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مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدان ونبينا حممد
وآله الطيبني الطاهرين.
من نعم هللا علينا أتباع أهل البيت أن ابب االجتهاد مفتوح ،حيث يتاح ملن له أهلية أن يناقش أكابر العلماء
واجملتهدين فيما وصلوا إليه من آراء يف احلقول العلمية املختلفة يف النتائج واملقدمات اليت من خالهلا يتوصل العامل إىل الرأي
الصواب ،وهلذا انقش بعض علمائنا بعضهم اآلخر يف الفقه واألصول والرجال واآلراء العقدية ،ولعله من أروع ما اشتهر
لدى علمائنا هو لزوم االجتهاد يف العقيدة ،مبعىن أن من يتبىن رأايً عقدايً البد أن يصل إىل مرحلة االطمئنان به ،وال يسوغ

له أن يقلد يف ذلك غريه ،أي أن أصول العقائد وما يرتبط هبا من شأن البد للمكلفني من االطمئنان هبا ومبا يرتبط هبا،
وال جيوز التقليد فيها ،وهذه من أعظم امليزات ملذهب أهل البيت (ع) ،غري أن هناك استثنائني:
األول :يف مناقشة رأي بعض األعاظم ،عندما يتعملق ذلك العظيم ويصبح آلرائه شيء من القدسية ،فيتصور
بعض احملبني من عشاقه أن آراءه جتسد الصواب املطلق واحلق الصراح الذي ال يعرتيه ريب وال يشوبه عيب ،وهذه قاعدة
عامة مبعىن أن كل عظيم سيذهب بعض عشاقه إىل الدفاع عن آرائه بنحو مطلق ،إذ أهنم يرون مناقشة آرائه متس شيئاً من

عظمة شخصيته.

بعض أن ما توصل إليه مال صدرا يرمحه هللا هو الصواب ،ولذلك ينربي مدافعاً
الثاين :يف اجملال العقدي إ ْذ يتصور ٌ
عن ذلكم الرأي رغم وجود ٍ
ضعف واضح فيه  ،وكذا احلال يف مناقشة بعض آراء السيد الطباطبائي (صاحب امليزان) يرمحه
هللا.
أما إذا أصبح بعض العلماء رمزاً واشتهر يف أكثر من جمال فإن بعض عشاقه يرى أن مناقشته تتناىف مع التسليم

مبنهج أهل البيت عليهم السالم ،وقد رأينا يف احلوزات العلمية من يقدس السيد اإلمام يرمحه هللا على هذا النحو ،ويرى أن
آراءه عني الصواب ،وهناك أيضاً من يقدس السيد اخلوئي رمحه هللا على نفس الشاكلة ،إ ْذ يرى هؤالء أن اهلالة الكبرية

والقامة الباسقة لشخصية السيد اخلوئي أو شخصية اإلمام قدس هللا نفسيهما مينعان من مناقشتهما ،والشيخ األحسائي
يرمحه هللا لعملقته وقدراته العلمية يف الفقه واللغة واألصول وعلم الكالم ومهارته يف الكتابة إليصال آرائه والشهرة اليت متتع
هبا يف زمانه ابإلضافة إىل بعض مكاشفاته املنامية ورؤيته لبعض أئمة أهل البيت عليهم السالم على هذا النسق ال ينبغي

مناقشته ،ولعله يرمحه هللا مهد لعدم مناقشته بذكره أن ما توصل إليه من آراء يتطابق مع رأي أهل البيت عليهم السالم،
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رغم أن ما توصل إليه من رأي ال يعدو أن يكون اجتهاداً قد يصيب وقد خيطئ ،لوجود مسلمة لدينا أتباع أهل البيت

عليهم السالم حبصر العصمة يف املعصومني عليهم السالم فقط ،وما عداهم قد جيانب الصواب ولنا يف ذلك أمثلة متعددة
وكثرية عرب أتريخ العلماء الذين كانوا من أقرب املقربني ألهل البيت عليهم السالم ،فالصدوق يرمحه هللا ُولد بدعاء موالان

املهدي عليه السالم ،وقد خدم أهل البيت بتدوين رواايهتم والذود عنهم غري أن له آراءً يف العقائد تتناىف مع مسلمات
املذهب ،وكذا احلال مع الشيخ املفيد والسيد املرتضى علم اهلدى ،وبقية العلماء اجلهابذة األفذاذ إىل عصران هذا ،حىت

تكاد ال جتد عاملاً إال وله بعض اآلراء اخلاطئة ،وذلك ال يضر وال يضري بعلمه وال بقربه من أهل البيت عليهم السالم ،وإذا

كان األمر كذلك فإن مناقشة رأي العامل إحياء للعامل ،ولوال املناقشة ملات العامل مبوت علمه ،وهلذا فإن حياة الشيخ األنصاري

واشتهاره وانتفاع العلماء بعلمه آتية من خالل مناقشة آرائه األصولية والفقهية والرجالية ،وهي اليت أسهمت يف تقدم احلوزات
العلمية ،ولو قدست آراؤه ومنعت مناقشتها ملا اشتهر الشيخ قدس هللا نفسه.
من هنا ينبغي أن حنيي الشيخ أمحد األحسائي يرمحه هللا مبناقشة آرائه اليت اجتهد فيها مستنداً إىل بعض الرواايت

سندا وأوضح
اليت هلا ما يضادها وينافيها ،وقد توصل غريه إىل غري ما وصل هو إليه
مستندا إىل رواايت أخرى يراها أقوى ً
ً

داللة على املطلوب ،ولنأخذ مفردة "خلق اخللق" ،هل أن هللا تعاىل خلق اخللق بذاته مباشرة أو بواسطة؟
وبعد ذلك هل أن الواسطة هي العقول العشرة أو غريها( )1كما يذهب إىل ذلك احلكماء؟

وقبل ذلك هل أن هللا تعاىل يستحيل عليه خلق اخللق بذاته؟ وهل أن االستحالة آتية من لدن القابل وليس من
الفاعل وهو هللا تعاىل؟ مبعىن أنه ال حمدودية يف القدرة وإمنا احملدودية يف اخللق أي أنه ال استطاعة للخلق أن يتلقى الفيض
اإلهلي ،أو أن االستحالة آتية من عدم السنخية بني اجملرد واملادي.

 - 1يرى بعض العلماء أن هللا تعاىل خلق املالئكة وهم عقول جمردة ومنهم الكروبيون ،وقد أبدع اخللق مبالئكته ويستند يف ذلك إىل أمرين :األول :قاعدة السنخية،
َ ُۡ َ َ َ
ت أ ۡم ٗرا ﴾(النازعات ،)5:وقال تعاىل﴿ :
والثاين :ظهور بعض اآلايت القرآنية يف أن املالئكة هم املدبرون ألمر اخللق وهم محلة العرش ،قال تعاىل ﴿ :فٱلمدبِّر َٰ ِّ
َ
َ َ َ
ُ
َ
َو َي ۡح ِّمل َع ۡرش َربِّك ف ۡوق ُه ۡم يَ ۡو َمئ ِّ ٖذ ث َمَٰن َِّية﴾(احلاقة ،)17:ابلرغم من وجود رواية تقول :إن املالئكة املقربني هم من شيعة حممد وآلهَ ،رَوى أمحد بن حممد السياري،
ني قوم من شيعتنا من اخللق األول ،جعلهم هللا خلف العرش
السالم) ،أنهُ َ
عن عبيد بن أيب عبد هللا الفارسي وغريه رفعوه إىل أيب عبد هللا (عليه َّ
قال  " :إن الْ َكُروبِيِ َ
 ،لو قَ َّسم نور و ٍ
ني فتجلى للجبل فجعله
احد منهم على أهل األرض لكفاهم  ،ـ مث قال ـ إن موسى ( عليه َّ
السالم ) ملا أن سأل ربه ما سأل َ ،أمَر واحداً من الْ َكُروبِيِ َ
َ َ
دكا.
تتمة :غري أن السياري ضعيف عند الرجاليني ومن الغالة بل ورد كتاب من اجلواد عليه السالم حيط من قدره.
وأما عبيد هللا بن أيب عبد هللا الفارسي فهو جمهول.
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اخلالقية يف القرآن الكريم والروايات
إن من أعظم األدلة اليت استدل هبا احلق تعاىل يف كتابه الكرمي على وجوده وعلى لزوم عبادته واخلضوع له كونه
تعاىل خالق اخللق ،وإليك بعضاً من آي القرآن الكرمي اليت تقرر هذه احلقيقة مبا ال مزيد عليه.
ٍ
ِ
اعبُ ُدوهُ َوُه َو َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َوكِي ٌل}(.)2
قال تعاىل { :ذَلِ ُك ُم َّ
اَّللُ َربُّ ُك ْم َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َخال ُق ُك ِل َش ْيء فَ ْ
تبني اآلية الكرمية أن العبادة له تعاىل لكونه اخلالق ملفردات عامل الوجود ،وهو الوكيل عليها.
قال تعاىل{ :أَم جعلُوا َِِّ
اَّلل خالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد الْ َق َّه ُار}(،)3
َّلل ُشَرَكاءَ َخلَ ُقوا َك َخ ْل ِق ِه فَـتَ َشابَهَ ْ
اخلَْل ُق َعلَْي ِه ْم قُ ِل َُّ َ ُ
ْ ََ
ْ ََُ َ

