل وذلك
واألول العنارص، عالم يف أو األفالك عالم يف تكونا أن فإما العالم هذا يف كانتا وإذا آخر، عالم
التناسخ. يُوِجب والثاني باٍق، ألنه له؛ إعادة ال وبالتايل ألم؛ وال فناء وال فساد فيه ليس
أكثر الحجج تكون وقد العالم. خارج الكروي للشكل وجود ال ألنه آخر؛ عالٍم يف ويستحيل
من جزءًا املأكول وأصبح إنسانًا، إنسان أكل لو مثل العالم، موضوع عن بعيدة حسية
املأكول يكون وهل رضورة؟ املأكول يعود اآلكل عاد إذا وهل املأكول؟ يعود فكيف اآلكل،
يصحُّ ال فاإليالم اإللذاذ، أو اإليالم الحرش من القصد كان وإذا ًصا؟ مشخَّ فرًدا عاد إذا
صوريٌة حجٌج معظمها يف أنها والحقيقة العقاب.24 لورود باطل واإللذاذ الحكيم، من
عىل تعتمد أخرى بحجٍج أو مثلها، بحجٍج إما عليها يَُرد لإلنكار، ميتافيزيقية طبيعيٌة
بطريق الثاني عىل قادر األول عىل والقادر االبتداء، من أسهل فاإلعادة اإلنسانية. التجربة
متناهية ال وامتدادات أبعاد بوجود القول إىل األجساد وحرش اإلعادة إنكار يؤدي وقد األوىل.
بالحدوث، القول ينايف ا ممَّ العالم؛ بِقدم القول وبالتايل تتناهى؛ ال أجسام وجود لرضورة
تُئوَّل قد ولكن األوىل. النظرية املقدمات يف جديد من الوجود نظرية إىل يحيل ما وهو

من امُلعاد يتميز ال حينئٍذ موجوًدا، ولنفرضه مستأنًَفا، مثله إيجاد عىل قادر وهللا بعينه إعادته
بجميع أُعيَد إذا يعني معاد؛ املعاد (ج) ُمحال. وهو االمتياز، بدون االثنينية ويلزم املستأنَف،
املخالف واحتج ص٣٧١-٣٧٢). (املواقف، خلق وهو مبتدأ، وهذا األول، والوقت الوقت، ومنها عوارضه
عن متميِّز عليه املحكوم ألن يعود؛ فال أصًال، هويته تبقى وال محض، نفيٌّ عدمه بعد اليشء (أ) بأمور:
األول وقته ألُعيَد أُعيَد لو (ج) باطل. وهو مثله، عن يتميز ال الوقوع بتقدير (ب) ثابت. واملتميِّز غريه،
الطوالع، ص١٢٨-١٢٩؛ املعالم، ص١٦٩-١٧٠؛ (املحصل، تناقض وهو مبتدأً، يكون أن ويلزم معه،
الهالك أن (ب) الوهم. مجرد يف ذلك كل (أ) اإلعادة: إنكار حجج ص٢١٤–٢١٦). املطالع، ص٢١٤؛
ص٦٥-٦٦). (املطيعي، املعدوم إعادة استحالة (د) والنار. الجنة إعدام (ج) ممكن. لكل القابل بمعنى
األكل. من جزءًا املأكول يصبح بحيث إنسانًا إنسان أكل لو (أ) األجساد: لحرش امُلنِكرين حجج 24

وهو اإليالم إما وهو العبد إىل أو منزَّه، وهو هللا إىل يعود لفرض أو عبث، وهو لفرض ال إما الحرش (ب)
أبدي؛ العالم (أ) امُلعاِرضني: حجج ص٣٧٠–٣٧٢). (املواقف، باطل وهو اإللذاذ وإما لقبحه، ُمحال
األفالك عالم يف العالم هذا يف آخر؛ عالم يف أو العالم هذ يف إما والنار الجنة (ب) ُمحال. بالحرش فالقول
عالٍم يف ويستحيل التناسخ. يُوِجب والثاني ألم، وال خرم وال فساد فيه ليس واألول العنارص. عالم يف أو
أو اإليالم منه القصد (د) … إنسانًا إنسان أكل إذا (ج) العالم. خارج كروي لشكٍل وجود ال ألنه آخر؛
ص٢١٥-٢١٦). املطالع، ص١٧٠-١٧١؛ (املحصل، باطل والثاني الحكيم، من يصح ال واألول اإللذاذ،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

مادية واقعًة تُطاِبق التي النظرية العقيدة ليست منها الغاية بأن األجساد حرش مع اإلعادة
وحرش فاإلعادة ِرصفة؛ عمليٌة منها الغاية بل اإللهي، أو الطبيعي بالعلَمني معرفتها يمكن
عن وإبعادهم العدل، عىل حياتهم يف الناس وحث والرتهيب، الرتغيب منهما الغاية األجساد
الصفات؛ تأويل مثل النحو هذا عىل املعاد أمور وتأويل الدنيا. يف حالهم يصلح حتى الظلم؛
إعدادهم وليس الدنيا، يف النفس توجيه وهي واحدة، والسمعيات العقليات من فالغاية
عدم حالة يف اإلنسان خرس إن حتى الحرش، عىل رهان فهي االحتياط حجة أما لآلخرة.
الحياة تكون وهناك يشء. كل يكسب فإنه وقوعه حالة يف كسب وإن يخرسشيئًا، ال وقوعه
إنما اآلخرة فحساب الدنيا؛ يف العميل امَلكسب أيًضا منها الغاية رهانًا، والعقائد مقامرة،
خالص.25 عميلٌّ اليقني إنما املعاد، أمور يف نظري ليقنٍي وجود فال الدنيا؛ يف تحصيله يتم
وبالتايل الفالسفة؛ املتكلِّمون يجادل كما للحرش امُلنِكرين جادل قد قبل من القرآن وكأن

االبتداء؛ عىل اإلعادة يُقاس بأن عليه االستدالل فوجب اإلعادة، وأنكر بالحدوث أقرَّ من عىل الكالم أما 25
أصًال العجز يلحقه لم إذا أوىل إعادته عىل قادًرا يكون ابتداءً العدم عن اليشء إيجاد عىل القادر فإن
كونُهما الدنيا يف الخلق أول يف بدأناه الذي مثل اآلخرة يف الخلق أوَل يُعيد ص٢٣–٢٣٣). (األصول،
تُفيض اإلعادة واستحالة الفالسفة إنكار األجساد. حرش أنكروا الذين الفالسفة عىل ا ردٍّ العدم؛ من إيجاًدا
بالِقدم، القول األصل تتناهى. ال أجسام وجود لرضورة تتناهى ال وامتدادات أبعاد بوجود القول إىل
كان فإنما معادها، وأحكام حرشها من السمع به ورد «وما بالعدم، األبدان من تجدَّد ما سبق واستحالة
نحو عىل تأويل من واإلفالت نظامهم، صالح ألجل ويعقلونه؛ يفهمونه بما والرتهيب الرتغيب ألجل ذلك
املنقول» الرشع به ورد وما العقول قضيات بني جمًعا اآليات من فيها ورد وما الصفات، أخبار تأويل
والكالب! والديدان الخنافس بني مشرتك اإلنسان إذ واجب؛ باملعاد اإليمان يف االحتياط ص٢٩٢). (الغاية،

شعًرا: قيل وقد

إل��ي��ك��م��ا ق��ل��ت األم��وات يُ��ح��َش��ر ل��ن ك��اله��م��ا وال��ط��ب��ي��ب ��م ال��م��ن��جِّ ق��ال
ع��ل��ي��ك��م��ا ف��ال��خ��س��ار ق��ول��ي ص��ح أو ب��خ��اس��ر ف��ل��س��ت ق��ول��ك��م��ا ص��ح إن

والحكم للمجتهد، بد ال اليقيني العلم ألن االعتماد؛ مقام يف صحيح االحتياط وجه عىل باملعاد االعتقاد
وامليسء جزاءه امُلثِبت فيها يتلقى واختبار، ابتالء دار فالدنيا الباطل؛ بطالن يف والحكمة للمقلِّد، الجزئي
من الثاني القسم فموضوعه الرهان، هذا مثل إىل بسكال وصول أما ص٩٢-٩٣). الفقه، (رشح عقابه
عرش السابع (القرنان الحديثة العصور الرابع، الجزء الغربي، الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث

عرش). والثامن
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املعاد سابًعا:

أصل يف الحضارة بداية يف األوىل تاريخيتني؛ مناقشتنَي من العقائد علم يف املوضوع دخل
اكتمالها.26 بعد والثانية الوحي،

البعث (3)

بوجٍه املعدوم إعادة ميتافيزيقية، مسألة مجرد من وتتحول فأكثر، أكثر املسألة تتحدد ثم
والخاص؛ العام بني يجمع الذي البعث موضوع إىل خاص، بوجٍه األجساد حرش إىل عام
لليشء. األولوية البعث يف أنه حني يف اإللهية، وللقدرة للفعل األولوية املعدوم إعادة ففي
إىل سوقها يعني األجساد وحرش القبور. من اإلخراج وهو واحد، معنًى والنشور والبعث
متقاربة، معاٍن كلها فهي بالنرش. ى امُلسمَّ القبور من بعثهم بعد بالحرش ى امُلسمَّ املوقف
األول ثانيًا. الحرش ثم أوًال والنرش فالبعث الحدث. وقت يف أي التوقيت؛ يف بينها والخالف
فرد بعث وليس البعث، عموم هو واملهم املوقف. إىل الوصول والثاني القبور، من الخروج
األجزاء تجميع طريق عن البعث ويتم شخص.27 قضية وليست مبدأ، قضية ألنها بعينه؛
أن بعد العظم من ابتداءً البعث ويتم قدمت، ولو حتى آخره إىل العمر أول من األصلية
قبل يُخَلق ما أنها كما القيامة، يوم تحيا التي هي فالعظام الديدان؛ وتأكله اللحم يتحلل

ص٩٠-٩١. الحصون، 26
ص١٠؛ اإلبانة، ص٣٢٢؛ ج١، (مقاالت، حق املوت بعد البعث السنة، وأهل الحديث أصحاب عند 27

يُعيد سبحانه وأنه ص١٢). (الفقه، املوت بعد والبعث … آمنت يقول عليه االعتقاد ص١١٢). النسفية،
بعد البعث إثبات ص٣١٣). (الِفَرق، والنشور البعث إثبات ص٢٨). (اإلنصاف، األموات ويُحِيي العباد
هللا يُعيد ص٩). (اإلبانة، القبور يف من يبعث وهللا فيها، ريب ال آتية الساعة ص١٨٤). (الفقه، املوت
اإلحياء دون الناس يُعيد إنما قال من خالف الدنيا، يف ماتت التي الحيوانات وسائر الناس اآلخرة يف
اإلعادة البعث يعني ص٣٧٩-٣٨٠). املسائل، ص٨٦؛ (الحصون، بالبعث اإليمان ص٣٤٨). (الِفَرق،
وإنكاره الدين، رضورات من بالحرش اإليمان الخلق. إىل األنبياء بعث وليس البداية، هيئة فناء بعد
القبور من الخروج والنشور األبدان، إىل الحياة عودة البعث ص١٢-١٣). الفقه، (رشح باليقني كفر
ص١٦٦؛ (الدر، البعث عموم يف اآلية ألن يكفر؛ ال بعينه رجل بعث أنكر ومن ص٧٥-٧٦). (املطيعي،

شعًرا: قيل وقد ص١٣٧-١٣٨). السالم، عبد ص٥٣؛ الخريدة، رشح

ال��ح��ش��ر ك��ب��ع��ث واج��ب دي��ن ال��ق��ب��ر ع��ذاب م��ث��ل س��ؤال��ن��ا

ص٦٧–٧٠) ج٢، (الجوهرة،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الدنيا ففي اآلخرة. يف واثنان الدنيا، يف اثنان أنواع: أربعة عىل والحرش اللحم.28 يكسوه أن
باليمن مدن أرض من تخرج التي النار وسوق الشام، إىل العرب جزيرة من اليهود إخراج
فتدور معهم، وتقيل معهم، فتُثيب املحرش، إىل الساعة قيام قرَب حي كل من وغريهم للكفار
عِلم َمن واالختبار. االمتحان وحكمتها القاصف، الرعد كدوي دويٌّ ولها وتطري، كلها الدنيا
وبعد وأكلته. أحرقته كذلك يكن لم ومن منها، سِلم معها وانساق هللا عند من ُمرَسلة أنها
يف وواضح الدنيا، يف النوعان هذان مدة. بعد األوىل بالنفخة يموتون املحرش إىل لهم سوقها
إخراج مثل مكان، إىل مكان من الناس إخراج أي للحرش؛ الحريف املعنى هو األول املكان
من بالنار الكفار إخراج ثم األوىل، السيايس اإلسالم أهداف أحد العربية الجزيرة من اليهود
يعرفها لم ومن منها، سِلم عليها تعرَّف من القيامة. يوم إىل الجزيرة خارج اليمن مدن
يف الدنيا لحرش امتداد هما إنما اآلخرين النوَعني أن عىل يدالن النوعان وهذا بها. احرتق
إىل األرض من والخروج البعث فهما اآلخرة، نوعا أما الشاهد. عىل للغائب قياًسا اآلخرة
الجنة إىل املوقف من الناس ورصف وجهه، عىل منكفئًا أو ماشيًا أو راكبًا الحرش، يوم
أفضلها األعمال؛ نوع تُطابق الخروج وصور عنها. خارًجا األرض من يبدأ األول والنار.
هو رجَليه واملايشعىل التقي، هو الراكب الوجه. عىل املنكفئ وآخرها املايش، وأقلها الراكب،
العادي، للرجل وامليش العظمة، داللة الركوب الكافر. هو وجهه عىل وامُلنكبُّ العمل، قليل
إىل الحساب قبل املوقف من الناس حرش والثاني واملهانة. الذل عالمة الوجه عىل واالنكفاء
الدين أصول علم واعتمد الحرش، أنواع الصوفية ل فصَّ وقد الحساب. بعد النار أو الجنة
وليس مًعا، واألرواح باألجساد البعث ويكون التصوف.29 خياالت عىل املوضوع هذا يف

بعث األرواح. إليها ويُعيد األصلية أجزاءهم يجمع بأن القبور، من املوتى هللا يبعث أن هو البعث 28
سوقهم والحرش األصلية، األجزاء جمع بعد قبورهم من وإخراجهم املوتى إحياء عن عبارة للحرش الناس

شعًرا: قيل وقد ص٧٠-٧١). ج٢، (البيجوري، املوقف إىل جميًعا

ت��ف��ري��ق ع��ن وق��ي��ل ع��دم ع��ن ب��ال��ت��وف��ي��ق ال��ج��س��م يُ��ع��اد وق��ل
��ا نُ��صَّ ع��ل��ي��ه��م وم��ن ب��األن��ب��ي��ا ��ا ُخ��صَّ ال��خ��الف ذا ل��ك��ن م��ح��َض��ي��ن

املطيعي، ص١٣٨-١٣٩؛ السالم، عبد ص٧١-٧٢؛ ج٢، البيجوري، ص٧١-٧٢؛ ج٢، (الجوهرة،
ص٩٩–١٠١). ج٤، الفصل، ص٦٦؛

رشح ص٧٠-٧١؛ ج٢، (البيجوري، الصوفية لتجاربه طبًقا الحرش من عرشات عربي ابن عدَّد 29

ص١٣٧-١٣٨). السالم، عبد ص٥٣؛ الخريدة،

424



املعاد سابًعا:

ألن وحدها؛ باألرواح وليس إليها، األرواح بعودة إال تحيا ال األجساد ألن وحدها؛ باألجساد
األرواح تعود التناسخ ففي التناسخ؛ غري والبعث مًعا. واألرواح لألجساد والعقاب الثواب
سيئ؛ قالب يف السيئة والروح حسن، قالب يف الحسنة الروح الدنيا؛ يف مختلفة أجساٍد إىل
هو البعث أن حني يف نار، أو جنة دونما لألول ُمخالف بدٍن إىل بدن من الروح انتقال أي
األربعة بأنواعه الحرش ويبدأ آخره.30 إىل العمر أول من األصلية األجزاء إىل الروح عود
املدينة القدس غري وهي عليها، أحٌد هللاَ يعِص لم التي لة، املبدَّ القدس هو معنيَّ مكاٍن من
نفخة وهي الثانية، بالنفخة فيبدأ الزمان، حيث من أما املكان. حيث من هذا األرضية.
فال أجسادها، إىل األرواح تخرج بعددها، ثقوب وفيها الصور، يف األرواح تُجَمع إذ البعث؛
قد فعندها األوىل، النفخَة الصور يف إرسافيل نفخ األوىل، النفخة أما جسدها. روٌح تخطئ
حتى الجسم، فناء بعد األوىل النفخة بعد بقائها يف خالف ال إنما تفنى. ال وقد النفس، تفنى
كليًة، األرواح فناء إذن األوىل النفخة وموىس. العني والحور الرؤساء األربعة واملالئكة األنبياء
بعث الثانية والنفخة أجسادها. موت بعد منها بقي ما أو أجسادها، موت قبل منها بقي ما
يكون ماذا الثقوب. من املاليني آالف بها الصور وكأن بعددها، الصور ثقوب من األرواح
آلٌة أم سمعية آلٌة هو هل األرواح؟ بعث أم الصوت إصدار الصور وظيفة وهل إذن؟ طوله
ولكن عاًما! أربعون النفختنَي بني وما الزمان، يف يتم البعث أن النفختنَي يف املهم برصية؟
والنور نور، من مصنوًعا يكون وكيف اآلخرة؟31 بحساب أم الدنيا بحساب َمن؟ بحساب
عرضها يكون وكيف بفمه؟ فيها وينفخ إنسان، بها ويُمِسك ثقوب، بها تكون مادة ليس
بيَديه، بها يُمِسك الذي وهو وعرضه إرسافيل طول يكون وماذا واألرض؟ السموات بني ما

األجساد ورد واألرواح، األجسام إعادة السامرة، اليهود عند (أ) واألرواح: األجسام من يُعاد ما بيان يف 30

وعند (ج) لألرواح. والعقاب والثواب األجسام إعادة النصارى وأكثر الحلولية وأنكرت (ب) األرواح. إىل
أُعيَدت قالبها يف أحسنت روح كل وأن الدنيا، يف مختلفة أجساٍد يف األرواح بكرور اإلعادة التناسخ، أهل
(األصول، التوالد بعض يف أساءت قد كانت والعقارب الحيات أرواح بالعكس. والعكس حسن، قالٍب يف
وهو لألول، ُمخالف بدٍن إىل البدن من الروح انتقال فالتناسخ التناسخ؛ غري والبعث ص٢٣٥-٢٣٦).
إىل العمر أول من األصلية لألجزاء هو املعاد أن حني يف املعاد، أمور وسائر والنار الجنة إنكار عىل قائم

ص١١٤-١١٥). اإلسفراييني، ص١١٤-١١٥؛ التفتازاني، ص١٢-١٣؛ الفقه، (رشح آخره
ا، جدٍّ كبري كالقرن، يشء هو والصور والسموات. األرض أهل فيموت األوىل، النفخة الصور يف يُنَفخ 31

أخرى، مرًة ينفخ موتى، والخالئق طويل زمان ُميضِّ بعد ثم املالئكة، كبار أحد إرسافيل فيه ينفخ
الحساب بداية الثانية النفخة ص٨٥). (الحصون، املوقف إىل ويحرشهم قبورهم، من املوتى هللا فيبعث
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

تضخيم كل إن أم الضخامة، هذه مثل إىل تحتاج الروح وهل أصابعه؟ ثقوبها عىل ويحرِّك
حساب؟ من ينتظره وما املوت، بعد اإلنسان يالقيه الذي الهول ملدى تشخيص هو

عنه تتشقق من أول هو من ولكن املوقف. إىل والحرش األرض من الخروج يبدأ ثم
نوح وملاذا نوح. وبعده الجنة، إىل داخل أول أنه كما النبي، هو الحال بطبيعة األرض؟
وأول الحرش، إىل يخرج من أول إنه نبيها عن أمة كل تقول أال عيىس؟ أو موىس دون
عمر يأتي ال وملاذا األنبياء؟ باقي قبل بكر أبو الصحابي بعده يِرد وملا الجنة؟ يدخل من
اآلن حتى زالت وما الجميع، بها يشهد ورؤيته عمر وفضل األنبياء، قبل بكر أبي بعد
أليست الحاكم؟ ونموذج الناس، مصالح عن والدفاع الواقع، عىل الجرأة عىل ونرباًسا قدوة
وترتيب األنبياء ألفضلية املجتمع لتصور طبًقا اآلخرة عىل الدنيا يف إسقاًطا املفاضلة هذه
فإنه زانيًا اإلنسان كان فإذا األعمال؛ حسب مختلفة صوٍر يف الحرش ويكون الصحابة؟
ظاهرة ومؤخرتهم املشاع، وحياة للقرود الجنسية الحياة ألن ربما قرد؛ صورة يف يخرج
يُوَصف عندما اإلنساني التهكم مصدر وهو الحياء، وعدم العري عىل تدل رة، مكوَّ حمراء
كان ملا خنزير؛ صورة يف يُحَرش فإنه واملكس السحق آكيل من كان وإذا قرد. بأنه إنسان
ألن نظًرا أعمى؛ يُحَرش فإنه الحكم يف جائًرا كان وإذا واألوساخ. القذارات آكل الخنزير
أبكم؛ أصم يخرج فإنه بعمله ُمعَجبًا كان وإذا والرؤية. للبصرية فقدان والظلم عماء، الجور
نعمته وكأن اآلخرين، ثناء يسمع وال النفس، بثناء يتحدث فال اإلعجاب، يف يستمر ال حتى
فإنه أقواله، أفعاله تُخالف منافًقا، سوء واعظ كان وإذا اآلخرة. يف منها ُحرم قد الدنيا يف
بالكالم لوكه عىل له جزاءً فمه؛ من القيح يسيل صدره، عىل مدليًا لسانه، ماضًغا يُحَرش
جزاءً واألرجل؛ األيدي مقطوع يخرج فإنه لجريانه مؤذيًا كان وإذا باألفعال. إتمامه دون
السلطان إىل بالناس ساعيًا كان وإذا لألذى. األطراف واستعماله بالسوء، سعيه عىل له
لآلخرين. سبَّبه الذي العذاب نفس من يُالقي نار، من جذوع عىل مصلوبًا يخرج فإنه

قيل وقد ص٥٧-٥٨). (العقباوي، واألرض السماء كعرض فيه ثقب كل نور، من قرن وهو الصور، يف
شعًرا:

ُع��ِرف ال��ذي ب��ق��اه��ا ال��س��ب��ك��ي واس��ت��ظ��ه��ر اخ��تُ��ل��ف ال��ن��ف��خ ل��دى ال��ن��ف��س ف��ن��اء وف��ي

ص٦٢-٦٣؛ ج٢، (الجوهرة،
ص١٣٢-١٣٣) السالم، عبد
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املعاد سابًعا:

من نتنًا أشد يخرج فإنه أمواله، من هللا حق مانًعا واللذات الشهوات عىل ُمقِبًال كان وإذا
فإنه والخيالء، والُعجب الكرب أهل من كان وإذا وسعريًا. ناًرا بطنه يف أكل وكأنه الجيف،
يف لدنياه وقلبًا لنفسه وكًرسا له إذالًال بجلده؛ الصقًة قطران من سابغة جبًة البًسا يخرج

آخرته.32
املجانني من غريهم سيُبَعث أم البالغون، العقالء وحدهم املكلَّفون سيبقى هل ولكن،
مكلَّفني، غري وهم يخرجون صورة أية ويف يُحاَسبون؟ ال كانوا إذا يُبَعثون ولَم والصبيان؟
كانوا وإن أيًضا مكلَّفني غري وهم املالئكة يُبَعث هل االستحقاق؟ قانون عليهم ينطبق وال
أدائها يف ون يقرصِّ وهل رساالتهم؟ ما لهم؟ أجساد وال يموتون وكيف ويموتون؟ يحيون
كما يعرتضوا ثم يعقلوا حتى وإرادة وحرية عقل لهم وهل والعقاب؟ الثواب يستحقوا حتى
رساالتهم هي وما ورسلهم؟ أنبياؤهم هم من والشياطني؟ الجن يُحَرش وهل إبليس؟ فعل
تُبَعث هل ُمحاَسبني؟ يكونوا حتى الفعل عىل واستطاعة عقل لهم وهل إليهم؟ أُرسلت التي
هم من املفِرتسة؟ والحيوانات الكارسة الوحوش تُبَعث هل والطيور؟ والحرشات البهائم
عىل واستطاعة قدرة أو ورؤية عقل لديهم وهل رساالتهم؟ جوهر وما وأنبياؤهم؟ رسلهم
هل الروح؟ فيه دخلت ولكن بعد، النور يَر ولم أعضاؤه تتم الذي السقط عن وماذا الفعل؟
للحساب؟ انتظاًرا الحرش يوم ويقف ويُبَعث الحياة، إليه تُعاد حتى عاقل بالٌغ مسئوٌل هو
واملجانني واألطفال الصبية كان إذا الدنيوية؟ األمور عىل األخروية األمور تُقاس هل ولكن
هي اآلخرة كانت ملا اآلخرة يف الروح إليه تَُرد أال الدنيا، يف مكلَّف غري ذلك كل والسقط
يف يَُرد الدنيا يرى أن قبل الروح فيه دخلت الذي السقط كان وإذا والبقاء؟ الحياة دار
وبالتايل استحقاًقا؛ ذلك يكون أال وجماًال، وبهاءً وعرًضا، طوًال الجنة أهل مثل يف اآلخرة
خالصة، إنسانيٌة الصور هذه كل أن والحقيقة األعمال؟ عىل االستحقاق أهل مع يتساوى
املحرش، إىل الوصول وطريقة الحرش، صور يف خاصًة الشاهد، عىل الغائب قياس عىل تقوم

املياه.33 دورات يف والحرشات الجنان، يف األطفال تصور ويف

ص٥٣. الخريدة، رشح ص٧٠-٧١؛ ج٢، البيجوري، 32
والطيور؛ والحرشات والبهائم والشياطني والجن والصبيان املجانني يُحِيي العقالء يُحِيي كما هللا 33

يُحَرش الروح فيه نُفخ إذا يُحَرش؟ هل أعضاؤه، تتم لم الذي السقط وأما ذلك. يف الواردة لألخبار
بعد استبان إذا والجسد. الروح من املركَّب الحرش أي املختار؛ املذهب وهو فال، وإال حنيفة، أبي عند
األخروية األحوال عليه تُقاس وال الدنيوية، األمور بعض عليه ترتتب فقهي حكٌم وهذا يُحَرش، خلقه
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

موتًا يكون بل الحياة، وظائف بتوقف طبيعية حادثة مجرد يكون ال قد املوت أن فكما
ال قد فكذلك أحياء، وهم أموات الناس من وكم أموات، وهم أحياء الناس من فكم شعوريٍّا،
األجساد، لها وتخرج البحار، فيها وتموج الجبال، فيها تتحرك مادية واقعًة البعث يكون
تمثِّل شعورية واقعٌة فهو الروح. وبعث األمة، وبعث الحزب، بعث هو البعث يكون بل
كلها البعث مشاهد كانت ولذلك والسكون؛ املوت لحظة مقابل يف الحياة يف اليقظة لحظة
آثر لذلك عارضة؛ حالٌة إال هو ما املوت وأن الحياة، استمرار البعث يعني وحركة؛ حياة
«البعث»، حزبهم تسمية السياسيني من وكثري «البعث»، رواياتهم تسميتهم األدباء من كثري

أمة. كل وعند شعب كل لدى الحضارية النهضة رواد جميع عند ل املفضَّ االسم وهو

الروحاني املعاد (4)

الجسد، إىل الحياة إعادة تتطلب وكلها والبعث، الجسماني واملعاد األموات رجعة مقابل ويف
ا حدٍّ واضًعا الروحاني املعاد يأتي حلها، يصعب ومشاكل نظرية صعوباٍت يسبِّب ا ممَّ
لألرواح فاملعاد كليًة؛ الجسد عن مستغِنيًا اإلشكاليات، معظم ومستبِعًدا الصعوبات، لهذه
أوقع الجسد إحياء إشكاليات استبعاد ولكن العقاب، أو الثواب ستنال التي وهي وحدها،
الروح تعني فماذا ما، بشكٍل ممكنة اإلعادة كانت فإذا للروح. بالنسبة أخرى إشكالياٍت يف

الروحاني؟ املعاد يف

يُجازى ال من وبني وامللك، والجن اإلنس من يُجازى من بني ذلك يف فرق ال ص١٢-١٣). الفقه، (رشح
ستة يتم لم الذي السقط وأما يُجازى. من إال يُحَرش ال أنه إىل طائفة ذهبت والوحوش. كالبهائم
أُلقَي وإن كأهلها، والطول الجمال يف الجنة ويدخل بروحه، أُعيَد فيه الروح نفخ بعد أُلقَي فإن أشهر،
(البيجوري، ترابًا يصري ثم فيُحَرش كالحجر، فيها روح ال التي األجسام كسائر كان الروح نفخ قبل
الحيوانات: من يُعاد ما بيان يف ص١٣٧-١٣٨). السالم، عبد ص٥٣؛ الخريدة، رشح ص٧٠-٧١؛ ج٢،
أعادها إن واجب. غري العقل يف جائز وهذا بعض. من بعضها واقتصاص البهائم بإعادة الخرب ورد
إبليس. وهو ترابًا، كنت ليتني يا الكافر فيقول ترابًا، يجعلها وأن اإلعادة بعد يُفنيها أن جاز هللا
والحيات والخنازير الكالب فيها بما الجنة، يف كلها ويجعلها الحيوانات، جميع يُعيد هللا النظَّام، وعند
القدرية، من كلدة أبي وعند داره! كنيف يف وجودها الدنيا، يف إياها قتله مع والحرشات، والعقارب
(األصول، جهنم إىل املنظر قبيحة واملؤذية الجنة، إىل تُعاد الدنيا منافع فيها التي الحسنة الحيوانات

ص١٦٦). (الدر، لها حرش ال آدم بني سوى الحيوانات عمران، ابن وعند ص٢٣٥–٢٣٧).

428



املعاد سابًعا:

الروح؟ تعني ماذا (أ)

جسًما الروح تكون فقد الروحية؛ والتصورات املادية التصورات بني تتفاوت التصورات
وهو الربزخ، إىل ويَُرد ويعرج ويهبط، يصعد معه، ويتشابك البدن يف ينترش شفاًفا لطيًفا
إىل أقرب فالصورة واللطافة؛ والرقة والكثافة الظلمة يف ال وهيئة، وشكل صورة ذو جسٌم
من لها مالءمة أكثر والهيئة والوزن، الثقل من لها أنسب والشكل املادة، من الروح طبيعة
والهبوط الجنة، إىل خرض طيور حواصل يف به والعروج الروح رفع وإن والظلمة. الكثافة
بربكم» «ألست يوم يف بعضها إقبال أن كما جسم، الروح أن عىل يدل النار، سحيق إىل به
أو الجسم صورة هنا الروح جسم. أنه عىل آخر دليل بظهرها، اآلخر والبعض بوجهها
قائًما: اإلشكال يظل ولكن للمادة. والتعني للجسم التفرد مبدأ هي الصورة كانت ملا هيئته،
متمايزان؟ أم جسًما الروح دامت ما متَِّحدان هما هل بالبدن؟ صلته وما جسم؟ الروح هل
إىل أقرب أو املتكلِّمني، عند الحال هو كما االتحاد إىل أقرب تكون قد التمايز؟ وجه وما
ُقطع إذا وإال الجسد، يف للروح مكان يوجد ال ولكن الحكماء. عند الحال هو كما التمايز
العضو من انجذابها تقتيضرسعة لطافتها ألن وذلك الروح؛ يف عضو ُقطع حيوان يف عضو
يف تكون ال وملاذا القلب؟ أو بالبطن تكون هل بالجسم، كانت وإذا انفصالها. قبل املقطوع
قد الرأس؟ إىل القدَمني من الروح تصعد إذ اإلنسان؛ جسد من يموت ما آخر وهو الدماغ
بالطفرة األول تدريجيٍّا. اآلخر والبعض واحدة، دفعة أي تنجيزيٍّا، بعضها اتصال يكون
وليس عادًة، الجسد يف الحياة تظهر وقد بالطبيعة. والثاني بالخلق األول بالتطور. والثاني
هذا ظهر وقد فاعلة.34 علة وليست مقارنة، علًة الروح تكون وبالتايل له؛ الروح بمالمسة
الحضارية؛ البيئة يف انترشت التي القديمة املادية التصورات إطار يف للروح املادي التصور

باألجسام ُشبك لطيٌف جسٌم الروح أن والصوفية، والفقهاء واملحدِّثني املتكلِّمني من السنة أهل مذهب 34

أي الربزخ؛ يف والرتدد والعروج بالهبوط تُوَصف فهي (الجويني)؛ األخرض بالعود املاء اشتباك الكثيفة
ص١٣٣-١٣٤). السالم، (عبد واللطافة والرقة والكثافة الظلمة يف ال والهيئة، الشكل يف وصورة جسم إنها
الروح يُرَفع ورأس. وعيننَي ورجَلني ويَدين جسم ذو والهيئة، الشكل يف الجسد تصور جسم، الروح
لطيف جسٌم أنها عىل داللًة الكفرة من سحيق إىل به ويُهبَط الجنة، إىل خرض طيور حواصل يف به ويُعَرج
البدن يف سارية جوهٌر الروح السنة، أهل من جماعة وعند ص٦٠). ج٢، البيجوري، ص٣٧٧؛ (اإلرشاد،
(رشح التدريجي بالوصف اآلخر وللبعض التنجيزي، باألمر الروح خلق الورد. يف الورد ماء كرسيان
يُنَظر التدريجي)، (الوصف ودارون التنجيزي) (األمر بربجسون ذلك مقارنة ويف ص٩٢-٩٣). الفقه،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

طبيعيٌّ تصوٌر وهو والعمق. والعرض بالطول يُوَصف ماديٍّا جسًما الروح كانت فقد
ال وبالتايل والنهاية؛ الحد صفة لها تكون وقد بالبدن. ِصلتها االعتبار يف يُدِخل ال ِرصف،

يشء.35 يف الحيوان تميِّز ال ثَم وِمن املوت؛ عند البدن تُفاِرق
هذه يف يختلف وال ومبدأها. الحياة مصدر هو ويكون بالنفس، الروح يتحدد وقد
األربعة العنارص اجتماع وهو املزاج، أو الدم مثل عنارصه أحد أو الجسد عن أيًضا الحالة
من يتولد والذي الدماغ، إىل املتصاعدة األبخرة أو الغريزية، الحرارة أو خامس، معنًى يف
وحده، اإلنسان تختصبنوع وال حيوان، كل حياة بها التي واألوردة الرشايني يف الدم حركة
تظهر ذلك ومع لها. عرًضا والحياة جسًما الروح تظل ولكن الترشيح.36 علم موضوع وهو
االختيار، عىل وباعثًا الروح عىل آفة البدن اعتبار حني التصور هذا عىل التمرد بدايات

وقد الحديثة». «العصور الخامس، الجزء الغربي الرتاث من موقفنا والتجديد»، «الرتاث من الثاني القسم
شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف قيل

ُوج��دا ل��ك��ن ال��ش��ارع م��ن ن��ص وردا م��ا إذا ال��روح ف��ي ت��ُخ��ض وال
ال��س��ن��د ب��ه��ذا ال��ن��ص ف��ح��س��ب��ك ل��ل��ج��س��د ص��ورة ه��ي ل��م��ال��ك

ص٦٤–٦٦) ج٢، (الجوهرة،

(الحصون، املوت لِحقه فارقته وإذا حيٍّا، كان جسده يف كانت إذا أنها هللا عادة جَرت روح إنسان لكل
للحياة. املوت ته توفَّ فارقته فإذا الجسد، يف هي استمرت ما الحياة يخلق بأن العادة هللا أجرى ص٨٦).
العالم يف والضياء النور يخلق بأن العادة أجرى هللا فإن الشمس؛ من الشعاع بمنزلة للروح الحياة
مشايخ مال هذا وإىل ثابتة. فيه الروح دامت ما للبدن الحياة يخلق كذلك طالعة، الشمس دامت ما
(املحصل، جسم فالروح جسًما مركَّب كل كان ملا أرسطو وعند ص٩٢-٩٣). الفقه، (رشح الصوفية

ص١٦٥).
هذا يف مفارقة غري وأنها وعمق، وعرض وطول وأركان حدود ذات موجوٌد معنًى النفس الثنوية، يف 35

الحد صفة يجمعهما منهما واحد فكل والعمق؛ والعرض الطول حكم عليه يجري ا ممَّ لغريها العالم
أن يجوز ال ا ممَّ لغريها مفارقة غري أنها إال والنهاية، الحد صفة لها الروح الديصانية، وعند والنهاية.
ال قال: الذي األصم بكر أبي عند الحال وكذلك ص٢٩). ج٢، (مقاالت، الحيوان بصفة موصوًفا يكون

ص٩٠-٩١). ج٤، (الفصل، الجسد إال شيئًا يُثِبت ولم الروح. ما أدري
أم جسم الروح هل غريها؟ أو الحياة هي الروح هل والحياة، والنفس الروح يف الناس اختلف 36
القوي، الحي غري معنًى ليست والقوة الحياة بنفسه. حي النفس، وهي جسم، الروح النظَّام، عند ال؟
أفعاله لكانت منه خلص ولو االختيار. عىل له وباعث عليه، آفة البدن أن جهة عىل البدن هذا يف والروح
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واالستقالل عنه التمايز وتبغي عليه، وتتمرد البدن، يف وجودها من تتململ الروح وكأن
واالضطرار. التولد عىل أفعاله كل لكانت البدن من الروح خلص ولو عليه. والخروج منه
املادي التصوَرين بني الجمع يمكن حتى والجوهر؛ الجسم بني معنًى النفس تصبح وقد
عرض. فالحياة والحياة؛ الروح وبني والروح، النفس بني التمايز يحدث وقد والروحي.
عَرض النفس هل ولكن، الحياة. دون والروح النفس سلوب النوم يكون الحالة، هذه ويف
تغيب اليقظة روح جسد؛ كل يف روحان هناك هل الفعل؟ عىل بها يستعني آلة للجسم،
وموتة النوم، عند موتة موتتان؛ فاملوتة املوت؛ عند تُفارقه التي الحياة وروح النوم، عند
وعَرًضا، وحياًة نفًسا باعتباره الروح النسبي، املادي التصور هذا ارتبط وقد املوت؟ عند
لها، املرشوعية بعض وإيجاد والسمع العقل عىل عرضها بعد القديمة الحضارية بالبيئة
جوهًرا تكون وقد والسمعي.37 العقيل والديني، العلمي املطلبنَي بني تجمع وأنها خاصًة

األلوان من األجسام سائر وإن واحد، جنٍس من الروح ص٢٧). ج٢، (مقاالت، واالضطرار التولد عىل
التي الدنيا يف عليها آفة األجسام بأن الخياط ويدافع الراوندي). ابن (رواية عليها آفة واألراييح والطعوم
الروح الجبائي، وعند ص٣٦-٣٧). (االنتصار، االختيار فيها يصحَّ حتى وِمحن؛ واختبار بلوى دار هي
تجوز ال فالروح اإلنسان؛ روح خرجت اللغة أهل بقول ويعقل عَرض، فالحياة الحياة؛ غري وهي جسم،
جهة عىل كذلك ي وُسمِّ بعينه، البدن هي النفس جسد، والروح الحياة األصم، وعند األعراض. عليها
الكدر من الخالص الصايف الدم هو الروح البدن. غري معنًى أنه عىل ال اليشء، لحقيقة والتأكيد البيان
الغريزية. الحرارة هي والحياة الروح، هي الحياة الطبائع، أصحاب وعند القوة. وكذلك والعفونات،
خامس معنًى الروح األربعة. الطبائع إال الدنيا يف يوجد وال معتدل، أو األربع الطبائع اعتدال الروح
ج٢، (مقاالت، اآلخر البعض عند واختيار البعض، عند طباع أعمالها الروح إن أي األربع؛ الطبائع غري
بني معنًى ولكنه بجسم، وليس الجسم، هذا هو ليس جوهر النفس مبرش، بن جعفر وعند ص٢٨).
اإلنسان بها يستعني التي اآلالت أحد الجسم، يف عَرض النفس حرب، بن جعفر وعند والجسم. الجوهر
واألجسام. الجوهر صفات من بيشء موصوفة غري وأنها أشبهها، وما والسالمة كالصحة الفعل، عىل
واإلنسان عَرض، والحياة الحياة، غري والروح الروح، غري معنًى النفس الهذيل، أبي وعند عَرض. الروح
َلْم َوالَِّتي َمْوتَِها ِحنَي اْألَنُْفَس يَتََوىفَّ ﴿هللاُ الحياة؛ دون والروح النفس مسلوب نومه حال يف يكون قد

ص٢٧–٢٩). ج٢، (مقاالت، (٤٢ :٣٩) َمنَاِمَها﴾ ِيف تَُمْت
دائرة، غري والِبىل والنشوء التدبري تحت الوقوع عن مرتفع فاملعنى أرسططاليس. تعريف مثل وذلك 37

عليه تجوز ال ألنه والتدبري؛ له األعمال جهة عىل الحيوان من كله العالم يف ُمنبثٌّ بسيٌط جوهٌر وإنها
وإنها والبنية، الذات ُمنقِسمة غري العالم هذا يف انبساطها من وصفت ما عىل وهي كثرة، وال قلة صفة

ص٢٨). ج٢، (مقاالت، غري ال واحد بمعنًى العالم حيوان كل يف
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تصوٌر أيًضا وهو عرًضا. وال جسًما تكون وال عنه، خارج وال فيه داخل غري بالبدن متعلًقا
هذه وسط ويف الروحي.38 إىل يصل وال املادي، عن يبعد ال والروحي، املادي بني متوسط
من والغاية والعقاب والثواب املعاد وهو األسايس، املوضوع يُنىس ال للروح التصورات
أماكن فهناك مكاني؛ ماديٍّ نحٍو عىل تصوره يتم أيًضا ولكنه األجساد، إىل الروح إعادة
تكون قد األشقياء. أرواح أماكن عن السعداء أرواح أماكن وتختلف املوت، بعد للروح
عىل تستقر ال ولكنها الدنيا، السماء يف آدم عند الربزخ يف أو القبور، بأفنية السعداء أرواح
يف متفاوتة وهي زمزم، برئ إىل تعود وقد الشام، إىل تصل وقد شاءت، حيث ترسح حال،
يف برئ ففي الكفار أرواح أما الجنة. يف مراتبها تفاوت عىل كسبق التفاوت، أعظم مكانها
شاءت، كيفما ترسح حرة السعيدة األرواح السفلية. السابعة األرض يف سجني حرضموت،
والثانية االرتفاع، يف األوىل األرض. يف والثانية السماء، يف األوىل سجينة. الشقية واألرواح
خالصة شخصيٌة هي إنما الروح ملكان التصورات هذه كل أن والحقيقة االنخفاض.39 يف
حال من تعلم كما وهي القبور، أبنية فوق السعداء أرواح تكون فكيف املكان. الختيار طبًقا
لزمزم اختيارها كان وإذا واللصوصواألشقياء؟ والهاربني والفارِّين امُلوِبقات مكان املقابر
هناك تكون وبالتايل املقدس؛ بيت هناك ألن هل الشام؟ لجابية اختيارها سبب فما يربِّره، ما
يف آدم عند الربزخ يف تصعد وملاذا والقدس؟ مكة القبلتنَي بني واالختيار التوزيع يف عدالة
أفنية عىل األرض، يف التفاوت يكون وأين مكان؟ السماء وهل األرض؟ وترتك الدنيا السماء
ألسباٍب هل حرضموت؟ يف األشقياء أرواح تكون وملاذا القدس؟ يف أو مكة يف أو القبور
أم الصحراء، ووحشة والعزلة الوحدة سكانية؛ ألسباٍب أم الجفاف، الحر، ِرصفة؛ جغرافيٍة
كانت وإذا األعمال؟ لسوء األرضطبًقا يف األرواح مراتب تتفاوت ال وملاذا سياسية؟ ألسباٍب
اختيارات إحدى أيًضا فإنها السماء، إىل تصعد وال الرشيرة األرواح فيها تبقى عيبًا األرض
يتم لم والحساب الخبيثة واألرواح الطيبة األرواح بني التمييز يمكن وكيف الطيبة. األرواح
الصعوبات لهذه ونظًرا الدفاع؟ قبل صدر قد الحكم وكأن بعد، تُعَرض لم واألعمال بعد،