انظر رعاك هللا إىل قوله (خالق كل شيء) ستجد إسناد اخلالقية إىل هللا تعاىل بنحو واضح.

ك لِْلم َالئِ َك ِة إِِين خالِق ب َشرا ِمن ص ْلص ٍال ِمن َمحٍإ مسنُ ٍ
{وإِ ْذ قَ َ
ون}( ، )4ولعل يف هذه اآلية وضوحاً
َ ٌَ ً ْ َ َ ْ َ َْ
ال َربُّ َ َ
قال تعاىلَ :
ِ
ٍ
ص ْل َ ٍ ِ ٍ
َّاس اذْ ُك ُروا
أعظم ،إذ أن التعرض خللق اإلنسان من الناحية املادية (م ْن َ
صال م ْن َمحَإ َم ْسنُون) ،قال تعاىلَ { :اي أَيـُّ َها الن ُ
اَّلل علَي ُكم هل ِمن خالِ ٍق َغيـر َِّ
نِعم ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ََّن تـُ ْؤفَ ُكو َن}( ، )5انظر إىل هذا الربط
ض َال إِلَ َه إَِّال ُه َو فَأ َّ
اَّلل يـَ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
َْ َ
ت َّ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ
الواضح بني اخلالقية والرازقية والتذكري ابلنعم اإلهلية ،وأن من ال يلتفت إىل ذلك فقد ضل سواء السبيل ،وقال تعاىل{ :إِ ْذ
ك لِْلم َالئِ َك ِة إِِين َخالِ ٌق بَ َشرا ِم ْن ِط ٍ
ني}( ، )6تؤكد اآلية على أن اخلالقية تعلقت ابجلانب البشري ،أي اجلانب املادي
قَ َ
ال َربُّ َ َ
ً
لدرء اللبس ورفع اإلهبام عن ذلك ،وكي ال يقال إن اجلانب املادي ال تتعلق به القدرة اإلهلية لعدم القابلية ،وقال تعاىل:
ٍ
َّ ِ
ٍ ِ
يل}( ، )7جتمع اآلية املباركة بني اخلالقية والقدرة على ذلك ،مبعىن أنه ال جمال
{اَّللُ َخال ُق ُك ِل َش ْيء َوُه َو َعلَى ُك ِل َش ْيء َوك ٌ
لإلهبام وتصور عدم وصول القدرة اإلهلية لتتعلق ابملخلوق ،وسنوضح إن شاء هللا تعاىل ذلك بنحو مفصل ،خالصته أنه ال
مانع من تعلق القدرة اإلهلية ابملقدورات مجيعها ،كما ينص القرآن الكرمي على ذلك ،غري أننا ال ندرك ذلك ،وعدم إدراكنا
ذلك يرجع إىل كون القدرة هي الذات اليت ال حياط هبا علماً.

 - 2األنعام.102:
 - 3الرعد.16:
 - 4احلجر.28:
 - 5فاطر.3:
 - 6ص.71:
 - 7الزمر.62:
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ََّن
ََّن تـُ ْؤفَ ُكو َن}( ، )8من الواضح أن قوله تعاىل (فَأ َّ
اَّللُ َربُّ ُك ْم َخالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء َال إِلَ َه إَِّال ُه َو فَأ َّ
قال تعاىل{ :ذَلِ ُك ُم َّ

تـُ ْؤفَ ُكو َن) مبثابة الرد على من يقول بغري ذلك ،وقد يدعى أن اآلراء األخرى تؤمن أبن هللا خالق كل شيء ،لكن بنحو غري

وجود تعلقي ،ال حقيقة له ،وال شيئية
مباشر ،ورد هذا الرأي من الوضوح مبكان ،خصوصاً على مبىن أن وجود املمكن ٌ

لوجوده ،إال ابرتباطه ابهلل ،فإذا كان كذلك فهو جبميع شراشره وجزيئات وجوده ال حتقق له وال عينية إال هبذا االرتباط الذي
وم)( )9إفصاح عن ذلك.
(اَّللُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ْ
يقومه ،ولعل يف قوله تعاىلَّ :
احلَ ُّي الْ َقيُّ ُ
السم ِاء فَس َّواه َّن سبع ََساو ٍ
ض َِ
مج ًيعا ُمثَّ ْ ِ
{ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
ات َوُه َو بِ ُك ِل َش ْي ٍء
قال تعاىلُ :
استَـ َوى إ َىل َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
يم}( ،)10من يتأمل الضمري (هو) ،مث ينظر إىل (مجيعاً) يدرك أن القرآن الكرمي يريد أن يوصل الناس إىل العلم هبذه
َعل ٌ
احلقيقة وهي أن هللا تعاىل خلق اخللق بنحو ال يدركه اإلنسان ،نعم قد يدرك بعض الوسائط اليت جعل احلق تعاىل هلا أتيثرياً
على النحو التعلقي الذي أشران إليه فيما تقدم ،لكن ذلك اليضر إبسناد مجيع اخللق إليه ،فاألب واسطة يف إجياد اإلبن،

وهللا هو اخلالق ،وهلم جرا يف بقية األسباب اليت يعرب عنها ابلعلل املعدة ،واليت تستند يف هناية املطاف إىل القدرة املطلقة
للحي القيوم.
قال تعاىل{ :الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن َّ ِ
السماو ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ت
اَّللَ قيَ ًاما َوقُـعُ ً
ض َربـَّنَا َما َخلَ ْق َ
ودا َو َعلَى ُجنُوهب ْم َويـَتَـ َفك ُرو َن يف َخ ْلق َّ َ َ
ََ ُ
ِ ()11
ه َذا اب ِط ًال سبحانَ ِ
اب النَّار} ،
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َ َ
لعل يف اآلية إمياءة إىل أن اهلدف والغاية من الذكر إيصال الذاكر إىل أمور:
األول :أنه اخلالق تعاىل.
والثاين :أن ذلك حبكمة وحلكمة.
والثالث :السري يف السراط املستقيم كي ال يتنكب السائر جادة الصواب فيكون من أهل النار.
ومن اجلميع يظهر أنه اخلالق املهيمن احلكيم.

 - 8غافر.62:
 - 9البقرة.255:
 - 10البقرة.29:
 - 11آل عمران.191:
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ِ
اَّلل ومن يـت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّخ ِذ الشَّْيطَا َن
َّه ْم َوَأل َُمنيَـنـ ُ
{وَألُضلَّنـ ُ
َّه ْم َوَآل ُمَرنـ َُّه ْم فَـلَيُـبَـت ُك َّن آذَا َن ْاألَنْـ َعام َوَآل ُمَرنـ َُّه ْم فَـلَيُـغَريُ َّن َخ ْل َق َّ َ َ ْ َ
قال تعاىلَ :
ون َِّ
ولِيًّا ِمن د ِ
اَّللِ} يدرك أن إسناد اخلالقية هلل
اَّلل فَـ َق ْد َخ ِسَر ُخ ْسَر ًاان ُمبِينًا}( ، )12من يتمعن يف مفردة {فَـلَيُـغَِريُ َّن َخ ْل َق َّ
َ ْ ُ
تعاىل أمر بني ،وأن التغيري من لدن من مل يسر على السراط السوي ليس ابالستقالل أيضاً ،وإمنا ابلتمكني من قبل هللا

لصرف القدرة فيما ال يريده هللا ،وهلذا فإن من يفعل ذلك يصبح ولياً للشيطان وخيسر خسراانً مبيناً.

َّ ِ
{احلم ُد َِِّ
ِ
َّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرهبِِ ْم يـَ ْع ِدلُو َن}(،)13
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
قال تعاىلْ َْ :
ض َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور ُمثَّ الذ َ
َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرهبِِ ْم
وهنا قد يقال إن من يسند خالقية السماوات واألرض لغري هللا تعاىل ليس معنياً بقوله تعاىلُ { :مثَّ الذ َ
يـَ ْع ِدلُو َن} ،ألنه يرى ذلك ابلواسطة ،ومجيع الوسائط ترجع إىل هللا تعاىل إال أن ذلك ال يعدو كونه رأايً من اآلراء اليت قد
يقال إهنا خالف ظاهر النص.
اَّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ِ
ات و ْاألَر َ ِ ِ ٍ
ِ
َّه َار
ض ِيف ستَّة أ ََّايم ُمثَّ ْ
َ َ
استَـ َوى َعلَى الْ َع ْر ِش يـُ ْغشي اللَّْي َل النـ َ
الس َم َاو َ ْ
قال تعاىل{ :إ َّن َربَّ ُك ُم َُّ
يطْلُبه حثِيثا والشَّمس والْ َقمر والنُّجوم مس َّخر ٍ
اَّلل ر ُّ ِ
ني}( ، )14إن من ابداعات
ات ِأب َْم ِرِه أََال لَهُ ْ
ب الْ َعالَم َ
اخلَْل ُق َو ْاأل َْم ُر تَـبَا َرَك َُّ َ
َ ُُ َ ً َ ْ َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ
القرآن الكرمي إلظهار املراد تبيانه بطرق خمتلفة ،ومن هذه الطرق إدخال التتايل وتعاقب املراحل ،إذ قد يتصور بعض أن
اخلَْل ُق) تتناىف مع التعاقب الزماين أو الدهري على رأي احملقق الداماد ،إال أن القرآن الكرمي
خالقية احلق يف قوله تعاىل (أََال لَهُ ْ
يبعد ذلك ويسند األمر بتعاقبه املتعدد إىل هللا تعاىل.

ٍ
ِ
وت َّ ِ
قال تعاىل{ :أَوَمل يـْنظُروا ِيف ملَ ُك ِ
ض وما خلَق َّ ِ
ب
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ َ َ
اَّللُ م ْن َش ْيء َوأَ ْن َع َسى أَ ْن يَ ُكو َن قَد اقْـتَـَر َ
َ
َْ َ ُ
َي ح ِد ٍ
يث بـَ ْع َدهُ يـُ ْؤِمنُو َن}( )15اآلية ظاهرة يف أن مجيع األشياء خملوقة هلل تبارك وتعاىل ،وأن هذه النتيجة ترتتب
َجلُ ُه ْم فَبِأ ِ َ
أَ
على النظر يف ملكوت السماوات واألرض ،مبعىن أن من ينظر يف حقيقة ملك السماوات واألرض سيصل إليها دون
تكلف.
السنِني و ِْ
قال تعاىل{ :هو الَّ ِذي جعل الشَّمس ِضياء والْ َقمر نُورا وقَدَّره منَا ِزَل لِتَـعلَموا ع َدد ِ
اب َما َخلَ َق َّ
ُْ َ َ
احل َس َ
َ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ ً َ َُ َ
اَّللُ
ََ
َُ
()16
صل ْاآلاي ِ
ِ
ذَلِ َ ِ
ت لَِق ْوٍم يـَ ْعلَ ُمو َن}  ،هذه اآلية املباركة على نسق اآلية السابقة ،وفيها إلفات نظر أبن من
ك إَّال ِاب ْحلَ ِق يـُ َف ُ َ
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جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدر للقمر منازل ليتعرف الناس على احلساب يف أمورهم ،سيصل إىل أن هللا تعاىل خلق
األشياء ابحلق.

ِِ
قال تعاىل{ :وهو الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ِِ
َح َس ُن َع َم ًال
ض ِيف ستَّة أ ََّايٍم َوَكا َن َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َماء ليَـْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
ََُ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ولَئِن قُـ ْل َ ِ
ني}( ، )17تلفت اآلية املباركة النظر إىل
ين َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إَِّال س ْحٌر ُمبِ ٌ
َ ْ
ت إنَّ ُك ْم َمْبـعُويثُو َن م ْن بَـ ْعد الْ َم ْوت لَيَـ ُقولَ َّن الذ َ
أن خلق السماوات واألرض ابلتعاقب واملهل يدلل على البعث ،وأن من ينكر ذلك يؤدي نكرانه إىل الكفر ابهلل تعاىل.

السم ِاء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
{اَّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ِ
ات ِرْزقًا لَ ُك ْم َو َس َّخَر
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
قال تعاىلَُّ :
ض َوأَنْـَزَل م َن َّ َ َ ً ْ َ َ
َ ََ
لَ ُكم الْ ُف ْل ِ
ي ِيف الْبَ ْح ِر ِأب َْم ِرِه َو َس َّخَر لَ ُك ُم ْاألَنْـ َه َار}( ، )18تربط اآلية بني اخللق وتسخري الفلك واألهنار ،واملعىن أنه
ُ َ
ك لتَ ْج ِر َ
تعاىل هو املؤيثر استقالالً يف األشياء ،وأن العلل املعدة أتيثريها ال يرجع إىل البديتها ،بل ألن حكمة احلق اقتضت ذلك.
ِ
ِ
ٍ ِ
قال تعاىلِ َ :
ني}( ، )19يف اآلية تبيان تعلق اخللق وإيضاح بعض سلسلة
يم ُمبِ ٌ
{خلَ َق ْاإلنْ َسا َن م ْن نُطْ َفة فَإذَا ُه َو َخص ٌ

عوامل وجود اإلنسان اليت ليس هلا أتيثري يف إجياده بنحو عام ،وهلذا وجد اإلنسان كآدم (ع( من غري نطفة ،وكذلك عيسى
(ع(  ،ولعل ذلك يرجع إىل أن العلل املعدة ال ينبغي أن هتيمن على فكر اإلنسان حبيث ال يرى ابداع الوجود إال من
خالهلا.
ِِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ًدا}(، )20
ني َع ُ
ت ُمتَّخ َذ الْ ُمضل َ
ض َوَال َخ ْل َق أَنْـ ُفس ِه ْم َوَما ُكْن ُ
قال تعاىلَ :
{ما أَ ْش َه ْدتـُ ُه ْم َخ ْل َق َّ َ َ

لعل يف اآلية بياانً لرد من يسند اخللق لغري هللا تعاىل استناداً لبعض اآلراء أو النظرايت لردعه ،ألنه مل يطلع على الواقع { َما

أَ ْش َه ْدتـُ ُه ْم} ،وهلذا ال ينبغي إال القول إبسناد اخللق إليه دون فهم لكيفية ارتباط احلادث ابلقدمي ،أو املادي ابجملرد.