مجرٌد جوهٌر بل عرًضا، وال جسًما ليست فالروح الصوفية. من وجماعة املعتزلة تصور هو هذا 38

ص٦٠-٦١). (البيجوري، عنه خارج وال داخل غري للتدبري، بالبدن متعلق
أو شاءت، حيث ترسح دائًما، ال لكن الدنيا، السماء يف آدم عند أو القبور، بأفنية السعداء أرواح 39
ببرئ أو محبوسة، السفىل السابقة األرض يف سجني يف الكفار وأرواح زمزم. برئ أو الشام، يف بالجابية

ص٦٥-٦٦). ج٢، (البيجوري، حرضموت يف برهوت
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عن واإلمساك األمر، وتفويض الحكم، عن التوقف يمكن ُمسبًَقا الروح تصور يف كلها
الشائعة، االعتقادات ضد رس وبأنها فيها، الخوض عدم عىل يُستدل وقد فيه.40 الخوض
أو املتأخرين، الطبائعيني عند األثري أو كالهواء وبأنها امليت، فم من يخرج يشء بأنها
واملكربات باملجسمات حتى تُرى ال والتي الحياة، يف توجد التي ا جدٍّ الصغرية كالحيوانات
املغناطيس أو السم، من الصغري الجزء أو النار، رشارة أو الصغري، كالعقار أو للمرئي،
مادي تصوٍر عىل يقوم نفسه فالتفويض بالعني؛41 يُرى وال الجذب وخاصية املرئي غري

عنه! اإلمساك يُراد الذي للرس
التصور ظهر فقد الدين، أصول علم عىل غلب قد للروح املادي التصور كان وإذا
علوم طغت أن وبعد العقل، هي أنها عىل الروح بتعريف الحكمة علوم يف للروح العقيل
الوقت ويف والرشوح. العقائد مرحلة وقبل رة، املتأخِّ املرحلة يف الدين أصول علم عىل الحكمة
الفناء بني وسط كحلٍّ العقل بخلود والقول النفس خلود إثبات التعريف هذا ل يسهِّ نفسه
مستوى من الروح موضوع ينتقل وبالتايل القديمة؛ الحضارية البيئة عىل وكردٍّ والبقاء،
العقل، بداهة إىل الحس شهادة ومن والحكمة، امليتافيزيقا مستوى إىل والفيزيقا البيولوجيا
دون النفس توجد وقد النفس، قوى أحد فالعقل الناطقة؛ النفس إىل الحية النفس ومن
عىل قوة األول عميل. أو نظري والعقل والطفل. والصبي املجنون يف الحال هو كما عقل
السلوكية. األفعال عىل عملية قوٌة والثاني واالعتقادات؛ الحدس أو والرؤية، الفكر أفعال
يف إليه امُلشار وهو والترصف، التدبري تعلُّق بالجسم املتعلق الجوهر األول عىل يُطَلق قد
إىل بالقياس اإلبصار حال إليه بالقياس النفوس وحال العقل»، هللا خلق ما «أول حديث
فك يف املنع، أي «العقال»؛ من املستَمدِّ للعقل اللفظي املعنى من مستَمدٌّ والثاني الشمس.
ورشط العلم أداة فهو والتكليف؛ بالعلم العقل ارتبط لذلك السلوك. حرية يف أي العقال؛

﴿يَْسأَلُونََك عرض؛ أم جوهر الروح هل يدري ال بالتوقف. يقول إذ حرب؛ بن جعفر موقف هو هذا 40

عرض. أنها وال جوهر أنها ال هي، ما عنها يُخِرب ولم ،(٨٥ :١٧) َربِّي﴾ أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن
رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا قيل وقد ص٢٧–٢٩). ج٢، (مقاالت، عَرض والحياة الروح، غري والحياة

رب��ي أم��ر م��ن ال��روح ق��ل ن��ص ح��س��ب��ي وق��ل ت��ُخ��ض ال ال��روح وف��ي

ص٩٥) (املطيعي،

ص٨٩-٩٠). (الحصون، الجرس حسني عند الحديثة اإلصالحية الحركات يف حتى هذا ويوجد 41
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حكٍم يف قيمة حكم إدخال لُهو العقل عىل العلم أو العلم عىل العقل تفضيل وإن التكليف.
فهي العقل أنواع أما اآلخر. من بأفضل أحدهما وليس وأداته، العلم وسيلة العقل واقع.
العقل العاقلة. والتجربة العاقل الوعي هو واحد ليشءٍ فنية وصوٌر إنسانية إسقاطاٌت كلها
والعقل تعقله. بداية يف الوعي هو النظرية العلوم إلدراك اإلنسان به يتهيأ الذي الغريزي
التعلم. عىل والقدرة العاقلة التجربة هو العقالء معارشة من اإلنسان يكتسبه الذي الكسبي
يُدِرك به الذي الحديس، العقل هو العلمي لتوجيهه لإلنسان يُعطى الذي العطائي والعقل
باإلرادة الخري نحو يتوجه به والذي وروية، تعمد بال فجأًة النظرية الحقائق اإلنسان
به الذي اإلرادي العقل الفاعل، العقل هو الزهد به يكون الذي الزهاد وعقل الطبيعية.
لشخص يكون ال الذي الكامل العقل هو الرشيف والعقل العالم. من موقًفا اإلنسان يأخذ
درجات أعىل إىل به يصل أن يستطيع الذي للحكيم يكون بل النبي، مثل فحسب، بعينه
من أكثر خالص، وعٌي ِرصف، إنسانيٌّ عقٌل الحاالت كل يف وهو والعميل. النظري الكمال
النور عىل الحاصل اإللهي العقل من وأقل الحية، النفس بُقوى املرتبط البيولوجي العقل

الصوفية.42 أو املتكلِّمني عقل إىل منه الحكماء عقل إىل أقرب هو الرباني.

صفات من فهي ولغًة؛ وُعرًفا واعتباًرا ذاتًا لها مغايرة للنفس صفة هي التي القوة عىل يدل العقل 42
متغايرة بالذات، متَِّحدة والقلب والروح الناطقة والنفس الجوهر هو علمه. لحصول وسبب املكلَّف
عليه وما املسلمني، من وكثري والراغب الرازي واختاره «اإلحياء»، يف اإلسالم حجة إليه أشار باالعتبار.
قابل وال متحيِّز غري بنفسه، قائم مجرٌد جوهٌر الناطقة النفس إن الصوفية. وأعاظم الحكماء كافة
ص٩٥-٩٦). (املطيعي، املكان عن منهما كلٍّ تعرِّي يف هللا تقديس مثل الروح وتقديس الحسية. لإلشارة
قيل وقد السبيل. سواء عن العدول من صاحبه ملنع بالعقاب منعه إذا البعري عقل ِمن املنع، لغًة العقل

رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا

��روا ف��سَّ م��ا ف��ان��ظ��رن خ��الًف��ا ف��ي��ه ق��رَّروا ول��ك��ن ك��ال��روح وال��ع��ق��ل

ص٦٦-٦٧) ج١، (الجوهرة،

يكتسبه ما وهو كسبي، (ب) النظرية. العلوم إدراك به يتهيأ غريزي (أ) أنواع: خمسة عىل العقل
عقل (د) اإليمان. إىل به ليهتدوا للمؤمنني هللا يعطيه ما وهو عطائي، (ج) العقالء. معارشة من اإلنسان
أو الرضورية، العلوم عقل هو نبينا، عقل وهو رشيف، عقل (ه) الزهد. به يكون الذي وهو الزهاد،
أو والنظرية، الرضورية العلوم به تُدَرك روحاني نوٌر أو الرضورية، العلوم بها تُعَرف النفس يف غريزة
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البدن؟ عن متميِّزة الروح هل (ب)

الروح هل معرفة هو يهمُّ ما بل وحده، البدن أو وحدها الروح معرفة يهمُّ ال أنه والحقيقة
البدن وكان البدن، عن الروح تميَّزت فإذا الروحاني. املعاد إثبات أجل من البدن عن متميِّزة
اآلن السؤال يتوجه الروحاني. املعاد يثبت وبالتايل البدن؛ فناء بعد الروح بقاء ثبت فانيًا،
هل اثنني؟ من مركَّب أم واحد هي هل األنا؛ إىل بل وحده، البدن إىل أو وحدها الروح إىل ليس
البدن يكون فهل جسًما، األنا كانت فإذا خالص؟43 نفٌس أم وجسم، نفس أم جسم، األنا
هو هل وصوره؟ أجزائه كل يف منتهاه، إىل العمر أول من البدن هو األنا يكون هل األنا؟ هو
هويته عن والخارجة فيه الداخلة األجزاء تكون وكيف الحي؟ العضو أو املحسوسة الِبنية
األعضاء، يف سارية لطيفًة أجزاءً أو القلب، من يتجزأ ال جزءًا األنا يكون وقد األنا؟ من أجزاءً
يف األربعة األخالط هو يكون وقد الدماغ، أو القلب من األيرس الجانب يف لطيفًة روًحا أو
الذي البيولوجي األنا أنها عىل األنا تظهر وهنا الحياة. عن عبارة يكون وقد الدم، أو املزاج
هو األنا هل ولكن، والعالج.44 التشخيص حالة يف معه ويتعاملون األطباء، عنه يتحدث
ألن املحسوس؛ البدن هذا ليس األنا أن يبدو العضوي؟ البدن أو الحي الجسم هذا مجرد
فعندما األعضاء؛ عن الغفلة من بالرغم األول الشخص املتكلم، بضمري عنه يُعربَّ ذاتًا له
أعضائه. أو بدنه إىل يشري وال ذاته، عن ويعربِّ هويته، يعني فإنه «أنا»، اإلنسان يقول

الشهوة. حيث من ونفس الجسد، حيث من وروح الفكر، حيث من عقل هللا. إال يعلمها ال ربانية لطيفٌة
به تُدَرك جوهر هو والحكماء، والخوارج املعتزلة وعند باالعتبار. مختلفة بالذات، معتمدة والثالثة
بالدماغ متَِّصل نوره محل هل مجرد. جوهٌر الغزايل، وعند باملشاهدة. واملحسوسات بالوسائط، الغائيات
الفقهاء)؟ بعض (الحكماء، الدماغ بفساد لفساده الدماغ محله إن أم املتكلِّمون)، مالك، (الشافعي،

ص١٣٤-١٣٥). السالم، عبد ص٦٦-٦٧؛ ج٢، (البيجوري،
أو جسمانيٍّا، وال جسًما ال أو جسمانيٍّا، أو جسًما، يكون أن إما أنا بقوله إنسان كل إليه يشري الذي 43

ص١٦٣-١٦٤). (املحصل، وثالثيٍّا ثنائيٍّا تركيبًا األقسام هذه من مركَّبًا
الداخلة األصلية األجزاء هي هل املحسوسة، الِبنية هذه منهم الجمهور وعند جسم، أنه املتكلِّمون زعم 44

هي النظَّام، وعند القلب. من يتجزأ ال الذي الجزء هو الراوندي، ابن وعند هويته؟ عن الخارجة فيه
أو الدماغ، أو القلب من األيرس الجانب يف اللطيفة الروح هي األطباء، وعند األعضاء. يف لطيفة أجزاءٌ
عن عبارة جعله من منهم جسماني، إنه قالوا الذين ص١٦٣-١٦٤). (املحصل، الدم أو األربعة، األخالط
من ومنهم أجزائه، وتأليفات وتخطيطه البدن شكل عن عبارة جعله من ومنهم األخالط، واعتدال املزاج

ص١٦٤). (املحصل، الحياة عن عبارة جعله

435



(٤) الثورة إىل العقيدة من

النفس أو األنا وتظل بسيطة، عنارص إىل وتنحلُّ تفنى وقد الظاهرة، األعضاء تُقَطع وقد
كلما البدن كان فإذا النفس؛ مسار غري البدن مسار إن بل آخره، إىل العمر أول من باقية
طبيعتنَي من أنهما عىل يدل ا ممَّ وتنضج؛ تقوى النفس فإن وذبل، ضُعف العمر تقدَّم
من قادًرا البدن كان وإذا ومتقابلني. مستِقلَّني مساَرين يف الزمان يف يوجدان مختلفتني،
القادرة هي النفس فإن محسوًسا، يُدِرك حس كل املحسوسات، إدراك عىل الحواس خالل
الحواس عمل اقترص وإذا املعقوالت. أي والباطنة؛ الظاهرة الكلية املحسوسات إدراك عىل
الجزئيات. من ابتداءً بها والحكم الكليات إدراك إىل يمتد النفس نشاط فإن اإلدراك، عىل
وإذا اختيارية. إراديٌة النفس أفعال فإن انعكاسية، أو غريزية البدن أفعال كانت وإذا
هي وكانت والكلية، الجزئية والعقلية، الحسية امُلدَركات إدراك يف يتمثل النفس نشاط كان
من عديد تدل كما النشاطات، هذه بمثل يُوَصف ال البدن فإن األفعال، أنواع لجميع الفاعل
ناطق جوهٌر إذن هناك الشهداء. حياة يف متمثِّلًة املوت بعد الحياة بقاء عىل النقلية الشواهد
البدن عن مستِقلَّة نفس هناك النفس.45 وهو عنه، ومتميِّز البدن عن مستِقلٌّ املوت، بعد

عن الغفلة من بالرغم بضمري، عنها يُعربَّ ذاتًا له أن (أ) لوجوه: املحسوسة الجثة هذه ليس اإلنسان 45
باقية والنفس البسيطة، العنارص إىل وانحاللها والباطنة، الظاهرة األعضاء جميع ذوبان (ب) األعضاء.
وازدهار). نضج يف والنفس وضعف، ذبول يف الجسم سينا: ابن برهان (وهو آخره إىل العمر أول من
لجميع ُمدِرك واحٌد يشءٌ فهناك العقل؛ برضورة طعمه أدرك طعمه أو يشء لون اإلنسان رأى إذا (ج)
والفعل الجزئيات من ابتداءً بالكليات، والحكم الصور وتركيب املتخيَّل يف وكذلك الظاهرة، املحسوسات
بجميع امُلدَركات لكل امُلدِرك هو واحد يشءٌ اإلنسان يف كان فإذا والقدرة. امليل إىل باإلضافة االختياري
وال الصفة، بهذه موصوًفا ليس البدن مجموع فإن األفعال، أنواع لجميع الفاعل وهو اإلدراكات، أنواع
إن أي يُْرَزُقوَن﴾؛ َربِِّهْم ِعنَْد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال (د) فيه. عضو كل
النعش، فوق روحه رفرف نفسه عىل امليت ُحمل «إذا ُروي: ما (ه) بدن. بدون حي قتله بعد اإلنسان
الجسد وفناء املوت بعد ناطق جوهٌر فهناك بي.» لعبت كما الدنيا بكم تلعبن ال ولدي، ويا أهيل يا ويقول:
النفس. هو للكليات فامُلدِرك البدن، هي للجزئيات امُلدِركات أن الثقات حجة ص١١٣–١١٧). (املعالم،
اإلحساس من االنتقال يمكن (أ) الثاني: وبيان بأصابعنا. بالرضورة الحرارة نُحسُّ أننا األول بيان
جزء هي كلية أنها لها عرضت التي املاهية أن (ب) الكلية. بالحرارة اإلحساس إىل الجزئية بالحرارة
ص١٦٤-١٦٥). (املحصل، الفرد أدرك املركَّب أدرك ومن اإلنسان، من جزء اإلنسان ألن الجزئي؛ من
للكيل ُمدِركة النفس دامت ما عيل، وأبي ألرسططاليس خالًفا عندنا، للجزئيات ُمدِركة الناطقة النفس
أي الذهن؛ يف أي بالخيال؛ ذلك إن أم مربَّعة دائرة إدراك يمكن هل مضادَّة: حجٌة للجزئي. مدركة فهي

ص١٦٧-١٦٨). (املحصل، الحيس؟ لإلدراك الخارج يف له وجود ال
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قائمة املشكلة تظل ولكن البدن.46 خالل من إال له تأثري ال فالجوهر كآلة؛ البدن تحتاج
والرتكيب؛ الجمع كيفية وهي الجسمي، واألنا النفيس األنا بني الجمع أي الرتكيب؛ حالة يف
كلية. البدن عن واالستغناء بقائها إلثبات كمقدمة البدن عن النفس تميُّز الحكماء آثر لذلك
كذلك والحال كذلك، النفس تكون النفس، هو محله وكان ينقسم، ال باهلل العلم كان فإذا
حني يف متناهية، غري أفعاٍل عىل تقوى العقلية القوة أن كما وفعل. علم لكل بالنسبة أيًضا
والبدن النفس بني العالقة وتكون متناهية.47 بأفعاٍل إال تقوم ال محدودة البدن ُقوى تكون
الصاعد. بالجدل النازل الجدل بالجزء، الكل بالحس، العقل باالستقراء، االستنباط عالقة

البدن؟ بفناء الروح تفنى هل (ج)

هل األخري: السؤال هذا طرح هو البدن عن الروح تميز عن السابق السؤال من الهدف كان
القول إىل يؤدي والجسم، األنا بني والتوحيد التمايز بعدم فالقول البدن؟ بفناء الروح تفنى
للموت يكون وبالتايل تُرَزق.48 شهداء أرواح هللا عند ليس وأنه البدن، فناء مع الروح بفناء
الحياة، واستمرار املوت تجاوز يف والرغبة اإلنسانية، التجربة يُضاد ما وهو األخرية، الكلمة
بالتمايز، القول أما ُمغتصبيها. من والقصاص الحقوق واسرتداد الحقائق، عن والكشف
بدونها أو األجساد حرش مع ذلك كان سواء النفس، ببقاء القول إىل بالرضورة يؤدي فإنه

وإثبات جسم األنا إثبات بني الفالسفة؛ وموقف املعتزلة موقف بني كوسط األشاعرة موقف هو هذا 46

آلة، إىل النفس لحاجة نظًرا مًعا؛ السابقني املوقَفني ضد جسم، نفس األنا أن األشاعرة فعند نفًسا؛ األنا
ص١١٧–١١٩). (املعالم، البدن خالل من إال له تأثري ال املجرد فالجوهر البدن؛ وهو

الغزايل. األشاعرة ومن معمر، املعتزلة ومن جسم. غري األنا إن قالوا الذين الفالسفة موقف هو هذا 47

العلم فمحل ُمنقِسًما؛ محله يكون أال وجب وبالتايل ُمنقِسم؛ غري باهلل العلم أن (أ) وجَهني: من والحجة
الستحالة البدن ليس النفسانية األعراض وسائر والقدرة العلم محلُّ (ب) فيه. حال وال متحيِّز، غري باهلل
تنقسم ال هللا ذات (أ) هي: مجردة كونها إلثبات عيل أبي الرئيس وحجج ص١٦٤). (املحصل، القسمة
صوٌر الكلية العلوم (ب) منقسًما. لكان الجسم يف العلم حل ولو منقسًما. يكون أن يمتنع بها لعلم
متناهية، غري أفعاٍل عىل تقوى العقلية القوة (ج) فيها. العلوم تحلُّ فال مجردة، غري واألجسام مجردة،

.(١١٩-١٢٠ (املعالم، الجسمانية القوة عكس عىل
لغريهم أو لشهداء تُرَزق، أرواح هللا عند ليس وأن البدن، يموت كما الروح تموت الجهمية، عند 48

ص٩٩). (التنبيه،
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قد الحكماء فإن األجساد، حرش إثبات عىل ركَّزوا قد املتكلِّمون كان فإذا خالص. كجوهٍر
املتكلِّمني عند الفناء تقبل ال الناطقة فالنفس األجساد. فناء بعد األرواح بقاء عىل ركَّزوا
بفناء النفس فنيت فلو البدن؛ ونقصان النفس كمال تُفيد الفكر عىل املواظبة ألن األشاعرة؛
النوم عدم كان وإذا النفس، لكمال سببًا البدن لنقصان امُلوِجب يكون أن المتنع البدن
ويف متعاكسني. خطَّني يف يسريان أنهما عىل يدل مما النفس؛ يقوِّي فإنه البدن يُضِعف
الشديدة الرياضات وعند والوهن. الضعف يف البدن ويبدأ النفس، كمال يزداد األربعني سن
يضعف حني يف املغيَّبات، لها وتنكشف األنوار، لها وتلوح عظيمة، كماالٌت للنفس تحدث
باإلضافة هذا البدن. عن النفس تميُّز إثبات يف الحكماء لحجج ُمشاِبهة حجٌج وهي البدن.
بعد وببقائها البدن، بفناء النفس فناء بعدم الجزم يُثِبت ا ممَّ والحكماء األنبياء أقوال إىل
تركيب ال بسيطة النفس أن عىل تعتمد فإنها الحكماء، عند النفس بقاء حجج أما فنائه.49
فعل للبسيط لكان الفناء قِبلت ولو بسيطة. ألنها الفناء تقبل ال الناطقة فالنفس فيها؛
العدم، عىل محالة ال ًما مقدَّ العدم إمكان لكان العدم عليها صح ولو ُمحال. وهو وقوة،
عىل العدم صح ولو عدمه. عند يبقى ال اليشء أن مع باقيًا، محالٍّ اإلمكان ذلك واستدعى
ُعدم ولو جسًما. ليست ألنها صحيح؛ غري وذلك وصورة، مادة من مركَّبة لكانت النفس
وهو نهاية، ال ما إىل األمر وتسلسل باٍق، آخر عدٍم إىل والفتقر للعدم، قابًال لكان جزء
البدن، بعد باقية اإلنسانية والنفس ثبوتي، حكم مجرد وليس وجود هنا فاإلمكان ُمحال.
وال والتأخر، بالتقدم ال بينهما، لتعلق وجود ال ألنه أسبابه؛ من لسبب وال بفنائه، تفنى وال
بالذات التقدم كان وإن الطبع. أو الرشف أو املكان أو بالزمان إما التقدم والتكافؤ. باملعية
متطابقان. فهما بالتكافؤ التعلق كان وإن غائية. أو مادية أو فاعلية أو صورية علًة لكان
مكان، لها ليس حادثة فالنفس بالبدن؛ النفس تعلق يف ذلك يجوز ال الحاالت، كل ويف

النفس تميُّز إلثبات الحكماء حجج من معظمها مستَمدَّة النفس بقاء إلثبات حجج ِعدة األشاعرة يقدِّم 49
البدن بموت النفس ماتت فلو البدن. ونقصان النفس كمال يفيد الفكر عىل املواظبة (أ) وهي: البدن، عن
البدن يُضِعف النوم عدم (ب) النفس. لكمال سببًا ولبطالنه البدن لنقصان امُلوِجب يكون أن المتنع
الشديدة الرياضات عند (د) البدن. نقصان ويقوى النفس كمال يزداد األربعني عند (ج) النفس. ويقوِّي
ا. جدٍّ البدن يُضِعف أنه مع املغيَّبات، لها وتنكشف األنوار، لها وتلوح عظيمة، كماالٌت للنفس تحصل
ص١٢٣-١٢٤). (املعالم، النفس ببقاء الجزم أفادت والحكماء األنبياء ألقوال ت انضمَّ إذا االعتبارات فهذه
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وهي والطبع، بالرشف عليه تتقدم النفس إنما له. مادية علًة أو البدن، مع متكافئة وليست
كماالته.50 أحد أو البدن صورة النفس كانت ملا الفاعلة، أو الصورية العلة إىل أقرب

املفارقة بعد النفوس سعادة إثبات وهي خالصة، إرشاقيٌة حجٌة العظمى والحجة
يف لها مطمع وال بالنقص، لشعورها املفارقة بعد فتتألم جاهلة، إما فالنفس للعلم. نتيجة
العلم، رسخ البدن فنى ما فإذا البدن، مالمسة من ُمكتَسبة رديئة هيئات لها عاملة أو زواله؛
عالئق من تخلصها بعد املوت بعد إال تكون ال إذن النفوس سعادة بسعادتها. وشعرت
إال تحصل ال فاملجردات املجردات، إدراك امُلالئم وكان امُلالئم، إدراك اللذة كانت وإذا البدن.
املتعلقة البدنية الهيئات بسبب الجاهلة النفوس شقاء يكون ذلك عكس وعىل املوت. بعد
بالجواهر متَِّصلة بالعقليات، عاملة تكون أن أي كمالها؛ بحصول فسعادتها بالنفس.51
ليس كمالها من شيئًا عقلت قد ا إمَّ وتكون ذلك، عىل أقدر تكون املفارقة وبعد الروحانية.
تقسيُم الحجَة يتقدم وقد بالرياضات. مشتغلة بطبعها عليه حصلت تكون أن أو بطبعها،
القلب، ومحلها وغضبية، املراتب؛ أدنى وهي الكبد، ومحلها شهوانية، ثالث: إىل النفس ُقوى
بفناء األوليان القوتان فنيت فإذا أرشفها. وهي الدماغ، ومحلها وناطقة، أوسطها؛ وهي
النفس ُقوى تنقسم قد كما بكماالتها. تبقى الناطقة، النفس وهي الثالثة، القوة فإن البدن،

بسيطة. ألنها الفناء تقبل ال الناطقة النفس املعاد: أمر يف األجساد لحرش امُلنِكرين الحكماء مذهب 50

فيها تركيب ال بسيطة النفس ص٣٧٤). (املواقف، ُمحال وهو وقوة، فعل للبسيط لكان الفناء قِبلت ولو
لكان عليها العدم صح لو ألنه األرواح؛ عدم امتناع عدم عىل الفالسفة اتفقت ص٢٨٥-٢٨٦). (الغاية،
ال واليشء باقيًا، يكون أن ويجب ، محالٍّ يستدعي اإلمكان وذلك العدم، عىل محالة ال ًما مقدَّ العدم إمكان
ليست ألنها باطل وذلك والصورة؛ املادة من مركَّبة لكانت النفس عىل العدم صح ولو عدمه. عند يبقى
ص١٦٧؛ (املحصل، ُمحال وهو باٍق، آخر عدٍم إىل والفتقر للعدم، قابًال لكان جزء ُعدم ولو بجسم.
من فواتها يلزم وال األبدان، بعد باقية اإلنسانية األنفس اإللهيني: الفالسفة رأي ص١٢٢-١٢٣). املعالم،
فالتقدم والتكافؤ. باملعية وال بالتأخر، وال بالتقدم ال بينها لتعلق وجود فال خارجي. سبب وال فواتها،
أو مادية فاعليًة أو صورية علًة فيكون بالذات، التقدم يكون أو الطبع، أو الرشف أو املكان أو بالزمان

ص٢٨٥-٢٨٦). (الغاية، متطابقان فهما باملكافأة التعلق كان وإن غائية.
هيئات لها عاملة أو زواله؛ يف لها مطمع وال بالنقص، لشعورها املفارقة بعد تتألم قد جاهلة إما النفس 51
ص٣٧٤). (املواقف، بقيت تكن لم وإن زالت، راسخة كانت فإن البدن. مالمسة من ُمكتَسبة رديئة
امُلالئم، إدراك فاللذة املوت؛ بعد البدنية الهيئات عن النقية العاملة النفوس سعادة عىل الفالسفة اتفقت
النفوس شقاء عىل اتفقت كما ص١٦٨). (املحصل، املوت بعد حاصل واإلدراك املجردات، إدراك وامُلالئم

ص١٦٩). (املحصل، متقطعة البدنية الهيئات بسبب مخلَّدة شقاوٌة وهي الجاهلة،
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يتلوها ثم اإللهية، القدسية النفس أرشفها مراتب، إىل النظرية تنقسم ثم وعملية، نظرية إىل
يقيني، برهاٍن دون واملفارقات اإللهيات يف حقة اعتقاداٌت لها حصلت التي النفس رشف
الربهانية الباطلة، أو الحقة االعتقادات من الخالية النفوس تتلوها ثم وتقليًدا، اعتقاًدا بل
املوصوفة النفوس وهي الرشف، حيث من درجة النفوس أقل تأتي وأخريًا التقليدية. أو
كانت ملا خالصة، «أفالطونيٌة» إرشاقيٌة حجٌة هذه أن والحقيقة الباطلة.52 باالعتقادات
يف أم العلم يف والسعادة املعرفة كمال هل اآلن: والسؤال املوت. بعد إال تتم ال الحقة املعرفة
الدنيوي، وليس الديني العلم هو وبالتايل واإللهي؛ الريايض هو العلم وهل والعمل؟ العلم
ال وملاذا للعمل؟ وسيلة أم لذة املعرفة هل الحيس؟ وليس العقيل املادي، وليس الصوري
فيه؟ والتأمل منه الخروج بدل العالم، إىل والدخول والتحقيق العمل يف السعادة تكون
والصفاء؟ والنقاء اإلرشاق يف وليس والتمرد، والغضب الثورة يف السعادة تكون ال ملاذا
قدراتها حيث من فقط وليس وماهياتها، طباعها حيث من تختلف النفوس كانت وإذا
الحجة هذه إن االستحقاق؟ لقانون طبًقا وعقاب ثواب هناك يكون فكيف ومجاهدتها،
مملوء دنيءٌ األول قسمني: إىل والعالم اإلنسان قسمة يف الرغبة عن تكشف خالصة تطهريٌة
إال منه تصدر ال زاهد ٌف متعفِّ طاهٌر والثاني واملوت، بالجهل إال منها يصدر ال بالشهوات

كمالها؛ بحصولها الناطقة النفس فسعادة املختلفة؛ الكماالت من حاله بحصول يشء كل سعادة 52

فبعد ذلك؛ عكس وشقاوتها املعقوالت، عىل مطَِّلعة الروحانية، بالجواهر متَِّصلة عقليٍّا عامًلا مصريها أي
ليس كمالها من شيئًا عقلت قد تكون أن إما (أ) حالتان: املفارقة بعد فحالتها أقدر. تكون املفارقة
(الغاية، بالرياضات مشتغلة بطبعها طاهرة ذكيًة كمالها حصلت قد تكون أن وإما (ب) بطبعها.
املراتب. أدنى وهي الكبد، ومحلها الشهوانية، (أ) ثالث: النفوس جالينوس، وعند ص٢٩٠–٢٩٢).
(املعالم، أرشفها وهي الدماغ، ومحلها الناطقة، (ج) أوسطها. وهي القلب، ومحلها الغضبية، (ب)
القدسية النفس أرشفها (أ) أقسام: أربعة عىل النظرية وقوتها أحوالها بحسب والنفوس ص١٢٤-١٢٥).
اليقيني، الربهان بسبب ال واملفارقات اإللهيات يف حقة اعتقاداٌت لها حصلت التي النفس (ب) اإللهية.
املوصوفة النفوس (د) والباطلة. الحقة االعتقادات من الخالية النفوس (ج) بالتقليد. أو باإلقناعيات بل
الفاضلة. باألخالق املوصوفة النفوس (أ) ثالثة: العملية قوتها أحوال بحسب والنفس الباطلة. باالعتقادات
وهي الردية. باألخالق املوصوفة النفوس (ج) والرويَّة. الفاضلة األخالق من الخالية النفوس (ب)
كثيفٌة نفوٌس (ب) ُعلوية. نورانيٌة نفوٌس (أ) ماهياتها: بحسب مختلفة والنفوس الجسمانيات حسب
التام، الطباع الطلسمات أصحاب يه يسمِّ كان ما وأعالها لألفراد، املراتب تتفاوت نوع كل وتحت كِدرة.
الروع. يف النفث بطريق وتارة باإللهامات، وتارة باملناجاة، تارة النفوس إصالح يتوىل الذي امللك وهو
ص١٢٦–١٢٨). (املعالم، بالصواب» أعلم وهللا القدر، هذا عىل الناطقة النفوس مباحث من «ولنقترص
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التطهرية النظرة هذه إىل وطباعها وحاالتها النفس ُقوى ترتيب ويخضع والخلود. الحكمة
فارغة منه فتطري العالم، خارج آخر يشءٍ عن باحثًة منه، وتهرب العالم من تستنكف التي
خالل من العالم إىل مشدودة أيًضا النفس كانت وملا وراءها. وترتكه مضمون، غري من
النفس، جانب من متطهًرا اإلنسان يكون وبالتايل عليه؛ الجسد يتكالب ما فرسعان البدن،
هللا بني مشدوًدا واألرض، السماء بني ًما مقسَّ ويصبح البدن، جانب من العالم عىل متكالبًا

وحدته. فتضيع والعالم،
أصول علم عىل وبالتايل الحكمة؛ علوم عىل الصوفية والنظريات اِإلرشاقيات غلبت لذلك
املتجردة الروح دامت ما والطلسمات السحر بعضجوانب دخول من ذلك يسلم ولم الدين.
البدن يف عالئقها عن وتجرَّدت والعملية، النظرية كماالتها إىل وصلت قد القادرة النفس أو
التوحيد، علم تطور ف توقَّ أن بعد رة املتأخِّ العقائد يف ذلك ظهر وقد بالعالم. صلتها وعن
الذي التوحيد علم إىل وعادت الخامس، القرن منذ استبعادها بعد إليه الفلسفة بت وترسَّ
إىل رة املتأخِّ العقائد يف الناطقة النفوس مسألة تحوَّلت بل ستار، وراء من أحد فيه يشك ال
إىل النفساني املعاد وينضم الفلسفية. التحليالت من االستعارة عىل معتمدة مستِقلٍَّة مسألٍة
تأويل من ذلك بعد أسهل وما األجساد.53 حرش مع النفس خلود ويظهر الروحاني، املعاد
إلثبات حجة مجرد من األمر ويتجاوز اإلرشاقية. الحجة هذه مع تتفق التي النقلية الحجج
النفوس فنعم ذاتها، املفارقة هذه يف والعقاب للثواب إثبات إىل البدن فناء بعد النفس بقاء
حيث يَّني حسِّ عقاب أو ثواب إىل حاجة دونما جهلها، يف وشقاؤها معرفتها، يف الطاهرة
املعاد إثبات وهي القصوى، غايتها إىل البدن فناء بعد النفس بقاء حجج وتنتهي بدن.54 ال
األخرية املرحلة ركَّزت حني يف السابقة، الوحي مراحل عليه ركَّزت الذي وهذا الروحاني،
بينهما والجمع أيًضا، وارد الجسماني واملعاد وارد، الروحاني فاملعاد الجسماني. املعاد عىل
الحياة.55 واستمرار املوت تجاوز يف اإلنسان رغبة عىل يدل وكالهما والرشع. العقل عىل بناءً

ص٢٥–١٢٦). (املعالم، املحبة» أنواع أكمل ِلذاته هللا «محبة مثل: عبارات، من التصوف سيادة تبدو 53

تقريب أنه عىل الجسمانية واآلالم اللذات من الرشائع بلسان الوارد النقل لتأويل محاوالت توجد كما
ص٢٦٣). ج٢، (املرجاني، للخواص حجة تكون ال والظواهر عقلهم، قدر عىل الناس من وكالم لألفهام،

ص٣٨٥–٣٩٩. الغاية، ص١١٣–١١٨؛ املعالم، ص١٦٣–١٧١؛ املحصل، 54
يتعلق فال العقلية، واآلالم باللذات وتأملها املفارقة بعد النفس التذاذ أعني الروحاني، املعاد أما 55

أما ص٢٦٢). ج٢، (الدواني، إثباته من عقليٍّا وال رشعيٍّا منع وال ُمنِكره، يكفر وال باعتقاده، التكليف
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عليه يدل األجساد. لحرش الحكماء رفض الرشع يرفضه وال للتكليف، موضوًعا ليس األول
الوجدان. بداهة وتؤيده والرشع، العقل

البدن شأن من الحط للعالم، ثنائي تصوٍر عىل يقوم الروحاني املعاد أن والحقيقة
ا ممَّ خريًا؛ والروح ا رشٍّ املادة ترى للعالم، رة متطهِّ نظرة وهي النفس. شأن من واإلعالء
يف الحال هو كما ا، رشٍّ والروح خريًا املادة تصبح عكيس؛ فعل رد إىل األحيان أغلب يف يؤدي
ويتظاهر املادة، مستوى عىل اإلنسان يعيش عندما ورياء نفاق إىل تتحول أو املادية، املذاهب
يف الوقوع إما اإلنسان يسلم ال متعارضة ثنائيٌة هناك فطاملا الروح. مستوى عىل يسلك بأنه
وهو الروح، بمظاهر نفسه مغطِّيًا املادة مستوى يف فيعيش التمييز، بدعوى بينهما الخلط
بمضمون، إال تعيش ال الصورة وكأن الروح، يف أغرق كلما املادة إليه تترسب أو النفاق؛
والتصور للمادة. وصف إىل الروح تحليالت تنتهي ما وكثريًا خفي. نحٍو عىل ولو حتى
يف والعقاب، والثواب والرش الخري ثنائية عىل قائم لإلنسان طفويل تصوٌر للعالم الثنائي
لثواب انتظار دونما لذاته، الرش ويتجنب ِلذاته، الخري يعمل العاقل البالغ اإلنسان أن حني

عن التجرد من عليه كانت ما إىل األرواح رجوع الفالسفة يرى ما عىل معناه الذي املحض، الروحاني
واألحاديث اآليات ففي الهيوالنية، الظلمات من به ابتُليت عما والتربي اآلالت، واستعمال البدن عالقة
ولكن الناطقة، النفس تجرد عىل مبني وهو ُمنِكره. يكفر فال عليه، منصوًصا ليس ولكنه إليه، إشارة
الروحاني املعاد إن اإلسالم حجة وقال املحسوس. الهيكل إال هي ليست وقالوا أنكروه، املتكلمني جمهور
الكتب إن وقيل والنقل. العقل بني جمًعا بهما فقلت تنِفه، لم والرشعية العقلية، الدالئل عليه دلَّت
وإذا كيًفا. بهما اإليمان فوجب بالجسماني، ناطق القرآن أن كما بالروحاني، ناطقة السابقة السماوية
كل عند ق متحقِّ الشعور وذلك الحياة، هذه بعد بحياة ا عامٍّ شعوًرا هناك أن نجد الوجدان إىل رجعنا
هذا أن بد فال وحادث، وقديم وحارض، وباٍد ومستأنس، وحيش بني وجاهل، عالم بني فرق ال إنسان،
أُشعرت قد والنفوس أُلهمت قد العقول أن كما اإلنسان. نوع بها اختص التي اإللهامات من الشعور
الغرائز يف تطبع أن عىل قادرة بل الوجود، يف لإلنسان ما تُنهي ليست الفانية القصرية الحياة هذه أن
لم وإن آخر، طوٍر يف باقيًا حيٍّا يكون ثم البدن، عن الثوب يُنَزع كما الجسد هذا ينزع اإلنسان أن
فهو األجساد حرش وأما وحدها. للروح هو الذي املحض الروحاني الحرش إال هذا وليس كنهه. يُدِرك
أرادوا والجسماني الروحاني باملعاد القائلون ص٦٦-٦٧). (املطيعي، األرواح مع إال يكون ال بالرضورة
سعادة وأن ومحبته، هللا بمعرفة األرواح سعادة أن عىل العقل دل فقد والرشيعة؛ الحكمة بني الجمع
يف استغراقه مع اإلنسان ألن ممكن؛ غري الحياة هذه يف بينهما والجمع املحسوسات، إدراك يف األجسام
قويت، األرواح فارقت ما فإذا بالعكس. والعكس الجسمانية، اللذات إىل االلتفات يمكنه ال القدس عالم

ص٢٦٢–٢٦٤). ج٢، (الدواني، األمَرين بني الجمع استطاعت األبدان إىل أُعيدت وإذا
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لألفعال أفعال ردود حدوث من يمنع ال وهذا تخويف. أو ترغيب دونما عقاب، من خوف أو
وهي عقابًا، أو جزاءً الناس رأي يف تكون املآل يف أو الحال يف الدنيا، يف القبيحة أو الحسنة
عىل يقوم صاٍد موقُف للعالم الثنائي والتصور التاريخ. يف ومنتجة الطبيعة يف متولِّدة أفعال
قادر غري فاآلخر املحبة؛ ال الكراهية عىل يقوم موقٌف فهو وبالتايل اآلخرين؛ بعذاب االلتذاذ
الرسور من نوًعا األنا يعطي ما وهذا األنا، وصول مثل الروحاني املعاد إىل الوصول عىل
لآلخرين العذاب الصوفية منع لذلك وإحباطه؛ اآلخر عذاب مقابل يف الذات عن والرضا
اإلنسان ويصبح وحده، بعذابه كلهم البرش فداء رغب من ومنهم البرش. كل أحبُّوا عندما
للعالم الثنائي التصور يكون نفسه، الوقت ويف التاريخ. ومحور العالم، مركز منقذًا، بطًال
درجة البدن ُعذِّب وكلما الروح، إعالء سبيل يف البدن تعذيب عىل يقوم ماسوشيٍّا موقًفا
كيًفا العذاب اشتد وكلما كيًفا، الروح قويت ا كمٍّ العذاب اشتد وكلما درجة، الروح صعدت
والتصور الروح. رقي هي أعظم سعادة سبيل يف لذة البدني فاأللم وجوًدا؛ الروح تجلَّت
العالم هذا وأن خري، والروح رش البدن أن عىل يقوم ألنه تشاؤمي؛ تصوٌر لإلنسان الثنائي
باليأس يقوم اآلخر. العالم يف العالم، خارج كله الرجاء وأن فيه، أمل ال وأن منه، ميئوس
الثنائي التصور هذا يظهر لذلك الروح؛ إنقاذ يف اليأس هذا يعوِّض ثم العالم، إنقاذ من
الجزء ويعشق الفاني، بالجزء اإلنسان يتحد عندما والهزيمة الضعف لحظات يف للعالم
املقهور يف ويفعل الخالد، بالجزء القاهر يتحد عندما أو الهزيمة، عن له تعويًضا الخالد؛
القاهر ل يحوِّ كي قاهًرا؛ يصبح أن املقهور يودُّ ثم يشاء، ما الفاني الجزء مع اتحد الذي
عن ويكشف والنرص، الهزيمة جدل عن الثنائي التصور هذا إذن يعربِّ بالفعل. مقهور إىل
والتصور إنقاذه! أجل من العالم خارج فردية صًة مشخَّ يجعلها ولكنه معركة، الحياة أن
يعوِّضالخسارة الكسب، إىل واملسارعة املنافسة عىل يقوم «رأسمايل» تصوٌر للعالم الثنائي
املضاربة طريق عن بل األسواق، إىل النزول طريق عن ال الطُّرق، وبأرسع مكسب إىل
الكبري الالعب وكأن الحتوائها، مقدَّمة اللعبة قوانني ففهم أعىل. من واحتوائها واملراهنة
القسط ويمتلك األكرب، بالقسط يتمتع وهو الفتات، عىل يتنافسون الصغار الالعبني يرتك
وإذا البنكية». «األوراق مع الكبري يتعامل حني يف «الرصف»، مع الصغار يتعامل األعظم.
تكون أن أو مغطَّاة، غري املالية أوراقهم تكون أن األغنياء عىل فالخوف فقراء، الصغار كان
افرتاضطبقات عىل يقوم طبقي تصوٌر للعالم الثنائي التصور وأخريًا رصيد. بال شبكاتهم
السماء، إىل األرض من املنافسة وتنتقل غريه، عن بأعالها اإلنسان يتميز اآلخر العالم يف
هبوط. هناك يكون أن دون درجات، وعىل أعىل إىل دائًما فالصعود اآلخرة؛ إىل الدنيا ومن
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إىل ينتهي للعالم الثنائي التصور وكأن واألكمل، واألغنى األقوى الفرد القمة عىل ويرتبع
اآلخرين. حساب عىل للذات إنقاذًا خالص؛ فردي تصوٍر