ِِ
السماء َكطَ ِي ِ
الس ِج ِل لِْل ُكتُ ِ
ني}(،)21
ب َك َما بَ َدأْ َان أ ََّو َل َخ ْل ٍق نُعِ ُ
يدهُ َو ْع ًدا َعلَْيـنَا إِ َّان ُكنَّا فَاعل َ
قال تعاىل{ :يـَ ْوَم نَطْ ِوي َّ َ َ

يف هذه اآلية إابنة أبن بدء اخللق منه وأن إعادته عليه ،وأنه الفاعل مستقالً ال يشاركه غريه ،وتقريب ذلك بطي السماء

كطي السجل للكتب.
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اَّلل َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة ِم ْن َم ٍاء فَ ِمْنـ ُهم َم ْن ميَْ ِشي َعلَى بَطْنِ ِه وِمْنـ ُهم َم ْن ميَْ ِشي َعلَى ِر ْجلَ ْ ِ
ني َوِمْنـ ُه ْم َم ْن ميَْ ِشي
َ ْ
ْ
قال تعاىلَ {:و َُّ
اَّللَ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير}( ، )22ما أصرح هذه اآلية! إذ تتناول املفردات من الوجود املادي
اَّللُ َما يَ َشاءُ إِ َّن َّ
َعلَى أ َْربَ ٍع َخيْلُ ُق َّ
فتقول { َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة} وتبني أن اخللق من ماء ،مث تردف أبنه تعاىل خيلق ما يشاء لعموم قدرته.
ِ
ِ
ك قَ ِد ًيرا }( ، )23اآلية املباركة غاية يف
{وُه َو الَّذي َخلَ َق ِم َن الْ َماء بَ َشًرا فَ َج َعلَهُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا َوَكا َن َربُّ َ
قال تعاىلَ :

وضوحها ألنه اخلالق لكونه القادر ،وهلذا خلق وجعل املخلوق نسباً وصهراً.

ِ
قال تعاىل{ :وِمن آايتِِه أَ ْن خلَق لَ ُكم ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم أَزو ِ
ك
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُك ْم َم َوَّد ًة َوَر ْمحَةً إِ َّن ِيف َذل َ
ْ َْ ً
َ َ ْ ْ
َ ْ َ
َآلاي ٍ
ت لَِق ْوٍم يـَتَـ َف َّك ُرو َن}( ، )24مل يكتف القرآن أبن يبني أن خلق اإلنسان منه تعاىل ،بل أوضح مفصالً أن اإلنسان بقسميه
َ
من الذكر واألنثى يرجعان يف اخللق إليه ،كي ال يتوهم متوهم أنه خلق األنثى فقط أو الذكر فحسب.

ِ
ِ
اَّلل فَأَر ِوين ماذَا خلَق الَّ ِذ ِ ِِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني}( ،)25يف اآلية إيضاح
ين م ْن ُدونه بَ ِل الظَّال ُمو َن ِيف َ
قال تعاىلَ :
{ه َذا َخ ْل ُق َّ ُ َ َ َ َ
أبن غريه املعرب عنه { ِم ْن ُدونِِه} لن خيلق مستقالً ،وأن من زعم ذلك فهو يف ضالل مبني.
ٍ
ِ
اإلنْس ِ
ان ِم ْن ِط ٍ
ِ
ني}( ،)26يف اآلية أمران ،األول :أن خلقه
قال تعاىل{ :الَّذي أ ْ
َح َس َن ُك َّل َش ْيء َخلَ َقهُ َوبَ َدأَ َخ ْل َق ْ َ

تعاىل على أحسن وجه ،وفيه مراعاة ملقتضيات احلكمة .والثاين :أنه هو الذي بدأ خلق اإلنسان من طني أي أن الوجود
املادي يستند إليه.

ِ
َّ ِ
ض َوِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم َوِِمَّا َال يـَ ْعلَ ُمو َن}( ،)27لعل اآلية
اج ُكلَّ َها ِمَّا تـُْنبِ ُ
ت ْاأل َْر ُ
قال تعاىلُ :
{سْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاأل َْزَو َ

تشري إىل أن كل ِمكن وهو زوج تركييب خملوق له سبحانه ،وأن عملية اخللق يدخل فيها عناصر غيبية ،ال ميكن لعقولنا
إدراكها.
ني َّ
الزْو َج ْ ِ
الذ َكَر َو ْاألُنْـثَى}(.)28
{وأَنَّهُ َخلَ َق َّ
قال تعاىلَ :
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تفصح اآلية الكرمية عن الزوجية وأهنا آية إبداعية تدلل على عظمة اخلالق وأنه من خالهلا يصل اإلنسان إىل إسناد
اخلالقية إىل هللا تعاىل الستحالة ذلك على غريه ملا فيها من إبداع يف الصنع.
الر ْمحَن* َعلَّم الْ ُقرآ َن* َخلَ َق ِْ
اإلنْ َسا َن}(.)29
قال تعاىلْ َ ُ َّ { :
لعل القرن بني التعليم واخللق جاء للتدليل على أن اخللق ال يكون إال هلل تعاىل الستحالة ذلك على غريه ،وأن
العلم املودع يف فطرة اإلنسان سيهديه إىل االعتقاد إبسناد اخلالقية إىل هللا تعاىل.
ِ
{خلَ َق ِْ
ص ٍال َكالْ َف َّخا ِر}(.)30
قال تعاىلَ :
ص ْل َ
اإلنْ َسا َن م ْن َ
من إبداعه تعاىل أنه أفصح أبن أعقد خملوق من طني صلصال أي يبدو كأنه حمروق وهو كالفخار ،وذلك للتدليل
أبن وجوده املادي مل ِ
أيت من عدم بل من هذا الطني احملروق أو الذي يبدو حمروقاً ،وهنا أمران:
األول :أن يـُ ْؤَمن ابحلركة اجلوهرية فيكون وصوله إىل تكامله الروحي من خالل حركته وسعيه.
َح َس ُن
آخَر فَـتَـبَ َارَك َّ
اَّللُ أ ْ
الثاين :أن تكون الروح هلا وجود مستقل يقرتن ابملادة ،ولعل قوله تعاىلُ { :مثَّ أَنْ َشأْ َانهُ َخ ْل ًقا َ
ْ ِِ
ني}( ، )31وكال األمرين يؤكدان إسناد اخللق إىل احلق.
اخلَالق َ
قال تعاىل{ :الَّ ِذي خلَق الْموت و ْ ِ
ور}(.)32
احلَيَا َة ليَـْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َم ًال َوُه َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
َ َ َْ َ َ
اآلية الكرمية من غرر آي القرآن الكرمي إ ْذ تبني أن احلياة واملوت أمران خملوقان هلل تعاىل وأن السبب من خلقهما
يرجع إىل ابتالء اإلنسان ليصل إىل كماله حبسن عمله ،وعليه فإن اخلالق احلكيم أبدع اخللق ليصل اإلنسان من خالل أتمله
يف هذا اإلبداع اجلميل إىل أن يصدر العمل احلسن اجلميل ،ويف مضامني اآلية يرى اإلنسان خالقية احلق تعاىل للخلق.
ِ
اخلَبِريُ}(.)33
يف ْ
قال تعاىل{ :أََال يـَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َوُه َو اللَّط ُ
يستدل الباري تعاىل على علمه خبلقه أبمرين:
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ِ
ابملبدع.
األول :أنه هو املبدع للخلق ،ومن البني إحاطة املبدع َ
الثاين :أنه هو اللطيف اخلبري ،ولطفه يفصح عن عدم حجب شيء عنه ،واطالعه التام على األشياء بنحو ال
يوصف إال هبذا النحو وهو كونه اخلبري بذلك.
اَّلل سبع ََساو ٍ
ات ِطبَاقًا}(.)34
قال تعاىل{ :أََملْ تَـَرْوا َكْي َ
ف َخلَ َق َُّ َ ْ َ َ َ
اآلية جاءت على نسق آي القرآن الكرمي الدالة على أنه اخلالق إمجاالً وتفصيالً كي ال يتوهم بعض أبنه أبدع خلقاً
ِ
إبداعا.
مث جعل ذلك اخللق هو املبدع لغريه بل أن مجيع اخللق يرجع إليه ً

الرواايت:
 1 ـ (اي أخية اتقي هللا وتعزي بعزاء هللا ،واعلمي أن أهل الـرض ميوتون ،وأن أهل السماء ال يبقون،
وأن كل شيء هالك إال وجه هللا الذي خلق األرض بقدرته ،ويبعث اخللق فيعودون ،وهو فرد وحده ،أيب خري مين ،وـمي
خري مين ،وأخي خري مين) (.)35
يتحدث هذا النص املشهور لإلمام احلسني عليه السالم بنحو بني واضح أبن هللا تعاىل هو الذي خلق األرض بقدرته ،وهو
الذي يبعث اخللق ليعودوا إليه ،ومل يقل عليه السالم" :حنن خلقنا ورزقنا" ليكون استدالله أعظم وأقوى داللة على أن ما
يقوم به األعداء هو ما هيأه اإلمام عليه السالم بنحو غري مباشر بل أسند األمر كله هلل تعاىل{ ،أََال لَهُ ا ْخلَْل ُق َو ْاأل َْم ُر تَـبَ َارَك
اَّلل ر ُّ ِ
ني}(.)36
ب الْ َعالَم َ
َُّ َ
2 

ـ عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال :قال يل :اي سليمان إن هللا تبارك وتعاىل خلق املؤمن من

نوره ،و صبغهم يف رمحته ،وأخذ ميثاقهم لنا ابلوالية ،فاملؤمن أخو املؤمن ألبيه وامه ،أبوه النور وامه الرمحة ،فاتقوا فراسة
املؤمن فانه ينظر بنور هللا الذي خلق منه)(.)37

 - 34نوح.15:

 - 35موسوعة كلمات احلسني عليه السالم للجنة احلديث يف معهد ابقر العلوم عليه السالم ص.490
 - 36األعراف.54:

 - 37مسند اإلمام الرضا (ع) ج1

ص.468
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قوله عليه السالم( :خلق املؤمن من نوره) إيضاح أبن وجود املؤمن ابلرغم من كونه كوجود سائر املوجودات غري أنه حماط
نورا ،وهذا النور
ابللطف بدواً ،وهلذا ينظر بنور هللا تعاىل  ،وقد يتصور بعض أبن قوله عليه السالم ( :من نوره) أن هناك ً

هو مادة خلق املؤمن ويقرب ذلك استدالالً غري أن األمر هو احتمال ال يرقى إىل درجة القطع بذلك بل هو على حد
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض}( ، )38أي املنور أو املظهر للسماوات واألرض،
االحتمال األول ،وهلذا جاء قوله تعاىلَّ :
ور َّ َ َ
{اَّللُ نُ ُ
اطر َّ ِ
ض جعل لَ ُكم ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم أ َْزو ِ
ِ
ِ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم
اجا َوم َن ْاألَنْـ َعام أ َْزَو ً
ْ ًَ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ َ ْ ْ
ويكون املعىن على حد قوله تعاىل{ :فَ ُ
فِ ِيه لَي ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
صريُ }(.)39
س َكمثْله َش ْيءٌ َوُه َو َّ ُ َ
ْ َ
3 

ـ دعاء النور املعروف( :بسم هللا النور ،بسم هللا نور النور ،بسم هللا نور على نور ،بسم هللا الذي

خلق النور من النور ،احلمد هلل الذي خلق النور من النور ،وأنزل النور على الطور ،يف كتاب مسطور ،يف رق منشور ،بقدر
مقدور ،على نيب حمبور.)40()..
يف الدعاء وضوح أبن خلق النور من النور أي أن كل ضياء وإشراق فهو منه تعاىل أو أن كل وجود فهو منه تعاىل ،وعلى
كال املعنيني فإن الدعاء يوضح أن مبدأ اخللق هو احلق تعاىل وتقدس.

4 

ـ قال علي عليه السالم( :احلمد هلل الذي ال من شيء كان  ،وال من شيء كون ما قد كان "

مستشهد حبدوث األشياء على أزليته  ،ومبا وَسها به من العجز على قدرته ومبا اضطرها إليه من الفناء على دوامه ،مل خيل
منه مكان فيدرك أبينيته  ،وال له شبح مثال فيوصف بكيفية  ،ومل يغب عن شيء فيعلم حبيثيته  .مبائن جلميع ما أحدث
يف الصفات  ،وِمتنع عن االدراك مبا ابتدع من تصرف الذوات  ،وخارج ابلكربايء والعظمة من مجيع تصرف احلاالت  ،حمرم
على بوارع انقبات الفطن حتديده  ،وعلى عوامق اثقبات الفكر تكييفه  ،وعلى غوائص ساحبات النظر تصويره  ،وال حتويه
األماكن لعظمته  ،وال تذرعه املقادير جلالله  ،وال تقطعه املقاييس لكربايئه ِ .متنع عن األوهام أن تكتنهه  ،وعن االفهام
أن تستغرقه  ،وعن األذهان أن متثله  ،قد ي ئست عن استنباط اإلحاطة به طوامح العقول  ،ونضبت عن اإلشارة إليه
ابالكتناه حبار العلوم  ،ورجعت ابلصغر من السمو إىل وصف قدرته لطائف اخلصوم  .واحد ال من عدد  ،ودائم ال أبمد
 ،وقائم ال بعمد  ،ليس جبنس فتعادله األجناس وال بشبح فتضارعه األشباح  ،وال كاألشياء فتقع عليه الصفات  ،قد ضلت
العقول يف أمواج تيار إدراكه  ،وحتريت األوهام عن إحاطة ذكر أزليته  ،وحصرت االفهام عن استشعار وصف قدرته ،
 - 38النور.35:
 - 39الشورى.11:
 - 40مستدرك سفينة البحار ج.167
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وغرقت األذهان يف جلج أفالك ملكوته  .مقتدر ابآلالء ِ ،متنع ابلكربايء  ،ومتملك على األشياء  ،فال دهر خيلقه  ،وال
وصف حييط به  ،قد خض عت له رقاب الصعاب يف حمل ختوم قرارها  ،وأذعنت له رواصن األسباب يف منتهى شواهق
أقطارها  ،مستشهد بكلية األجناس على ربوبيته  ،وبعجزها على قدرته  ،وبفطورها على قدمته  ،وبزواهلا على بقائه  ،فال
هلا حميص عن إدراكه إايها  ،وال خروج عن إحاطته هبا  ،وال احتجاب عن إحصائه هلا  ،وال امتناع من قدرته عليها  ،كفى
ابتقان الصنع له آية  ،وبرتكيب الطبع عليه داللة  ،وحبدوث ِ
الفطر عليه قِ ْد َمة  ،وإبحكام الصنعة عليه عربة  ،فال إليه حد
منسوب  ،وال له مثل مضروب  ،وال شيء عنه مبحجوب  ،تعاىل عن ضرب األمثال له  ،والصفات املخلوقة علوا كبريا .
وسبحان هللا الذي خلق الدنيا للفناء والبيود  ،واآلخرة للبقاء واخللود)(.)41
كل فقرات النص شاهدة على أن اإلمام عليه السالم يدلل على أمرين هامني:
األول :أنه تعاىل هو املبدع( :وحبدوث ِ
الفطر عليه قِ ْد َمة) ،وأن هذا اإلبداع عليه شواهد اخللق إ ْذ أن احلدوث يدلل على القدم.

الثاين :أن النظم البديع لوجود األشياء منه تعاىل (كفى ابتقان الصنع له آية  ،وبرتكيب الطبع عليه داللة) ،وأن كال األمرين
ال حييط هبما عقل اإلنسان وال يدركهما وليس عليه إال اإلذعان والتسليم ألن ذلك هو مقتضى اإلميان (مستشهد حبدوث
األشياء على أزليته  ،ومبا وَسها به من العجز على قدرته ومبا اضطرها إليه من الفناء على دوامه  ،مل خيل منه مكان فيدرك
أبينيته  ،وال له شبح مثال فيوصف بكيفية  ،ومل يغب عن شيء فيعلم حبيثيته  .مبائن جلميع ما أحدث يف الصفات ،
وِمتنع عن االدراك مبا ابتدع من تصرف الذوات  ،وخارج ابلكربايء والعظمة من مجيع تصرف احلاالت  ،حمرم على بوارع
انقبات الفطن حتديده  ،وعلى عوامق اثقبات الفكر تكييفه  ،وعلى غوائص ساحبات النظر تصويره  ،وال حتويه األماكن
لعظمته  ،وال تذرعه املقادير جلالله  ،وال تقطعه املقاييس لكربايئه ِ .متنع عن األوهام أن تكتنهه  ،وعن االفهام أن تستغرقه
 ،وعن األذهان أن متثله  ،قد يئست عن استنباط اإلحاطة به طوامح العقول  ،ونضبت عن اإلشارة إليه ابالكتناه حبار
العلوم  ،ورجعت ابلصغر من السمو إىل وصف قدرته لطائف اخلصوم) ،أي أن مجيع ما تقدم أدلة واضحة وبراهني حمكمة
على عدم إدراك اإلنسان كيفية تعلق احلادث ابلقدمي وعدم إدراكه كيفية إبداع اخللق إ ْذ أنه من عامل أمره ،قال تعاىل:
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن}(.)42
{ إَِّمنَا أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َشْيـئًا أَ ْن يـَ ُق َ