الروحاني، املعاد أو الجسماني املعاد يف سواء الثنائي، التصور هذا عىل فعل وكردِّ
الخلود يتحقق ال الفردية. للنفس وليس بالنوع، املتحدة الكلية للنفس الخلود أصبح
بتحقيق وذلك والجهد؛ بالنشاط الزمان خالل من بالفعل يتحقق بل الرغبات، بتشخيص
من نفسه يخلِّد أن لإلنسان ويمكن وحضارة. تاريخ إىل وبتحوله الحياة، يف وغايته اإلنسان
وجوده يتحول وبالتايل أثًرا؛ ويرتك فكًرا يُنِتج عندما وعمله، وفعله بنشاطه حياته خالل
الخلود ليس والشهداء. والثوار والشعراء الفالسفة يفعل كما حضاري، وجوٍد إىل الزماني
محضٌة إمكانيٌة تخليد، عملية هي بل فرد، لكل يمكن ال أو عليها الحصول يمكن واقعة
أو جسمانيٍّا ليس فاملعاد والتأثري. الخلق عىل قادر وكلٌّ وفعله، اإلنسان بجهد مرشوطة
واستمرار املوت مقاومة يف اإلنسان رغبة عنه تكشف خالص إنسانيٌّ املعاد بل روحانيٍّا،
وجوٍد إىل الفردي وجوده فيتحول الناس، يف وآثاره الدنيا يف أفعاله طريق عن الحياة

األمة.56 يف ويبقى الجماعة، يف الفرد ويُخلَّد جماعي،

هذا تركنا وقد ص١٦٥). (املحصل، بالنوع متَِّحدة البرشية النفوس أن وأتباعه أرسططاليس مذهب 56

الحكمة». علوم عن الحضارة «فلسفة يف ملكانه املوضوع
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الساعة عالمات ثامًنا:

معرفة يمكن حدوثه وقبل حدوثه. وساعة توقيته يف البحث يبدأ املعاد، إمكانية إثبات وبعد
وانقضاء الزمان، ونهاية املعاد، حدوث بقرب إيذان هي الساعة فعالمات بعالمات؛ ذلك
االختيار. أو االستحقاق أو للتكليف مجال هناك يُعد لم وأن الحياة، رحلة وانتهاء األعمار،
النبي عن واإلعالن األنبياء ظهور قبل موجودة وهي النهاية. جاءت الغاية انتفت ما فإذا
الخيال عىل تعتمد التي األحاديث يف موجودة ولكنها منها، الوحي أصل يخلو قدومه. أو
تعويًضا األخرويات؛ كل يف معروف هو كما الزمان، آخر بحوادث تُنبئ والتي الشعبي،
نحو واتجاًها العقل، ضاق ما إذا لخيالهم وتوسيًعا لكربهم، وتفريًجا الناس، هموم عن
العقائد يف للغاية تكثر أنها كما أحواله. الحارضوتأزَّمت استعىص ما إذا األفضل املستقبل
وتكثر الشعبي، الخلق يزداد حيث ري، والسِّ والتاريخ التفسري كتب من وتُستمدُّ رة، املتأخِّ
املحيطة الديانات يف منها عديدة نماذج وهناك الضعيفة.1 األخروية واألحاديث املعاد صور
التاريخ علم ويف املقارنة، األساطري يف دراستها يمكن والتي الحضارية، البيئة يف واملعروفة
تجربة؛ وال عقًال ال صدقها من التحقق أو تجربتها يمكن ال عالمات وهي لألديان. املقارن
تقع حسية عالماٌت هي هل السؤال: يكون وبالتايل أحد؛ يَرها ولم بعد، تحدث لم ألنها
يتخيل أن اإلنسان بها يستطيع حارضة ووقائع لتجارب ومعاٍن دالالت إنها أما بالفعل،
بناءً مستقبله يتخيل فاإلنسان حارضه؟ عىل قلًقا ازداد كلما عليها يطمنئ وأن املستقبل،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

وكلما الزمان. آخر يف مستقبلة وقائع يف بالفعل سيحدث وكأن صه يشخِّ ثم حارضه، عىل
كحوادث. وإثباتها كوقائع تشخيصها زاد الداللة، وعمقت املعنى قوي

مرضوبة خمسة أي عًرشا؛ أو خمًسا تكون فقد حجمها؛ أو العالمات عدد يهمُّ وال
أما أخرى. رمزيٌة داللٌة اثنني يف ولرضبه رمزي، معنًى خمسة للعدد يكون ربما اثنني. يف
يف التقابل عىل فقط تدل فإنها صغرى، وخمسًة كربى خمسًة الحجم حيث من قسمتها
يمكن ذلك ومع الشعور. يف وعمقه املعنى حضور لدرجة طبًقا واألصغر، األكرب بني الصور
خاص والثاني والرش، الخري بني بالرصاع يتعلق األول أنواع: ثالثة إىل العالمات تصنيف

التكليف. نهاية إىل يسري والثالث الطبيعة، بقوانني

والرش الخري بني الرصاع (1)

ثم وسيادته، الرش ظهور والرش، الخري بني الرصاع إىل العالمات من مجموعة أول وتشري
وتشمل: النهاية، يف عليه الخري تغلب

الدجال املسيح ظهور (أ)

األرضحتى يف سيطغى اإلنسان وكأن وليسشيطانًا، آدم، بني من إنسان الدجال واملسيح
وبني بينه عنده اختيار ال الكفر عىل ُمجَرب إيمانه، يف أمل ال كافٌر وهو يشء، كل يُفِسد
عىل ويقيض املستويات، بني يخلط أي األلوهية؛ يدَّعي ُمطَلًقا. ا رشٍّ يكون وبالتايل اإليمان؛
ي ُسمِّ للخراب. ا وعمٍّ الشامل للفساد بثٍّا كلها بالدنيا يطوف األعم.2 الخري ويُنِكر الخالص،
يف وسياحته أُحد، بهزيمة بالرش؛ مرتبط فهو يوًما، أربعني أُحد يوم األرض ملسحه مسيًحا

ص٧٤–٧٨؛ (الدردير، بالدنيا ويطوف األلوهية، يدَّعي كافر، آدم، بني من وهو الدجال: املسيح خروج 2

يوًما أربعني األرض يف يمكث ظهوره: ص٣٢٣). ج١، مقاالت، ص١١؛ اإلبانة، ص٦١؛ الخريدة، رشح
يف األرض ملسحه الدجال املسيح خروج ص١٥٠). النسفية، ص٢٨٢؛ الِفَرق، ص٨٦-٨٧؛ (الحصون،
للفرق الكذاب، أي بالدجال، ووصفه اليرسى. العني ممسوح ألنه وقيل يوًما؛ أربعني مرة يسري أُحد،
عىل مسح ما ألنه وقيل فيها، وسياحته األرض ملسحه املسيح ى ويُسمَّ مريم، ابن عيىس املسيح وبني بينه
للناس الدجال ظهور ص٦١). الخريدة، (رشح الربكة ممسوح ألنه وقيل هللا، بإذن برئ إال عاهة ذي
عنٌي إال له تُخَلق لم عينه، مسح يهودي، يوسف، أبو وكنيته صاٍف، واسمه بخراسان، املرشق أرض من
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الساعة عالمات ثامنًا:

التصورات ويف اليرسى. العني ممسوح أنه التسمية سبب يكون وقد للكفار. تأييًدا األرض
أكثر والقبح الرش إىل أيًضا تُشري اليرسى والعني ورشير. كريه، العني، ممسوح الشعبية
األرض يف يسيح الذي مريم ابن عيىس املسيح تسمية عكس عىل اليمنى. العني تُشري مما
والخري بالربكة ممسوح ألنه أو فيربأ، عاهة ذي كل يمسح ألنه أو بأُحد، عالقة دونما
ذوي عىل املسيح السيد مسح مثل املحلية، الدينية البيئة من املستَمد الصور لرصيد طبًقا
وربما بالعطور. له ومسحها بالزيت، له املجدلية ماريا دهن أو املعجزات، إلجراء العاهات
أربعني الحق املسيح بعودة أسوًة يوًما، بأربعني الدجال املسيح فيها يظهر التي املدة تتحدد
وقد املسيحي. الدين يف معروف هو ما عىل التالميذ، لتعليم البعث بعد األرض إىل يوًما
القديمة، املرصية الديانة يف العزاء وطقوس الحزن مظاهر بعض إىل األربعون األيام تُشري
تنفصل وقد وتشققه. الوجه عظام وبروز امليت جسد تحلل بداية قبل الحزن فرتة وهي
حوار بها قصة إىل الواقعة تتحول بل الشعبي، الخيال إلبداعات طبًقا فأكثر أكثر الصورة
تتحول الخرض. مثل عنه ينوب من أو املسيح والسيد الدجال املسيح بني والخري، الرش بني
أو لبعدها، ربما بخراسان؛ املرشق أرض يف املكان فيتحدد كامل، دراميٍّ حدٍث إىل الواقعة
تسمية وهي صاٍف، واسمه لسانها. لعجمة أو عروبتها، لعدم أو واملغول، الترت لغزوات
وكنيته التقابل. طريق عن الصفة إبراز يف إمعانًا بضده اليشء وتسمية القلب، طريق عن

وقيل: مؤمن. كل يقرؤه كافر، عينَيه بني مكتوب العمى، من قريبة جلد أصفرة عليه واألخرى واحدة،
فتُمِطر، السماء ويأمر األنهار، معه تسري وكذلك معه، يسريان ونار جنة معه الشعر، كثري العني، أعور
له: فيقول الخرض، وهو جميًال رجًال ويدعو معه، تسري كنوزها، فتُخِرج األرض ويأمر فتُنِبت، واألرض
فيشقه بسيفه فيرضبه واألرض. السموات رب العاملني رب دجال! يا كذبت له: فيقول العاملني. رب أنا
يستطع فلم شيئًا. تفعل أن تقدر ال له: ويقول ويكذِّبه، هللا، بقدرة فيحيا قم. له: يقول ثم نصَفني،
الدجل من والدجال ميل. خطواته وبني ذراًعا، أربعون أذنَيه بني ما أعور، حمار وله شيئًا. يفعل أن
يقول أن ِفتنته ومن الرسول. منه استعاذ الفتن، أعظم ِفتنته بالباطل. الحق يغطِّي ألنه التغطية؛ وهو
ويقوالن األبَوين، بصورة الشيطان فيتمثل بي؟ وتؤمن ربك أني يشهدان أبَويك لك أجيء للشخص:
واملدينة مكة إال الدنيا يطوف شيئًا. ه يرضُّ ال اإليمان عىل هللا ثبَّته فمن ربك. فإنه بني؛ يا ابتعد له:
هللا. إال يعلمه ال والراجح مكوثه، قدر يف واختُلف عنها. املالئكة فتطرده الطور، وجبل املقدس وبيت
مر وقد جزيرة. يف ورجَليه يَديه يف بحديد مسلسل موجوٌد وهو له. األخبار تجسُّ دابة أي جساسة؛ وله
تميم أخرب رجع ملا ثم نعم. تميم: فقال خرج؟ هل النبي: عن الدجال وسأله الجزيرة، تلك عىل تميم

ص٧٤-٧٥). (العقباوي، الرسول
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قاطع الحجاج، الثقفي يوسف أبي إىل إشارًة ربما مشهوًرا؛ اسًما له إن أي يوسف؛ أبو
عند من دين اليهودية أن من بالرغم اليهودية، عداء عن تعبريًا اليهودية؛ ودينه الرءوس.
واألعور اليرسى، العني ممسوح فقط وليس أعور، يكون وقد الوحي. مراحل وأحد هللا،
بالنسبة اإلرسائييل والقائد أعور. فالقرصان العيننَي، أحد ممسوح أو امُلبِرص، من قبًحا أكثر
العمى إىل وأقرب بعني أعور تجعله صفراء بقعٍة من تسلم لم األخرى والعني أعور. للعرب
أو سبورة الجبني وكأن كافر! العمياء والعني العوراء العني بني ومكتوب األخرى. بالعني
ال الذي املؤمن عن وماذا حجمها؟ وما لغة؟ وبأية الكتابة؟ تكون لون وبأي قرطاس!
مثل أملس وليس الحيوان، مثل الشعر كثري األعمى؟ املؤمن أو اللغة، أو القراءة يعرف
معه يسريان ونار جنة معه الصحبة. تبدأ له املظهري الجسدي الوصف وبعد الغالم.
دون األنهار، معه تسري وكذلك اليسار. عىل والرش اليمني، عىل الخري شخصان؛ وكأنهما
تحتها من أيًضا تجري الجنة أن ومع أقرب. األمام إىل وهي اإلمام، أو الخلف من تحديد
بل األندلسية، القصور وحدائق الرياض لتصوير رقيقة جداول يبدو فيما أنها إال األنهار،
مطر الخري؛ صنع عىل الفائقة قدرته عىل يدل مما فتُنِبت؛ واألرض فتُمِطر، السماء يأمر
الذهب وأموال للغنى رمًزا معه؛ فتسري كنوزها فتُخِرج األرض يأمر األرض. ونبات السماء
وتظهر الحوار، يبدأ ثم األنبياء. مثل املعجزات يفعل أن عىل قادر فهو وبالتايل األسود.
بشاعة ُمقاِبل يف جميًال رجًال الخرض يظهر قصة. إىل الحديث فيتحول أخرى، شخصية
الدجال يستمر املستقبيل. والفعل الرمزي والتأويل الصويف النقاء والخرضصورة الدجال.
يسأل وال األخرية. الراحة وامتحان القرب، لفتَّانَي استمرار وكأنه خرض، غواية الغواية، يف
الخرض ولكن إقرار، عىل إقراًرا إال املسئول من يطلب وال الخاطئ، باإلقرار يبدأ بل الدجال،
ضارب إىل طاهر مالٍك من ويتحول العاملني، رب باهلل ويُقرُّ ويلعنه، الدجال، كذب يكتشف
كي جديد؛ من هللا بقدرة الدجال فيحيا بالقيام، يأمره ثم نصَفني، الدجال يشقُّ بالسيف
إىل واملمتِحن سائل، إىل املسئول ويتحول يشء، أي فعل عن عجَزه جديٍد من الخرض يُعِلن
الحال هو كما بالقدرة، عميل تحدٍّ إىل هللا عن النظري الخرضالسؤال ل يحوِّ وبالتايل ممتَحن؛
كان فإذا الرَّكب؛ وصف إىل الحوار ينتقل ثم به. اإلنسانية القدرة وتحدي القرآن، إعجاز يف
أربعون أذنَيه بني ما كان وإذا صاحبه. مثل أعور حماٌر فللدجال بجناَحني، براق لجربيل
خطواته كانت وإذا بصاحبه! بالنا وما وذيله، وقدَميه وجسده برأسه بالك فما ذراًعا،
الخرض ه ويشقُّ الخرض، مع الحوار يحدث الضخامة بهذه وكيف برسعته! بالنا فما ميًال،
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بقوس أشبه والسيف مثله، عمالًقا الخرض يكن لم إن الشق يتم سيف وبأي نصَفني؟
التأثري. يحدث حتى التضخيم؛ طريق عن التصوير الشعبي الخيال مهمة السماء؟ يف قزح
ألنه التغطية؛ أي الدجل؛ من فالدجال الدرامية؛ الواقعة وسط اللغوية التعريفات وتتدخل
وأعظم بل فتنة، أنها عىل وتأكيًدا آخر، بحواٍر القصة تستمر ثم بالباطل. الحق يغطِّي
الحوار وينشأ صحتها. تثبت حتى الرسول، فعل كما فيها يُستعاذ للتضخيم، بغية الفتن
عن زور شهادة ليشهدا األبَوين؛ صورة يف الشيطان الدجال فيُحِرض اإلقناع؛ أجل من اآلخر
التحذير عىل شهادتهما وتحتوي به. يؤمن الذي الرب هو الدجال أن عىل تدليس أو خوف
علم يتدخل االمتحان، هذا ويف يقرتب. أن ال يبتعد، أن عليه ولكن الرب، أنه من املقنَّع
االستحقاق قانون دون شيئًا يُرضَّ ولم بنجاح، مرَّ اإليمان عىل هللا ثبَّته من بأن األشعرية
والقدس واملدينة مكة فيها؛ املقدسة األماكن إال األرض، كل يف الدجال ويسوح األعمال. عىل
الدجال وتطرد املالئكة، تحرسها إذ الثالث؛ مراحله يف الوحي يف املقدسة األماكن والطور،
عامل يظهر ثم الرش، عنه وتمنع الخري عىل تُعينه اإلنسان، مساعدة يف املالئكة وكأن عنها،
وكأن هللا، إال الزماَن يعلم فال فيه، الناس الختالف نظًرا يوًما؛ بأربعني تحديد دون الزمان
املعلومات؛ وتجمع له، األخبار تجسُّ دابة أي جساسة؛ له إن إذ الدجال؛ يكِف لم الحمار
بعد والتشجيع اليأس، بعد األمل بعض إعطاء يف وبغيًة أمره. من بينة عىل يكون حتى
جزيرة! يف ورجَليه يَديه يف بحديد مسلَسًال الدجال يظهر الرتهيب، بعد والرتغيب اإلحباط،
األمطار، يُنِزل من عىل تقوى وأيسالسل الحالة؟ هذه يف ويطوفوهو ويركب يسري وكيف
بالفعل، موجود عيان شاهد يمرُّ الحبس، واقعة ولتأكيد الزرع؟ ويُنِبت األرض، ر ويفجِّ
موضوع بني التناقض إلبراز النبي؛ عن الدجال ويسأل باسمه، معروف تاريخيٌّ وشخٌص

حدث! بما النبي ليُخِرب السائل يرجع ثم املسئول، والشخص السؤال

مريم عيىسابن املسيح نزول (ب)

يظهر وأحيانًا الرش. عىل للخري انتصاًرا الدجال فيقتل مريم، ابن عيىس املسيح ينزل
يظهر الدجال. للمسيح بالنسبة نفسه الدور يؤديان واحدة روايٍة يف املسيح مع املهدي
املهدي؛ ليخلِّص مريم ابن عيىس املسيح يأتي ثم الدجال، املسيح فيُحاِرصه أوًال، املهدي
النموذج األسطورة بني أي واملهدية؛ املسيحية املخلصية بني عالقة وجود عىل يدل مما
األسطورة فتصبح الساعة، عالمات كإحدى وحده املهدي يظهر وقد املحلية. واألسطورة
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الرواية، لضبط عقائدية؛ أخرى وتحديداٌت والزمانية، املكانية التحديدات فيه تتدخل واقًعا
قيام عند نزوله بعد عيىس موت فقبل بالفعل. واقع مستقبيلٌّ تاريخيٌّ حدٌث وكأنها وجعلها
وتحقيق الوحي، واكتمال النبوة، لنهاية إعالنًا الحنيف؛ اإلسالم يف امِللل تتوحد الساعة،
ويبقى الشمس. طلوع وقت هو الزمان يكون وقد التاريخ. مع الفكر وتطابق الواقع،
الرأيني بني التوفيق ويمكن سنني. سبع أو سنة، سبعني أو سنة، أربعني األرض يف املسيح
مجموع يكون سنة وثالثون ثالث وله ُرفع فإن الرفع، قبل مكثه مدة سنة األربعني باعتبار
رمزية أعداًدا سبعون والعدد أربعون العدد يكون وقد السبعني. ناهز قد مكثه سنوات
وهناك (السبتانت)، اليونانية إىل التوراة ترجموا الذين السبعون العلماء فهناك نمطية؛ أو
عرش، االثني الحواريني دائرة األضيق؛ الدائرة بعد األوسع الدائرة وهي تلميذًا، السبعون
السبع. واأليام السبع واألرضني السبع السموات يف كوني رمزيٍّ كعدٍد سبعة العدد وهناك
القديمة مرص ويف الثاني. الرفع وقبل البعث بعد يوًما أربعني التالميذ املسيح علَّم وقد
طلوع وقت الزمان بداية الصبح بصالة النزول زمان يتحدد وقد األربعني. يف الحزن يكتمل
ليلة أربعني املسيح مكث فإذا خالًصا؛ شعوريٍّا الزمان يكون وقد اليوم. وبكارة الشمس
كالجمعة. اليوم يكون أو كالشهر، أو كالسنة يكون أيامه من اليوم فإن األرض، يف يسبح
يف أوًال يظهر املهدي فإن املكانية، للتحديدات بالنسبة أما كأيامنا. األيام سائر تكون وقد
عيىس املسيح ينزل ثم الدجال، فيُحاِرصه املقدس، بيت إىل يأتي ثم الرشيفني، الحرَمني
يف مقدسة أماكن وهي الدجال، ويقتل الشام دمشق من الرشقية املغارة من مريم ابن
من وليس الرشق، من واملنارة القدس. عن قدسية دمشق تقل وال الشام، ويف الحجاز
رشًفا أكثر فالسماء السماء؛ من عيىس ينزل وقد الغرب. من قدسية أكثر فالرشق الغرب؛
والشام الحجاز جغرافية؛ رموٍز إىل السيايس الرصاع ينتقل النحو هذا وعىل األرض. من
أي الشيَخني؛ بني أو والصدِّيق، النبي بني املهدي ويُدَفن والعراق. بغداد مواجهة يف مًعا
ألنه محمد؛ روضة يف املسلمون عليه يصيلِّ أن بعد املسيح يُدَفن كما رشيف. مكاٍن يف
التي الثانية السماء من املسيح ينزل وقد طوقها. يف جربيل نفخ بعد األرض من ُخلق
النزول وقت ويف السابعة. السماء من النزول ساعة األرض إىل أقرب وهي هللا، فيها يسبِّح
املسيح فيأتيهم بالشام، الدخان جبل إىل الناس ويفرُّ واملدينة، مكة بأبواب املالئكة تقوم
بني الرصاع عن ذلك يكشف قد بالشام! والخالص العذاب وكأن ويُحاِرصهم، الدجال،
التحديدات هذه ومع الشام. إىل الحجاز من املعراج من جديد كنوٍع أو والشام، الحجاز
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برضبٍة الدجال املسيح فيقتل مريم؛ ابن عيىس املسيح البطل يظهر واملكانية، الزمانية
كان حيث الثانية، السماء من املسيح ينزل املاء. يف كامللح فيذوب الحال، يف فيقتله واحدة
َمظاهر من والرشاب الطعام ألن يرشب؛ وال يأكل ال امُلطَلق. الخري هو إنه أي هللا؛ يسبِّح
جسد، عىل جسد ركوب، دون مثلهم طائًرا املالئكة، أجنحة عىل يَديه واضًعا ينزل النقص.
يكرس العطرة. والرائحة الزركشة عىل داللًة بزعفران؛ ثم بورس مصبوَغني ثوبنَي البًسا
رشيعته، تحريف رمز الخنزير ويقتل فيه، الناس عقائد لتحريف رمز هو الذي الصليب
باليمن؛ قبيلة وهي حزام، من امرأة من يتزوج والغفران. للسماحة رمًزا الجزية ويرتك
إن أي ومحمد؛ موىس ولدان، له ويُوَلد الرهبنة. إىل الزواج من رشيعته لتحريف رمًزا
الرشائع، آخر اإلسالم رشيعة ألن جديد؛ برشٍع جربيل عليه ينزل وال واحد. نسٍل من األنبياء
عىل داللًة املسيح عيىس إىل املهدي يُشري الصالة، أُقيمت وقد باملهدي املسيح يجتمع ثم
الشيعي التصور أثر الرواية يف ويتضح عنه. نائبًا املهدي كان ملا بالرسول املسيح اقتداء
ينقيض أن بعد إال املسيح ينزل وال النبي. عىل اإلمام وأفضلية الرسول، عن اإلمام نيابة يف
حرية وال اختبار وال امتحان ال وبالتايل واحد؛ مكلٌَّف فيها يبقى فال األرض، يف التكليف
تعليل تذُكر فالرواية له؛ قتلهم والزاعمني اليهود عىل الرد نزوله يف والحكمة عقل. وال
كفٍة يف واليهودية كفة، يف مًعا واملسيحية فاإلسالم اليهود. مع الجدل فيها ويتضح النزول،
جماعًة واحدة رمانٌة تكفي لتكاد حتى بركة، وتكون كثري رخاءٌ يكون زمانه ويف أخرى.
فرتعى األمن؛ ويعمُّ واملاء. والخبز السمك تكثري يف معجزاته أيام الحال كان كما كثرية،
عىل الطبيعة وتتعرف عدوان. وال رش ال حيث بالحيات، الصبيان وتلعب الذئب، مع الغنم
النظر وبرصف الحجر. وينادي الشجر، ويتكلم مريم، ابن املسيح وعىل الدجال، املسيح
فإن عرصه، وأحوال أفعاله وتحقيق البطل وظهور املكاني والتحديد الزماني الرتتيب عن
أسوًة الرش؛ عىل الخري وانتصار املستقبل، يف الخالص يف رغبة عن تعربِّ إنما كلها الرواية
نهاية يف املخلِّص بدور ليقوم محمد يأتي أن يصعب وكان السابقة، الديانات يف كان بما
وظيفته فهي للمسيح؛ الوظيفة أُعطيت ولكن الدنيا، يف بذلك يقوم محمًدا ألن الزمان؛
عىل الخري انتصار يف وأملها املضطَهدة، الجماعة عن تعبريًا اإلمام فيها ويُشاِركه التقليدية،
وليس الدجال، املسيح وينزل الظلم. عىل العدل وسيادة الباطل، عىل الحق وغلبة الرش،
هناك ُمطَلق كخرٍي مريم ابن عيىس املسيح مقابل يف ألنه الدجال؛ محمد أو الدجال، موىس
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عن بنفَسيهما االنتصار عىل قادران فإنها وموىس محمد أما ُمطَلق. كرشٍّ الدجال املسيح
فرعون.3 عىل موىس وانتصار قومه، عىل محمد انتصار الفعل، طريق

الخريدة، رشح ص٧٤–٧٨؛ الدردير، ص٧٤؛ (الدردير، الدجال ويقتل مريم، ابن عيىس املسيح نزول 3

تصري الساعة، قيام عند نزوله بعد عيىس، موت قبل ص١٥٠). النسفية، ص٨٦-٨٧؛ الحصون، ص٦١؛
أن القضية وترتيب البقية. عىل الشمس طلوع قبل روايٍة ويف الحنيفية. اإلسالم ملة وهي واحدة، امِللل
الحال، ذلك يف ويحرصه الدجال فيأتي املقدس، بيت يأتي ثم الرشيفني، الحرَمني يف أوًال يظهر املهدي
فإنه الحال، يف برضبة فيقتله الدجال، قتال إىل ويجيء الشام، دمشق يف الرشقية املنار من عيىس فينزل
املهدي فيُشري الصالة، أُقيمت وقد باملهدي فيجتمع السماء، من عيىس نزول عند املاء يف كامللح يذوب
املقام، هذا يف اإلمام تكون بأن أوىل فأنت لك، أُقيمت الصالة هذه بأن معلًِّال فيمتنع بالتقدم، لعيىس
عليه ويصيلِّ يموت، ثم سنة أربعني األرض يف يبقى أنه ورد وقد لنبيِّنا. متابعته ليُظِهر به ويقتدي
سبع يمكث أنه روايٍة ويف الشيَخني. بني أو والصدِّيق، النبي بني يُدَفن أنه وُروي ويدفنونه. املسلمون
رشح ويف سنة. ٣٣ وله ُرفع فإنه وبعده؛ الرفع قبل مكثه مدة باألربعني واملراد األصح. وهو سنني،
(رشح أوىل وإمامته أفضل، ألنه املهدي؛ به ويقتدي هم، ويؤمُّ بالناس يصيلِّ عيىس أن األصح أن العقائد،
يأكل وال مكلًَّفا، فيها وليس هللا، فيها يسبِّح التي الثانية السماء من املسيح نزول ص٢٠١-١٠٢). الفقه،
يكرس بزعفران. ثم بورس مصبوغني ثوبنَي البًسا املالئكة، أجنحة عىل يَديه واضًعا ينزل يرشب. وال
يف والحكمة إماًما. املهدي به يصيلِّ الصبح. صالة نزوله ووقت الجزية. ويرتك الخنزير، ويقتل الصليب،
ويُدَفن املسلمون، عليه ويصيلِّ مدة، ومكثه نزوله بعد ويموت له. قتلهم والزاعمني اليهود عىل الرد نزوله
وحملت طوقها، يف جربيل نفخ أب. بال مريم من هو إذ األرض؛ يف ُخلق ألنه محمد؛ روضة يف األرض يف
الجماعة، الرمانة تكفي حتى والربكة، الكثري الرخاءُ زمانه ويف القرآن. يف كما ووضعته ساعتها منه
سبع. أو سنة أربعون مكثه ومدة بالحيات. الصبيان وتلعب الذئب، مع الغنم فرتعى األمن؛ ويحصل
يتزوج نزوله وبعد منها. بُرئ إال عاهة أية عىل مسح ما ألنه أو القدَمني، ممسوح ألنه املسيح ي ُسمِّ
جديد؛ برشٍع ليس جربيل عليه وينزل ومحمد. موىس ولدان؛ له ويُوَلد باليمن، قبيلة حزام، من امرأة
تشتهون.» ما برتك إال تطلبون ما تنالوا لن إنكم «وهللا يقول: وكان بغريه. يُنَسخ ال محمد رشع ألن
وفكرة العواقب. يف فكرته أي الفكرة؛ سبقتها شهوة له عرضت فإذا فكرته؛ وراء العاقل شهوة قيل ولذا
الديوان عرض يوم وقف فإذا اآلفات؛ من تجرُّه فيما متفكِّر غري الشهوات إىل يُباِدر شهوته، وراء األحمق
وقتله السماء من مريم ابن عيىس املسيح نزول ص٧٥-٧٦). (العقباوي، الخرسان من الربح له تبنيَّ
اليوم األرض. يف يسبح ليلة أربعني العلم، من وأدباء الدين من خفة يف مريم ابن ينزل الدجال. املسيح
واملدينة، مكة بأبواب املالئكة أقامت كأيامكم. األيام وسائر كالجمعة، واليوم كالشهر، واليوم كالسنة،
حني فيُحاِرصهم. فيأتيهم بالشام، الدخان جبل إىل الناس يفرُّ الشياطني. تتبعه خبز. من جبال ومعه
كان من يرتك فال يهودي. هذا هللا، روح يا والحجر الشجر عليه ينادي يذوب. أي فينخاع؛ الكذاب يراه
صعوده مثل عقًال، جائٌز أمٌر السماء من عيىس نزول ص٦١-٦٢). الخريدة، (رشح قتله إال أحد يتبعه
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ومأجوج يأجوج حرب (ج)

مريم ابن عيىس املسيح نزول ثم الدجال املسيح خروج األوليان، العالمتان تنتهي إن وما
اسمان هما هل االسمان؟ يعني فماذا ومأجوج». «يأجوج وهي الثالثة العالمة تأتي لقتله،
قبيلتنَي بني القتال مثل مستقبيل تاريخيٍّ حدٍث عن ان يعربِّ هل أعجميان؟ أم عربيان
أن عىل واضحة إشارٌة توجد ال ولكن والرش؟ للخري صورتنَي مجرد أم معسكرين، أم
نفسه، ر يدمِّ الرش وكأن بعًضا، بعضهما يقاتل رش، كالهما بل رش، واآلخر خري أحدهما
اإلنسان ذرية من أي نوح؛ بن يافث ذرية من إنهما وقيل األرشار. بني بالرصاع وينتهي
واملرج الهرج هي الرتك صورة وكأن ك، الرتُّ من إنهما وقيل وأصله. الرش رمز الرشير،
املتأخر الوضع عىل ذلك ويدل واملغول. التتار غارات مع الحال كان كما والقتال، والحرب
تأتي االسَمني هوية تحديد إىل وباإلضافة اإلسالمي. العالم عىل الرشق هجمات بعد للرواية
فالرواية واحد؛ آٍن يف عيىسومحمد زمن هو فالزمان كالعادة. واملكانية الزمانية التحديدات
املتصل، الزمان يف الحدث وقوع يكفيها بل التاريخي، للحدث الزماني بالرتتيب تعتني ال
رءوس فوق محمد وأمة عيىس زمن يف ومأجوج يأجوج فيطوف املنفصل. الزمان يف وليس
ومحمد عيىس بني الجمع يمكن حتى عام سبعمائة بينهما الحرب تستمر هل الجبال.
بال عليهما بالدعاء وتكتفي الجبال، رءوس فوق محمد أمة تهرب وملاذا واحد؟ زمٍن يف
واألمة املجاهد اإلسالم صورة هي هذه وهل نخاف»؟ ا ممَّ نا نجِّ األلطاف خفيَّ «يا حرب
من عالمات ثالث يف املسيح يظهر وهنا املسيح؟ يد عىل خالصها يأتي حني يف املجاهدة،
أمة تصعد وملاذا الساعة. لعالمات العقائد تصور يف النرصانية أثر عىل يدل ا ممَّ خمس؛
املسلمني إن أم الطوفان، من نوح ابن تعصم لم أنها تعلم وهي الجبال رءوس فوق اإلسالم
ومأجوج يأجوج تفصيالت تزداد وقد والفضاء؟4 الصواريخ حرب من لنوع يستعدُّون

ما جميع من حياته هللا ويحفظ املالئكة، بواسطة وينزل يصعد قتله. اليهود أرادت عندما السماء إىل
ص٩٥). (الحصون، الهواء كرة صعود مثل مون، املتوهِّ يتوهم

وأمة عيىس، زمن باألرض يطوفون نوح، بن يافث ذرية من قبيلتان وهما مأجوج، يأجوج خروج 4

ص٧٤–٧٨؛ (الدردير، معه ومن عيىس ينزل جميًعا. فيموتون عليهم هللا يدعون الجبال رءوس يف محمد
من ومأجوج الرتك، من يأجوج وقيل ص١٥٠). النسفية، ص٨٦-٨٧؛ الحصون، ص٦١؛ الخريدة، رشح
دعائه بربكة أجمعني هللا يُهِلكهم ص١٥٠). (اإلسفراييني، عربيان وقيل أعجميان، اسمان وهما الجبل.

ص١٠١-١٠٢). الفقه، (رشح املؤمنون يموت ثم عليهم،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

حرًصا لعرضه ُمساٍو طوله من منهم الصفة؛ يف مختلفون فهم والحجم. الشكل حيث من
مربًَّعا! اإلنسان كان وإال الشكل، يف تناسق عدم كان وإن الحجم يف الكمي التناسق عىل
إىل االحتياج وعدم األذننَي، كرب عن كتعبرٍي باألخرى، ويلتحف أذنَيه أحد يفرش من ومنهم
ذات متَِّصل، لحٌم هو به. يلتحف أعالها من أو عليه، ينام كي أسفلها من خارجي موضوٍع
االفرتاس عن تعبريًا كالحيوانات، أظافرهم يف ومخالب كالسباع، أرضاس لهم وموضوع.
ا ممَّ بالعراق؛ وآخرهم طربية من يرشب بالشام أولهم باملخالب. والقطع اللحم يف والنهش
جميًعا، الدنيا أهل يقتلون الكربى. الشام يملئون عددهم، وضخامة حجمهم كرب عىل يدل
أهلها. بدماء ملطَّخة فرتجع بالنشاب، السماء جهة يرمون السماء. أهل ملقاتلة يتَّجهون ثم
حلمها يمتد إرسائيل وكأنها وغرورهم، صالفتهم يف وزيادًة لهم استدراًجا هللا ويُضلُّهم
بآفة جميًعا يموتون ثم كراتيش؟ إىل املغرب من طريانها يصل والتي النيل، إىل الفرات من
وال يُبقي ال طاعون وكأنه فرادى، ال واحدة مرًة يموتون منها، يخرج دود رقبتهم؛ يف
كفار جميًعا وهم رشورهم، من الدنيا لخالص مريم ابن عيىس املسيح إىل حاجة وال يذر.
جغرايفٍّ واقٍع يف الشعبي للخيال طبًقا فأكثر أكثر التفصيالت تزداد وقد لهم.5 إيمان ال
أخرج قد أنه إليه هللا يوحي الدجال، للمسيح مريم ابن عيىس املسيح قتل فبعد ُمخالف.
بأخذ املسيح هللا ويأمر الجهاد. إىل النداء يعارض ما وهو بقتالهم، ألحد يدان ال له عباًدا
يخىش صوفية منعزلٌة طاهرٌة جماعٌة املؤمنني وكأن وحرًزا، أمانًا الطور إىل املؤمنني عباده
، معنيَّ نسٍل من وليس نسل، كل من ومأجوج» «يأجوج هللا ويبعث االنقراض. من عليها
يمرُّ املظليني. من وكأنهم العسكرية، والحركة والنشاط الجد عن تعبريًا امليش يف يُِرسعون
أميال؛ عرشة طولها بالشام وهي ، تجفَّ حتى ماءها فيرشبون طربية، بحرية عىل أولها
من يموتون ال ولكنهم ملاء، آثاًرا يجدون فال آخرها ويمرُّ العرمرم. الجيش عن تعبريًا
ماءً الجيش أول يُبقي فال واألنانية، النظام وعدم الفوىض عن تعبري أيًضا وذلك العطش.

ويلتحف أذنَيه إحدى يفرش من ومنهم لعرضه، ُمساٍو طوله من منهم الصفة؛ يف مختلفون هم 5

عظيم، بحٌر طربية، من فيرشب بالشام، أولهم أظافرهم. يف ومخالب كالسباع، أرضاس لهم باألخرى.
السماء جهة فريمون السماء. أهل فلنقاتل الدنيا، أهل قتلنا قد ويقولون: بالعراق. يكون وآخرهم
رقبتهم، يف بآفة واحد وقٍت يف جميًعا يموتون … استدراًجا إال هللا يُضلُّهم وما ملطَّخة، فرتجع بالنشاب،

ص٧٦-٧٧). (العقباوي، كفار والجميع منها، يخرج دود وهو
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الساعة عالمات ثامنًا:

وكأن الحيوان، ويُحاِرصون وأصحابه، عيىس يحرصون ثم السابقون. فالسابقون آلخره،
املؤمنني، يُحاِرصون أنهم عىل يدل ا ممَّ عندنا؛ دينار مائة قيمته تبلغ عندهم الثور رأس
قتل عىل قدر أنه مع عليهم، يقدرون ال وأصحابه عيىس كان وملا معاشهم. عىل ويستولون
فيصبحون رقابهم، يف النغف هللا عليهم فرُيِسل ويدعوه، هللا إىل يرغب فإنه الدجال، املسيح
اإلنسان، جسد الضعفيف نقطة وهي الرقاب، من يأتيهم فاهلل واحدة. مرًة ويموتون خرًسا،
واحًدا شربًا فيها يجدون فال األرض، إىل وأصحابه عيىس يهبط ثم السيف. َمقتل وحيث
مريم ابن عيىس املسيح فيدعو جديد، من الحياة إىل عادوا قد وكأنهم لزحمتهم، قدم موضع
أرًضا وتطرحهم فتحملهم البخت، كأعناق طريًا هللا فرُيِسل النرص، ويرجو جديد، من هللا
يفلُّ فال الوحشية، الكائنات هذه هزيمة عىل قادرة كارساٌت طريٌ وكأنها هللا، شاء حيث
الدماء، آثار من األرض ليغسل يذر؛ وال يُبقي ال مطًرا هللا يُرِسل ثم الحديُد، إال الحديَد
لها: يقول ثم سوء، غري من بيضاء يرتكها حتى واألشالء، املعركة مخلَّفات من ويكنسها
لنموذج طبًقا هنا املعركة وتبدو كالعروس! ُمثِمرة ة مخرضَّ األرض فتعود ثمرك.» «أنبتي
وتُنِقذ أبرهة جيش فتهزم سجيل، من بحجارة ترمي التي األبابيل والطري الفيل، عام
من أربعون والعدد ألف، أربعمائة أمة كل أمًما، ومأجوج يأجوج خرج وقد الكعبة.6
بني تطوف عني ألف يرى حتى منهم الرجل يموت وال والحياة. املوت يف الرمزية األعداد
ال إنس، إنهم أي آدم؛ ولد من وهم إفناؤه. يمكن وال ويتكاثر يتوالد فهو صلبه، من يَديه
يرشبون بأيديهم. عمرانهم يخرِّبون البرش وكأن الدنيا خراب إىل يسريون مالئكة. وال جن
تفصيًال. يزيد منها كلٌّ الروايات، وتتداخل املقدس. بيت يأتوا حتى والفرات ودجلة طربية

إىل عبادي فحرِّز بقتالهم، ألحد يدان ال إيلَّ عباًدا أخرجت قد إذ إليه هللا يوحي الدجال، عيىس قتل بعد 6

فتمرُّ ُمِرسعني، يمشون نرش كل من أي ينسلون؛ حدب كل من وهم ومأجوج، يأجوج هللا ويبعث الطور،
لقد فيقولون آخرهم ويمرُّ أميال، عرشة طولها بالشام، وهي ماءها فيرشبون طربية، بحرية عىل أوائلهم
دينار مائة من خريًا ألحدهم الثور رأس يكون حتى وأصحابه، عيىس ويحرصون ماء، أثر بهذا كان
كموت خرًسا فيصبحون رقابهم، يف النغف عليهم فرُيِسل هللا، إىل وأصحابه هللا نبي فريغب ألحدكم،
مألته إال شرب موضع األرض يف يجدون فال األرض، يف وأصحابه عيىس هللا نبي يهبط ثم واحدة، نفس
شاء حيث وتطرحهم فتحملهم البخت، كأعناق طريًا فرُيِسل وأصحابه، هللا نبي هللا إىل فريغب زحمتهم،
لها: يُقال ثم كالزلفة، يرتكها حتى األرض فيغسل دبر، وال مدر بيت منه يمكن ال مطًرا يُرِسل ثم هللا،

ص٦٢-٦٣). (الخريدة، ثمرك» «أنبتي
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يوحنا» «رؤيا يف الحال هو كما الواقع، يف املعارك توقفت أن بعد الخيال يف معركة عىل تدل
هم ومأجوج يأجوج هل الكافرين. طغيان أمام املؤمنني عجز عىل وتدل النصارى. عند
األمل يكون وكيف اليوم؟ املسلمني ُمقاِبل يف إرسائيل هي هل البيت؟ آل ُمقاِبل يف األمويون
معجزات وكأن األعداء، وإماتة الرقاب يف بالدود هللا ل وتدخُّ الدعاء طريق عن النرص يف
الحق نرصة عن عاجًزا أصبح املسلمني جهاد وكأن امُلخِلص، إنقاذ عىل قادرة تُعد لم املسيح
يأجوج يذُكر الذي الوحي، أصل إىل بالرجوع الرواية ضبط ويمكن الظلم؟7 عىل والقضاء
عجزه وليس عليهم، وانتصاره وبينه بينهما سد وإقامة القرننَي، ذي قصة بصدد ومأجوج
عالمات من كعالمة الرواية تُعيدها الحارض يف وليست املايض، يف حادثة وهي أمامهم،
السد، هذا بقايا عن للبحث واآلثار والجغرافيا التاريخ علوم إىل الرجوع يمكن كما الساعة،
التي سيبرييا فلعلَّها خروجهم، مكان من والتحقق األرض، بقاع كل يف القوم هؤالء وآثار

النار!8 فيه ونفخ الحديد، بزبر ا سدٍّ أقام القرننَي ذا أن مع الثلوج، تغطِّيها
يف وقع كحدٍث مرًة مرتنَي؛ ومأجوج يأجوج إىل أشار قد الوحي أصل أن صحيٌح
بل أمامهم، الناس عجز عىل تدل ال األوىل ولكن املستقبل، يف سيقع كحدٍث ومرًة املايض،

صلبه. من يَديه بني تطوف عني ألف يرى حتى الرجل يموت ال ألف، أربعمائة أمة كل أمم، هي 7

بأنهار فيمرُّون بالعراق، وساقتهم بالشام مقدمتهم فيكون الدنيا، خراب إىل يسريون آدم، ولد من وهم
الدنيا، أهل قتلنا لقد فيقولون: املقدس، بيت يأتوا حتى طربية وبحرية والدجلة الفرات فيرشبون الدنيا،
الدجال عيىس قتال بعد دًما. محمرٍّا نشابهم هللا فريد السماء، إىل نشابهم فريمون السماء. يف من فقاتلوا
فيسلِّط الجبال، رءوس يف معه ومن عيىس ويخرج الدجال، اتبع من فيقتلون ومأجوج، يأجوج يخرج

ص٦٢-٦٣). الخريدة، (رشح واحد رجل كموت فيموتون أعناقهم، يف داءً عليهم هللا
بالسد، أرضهما من خروجهما طريق عليهما سدَّ القرننَي ذو وأراد القرآن، يف ذُكرا عظيمتان أمتان هما 8

األرض يف ساحوا أنهم يدَّعون الذين الجغرافيا علماء ضد وهذا القيامة. يوم أي ربه؛ وعد جاء إذا حتى
تحديده الرازي وحاول األرض. بقاع كل يف يسيحوا لم فهم ومأجوج، يأجوج محل عىل يعثروا ولم
﴿َقالُوا الكهف: سورة يف األوىل مرتنَي؛ القرآن يف ذُكرا وقد ص٩٣–٩٥). (الحصون، بثلوجها بسيبرييا
َوبَيْنَُهْم بَيْنَنَا تَْجَعَل أَْن َعَىل َخْرًجا َلَك نَْجَعُل َفَهْل اْألَْرِض ِيف ُمْفِسُدوَن َوَمأُْجوَج يَأُْجوَج إِنَّ اْلَقْرننَْيِ ذَا يَا
َحتَّى اْلَحِديِد ُزبََر آتُونِي * َرْدًما َوبَيْنَُهْم بَيْنَُكْم أَْجَعْل ِبُقوٍَّة َفأَِعينُونِي َخرْيٌ َربِّي ِفيِه َمكَّنِّي َما َقاَل * ا َسدٍّ
أَْن اْسَطاُعوا َفَما * ِقْطًرا َعَليِْه أُْفِرْغ آتُونِي َقاَل نَاًرا َجَعَلُه إِذَا َحتَّى انُْفُخوا َقاَل َدَفنْيِ الصَّ بنَْيَ َساَوى إِذَا
يَأُْجوُج ُفِتَحْت إِذَا ﴿َحتَّى األنبياء: سورة يف والثانية ،(٩٤–٩٧ :١٨) نَْقبًا﴾ َلُه اْستََطاُعوا َوَما يَْظَهُروُه

.(٩٦ :٢١) يَنِْسلُوَن﴾ َحَدٍب ُكلِّ ِمْن َوُهْم َوَمأُْجوُج
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الساعة عالمات ثامنًا:

بالقطران املغطَّى املنصِهر الحديد من سد وإقامة املقاومة، وعظم الحيلة، قوة عىل تدل
يف عجز إىل تتحول املايض يف بالقدرة فكيف اخرتاقه. ومأجوج يأجوج يستطع لم الذي
يموج بالنابل، الحابل واختالط النظام وانتهاء الفوىض عىل العالمة تدل ربما املستقبل؟

ومأجوج.9 يأجوج جميًعا البرش ويصبح البعض، يف البعض

الدابة خروج (د)

أن عىل ذلك ويدل هربت! طالٌب يُدِركها ولم ُعقرت ملا صالح ناقة فصيل من ناقة وهي
مستقبل. إىل املايض يتحول وبالتايل األنبياء؛ ملعجزات طبًقا تخيُّلها تم قد الساعة عالمات
وقت إىل فيه وتظل منهم، لها وحفًظا للكفرة، اتقاءً عليها؛ وينطبق حجر للناقة ينفتح
وذلك سليمان؛ موىسوخاتم بعصا مسلَّحة تكون الوقت هذا ويف منهم. تنتقم كي خروجها
ال بالخاتم، الكافر فم عىل وتختم بالِعيص، املؤمنني وجه تجلو االنتقام. نبي ليس عيىس ألن
للطبع والخاتم املؤمنني، وجه لجالء والطهارة النور مصدر فالِعيصهنا هارب. منها ينجو
ا ممَّ السحاب؛ إىل ارتفاعها يصل مسجلة. ماركٌة كأنه بالختم فيُعَرفون الكافرين، فم عىل
جنس تمثِّل فهي وبالتايل حيوان؛ كل من جمع ريشها والعلو، والعظمة الضخامة عىل يدل
عني وعينها للضخامة، رمًزا ثور رأس رأسها الحيوان. كل جسمها جمع كما كله، الحيوان
وقرنها ومأجوج، يأجوج نحو عىل والتديل للفخامة رمًزا فيل أذن وأذنها للقبح، رمًزا خنزير
صدر وصدرها للطول، رمًزا نعامة عنق وعنقها الخرتيت، وهو والفتوة للقوة رمًزا إيل قرن
األجرب اللون من بدًال التخطيط، لجمال نظًرا نمر لون ولونها والقوة، للضخامة نظًرا أسد
وذنَبها الدوران، ورسعة الحركة وخفة وااللتواء التلوي يف هر خارصة وخارصتها لألسد،
االتساق يف بعري قوائم وقوائمهما والدسامة، والليونة والطراوة للضخامة رمًزا كبش ذنَب
عىل القوائم تقوى حتى ذراًعا؛ عرشة اثنتا ومفصل مفصل كل بني والنظم، واالرتفاع
تجلو أن الضخامة هذه بمثل لدابة وكيف السحاب. إىل يصل الذي االرتفاع هذا حمل
أداء وهل الفيل؟ أمام النملة مثل أمامها ويكونان الكافر، فم تطبع أن أو املؤمن، وجه

ِيف يَُموُج يَْوَمِئٍذ بَْعَضُهْم ﴿َوتََرْكنَا السابقة: اآليات من واحدة آية بعد الكهف سورة يف الفعل يُذَكر 9

.(٩٩ :٢١) َجْمًعا﴾ َفَجَمْعنَاُهْم وِر الصُّ ِيف َونُِفَخ بَْعٍض
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خروجات: ثالث وللدابة اإلمكانيات؟10 يف والتبذير الضخمة هذه مثل إىل يحتاج الوظيفة
يدخل ال ولكن البادية، يف ِذكرها ويفشو العربية، الجزيرة جنوب يف اليمن بأقىص األوىل
مكة، من قريبة ثانيًة مرًة تخرج مدة وبعد محروًسا. ًسا مقدَّ مكانًا باعتبارها مكة ِذكرها
نطاق ويتسع فأكثر، أكثر تقرتب الثانية املرة يف وكأنها ومكة، البادية يف ِذكرها فيفشو
مشرتًكا عامًال املسيح يصبح وبالتايل مريم؛ ابن عيىس وفيها ثالثة، مرًة تخرج ثم أثرها.
إذ املسلمون؛ ومعه بالبيت املسيح يطوف والرش. الخري برصاع الخاصة األربع العالمات يف
وهنا الصفا. من رأسها وتخرج الدابة، شعر ييل ا ممَّ الصفا ويتشقق تحتهم، األرض تهتز
وينشق الدابة. جريان يُماثل األرض فاهتزاز الكونية؛ الطبيعة مع الحيواني الجسد يتَّحد
للتصور فرسطبًقا هنا الدابة إن أي أيام؛ الفرسثالثة ويجري الدابة، رأس وتخرج الصفا
املسيح وصعود النرصانية، يف الصلب لروايات طبًقا أيام وثالثة الدواب، لنموذج العربي
الدابة! ثلثي إال يخرج ولم ذلك كل ويحدث أيام، ثالثة بعد الصخرة وزحزحة السماء، إىل
ألنها الجساسة؛ ى وتُسمَّ األرض، عىل وتميش السحاب، رأسها يمسُّ كليًة خروجها وبعد
عدم يبدو وهنا وزغب. قوائم أربع ولها ذراًعا، ستون طولها عليها. السري األرضقبل تجسُّ
الواقع يتغلب ومرًة السحاب، إىل رأسها وصول يف الخيال ينقلب مرًة الوصف؛ يف التناسق
الصفا جبل من الدابة تخرج وقد وزغب.11 قوائم أربع ولها ذراًعا، ستني طولها فيكون
حتى الحج؛ وقت أي الطائف؛ من أو ِمنى إىل سائرون والناس الجبل لها فيتصدع مبارشًة،

وانطبق حجر لها وانفتح هربت، طالٌب يُدِركها وال أمها ُعقرت ملا صالح ناقة فصيل الدابة: خروج 10

بالِعيص، املؤمنني وجه فتجلو سليمان، وخاتم موىس عصا معها خروجها، وقت إىل فيه وهي عليها،
قد ريشها السحاب، يصل العلو إىل ارتفاعها هارب. منها ينجو وال بالخاتم، الكافر فم عىل وتختم
نمر، لون ولونها أسد، صدر وصدرها نعامة، عنق وعنقها ثور، رأس رأسها حيوان. كل من جمع
عرشة اثنتا ومفصل مفصل كل بني بعري، قوائم وقوائمها كبش، ذنَب وذنَبها هر، خارصة وخارصتها

ص٧٧-٧٨). (العقباوي، ذراًعا
تُركت ثم مكة، ِذكرها يدخل وال البادية، يف ِذكرها فيفشو اليمن، بأقىص خرجة خرجات: ثالث لها 11
يطوف مريم، ابن عيىس بينها وخرجة ومكة، البادية يف ِذكرها فيفشوها مكة، من قريبة وخرجت طويًال،
من الدابة رأس فيخرج الشعر، ييل ا ممَّ الصفا وينشق تحتهم، األرض تهتز إذ املسلمون؛ ومعه بالبيت
الجساسة، وتميش السحاب، رأسها يمسُّ خروجها وبعد ثلثها. خرج وما أيام ثالثة الصفا تجري الصفا.

ص٦٣). الخريدة، (رشح وزغب قوائم أربع ولها ستون، طولها
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املسموعة، اللغة أو املكتوبة اللغة الدابة تستعمل وقد والخري.12 الرش بني التقابل يحدث
وجهه.13 فيسودُّ كافًرا الكافر عينَي وبني وجهه، فيُيضء مؤمنًا املؤمن عينَي بني فتكتب
املساحة هذه عىل الكتابة أصبعها بضخامة يمكن وهل ؟ تعربِّ لغة وبأية تكتب؟ مداد وبأي
مقاومة عىل قادر الحق دين وكأن الحق، دين إال األديان ببطالن الناس وتكلِّم الصغرية؟
علم عىل وكأنها الناس عىل والكفر باإليمان أحكاًما وتُصِدر والتغيري، والتبديل التحريف
الحرام؛ املسجد وهو حرمة املساجد أعظم من تخرج والخري. الرش من مزيج وكأنها بهم،
ونهاية كلها، األديان اكتمال ذلك يعني وقد األديان. ببطالن الحديث من يمنعها قد ا ممَّ
واملكان. الزمان يف سابقة بمراحل ارتباطها يعني إنما األديان فبطالن اإلسالم؛ يف النبوة
باألبيض تكتب وظلمة، نور من حروف باستعمال والكالم الكتابة تعرف عاملٌة إذن الدابة
الحساب؟ يوم قبل الكافر ومن املؤمن من الدابة تعرف وكيف للكافر. وباألسود للمؤمن،
اليوم قبل القرب يف بعذابه أو املؤمن بنعيم ونكري، منكر بامللَكني أشبه املعنى بهذا وهي
فالدابة صحراوية؛ بيئٍة يف الرواية وضع يف الشعبي الخيال أثر كله ذلك من يتضح اآلخر.
ذات وهي البدو. حياة يف الدابة ألهمية نظًرا الشيطان؛ أو الرشير اإلنسان وليس تتكلم
يتحمل ال الصحراء وحر والريش الزغب فائدة وما والحيوانية. البهيمية عىل كدليل قوائم
إال اللهم قصري، الجمل ووبر الشتاء، زمهرير من الحيوان يقي أن إال منه فائدة وال ذلك،
يُعِلن وهل األديان؟ ببطالن الحيوان يتكلم وكيف والرخاء؟ العظمة عن تعبريًا ذلك كان إذا
الحيوان وهل الوسائل؟ بأخس املوضوع رشف عن اإلعالن يتم وكيف الحيوان؟ ذلك عن
أحيانًا يظهر كما عاقل؟ حيواٌن هو وهل الحق؟ ودين الباطلة األديان بني التمييز عىل قادر
من رأسه الحيوان يُخِرج إذ مًعا؛ والرش الخري واحد يشءٍ يف االجتماع يف التناقض بعض
بالبيت، عيىس يطوف وملاذا األديان! مهبط من األديان فتبطل مقدَّس، مكاٌن وهو الصفا،
رفعا اللذان وهما وإسماعيل إبراهيم يطوف ال وملاذا بالطواف؟14 أوىل وهو محمًدا وليس

ثالث أمكنة بثالث أو الطائف أو ِمنى إىل سائرون والناس لها، يتصدع الصفا جبل من تخرج دابٌة 12

فينتقش بالخاتم الكافر وجه وتطبع بالِعيص، املؤمن ترضب سليمان، وخاتم موىس عصا معها مرات،
ص١٥٠). (اإلسفراييني، كافر هذا فيه

فيسودُّ كافًرا الكافر عينَي وبني وجهه، فيُيضء مؤمنًا املؤمن عينَي بني تكتب التي الدابة خروج 13

ص٧٧). ج٢، (البيجوري، وجهه
يطوف وعيىس الصفا من رأسها فيخرج الحق، دين إال األديان ببطالن الناس تكلِّم الدابة خروج 14

ص٧٤–٧٨؛ (الدردير، وريش وزغب قوائم أربع ولها ثلثها، خرج وما أيام ثالثة الفرس تجري بالبيت.
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من الجبل فيتصدع الشعبي، الخيال لقدرة تبًعا املبالغة تظهر وكما البيت؟ من القواعد
توجد ال الباقيني الثلثنَي يف وكأن ثلثها، خرج وما أيام ثالثة الفرس وتجري الدابة، خروج
هذا مثل تحمَل يستطيع ال وقد أقل؟ قوائم عىل الفرس تجري فكيف ُوجدت، فإن قوائم.
مع العالمة تتناقض وقد األقدام. من مئات من أقل وال وحدها، قوائم أربُع الضخم الجسد
بمناسك تقوم واألنبياء بالبيت، تطوف والناس الدابة تخرج كيف إذ غريها؛ مع أو نفسها

واحد؟ مؤمٌن األرض عىل يوجد أال وهو أخرى، عالمًة تكون نفسه الوقت ويف الحج،

الطبيعة قوانني خرق (2)

باإلنسان تتعلق خالصة إنسانيٌة عالماٌت وهي والرش، الخري بني الرصاع عالمات وبعد
إىل تشري أخرى واحدٌة عالمٌة تأتي والشعوب، باألبطال والجماعات، باألفراد والحيوان،
من الشمس فتُِرشق للعادة؛ وفًقا وجريانها اطرادها وتُوِقف الطبيعة، قوانني اضطراب
ال عالٍم يف الحياة إمكانية وتنتهي الطبيعة، قوانني تُخَرق الرشق. من وتغرب املغرب،
أيام ثالثة من أكثر يستمر ال إذ دائًما؛ وليس ت مؤقَّ االضطراب هذا ولكن قانون، يحكمه
واالرتفاع العظمة عىل دليًال السماء وسط إىل الشمس تصعد ثم اإلنجيل، لروايات طبًقا
يسود ثم غربًا، أم رشًقا انحراف وال ميل ال حيث والنظام، الفوىض بني الفاصل والحد
املغرب؛ من وتغرب املرشق الشمسمن فتُِرشق جريانه، ويطَّرد جديد من الطبيعي القانون
التوراة، يف سابق نموذٌج لذلك ويوجد االستثناء. عىل وللقانون الفوىض، عىل للنظام تغليبًا
يف سابقة لنماذج طبًقا تصوراته ينسج الشعبي فالخيال ليوشع. الشمس وقوف وهو
ظهر فإذا العربية. الجزيرة يف منافسة كأدياٍن خاصًة واليهودية النرصانية األديان، تاريخ
الطبيعة؛ قوانني خرق يف يوشع يظهر والرش، الخري بني الرصاع يف األربع العالمات يف املسيح
أهل عاب وكما املعاد. أمور تصور يف واليهود النصارى من أقل املسلمون يكون ال وبالتايل
فكذلك القصص، أحسن له هللا وأرسل األولني، بأقاصيص معرفته عدم محمد عىل الكتاب

يف الناس تكلِّم التي الدابة خروج ص١٥٠). النسفية، ص٨٦-٨٧؛ الحصون، ص٦١؛ الخريدة، رشح
أهل من أنت فالن، ويا الجنة، أهل من أنت فالن، يا وتقول: اإلسالم، دين إال األديان ببطالن الزمان آخر
(رشح الحرام املسجد هللا؛ عىل حرمة املساجد أعظم من تخرج يوقنون. ال بآياتنا كانوا الناس وإن النار.

ص٦٣). الخريدة،
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ما فإذا الكتاب. أهل من أقل يكونوا ال حتى الساعة؛ وعالمات املعاد خياالت الرواة نسج
وإذا املستقبل. عن تتحدث الساعة عالمات فإن التاريخ، وعن املايض عن القصص تحدَّث
لوعٍي بُعدان وكالهما ورؤية، وإعداد تخطيط املستقبل فإن وعربة، وعظة املايضتذكرة كان
هو واطرادها الطبيعة قوانني ِسرَي يف االضطراب هذا الغرضمن يكون وقد واحد. تاريخيٍّ
للتوبة قصوى إمكانية إعطاؤه وبالتايل التكليف؛ وانتهاء الزمان نهاية عىل اإلنسان تنبيه
يف تحدث إنما الساعة وعالمة الزمان، يف تحدث فالتوبة الفعل. إىل والتنبه السلوك وتعديل
لإلنسان التنبيه هي فالعالمة واألخرية، القصوى لحظته أو الزمان هي فالساعة الزمان؛
وحده العايص باملؤمن خاصة التوبة تكون قد وينقيض. يميض أن قبل بالزمان يلحق ألن
البالغ العاقل عامًة للمكلَّف تكون أن واألقرب وحده. الكافر عىل تُغَلق وقد الكافر، دون
ال القيامة يوم إىل النظام عودة ومنذ للجميع. األمل يُعطى حتى وضعه؛ عن النظر برصف
التغيري. يف أمل هناك يُعد ولم استُنفدت، قد والحياة استُهلك، قد الزمان وكأن التوبة، تُقبَل
وبالتايل الشاملة؛ اإللهية القدرة إىل اللجوء أسهل فما ذلك، كل عىل العقل اعرتض ما فإذا

العقليات.15 يف االختيارات أحد إىل السمعيات إرجاع

التكليف انتهاء (3)

وقد املهدي، ظهور منها الزمان، ونهاية التكليف انتهاء عىل تدل أخرى عالماٌت وهناك
يُصيب الذي الدخان ومنها مريم. ابن عيىس املسيح ظهور والرشمع الخري رصاع يف دخلت

ثم السماء وسط إىل تصعد أو املرشق، يف وتغرب يوًما، أو أيام ثالثة مغربها من الشمس طلوع 15

ص٦١؛ الخريدة، رشح ص٧٤–٧٨؛ (الدردير، العادة عىل املرشق من تخرج ذلك وبعد املغرب، يف ترجع
هللا ص١٠١-١٠٢). الفقه، رشح ص٧٧؛ ج٢، البيجوري، ص١٥٠؛ النسفية، ص٨٦-٨٧؛ الحصون،
وليوشع ملحمد معجزة واعتبارها الشمس، وقوف يف قبل من ذلك حدث وقد يشء، كل عىل قادر
يوم إىل كعادتها املرشق من تطلع ثم أيام ثالثة أو واحد يوٍم يف هل اختلفوا، ص٩٣). (الحصون،
العايص املؤمن عىل التوبة باب يُغَلق ذلك وبعد املرشق، يف غربت املغرب من طلعت وإذا القيامة؟
وهو القيامة يوم إىل يستمر وهل عام؟ أم باملكلَّف خاص ذلك هل بالكافر. خاص هو وقيل والكافر.
والكافر املؤمن من قبولها عدم توبة. تُقبَل ال القيامة يوم إىل مغربها من الشمس طلوع يوم من ظاهر؟
ُولد أو التمييز له حصل ثم املجنون أو الصبي مثل املميِّز غري أما مميِّز. وهو الطلع شاهد بَمن خاصٌّ
تُقبَل فإنما ذلك، بعد أسلم ثم صغريًا كان إذا إال الكافر توبة تُقبَل ال التوبة. منه تُقبَل فإنه ذلك، بعد

ص٦٤). الخريدة، (رشح توبته منه فتُقبَل امُلذِنب، املؤمن وأما منه،
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الزكام؛ كهيئة منه املؤمن ويُصيب وتوازنه، وعيه يفقد الذي كالسكران يصبح حتى الكافر
أنف من يخرج يوًما أربعني األرض يف الدخان ويمكث السيئة. األعمال بعض له ألن وذلك
عنده! لقلته فيه فتحة أية من املؤمن من يخرج وال فيه، كثرته من ودبره وعينَيه الكافر
املؤمن الهواء يف املنترش الدخان يُصيب ال وكيف والكافر؟ املؤمن بني الدخان يميِّز وكيف
إذا خاصًة التيار، عىل السيطرة عىل القدرة وعدم له الهواء لحمل نظًرا تمييز، بال والكافر
سكِّريًا الكافر يكون وقد نفسه؟ التيار مواجهة ويف نفسه املكان يف والكافر املؤمن مكث
يف الزكام أليس تائب؟ مؤمٌن وهو منه القليُل املؤمَن يُصيب وملاذا به. فيلتذُّ السْكر يحبُّ
العدد كان إذا إال يوًما بأربعني الزمان تحديد وملاذا اإلنسان؟ منه يربأ مرًضا األمر نهاية
الشعبي الدين ويف القديم املرصي الدين يف هو كما والحياة للموت رمًزا زال ما األربعون
إمكانية وانتهاء اإليمان، نهايَة كفاًرا، كله األرض أهل رجوع العالمة، تعني وقد اآلن؟
ونرص ورصاع وحركة تغريُّ فالزمان امُلطَلق. والتشاؤم التام اليأس وسيادة والتحقق، الفعل
عىل الكعبة خراب العالمة تكون وقد بدوره. الزمان ينتهي انتهى قد األمل دام وما وغلبة،
املايض إسقاط الحبشة يد عىل وخرابها لإليمان، رمز فالكعبة عيىس؛ موت بعد الحبشة يد
هاجس إىل وتحوُّله املايض همِّ من كنوع الزمان نهاية إىل الفيل عام ومد املستقبل، عىل
أو إسماعيل أو إبراهيم أن مع بالكعبة، مقارنًا حيٍّا جديد من عيىس ويظهر املستقبل. يف
موت بعد أيًضا والصدور املصاحف من القرآن رفع العالمة تكون وقد بالقرآن. أوىل محمًدا
عىل باملداد حروًفا ليس فالقرآن الورق؛ من املداد رفع ذلك يعني ال الحال وبطبيعة عيىس.
وعدم منهم، وضياعه له، املؤمنني ونسيان الصدور، من رفعه يعني إنما وصحائف، ورق
يستطيع وال للطبيعة. ومطابًقا للعالم ًها موجِّ كونه عن الوحي انتهاء وبالتايل به؛ العمل
من حجة بال القيامة يوم هللا أمام الناس يقيض وكيف عمل. أو علم بال يعيش أن البرش
يمسُّ ال الروايات إلحدى طبًقا القرآن حِفظ من وأن خاصًة الصدور، من ُرفع ما إذا القرآن

حافظه؟16 مع يُحَرق وال له، شفاعًة النار جسده

ويصيب كالسكران، يصبح حتى الكافر يُصيب الدخان (ب) املهدي. ظهور (أ) مثل: األخرى العالمات 16
يصري حتى ودبره، وعينَيه الكافر أنف من يخرج يوًما، أربعني األرض يف يمكث الزكام، كهيئة املؤمن
البيجوري، ص٨٦-٨٧؛ (الحصون، كفاًرا كلهم األرض أهل رجوع (ج) ص٩٥). (الحصون، كالسكران
رفع (ه) ص١٠١-١٠٢). الفقه، (رشح عيىس موت بعد الحبشة يد عىل الكعبة خراب (د) ص٧٧). ج٢،

ص١٠١-١٠٢). الفقه، (رشح والصدور املصاحف من القرآن
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الساعة عالمات ثامنًا:

الوحي، أصل يف يشء منها ليس العقائد علم يف املذكورة الساعة عالمات أن والحقيقة
العقائد علم يف الساعة عالمات أتت إنما منها، ليست الوحي أصل يف أخرى عالماٌت وهناك
تكون ال حتى العقائدي؛ النسق الستكمال الشعبي الخيال وضعها ضعيفة رواياٍت من
عىل الساعة عالمات أتت وبالتايل اليهودية؛ أو النرصانية العقائد من بأقل اإلسالمية العقائد
اآلخر، اليوم بدايات وبني الساعة عالمات بني التفرقة الوحي أصل يف ويصعب منوالها.
ملخلص أثر بها ليس ولكن الكونية، الحوادث وبني البرشية الحقائق بني تجمع صور وهي
وتكوير والقمر، الشمس وجمع القمر، خسف فهناك نبي؛ أو دجال مسيح أو مهدي أو
كاملهل، السماء تكون الصور. ونفخ النجم، وهويُّ والقمر، السماء وانشقاق الشمس،
يكون نفسه. عن إال يُسأل ال منهم وكلٌّ رساًعا، األجداث من الناس يخرج كالعهن. والجبال
يف ما ل ويُحصَّ القبور، يف ما يُبعثَر املنفوش. كالعهن والجبال املبثوث، كالفراش الناس
من املقصود كان إذا أنه كله ذلك من األهم ولكن دكٍّا.17 وتَُدك األرض، وتُزلَزل الصدور،
معلومة؛ غري الزمان، نهاية أي فالساعة، مستحيل؛ فذلك ميقاتها، معرفة الساعة عالمات

ِفيَها َما َوأَْلَقْت * ُمدَّْت اْألَْرُض َوإِذَا * ْت َوُحقَّ ِلَربَِّها َوأَِذنَْت * ْت انَْشقَّ َماءُ السَّ ﴿إِذَا مثل: وذلك 17

َوإِذَا * انْتَثََرْت اْلَكَواِكُب َوإِذَا * انَْفَطَرْت َماءُ السَّ ﴿إِذَا ،(١–٥ :٨٤) ْت﴾ َوُحقَّ ِلَربَِّها َوأَِذنَْت * َوتََخلَّْت
ْمُس الشَّ ﴿إِذَا ،(١–٥ :٨٢) َرْت﴾ َوأَخَّ َمْت َقدَّ َما نَْفٌس َعِلَمْت * بُْعِثَرْت اْلُقبُوُر َوإِذَا * َرْت ُفجِّ اْلِبَحاُر
ْت ُحِرشَ اْلُوُحوُش َوإِذَا * ُعطَِّلْت اْلِعَشاُر َوإِذَا * َْت ُسريِّ اْلِجبَاُل َوإِذَا * انَْكَدَرْت النُُّجوُم َوإِذَا * َرْت ُكوِّ
َوإِذَا * ُقِتَلْت ذَنٍْب ِبأَيِّ * ُسِئَلْت اْلَمْوءُوَدُة َوإِذَا * ُزوَِّجْت النُُّفوُس َوإِذَا * َرْت ُسجِّ اْلِبَحاُر َوإِذَا *
َما نَْفٌس َعِلَمْت * أُْزلَِفْت اْلَجنَُّة َوإِذَا * َرْت ُسعِّ اْلَجِحيُم َوإِذَا * ُكِشَطْت َماءُ السَّ َوإِذَا * ْت نُِرشَ ُحُف الصُّ
اْلَمنُْفوِش﴾ َكاْلِعْهِن اْلِجبَاُل َوتَُكوُن * اْلَمبْثُوِث َكاْلَفَراِش النَّاُس يَُكوُن ﴿يَْوَم ،(١–١٤ :٨١) ْت﴾ أَْحَرضَ
إِذَا ﴿َكالَّ ،(٩-١٠ :١٠٠) ُدوِر﴾ الصُّ ِيف َما َل َوُحصِّ * اْلُقبُوِر ِيف َما بُْعِثَر إِذَا يَْعَلُم ﴿أََفَال ،(٤-٥ :١٠١)
﴿َفِإذَا ،(٢١–٢٣ :٨٩) ِبَجَهنََّم﴾ يَْوَمِئٍذ َوِجيءَ * ا َصفٍّ ا َصفٍّ َواْلَمَلُك َربَُّك َوَجاءَ * َدكٍّا َدكٍّا اْألَْرُض ُدكَِّت
يَْوَمِئٍذ ِمنُْهْم اْمِرٍئ ِلُكلِّ * َوبَنِيِه َوَصاِحبَتِِه * َوأَِبيِه ِه َوأُمِّ * أَِخيِه ِمْن اْلَمْرءُ يَِفرُّ يَْوَم * ُة اخَّ الصَّ َجاءَِت
َقَرتٌَة﴾ تَْرَهُقَها * َغَربٌَة َعَليَْها يَْوَمِئٍذ َوُوُجوٌه * ٌة ُمْستَبِْرشَ َضاِحَكٌة * ُمْسِفَرٌة يَْوَمِئٍذ ُوُجوٌه * يُْغِنيِه َشأٌْن
َفَكانَْت َماءُ السَّ ِت انَْشقَّ ﴿َفِإذَا مثل: الساعة، عالمات كإحدى مرات عرش الصور ذُكر وقد .(٣٣–٤١ :٨٠)
َوَخَسَف * اْلبََرصُ بَِرَق ﴿َفِإذَا ،(١ :٥٤) اْلَقَمُر﴾ َوانَْشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت ،(٣٧ :٥٥) َهاِن﴾ َكالدِّ َوْرَدًة
َماءُ السَّ تَُكوُن ﴿يَْوَم ،(٧–١٠ :٧٥) اْلَمَفرُّ﴾ أَيَْن يَْوَمِئٍذ اْإلِنَْساُن يَُقوُل * َواْلَقَمُر ْمُس الشَّ َوُجِمَع * اْلَقَمُر
َوُفِتَحِت * أَْفَواًجا َفتَأْتُوَن وِر الصُّ ِيف يُنَْفُخ ﴿يَْوَم ،(٨–١٢ :٧٠) َكاْلِعْهِن﴾ اْلِجبَاُل َوتَُكوُن * َكاْلُمْهِل

إلخ. … (١٧–٢٠ :٧٨) ابًا﴾ َرسَ َفَكانَْت اْلِجبَاُل َِت َوُسريِّ * أَبَْوابًا َفَكانَْت َماءُ السَّ
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الساعة يوم أما األجل. ساعة أو الزمان ساعة هي الساعة تكون معاشة، تجربٌة الزمان ألن
الساعة تأتي الزمان، كل باعتباره هللا إال يعلمه ال يقينًا، يأتي أنه مع معلوم، غري فإنه
قبل بالزمان واإلحساس لها اإلعداد بل وعالمتها، وقتها معرفة منها الغرض ليس بغتة.

التكليف.18 وانتهاء العمر انقضاء

﴿إِنَّ ،(١٨٧ :٧) َربِّي﴾ ِعنَْد ِعْلُمَها إِنََّما ُقْل ُمْرَساَها أَيَّاَن اَعِة السَّ َعِن ﴿يَْسأَلُونََك هللا: عند الساعة ِعلم 18

،(٦٣ :٣٣) ِهللا﴾ ِعنَْد ِعْلُمَها ََّما إِن ُقْل اَعِة السَّ َعِن النَّاُس ﴿يَْسأَلَُك ،(٣٤ :٣١) اَعِة﴾ السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاَ
تأتي الساعة فإن ذلك ومع تُْرَجُعوَن﴾. َوإَِليِْه اَعِة السَّ ِعْلُم ﴿َوِعنَْدُه ،(٤٧ :٤١) اَعِة﴾ السَّ ِعْلُم يَُردُّ ﴿إَِليِْه
اَعُة السَّ َجاءَتُْهُم إِذَا ﴿َحتَّى ،(٨١ :٤٧) بَْغتًَة﴾ تَأِْتيَُهْم أَْن اَعَة السَّ إِالَّ يَنُْظُروَن ﴿َفَهْل انتظار: غري عىل بغتة
َوُهْم بَْغتًَة تَأِْتيَُهْم أَْن اَعَة السَّ إِالَّ يَنُْظُروَن ﴿َهْل ،(٣١ :٦) ِفيَها﴾ َفرَّْطنَا َما َعَىل تَنَا َحْرسَ يَا َقالُوا بَْغتًَة
﴿َوَما ،(٦٣ :٣٣) َقِريبًا﴾ تَُكوُن اَعَة السَّ َلَعلَّ يُْدِريَك ﴿َوَما قريبة: تكون وقد .(٦٦ :٤٣) يَْشُعُروَن﴾ َال
َريَْب َال آِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿َوأَنَّ فيها: ريب ال آتية فالساعة ذلك ومع .(١٧ :٤٢) َقِريٌب﴾ اَعَة السَّ َلَعلَّ يُْدِريَك
ونفس .(١٥ :٢٠) تَْسَعى﴾ ِبَما نَْفٍس ُكلُّ ِلتُْجَزى أُْخِفيَها أََكاُد آِتيٌَة اَعَة السَّ ﴿إِنَّ ،(٢١ :١٨) ِفيَها﴾
يَْخَشْوَن ﴿الَِّذيَن مثل: السلوك، توجيه ذلك من والغاية .(٣٢ :٤٥) ،(٥٩ :٤٠) ،(٧ :٢٢) يف: املعنى
ءٌ َيشْ اَعِة السَّ َزْلَزَلَة إِنَّ َربَُّكْم اتَُّقوا النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا ،(٤٩ :٢١) ُمْشِفُقوَن﴾ اَعِة السَّ ِمَن َوُهْم ِباْلَغيِْب َربَُّهْم
:٥٤) ،(٤٦ :٤٠) ،(١٤ :٣٠) ،(١٢ :٣٠) ،(٤٠ :٦) ،(٧٥ :١٩) يف املعنى ونفس .(١ :٢٢) َعِظيٌم﴾
َلْم َكأَْن ُهْم يَْحُرشُ ﴿َويَْوَم مثل: الزمان، ساعة بل الساعة، يوم ليس الساعة تعني وقد .(٤٦ :٥٢) ،(٤٦
.(٧٧ :١٦) أَْقَرُب﴾ ُهَو أَْو اْلبََرصِ َكَلْمِح إِالَّ اَعِة السَّ أَْمُر ﴿َوَما ،(٤٥ :١٠) النََّهاِر﴾ ِمَن َساَعًة إِالَّ يَْلبَثُوا
ِفيَها﴾ َفرَّْطنَا َما َعَىل تَنَا َحْرسَ يَا َقالُوا بَْغتًَة اَعُة السَّ َجاءَتُْهُم إِذَا ﴿َحتَّى مثل: والعمر، األجل يعني وقد

.(٣٤ :٧) يَْستَْقِدُموَن﴾ َوَال َساَعًة يَْستَأِْخُروَن َال أََجلُُهْم َجاءَ ﴿َفِإذَا ،(٣١ :٦)
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اآلخر اليوم تاسًعا:

والحقيقة األحكام. تنفيذ الحرشحتى أول من ومدته اآلخر، اليوم يبدأ الساعة عالمات وبعد
عىل وتقرص الفاسق، عىل وتتوسط الكافر، عىل تطول فقد خالصة؛ شعوريٌة املدة هذه أن
مصري ألن نظًرا الزمان؛ يف يتناهى ال ما إىل يُرتَك وال ركعتنَي. كصالة يكون حتى املؤمن
مكاٌن الخالئق. فيها ليِقف هللا يخلقها أرض فهو مكانه أما النار. إىل أو الجنة إىل اإلنسان
قياًسا مكان يف الوقوف لرضورة محض تصوٌر وهو األرض. النتهاء نظًرا مكان؛ يف ليس
أرض يف الجمعة يوم هو اآلخر اليوم يكون واملكان الزمان اجتمع فإذا الشاهد. عىل للغائب
من يوم آخر ألنه اآلخر اليوم فهو ِعدة؛ أسماءٌ وله املقدسة. األرض يف املقدس اليوم الشام؛
وقيام الخالق، أمام ووقوفهم قبورهم، من فيه الناس لقيام القيامة يوم وهو الدنيا، أيام
الناس العرضألن يوم وهو فيه، يُنَرشون الناس ألن النشور يوم وهو عليهم، أو لهم الحجة

فيه.1 يِقفون الناس ألن الوقف يوم وهو فيه، يُعَرضون

النار وأهل الجنة الجنة أهل يدخل أن إىل وقيل الصح. عىل يتناهى ال ما إىل الحرش وقت من وأوله 1

تنايف وال سنة. ٥٠٠٠٠ وقيل سنة. ١٠٠ وقيل الوقف. لطول الشدائد من فيه اإلنسان ينال ما … النار
عىل ويتوسط الكفار، عىل فيطول الناس؛ باختالف مختلف وهو له، مفهوم ال العدد ألن القوَلني؛ بني
السالم، عبد ص٧٦-٧٧؛ ج٢، (البيجوري، ركعتنَي كصالة يكون حتى الطائعني عىل ويخفُّ الفساق،
فيها ويِقف هللا، يخلقها أرض إىل فيُساقون املكان، حيث من أما الزمان. حيث من هذا ص١٤١-١٤٢).