 - 41حبار األنوار للعالمة اجمللسي ج - 87ص .139 - 138
 - 42يس.82:
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5 

ـ عن أيب عبد هللا عليه السالم قاال :قلنا :جعلنا فداك أيكره أن يكتب الرجل يف خامته غري اَسه

واسم أبيه .فقال :يف خامتي مكتوب هللا خالق كل شيء)(.)43
من املعلوم أن كتابة املعصوم عليه السالم على خامته "هللا خالق كل شيء" لتأكيد هذه احلقيقة كي ال يتوهم أحد
أن مسألة اخلالقية تسند إىل غري هللا تعاىل ،وهلذا جند كثرياً من الرواايت اليت ترسخ هذه احلقيقة مع وضوح وجود أتيثري لبعض
األشياء على بعضها اآلخر ،فالشمس تؤيثر على النبات والقمر يؤيثر يف حركيت املد واجلزر ،واملزارع يسند إليه الزرع غري أن
الزا ِرعُو َن}( )44أي أن مجيع ما تقدم كما أوضحنا على حنو
الزارع حقيقة هو هللا تعاىل ،قال تعاىل{ :أَأَنْـتُ ْم تَـ ْزَرعُونَهُ أ َْم َْحن ُن َّ

العلل املعدة اليت ال أتيثري هلا استقالالً وإمنا إبمداد من هللا تعاىل مبعىن أنه لو انقطع املدد عنها لتالشى أتيثريها وهلذا مل تؤيثر
النار على اخلليل عليه السالم ،قال تعاىل{ :قُـ ْلنَا َاي َان ُر ُك ِوين بـَ ْرًدا َو َس َال ًما َعلَى إِبْـَر ِاهي َم}(.)45
6 

ـ قال أبو هاشم (اجلعفري) :خطر ببايل أن القرآن خملوق أم غري خملوق ،فقال أبو حممد (عليه

السالم) :اي أاب هاشم هللا خالق كل شيء وما سواه خملوق)(.)46
من يتأمل يف قول اإلمام عليه السالم (هللا خالق كل شيء وما سواه خملوق) يرى بعني البصرية أن اإلمام عليه السالم بصدد
إيثبات أمرين:
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِِ
{ما َأيْتي ِه ْم م ْن ذ ْك ٍر م ْن َرهب ْم ُْحم َدث إَِّال ْ
استَ َمعُوهُ
األول :أن القرآن الكرمي حمدث كما نص على ذلك الذكر ،قال تعاىلَ :
َوُه ْم يـَْل َعبُو َن}( ، )47وال ينبغي أن جنعل النسبة التشريفية للقرآن الكرمي تصريه قدمياً كالذات املقدسة بل هو على حد نسبة
البيت إىل هللا تعاىل عندما نقول الكعبة بيت هللا تعاىل ،فكالمه تعاىل أحديثه ونسبه إىل نفسه.

الثاين :أن ما سوى احلق تعاىل خملوق حادث يرتبط وجوده بوجود احلق وليس له استقالل أبي وجه من الوجوه ،نعم؛ قد
يكون لبعض املوجودات رتبة وجودية أو أتيثري بنحو العلل املعدة غري أن ذلك ال جيعل تلكم املوجودات مؤيثرة ابالستقالل
ألن التأيثري االستقاليل ال يكون إال ابلوجود الواجيب وهو احلق تعاىل الواحد القهار.

 - 43كلمات اإلمام احلسني:ج 2ص .141

 - 44الواقعة.64:
 - 45األنبياء.69:
 - 46مستدرك سفينة البحار.
 - 47األنبياء.2:
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7 

ـ عن ايب عبد هللا ع قال :اسم هللا غري هللا ،وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو خملوق ما خال

هللا ،فاما ما عربته االلسن وعملته االيدي فهو خملوق ،إىل ان قال :هللا ،خالق االشياء ال من شيء كان ،وهللا يسمى
ابَسائه وهو غري اَسائه واالَساء غريه)(.)48
نعمت الرواية ألهنا تفصح عن عمق التوحيد هلل تعاىل ،وأنه ال شريك له يف خالقيته لألشياء وأنه خلقها ال من
شيء كان قبلها ليكون شريكاً هلل سبحانه ،مث يبني اإلمام عليه السالم أن أَساءه اليت َسى هبا نفسه هي غريه وال ينبغي أن
اَّللَ أَ ِو
تكون هي هو لئال تلزم االيثنينية إ ْذ أهنا عالمات دالة عليه سبحانه وتعاىل ،وهلذا ندعوه هبا ،قال تعاىل{ :قُ ِل ْادعُوا َّ
احلُ ْس َىن}(.)49
ََسَاءُ ْ
الر ْمحَ َن أ ًَّاي َما تَ ْدعُوا فَـلَهُ ْاأل ْ
ْادعُوا َّ
8 

ـ عن اىب عبد هللا ع يف حديث قال :لو كان يصل إىل هللا ،االسف والضجر جلاز لقائل ان يقول:

ان اخلالق يبيد يوما النه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيري وإذا دخله التغيري ،مل يؤمن عليه االابدة إىل ان قال :تعاىل
هللا عن هذا القول علوا كبريا ،بل هو اخلالق لألشياء ال حلاجة ،فإذا كان ال حلاجة استحال احلد والكيف فيه)(.)50
الشاهد يف قوله عليه السالم( :بل هو اخلالق لأل شياء ال حلاجة ،فإذا كان ال حلاجة استحال احلد والكيف فيه) إ ْذ أنه
أورد العلة أبن خالقيته لألشياء ال حلاجة ال تعرف الستحالة احلد والكيف للذات املقدسة مبعىن أنك تسند اخللق إليه
وتؤمن بذلك دون أن تعرف احلد والكيف لتلك النسبة ،وما أروعه من تعبري يصل إليه من أدرك حلن كالمهم صلوات هللا
وسالمه عليهم أمجعني.

 9 ـ مروان بن مسلم قال :دخل ابن أيب العوجاء على أيب عبد هللا عليه السالم :فقال :أليس تزعم
أن هللا خالق كل شيء؟ فقال أبو عبد هللا عليه السالم :بلى)(.)51

 - 48الفصول املهمة يف أصول األئمة ج 1ص.197
 - 49اإلسراء.210:
 - 50الفصول املهمة يف أصول األئمة ج 1ص.210
 - 51حبار األنوار للمجلسي ج 3ص.50
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أمر هذه الرواية من الوضوح مبكان أي أن اإلمام عليه السالم يبني جلميع الناس خصوصاً للمالحدة كابن أيب العوجاء

أن أمر اخلالقية هلل تعاىل مفردة من مفردات اإلميان اليت ال يشوهبا ريب.

 10 ـ قال :مالك لرسول هللا صلى هللا عليه وآله :اي حممد تزعم
أنك رسول هللا ؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله :كذلك قال هللا خالق اخللق أمجعني)( )52يشري (ص) إىل قوله تعاىل:
ول َِّ َّ ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَّاءُ َعلَى الْ ُكفَّا ِر ُر َمحَاءُ بـَْيـنَـ ُه ْم}(.)53
{ ُحمَ َّم ٌد َر ُس ُ
اَّلل َوالذ َ
والرواية بصدد االستدالل على أن رسالة املصطفى صلى هللا عليه وآله توأم مع خالقية هللا تعاىل للخلق أمجعني أي
أنه (ص) خيرب بذلك ،وخياطب اخللق أمجعني أبن هللا تعاىل هو اخلالق هلم دون ما سواه ،وأنه جاء ابلرسالة من عنده
سبحانه.

 - 52حبار األنوار للمجلسي ج 9ص.174
 - 53الفتح.29:
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من هنا ننبه على أن مسألة اخلالقية للحق تعاىل ترتبط ارتباطاً جذرايً ابلغلو ،وهلذا ينبغي إيصاهلا إىل عامة الناس بنحو

يتفق مع املقارنة الدقيقة بني اآلايت والرواايت ،ومن مث الوصول إىل الرأي الذي ينسجم مع النصوص الشرعية دون االعتماد
على بعض النصوص اليت ميكن أن يكون هلا أكثر من تفسري مع خمالفتها للظواهر املتواترة ،وإليك بعض رواايت الغلو لرتبط

بني مسألة اخلالقية والغلو.