ص٨٦). الحصون، ص٦١؛ املطيعي، ص٢١؛ الجامع، ص٥٧-٥٨؛ (الدردير، الخالئق



(٤) الثورة إىل العقيدة من

وما اآلخر. واليوم القيامة ويوم الحرش ويوم الفصل يوم ى يُسمَّ الوحي أصل ويف
للتنبيه الصوتية بالداللة أي والصارخة؛ والطارق والقارعة الصافة ى يُسمَّ فيه يحدث
الحساب. رهبة من النفوس عىل الثقيل لوقعها نظًرا والغاشية؛ الطامة ى يُسمَّ كما واإلنذار.
يصعب كما اآلخرة، يف األول واليوم الدنيا يف اآلخر اليوم بني التفرقة يصعب أنه والحقيقة
اتصال عىل يدل ا ممَّ لآلخرة؛ ابتداءً القيامة ومناظر الدنيا يف الساعة عالمات بني التفرقة

فيه. الحياة أشكال وتغري الزمان،

والقصاص والحوض، املوقف، (1)

قد والحكم انتهى، قد والحساب بدأ، قد التعذيب وكأن املوقف، بأهوال اآلخر اليوم ويبدأ
اآلخرين، وإيالم الذات إيالم يف رغبًة النعيم؛ أنواع دون التعذيب أنواع وتتفصل صدر.
طول فمنها املصائب؛ من وإعالنًا للهموم، وحمًال الكرب، يف وزيادًة النفس، عىل تضيًقا
باملصري، والجهل االنتظار وطول الحرش، عذاب العذاب، وبداية للحساب واالنتظار الوقوف
الزحام ويشتد االنتظار، يطول اآلخرة. ويف الدنيا يف املصري وجهل والرتقب الطوابري وكأن
وكأن واآلخرة، الدنيا يف الناس يُالحق القيظ وكأن الحر، عز ويف الشمس حرارة تحت
عىل عمودية الرءوس فوق الشمس وتكون لهيبها. وامتد تباشريها، بدأت قد جهنم حرارة
وقد الشمس تكون وكيف الغروب. نسمة أو الصباح دفء دون قيظها يشتد حتى الناس؛
فقط لألرض يكون الفناء وهل الفناء؟ فيها ودب الساعة عالمات كأحد قبل من ُكورت
للمجموعة الفناء يكون أم املسكونة، هي األرضوحدها ألن والنجوم؛ والقمر الشمس دون
إىل العرق يصل نتنة، رائحة منه تفوح الشمس لهيب من الناس عرق ويتصبب الشمسية؟
األذقان وإىل ثالث، فريٍق عند األحشاء وإىل اآلخر، للبعض الركبتنَي وإىل للبعض، الكعبنَي
وما بعد؟ يتم لم والحساب األعمال تقييم يتم وكيف أعماله! قدر كلٌّ رابع، فريٍق عند
مالصق والجسد النتنة عرقهم ورائحة العصاة عرق يلحقهم عندما الحرش يف املؤمنني ذنب
عذاٌب املوقف هول يف والصمت هللا. بإذن إال اإلنسان يتكلم وال الكتف؟ يف والكتف للجسد،
حق ال املنتِظر والواقف للكرب، وتخفيًفا الهول عن تعبريًا الكالم يولِّد الزحام ألن مضاعف؛
واألنبياء؟ األولياء يتساوى وهل والصلحاء. واألولياء األنبياء إال ذلك من يستثنى وال فيه، له
وهل الحاشد؟ الجمع وسط يف االستثناء يتم وكيف األولياء؟ مع الصلحاء يتساوى وهل
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بينما والجموع، الدهماء تُحَشد عندما الدنيا يف يحدث كما االنتظار طوابري البعضيف يتميز
انتظار؟2 أو وقوف دون حاجاتهم للمتميِّزين يُقىض

منه يرشب حوض نبي لكل يكون الشمس، وحرارة املوقف أهوال من وتخفيًفا
حوض يكون وقد ناقته! رضع فحوضه «صالح»؛ النبي إال الكافرون عنه ويُمنَع املؤمنون،
سائر حوضه يضم كما النبوات سائر نبوته تضم األنبياء خاتم دام ما أعرض النبي
كانت فإذا له! كرامًة حوضه وحده األنبياء لخاتم يكون وقد وروًدا. أكثر ويكون األحواض،
النعيم، قبل نعيم الحوض فإن العذاب، قبل عذابًا الشمس قيظ يف مماثلة املوقف أهوال
باقي مثل برش وهو كرامة للرسول تكون وكيف قبل.3 ِمن بدآ قد والنعيم العذاب وكأن
ما فإذا الكرامة؛ إثبات عىل قائم الحوض فإثبات األسواق؟ يف ويميش الطعام يأكل البرش،

امليل، قدر عىل تكون حتى الخالئق رءوس من الشمس ودنو فيه، الوقوف طول املوقف أهوال ومن 2

بعضهم إن حتى أعمالهم، قدر عىل فيه خوضهم ويكون الجيفة، من أنتن هو الذي الَعرق يف وخوضهم
ص٨٥). (الحصون، الصلحاء وسائر واألولياء األنبياء األهوال تلك من يشء يصيب وال إلجاًما. يُلِجمه
عىل يكون من منهم كعبَيه. حتى ذراًعا سبعني األرض يف ويذهب آذانهم، يبلغ حتى بالعرق الناس إلجام
الشمس «تدنو حديث ويذكر إلجاًما. العرق يُلِجمه من ومنهم حشَويه، عىل يكون من ومنهم ركبتَيه،
فيه يتكلم ال يوٌم ص٢٤١-٢٤٢). السالم، عبد ص٧٦-٧٧؛ ج٢، (البيجوري، الخلق» من القيامة يوم
شعًرا: قيل وقد ص٧٦-٧٧). البيجوري، ص٦١؛ (املطيعي، وسعد شقي من فمنهم بإذنه؛ إال اإلنسان

وأس��ع��ف رح��ي��م ي��ا ��ف ف��خ��فِّ ح��ق ال��م��وق��ف ه��ول ث��م اآلخ��ر وال��ي��وم

ص٧٦-٧٧) ج٢، (الجوهرة،

ال��م��خ��ت��ار ال��م��ذه��ب ف��ي أوج��دوا ق��د ن��ار ج��ن��ان اآلخ��ر وال��ي��وم
ل��ل��ع��ب��اد ال��م��وق��ف ف��ي وال��ه��ول ل��ألج��س��اد ال��ح��ش��ر ث��م وال��ن��ش��ر

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،

ص١٤٧). ج٢، (مقاالت، الكافرين دون املؤمنون منهم يُسقى حوض للنبي واالستقامة، السنة أهل عند 3

السالم، عبد ص٧٠-٧١؛ العقباوي، ص٧٠؛ (الدردير، ناقة رضع فحوضه «صالح»؛ إال حوض نبي لكل
(الِفَرق، الحوض إثبات ص٨٦). (الفقه، حق النبي حوض ص٥٥-٥٦). الخريدة، رشح ص١٤٥-١٤٦؛
وال حق، الحوض ص١٠). (اإلبانة، بالحوض نؤمن ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، حق الحوض ص٣١٣).
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بهذه أجمعني البرش أرحم وهو الرسول يكون وكيف الحوض.4 إنكار تم الكرامة إنكار تم
إنسان؟ والرسول النفس، الهث اللسان متديل وهو الحوض، من العطشان يمنع القسوة،
ناقة رضع صالح حوض يكون وملاذا حوض؟ نبي لكل يكن لم إن األمم باقي عن وماذا
بتصوراته املستقبل املايض يحد وبالتايل امليعاد؛ يف رصيًدا النبوة يف املعجزة تكن لم إن
ورائحة. ولونًا وعمًقا، وعرًضا طوًال الحوضمكانًا؛ وصف التفصيالتيف وتزداد وتخيالته؟
الداللة وهو واحًدا، املعنى دام ما بينهما تنافس ال نهر أو حوض هو الشكل حيث فمن
مصدر فالحوض كوثر؛ وكالهما ونهرها، بالجنة متصل وهو العطش، عذاب وتخفيف
تعني ال وقد الكثرة، يف البالغ الخري تعني لغويٍّا الكوثر أن مع الجنة، أنهار مثل النعيم
عطىش يخرجون الناس ألن الرصاط؛ وقبل الوقف مع مكانه مكانيٍّا. ماديٍّا حسيٍّا شيئًا
وقد بالعطش! يشعر وحلق ولسان جسد له زال ما القرب يف اإلنسان وكأن القبور، من

النسفية، ص١٣٤؛ املعالم، ص٥١؛ اإلنصاف، ص٨٨؛ الحصون، ص٣٧٩؛ (اإلرشاد، العقول يف يستحيل
شعًرا: قيل وقد ص١١٦).

ال��ن��ق��ل ف��ي ج��اء ق��د ك��م��ا خ��ت��م ال��رس��ل خ��ي��ر ب��ح��وض إي��م��ان��ن��ا
ُم��ن��ع��وا ل��م��ن يُ��ذاد وق��ل ب��ع��ه��ده��م وف��وا أق��واٌم م��ن��ه ش��رابً��ا ي��ن��ال

ص٨٥–٨٧) ج٢، (الجوهرة،

أيًضا: وقيل

وال��ث��واب وال��ع��ق��اب وال��ح��ش��ر ب��ال��ح��س��اب اإلي��م��ان وي��ل��زم
وال��ج��ن��ان وال��ن��ي��ران وال��ح��وض وال��م��ي��زان وال��ص��راط وال��ن��ش��ر

(٩٥ الحصون، ص٢١؛ الجامع، ص٥٢–٥٨؛ (الخريدة،

ارت��ي��اب ب��ال وال��ب��ع��ث وال��وزن وال��ح��س��اب وال��ص��راط وال��ح��وض

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،

هناك هل (٣) النبوة؟ صدق عىل دليل املعجزة هل ثالثًا: (النبوة)، الوحي تطور التاسع: الفصل انظر 4
والكرامة. املعجزة (أ) والسحر؟ والكرامة املعجزة بني فرق
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الرصاط؛ قبل الحوض الجنة. يف والثاني وامليزان، الرصاط قبل األول حوضان: هناك يكون
لو الحوض بأن القدماء من يُعرتَض وقد للجنة. إرهاًصا بعده والحوض عطىش، فالناس
متوسطة النار وكأن الكوثر، من فيه ينصبُّ الذي املاء وبني بينه النار لحالت قبله كان
أن أو والسدود، والكباري بااللتفاف الصعوبة هذه عىل التغلب يستحيل أنه أو بينهما،
األرض عىل مكانه االعرتاض. هذا عىل الفعلية اإلجابة استطاعتها يف ليس اإللهية القدرة
عىل الغائب قياس إال معرفتها إىل سبيل وال فنيت، التي األرض غري أرٌض وهي لة، املبدَّ
حيس حوٌض فهو كالفضة. بيضاء أرٍض عىل الجوانب متَِّسع مخصوٌص جسٌم هو الشاهد.
أرٍض عىل والكرم، الفيض عن تعبريًا الجوانب متَِّسع وهم، أو خيال مجرد يكون ال حتى
أو ومكة، أيلة بني ما ملسافة واتساعه والطهارة. والنور الصفاء عن تعبريًا كالفضة بيضاء
آخر وطرٌف مكة، وهو ثابت طرٌف فهناك ومكة، املقدس بيت بني أو ومكة، صنعاء بني ما
أو جنوبها يف والثاني الجزيرة، وسط يف األول املقدس. بيت أو صنعاء أو آيلة وهو متحرك
ويكون مكة، مكان املدينة فتحل املقدس، وبيت املدينة بني ما املسافة تكون وقد شمالها. يف
طول عىل وعمان عدن بني ما الجزيرة جنوب يف املسافة تكون وقد جنوبًا. ال شماًال القياس
املسافة تتحدد وقد الحوض. وريِّ حرضموت ظمأ بني التقابل يحدث حتى حرضموت،
شهًرا، وأيلة مكة بني وما شهًرا، وعمان عدن بني فاملسرية نقطتنَي؛ بني باملسرية فأكثر أكثر
يف القصية األرض أطراف تمثِّل الجهات هذه كانت وقد شهَرين، واملدينة صنعاء بني وما
قحط مع بالتقابل املاء وكثرة الحوض اتساع عىل قياسها يدل وبالتايل العربية؛ الجزيرة
صفحته الهيجان، ضد ماؤه مستٍو الهنديس، االتساق عىل دليًال مربَّعة زواياه الجزيرة.5

قبل أنه يف خالف عىل القيامة، موقف يف وحوضه الجنة، يف نهره ألن بينهما؛ تَنايف وال نهر، أو حوض 5

األصح؛ عىل امليزان قبل أو الرصاط قبل أحدهما حوضان؛ ويُقال واألنسب. األقرب وهو بعده، أو الرصاط
ى ويُسمَّ الجنة، يف والثاني والرصاط؛ امليزان قبل فريِدونه قبورهم، من عطىش يخرجون الناس فإن
وهي لة، املبدَّ األرض عىل يكون الجوانب، متَِّسع مخصوٌص جسٌم ص٨٥–٨٧). ج٢، (البيجوري، كوثًرا
نجوم أكثر وآنيته ومكة، صنعاء بني ما أو ومكة، أيلة بني ما طرَفني؛ بني ما كالفضة، البيضاء األرض
أبيض رشابه السماء، نجوم بعدد أكاليله الجنة، من ميزابان له مكة، إىل أيلة بني كما حوض السماء.
شهر، نحو وعمان عدن بني ص٥٣). (اإلنصاف، املسك من رائحة وأطيب العسل، من وأحىل اللبن، من
هللا ل تفضَّ املقدس. وبيت املدينة بني ما شهر، نحو وأيلة مكة بني ما شهَرين، حواَيل واملدينة صنعاء بني
الحديث: ويف اْلَكْوثََر﴾، أَْعَطيْنَاَك ﴿إِنَّا القرآن: يف مذكور املقدس، بيت إىل مكة من أبعد باالتساع عليه

الحوض.» عىل فرطكم «أنا
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مثل اللبن، مثل ناصع أبيض لونه وسكينة، هدوء يف الرشب يصحَّ حتى األمواج ضد هادئة
جربيل أمينه املسك. رائحة من أطيب ورائحته العسل، من أحىل وطعمه الجنة، رشاب كل
التي الصور بعض عىل يدل قد ا ممَّ والتحجيل؛ بالرضة أمته ويرصف عيل، مع حارس عليه
يرشب من الناس من التام. الغنى إىل التام الفقر من واالنتقال االضطهاد مجتمع يف تنشأ
األول الرشب ة. املرسَّ لتعجيل يرشب من ومنهم للتلذذ، يرشب من ومنهم العطش، لدفع منه
يخدمون وإناثًا ذكوًرا صغار ولداٌن الحوض عىل ازدياد. والثالث متعة، والثاني حاجة،
ومناديل وأقداح أكواب أيديهم يف القبيل. البدوي املجتمع صورة وهي واألمهات، اآلباء
من واملناديل الديباج، من األقبية تكون قد والنقوش. الزخرف قباب وعليهم الفم، لتجفيف
أو العدد باعتبار السماء كنجوم كيزانه ذهب. من وأقداح فضة من أباريق بأيديهم نور.
فيتفرق يسقونهم، فال عليهم هللا سخط َمن إال وأمهاتهم آباءهم الولدان يسقي اللمعان.
وكأن الفراق، يوم يف بالوالَدين والرب الرحمة عاطفة وتُمحى وأمهاتهم، آبائهم عن الولدان
أبًدا، يظمأ لم القيامة يوم منه َمنرشب الحوض. عىل وأمها والبنت وأبيه االبن بني يفرِّق هللا
النار، دخول عدم له ُقدِّر من إال منه يرشب وال الجنة. رشاب من لذة أعظم رشبه يف وكأن
بل وبعده،6 الحساب قبل اآلخرة، ويف األوىل يف العطش له ُقدِّر قد النار يدخل من وكأن
حجٌة وهي بالعطش، عقاب إىل يحتاج الحوض إنكار وكأن يُنِكره، من كل منه يرشب وال
صاحبها يستحق جريمة والرأي االجتهاد وكأن عقلية، حجة منها أكثر توعدية تهديديٌة
حوار دون الشخص عىل هجوًما منه يرشبوا بأال له املنكرين عىل يُدعى قد كما العقاب.
القرآن أو النبوة أو الكثري بالخري الحوض تأويل من نوع هو اإلنكار أن مع األفكار، مع
هل ذاتها، للصورة تناول دون خارجي أثٍر إىل اإلنكار رد يمكن وال والرضوان.7 الرضا أو
ُمنِكره، يكفر ال قد لذلك نفسية؟ بنيٌة أم تاريخي حدٌث إيهام، أم واقع تخييل، أم حسٌّ هي

وإناثهم ذكورهم املسلمني أطفال ة. املرسَّ لتعجيل ومنهم للتلذذ، ومنهم العطش، لدفع يرشب من منهم 6

يسقون الذهب. وأقداح الفضة أباريق وبأيديهم نور، من ومناديل الديباج أقبية عليهم الحوض، حول
ص٨٥–٨٧؛ ج٢، (البيجوري، يسقوه أن لهم يُؤذَن فال نقدهم، يف سخط َمن إال وأمهاتهم آباءهم

ص١١٦). اإلسفراييني، ص١١٦؛ الخيايل، ص١٣٤؛ معالم، ص٨٧؛ ج٤، الفصل،
كالخوارج املسلمني، جماعة خالف من ص٥٣). (اإلنصاف، يومئٍذ الرشب يُِصبه لم به كذَّب من 7

الخري هو وقيل له. إلنكارهم الحوض من يُطَردون واملعلنة، والفسقة والظَّلمة واملعتزلة والروافض
(اإلنصاف، الحوَضني من ُمنع الحوض أنكر من ص٨٦-٨٧). الفقه، (رشح والقرآن النبوة أو الكثري
ص٦٦؛ (اإلبانة، منه هللا أسقاهم ال ص١٤٧). ج٢، (مقاالت، املعتزلة أنكره ص٣٤٨). الِفَرق، ص٥١-٥٢؛
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يف فقط التعطيل يقع ال النحو، هذا وعىل اعتقاده.8 يجب ال ا ممَّ ألنه فحسب؛ يُخطَّأ بل
وحرفية املعاني مادية رفض عىل أساًسا قائم وهو األخرويات، يف أيًضا يقع بل اإللهيات،

النصوص.
أداء وكأن الظالم، من املظلوم قصاص املوقف، أحداث كأحد القصاص يأتي وأخريًا
لقوانني ُمشاِبه وهو الحساب.9 بعد هللا حق أداء عىل سابق الحساب قبل البرش حق
منه العدل يف أدخل يكون وبالتايل واملوازنة؛ والتكفري واإلحباط والتعويض االستحقاق
يف رغبة هنا القصاص يكون أال ولكن العدل، ملبادئ تحقيًقا املعاد يكون أو املعاد، يف
بالثأر وأخذًا للعقاب ص مشخَّ تطبيٍق يف ترسًعا يكون أال املوقف؟ هول يف يجوز ال االنتقام
يف إنه غريه. يف وال اإلنسان من ال التسامح روح فيه تغيب أال الحساب؟ انتظار دون
يجوز وهل نبيل. دافٌع أو مقبول عذٌر اإلنسان لدى يكون فقد للحساب؛ سبق الحقيقة
وإذا الدنيا؟ يف اإلمام له يقتص كما له يقتص الذي هو هللا إن أم بيده يقتص أن لإلنسان
يتم حتى جديد من يُبَعث هل القاتل؟ يُحاَسب فكيف قاتله، ِمن بيده املقتول اقتص ما
يكون أال الدنيا؟ يف قاتله يقتل عندما القاتل من قصاص هناك وهل عقابه؟ وينال حسابه

الرضا عن عبارة الحوض إن وقالوا املعنى، بهذا الحوض وجود املعتزلة أنكرت ص٢٤٦). األصول،
والرضارية، الجهمية وأنكرته ص٦٣). (املطيعي، عباده من شاء من عىل به هللا يتفضل والرضوان
(األصول، نقيل) والرضارية الجهمية وعند حيس، الكرامية (عند الدفاع اختالف مع الكرامية به وأقرَّت

ص٣٧٤–٧٣٥). الرشح، ص٢٢٧؛ الطوالع، ص٢٩٣؛ الغاية، ص١٧٢؛ املحصل، ص٢٤٥-٢٤٦؛
بل ُمنِكره، يكفر ال أنه والحقيقة ص٩٩). (التنبيه، السمنية تقليد إىل له جهم إنكار األشاعرة يرد 8

أنكر من يكفر اآلخر، البعض وعند ص٨٥–٨٧). ج٢، (البيجوري، اعتقاده يجب ال ا ممَّ وهو ق، يُفسَّ
ص٣٢٧). (الِفَرق، القرب وعذاب والشفاعة والحوض الرؤية

القصاص. بموقف ى امُلسمَّ وهو منها، يتحللوا حتى بينهم التي املظالم ألجل هناك يُحبَسون إنهم قيل 9

السيئات فطرح الحسنات لهم تكن لم وإن حق، القيامة يوم بالحسنات الخصوم بني فيما والقصاص
للخصوم وإعطاؤها الظالم حسنات أخذ باملثل؛ املعاقبة هو القصاص ص٨٦). (الفقه، جائز حقٌّ عليهم
الحيوانات خصومة يف ورد وقد العباد. يف حق هذا والدراهم. الدنانري هناك ليس إذ املظالم؛ مقابلة يف
ليتني يا الكافر يقول وحينئٍذ ترابًا. كوني لها يقول ثم الَقرناء، من العجماء للشاة يقتصُّ سبحانه أنه
لبعضها يقتصُّ (أ) أقاويل: ثالثة عىل لبعضها االقتصاص يف واختلفوا ص٨٦). الفقه، (رشح ترابًا كنت
بمكلَّفني. ليسوا ألنهم العذاب؛ يف بالتخليد أو بالنار والعقوبة االقتصاص يجوز وال املوقف، يف بعض من

ص٢٩٤). ج١، (مقاالت، الجبائي عند البهيمة يعوِّض هللا (ج) بينهم. قصاص ال (ب)
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القصاص يكون وكيف مرص؟ صعيد يف بالثأر األخذ مثل لها، نهاية ال بدورٍة أشبه ذلك
قانون هللا وضع وقد بنفسه؟ بذلك هللا قام إذا خاصة مكلَّفة، غري وهي الحيوانات بني
ألنه األسد من هللا يقتص هل صنعه؟ ِمن طبيعي قانوٌن للضعيف القوي أكل هل الغاب.
هللا يضع لم وملاذا والقط؟ األسد يعيش وكيف فأًرا؟ أكلت ألنها القطة من أو أرنبًا، أكل
الصياد كان وإذا القصاص؟ من لها أصلح ذلك ويكون اإلنسان، يف وضع كما عقًال فيها
ذلك من يتضح قصاًصا؟ ذلك يكون ال فلماذا الدنيا، يف القط يأكل والسبع األسد، يصطاد
معظمها وأن خاصًة بالعقليات، أسوًة عقيل نحٍو عىل إال تتأصل أن يمكن ال السمعيات أن
فاستمدَّت العقل، ف توقَّ حني التصوف كتب من ا ومستَمدٍّ رة، املتأخِّ الرشوح من أتى قد

منه. مادتها األشعرية العقائد

الجوارح وإنطاق والكتبة، والحفظة، وامليزان، الحساب، (2)

وإنطاق والكتبة والحفظة وامليزان الحساب يأتي والقصاص والحوض املوقف بعد
تأويلها إىل يؤدي أحدها تأويل أن كما اآلخر، إثبات إىل يؤدي أحدها وإثبات الجوارح.
وانتصاب الحركة هنا الوقوف يعني وال هللا. يَدي بني بالوقوف الحساب ويبدأ كلها.10
يبدأ ثم العدالة.11 ساحة يف القايض أمام واالمتثال الحساب بداية يعني ما بقدر القامة
ومع االستحقاق. لقانون والنهائي الفعيل التحقيق يعني والحساب الوقوف. بعد الحساب
حتى العادل؛ القضاء صورة ولكنه الحساب، من عليه تعود فائدة وال يشء، كل يعلم هللا أن

ونكري، منكر ومساءلة القرب، وعذاب والنرش، بالحرش القول اإلسالميني، من الحق أهل مذهب 10

املواقف، ص٣٠١–٣٠٣؛ ص٢٩٣، (الغاية، والعقاب والثواب والنار، والجنة وامليزان، الرصاط ونصب
ومثل والعقاب الثواب مثل اآلخرة، يف املستقبلة األخبار يف ورد ما كل ص٣). العقيدة، ص٣٨٣-٣٨٤؛
به، االعرتاف يجب حقٌّ السعري، يف وفريق الجنة يف فريق الفريَقني، وانقسام والرصاط، والحساب امليزان
السمع به ورد ما األشاعرة، عند ص١٥٧). ج١، (امِلَلل، وجودها يف استحالة وال ظاهرها، عىل وإجراؤها
عىل إجراؤها فيجب والنار، والجنة والكريس والعرش واللوح القلم مثل الغائبة، األمور عن األخبار من

ص١٥٦). ج١، (امِلَلل، إثباتها يف استحالة ال إذ جاءت؛ كما بها واإليمان ظاهرها،
يجب ا وممَّ ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، حق هللا يَدي بني الوقوف السنة، وأهل الحديث أصحاب عند 11

(اإلبانة، املؤمنني ويُحاِسب العباد، يُوِقف هللا ص٦٧). (املطيعي، العباد لجميع الوقف هو به اإليمان
ص١٠).

472



اآلخر اليوم تاسًعا:

ة. وللمحاجَّ للدفاع الفرص كل له تُعطى وحتى سيئات، أو حسنات أعماله، اإلنسان يعرف
عن للدفاع فرصة أكرب وإعطاؤه عليه، فرًضا وليس اإلنسان، إقناع الحساب من الغاية
كما السبب، يعرف ال وهو الحكم عليه ويصدر التهمة، يعرف ال متَهًما يكون أن ال النفس،
حكم إىل اإلنسان يحتاج ال وقد الشعوب. كل عند واآلداب اإلنسانية الروايات ذلك ر تصوِّ
وليس نفسه. عىل يشهد بعدما بنفسه نفسه عىل يحكم إذ قاٍض؛ أو حاكم من عليه يصدر
الكيف؛ معرفة أيًضا بل فحسب، الكم حيث من األعمال قدر معرفة الحساب من الهدف
علني، الحساب أن من وبالرغم العدل. يتحقق حتى واحد؛ آٍن يف وكيفي كمي فالقياس
سوءاتهم، عىل وتسرتًا كرامتهم، عىل حفاًظا العباد عن العبد سيئات يُخفي قد هللا أن إال
درجات تتفاوت كما توبة. وبال والجواب السؤال قبل مبارشًة تتم املغفرة وكأن لهم، مغفرًة
ومنه الفضل منه والحساب الرس، ومنها الجهر منها العسري، ومنها اليسري منها الحساب؛
اآلخر، البعض عند يقرص وقد البعض عند يطول قد فرًدا. فرًدا الحساب ويكون العدل.
به يقوم وقد عنه، املالئكة يُنيب وقد به، نفسه هللا يقوم قد بالحساب؟ يقوم الذي من ولكن
مخلوق بصوٍت أم قديمة، صفٌة فالكالم قديم يتحدثهللابصوٍت هل ولكن مًعا، هللاواملالئكة
الحجاب اإلنسان عن يكشف أم السامع أذن يف صوتًا هللا يخلق هل حادثة؟ الصفات ألن
فتلتصق العرش، تحت من الطري خالل من الحساب يتم وقد صوت؟12 دون الحساب ليعلم

أصل ص٣٢٢). ج١، (مقاالت، حق للعباد هللا من املحاسبة ص٧٣٦). (الرشح، ا نصٍّ الحساب إثبات 12
إثبات ص٢٦٤). ج٢، (العضدية، واملحاسبة املجازاة وكذا ص١٣). (الفقه، بالحساب آمنت … التوحيد
يشاهد أن بل هللا، إىل ترجع ال املحاسبة أن والفائدة ص٢٨). اإلنصاف، ص١٨٤؛ (الفقه، الحساب
الحكمة ص١١٠). (االقتصاد، باللطف عنه يُتجاَوز أو بالعدل، مجزيٌّ أنه ويعلم أعماله، مقدار العبد
(الكلنبوي، وسيئات حسنات ص٢٦٤). ج٢، (الدواني، العباد أعمال تفاصيل يعلم هللا أن الحساب يف
عىل أحًدا هللا يُطِلع فال الحساب، ألطف الحساب ص٢٦٤-٢٦٥). ج٢، الخلخايل، ص٢٦٤-٢٦٥؛ ج٢،
من يكون وقد املالئكة، من الحساب يكون قد له. غفرها قد بأنه ويهمس بها، يُخِربه بل العبد، سيئات
أعمالهم مع املحرش يف العباد هللا توقيف واصطالًحا العدد، هو لغًة الحساب ص٥٨-٥٩). (الدردير، هللا
يخلقه بصوٍت أو الحجاب، عنهم يُزيل كأن بصوت، وال بحرف ال قديم، بكالٍم هللا يكلِّمهم ال وعمًال. قوًال
تقيض ال حتى الحساب يف تُقدَّم األمم، آخر كانت وإن األمة وهذه املعصومون، منهم ويُستثنى هللا.
آخر هللا يجعلهم أكثر أو ألًفا سبعون يتبعه ألًفا السبعني من واحد كل ص٥٢-٥٣). الخريدة، (رشح
ص٥٨-٥٩؛ (الدردير، الحرش يف وقفهم يطول فال يُحاَسب من وأول القبور، يف إقامتهم تطول فال األمم

ص٦٤-٦٥). املطيعي، ص٥٨-٥٩؛ العقباوي،
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ظهر ثقب بعد أو بيمينه، له ويدفعها صاحبها، عىل وينادي امللك فيأخذها صاحبها، بعنق
ونتائج مسئوليته حمل أي عنقه؛ يف طائره أُلزم إنسان فكل بشماله! منه ويأخذها الكافر،
الطعام يف للسنة طبًقا سيِّئ والشمال واليمنيحسن العنق. حول حقيقيٍّا وليسطريًا أعماله،
أهل لطة السُّ لجعل السياسة يف ذلك ويُستَغل اليمنى. بالرجل املسجد ودخول اليمنى باليد
املالئكة ويُستثنى املعارضة.13 وتقبح لطة السُّ فتحسن اليسار، أهل من واملعارضة اليمني
أعمالهم وصلت الذين وهم الحساب، من تبعهم ومن األمة هذه من ألًفا وسبعون واألنبياء
يُحاَسب من وأفضل سلًفا. معروفة الحساب نتيجة تصبح بحيث البداهة من الحسنة
سبعون يُستثنى وملاذا األرض؟ يف واملعذَّبني واملجانني بية الصِّ عن وماذا بكر. أبو وأولهم
الخمسة يقارب ما أي ٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠؛ النتيجة فتكون ألًفا، سبعون منهم كالٍّ يتبع ألًفا
وإن الحساب؟ عن يُغِني التقليد وهل تقريبًا؟ األرض سكان يعادل ما وهو مليارات،
أصحابه يستثني فريق كل وأن شيعي، أثٍر عىل أيًضا يدل الحساب من املعصومني استثناء
أولها أنها مع الحساب، يف أمة آخر اإلسالم أمة وتكون خصومه. فيه ويضع الحساب، بأن
إن أم قليلة أخطاءها ألن هل ِرصفة؟ موضوعيٌة أم كرم أم عدل هذا فهل والخري، الفضل يف
مبالية، وال ومغرَّبة ومجزَّأة ومستَغلة ومقهورة ومتخلِّفة محتلة أليست جسام؟ مسئولياتها
لألمم الحساب ترتيب سيكون هل الحق؟ يعرف ال ا ممَّ أسوأ وهو به، تعمل وال الحق تعرف
بأن العلم مع التاريخ؟ لتطور ومراعاًة العدل، إىل أقرب وهو األنبياء، ظهور لرتتيب طبًقا
كل من امُلحاَسبني أول الفضالء كان لذلك واملنتظرين! الواقفني أطول هو امُلحاَسبني آخر
وحدهم، الكفار حساب أو للكل، الحساب إنكار تم وإذا حسابًا. وأرسعهم وأسهلهم أمة،
فالحساب داخلها. من والعقاب الثواب عىل وتحتوي منها، يتجزأ ال جزء األعمال نتائج فألن
جهل َمن يُحاَسب وكيف بالفعل. ق تحقَّ قد يشء عىل صورية وإضافٌة خارجية زيادٌة هنا
الطبيعية أعماله عىل يُحاَسب قد برهانًا؟ عليه يجد ولم الكفار، حال وهو نظًرا، الحق
السؤال أي واملساءلة، الحساب ويكون وأخف.14 وأسهل أرسع بطريقٍة البديهي وعقله

ويدفعها صاحبها، وينادي امللك فيأخذها صاحبها، بعنق تلتصق العرش تحت خزائنه من لطري يقول 13
ص٥٨-٥٩). (العقباوي، بشماله منه ويأخذها الكافر، ظهر ثقب بعد أو بيمينه، له

(األصول، ميزان وال حساب ال املوزنية، وعند اآلخرة. يف الكفار حساب بالبرصة الساملية أنكرت 14
ص٢٤٥-٢٤٦).
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حتى املتََّهم من االعرتاف نزع يمكن حتى التحقيق، محرض وفتح األقوال، وأخذ والجواب،
عليه.15 التهمة تثبت

قبل امليزان الحساب. أمور يف ترتيب هناك إذ امليزان؛ يأتي واملساءلة الحساب وبعد
تكون وملاذا وكفتنَي؟ لسان ذو ميزاٌن هو هل هو: والسؤال الحساب.16 وبعد الرصاط
تسرتعي قيِّمة مادٌة والذهب قياس؟17 وحدات أي صنج؛ هناك وهل ذهب؟ من الكفتان
قياس فينضمُّ والنحاس، الحديد من أكثر والرشف العظمة عىل وتدل الخيال، وتُثري االنتباه،
كانت إذا املوزون؟ هو ما ولكن الشاهد، عىل الغائب قياس إىل واألوىل والرشف املرتبة
وليس لنوعها خفتها أو ثقلها جلد، من أو ورق من صحف رقائق؛ فهي األعمال صحائف
العباد خريات عليه مكتوب كاغٌد هو هل ويثقل؟ يخفُّ جسٌم املوزون هل فيها. للكتابة
املعيار ميزانًا، يشء لكل إن امليزان؟ به ح فيرتجَّ خفة أو ثقًال فيه هللا يخلق ثم ورشورهم،
للمعدودات، والعدد للمسافات، وامليل والفرسخ والذراع لألحجام، واملكيال والثقل، للخفة
أم األعمال املوزون هل السؤال: يظل ذلك ومع بها. يليق ما واألقوال األعمال وميزان
عىل حرب األعمال وهل مكتوبة؟ صحٍف يف تشخيصها أم والِقيم املعاني األعمال؟ صحائف
تكون قد الصحائف؟ وعدد الجلد أو الورق صنف عن وماذا صحائف؟ عىل ومداد ورق،
الرش كفة فرتجح غليظ، ورٍق عىل الرش وصحائف اف، شفَّ رقيٍق ورٍق عىل الخري صحائف
وقد قليلة، مساحٍة يف الكثري يُكتب فقد كتابته؟ وكيفية ونظامه الخط نوع وما الخري. عىل
يف الحسنات تُوَزن العربي. الخط فن يف معروف هو ما عىل كبرية مساحٍة يف القليل يُكتب

َمْسئُولُوَن﴾، إِنَُّهْم ﴿َوِقُفوُهْم أَْجَمِعنَي﴾، َلنَْسأََلنَُّهْم ﴿َفَوَربَِّك لقوله: اعتقاده يجب ا فممَّ املساءلة أما 15
ص٧٣٦). (الرشح، ِصْدِقِهْم﴾ َعْن اِدِقنَي الصَّ ﴿ِليَْسأََل

الرصاط قبل امليزان أن والغالب قوالن، الرصاط؟ بعد أو الحساب بعد الرصاط قبل امليزان هل 16

ص٥٥). الخريدة، رشح ص٦٥-٦٦؛ العقباوي، ص٦٥-٦٦؛ ص٦٠-٦١، (املطيعي،
ص١٨٤؛ الفقه، ص٣٢٦؛ (الِفَرق، حق امليزان إثبات السنة. أهل فأثبته امليزان؛ يف اختلفوا 17

ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (مقاالت، وكفتان لسان له .(٢٦٤ ج٢، (العضدية، حق امليزان ص١٠). اإلبانة،
وخفة ثقل به ليس فالعدل املجاز؛ عىل امليزان القايض وأثبت ص٦). (الكتاب، كفتان له امليزان
(النسفية، حق والوزن ص٨٦-٨٧). ج٤، (الفصل، ذهب من كفتنَي من ميزان ص٧٣٥-٧٣٦). (الرشح،
ِليَْوِم اْلِقْسَط اْلَمَواِزيَن ﴿َونََضُع النصوص: ومن ص٦٥-٦٦). (العقباوي، ولسان بكفتنَي ص١١٥).
(اإلرشاد، َمَواِزينُُه﴾ ثَُقَلْت ﴿َفَمْن ،(١٠٥ :١٨) َوْزنًا﴾ اْلِقيَاَمِة يَْوَم َلُهْم نُِقيُم ﴿َفَال ،(٤٧ :٢١) اْلِقيَاَمِة﴾

ص٣٧٩-٣٨٠).
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كفة كل يف يؤثِّر األعمال نوع وكأن ظلمة، من أخرى كفٍة يف السيئات وتُوَزن نور، من كفة
إثبات يمكن هل ولكن قيِّمة، أحكاٍم عن تعبريًا وتخييل تشبيه كله واألمر نوعه. من تأثريًا
عدم إن الحساب؟ يف األعراض تدخل وكيف لها؟ وزن ال ألنها األعراض وزن ونفي امليزان
أو الحيس امليزان إثبات إما املوقفان، يكون وبالتايل النفي؛ حجج أحد هو األعراض وزن
أخذها وكيفية تعليقها ومكان نوعها الصحف، تفصيل ويزداد املعنوي.18 امليزان إثبات
تعربِّ التي التشبيهية النور لغة وهي أسود. الكافر وكتاب أبيض، املؤمن فكتاب وقراءتها؛

رجحت ومن الجنة، دخل حسناته رجحت فَمن السيئات؛ األخرى ويف الحسنات، كفتَيه إحدى يف تُوَزن 18
املعالم، ص٥١-٥٢؛ ص٢٨، (اإلنصاف، األعمال ويزن ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (مقاالت، النار دخل سيئاته
قبيحة ُمظِلمٌة والسيئة العرش، يمني عىل الحسنات بها نورانية كفٌة ص٨٤–٨٦). الفقه، رشح ص١٣٤؛
األشاعرة، وعند ص٦٥-٦٦). (الدردير، املوزون تفاوت بها صنج هناك الكتب تُوَزن أن وقبل شماله. عىل
ُكتبت التي للصحف فالوزن ذلك؛ األشاعرة أجاز ص٢٦٤). ج٢، (املرجاني، األعمال صحائف املوزون
ص٩٤؛ (املطيعي، نفسها األعمال ال الكتب وزن والراجح ص٢٤٦). (األصول، آدم بني أعمال فيها

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف قيل وقد ص١١٥). اإلسفراييني،

األع��ي��ان أو ال��ك��ت��ب ف��تُ��وَزن وال��م��ي��زان ال��وزن ه��ذا وم��ث��ل

ص٧٩-٨٠؛ ج٢، البيجوري، ص٧٩؛ (الجوهرة،
ص١٤٢-١٤٣) السالم، عبد

وأيًضا:

االح��ت��م��ال أرج��ح ف��ي ألع��ي��ن��ه��ا األع��م��ال ك��ت��ب وزن ك��ذا

ص٩٤) (الوسيلة،

وأيًضا:

ُع��رف��ا ��ا ن��صٍّ ال��ق��رآن ف��ي ك��م��ا ال��ص��ح��ف��ا ال��ع��ب��اد أخ��ذ وواج��ٌب

ص٦١) املطيعي، ص٧٧-٧٨؛ ج٢، (الجوهرة،
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يف وتُعلَّق الكتب تأتي كيف ولكن والسيئة، للحسنة تشبيًها والظلمة النور بني التقابل عن
ثم صاحبها، عنق صحيفة كل تُخطئ فال العرش، تحت ِخزانة من الريح ها تطريِّ العنق؟
يف تأتي ال وملاذا التصويب! دقة بلغت الحد هذا إىل باليد. لهم فتُعطيها املالئكة تأخذها
بديهية حسناته ألن صحف؛ بال كرئيٍس بكر أبو ويدخل حركتنَي؟ عىل وتأتي مبارشًة اليد
بكر، أبي عند النص منهَجني؛ عىل كدليل بيمينه يأخذها من أول وعمر سيئاته. من وأكثر
بدر. يوم النبي حارب من أول ألنه بشماله؛ يأخذها من أول مسلم وأبو عمر. عند والواقع
فيأخذه يده، فيخلع ملك، فيجذبه بيمينه، كتابه ليأخذ يأتي دنيوية. ملواقف تصوير فهذا
بني الرصاع لتصوير املرسحية الحركات إىل أقرب فنية صورٌة وهي ظهره. وراء بشماله
صحيفة، يف مكتوبة هللا» إال إله «ال كانت وإذا والسيئة. الحسنة بني والتقابل والرش، الخري
شهادًة وليست مكتوبة، عبارة مجرد التوحيد عن اإلعالن وكأن السيئات، كل تُعادل فإنها
وماذا عليه؟ يُقرأ أم كتابه إنسان كل يقرأ وهل وبالفعل. باإلقرار والعمل، بالقول فعلية
والذي قراءتها؟19 وتتم الصحف تُكتَب لغة وبأية األصم؟ أو األعمى عن وماذا األمي؟ عن

وأيًضا:

وال��ص��ح��ي��ف��ة وال��م��ي��زان ك��ال��ك��ت��ب ال��س��م��ع��ي��ة س��ائ��ر ذل��ك وم��ث��ل

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،

أعظم اإلنسان حسنات كانت إذا ولكن كفتنَي، يف األعراض تُوَزن أن وأحالوا امليزان، بإثبات قائلون قال
الجنة. أهل من الرجل أن عىل دليًال رجحانها فكان األخرى، عىل الكفتنَي إحدى رجحت سيئاته من
ج٢، (مقاالت، النار أهل من الرجل أن عىل دليًال رجحانها كان السوداء األخرى الكفة رجحت إذا وكذلك
بأن األعمال تُوَزن الكرامية، وعند ص٣٠٢–٣٠٦). الغاية، ص١٠٠–١١١؛ االقتصاد، ص١٤٦-١٤٧؛

ص٢٤٦). (األصول، األعمال بعد هللا يخلقها أجساٌم تُوَزن
صاحبها، عنق صحيفة تُخطئ فال العرش، تحت ِخزانة من ها تطريِّ الريح العباد؟ صحف يدفع من 19

بعنق صحيفة كل فتُعلَّق الخزانة، من أوًال ها تطريِّ الريح أن بينهما الجمع كتابه. فيُعطى أحد كل
ص٧٧–٧٩؛ ج٢، (البيجوري، بأيديهم لهم وتعطيها أعناقهم، عن فتأخذها املالئكة تناديهم ثم صاحبها،
عىل القيامة يوم رجل يشخص اآلثار: بعض يف وقيل ص٦٠). الخريدة، رشح ص١٤٢؛ السالم، عبد
يف فيُوَضع قيل: وزنك. أحرض له فيُقال سيئات، مملوءة سجالٍّ ٩٩ عليه فيُعَرض الخالئق، رءوس
أعلم ال رب يا يقول: أو حسنة. فيه قال: حسنة؟ أو خبيئة لك تعلم هل له: فيُقال العبد. فيحار كفة،
جنب يف هذه تعني ما فيقول: األصبع، بقدر له فيخرج خبيئة. عندي لك بل تعاَل، فيقول: شيئًا.
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منًعا جربيل عىل أمينًا ميكائيل ويقوم وظيفته، ليست أنها مع جربيل هو األعمال يزن
وقد عنه؟ بدًال تزن املالئكة إىل ينظر أم بنفسه هللا يزن هل ولكن للخطأ،20 أو للسهو
هذا فهل النفس. عىل بالنفس الحكم وازن، إىل حاجة ما غري يف بذاتها األشياء بعض تُوَزن
السبب؟ وما أعظم؟ السيئات كانت ولو خاصًة الذات حساب يف األمانة تتوفر هل ممكن؟
املؤمن رغب لو وماذا به؟ ثقًة أو للمؤمن وامتحانًا بالءً أم هللا وترفع املالئكة انشغال هل
من ألًفا سبعون يُستثنى وملاذا امليزان؟ ووىف املكيال وأفاض الجنة يف مراتبه زيادة أيًضا
ميزاٌن هو وهل االختيار؟ يتم مقياس وبأي صحف؟ وال حساب بغري الجنة يدخلون امليزان
النوع؟ أو الجنس اسم يجمعها متشابهة ِعدة موازين هي أم الخلق، تعدد من بالرغم واحد
طبقة عىل والقسطاسسريًا للعدل حسية صورة مجرد امليزان تجعل التساؤالت هذه كل إن
مقررات إىل كله املوضوع إحالة ترفض وال البالغيني، عند اإلعجاز أساس وهي التخييل،
خارج كله املوضوع وجعل والنفي. اإلثبات جدل من للخروج السبيل هو فالتأويل العقول؛
األوىل. النظرية املقدمات يف العلم لنظرية طبًقا العلم تأسيس إلمكانية هدم البرشهو عقول

الخلف.21 إىل وخطوة اإلمام إىل خطوة حاصل، تحصيل الكيف يف التوقف ثم واإلثبات

﴿َوإِذَا الصحف: بنرش القرآن نطق وقد ص٥٢). (اإلنصاف، هللا» إال إله «ال فيها فإذا السجالت؟ هذه
ص٧٣٦). (الرشح، ْت﴾ نُِرشَ ُحُف الصُّ

ص٦٥-٦٦). (العقباوي، عليه أمني ميكائيل وعنده جربيل، األعمال يزن والذي 20

خارج «وهذا املطيعي: ويقول ص٣٧٩). (اإلرشاد، العقول» يف ذلك يستحيل «ال مثًال: الجويني يقول 21
امليزان إثبات ومكابرة. عناد فهو املعتزلة، ذهب كما العدل بتمام امليزان تأويل وأما البرش.» عقول عن
أن ألحد يجوز ال ص٦٠-٦١). (املطيعي، والحنطة الشعري موازين عىل قياس وال للكيفية إثبات غري من
من ميزان وأن الدنيا، موازين بخالف نحن وغريهما. واللسان الكفتنَي من به يُخِربنا لم ما هللا عىل يقول
أعظم الفريضة مصيلِّ ميزان وأن وزنًا، هذا فليس بلذَّاته؛ تصدَّق ن ممَّ أثقل بدينار أو بلؤلؤة تصدَّق
ال من الدنيا موازين ومن أخطأ. فقد الدنيا موازين عىل امليزان قاس من التطوع. مصيلِّ ميزان من
والرصاط العاملني، عىل امليزان الكيال أحمد حمل وقد ص٨٦-٨٧). ج٤، (الفصل، كالفرسطون له كف
ج٢، (امِلَلل، يضاده ما إىل الوصول عىل والنار البصائر، من علم إىل الوصول عىل والجنة نفسه، عىل
املوازين إن قالوا فقد واملعتزلة؛ جهم مثل البدع أهل من امليزان إبطال يأتي السنة، أهل وعند ص١٣٣).
وقالوا: امليزان، وأنكروا بوزن، وزنًا بأعمالهم، هللا يُجازيهم املجازاة، ولكنها وألسن، كفات بمعنى ليست
املعتزلة، عند ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (مقاالت، خفة وال لها ثقل ال األعراض ألن األعراض؛ وزن يستحيل
التفتازاني، ص٢٦٤؛ ج٢، (املرجاني، القضاء يف الظلم إىل امليل وعدم الحكم، يف العدل هو امليزان
زه جوَّ من ومنهم عقًال، أحاله من املعتزلة من ص١١٥). اإلسفراييني، ص١١٥-١١٦؛ الخيايل، ص١١٥؛
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دامت وما املالئكة. من وكتبة كتبة، فهناك معلَّقة، أو منشورة صحٌف هناك دامت وما
والسيئات، الحسنات لكتابة يكفي ال واحًدا ملًكا وكأن ملكان، فهناك صحيفتان، هناك
هناك يكون وكيف السيئات. تخطَّ أن لتستنكف الحسنات تخطُّ التي الكريمة اليد أن أو
األقرب والوظيفة؟ الشخص بني والفعل، الفاعل بني تناقًضا ذلك أليس للسيئات؟ مالك
الحسنات. لكتابة ويحزن السيئات بكتابة يَُرس الذي الشيطان يكون أن السيئات كتابة إىل
وبأي لغة؟ وبأي التسجيل؟ مكان اآلخرة يف أم الحدث مكان الدنيا يف الكتابة ستحدث وأين
ذلك يكون قد العباد؟ أفعال ن تُدوَّ حتى هللايشء علم عىل يخفى وهل قرطاس؟ أي ويف قلم؟
املالئكة يعرف وهل والعقود. والديون الوصاية كتابة يف للرشع وتنفيذًا للتدوين احرتاًما
والشعوب األمم عن وماذا اإلسالمية؟ لألمة واللهجات اللغات من وعديًدا والكتابة القراءة
من األفعال وهل األفعال؟ عىل للحكم مقاييس هناك هل وِقيمها؟ وأفعالها ولغاتها األخرى
ُمتشاِبك وهو الفعل تقييم يمكن وكيف والرش؟ الخري بني تصنيفها يسهل بحيث الوضوح
الجن عىل وهل نهاية؟ ال ما إىل مالك املالك عىل وهل والقيمة؟ القدرة بني والغاية، النية بني
يجد ال الذي الشمال ملك يفعل وماذا مالئكة؟ والصالحني واألولياء واألنبياء والشياطني
من اليمني ملك ينئُّ حني يف واملعصوم، والصالحني واألولياء واألنبياء للمالئكة يكتبه شيئًا
للكفار يكتبه شيئًا يجد ال الذي اليمني ملك سيفعل وماذا للحسنات؟ وتدوينه الكتابة كثرة
هل واملعايص؟ للسيئات كتابته كثرة من الشمال ملك ينئُّ بينما أعمالهم، حبطت وللذين
وعند والغائط البول أوقات يف اإلنسان يُفارقون الكتبة كان وإذا لألعمال؟ مساواة ذلك يف
فهل صورة، أو كلب أو جرس بيته يف كان ولو ذلك، دون ما يفارقونه وال والغسل، الجماع
عليه؟ التسجيل عدم ضامن وهو األوقات هذه يف أفعال من يشاء ما يأتي أن لإلنسان يمكن

عىل وامليزان الوزن من القرآن يف ورد ما حمل يجب قالوا: املعتمر، وابن ف كالعالَّ بثبوته يحكم ولم
حجتان: ولهم الحقيقي. الوزن آلة عىل ال أصًال، تفاوت فيه يقع ال بحيث واإلنصاف، العدل رعاية
الفقه، (رشح والكتاب والحساب امليزان املعتزلة أنكر لذلك ص٣٨٣). (املواقف، تُوَزن ال األعراض (أ)
يتَّفق ذلك أن والحقيقة ص٥٥). الخريدة، (رشح ومكابرة عناد السنة أهل عند املعتزلة وتأويل ص٨٦).
السيئات وإن منها، أعظم وتكون للسيئات، ُمحِبطة تكون الحسنات إن املوازنة يف املعتزلة قول مع
املعتزلة من جهم أنكر كما ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (مقاالت، منها أعظم وتكون للحسنات، ُمحِبطة تكون
الخلق فيه يزن ميزان هلل يكون أن الجهمية أنكر ص٧٠). اإلنصاف، ص١١٠؛ ص٩٨، (التنبيه، امليزان
تساويهما أو أحدهما رجحان ليُظِهر بالسيئات الحسنات يُقاِبل بملك ه فرسَّ امليزان أنكر من أعمالهم.

ص١١٥). (اإلسفراييني،
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هل مصاحبته؟ عىل ون ويُرصُّ الكتبة، مثل األوقات هذه يف العبد الحفظة يُفارق ال وملاذا
اإلنسان وهل اعتقاد؟ أو فعل أو قول من اإلنسان عن يصدر ملا أو الرضر، من يحفظونه
كان وإذا حفظة؟ وعليه لإلنسان املصائب تقع وكيف بنفسه؟ نفسه يحرس أن عن عاجز
والبحث النظر مهمته علم وهو العقائد، علم يف إدخاله فلماذا ذلك، كيفية يعرفون ال القدماء
حول التفصيالت تزداد وقد عنها؟22 للشبهات دفًعا عليها تقوم التي العقلية األسس عن
ا رسٍّ القلب كِذكر والنيات، واالعتقادات األفعال بل األقوال، ليس فاملكتوب والكتبة؛ املكتوب
حق عن إعالن فالكلمة األفعال؛ بمثابة هو ما األقوال من أليس ولكن بها، يعرفونها بعالمة
الكتبة تفعل وماذا واالعتقادات؟ النيات تُكتَب بينما األقوال تُكتَب ال وملاذا بفعل؟ وأمر
وماذا تمحوه؟ هل عنه؟ اإلنسان تاب بما تفعل وماذا يفعله؟ أن دون به اإلنسان يهمُّ بما
األفعال يف املسئولية الكتبة د تحدِّ وكيف تنسبها؟ األفراد ألي الجماعية؟ باألفعال تفعل
فهل تكليف، أفعال ليست ألنها ن تُدوَّ ال واملجانني بية الصِّ أفعال كانت وإذا املشرتكة؟

وجوب ص٨٨). ج٤، (الفصل، كيف أحد يدري وال حق، ألعمالنا املالئكة كتابة السنة، أهل عند 22

أو الرضر، من الحافظ هو هل الحافظ؟ يعني ماذا املالئكة. من وكتبة حفظة الشخص عىل بأن اإليمان
الكتبة بخالف العبد، يُفارقون ال الحفظة اعتقاد؟ أو فعل أو قول من اإلنسان عن يصدر ملا الحافظ
بيته يف كان ولو ذلك، دون ما يُفارقونه وال والغسل، الجماع وعند والغائط البول يف يُفارقونه الذين

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف قيل وقد ص٥٧-٥٨). ج٢، (البيجوري، صورة أو كلب أو جرس

يُ��ه��ِم��ل��وا ل��ن ح��ي��رة وك��ات��ب��ون ُوكِّ��ل��وا ح��اف��ظ��ون ع��ب��د ب��ك��ل
ن��ق��ل ال��م��رض ف��ي األن��ي��ن ح��ت��ى ذه��ل ول��و ف��ع��ل ش��ي��ئً��ا أم��ره ِم��ن
وص��ال ألم��ر ج��د َم��ن ف��ُربَّ األم��ال وق��لِّ��ل ال��ن��ف��س ف��ح��اس��ب

ص٥٧–٥٩) ج٢، (الجوهرة،

أيًضا: وقيل

ح��ي ك��ل أع��م��ال وك��ات��بَ��ي وال��ك��رس��ي ال��ل��وح ث��م وال��ع��رش
وي��وًم��ا ل��ي��ل��ة ح��ق��ب��ات دوًم��ا وح��اف��ظ��ي��ن وق��ل��م

ص٥٩-٦٠) (الوسيلة،
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اآلخر اليوم تاسًعا:

إذا خاصًة تقيِّمها، كيف الكفار؟ أفعال يف الكتبة تفعل وماذا يفعلون؟ وماذا كتبة؟ لهم
عرشة أو أربعة إىل اثننَي من العدد يزداد وقد النية؟ حسنة صادقٍة بأفعاٍل الكافر أتى
بل ونصب! تعب ينتابها املالئكة وكأن بالتناوب، بالليل وعرشة بالنهار عرشة عرشين، أو
حاجبَيه، عىل واثنان يَديه، بني واثنان شماله، عن وواحد يمينه، عن واحد أماكنها؛ وتتحدد
يحفظان ال شفتَيه عىل واثنان خفض، تكربَّ وإن رفع تواضع إن ناصيته، قابضعىل وواحٌد
لتدوين مفهوم والشمال فاليمني فاه! تدخل أن الحية من والعارشيحرسه الصالة، إال عليه
تفعل ما يكتبان هل حاجبَيه؟ وعىل يَديه بني امللَكني وظيفة ما ولكن والسيئات، الحسنات
فأين الصالة، عىل الحفاظ الشفتنَي عىل االثنني وظيفة كانت وإذا عيناه؟ تنظر وما يداه
يخرج ما وكل األقوال تدوين وظيفتهما إن أم ملَكني؟ إىل حاجة دونما والعزم النية ِصدق
فأين فمه، يف الحية تدخل أن من اإلنسان يحرس الذي العارش هذا أما الفم؟ من يدخل أو
وكيف ساحًرا؟ كان إذا إال فمه يف حية تدخل إنسانًا رأينا وهل تعني؟ وماذا الحية؟ هذه
يراجع وملاذا ِرسك؟ يف بهلوانات أو حواة وكأنهما والشفتنَي الحاجبنَي عىل امللكان يِقف
يُخطئ وهل سواه؟ ما ويلقى فعل بما يُقرَّ حتى خميس يوم كل امللكان ن دوَّ ما اإلنسان
بينهما، نزاع نشأ لو وماذا نفسه؟ عن لإلنسان النهاية يف الرقابة وتكون التدوين يف امللكان
بني شهود مجرد امللكان يعني قد الفصل؟ القول وملن الحكم؟ فمن واملالئكة، اإلنسان بني
الرشع.23 ويف الدنيا يف معروف هو ما عىل الشهود ورضورة العدل لقانون طبًقا وخلقه هللا
يشء كل تدوين من الحالية املجتمعات يف يحدث وما التدوين هذا بني صلة هناك تكون وقد
حركات من منه يبدو ما ورصد وأفعال، أقوال من منه يصدر ما وتسجيل اإلنسان، عىل
حياة عىل والتجسس التصنت وأجهزة املعلومات جمع وسائل شتى واستعمال وسكنات،
املتصنِّتني، عىل ومتصنِّتون الرقباء، عىل رقباء مجتمعاتنا ففي والعامة. الخاصة الناس
واآلخر رقيب فأحدهما امللكان؛ ى يُسمَّ وقد األعظم. الحاكم يد يف كلها الخيوط تتجمع حتى
فقد ال، أم مسميات إىل تشري هل األسماء، عن النظر وبرصف ونكري. بمنكر أسوًة عتيد،

يَديه، بني واثنان شماله، عن وواحد يمينه، عن واحد بالنهار؛ وعرشة بالليل عرشة آدمي ولكل 23

شفتَيه عىل واثنان خفضه، تكربَّ وإن رفعه تواضع فإن ناصيته؛ عىل قابض وآخر حاجبَيه، عىل واثنان
مختصة ليست الكتابة فاه! تدخل أن الحية من يحرسه والعارش محمد، عىل الصالة عليه يحفظان ليس
كان إذا حتى بها، يعرفونه بعالمة ا رسٍّ القلب كِذكر والنيات، واالعتقادات األفعال يف تكون بل باألقوال،
هللا بني شهود إنهم قيل سائره. وألغى رش، أو خري من بهما ما فأقرَّ وعمله، قوله عرض الخميس يوم

ص١٢٥-١٢٦). السالم، (عبد وخلقه
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

ثنائية كانت وملا والحفظ. الرقابة وظائف أشخاص إىل وليس وظائف، إىل األسماء تشري
السيئات، لكتابة والثاني الحسنات لكتابة فاألول الشعبي، الخيال يف أصيلة والرش الخري
ضعف املالئكة من عدًدا يتطلب وهذا وسيئاته. حسناته يدوِّنان حياته، طيلة يُالزمانه
يكون وقد اثنان. فرد لكل بالناس، يكفي حتى واملستقبل؛ والحارض املايض يف البرش عدد
صالة عند يتعاقبون أربعة املالئكة فتكون بالليل؛ واثنان بالنهار اثنان ملكان؛ فرد لكل
عدد يكون وبالتايل الليل؛ منتصف وبعد النهار منتصف بعد أي الصبح؛ وصالة العرص
عىل يقومان مات وإذا حيٍّا. دام ما عليه يتغايران وال البرش، عدد أضعاف أربعة املالئكة
إىل ويلعنانه مؤمنًا، كان إن القيامة يوم إىل ثوابه ويكتبان ويهلِّالن، ان ويكربِّ يسبِّحان قربه
والداعي وامُلقيم الحاكم دور إىل الكتبة دور يتعدى إذن دورهم كافًرا. كان إن القيامة يوم
الضبط من ملزيد واملكان الزمان يف األعمال يدوِّنان اللعنات. أو بالربكات الرش، أو بالخري
ملك بإذن إال شيئًا اليسار ملك يكتب وال اليسار، ملك عىل أمري اليمني ملك واإلحكام.
وملاذا عنها. يتوب اإلنسان فلعلَّ وقوعها؛ من ساعات ست بعد إال السيئة ن تُدوَّ ال اليمني.
ثم يشاء ما يفعل أن يف الحق اإلنسان ذلك يُعطي وهل أكثر؟ وال أقل ال تماًما ساعات ست
الفقهية الِحيل من نوًعا يُعتَرب ذاك إن أم بدقيقتنَي، الست الساعات انقضاء قبل عنه يتوب
باملوت املالك عليه يدعو ملاذا الست، الساعات انقضت ما فإذا األخالق؟ يف النية سوء أو
بني اشتباًها هناك أن والحقيقة العمر؟24 طول صداقة بينهما تنشأ ألم العداء؟ ويُناصبه
يصل وقد والعلم. الحفظ عن كنايًة وجعلها ومداد، وقرطاس وآلة بكاتبنَي الكتابة جعل
وقد ذقنه. أو عنقه أو عاتَقيه أو اإلنسان ناجذَي عىل معلََّقني امللَكني جعل حد إىل التشبيه
املالئكة كتب وهناك املحفوظ، اللوح كتب وهناك العباد، أعمال كتب فهناك الكتب؛ تتعدد
يف للحفظ رمًزا العرش تحت موضوعة الحفظة صحف العالم. يف الترصف أوامر بها التي

قربه عىل يقومان مات وإذا حيٍّا. دام ما يتغريان ال وعتيد، رقيب ملكان، عليه العباد من واحد كل 24

إذا القيامة يوم إىل ويلعنانه مؤمنًا، كان إن القيامة يوم إىل ثوابه ويكتبان ان، ويكربِّ ويهلِّالن يسبِّحان
عند يتعاقبون أربعة املالئكة فتكون ملكان؛ ولليلة ملكان فلليوم ملكان؛ وليلة يوم لكل وقيل كافًرا. كان
واألماكن. واألعوام والُجَمع باأليام العباد أعمال من يكتبون ما ويؤرِّخون الصبح، وصالة العرص صالة
بادر حسنة العبد فعل فإذا الثاني؛ عىل أمري األول اليسار. عىل السيئات وملك اليمني، عىل الحسنات ملك
أو يستغفر لعله ال؛ فيقول: اكتب. اليمني: مللك اليسار ملك قال سيئة فعل وإذا كتابتها، إىل اليمني ملك
باملوت عليه دعاء وهذا منه. هللا أراحنا اكتب له: قال توبة، غري من فلكية ساعات ست مضت فإذا يتوب.

ص٥٧-٥٨). ج٢، (البيجوري، بذلك يتأذيان ألنهما املعصية؛ مشاهدة عن ليتحوال
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اآلخر اليوم تاسًعا:

واللوح الحوادث، وقوع بعد فيها البعدي والتدوين الكتب هذه كل إىل الحاجة وما الخزانة.
فني تصوير مجرد هو ذلك كل من الهدف إن قبل؟ ِمن يشء كل فيه ن ُدوِّ قد املحفوظ
وأنه معروف، يشء كل بأن اإلنسان لتذكِّر أفعالها بكل النفس ومعرفة النفس، عىل للرقابة
حتى أو والحرام، الحالل ألفعال بالنسبة خاصًة ذلك ويحدث وتخفى. تُكتم هناك أرسار ال
بل نفسية، رقابًة تتطلب ال ألنها تُكتَب؛ ال فإنها اإلباحة أفعال أما والكراهة. الندب أفعال

طبيعة.25 عن تعبري مجرد
األعضاء أي باألفعال؛ قامت التي فالجوارح اإلنسان. عىل للشهادة الجوارح وإنطاق
أي األرض؛ إىل باإلضافة والجلد، والبرص والسمع واأللسن واألرجل األيدي مثل املبارشة
عىل يشهد الكل وزمانًا، مكانًا الفعل وميدان فالفاعل الزمان؛ أي والنهار؛ والليل املكان،
حية بنيًة له أن طاملا بمفرده عضو كل يشهد وقد لسان، بال األعضاء تتكلم وقد الفعل.
مبارشة ألنها أقوى؛ األوىل والشهادة عنه. الشهادة يف اللسان ينوب قد أو لسان، بال ويتكلم
فإن هللا، أنطقها أم الجوارح نطقت وسواء الشعبي. الخيال حيث من وأبلغ وسيط، وال
مبحث يف القدرة صفة إىل املوضوع ل لتحوَّ وإال أفعاله، يف اإلنسان عىل شهادتها هو املهم
النبوة رصيد أن وكيف الجوارح، إنطاق يف املعجزات رصيد أيًضا هنا ويبدو الصفات.
يف تدور الدنيا يف األفعال كانت فإذا الجوارح؛ إنطاق مثل العجماء فنطق املعاد؛ يف يصبُّ
من وابتداءً األشهاد، وأمام املأل عىل مكشوفة تصبح املعاد يف فإنها والكتمان، الرس نطاق

واملكان.26 الزمان يف البدن

املعصية. من استحى عِلم إذا العبد أن الكتابة فائدة الفقهي. الحكم وهو يُكتَب، ال املباح إن قيل 25

ناجذاه ومحلهما أويل، والتفويض والعلم، الحفظ عن كناية وليس ومداد، وقرطاس بآلة حقيقة والكتابة
ص٦٠، املطيعي، ص١٨؛ الجامع، ص٥٧–٥٩؛ ج٢، (البيجوري، عنقه أو شفتاه أو ذقنه أو عاتقاه أو
يحفظون حفظة عباده عىل هلل يكون وأن الكاتبني، الكرام جهم أنكر وقد ص٨٤). الحصون، ص٦٩؛

ص٥٣-٥٤). العقباوي، ص١٤٤؛ السالم، عبد ص١١١؛ ص٩٨، (التنبيه، أعمالهم
أن إال الحقيقة، يف هللا من الشهادة تلك بل ذلك، يجوز ال املعتزلة، وعند الجوارح. إنطاق العقائد من 26

الشجرة يف الكالم خلق كما العادة، طريق عن األشياء يف الكالم هللا يخلق توسًعا. الجوارح إىل أضافها هللا
كل عىل قادر وهللا الحياة، لوجود رشًطا ليست البنية ألن ممكن؛ الجوارح إنطاق ص٨٨). الفقه، (رشح
اللسان بدون وأرجلهم الكفار أيدي وتتكلم لسان، بدون متكلًِّما تشاهد ص١٣٤). (املعالم، املمكنات
والليل واألرض والجلد والبرص والسمع واألرجل واأليدي األلسنة شهادة ص١٦٧). (الدر، القيامة يوم
والجلود والبرص والسمع واألرجل األلسنة شهادة ص٧٧). ج٢، (البيجوري، الكرام والحفظة والنهار
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

واللوح والقلم، والكريس، العرش، (3)

ِسجل وبه واللوح، القلم وبعده والكريس، العرش الحكم؛ منصة القايضعىل َمناظر وكلها
الكرام.27 الكتبة أي والكاتبون؛ األعمال

ُعلوي الظالم، عكس نور من مصنوع الصغر، عكس والِعظم عظيم، جسٌم فالعرش
أخرض، لونها العادية. األحجار مقابل يف كريمة أحجاٍر من أي زبرجدة؛ من السفل، ضد
والنار الحمية لون وهو أحمر أو الصوفية، وللطُّرق النبي لعباءة ل املفضَّ الديني اللون وهو
فالتحديب االحتواء، عىل يدل ا ممَّ العالم؛ فوق قبة بل كرويٍّا، ليس والشيطان. والفاعلية
املالئكة تحمله والحمل. للعرش صورة وهي أربعة، أعمدته التقعري. من وأسمى أفضل
عند املالئكة رءوس تصل العظمة. يف زيادًة ثمانية اآلخرة ويف للعظمة، تأكيًدا كمحفة
وِعظم القامة طول عن تعبريًا السفىل؛ األرض يف وأقدامهم السابعة السماء يف العرش
وقرن قرن بني ما الوعل، كقرون قرونهم َماءِ﴾. السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت ﴿أَْصلَُها املهابة،
يدل الحامل وِعظم العرش. حمل عىل تقدر كي الجبهة اتساع عىل يدل ا ممَّ عام؛ خمسمائة
املقرن الوعل أن إال للمالك، وليس للشيطان القرن صورة أن ومع املحمول. عظمة عىل

دليل. بال وقول بالغيب رجم ذلك وكل كريمة.28 بدويٌة صورٌة

شهادة ص٩٢). ص٨٧، (الحصون، واألرض وجلودهم أعضائهم شهادة ص١٤٢). السالم، (عبد
السالم، (عبد الكرام والحفظة والنهار والليل واألرض والجلود والبرص والسمع واألرجل واأليدي األلسنة
عىل ،﴾… ﴿أَنَْطَقنَا وقوله: ،﴾… َعَليِْهْم تَْشَهُد ﴿يَْوَم الجوارح: نطق عىل دل وقد ص١٤١-١٤٢).
أعضائه من عضو كل يجعل أن (ب) عليه. فتشهد الجوارح، يف الكالم خلق هللا يقول أن (أ) وجَهني:
(الرشح، هو يكن لم عنه انفصل لو ألنه الوجه؛ هذا هاشم أبو واستبعد عليه. فيشهد بانفراده، حيٍّا

ص٧٣٧).
رة: املتأخِّ العقائد يف شعًرا ورد كما ذلك كل السنة أهل ويُثِبت 27

ح��ك��م ك��لٌّ ال��ل��وح وال��ك��ات��ب��ون ال��ق��ل��م ث��م وال��ك��رس��ي وال��ع��رش
اإلن��س��ان أي��ه��ا ع��ل��ي��ك ي��ج��ب اإلي��م��ان وب��ه��ذا الح��ت��ي��اج ال

ص٨٢) ج٢، (الجوهرة،

حمراء. ياقوتة من وقيل خرضاء. زبرجدة من وقيل نور. من قيل ُعلوي. نورانيٌّ عظيٌم جسٌم العرش 28
العالم، قبة هو بل كرويٍّا، ليس أنه والتحقيق بها. العلم لعدم حقيقته؛ بتعيني القطع عن اإلمساك واألوىل
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اآلخر اليوم تاسًعا:

السماء فوق به، ُملتِصق العرش، تحت نوٍر من عظيم جسٌم أيًضا فهو الكريس أما
األوىل الست السموات من وأرشف أعىل السابعة والسماء يتزحزح، ال معه ثابت السابعة،
خمسة فالعدد عام؛ خمسمائة مسرية والعرش الكريس بني سبعة، الرمزي للعدد طبًقا
والقصد اإلنسان. أطراف ويف والنرصانية اليهودية يف القديمة، الديانات يف رمزي عدٌد أيًضا
باملسرية والتقدير الوعل، جبهة اتساع مثل والعرش الكريس اتساع العظمة. عىل الداللة هو

املكانية.29 باملسافة التقدير من وأبعد أعظم الزمنية
من مصنوع املكتوبة، املادة وِعظم واللوح الكاتب مع يتناسق عظيم جسٌم والقلم
وهو الرياع، من مصنوًعا يكون وقد امُلعِتم. من أرقى والشفاف شفافة، مادٌة فالنور نور،
وتجميلها. الكتابة لتحسني الخطاط يستعمله الذي الدنيا بقلم أسوة يكون حتى القصب؛
مع يتفق األفعال يف فالجرب الجرب؛ عقيدة مع يتفق جربيٌّ القلم وكأن يشء، كل يخطُّ
علًما يكتبون الذين الكتبة عند األعمال صحائف يتناقضمع وهذا املعاد. أمور يف التجسيم
من أرشف بكتابته هللا أمر الذي القبيل والعلم قبليٍّا. علًما القلم هذا يكتب حني يف بعديٍّا،

الكتبة.30 عند البعدي العلم
كل العالم يف بالترصف املوكَّلني املالئكة صحف يف ما يدوِّنون الذين هم والكاتبون
ويضعونه املتفرِّقة، الصحف يف كتبوا ما جميع به واحًدا كتابًا يدوِّنون ثم بأول، أوًال عام
وصحف الدنيا، يف امللكان يدوِّنها التي األعمال صحف كتب: ثالثة إذن هناك العرش. تحت

اآلخرة. يف والعظمة الجالل لزيادة ثماٍن؛ اآلخرة ويف أربعة، الدنيا يف املالئكة تحمله أربعة، أعمدة ذات
بقر أي الوعل؛ كقرون وقرونهم السفىل، األرض يف وأقوالهم السابعة، السماء يف العرش عند رءوسهم
األجسام. بجميع ُمحيط كروي إنه وقيل عام. خمسمائة منتهاه إىل أحدهم قرن أصل بني ما الوحش،
ص٦٩). املطيعي، ص٦٨؛ الدردير، ص٦٨؛ العقباوي، ص٨٢؛ ج٢، (البيجوري، التحقيق خالف وهذا
مسرية وبينها وبينه السابعة، السماء فوق به، ُملتِصق العرش، تحت نورانيٌّ عظيٌم جسٌم الكريس 29
للحسن خالًفا العرش غري وهو بها. العلم لعدم حقيقته بتعيني الجزم عن اإلمساك واألوىل عام. خمسمائة

ص٦٨). العقباوي، ص٨٢-٨٣؛ ج٢، (البيجوري، البرصي
قيل القيامة. يوم إىل يكون وما كان ما يكتب أن وأمره هللا خلقه نوراني، عظيٌم جسٌم القلم 30

ص٨٢-٨٣؛ ج٢، (البيجوري، حقيقته بتعيني الجزم عن اإلمساك واألوىل القصب. وهو الرياع، من وهو
ص١٤٤). السالم، عبد
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

تحت األوامر هذه فيه تُجَمع وكتاب عام، كل أوامرهم الكاتبون فيها يكتب التي املالئكة
خزانته.31 يف هللا عند جامعٌة أخرى نسخٌة العرش،

عىل بالقلم املالئكة من أحد فيه يكتب ال ألنه للكتبة؛ وال للكاتبني ليس فإنه اللوح أما
نور، من أيًضا مصنوع اإللهية. القدرة بمجرد فيه يُكتَب ولكن وخط، وبمداد قرطاس،
خرضاء؛ زمردة به واآلخر حمراء، ياقوتة به أحدهما وجهان؛ وله الظالم، من أرشف فالنور
أو الرصاص أقالم من أرشف وهو القوم، وعلية األغنياء أقالم مثل ُمزرَكش قلٌم إنه أي
واللون الدول. بني املعاهدات بها ع وتوقِّ النخبة، بها تتهادى الناس، عامة عند الجافة األقالم
الشفق لون األحمر واللون وبيارقه، الصويف ووشاح النبي عمامة لون قديس، لوٌن األخرض
فيه يُكتَب العرش. يف املوجودان نفسهما الكريمان الحجران وهما والهيجان،32 والفورة
كعلٍم األعمال صحف يف الكتبة ويكتبها الحوادث، تقع أن قبل اإللهي العلم القبيل، العلم
كعلٍم الكتبة يكتبها األعمال صحف األعىل: إىل األدنى من كتب أربعة إذن هناك بعدي.
كل لهم هللا أوامر الكاتبون فيها يكتب التي املالئكة وصحف األفعال، حدوث بعد بعدي
هذه فيه تُجَمع الذي والكتاب األعمال، تكليف من كنوع املحفوظ اللوح من ينقلونها عام،
صاحب أرشيف يف الدنيا يف يحدث وكما هللا، خزائن يف العرش تحت ويُوَضع كلها األوامر
اإللهي العلم اإللهية القدرة فيه تضع الذي املحفوظ اللوح وأخريًا الديوان، رئيس أو العمل
الجزم عن باإلمساك القدماء دعوة وإن األذهان. يف فقط وليس األعيان يف فيكون مدوَّنًا،

بالغيب. ورجم الشاهد، عىل للغائب قياس ذلك كل أن تعني اليقني عن

الرصاط (4)

العقاب، أو بالثواب والحكم الحساب انتهاء بعد النار إىل أو الجنة إىل الطريق هو والرصاط
أوسع ومن مبارشًة النار أو الجنة منهما كلٌّ يدخل أن يستطيع ال الكافر أو املؤمن وكأن

املالئكة صحف من والكاتبون عام، كل العالم يف بالتعرف املوكَّلني املالئكة صحف فيما الكاتبون 31
ص١٤٤). السالم، عبد ص٨٢-٨٣؛ ج٢، (البيجوري، العرش تحت يُوَضع كتابًا

جسٌم وهو القدرة، بمجرد فيه يكتب القلم بل فيه، تكتب لم املالئكة ألن للكاتبني؛ معموًال ليس اللوح 32
الجزم عن اإلمساك اآلن. فيه ويكتب القيامة، يوم إىل يكون وما كان ما هللا بإذن القلم فيه كتب نورانيٌّ
يعلمه ال حكم ذلك وكل خرضاء. زمردة والثاني حمراء، ياقوتة أحدهما وجهان؛ له قيل فيه. اليقني عن

ص٦٩). املطيعي، ص١٤٤؛ السالم، عبد ص٨٢-٨٣؛ ج٢، (البيجوري، هللا إال
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العالم إىل إما املحكمة قاعة من خروًجا الرصاط، هو طريق يف للمرور بد ال بل األبواب،
باملؤمن إجحاًفا ذلك يكون قد ُمذِنبًا. كان إذا السجن ظلمات إىل أو بريئًا، كان إذا الفسيح
ال وحتى بالرصاط، املرور دون العالم رحابة إىل املحكمة قاعة من يقفز أن يود الذي
الجنة إىل ممدوًدا يكون وكما الطويل. الدهليز يف السري يستحق الذي الكافر مع يتساوى
وقد فقط، النار إىل ممدوًدا يكون وقد األعراف، مثل بينهما ممدوًدا يكون قد فإنه والنار،
ثانيًا. والجنة أوًال النار والجنة؛ النار بني ممدوًدا يكون وقد جهنم، فوق منصوبًا يكون
ال حتى للكافرين؛ ومعرب للمؤمنني معرب معربان؛ القاعة مخرج منذ يكون أن واألفضل
معربًا وليس جهنم، ظهراني بني الرصاط يكون وقد الحساب. بعد بالكافر املؤمن يختلط

فوقها.
األقرب جهنم؟ خالل من الجنة إىل ويمر فيه يسري كي املؤمن ذنب ما الحالة، هذه ويف
العذاب املقصود كان إذا إال تعذيبًا أو قذًفا النار إىل يذهبون بل الكفار، عليه يمر أال
عىل لهم وتمرينًا الجنة إىل تشويًقا املقصود كان إذا إال املؤمنون عليه يمر وأال البطيء،
طريًقا الرصاط يكون وقد العني. الحور رؤية عند عصبية بصدمٍة يُصابوا ال حتى النعيم؛
ألهل والثاني السعادة، ألهل األول يرسى. وطريٍق يمنى طريٍق طريَقني؛ إىل يتشعب واحًدا
وهي الشعرة، من وأدق السيف من أحد فهو حجمه، أو شكله إىل بالنسبة أما الشقاء.33
يحمل أن الرفيع الخيط هذا مثل يستطيع فهل العجب. وتُثري الخيال تُلِهب شعرية صورٌة
وفيه صعبًا عليه السري كان وإذا آخرها؟ حتى الخليقة أول من كلهم والكفار املؤمنني
يتحمل أن يستطيع هل وحدهم؟ الكفار عليه يسري وال املؤمنون عليه يسري فلماذا مهلكة،
يف يتعلق أين نهايته؟ وما بدايته؟ وما تحمله؟ قوة وأي طوله؟ وما جمعاء؟ اإلنسانية ثقل
حوامل هناك تكون أن دون ذلك يمكن وهل الحمل؟ ثقل يتقوسمن وهل والنهاية؟ البداية
وما وهرولة؟ فراًرا شديد، زحام والوقت عليه الناس يسري كيف واآلخر؟ الحني بني أخرى

ص٣١٣؛ (الِفَرق، الرصاط إثبات ص١٣). الفقه، (رشح بالرصاط فاإليمان الرصاط؛ السنة أهل يُثِبت 33
ص٨٧-٨٨؛ الفقه، (رشح الرصاط عىل املرور ص٣٢٢). ج١، مقاالت، ص٥١-٥٢؛ ص٢٨، اإلنصاف،
الجنة إىل الطريق هو هل الرصاط، يف واختلفوا ص١٠). اإلبانة، ص١١٦؛ النسفية، ص١٣٤؛ املعالم،
ص٢٦٤). ج٢، (الدواني، جهنم؟ متن عىل ممدود جٌرس هو أو ص١٤٦)، ج٢، (مقاالت، النار؟ وإىل
بني جهنم متن عىل ممدود جٌرس رشًعا هو ص٢٦٤). ج٢، (الدواني، جهنم ظهر عىل ممدود جٌرس
(الفصل، جهنم ظهراني بني الرصاط يُوَضع ص٥٤). الخريدة، (رشح بينهما جهنم ألن والجنة؛ املوقف

ص١٨٠). ج٤، (البيجوري، النار وطريق الجنة طريق به املراد ص٨٧-٨٨). ج٤،
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وأدق السيف من أحدَّ يكون وكيف وجنٍّا؟ إنًسا وأولياء؟ أنبياء وكباًرا؟ صغاًرا الرتتيب؟
الصورة التناقضيف إىل تلتفت ال املبالغة أن يبدو واالتساع؟ الضيق يف ويختلف الشعرة من
وهو وهبوًطا صعوًدا الخيط يُقاس وكيف وعريًضا. طويًال الطريق يكون أن املهم الفنية.
الناس ويختلف عليه.34 التسلق وبني الجبل عىل السري بني فرق هناك رأسيٍّا؟ ال أفقيٍّا ممتد
مثال الريح، اجتياز يجتازه من فمنهم عمله؛ حسب كلٌّ عليه، السري يف الرسعة حيث من
بطء مثل ببطء الكافر عليه يسري وباملقابل نصب، وال تعب بال الخاطف والربق األنبياء،
السري عذاب وهل البطء؟ هذا بمثل وهو النار إىل الكافر سيصل ومتى له. تعذيبًا السلحفاة
نعيم الرصاط عىل الحالة هذه مثل يف التباطؤ إن النار؟ طريق من أعظم الرصاط عىل
الرصاط طول يزداد وأن يتباطأ أن للكافر األصلح من إنه بل النار. لهيب إىل بالقياس
الربق مثل الرسعة، يف عليه العبور أشكال اختالف إن اإلمكان. قدر الحريق لوقت إبعاًدا
الوجه، عىل الجر أو اليَدين أو الرجَلني عىل والحبو وامليش والسعي والجواد والطري والريح
شعوري موقٌف وهو النار. أو الجنة إىل سريًا لألعمال طبًقا األحكام اختالف لتصوير
حسابًا وليست كيفية ورؤيٌة موضوعيٍّا، وصًفا وليس ذاتي إحساس ماديٍّا، موقًفا وليس
من ومنهم األزمان، يف عليه يمر من منهم منه. كاملسافة شعوري الرصاط عىل الزمان كميٍّا.
املكان ويتحول بالزمن تُقاس فاملسافة والسلحفاة؛ أشيل مثل واألعوام األعوام فيه تستغرق
النار؟35 أو الجنة اإلنسان يدخل فمتى سنة، آالف ثالثة عليه املسري كان وإذا زمان. إىل

الشعرة من أدق ص١٤٦). ج٢، (مقاالت، يشاء من عليه هللا ي ينجِّ السيف، من وأحدُّ الشعرة من أدق 34
من وأدق السيف من أحدُّ بأنه وصفوه كما ال الطريق، هو ص٢٦٤). ج٢، (الدواني، السيف من وأحدُّ

ص١٤٦). ج٢، (مقاالت، عليه السري الستحال كذلك كان ولو الشعرة،
األنبياء والغاية. الذات بحسب ممكن عليه العبور والكفار. املؤمنني من الخالئق جميع عليه يجوز 35

ج٢، (الدواني، الهابة كالريح ومنهم الخاطف، كالربق فمنهم ونصب؛ تعب غري من عليه يجوزون
يداه، وتعلق رجاله تجوز من ومنهم كالجواد، هو من ومنهم املؤمن، وغري املؤمن عليه يعُرب ص٢٦٤).
الجنة إىل عليه للمرور والكفار املؤمنون يِرده ص٣٨٣-٣٨٤). (املواقف، وجهه عىل يُجرُّ من ومنهم
الكفار إن قيل األعمال. باختالف واالتساع الضيق يف مختلف أنه األظهر ص٥٤). الخريدة، (رشح
عليه املارُّون ال. وبعضهم يمر بعضهم وقيل األمر. أول من النار إىل بهم يؤَمر بل عليه، يمرون ال
كلمح يجوزه من منهم أقسام؛ عىل وهم جهنم، نار يف الوقوع من ناٍج بعمله سالٌم منهم مختلفون؛
كالجواد ومنهم كالطري، ومنهم العاصف، كالريح ومنهم الخاطف، كالربق يجوزه من ومنهم البرص،
األعمال يف تفاوتهم قدر عىل حبًوا، عليه يمر من ومنهم يميش، من ومنهم سعيٍّا، يسعى ومنهم السابق،

ص٥٤). الخريدة، (رشح املعايص عن واإلعراض الصالحة
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وكما بالزمان، أسوة شعوريٌّ فاملكان النار؛ أهل عىل ويضيق الجنة أهل عىل الرصاط يتسع
املؤمن عىل القرب يف طاقة تُفتَح وكما الكافر، عىل وتضيق املؤمن عىل القرب جدران تتسع
النار، يف للوقوع الكفار فتدفع املالئكة، تتدخل الرصاط عىل السري وأثناء الكافر. ويختنق
وملاذا املالئكة! شيم من العذاب يف واإلرساع القسوة وكأن واألقدام، بالنوايص مكبَّلون وهم
مساندتهم األقل عىل أو الوقوع، من وحرصهم املؤمنني عن للدفاع أخرى مالئكٌة تتدخل ال
ثمار من يتدىل ما منها يأكلون مائدة عليه للمؤمنني يُوَضع األمان؟ بر إىل يصلوا حتى
الذي الرصاط عىل املوائد تُنَصب وكيف اختباًرا. أو امتحانًا وليست وليمة، وكأنها الجنة،
الرصاط فوق من والناس املوائد تُوَضع وكيف الشعرة؟ من وأدق السيف من أحدُّ هو
طابوران هناك كان إذا إال والكافرين املؤمنني بني التمييز وكيف اآلخر؟ تلو الواحد طوابري
خاصًة للجوع، درءًا املؤمن مائدة عىل فيقعد الكافر يزاحم ال وحتى فريق، لكل منفصالن
الرصاط عىل الكافر يقع وقد الحساب؟ قبل املوقف يف الحوض من الرشاب ُحرم قد وأنه
أعواًما ويسري فيعتدل يَديه، بكلتا به فيتشبَّث مسمار، وكأنه به كالليبه تشابكت ما إذا
النظارة بعواطف وتالعب املشاهدين، النتباه جذب األمر وكأن ذلك بعد ينجو وقد وأعواًما.