الغلو
من يرجع إىل الرواايت جيد أهنا تشيد بفضل النيب (ص) وأهل البيت عليهم السالم ،وأن هللا تعاىل خلق اخللق
ألجلهم لكرامتهم على هللا تعاىل وأنه تعاىل يعرف هبم (بنا عرف هللا) أي أنه ال معرفة حقة من دون االتصال هبم ،ويف
الزايرة اجلامعة (من أراد هللا بدأ بكم ،ومن وحده قبل عنكم ،ومن قصده توجه إليكم) وخالصة الرواايت أنه ال يقاس هبم
غريهم ،وال يدانيهم يف الفضل سواهم ،وأهنم مهزة الوصل بني احلق وخلقه ،وبيمنهم رزق الورى وذلك أمر معلوم إ ْذ أن اخللق
إذا كان ال يصل إىل احلق إال هبم فكيف ُخيلق دوهنم ،إن ذلك خالف احلكمة ،وعليه فإن آي القرآن الكرمي والرواايت
حمورها ما تقدم إال أن بعض من اطلع على هذه الرواايت تصور أهنا بصدد إيضاح أمر أكثر من ذلك لوجود إمياءة لبعض
الرواايت على ذلك لكن األئمة عليهم السالم منعوا أتباعهم عن القول أبزيد ِما تقدم ،وأابنوا أن الزايدة قد تكون من الغلو
املبعد عن هنج الصواب وهو هنجهم صلوات هللا وسالمه عليهم ،وهلذا نبهوا شيعتهم على أن أعدائهم يستغلون ذلك يف
إبعاد الناس عنهم عليهم السالم ،قال الرضا عليه السالم :اي ابن ايب حممود ! ان خمالفينا وضعوا أخبارا يف فضائلنا وجعلوها
على أقسام يثاليثة :أحدها الغلو  ،واثنيها التقصري يف أمران  ،واثلثها التصريح مبثالب أعدائنا  ،فإذا َسع الناس الغلو فينا ،
كفروا شيعتنا ونسبوهم إىل القول بربوبيتنا  ،وإذا َسعوا التقصري اعتقدوه فينا  ،وإذا َسعوا مثالب أعدائنا أبَسائهم يثلبوان
أبَسائنا  ،وقد قال هللا عز وجل ( :وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا هللا عدوا بغري علم)(.)54
والرواية ال حتتاج إىل تعليق أو إيضاح إ ْذ تفصح عن أمور أمهها الغلو بزايدة احلد ،وأنه يوجب القول أبهنم أرابب
من دون هللا تعاىل وال خيفى على الفطن أن اخلالقية من أوضح شؤون الربوبية وأن نسبة ذلك إليهم من مصاديق الرواية.
 قال اإلمام الصادق عليه السالم( :لعن اَّلل من قال فينا ما ال نقوله يف أنفسنا  ،لعن اَّلل من أزالنا عن العبوديةَّلل الذي خلقنا  ،وإليه مآبنا ومعادان  ،وبيده نواصينا)(.)55

 - 54بشارة املصطفى ج27ص.6
 - 55حبار األنوار للمجلسي ج 25ص.297
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لعل مجيع الرواايت املعتربة على هذا النسق وهو النسق املوافق للقرآن الكرمي ،وما يوجب الوهم بغري ذلك ينبغي
ألتباع أهل البيت عليهم السالم االبتعاد عنه إ ْذ قد يكون من مصاديق اللعن أو اإلخراج هلم عن العبودية هلل تعاىل اخلالق
هلم والذي إليه يرجعون ونواصيهم بيده.
ومل يزل األئمة عليهم السالم يؤكدون لشيعتهم ولعامة الناس أهنم عباد هلل تعاىل خملوقون مربوبون له ويظهرون
التأكيد يف نفي اخلالقية والرازقية واحلول والقوة عنهم وإرجاع ذلك كله إىل هللا تعاىل وتبيان أن من قال خالف ذلك فهم
منه برآء ،من ذلك دعاء الرضا عليه السالم ( :اللهم إين أبرأ إليك من احلول والقوة  ،فال حول وال قوة إال بك .اللهم إين
أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا حبق  .اللهم إين أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما مل نقله يف أنفسنا  .اللهم لك
اخللق ومنك األمر  ،وإايك نعبد وإايك نستعني  .اللهم أنت خالقنا وخالق آابئنا األولني وآابئنا اآلخرين  .اللهم ال تليق
الربوبية إال بك  ،وال تصلح اإلهلية إال لك  ،فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك  ،والعن املضاهني لقوهلم من بريتك .
اللهم إان عبيدك وأبناء عبيدك  ،ال منلك ألنفسنا ضرا وال نفعا وال موات وال حياة وال نشورا  .اللهم من زعم أننا أرابب
فنحن إليك منه براء  ،ومن زعم أن إلينا اخللق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كرباءة عيسى  -عليه السالم  -من
النصارى  .اللهم إان مل ندعهم إىل ما يزعمون  ،فال تؤاخذان مبا يقولون واغفر لنا ما يزعمون).
وهو من غرر األدعية ،ومن البني الواضح أن الدعاء ال ينفي قدرهتم على اخللق والرزق واإلشفاء على حنو اإلعجاز
والكرامة إبذن هللا تعاىل كما كان ذلك لعيسى عليه السالم وهم أفضل من عيسى مبراتب حيث ال يقاس هبم أحد.
غىن وكفاية إ ْذ أنه عليه السالم أكد فيه على مطالب
ويف رد الرضا عليه السالم على املأمون فيمن جتاوز احلد وغلى ً

متعددة :من أمهها :عدم ادعاء الربوبية هلم عليهم السالم ففي عيون أخبار اإلمام الرضا (عليه السالم )  :قال املأمون ملوالان

الرضا صلوات هللا عليه  :بلغين أن قومك يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم احلد  .فقال الرضا ( عليه السالم ) ( :حديثين أيب
 ،عن آابئه قال  :قال رسول هللا ( صلى هللا عليه وآله )  :ال ترفعوين فوق حقي فإن هللا تبارك وتعاىل اختذين عبدا قبل أن
يتخذين نبيا  .قال هللا تعاىل{ :ما َكا َن لِب َش ٍر أَ ْن يـ ْؤتِيه َّ ِ
َّاس ُكونُوا ِعبادا ِيل ِمن د ِ
ول لِلن ِ
ون
اب َو ْ
ْم َوالنُّـبُـ َّوَة ُمثَّ يَـ ُق َ
ْ ُ
ًَ
ُ َُ
اَّللُ الْكتَ َ
َ
َ
احلُك َ
َِّ
ِ
ِ
ني أ َْرَاب ًاب أ ََأيْ ُم ُرُك ْم ِابلْ ُك ْف ِر بـَ ْع َد إِ ْذ أَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن }  -إىل أن قال
اَّلل  -إىل أن قال َ - :وَال َأيْ ُمَرُك ْم أَ ْن تَـتَّخ ُذوا الْ َم َالئ َكةَ َوالنَّبِيِ َ

 :وإان لنربأ إىل هللا عز وجل ِ :من يغلو فينا ،فريفعنا فوق حدان كرباءة عيسى بن مرمي من النصارى  ،قال هللا عز وجل:
ِ
اَّلل اي ِعيسى ابن مرَمي أَأَنْت قـُ ْلت لِلن ِ ِ
ني ِمن د ِ
ون ا ََّّللِ}  -اآلية  -إىل أن قال  :فمن ادعى
{ َوإِ ْذ قَ َ
َّاس َّاخت ُذ ِوين َوأُم َي إِ َهلَْ ِ ْ ُ
ال َُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
لألنبياء ربوبية  ،وادعى لألئمة ربوبية أو نبوة أو لغري األئمة إمامة  ،فنحن برآء منه يف الدنيا واآلخرة ،وإليك إيضاح معىن
الربوبية:
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معنى الربوبية
قيل إن معىن الربوبية هو االعتقاد أبن هللا رب كل موجود ألنه خالق كل موجود ومدبر أمر الوجود ،وهلذا كان
ص َف ِ
ِ
اف بِ ِ
الر ِ
ب ،وقد قسم أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب التوحيد إىل قسمني:
ات َّ
معىن ادعاء ُّ
ص ُ
الربُوبِيَّةَ :االت َ
1ـ التوحيد يف الربوبية.
2ـ التوحيد يف األلوهية.
قائلني أبن التوحيد يف الربوبية مبعىن االعتقاد اخالق واحد هلذا الكون كان موضع اتفاق مجيع مشركي عهد الرسالة.
أما التوحيد يف األلوهية فهو التوحيد يف العبادة الذي يُعىن منه أن ال يعبد سوى اَّلل ،و قد انصب جهد الرسول

الكرمي على هذا االَمر.