36.Suspense التعليق باسم املرئية الفنون يف معروف هو كما
بعد. تنتِه لم املحاكمة وكأن أسئلة، يشبعوا لم الناس وكأن الرصاط، عىل أسئلة وهناك
أية تمثِّل وال إنسان، كل يعرفها والحج، والزكاة والصوم الصالة عن سهلة أسئلٌة وهي
وحقوقهم. الناس ظلمات عن فقط األسئلة بعض اختبار. أو ابتالء أو امتحان أو صعوبة
املوكول هو ألنه أبلوه؛ فيما شبابهم وعن أفنوه، فيما عمرهم عن الناس جربيل ويسأل
املوكول هو ألنه جربيل؛ مع يسأل وميكائيل به. عملوا ماذا علمهم وعن والعلم، بالوحي

كل ص٦٣–٦٥). (العقباوي، واألقدام بالنوايص مكبَّلني النار يف املوقف من املالئكة ترميهم بعضهم 36

فيسقط، كالليبه تخدشه من ومنهم مروًرا، أرسع كان خاطره عىل مرَّت إذا عنها إعراًضا أرسع كان من
(رشح جهنم نار يف فيسقط السالم غري ومنهم أعوام، بعد ويجاوزه ويمر فيعتدل، بها يتعلق ولكن

شعًرا: قيل وقد ص٨٧-٨٨). الفقه، رشح ص٥٤؛ الخريدة،

وم��ن��ت��ل��ف ف��س��ال��ٌم م��روره��م وم��خ��ت��ل��ف ف��ال��ع��ب��اد ال��ص��راط ك��ذا

ص٨٠-٨١) ج٢، (الجوهرة،
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

يتدخل وأحيانًا الرصاط؟37 عىل املؤمنني سؤال وميكائيل جربيل وظائف من وهل باآلجال.
عىل واملصادفة هللا وكأن للمصادفة، ذلك يرتك أو امُلطَلقة، بإرادته يشاء من إلنقاذ نفسه هللا
عوامل من ترجيح هناك دام ما الرصاط من الحكمة وما حة. مرجِّ كعوامل نفسه املستوى
حسناته تساوت من فيه يسري الذي باألعراف الرصاط ويختلط املصادفة؟ أو هللا خارجية؛
أو الجنة فيُدِخله عليه هللا يتفضل قد النار. أو الجنة يدخل أن يستطيع وال سيئاته مع
يف فإنه العدل؛ إىل أقرب األول والرتجيح النار. إىل أو الجنة إىل إما للمصادفة، يُرتَك قد
املصادفة إىل األمر ترك أما الطبيعة. إىل أقرب ألنه الخري؛ يتغلب والرش الخري تساوي حالة
والحقيقة النار.38 يف وقع إن للرش وتغليب الجنة، يف وقع إن الخري لطبيعة إنكار فإنه
الطريق مجرد يعني بل القدماء، يصف ما عىل حسيٍّا ًما مجسَّ شيئًا يعني ال الرصاط أن
موضوعة أو ضعيفة تكن لم إن بذلك تُوحي قد التي الروايات تأويل إىل سبيل وال املستقيم.
إرجاء والتفويضمجرد الخلف. إىل وخطوة الوراء إىل خطوة والتوقف الشعبي. الخيال من
وتفويضها؛ الظاهرة عىل اإلبقاء أفضل، وأيهما األقدر. اآلخر إىل وإحالته للموضوع وتأجيل
العقائد هذه دخلت وقد إنسانيٍّا؟ عقليٍّا تأويلها أم الجهل، إعالن ثم الخطأ يف الوقوع أي
عليه وقامت األشعرية، به ازدوجت عندما التصوف كتب من رة املتأخِّ الرشوح إىل كلها
دام ما للمعراج مقدمة فالرصاط البداية. يف قامت منه الذي العقيل أساسها ضعف أن بعد
الصوفية.39 واألذواق العقلية التحليالت بني فرق وهناك وصعوًدا. وسريًا عبوًرا كله األمر
الدنيا يف املعجزة وإيثار الصفات، إىل باملعاد عود لُهو امُلطَلقة اإللهية القدرة إىل اللجوء إن

أجاب وإن النار، يف يسقط كافًرا لكونه يُجبهم لم فمن أوله، يف ذلك عن تسأل مالئكة الرصاط عىل 37

الزكاة، عن وآخرون الصوم، عن يسألون مالئكة ثم الصالة، عن يسألون مالئكة وبعدهم منهم. نجا
الناس يسأل وجربيل الناس. ظالمات عن وآخرون والغسيل، الوضوء عن وآخرون الحج، عن وآخرون
يسأل وسطه يف وميكائيل به. عملوا ماذا علمهم وعن أبلوه، فيما شبابهم وعن أفنوه، فيما عمرهم عن
بالعفو فيه هللا يحكم حتى الرصاط، عىل ُحبس تقدَّم ا ممَّ يشء عن املؤمنني من يُجب لم فمن جربيل، مثل
ص٦٣–٦٥). (العقباوي، عربي» «ابن األكرب الشيخ كالم من وهذا الكفر. غري غفران وجائٌز غريه، أو

ص١٤٦-١٤٧). ج٢، (مقاالت، الجنة فأدخله عليه هللا ل تفضَّ وسيئاته حسناته تساوت ومن 38

مثًال عربي ابن ويصفه عربي. ابن خاصًة الصوفية، كتب من رة املتأخِّ العقائد رشوح من كثري تؤخذ 39

فكيف هبوطه، صعوده وساوى قلت إن استواءً. سنة وألف هبوًطا سنة وألف صعوًدا سنة ألف طوله بأن
حسن، وصوٍت وملبس ورشب أكل يف هللا شاء ما يمكثون الرصاط بعد عربي: ابن يقول الجنة؟ يدخل

ص٦٣-٦٤). املطيعي، ص١٤٣-١٤٤؛ السالم، (عبد براحة عليه فيصعدون املعراج، لهم يُنَصب ثم
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اآلخر اليوم تاسًعا:

واأللعاب ك الرسِّ يف الحال هو كما الحبل عىل السري املعاد معجزات إحدى وكأن واآلخرة،
املحاكمة. بعد جهنم إىل العبور مجرد بل جرس، عىل املرور يعني ال الوجود وإن البهلوانية.
تأصيل وبالتايل معنًى؛ إىل اليشء تحويل عىل قادر التأويل فإن اإلنكار إىل اإلثبات أدَّى فإذا

العقليات.40 من بالسمعيات واالقرتاب العقائد

ص٨٧-٨٨). الفقه، رشح ص٧٠؛ اإلنصاف، ص١١٠؛ ص١٩٨، (التنبيه، الرصاط واملعتزلة جهم أنكر 40
فإيجاده ذلك، مثل عىل العبور يمكن ال بأنه كني متمسِّ الجبار، عبد القايض منهم املعتزلة، من كثري أنكره
ص٢٦٤؛ ج٢، (الدواني، القيامة يوم عليهم عذاب وال والصالحني، األنبياء تعذيب ففيه أمكن وإن عبث،
من املعتمر بن وبرش الهذيل أبو زه وجوَّ والجواز، للوقوع املعتزلة أكثر أنكره ص١١٦). التفتازاني،
أن يجوز للمؤمنني تعذيبًا بكونه التسليم عىل وإثباته نفيه يف الجبائي قول واختلف بالوقوع. حكم غري
بكثرتها املرور ويطول عليها يمر كأنه يُنِكره من عند الرصاط وتأويل الذنوب. من لتطهريهم يكون
عىل ذلك إبقاء السنة، أهل بعض وعند ص٦٣–٦٥). الدردير، ص١١٦؛ (اإلسفراييني، بقلتها ويقرص
وعند ص٨٧-٨٨). الفقه، رشح ص٥٤؛ الخريدة، (رشح املعتزلة تأويل من أفضل وتفويضه ظاهره
الهواء، يف الخطو يستحيل ال فإنه بسقوطه؛ خفاء ال الرصاط يف السنة أهل ذكره ما اآلخر، البعض
(اإلرشاد، الدنيا دار يف املوتى وإحياء البحر، وفلق حية، العصا بقلب االعرتاف مثل املاء، عىل وامليش
الغاية، ص١١١؛ (االقتصاد، يشء كل عىل قادر هللا أن السنة، أهل من ثالث فريٍق وعند ص٣٧٩-٣٨٠).
يف رجلهم سيُِزل هللا بأن ويخوِّفونهم عليهم، ويدعون نفاته، الرصاط ُمثِبتو ويتوعد ص٣٠٢–٣٠٥).
يف قدمه دحضت ذلك أنكر من ص٢٤٦). (األصول، محالة ال الرصاط عن يزلُّ الرصاط فُمنِكر الرصاط!
الطاعات، عىل األدلة هو أو الواضح، الطريق هو لغًة الرصاط إن ص٣٤٨). (الِفَرق، جهنم يف الرصاط
عن ويُحكى النار. واستحق هلك ركبها من املعايص، عىل واألدلة الجنة، إىل وأفىض نجا بها ك تمسَّ من
واالجتناب املقبحات هذه وقبح بها، والتمسك الواجبات هذه وجوب عىل الدالة األدلة هو الرصاط أن عباد
َمْقِضيٍّا﴾ َحتًْما َربَِّك َعَىل َكاَن َواِرُدَها إِالَّ ِمنُْكْم ﴿َوإِْن مثل: النصوص، بعض عىل القدماء ويعتمد منها.
عليه واألنبياء منزلة، دحض جهنم متن عىل الرصاط «يذهب مثل: األحاديث، بعض وعىل ،(٧١ :١٩)
الوحي أصل ويف ص٦٣–٦٥). الدردير، ص٥٢؛ (اإلنصاف، عليه» يمرون والناس سلِّم. سلِّم يقولون:
املجازي، املعنى عىل يدل ا ممَّ «املستقيم»؛ بصفة موصوف مرة ٣٣ منها مرة، ٤٥ «الرصاط» لفظ ذُكر
أو َعَليِْهْم﴾، أَنَْعْمَت الَِّذيَن اَط ﴿ِرصَ مثل: والباقي نفسه، املعنى وهي السوي، الرصاط بمعنى مرات ٣
اِط ﴿ِرصَ مقابل يف الهداية طريق إىل يشري أيًضا فإنه اْلَحِميِد﴾، اِط ﴿ِرصَ أو اْلَحِميِد﴾، اْلَعِزيِز اِط ﴿ِرصَ
وصفه ما يعني وال استعماالته، كل يف الطريق يعني فالرصاط الغواية. طريق يعني الذي اْلَجِحيِم﴾

وتشبيه. تجسيم من رة املتأخِّ العقائد ُرشاح
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والنار اجلنة عاًرشا:

دار والنار للمتقني، دار فالجنة النار؛ والكفار الجنة املؤمنون يدخل الرصاط، بعد
طبًقا عقاب والنار ثواب الجنة بل انتقاًما، النار وليست ًال، تفضُّ الجنة ليست للفاسقني.1
وعذاب الجنة نعيم إن بل العالم، من جزء ألنهما مخلوقتان؛ وهما االستحقاق.2 لقانون

يقول أن عليه االعتقاد يصح وما التوحيد أصل ص١١). ،٩ (اإلبانة حق والنار الجنة السنة، أهل عند 1

بالجنة اإليمان فضل ص١١٦). (النسفية، حق والنار الجنة ص١٣). (الفقه، والنار وبالجنة … آمنت
(الكتاب، الجنة إال هللا بوجه يُسأل ال ص١٠). (الكتاب، والنار الجنة قرب ص٦). (الكتاب، والنار

شعًرا: رة املتأخِّ العقائد يف قيل وقد ص٨٨). الحصون، ص١٥٤-١٥٥؛

ِج��ن��ة ذي ل��ج��اح��د ت��ح��ل ف��ال ك��ال��ج��ن��ة أُوج��دت ح��ق وال��ن��ار
ب��ق��ي م��ه��م��ا ��م م��ن��عَّ م��ع��ذَّب وال��ش��ق��ي ل��ل��س��ع��ي��د خ��ل��ود دار

ص٨٣-٨٤) ج٢، (الجوهرة،

تفضل أنه (ب) ثواب. أنه (أ) مقالتنَي: عىل ثواب؟ أو تفضل هو هل الجنة؛ نعيم يف املعتزلة اختلفت 2
ال عقاب النار ويف جزاءً، يكون ال ثواب الجنة يف يكون أن يجوز الجبائي، وعند ص٢٩٥). ج١، (مقاالت،
ويتفضل الجنة يف الخلق هللا يبتدئ أن يجوز كان هل املعتزلة، اختلفت ص١٨٩). (الِفَرق، عقابًا يكون
ال هللا ألن ذلك؛ يجوز ال املعتزلة أكثر قال (أ) مقاَلني: عىل شيئًا؟ يكلِّفهم وال األذوات دون باللذات عليهم
يكلِّفهم أال يجوز وال الثواب، منزلة املنازل وأعىل املنازل ألعىل إال عباده يعرض أن حكمته يف عليه يجوز
لهم أباح قد اللهاهلل لكان مأمورين بها يكونوا لم فلو مضطرين، إليها يكونوا أن ويستحيل املعرفة، هللا



(٤) الثورة إىل العقيدة من

اإللهية القدرة وكأن النار، يف والعذاب الجنة يف النعيم هللا خلق فقد كذلك؛ مخلوقان النار
يذوق أن من حتى وتمنعه النار، يف وعذابه الجنة يف نعيمه تخلق باملرصاد، اإلنسان وراء
جنس من الجزاء طبيعي، كقانوٍن استحقاق عن النار عذاب ينال وأن بنفسه، الجنان نعيم
اإلنسان قدر وإن النار، أهل أو الجنة أهل نعيم يُنِقص أو يزيد أن يقدر ال وهللا األعمال.

االستحقاق.3 لقانون طبًقا عليه بقادر ليس فاهلل الظلم، عىل

ويبتدئهم الجنة، يف الخلق يبتدئ أن جائًزا كان قائلون: قال (ب) الحكمة. من خروج وذلك به، الجهل
قول وهذا معرفته. إىل ويضطرهم املعرفة، من شيئًا يكلِّفهم وال الثواب، ملنزلة يعرِّضهم وال باألفضل،

ص٢٨٩). ج١، (مقاالت، وغريه الجبائي
والنار الجنة هل ص٣٢٤). ج١، مقاالت، ص١١؛ اإلبانة، ص٢٨؛ (اإلنصاف، مخلوقتان والنار الجنة 3
ص٣٠٢؛ الغاية، ص١٠١-١٠٢؛ ج٤، (الفصل، ال! البدع أهل وعند نعم، السنة أهل عند مخلوقتان؟
سعيد، بن منذر القايض وعند ص٢٦٥). ج٢، الدواني، ص٢٦٥؛ ج٢، العضدية، ص١١٦؛ النسفية،
مخلوقتان ص١٣٢-١٣٣). املعالم، ص١٠٦؛ ص١٠٢-١٠٣، ج٤، (الفصل، مخلوقتان والنار الجنة
أبي وعند ص٢٦٨). ج٢، الخلخايل، ص١٦٥–١٦٨؛ ج٢، الدواني، ص٨٧؛ الفقه، ص٣٤٨؛ (الِفَرق،
وعند ص٣٧٤–٣٧٦). (املواقف، مخلوقتان املعتمر، بن وبرش البرصي الحسني وأبي الجبائي عيل
(امِلَلل، خاليتنَي وجودهما من فائدة ال ألن مخلوقتنَي؛ ليستا والنار الجنة الفوطي، عمرو بن هشام
الرضارية وعند ص٤١٧). (املواقف، منهما؟ الفائدة فما بعد، يُخلقا لم والنار الجنة ص١٠٩). ج١،
ص٢٣٧-٢٣٨؛ (األصول، الكعبي ذلك ز ويجوِّ مخلوقتنَي. غري هما القدرية، من وطائفة والجهمية
والقايض هاشم وأبي عمرو بن ورضار الصريمي عباد عند األمر وكذلك ص٣٧٧-٣٧٨). اإلرشاد،
إال األمة، أجمعت النار؟ أهل وعذاب الجنة أهل نعيم خالق هللا هل ص٣٧١–٣٧٦). (املواقف، الجبار عبد
وإنما األعراض، يخلق ال هللا معمر، وعند النار. أهل وآالم الجنة أهل لذَّات يخلق هللا أن والجاحظ، معمًرا
إن الجاحظ وقال صحة. وال لذة وال أمًلا هللا يخلق ال اختياًرا. أو طباًعا إما األجسام، فعل ِمن األعراض
بالتأبيد وتحكم طباًعا، نفسها إىل أهلها تجذب النار بل النار، أحًدا يُدِخل وال بالنار، أحًدا يعذِّب ال هللا
تُمِسكهم ثم بطبعها، أهلها تجذب وإنما النار، أحًدا يُدِخل ال هللا ص٢٣٨-٢٣٩). (األصول، بطبعها
النظَّام، وعند ص١٦٨). ص٩١-٩٢، االنتصار، ص١٧٦؛ (الِفَرق، الجنة وكذلك الخلود، عىل نفسها يف
عىل وقف طفًال أن ولو النار. أهل عذاب أو الجنة أهل نعيم من يُنِقص أو يزيد أن عىل هللا يقدر ال
(األصول، هللا من أقدر اإلنسان وبالتايل قادر؛ واإلنسان فيها إلقائه عىل قادًرا هللا يكن لم جهنم شفري
واملالئكة ص١٣٣-١٣٤). (الِفَرق، الجنة يُدِخله أن أو النار من أحد إخراج عىل قادر غري وهو ص٢٣٩).
(االنتصار، الحكم بن كهشام والرافضة املجربة النظَّام ووافق ص٣٤). ج٥، (الفصل، ذلك عىل يقدرون
يف لألفعال جربًا وليس االستحقاق، وقانون للعدل تحقيق اآلخرة يف الجرب أن والحقيقة ص٢٦-٢٧).

الدنيا.
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والنار الجنة عاًرشا:

والنار الجنة أوصاف (1)

عذاب عكس عىل النار وصف من أكثر الجنة وصف يف أفاضوا قد القدماء أن أحيانًا يبدو
محدوٍد ُمتناٍه مكاٍن مكان، يف أنها عىل الجنة تُوَصف نعيمه. من أكثر وصفه تم إذ القرب؛
عىل جنة وهي وزوجه، آدم فيها كان التي الجنة بأنها أحيانًا وتُوَصف جسًما، دامت ما
مكانها يتحدد وقد بالهبوط. آدم أمر ذلك عىل والدليل السماء. يف جنة وليست األرض،
لقدسية طبًقا بالشام كورة بفلسطني أو عدن، بأرض أو وكرمان، فارس بني جغرافيٍّا
فوق اآلخرة يف الجنة تكون ثَم وِمن الخلد؛ لجنة مخالفة آدم جنة تكون وقد املكان.
جنة كانت ولو وقدسيتها.4 عظمتها أيًضا يُعادل ما وهو العرش، وتحت السبع السموات
وقد فيها، كذب ال الخلد وجنة الخالدين. من يكونا أن رجاء الشجرة من أكال ملا الخلد
والرب بالحر آدم وشعر عري. بها ليس والجنة عريه آدم فيها اكتشف وقد إبليس. كذب
السماء يف آدم جنة موضوع، هذا هل اآلن: والقضية زمهرير. وال قيظ بها ليس والجنة
يف التفصيالت وتزداد األرض؟ يف خلفائه بؤس عن تعويًضا الجنة أليست األرض؟ يف أم
للصوم وباب للصالة باب فهناك الشعائر؛ لتنوع تصويًرا متفاوتة فأبوابها الجنة؛ وصفه
من منها يدخل الصالة، باب وأكربها عرش، ثمانية أبوابها األفعال. خصوصية عىل تركيًزا
مكحولني؛ بيًضا الجنة الناس ويدخل الصائمون. إال يدخله ال منها والبعض النفل، يُكِثر
ليس الشعر؟ لون عن وماذا عربي. جماٌل العني يف األسود والكحل الصفاء لون فالبياض

األجسام، لتناهي نظًرا وبحدود متناهية مساحة ومكان موضوع كل ومكانان، وصفان والنار الجنة 4
ربه، فعىص ربوة، عىل بستان الجنة، يف رجًال كان آدم ص١٠١). ج٤، (الفصل، عدد له ما وكل
خلقها أخرى جنٌة هي واألصبهاني، املعتزلة وعند ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، الوادي لبطن فأنزله
بأرض بستان وقيل عدن. بأرض وقيل وكرمان. فارس بني األرض يف بستانًا كانت آلدم. امتحانًا هللا
هللا خلق ُعلوي. مكاٍن من واالنتقال والهبوط الهند. بأرض أو بالعراق، تربة أو الشام، كورة فلسطني
أن حزم ابن ويرى ص٦٢-٦٣). املطيعي، ص١١٦-١١٧؛ (اإلسفراييني، خليفته ليكون األرض يف آدم
مردود ذلك بأن يتوهم وقد املسلمني. إلجماع ُمخالف الدنيا بساتني من بستانًا كانت الجنة بأن القول
أن يحتمل أنه عليه ويَُرد السافل، املكان إىل العايل املكان من انتقال الهبوط إذ ِمنَْها﴾ ﴿اْهِبُطوا بقوله:
غري هما سعيد، ابن القايض عند ص١١٦-١١٧). (الخيايل، الجبل كقمة مرتفع موضٍع يف البستان يكون
من يكونا أن رجاء الشجرة من أكال ملا الخلد جنة كانت لو (أ) أسباب: لِعدة وحواء آدم فيهما كان التي
ال (د) عري. فيها ليس والجنة آدم عري (ج) إبليس. كذب وقد فيها، كذب ال الخلد جنة (ب) الخالدين.

ص١٣٢-١٣٣). املعالم، ص١٠٢-١٠٣؛ ج٤، (الفصل، زمهريًرا وال شمًسا فيها يرون
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

ولكن األول، اإلنسان البرش، أبو فهو وبدائيته؛ لفطريته أو آدم ملهابة رمًزا آدم؛ إال لحية لهم
ِلحى تُحَلق وهل اآلخرة؟ يف كذلك تكون ال فلماذا الدنيا، يف الرسول عن سنة اللحية أليست
سبعة حواَيل وعرضه ذراًعا، ستني آدم طول يف ويكونون األنبياء؟ ذلك يف بما الجنة أهل
الضخامة؟ هذه مثل يف األجسام هذه بمرور تسمح التي األبواب حجم عن وماذا أمتار؟
العمالقة؟ هؤالء أرجل بني يضيعون هل القصار؟ أو الصغار األطفال حجم عن وماذا
هذه ويف واحدة. قامة ذو واحد، حجٍم يف الجميع ويصبح الكبري، مع الصغري يتساوى قد
درجات بها والجنة والفردية؟ التمايز غياب بسبب الرؤية يف امللل إىل ذلك يؤدي أال الحالة،
عىل الشمس نُرشت الرسول. مشاهدة حيث الوسيلة، بمقام متصلة وكلها لألعمال، طبًقا
الصوفية. يقول ما عىل الرسول ومشاهدة هللا وجه رؤية فيها نعيم أكرب كلهم. الجنة أهل
الديانات يف رمزي عدٌد سبعة والعدد أفضلها. أوسطها متجاورة، درجات سبع للجنة
متجاورة، وليست متعالية تكون أن واألقرب النفس. وكمال الروح طهارة عىل يدل القديمة
الدرجات إىل السعي يف اإلنسان رغبة عىل يدل وذلك أعالها. العرش يكون الحال وبطبيعة
أعىل ومن الطبقي. واالرتقاء االجتماعي الصعود من الدنيا يف يفعل كان بما أسوًة العليا
عىل تعبريًا وذلك األخرى؛ الدرجات إىل تنتقل ثم الجنة، أنهار تتفجر الفردوس وهو درجة
جنة الخلد، جنة املأوى، جنة ثم أعالها، الفردوس املاء. إىل وحاجتها الصحراوية البيئة
السالم عن تعبريًا عدن جنة الجميع عىل ويُطَلق الجالل. دار السالم، دار عدن، جنة النعيم،
لسيد أوًال يفتحها الجنة، خزنة سيد رضوان حارسها وذعر. خوف أي وغياب والطمأنينة
يجامعن أتراب، ُعرٌب ِحسان، رات مطهَّ وهن العني، الحور مجامعة فيها لهم تتم الخالئق.5

بالصائمني، خاص البعض النفل، يُكِثر من منها يدخل الصالة، باب أكربها عرش، ثمانية أبواٌب لها 5

لحية ألحد ليس أذرع. سبع عرض من ذراًعا ستون آدم، طول يف مكحولني بيًضا جرًدا الجنة يدخلون
هللا وجه رؤية أعالها النعيم، أنواع ص٦٥–٦٨). (العقباوي، الكبري الصغري يساوي الحرش بعد آدم. إىل
كل طول سنة، ٣٣ أبناء مرًدا جرًدا الجنة املؤمنون يدخل املوقف بعد ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري،
متصلة الجنة درجات كل ينقصون. وال يزيدون ال ثم ذراًعا، سبعون وعرضه ذراًعا، ستون منهم واحد
ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، الجنة أهل كل عىل الشمس تُِرشق الرسول. مشاهدة حيث الوسيلة، بمقام
ص٥٣). العقباوي، ص١٨-١٩؛ الجامع، ص١٧؛ (اإلبانة، الخالئق لسيد تُفتَح الجنة، خزنة سيد رضوان
ومنها الرحمن، عرش وفوقها أعالها، وهي الفردوس، وأفضلها أوسطها متجاورة، درجات سبع وللجنة
الجالل. ودار السالم، ودار عدن، وجنة النعمة، وجنة الخلد، وجنة املأوى، وجنة الجنة، أنهار تتفجر
خوف كل من والسالم للخلد ألنهما السالم؛ أو الخلد أدوار مأوى ألنها عدن؛ جنة الجميع عىل ويُطَلق

ص٥٦). الخريدة، رشح ص٦٦–٦٨؛ الدردير، ص٦١؛ (املطيعي، وذعر
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تموت وال املؤمنون. بهن ليلتذ ُخلقن وقد الجماع. لذة الجنة أهل ويشاركن وعفية، بحماس
تلبس منهن الواحدة واملالئكة! األنبياء عىل أفضليتهن عن السؤال لدرجة أبًدا العني الحور
كما منها يُيضء ساقها نور الجنة، أهل النتباه جذبًا والتغري والتجمل للزينة حلة سبعني
وقد بالقرط. آذانهن يزيِّنَّ املعاد، يف يصبُّ النبوة فرصيد سليمان، مع سبأ ملكة فعلت
ويف عيونهن. التساع بالِعني ووصفهن الحدقة. سواد مع العني بياض لشدة الحور ني ُسمِّ
العسل شهر متعة وأين الفض. وآالم البكارة دماء دون البكارة تعود األبكار تُفضُّ مرة كل
اإلنس مثل فالجن واإلنس؛ الجن ينكحهن جديدة؟ بكارٍة إىل حاجة دونما البكارة فض بعد
يظل ولكن والرباءة، والجدة للطهارة صورة الِبكر تكون قد وعقابًا. ثوابًا وحسابًا، تكليًفا
يف منه الناس يُحَرم ما هل اآلخرة؟ يف حسن وفعٌل الدنيا يف قبيح فعٌل هو ملاذا السؤال:
وكيف الدنيا؟ حرمان عن تعويًضا اآلخرة إشباع يكون وبالتايل اآلخرة؛ يف لهم يُباح الدنيا
األجسام؟ وتناسق الصغر جمالهن صفات ومن العني، الحور مجامعة العمالقة لهؤالء يتم
هؤالء مجامعة عىل العني الحور تقوى وهل فروجهن؟ وِصغر ذَكرهم طول عن وماذا
العني الحور من يشاء ما له الجنة أهل من ساكن كل أن يبدو عددهن؟ عن وماذا العمالقة؟
الزواج يف الدنيا يف الحال هو كما بأربعة أقىص حد دون يمينه ِملك فهن ، معنيَّ عدد دون
وبهاءً، جماًال الدنيا غلمان مثل املخلَّدون الولدان هناك العني الحور إىل وباإلضافة الرشعي.
قبل يموتون الذين الكفار أوالد وهم آذانهم. يف والقرط الصدر لرشح بالجواهر مزيَّنون
للغلمان وحب جنيس شذوذ من فيه بما العربي املجتمع أن ويبدو للمؤمنني! متعًة البلوغ
رأت عني ال ما يُحىص، ال والنعيم الدنيا! غرار عىل فتصورها اآلخرة، عىل متعته أسقط قد

الصوفية.6 يقول كما برش قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال

ليلتذ ُخلقن كلها، اللذات يف أزواجهن ويشاركن يجامعن أتراب، ُعرٌب ِحسان، رات مطهَّ العني الحور 6
الحور تموت وال ص١٤٤). ج٤، (الفصل، واألنبياء؟ واملالئكة الناس من أفضل هن هل املؤمنون. بهن
ينكحون الجان منها. يُيضء ساقها نور حلة، سبعني تلبس الواحدة الجنة، يف هللا خلقهن نساء أبًدا. العني
شدة مع العني بياض شدة من العني الحور ص٧١-٧٢). (العقباوي، تماًما كاإلنس العني الحور من
فض الفوطي أنكر ص٥٧-٥٨). الخريدة، (رشح عيونهن التساع بالعني ُوصفت الجنة نساء سوادها.
نفٌع بل عقليٍّا، ليس األمر وكأن منه، يُحَرم ذلك أنكر من بأن السنة أهل عليه ويدعو الجنة، يف األبكار
يف شديد، جمالهم الدنيا، غلمان صورة عىل هللا خلقهم بالولدان. اإليمان ويجب ص١٦٤). (الِفَرق، ذاتي
الجنة أهل بقلب تخطر ال هلل مبغوضة هي إذ فاحشة؛ فيهم أحد، قلب عىل يخطر ال ورسور فرح رؤيتهم
لون ومجمَّ الصدر، انرشح بالجواهر ُزيِّنوا إذا يهرمون، وال يموتون ال الولدان ص٧١-٧٢). (الدردير،
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أشخاص، أو ووقائع كحوادث للجنة والتشبيه التجسيم هذا مقابل يف الطبيعي ومن
يأتي أن قبل من والرشائع التأليه عواطف شخصت كما رجًال، والنار رجًال الجنة فتصبح
الحكماء، يفعل كما الروحي النعيم معاني عىل تدل بحيث النصوص ل وتئوَّ اإلنكار.7
وكالهما بالجهل، اعرتاف والتفويض وعلم، اجتهاد فالتأويل التفويض؛ من أوىل والتأويل
يف العقيل امُلعارض أخذ من مفرَّ وال للنصوص.8 الحريف التفسري يف الوقوع من يمنع
األفالك عالم وهل جنة؟ كله العالم هل وعرًضا؟ طوًال ماديٍّا الجنة تُوَصف كيف إذ االعتبار؛
االتساع مجاز ذلك إن أم يشء، كل الجنة تبلغ هل بجنة؟ ليس الذي العالم وأين جنة؟ كله

أوالد الجنة، أهل فرحة الدنيا، غلمان صورة عىل الولدان ص٧١-٧٢). (العقباوي، آذانهم يف بالقرط
ص٥٧-٥٨). الخريدة، (رشح الجنة أهل متعة البلوغ قبل يموتون الذين الكفار

النار وأن العرش، وتحت السبع السموات فوق الجنة أنها واألكثر باملكان، رصيح نصٌّ يِرد لم 7

الجنة بأن املنكرون ك وتمسَّ ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، ذلك تفويض والحق السبع. األرضني تحت
إدخال األفالك عالم ويف ُمحال، العنارص عالم يف وهذا واألرض. السموات كعرض عرضها بأن موصوفة
الِفرق ص١١٦). (التفتازاني، باطل وهو وااللتئام، الفرق لجواز مستلزم عنه، خارج آخر عالٍم يف عالم
كانا لو أنهما املعتزلة لبعض العنارص عالم يف كونهما نفي يف واملشهور ُمطَلًقا. يُنِكرونها اإلسالمية
فيها بها وتعلقهما العنارص عالم يف األبدان عن النفس مفارقة وهو التناسخ، لزم العنارص عالم يف
باطل وهو األفالك، عالم يف فيكونا العالم، هذا يف يكونا أن إما النفاة: وقالت ص١١٦). (اإلسفراييني،
وهو آخر، عالٍم يف أو تناسًخا، الحرش فيكون العنارص، عالم يف وإما الفسادات، تخالط وال تنخرق ال ألنها
وجودها املعتزلة وينكر ص٢١٨). (الطوالع، رياضية طبيعيٌة حجٌة وهي كري. العالم هذا ألن باطل
ويُنِكر باملرة، وجودها الفالسفة ويُنِكر ص١٤٤-١٤٥). السالم، (عبد الجزاء ساعة توجد وقد اآلن،
ص٨٣–٨٥). ج٢، البيجوري، ص١٤٤-١٤٥؛ السالم، (عبد اآلن وجودها الجبار عبد والقايض هاشم أبو
يأتيها أن هللا أراد إذا لألرواح بد وال وثواب. نعيم لدار بل واختبار، ِمحن دار ليست النظَّام عند الجنة 8
النعيم وأنواع والنكاح والرشب األكل ألن واألراييح؛ والطعوم األلوان من األجسام هذه يُدِخلها أن ثوابها
أن أيًضا النظَّام وعند ص٣٦-٣٧). (االنتصار، عليها األجسام هذه بإدخال إال األرواح عىل تجوز ال
والحرشات، السباع وسائر والخنازير والكالب والحمالن والغربان والذباب والخنافس والحياة العقارب
وأنه التفضيل، يف درجات لبعٍض لبعضهم يكون ال بالجنة عليه هللا ل تفضَّ من كل وأن الجنة، يف تُحَرش
فيها املؤمنني ألطفال وال املؤمنني، أطفال درجات عىل درجة تفضيُل الجنة يف الرسول ابن إلبراهيم ليس
لها. عمل ال كما لهم عمل ال ألنه والخنافس؛ والعقارب الحيان عىل مرتبة أو نعمة أو بدرجة تفضيل
العاملون فيه يختلف ال عنده الفضل باب ألن البهائم؛ عىل ل يُتفضَّ ما بمثل إال األنبياء عىل ل يُتفضَّ وال
«حرشك البغدادي: عليه ويدعو األعمال، يف مراتبهم الختالف والجزاء الثواب يف يختلفون وإنما وغريهم،

ص١٤٥). (الِفَرق، الكالب» مع هللا
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مكان وأين املكان؟ زحمة يف النفس تأنفه ما وهو الحجرات، يف والحرش املكان ضيق ضد
واألرض السموات بعرض موجودة الجنة كانت ولو كله؟ املكان الجنة ابتلعت لو النار
من الفائدة وما منه. وتعود العنارص عالم إىل النفس تنتقل حيث التناسخ، إىل ذلك ألدى
وذكوًرا إناثًا خدام، وتعيني مياه، واستهالك مكان احتالل فارغتنَي، اآلن والنار الجنة وجود
لها. الحاجة تنشأ عندما الزمان آخر ووجودهما اآلن وجودهما عدم فاألوىل عمل؟ دون
امُلطَلقة؛ املساواة ملبدأ تأكيد الجنة يف الدرجات إنكار وإن وتوِجده. اليشء تُنشئ فالوظيفة
والطيور السباع حَرش وينفي اآلخرة. سمات من وليس الدنيا، آثار من الطبقي فالتفاوت
دخل فإذا استحقاق. دار الجنة وأن التكليف، رشطا والعقل البلوغ أن الجنة يف والحرشات
تساوى فإذا عليها. يحافظ قيمة نفسها يف الحياة ألن يكون ذلك فإن الجنة، روح ذي كل
أقرب فالخري والخري، الرش تساوى إذا أنه كما الطبيعة، إىل أقرب فالحياة والحياة، املوت

الطبيعة. إىل
مقابل يف سفل السبع، السموات يف الجنة أن كما السبع، األرضني يف فمكانها النار أما
تقل حتى مرتنَي البحر يف ُوضعت أن بعد الدنيا نار ومنها صعود. مقابل يف وهبوط ُعلو،
سنة ألف ثم ت، ابيضَّ حتى سنة ألف عليها أُوقد بها. ويُنتفع استعمالها، ويسهل حرارتها،
ُمحِرق. أحمر وجمرها ُمظِلمة، سوداء فخرجت اسودَّت، حتى سنة ألف ثم احمرَّت، حتى
طبقات سبع أو أبواب سبعة أيًضا لها العلو. جهة إىل يميل ُمحِرق لطيٌف جسٌم وهي
النريان. وكيل «مالك» فإن الجنة، حارس رضوان أن وكما سبعة. الرمزي للعدد طبًقا
فنية صوٌر كلها وهي ألذابها!9 السماء عىل أصبًعا وضع ولو النار، أهل بعدد أصابع له

جهة إىل يميل ُمحِرق، لطيٌف جسٌم النريان ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، السبع األرضني تحت النار 9
(املطيعي، طبقات سبع أو أبواب سبعة لها ص٥٦). الخريدة، (رشح العقاب دار بها واملراد العلو،
حتى سنة ألف عليها أُوقَد بها. يُنتفع حتى مرتنَي البحر يف ُوضعت أن بعد الدنيا نار منها ص٦١).
أحمر وجمرها ُمظِلمة، سوداء فهي اسودَّت! حتى سنة ألف ثم احمرَّت، حتى سنة ألف ثم ت، ابيضَّ
موكَّل مالك ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، والعقارب والحيات بالزمهرير معذَّب النار داخل ُمحِرق،
ألذابها! السماء عىل أصبًعا وضع ولو النار، أهل بعدد أصابع له هللا خلق ص١٨-١٩). (الجامع، بالنريان
حتى جهنم من اإلنسان إىل هللا أخرجها ما الدنيا يف التي النار هذه العربي، ابن عند ص٥٣). (العقباوي،
يوم توجد ولكنها اآلن، توجد ال املعتزلة، وعند حرها. من يُنتفع لم ذلك ولوال مرتنَي، البحر يف ُغسلت

ص١٨-١٩). الجامع، ص٨٣–٨٥؛ ج٢، البيجوري، ص٦٦–٦٨؛ الدردير، ص٦١؛ (املطيعي، الجزاء
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يف تكون فكيف العقيل. امُلعارض بروز من تمنع ال النفس يف والتأثري املبالغة أجل من
البحر ماء يف تربد وكيف عليها؟ ومن األرض فناء بعد عقاب دار نفسه الوقت ويف األرض
نريان وهي سنة؟ ألف عليها يُحمى نريان وبأي يجتمعان؟ ال نقيضان واملاء والنار مرتنَي
األوىل، سنة األلف يف البيضاء ألوانها وتربز عليها، يُحمى كي أخرى؛ نرياٍن إىل حاجة يف
ال ما إىل نريان إىل حاجة يف نريان وكل الثالثة، األلف يف والسوداء الثانية، األلف يف والحمراء
نوع واأللوان لتحميتها. أخرى نرياٍن إىل حاجة يف ليست أوىل نرياٍن إىل الوصول حتى نهاية
لخازنها يكون وكيف النفوس. يف إيقاًعا أكثر تكون حتى الشعبي الخيال يف الزركشة من
وظيفة وما كله؟ والجسد الذراع وحال إذن اليد حال يكون كيف النار؟ أهل بعدد أصابع
السماء؟ يف والعرش السماء يف والخازن كلها، السماء األصبع يُذيب وكيف أصبع؟ كل
بني التضارب يُثري حتى والعقارب والحيات الزمهرير النار داخل يكون العذاب يف وزيادة
إحساس وكله الحية، ولدغة العقرب لسعة مع اللهيب لسعة وتجتمع الخيال، والبارد الحار
العذاب لدرجات طبًقا درجات النار يف كذلك درجات الجنة يف وكما البدن. وبسطح بالجلد
املعرَّضة األعضاء ومساحة البدن أجزاء عىل إما الدرجات وتقوم املعذَّبني. ملجموعات أو
التفاضل هذا ويظهر وِقرصها. املدة طول عىل أو وخفتها، النريان شدة عىل أو للعذاب،
جهنم، أعالها سبًعا؛ درجاٍت للنار فكذلك سبًعا درجاٍت للجنة أن فكما حسية؛ صيغٍة يف
من واحدة كل وباب الهاوية. ثم الجحيم، ثم سقر، ثم السعري، ثم الحطمة، ثم لًظى، وتحتها
البخار. لشدة طبًقا املتداخلة وحجراته العمومي الحمام مثل االستواء، عىل األخرى داخل
سوى لها حجر ال ُمحِرق، هواءٌ أحرُّها سنة، وسبعون خمس وأسفلها جهنم أعىل وبني
األحجار وكأن ِجرمها، عظمة من لالشتعال قابلة أحجاٌر وهي األوثان، وأحجار آدم بني
فاللظى طائفة؛ لها درجة كل وقرابينه. محرقاته استقبلت آدم، بني مثل حية كائناٌت
األصنام، لعبدة والجحيم للمجوس، وسقر للصابئني، والسعري للنصارى، والحطمة لليهود،
بخروجهم خرابًا تصري ثم املؤمنني، من ذنبه قدر عىل يُعذَّب ملن وجهنم للمرشكني، والهاوية
العذاب؛ يف أهلها يتفاضل األديان! بني والتفرقة الدينية الطائفية تعرف النار وكأن منها،
األذون! جذب إىل إال األشد يكون وال أخمَصيه، يف نار من حجرتان توَضع عذابًا أقلهم
فيتألم ولهبها، النار لفح يُصيبه جهنم، متن عىل وهو الرصاط عىل العايص املؤمن يُعذَّب
جة! متأجِّ ناٍر عىل املقالة الجثة مثل آخر عذاب يصل وقد الجنة. يدخل ثم عصيانه، بمقدار
لحظة فعل بها يُحسُّ ال كالنائم بعدها اإلنسان يصري ثم لحظة بالعذاب إحساس وأخفها
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ترابًا، اآلخرة يف ويصريون والزنادقة والنصارى الدهرية عوام يتحول قد عذابها.10 من
الجنة ويدخل إليه تُعاد الروح، فيه أُلقَي الذي السقط وكذلك والبهائم،11 األطفال وكذلك
تعود روح ذي كل أن والحقيقة ترابًا. يصري ذلك يبلغ لم وإن والطول، الجمال يف كأهلها
عن تعربِّ فنية صوٌر كلها إنها الرضورية. الوحي مقاصد كأحد الحياة عىل حفاًظا روحه له
حيس تعبريٌ إنها أي الحسد؛ من النار تنشأ املنظر. كراهة وهي الجهامة، من فجهنم القبح؛
عىل فعل رد اإلنكار كان فإذا اإلنسانية. املواقف ألحد فني وتصويٌر إنساني، انفعاٍل عن
يبحث عندما مًعا عليهما فعل رد التأويل فإن حسية، واقعٍة يف يتحدث وكالهما اإلثبات،
اعرتاف التفويض ألن التفويض؛ من أوىل والتأويل الفنية. وصورها النفسية أسسها عن
ورغبًة ظن.12 بغلبة ولو علم اجتهاد التأويل أن حني يف العلم، تأصيل عن وتخلٍّ بالجهل
وبالتايل الجنة؛ يف الجنة أهل يتنعم كما النار يف النار أهل يتنعم قد الرش، عن هللا تنزيه يف
يثبت وبالتايل الحقيقة؛ يف والعذاب الحقيقة يف النار اعتبار مقابل ويف ألم.13 وال عذاب ال

لعبدة والجحيم للمجوس، وسقر (اليهود)، للصابئني والسعري للنصارى، والحطمة لليهود، اللظى 10
بخروجهم خرابًا تصري ثم املؤمنني، من ذنب قدر عىل يُعذَّب ملن وجهنم للمرشكني، والهاوية األصنام،
أقلُّهم النار؛ عذاب يف متفاِضلون النار وأهل ص١٨-١٩). الجامع، ص٨٣–٨٥؛ ج٢، (البيجوري، منها
إىل إال األشد يكون وال … األمر يبلغ أن إىل أخمَصيه يف نار من حجرتان توَضع فإنه طالب، أبو عذابًا
العايص املؤمن أن سليمان، بن ملقاتل طبًقا عنه، النقل من الصحيح ص٧٧). ج٤، (الفصل األذون جذب
عىل بذلك فيتألم ولهبها، النار لفح يُصيبه جهنم، متن عىل وهو املستقيم الرصاط عىل القيامة يوم يُعذَّب

ص٦٣-٦٤). ج٢، (امِلَلل، بالنار جة املؤجَّ املقالة بالجثة ذلك ومثل الجنة، يدخل ثم املعصية، مقدار
(الِفَرق، األطفال وكذلك ترابًا، اآلخرة يف يصريون والزنادقة والنصارى الدهرية عوام ثمامة، عند 11

النار يدخلون ال األوثان وعباد واملجوس والنصارى اليهود من املقلِّدون وثمامة، معمر وعند ص١٧٢).
(الفصل، الحلم قبل يموتون الذين املسلمني أوالد وجميع إبراهيم وكذلك ترابًا، يصريون ولكن القيامة، يوم

ص١٧١-١٧٢). ص٨٦-٨٧، االنتصار، ص٤١٧؛ (املواقف، واألطفال البهائم وكذلك ص٣٧). ج٥،
فقد تأولهما أو النار أو الجنة أنكر من ص٨٣–٨٥). ج٢، (البيجوري، ذلك يف التفويض والحق 12

الكبائر من وهو الحسد، من تنشأ النار املنظر. كراهة وهي الجهامة، من جهنم ص١٦٧). (الدر، كفر
ويدخل بروحه، أُعيَد النفخ بعد أُلقَي إن أشهر ستة له تتم لم الذي السقط ص٦٥–٦٨). (العقباوي،
ص٧٠-٧١). ج٢، (البيجوري، ترابًا يصري ثم يُحَرش ذلك يبلغ لم وإن والطول، الجمال يف كأهلها الجنة
العسل ودود بالخل، يتلذذ الخل دود مثل النار، أهل م يُنعَّ كما فيها الجنة أهل م يُنعَّ البطيخية، عند 13

الجنة وأهل ونعيم، لذة يف النار أهل أيًضا، اإلباضية وعند ص١٤٨–٢٤٩). ج٢، (مقاالت، بالعسل يتلذذ
ص٣٠). ج٥، (الفصل، كذلك
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هللا تنزيه يمكن فبالتأويل مجاًزا؛ العذاب ويكون مجاًزا النار تكون والرضر للرش هللا فعل
املعاد.14 ويف العدل يف هدفان يتحقق وبالتايل العالم؛ يف مجاًزا الرش واعتبار الرش، عن

والنار؟ الجنة تفنى هل (2)

والعقاب الثواب مكان هما والنار فالجنة والتخليد؛ االستحقاق بدوام السؤال هذا ويرتبط
بقيتا إذا كذلك؟ والنار الجنة فهل دائًما، االستحقاق كان فإذا االستحقاق. قانون وتنفيذ
يُخلَّد. ولم االستحقاق يُدم لم فنيتا وإذا البقاء، بصفة هللا يتفرد ولم الخلود، يف هللا شاركتا

منفعة وال صالح وال بخري ليس ذلك وأن الحقيقة، يف ورش وبالء رضر جهنم عذاب اإلثبات، أهل عند 14

يف الكافرين ويرض املؤمنني ينفع هللا إن اإلثبات أهل وقال ص١٩٥). ج٢، (مقاالت، نظر وال رحمة وال
إنما ألنه الدين؛ يف عليهم رضر فهو بهم فعله ما كل وإن إتيانهم، يف اآلخرة ويف دنياهم يف الحقيقة
املال كنحو دنياهم يف الكافرين عىل نقًما هلل أن البعض، عند (أ) فريقان: ذلك يف وهم ليكفروا، بهم فعله
(مقاالت، ليكفروا بهم فعله إنما بالكفار فعله ما كل ألن اآلخر؛ البعض ذلك وأبى (ب) البدن. وصحة
أنه بمعنى ورحمة، وصالح ومنفعة الحقيقة يف خري جهنم عذاب اإلسكايف، وعند ص١٩٥-١٩٦). ج٢،
أيًضا وهذا ص١٩٥). ج٢، (مقاالت، الكفر ارتكاب من رجعوا قد جهنم بعذاب كانوا إذ لعباده؛ نظر
الرش يكون ال التي القوة خلق وبني الرش خلق بني فرق ال أنه نعلم فبالرضورة حزم. ابن موقف هو
يوم إىل وإنظاره إبليس خلق وبني الرش، إال يفعل ال أنه هللا عِلم من خلق وبني ذلك بني وال بها، إال
منهم. هللا عصم َمن إال يُضلُّهم وتركه ذلك، عىل وتقويته وإضاللهم، العباد إغواء عىل وتسليطه القيامة،
الفاسد، أصلهم وتركوا صدقوا وحسن، وعدل خري الرش وفاعل الرش وقوى إبليس هللا خلق إن قالوا فإن
ن ممَّ منهم شاء من وتعذيبه عباده أفعال ولجميع والخري للرش خلقه أن يف الحق إىل الرجوع ولزمهم
جارية غري أحكامنا وأن وحسن، وعدل حق ذلك كل هدى، من وهداه أضل من وإضالله يهِده، لم
ج٣، (الفصل، هللا أضله من عىل إال يخفى ال الذي الحق هو وهذا علينا. جارية أحكامه لكن عليه،
(مقاالت، جهنم وكذلك املجاز، يف بل الحقيقة، يف برشٍّ ليست فاألعراض الجبائي، عند أما ص٧٣-٧٤).
إن وقال رشير، له قيل الرش منه كثر من ألن الخري؛ من فعل بما خريِّ هللا الجبائي، عند ص١٩٥). ج٢،
وكان جهنم. يف قوله كان وكذلك املجاز. يف رش هي وإنما الحقيقة، يف برشٍّ ليست واألسقام األمراض
منفعة، من فيه لإلنسان وما النعمة، هو الخري ألن الحقيقة؛ يف رش وال بخري ليس جهنم عذاب إن يقول
عدل ولكنه منفعة، وال برحمة وليس فساد، وال بصالح فليس جهنم وعذاب والفساد، العبث هو والرش
يف رش جهنم عذاب إن يُقل ولم الوجوه، من بوجه ا رشٍّ يفعل لم هللا أن سليمان، بن عباد وعند وحكمة.
الدين، باب يف أحًدا يرض ال هللا الجبائي، وعند واألسقام. األعراض يف قوله وكذلك املجاز، يف وال الحقيقة
يجوز ال إذ املعتزلة؛ ذلك وأنكر عليها. يعاقبهم التي وباآلالم جهنم يف بالعذاب الكفار أبدان يرض ولكنه

ص١٩٥-١٩٦). ج٢، (مقاالت، الحقيقة يف أحًدا يغرَّ أن يجوز ال كما الحقيقة، يف أحًدا هللا يرض أن
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فيها «خالدين للنصوص الحريف للتفسري يخضع إنما وأبديتهما والنار الجنة بدوام القول
أو املوازنة بقانون إال الجنة إىل النار أومن النار إىل الجنة من اإلنسان يتحول وال أبًدا»،
األبد إىل املؤمنون ينعم حيث صادية، عن والنار الجنة بدوام القول يكشف وقد بالتوبة.
باقيان أنهما إال إفنائهما عىل قادر هللا أن ومع أمل. أو تغيري دونما األبد إىل الكفار ويتعذب
بالرضورة فإنهما مخلوقتنَي، والنار الجنة كانت فإذا متناقًضا؛ ذلك يبدو وقد يفنيان. ال
يفنى.15 قديم أو يبقى مخلوق يوجد وال البقاء، يتبعه والِقدم الفناء، يتبعه الخلق فانيتان.
وذلك والنار، الجنة تفنى أن وحده هلل البقاء صفة عىل حفاًظا للتنزيه األقرب كان لذلك
والنار الجنة عرض وبقياس هللا، إال يشء كل بفناء يقول الذي النص يف ظاهر أيًضا
ويمكن النار! أهل يفرح ولكن الجنة، أهل يغتمُّ قد فانيتان. وهما واألرض بالسموات
القوة دامت فما إلهية. حجٍج عىل فقط وليس طبيعية، حجٍج عىل بناءً التخليد رفض
عقًال؛ مستحيل الحياة بقاء مع اإلحراق دوام أن كما فنائها، من بد فال ُمتناهية، الجسمانية
تنتهي وبالتايل بالرطوبة؛ تفنى والنار املحروق، اليشء وينتهي رماد إىل يُحيل فاإلحراق
فمصريها وبالتايل منها؛ جزءًا الطاقة وتفقد الزمان، طال كلما حرارتها وتقل عدم، إىل
والفناء؛ البقاء بني وسط حلٌّ والنار الجنة أهل حركات وانقطاع والفناء.16 النهاية إىل

النار يف الكفار عذاب وكذلك له، انقطاع ال دائٌم الجنة أهل نعيم أن جهًما إال اإلسالم أهل أجمع 15
بعد والنار الجنة ألهل فناء ال ص٣٤٨). الِفَرق، ص٢١٠؛ ج١، مقاالت، ص١٤٨-١٤٩؛ ج٢، (مقاالت،
الخروج لهم ما املؤمنون والعصاة أبًدا، منها يخرجون ال الكفار ص٢٤٨). ج٢، (الكلنبوي، فيها دخولهم
ص٨٨؛ (الحصون، النار يف النار وأهل الجنة، يف الجنة أهل يدوم ثم بالشفاعة، أو املدة انقضاء بعد
مؤبَّد الدخول أهلها، وفناء بفنائها القائلني الجهمية عىل ا ردٍّ بالدوام القول ص١٤٤-١٤٥). السالم، عبد
يف القول ص٦٥–٦٨). (العقباوي، املدة عن كناية َواْألَْرُض﴾، َمَواُت السَّ َداَمِت ﴿َما أحد منها يخرج ال
ذواتهما أبًدا، تفنيان وال اليوم مخلوقتان والنار الجنة النار. أهل عذاب ودوام الجنة أهل نعيم دوام
أهلهما يفنى وال أبًدا، العني الحور تموت وال ص٥١). اإلنصاف، ص٨٨؛ (الفقه، أهلها من فيهما وما
ودوام والنار الجنة إثبات ص١١٧). اإلسفراييني، ص١١٧؛ (الخيايل، دائم أُُكلها ص١١٧). (النسفية،
ص٣٣٥؛ ص٢٣٨، األصول، ص١٨٤؛ الفقه، ص٣٤٨؛ ص٣١٤، ص١٧٦، (الِفَرق، والعذاب النعيم
عن دائمان والنار الجنة ولكن والنار، الجنة إفناء عىل قادر هللا السنة، أهل وعند ص٢٢٤). ج١، مقاالت،
الجنة، يف الجنة أهل وكذلك باقيتنَي، تزاالن وال آخر، والنار للجنة ليس ص١٧٦). (الِفَرق، الخرب طريق
ص٢٢٤). ج١، (مقاالت، نهاية وال غاية ومقدراته ملعلوماته وال آخر، لذلك وليس النار، يف النار وأهل

(الفصل، َوْجَهُه﴾ إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ وأيًضا: َعَدًدا﴾، ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿َوأَْحَىص هللا: بقول جهم يحتجُّ 16

َواْألَْرِض﴾ َماءِ السَّ ﴿َكَعْرِض َداِئٌم﴾، ﴿أُُكلَُها هما: أخريان نصيتان حجتان وهناك ص١٠٤-١٠٥). ج٤،
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بإحدى تناول قد املؤمن وكان الفناء، وقت أتى ما وإذا بينهما. يجمع الدائم فالسكون
املصلوب! هيئة عىل دائًما يبقى فإنه السكون، وقت وأتى «مزة»، وباألخرى كأًسا يَديه
وغاية، كلٌّ لها هللا مقدورات فألن باملعاد. ارتباطه قدر بالتوحيد يرتبط ذلك أن والحقيقة
يرض ما وهو فيها، الجنة أهل يسكن وبالتايل الخالقية؛ عىل قدرته تنتهي ونهاية، وحدٌّ
البقاء؛ صفة يف والنار الجنة مشاركة مشكلة يحل ال أنه كما الصفات، وإطالقية التوحيد
يف التوحيد متطلبات يُريض ال الوسط الحل فهذا ساكننَي. كانا وإن باقينَي يظالن ألنهما

املعاد.17 ويف الصفات

هللا إال يبقى ال حتى فيهما من ويفنى وتبيدان، تفنيان والنار الجنة جهم، عند ص٤١٧). (املواقف،
الجنة أهل هللا يخلِّد أن يجوز ال ص١٤٨-١٤٩). ج٢، (مقاالت، معه يشء وال وحده كان كما وحده،
ص١٠٣-١٠٤). ج٤، الفصل، ص٣٤٨؛ الِفَرق، ص٢١٠؛ ج١، (مقاالت، النار يف النار وأهل الجنة يف
من الطاعة أهل فيدخل خلقهما، بعد يفنيان وأنهما بعد، هللا يخلقهما لم والنار الجنة أن أيًضا وعنده
ص٩٨، (التنبيه، الرخاء بعد والشقاء الرسور، بعد والغم الفرح، بعد الحزن إىل دخولهما بعد الجنة
ص٤٦). ج٥، الفصل، ص١٢٩-١٣٠؛ ج١، امِلَلل، ص١٢٢؛ الِفَرق، ص٣٣٣؛ ص٩٨، األصول، ص١٣٧؛
هللا يكون حتى أهلهما، ويفنى تفنيان والنار والجنة ونهاية، غاية ومعلوماته هللا ملقدورات جهم، وعند
التكليف، أهل هللا أفنى إذا كله يفنى العالم إن اإلباضية وتقول ص٢٢٤). ج١، (مقاالت، معه يشء وال
ص١٨٣). ج١، (مقاالت، معنًى لهم لبقائه يكن لم أفناهم فإذا لهم، خلقه إنما ألنه ذلك؛ إال يجوز وال
بفنائهما أيًضا ويقول ص٢٣). ج٥، الفصل، ص٢٤٦؛ (الِفَرق، والنار الجنة بفناء الجناحية تقول كما

ص٣٧٨-٣٧٩). املواقف، ص٦١-٦٢؛ املطيعي، ص٢١٩؛ (الطوالع، الجبار عبد والقايض هاشم أبو
ج٢، (مقاالت، دائًما سكونًا يسكنون وأنهم والنار، الجنة أهل حركات بانقطاع الهذيل أبو قال 17

األصول، ص١٠٣-١٠٤؛ ج٤، الفصل، ص٣٤٨؛ الِفَرق، ص٢١٠؛ ص١٢٤، ج١، مقاالت، ص١٤٨-١٤٩؛
الكأس يَديه بإحدى تناول قد الجنة يف هللا ويل كان إذا يلزم بأنه عليه شنَّعوا وقد ص٢٣٨). ص٢٣٥،
املصلوب هيئة عىل أبًدا هللا ويل يبقى أن الدائم، السكون وقت حرض ثم التحف، بعض وباألخرى
االنتصار، ص١٣٤-١٣٥؛ املعالم، ص٧٦-٧٧؛ ج١، امِلَلل، ص٣٤؛ ج٥، الفصل، ص١٢٢–١٢٤؛ (الِفَرق،
هللا ملعلومات أن الهذيل أبي وعند ص٤١٥). املواقف، ص١٦٨؛ ص٧٠–٧٢، ص١٩–٢٤، ص١١–١٤،
وقال دائًما، سكونًا ويسكنون حركاتهم تنقطع الجنة أهل وأن وجميًعا، كالٍّ عليه يقدر وملا وجميًعا، كالٍّ
له هللا ِعلم الهذيل، أبي عند ص١٥٨). ج٢، (مقاالت، قادًرا بعدها يكون ال حتى هللا مقدورات بفناء
قد هللا خالقية ص١٢٣–١٢٥). (االنتصار، والنهاية الحرص يُوِجب الكل إن إذ يتجاوزها؛ ال ونهاية غاية
بمقدورات تُفيض حال إىل تنتهي قدرته ص٤١). (اعتقادات، آخر شيئًا يخلق أن يقدر ال حدٍّ إىل انتهت
يبقون الحال تلك يف الجنة أهل نفع، وال رض عىل ألحد حينئٍذ يملك وال يشء، عىل بعدها يقدر وال فيها،
أهل نعيم يشء. عىل قادًرا بعدها يكون وال مقدوراته، فناء ص٣٣٤-٣٣٥). (الِفَرق، دائم سكوٍن يف
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األرض يف الخلود (3)

وليس السمعيات، يف بل العقليات، يف فقط ليس والتنزيه والتشبيه التجسيم دعاوي ظهرت
يف والتشبيه املعاد، يف تجسيم التوحيد يف فالتجسيم املعاد. أمور يف بل التوحيد، يف فقط
أمور أن والحقيقة املعاد.18 يف أيًضا تنزيه التوحيد يف والتنزيه املعاد، يف تشبيه التوحيد
املعاد فأمور حادثة؛ وقائع إىل الفنية للصور النصوصوتحويل تفسري يف خطأ كلها املعاد
يعيشها ما مكاٍن يف بالفعل موجودة وعوالم فعلية، وحوادث مادية وقائع إىل تشري ال
والحث السلوك، عىل للتأثري للفعل ودوافع سلوكية بواعث هي بل ما، زماٍن يف اإلنسان
الحسنة عىل الثواب بالدوافع املقصود وليس أخرى. تارًة وترهيبًا تارة، ترغيبًا الطاعة عىل
الحياة ممارسة ويمكن وعقاب. ثواب إىل تحتاج ال الصالحة فاألفعال السيئة؛ عىل والعقاب
بها، لإلتيان مدعاة ذاته يف األفعال حسن أليس عقابًا. أم كان ثوابًا جزاء، بال الخلقية
األفعال فتحسن والرتهيب الرتغيب أسلوب ينتج وهل لتجنبها؟ مدعاة لذاته األفعال وقبح
نفيس باعٌث املعاد هل اآلخر؟ البعض عند ينتج وال البعض عند ينتج قد إنه أم الدنيا، يف
قد املظلومني؟ تعويض وهو فعل برد يقود إنه أم للظاملني، تخويًفا العالم صالح عىل
عند الرتهيب ينجح ال قد ولكن فقر، من عليه هم ا عمَّ تعويًضا الفقراء عند الرتغيب ينجح
واملستغلني والطغاة الظاملني مع ينجح ال قد املستقبل. من أوىل لديهم فالحارض األغنياء؛
حرياتهم عىل الناس وحصول منهم، الفقراء حقوق واسرتداد بالفعل، عليهم الثورة إال
فائض عىل لعقابهم أم لهم مكافأة األخرى الدار فهل األغنياء، تصدَّق لو حتى املسلوبة،
والتكايا، والزوايا املساجد وبناء املساكني وإطعام الصدقة هي الخري أعمال وهل أموالهم؟

الثروة؟19 توزيع إعادة أم

عىل يقدر ال يشء، عىل يقدرون ال خالدين، النار وأهل الجنة أهل ويبقى يفنيان، النار أهل وعذاب الجنة
وال يشء إحداث عىل وال متحرك، تسكني عىل وال ساكن تحريك عىل وال حي، إماتة عىل وال ميت إحياء

ص٩٤). األصول، ص١٢٢؛ (الِفَرق، يشء إفناء عىل
ص٧). (اإلبانة، عمومها عىل يأخذونها واملعتزلة األخرويات، يُشبه األشعري 18

كان إذا الرحيم الحكيم العادل السلطان إن «ثم بقوله: التعويض هذا الجرس حسني الشيخ الحظ وقد 19

ينترص أن ورحمته وعدله حكمته من كان ضعفاء، وبعضهم أقوياء بعضهم وكان الرعية، من جمع له
ينتصف أن ورحمته وعدله حكمته يف عادل حكيٌم سلطاٌن وهللا القوي. الظالم من الضعيف للمظلوم
يبقى قد املظلوم نرى ألننا الدار؛ هذه يف يحصل لم االنتصاف وهذا الظاملني، عبيده من املظلومني لعبيده
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اإلنسان يعجز عندما بالتمني عالم عن تعبري إال هي ما األمر نهاية يف املعاد أمور إن
فرتات يف باستمرار تظهر لذلك العدل؛ ويسوده القانون يحكمه عالم يف بالفعل عيشه عن
مثايل عالٍم عن كتعويض القهر، ويعم الظلم يسود وحني العجز، لحظات ويف االضطهاد،
يقوم فني تصويٌر األحوال أحسن يف املعاد أمور عنه. الظلم ويُرَفع حقه، اإلنسان فيه يأخذ
أو الرزق يف الكرامة، أو القوت يف الحرية، أو الخبز يف حرمان عن تعويًضا الخيال به
املدن الدين أصول علم يف تعادل وهي العدل. فيه ويتحقق القانون يحكمه عالم يف الحق،

اقتصادية.20 اجتماعيًة سياسيًة نشأًة إذن املعاد أمور تنشأ الحكمة. علوم يف الفاضلة
هو بديل تصوٌر ينشأ وأن الثنائي، التصور عىل فعل رد ينشأ أن الحال وبطبيعة
والنار فالجنة الدنيا. نفسها هي واحدة وآخرٌة واحدة دنيا فهناك للعالم؛ الواحدي التصور
الدنيا املوت. بعد اإلنسان فيه يُحَرش آخر عالٍم يف وليس الدنيا، هذه يف والعذاب النعيم هما
والنار الدنيا، يف خري من اإلنسان يصيب ما الجنة األرض. هو اآلخر والعالم األرض، هي
والعذاب الروحي النعيم عن أيًضا الفالسفة قاله ما وهو فيها. رش من اإلنسان يصيب ما
ماذا يهم وال آخر. عالٍم يف البدني والعذاب البدني النعيم وإنكار العالم، هذا يف الروحي
يكفي بل واألعراض، الجواهر هللامن خلقه ما كل هي أم والجو، الهواء هي هل الدنيا، تعني

والقدرة، العزة غاية يف يبقى والظالم العرض، مفضوح املال مسلوب والقهر، الذل غاية يف مهانًا فيها
حكمة من وأيًضا: ص٩٧). (الحصون، اإلنصاف» وهذا العدل هذا منها يظهر أخرى داٍر من بد فال
عىل األموال من بيشء ليُعينوهم الفقراء؛ عىل للعطف رعيته نفوس يبعث أن الرحيم الحكيم السلطان
وبذلك الصدر، وانرشاح الرغبة وجه عىل منهم اإلعانة تلك تكون أن باألغنياء والالئق معاشهم. مصالح
عىل مفطورة النفوس إن وحيث الجملة. يف الفساد ويفارقهم الشقاء، عنهم ويندفع الفقراء، حال يصلح
يُحيل أن هللا حكمة من فكان منه، خري هو عوًضا وجدت إذا إال منه يشء برصف تسمح وال املال، حب
الصدقات نفى ما ويجازي واملساكني، الفقراء عىل املتصدقني بالخري فيها يُكافئ الدار، هذه غري داًرا
بعرشة الصدقة عىل فيها يكاَفئون وأنهم أخرى، دار بوجود األغنياء عِلم فإذا يستحقون. بما والزكوات
بل األجور، نوال من يرجونه ملا صدر وانرشاح برغبة واملساكني الفقراء عىل يُنفقون فحينئٍذ أمثالها،
للصلوات ويشيدون الجسيمة، األوقات فريصدون تنقطع، ال التي الجارية الصدقات يف أيًضا يرغبون
تحت يدخل ال ما الخريات من ذلك عن فينتج العظيمة، والتكايا والزوايا املساجد وإطعام واألذكار
املآثر تلك من كان ملا ذلك ولوال عذابها، من والنجاة اآلخرة، الدار نعيم يف الرغبة عن ذلك وكل الحرص،

ص٩٦-٩٧). (الحصون، القليل إال الخريية
والشهوات األهواء «إن بقوله: املعاد ألمور السياسية النشأة هذه الجرس حسني الشيخ أيًضا الحظ وقد 20

النفوس يزع آخر وازٍع من بد فال السيايس، العلم يُِقيمها التي القوانني مجرد يُقاومها ال اللذات وحب
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كان سواء إنكاره، يمكن ال الدنيا يف والعذاب النعيم واقع إن وبقاء. وحياة عمل دار أنها
دون أفعاله عىل وعقابًا ثوابًا كان أو وشكره، إيمانه ليزداد له وابتالءً لإلنسان امتحانًا ذلك
كما مماته، بعد أو اإلنسان حياة يف املآل، يف أو الحال يف تظهر قد الفعل نتائج إن إذ انتظار؛
العامية واألمثال الشعبية األغاني من كبري عدٌد ذلك ويؤكِّد واآلثار.21 السنن يف الحال هو
وقد الفراق.22 وعذاب الحبيب غياب والنار به، واألنس الحبيب حضور هي الجنة أن عن

عىل واملكافأة باملعاد، اإليمان وهو الرش، سبيل وهجران الخري فريق اتِّباع ح يرجِّ ح ومرجِّ املضار، من
األرض، نبات مثل أنه يعتقد كان إذا اإلنسان يف العاقل فليتأمل وإال فرش، ا رشٍّ وإن فخري خريًا إن األعمال
فمهما حياتها، مدة ينالها التي الحيوانية لذَّاته إال وجوده من حظ له وليس رجعة، إىل ال يزول ثم ينبت
الذي ماله وأخذ سواه، قتل عىل قدر فإذا عليه، وما حاله ملعرفة الضوابط من السيايس العلم له سنَّ
فهل أحد، اطالع بدون لذة وبلوغ عرض، أرشف وهتك الناس، من أحد عليه يطَّلع أن بدون املاليني يبلغ
ومن مكابر. إال بذلك يقول ال ذلك؟ ارتكاب عن تردُّه السيايس العلم له سنَّها التي القوانني تلك أن يظن
وجده إذا إال يشء يف له يأمن ال الدراية حق به يدري فمن ذاته، حب عىل مفطور اإلنسان أن املعلوم
من يظهر ما أفرادها بعض من فيها ويظهر املعاد، تعتقد األمم بعض أن نرى وإنا بالدين. مرتبًطا
نرى أننا عىل عظيًما. يصري فسادها أن شك فبال منها؟ االعتقاد هذا نُِسخ لو حالها يكون فكيف الفساد،
بل الرشور، سبيل يف آخذة تزال ال الزمان، هذا يف السيايس سيَّما ال الدنيوي، العلم فيها انترش التي األمم
التناحر عقد ويحلُّ األنساب، يُضيع الذي الزنا بينها وفشا رشورها، ازدادت بينها العلم ذلك ازداد كلما
والغش األموال سلب عىل وصنائعها بفنونها واالحتيال بامُلسِكرات، العقل وإزالة واالنتحار، النفوس وقتل
فيها برعت التي علومها ألن إال ذلك وما االجتماعية؛ الهيئة بنظام امُلِخلة األخالق من وكثري والخديعة،
فيها يحصل أخرى داٍر من بد ال …» أيًضا: ويقول ص٩٨). (الحصون، نصيب» املعاد اعتقاد يف ليست

ص٩٥-٩٦). (الحصون، «… بالعقاب والرش والثواب الخري ارتباط
وأن اآلخرة، يف إال الثواب يكون ال النظَّام، عند (أ) مقالتنَي: عىل الدنيا يف الثواب يف املعتزلة اختلفت 21
إيمانًا، ليزدادوا بهم يفعله إنما ألنه بثواب؛ ليس والوالية املحبة من الدنيا يف باملؤمنني هللا يفعله ما
من اإلله يفعله ما وأن الدنيا، يف يكون قد الثواب املعتزلة، سائر وعند (ب) عليه. بالشكر وليمتحنهم
فعند (أ) هي: ما الدنيا يف واختلفوا ص٣٠٢-٣٠٣). ج١، (مقاالت، ثواب فهو املؤمنني عىل والرضا الوالية
واألعراض الجواهر من هللا خلقه ما كل عىل واقع هي آخرين، وعند (ب) والجو. الهواء هي األثري، زهري

ص١١٧). ج١، (مقاالت، اآلخرة مجيء قبل
يصيب ما والنار والعافية، والنعمة الخري من الناس يصيب ما الجنة (الخطابية)، املعمرية عند 22

يصيبهم ما والرش وعافية، خري من الناس يصيب ما الجنة ص٧٧). ج١، (مقاالت، ذلك خالف الناس
ونار جنة من كتابه يف هللا ذكر ما وكل ص١٢٥). ج٢، امِلَلل، ص٢٤٨؛ (الِفَرق، وبلية وفسق رش من
الحسنة واأللوان الصحيحة األبدان من فقط، الدنيا الحياة يف هو فإنما ونعيم، وعذاب وميزان وحساب
واآلالم األمراض هو والعذاب النفوس، بها تنعم التي امُلبِهجة واألشياء الطيبة والروائح اللذيذة والطعوم
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

الرضا من بدًال بها، والتمسك الدنيا يف العمل عىل حرًصا أكثر الناس التصور هذا يجعل
عقيدة يف الدنيا يف الخلود تصور يظهر وقد آخر. مكاٍن ويف آخر زمٍن يف تعويضها وانتظار
باألمراض معذَّب جسٍد إىل املعذَّبة والروح م، منعَّ جسٍد إىل مة املنعَّ الروح وانتقال التناسخ،
األول رجَلني؛ يف والنار الجنة تتشخص وقد حيوان.23 جسم إىل أو والشيخوخة، واألسقام
النفسية بالظروف املعاد أمور ارتباط عىل يدل ا ممَّ معاداته؛ تجب والثاني مواالته تجب
تفنى قد كما الدنيا تفنى ال الحالة هذه ويف االضطهاد.24 ملجتمع والسياسية واالجتماعية
وعندما التجسيم، يف الحال هو كما اآلخرة وتفنى تخلد الدنيا تضيع عندما وكأنه اآلخرة،
اآلخرة وفناء الدنيا خلود كأن أو التنزيه، يف الحال هو كما اآلخرة وتبقى تفنى الدنيا تُنال

اآلخرة.25 وفناء خلودها بإثبات الدنيا يف والعجز الفقد حال عن ينشأ تعريض
لعالقة والواحدي الثنائي التصوَرين بني لتجمع وآخرة، دنيا الديار، تتعدد وقد
لالبتداء، والرابعة للعقاب، والثالثة للثواب، داران خمًسا؛ الديار تكون فقد باآلخرة؛ الدنيا

العجيل منصور أبو كفر كما األعمال. عىل والعقاب الثواب هو وهذا النفوس، به تتأذى وما واألنصاب
مساوئ أنها عىل والنار الدنيا، نعيم أنها عىل الجنة أصحابه وتأوَّل ص٧٤). ج١، (مقاالت، والنار بالجنة
الجناحية وكفرت ص٤٣٠). (املواقف، آالمها والنار الدنيا نعيم الجنة مخالفيهم. خنق واستحلوا الدنيا،
القول الباطنية أبطلت كما ص٢٥٥). ص٢٤٦، الِفَرق، ص٦٧؛ ج١، (مقاالت، والنار والجنة بالقيامة
والحجج والصيام بالصالة الرشائع أصحاب اشتغال هو والعذاب الدنيا، نعيم فالجنة والعقاب؛ باملعاد

ص٢٩٦). (الِفَرق، والنشور املعاد وأبطلت ص٣٩٣). (الِفَرق، والجهاد
وتُوَضع امللكوت، إىل بأبدانهم يُرَفعون ولكنهم يموتون، ال وأنهم بالتناسخ، أيًضا املعمرية قالت 23

بالتناسخ (الرافضة) والديلم القرامطة وقالت ص٧٧). ج١، (مقاالت، بأجسادهم شبيهة أجساٌد للناس
مات من نشوء. وال بعث وال جنة ال وعندهم، ص٢١). (التنبيه، الالهوت يف الناسوت وحلول كذلك،
قالت كما ص٢٠-٢١). (التنبيه، كان كما يرجع حتى منه، تولَّد الذي بالنور روحه ولحق جسده، بيل
فتُعذَّب ممرض، مؤلم إنسان جسد إىل رديء إنسان جسد من الروح وانتقال بالتناسخ، أيًضا الجارودية
الجسد يف بقيت ما طوال فيه متنعم إنسان جسد إىل تنتقل ثم والفساد، الرشور من عمل ا ممَّ مدة فيه
يف منعًما يكون أو مسقم، أو ممرض أو هرم جسد أو مقيًَّدا أو معذَّبًا فيكون الكون، هو وهذا ل. األوَّ

ص٢٣). (التنبيه، متلذذ حسن شاب جسد
بمعاداته، أُمرنا رجٌل والنار الوقت؛ إمام وهو بمواالته، أُمرنا رجٌل الجنة العجيل، منصور أبي عند 24

ص١٢٥). ج٢، (امِلَلل، اإلمام خصم وهو
ص٦٧، ج١، (مقاالت، تفنى ال الدنيا الخطابية، املعمرية وعند الجناَحني، ذي معاوية بن هللا عبد عند 25

ص١٢٥). ج٢، امِلَلل، ص٢٤٨؛ الِفَرق، ص٧؛
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والنار الجنة عاًرشا:

يزال وال األوىل، الدار يف اختبارهم بعد االبتالء دار يف الخلق ُكلِّف وقد لالبتالء. والخامسة
الرش. ومكيال الخري مكيال يمتلئ حتى الدنيا يف والتكليف، االختبار والتكرير، التكوين
لم وكأنه الجنة إىل فيُنَقل خالًصا، خريًا واملطيع طاعًة كله العمل أصبح األول امتأل فإذا
صار الرش مكيال امتأل وإذا له. ظلم لها وحبه الحياة يف الغني ومطل عني. طرفة يلبث
عني.26 طرفة يلبث لم وكأنه النار إىل فينتقل محًضا، ا رشٍّ والعايص معصية كله العمل
دار الدنيا فتكون املعاد، أمور فتنشأ بالصورة، فنيٍّا الحياة يف اإلنسان رسالة عن يُعربَّ وقد
رسالته ق حقَّ فمن قها. ليحقِّ الحياة يف اإلنسان رسالة وتتحول جزاء، دار واآلخرة عمل،
عىل حصلوا ألنهم الدائم؛ النعيم يف استمروا الذين من أفضل مكانٍة يف عليني، أعىل إىل ارتفع
منهم تُسَلب سافلني، أسفل هبطوا الرسالة قوا يحقِّ لم وإذا بخلقهم. ال بجهدهم جزائهم
ثم الشعور، وحياة الوعي غياب مرتبة وهي الوجود، من مرتبة أقل إىل ويتحولون الرسالة،
ونجاح برسالة، تكليف الحياة، تستمر وهكذا والتكليف. لالختبار ثانية فرصٌة لهم تُعطى
ومزيد للبعض، االرتفاع من ملزيد مستمرة عمليٌة بل يأس، وال نهاية ال التحقيق، يف فشل أو
امُلطَلق النعيم بني والحيوان، املالك بني التقابل يظهر حتى اآلخر؛ للبعض االنخفاض من

واملوت.27 اليقظة بني الالوعي، وحياة الوعي حياة بني امُلطَلق، والعذاب

والخامسة لالبتداء، والرابعة للعقاب، والثالثة للثواب، داران خمس: الديار حابط، بن أحمد عند 26

يزال ال والتكرير التكوين وهذا األوىل. يف اختُربوا أن بعد فيها الخلق ُكلِّف التي هي االبتداء دار لالبتالء.
طاعة كله العمل صار الخري مكيال امتأل فإذا الرش. ومكيال الخري مكيال املكياالن؛ يمتلئ حتى الدنيا يف
مكيال امتأل وإذا ظلم. الغني مطل فإن عني، طرفة يلبث ولم الجنة، إىل فينتقل خالًصا، خريًا واملطيع
ج١، (امِلَلل، عني طرفة يلبث ولم النار، إىل فينتقل محًضا، رشيًرا والعايص معصية كله العمل صار الرش

ص٩٤).
ال منها واحد كل التي املقدرة األجزاء أوًال خلق واحدة، دفعًة الخلق هللا خلق بانوش، بن أحمد عند 27

تفضيًال منهم الواحد يستحق لم إذ أمورهم؛ جميع يف بينهم هللا سوَّى عاقلة أحياءٌ األجزاء وتلك يتجزأ،
إسباغ بعد يمتحنهم أن بني هم خريَّ إنه ثم غريه، عن ألجلها ر يُؤخَّ جناية منهم أحد من كان وال غريه، عىل
التفضيل؛ منزلة من أرشف االستحقاق منزلة ألن عليها، الثواب بها ليستحقوا بالطاعات، عليهم النعمة
أباها فمن بعضهم. وأباها املحنة بعضهم فاختار بها، عليهم تفضًال الدار تلك يف يرتكهم أن بني أو
اختاروا الذين امتُحن وملا الدنيا. يف امتحنه االمتحان اختار ومن فيها، حاله عىل األوىل الدار يف تركه
فيها، ُخلقوا التي املنزلة دون هي رتبٍة إىل حطَّه عصاه فمن بعضهم، وأطاعه بعضهم عصاه االمتحان
صار أن إىل والثواب األشخاص يف كرَّرهم ثم عليها، ُخلق التي املنزلة من أعىل رتبٍة إىل رفعه أطاعه ومن
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

جمعاء، اإلنسانية ولدى إنسان كل لدى املستقبل همِّ عن يكشف املعاد أن صحيٌح
من والحرشات الطري ذلك يف بما للمستقبل، حي كائن كل ويخطِّط فيه، ثقًة أو منه خوًفا
املستقبل إىل والتطلع املوتى وأرواح األسالف عبادة وأن البيض، وفقس الطعام تخزين أجل
النهارت لواله وأنه الحضارة، أساس املعاد من يجعل قد له، واإلعداد عليه التعرف أجل من
عن والكشف العرص، بلغة املستقبلية الدراسات هي املعاد أمور اإلنسان. وقرصنظر األمم،
صوٍر النصوصعىل من كثري احتوى ولذلك الحارض؛28 حسابات من ابتداءً املستقبل نتائج
املطلوب ليس قيمة. أحكام بل واقع، أحكام إصدار الغرضمنها ليس املعاد، لتصوير فنية
التجربة جوهر عن املعاني هذه كشف بل مادية، وقائع مع معانيها تطابق إيجاد منها
شعورية وقائع عن يكشف بل مادية، وقائع إىل إذن النص يُحيل ال املستقبل. يف اإلنسانية
لتعربِّ ودنيوي، ديني إىل وآخرة، دنيا إىل الحياة قسمة إن اإلنساني. الوجود بنية عن تعربِّ
واستكانة وعجز وتعويض وحرمان وكبت تخلف عن يكشف للحياة ثنائي تصوٍر عن
نار؛ أو جنة من اآلثار لهذه الفني التصوير الفعل عىل املرتتبة اآلثار تعني وال وخور.
هو كما النظر غياب عن الناتج الرضر هي والنار النظر، عىل املرتتبة الفائدة هي فالجنة
الفعل آثار هي والنار الدنيا، يف الحميد الفعل آثار هي الجنة الفالسفة. تأويل يف الحال
وقائع إىل الفنية الصور وتحويل التفسري يف خطأ أوًال هي إذن املعاد أمور فيها. القبيح

تزال وال التكليف، عنه ارتفع البهيمية إىل منهم صار ومن بذنوبهم. سباع أو بهائم وآخرون أناس منهم
العقاب من تستحق ما تستويف أن إىل والتسخري الذبح من املكاره وتلقى القبيحة، الصور يف تُردَّد البهائم
تكليفهم، أعاد اختاروه فإن االمتحان، يف ثانيًا تخيريًا هللا هم يخريِّ ثم األوىل، الحالة إىل تعاد ثم بذنوبها،
أن يستحق حتى الطاعات من يعمل من املكلَّفني ومن مكلَّفني. غري حالهم عىل تُركوا منه امتنعوا وإن
يف عليهم هللا يعرض لم القحطي، وعند ص٢٧٥-٢٧٦). (الِفَرق، به ذلك هللا فيفعل ملًكا، ثم نبيٍّا يكون
بذلك يتصفون ال بأنهم فأخربهم بينهم، والتفاضل درجاتهم عن الرفع سألوه هم بل التكليف، األمر أول
ص٢٧٦). (الِفَرق، االمتحان فأبوا العقاب، استحقوا فعصوا ُكلِّفوا إن وأنهم واالمتحان، التكليف بعد إال
يف اإلنسان فمضارُّ والرشف؛ املنزلة يف الحيوانات جميع من أحسن لكان معاد لإلنسان يحصل لم لو 28
البال؛ فارغة تكون اآلالم يف وقوعها قبل الحيوانات سائر فإن الحيوانات. جميع مضارِّ من أكثر الدنيا
(الحصون، للدنيا ال لآلخرة ُخِلق اإلنسان … الخوف من أنواع فله اإلنسان أما فكر. لديها ليس ألن
تنمحي للدمار، هوت قد لوجدناها بينها، قائمة واملعاد اعتقاد بقية لوال األمم تلك أن وبالظن ص٧–٩).
واليوم» األمس بني الغد عالم املستقبليات: «علم بحثنا انظر ص٩٨-٩٩). (الحصون، الوجود لوح من

١٩٨٨م. القاهرة، املرصية، األنجلو ص٥٥١–٥٩٩، فلسفية، دراسات يف
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والنار الجنة عاًرشا:

موقف عن يكشف ا ممَّ آخر؛ عالٍم إىل العالم هذا وتحويل االتجاه يف خطأ ثانيًا وهي مادية،
منها املقصود فليس القصد؛ يف خطأ ثالثًا وهي الحياة، يف منعِرج معوجٍّ منحِرف، مغِرتب
ثقافة عمقت وكلما البداية. منذ فيه والتأثري السلوك توجيه بل النهاية، يف الكمي الحساب
هذه مثل خلق إىل حاجة يف يكون ال فإنه العالم، عن غربته وقلَّت وعيه وقوي اإلنسان
املواقف ويف الواقع. وعالم التمني عالم بني التفرقة عىل قادًرا وأصبح الوهمية، العوالم
بني والفعل، القصد بني والعمل، النية بني وتفرِّق بالفعل، حالها املجتمعات تغريِّ الثورية

والنهاية. البداية
وحدوثه؛ فنائه لتجاوز اإلنسان طموح عن وتعبري خالصة، إنسانيٌة رغبٌة الخلود إن
الخلود يف ليس الفناء. لتجاوز البقاء يف وطموح الزمان، لتجاوز الدوام عىل رغبة فهي
عندما فيه انتظار ال متَِّصل الخلود بل الخلود، قرار لحظة إىل املوت لحظة من انتظار فرتة
وليس حارض تمنيًا، وليس واقع الخلود مماته. بعد أثره ويستمر حياته، يف اإلنسان يؤثِّر
من مؤثًِّرا فاعًال اإلنسان ويظل اإلنسان، فعل يستمر وبالخلود يُوَهب. وال يُكتَسب مستقبًال،
يرتكه الذي األثر خالل من العالم هذا يف الخلود يتم ال. فعَّ دائًما هو طاملا وأثره جهده خالل
العالم، هذا يف بل آخر، عالٍم يف الخلود يحدث ال واقعهم. ويف اآلخرين شعور يف اإلنسان
الخلود ليس نموذج. إىل وحياته قدوة، إىل اإلنسان سلوك يتحول عندما الناس حياة ويف
وبعذاب املقيم بنعيمه صاحبها يفرح بصادية آخر دون إنسان بها يستأثر فردية ميزًة
اإلنسان تُحيل ثم البداية، يف الفرد بجهد مرشوطة أنها بمعنى فردية هي بل اآلخرين،
دون لفرد يحدث قد فردي فالخلود ذلك ومع النهاية. يف والتاريخ الحضارة من كجزء
إىل الزمانية حياته حوَّل ملن فقط الخلود خالدين. البرش كل ليس وبالتايل كسب؛ ألنه فرد؛
مادية، ومكاسب اجتماعية، مراتب يف العالم هذا خارج الخلود درجات ليست أبدية. حياٍة
هذا يف الخلود درجات بل يطول، أو يقرص زمان أو وقصور، أدوار من ودور ومنازل
يف أخطاء تحدث قد اآلخرين. عىل حياته يف اإلنسان فعل يُحِدثه الذي لألثر طبًقا العالم
شوب أو شدته، أو الباعث لضعف ونتيجة صوابًا، أم ً خطأ لالجتهاد، نتيجًة التخليد عملية
كدليل الحر اإلنساني الجهد بنية هي تلك ووضوحه. الهدف غموض أو وطهارته، القصد
عندما التخليد عملية يف نكوص مظاهر تحدث وقد الحر. واختياره اإلنسان حرية عىل
الخلود، حياة هي هذه ولكن ُمضاد، أثٌر يحدث عندما أو األثر، يتفتت أو الروح، تضعف
النهاية يف الخلود والضمور. االنكماش والنماء، النشوء الحياة؛ قوانني عليها ترسي حياة
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(٤) الثورة إىل العقيدة من

فيها يُساِهم عملية الخلود التاريخ. وصانع الحضارة صاحب وللشعب وللتاريخ، للحضارة
الحكماء اه سمَّ ما وهو امُلبِدع، الخالق البرشي الذهن يخلد حتى اآلخر ل يكمِّ كلٌّ األفراد، كل
وليس التاريخ يف حال وجماعات، أفراًدا األمة عقل املرة هذه ولكنه ال، الفعَّ العقل خلود
والتاريخ. الحضارة يف الجماعة خلود يف كماله ليجد الفردي الخلود وإن للعالم. مفارًقا
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