واحلق أن اتفاق مجيع مشركي عهد الرسالة يف مسألة التوحيد اخلالقي ليس موضع شك ،ولكن تسمية التوحيد
اخلالقي ابلتوحيد الربويب خطأ و اشتباه من قبل أتباع الشيخ حممد بن عبد الوهاب ،وذلك أن معىن «الربوبية» ليس هو
اخلالقية كما توهم هذا الفريق ،بل هو ما يفيد التدبري وإدارة العامل ،وتصريف شؤونه ومل يكن هذا موضع اتفاق بني مجيع
املشركني والويثنيني يف عهد الرسالة.
والميكن ـ أبداً ـ تفسري الرب يف اآلايت القرآنية ابخلالق املوجد ألنه خالف ما جاء يف الذكر احلكيم ،وإليك بعض

اآلايت املنافية لذلك:

السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض الَّ ِذي فَطََرُه َّن}(.)56
قال تعاىل{ :قَ َ
ال بَ ْل َربُّ ُك ْم َر ُّ
ب َّ َ َ
ولو محلنا معىن الرب يف اآلية على اخلالق املوجد ،لكانت مجلة "الذي فطرهن" زائدة بدليل أننا لو وضعنا لفظة
اخلالق مكان الرب يف اآلية للمسنا عدم االحتياج إىل اجلملة املذكورة (أعين ":الَّ ِذي فَطََرُه َّن").
َّاس ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم}(.)57
قال تعاىلَ :
{اي أَيـُّ َها الن ُ
وأمر هذه اآلية كالسابقة إ ْذ أهنا فرقت بني الرب واخلالق ورتبت العبادة على األمرين أي اعبدوه لكونه املريب واخلالق.
 - 56االَنبياء.56:
 - 57البقرة.2:
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ِِ
ِ ِ
ني}(. )58
ت بَِربِ ُك ْم قَالُوا بـَلَى َش ِه ْد َان أَ ْن تَـ ُقولُوا يـَ ْوَم الْقيَ َامة إِ َّان ُكنَّا َع ْن َه َذا َغافل َ
قال تعاىل{ :أَلَ ْس ُ
يستشهد اخلالق تعاىل خلقه على ربوبيته ويدلل على أن اإلذعان هبا يرتتب عليه االعتقاد ابحلق تبارك وتعاىل.
اَّلل وقَ ْد جاء ُكم ِابلْبـيِنَ ِ
ات ِم ْن َربِ ُك ْم}(.)59
قال تعاىل{ :أَتَـ ْقتُـلُو َن َر ُج ًال أَ ْن يـَ ُق َ
ول َرِ َيب َُّ َ َ َ ْ َ
يف هذه اآلية إبطال ملا ادعي أبن اجلميع كان يعتقد ابلربوبية وإيثبات أن موسى عليه السالم كان يريد أن يقرر لبين
إسرائيل وللفراعنة وألتباعهم أبن هللا تعاىل هو الرب ومعىن ذلك أن توحيد الربوبية ليس مبوضع اتفاق من اجلميع.
قال تعاىل{ :فَبِأ ِ
َي َآال ِء َربِ ُك َما تُ َك ِذ َاب ِن}.
النعم،
وردت هذه اآلية يف سورة الرمحن  31مرة وجاءت لفظة «رب» جنباً إىل جنب مع لفظة «آالء» اليت تعين َ

وغري خفي أن التذكري إبسباغ النعم مرة بعد أُخرى يناسب مقام الرتبية والتدبري ،وإرداف ذكرها بذكر الرب شاهد على أن
اللفظ مبعىن املدبر واملدير واملريب واملصلح .وليس مبعىن اخلالق واملوجد.
السماء علَي ُكم ِم ْدرار ِ
قال تعاىل{ :فَـ ُق ْلت ِ
ِ
ِ
ِ
ني َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم
ا*وميُْد ْد ُك ْم ِأب َْم َوا ٍل َوبَن َ
ُ ْ
َّارا* يـُْرس ِل َّ َ َ َ ْ ْ َ ً َ
استَـ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّهُ َكا َن َغف ً
جن ٍ
َّات َوَْجي َع ْل لَ ُك ْم أَنْـ َه ًارا}(.)60
َ
تقرر اآلايت املباركة أنه تعاىل املستحق للعبادة والدعاء (االستغفار) ألنه الرب واملعطي للنعم من األموال والبنني
واجلنات ،ومعناها إلفات نظر اإلنسان إىل ضرورة التوجه إىل املنعم.
ِ
اَّلل الْم ْلك إِ ْذ قَ َ ِ ِ
قال تعاىل{ :أََمل تَـر إِ َىل الَّ ِذي ح َّ ِ
ِ
ُحيِي
يت قَ َ
اج إِبْـَراه َيم ِيف َربِِه أَ ْن َ
آاتهُ َُّ ُ َ
يم َرِ َيب الَّذي ُْحييِي َوُمي ُ
ال أ ََان أ ْ
َ
ال إبْـَراه ُ
ْ َ
ِ ِ
اَّلل أيِِْت ِابلشَّم ِ ِ
ِ
ت ِهبا ِمن الْم ْغ ِر ِ
ال إِبْـر ِاه ِ
اَّللُ َال يـَ ْه ِدي الْ َق ْوَم
ت الَّ ِذي َك َفَر َو َّ
ب فَـبُ ِه َ
َوأُم ُ
ْ
يم فَإ َّن ََّ َ
س م َن الْ َم ْش ِرق فَأْ َ َ َ
يت قَ َ َ ُ
ِِ
ني}(.)61
الظَّالم َ
تفصح اآلية املباركة عن أن تدبري الكون بشراشره بيد الرب تعاىل وأن أفعال اإلنسان هي علل معدة ،وهلذا فإن
هللا تعاىل هو الذي حييي ومييت وهو الذي أيت ابلشمس من املشرق وال يستطيع أحد من خلقه أن يغري نظم الكون فيجعل
الشمس أتِت من املغرب ولو كان أمر الكون بيد غري هللا تعاىل لتبدلت بعض قوانينه ولكن األمر كله هلل تعاىل.
 - 58األعراف.172:
 - 59غافر.28:
 - 60نوح.12-10:
 - 61البقرة.258:
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أما اآلايت املباركة الدالة على اخلالقية فإهنا بصدد تقرير وإيثبات وجود احلق تعاىل وأنه هو مصدر الكائنات وال
{اَّلل خالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد الْ َق َّه ُار}(.)62
تشري إىل مسألة العبادة إال من خالل الالزم ،قال تعاىلُ َ َُّ :
ْ ََُ َ
وقال تعاىل{ :اَّللُ خالِ ُق ُكل َش ٍي ٍء َوُه َو َعلى ِ
كل شي ٍء َوكيل}(.)63
وقال تعاىل{ :ذلِ ُك ُم اَّللُ رب ُك ْم خالِ ُق ُك ِل َش ْي ٍء ال إلهَ إِال ُه َو}(.)64
واآلايت يف منتهى الوضوح والداللة أبهنا جائية إليثبات وجود احلق تعاىل وتوحيده ،وليست بصدد إيثبات التوحيد
يف العبادة.
نعم؛ ميكن أن يرتتب عليها ذلك كالزم.
ولعله ملا تقدم أفصح أهل البيت عليهم السالم على أهنم ُخلقوا وأهنم عباد هلل تعاىل وأن الثناء عليهم واملدح هلم البد أن
يكون بعد االعتقاد بعبوديتهم وكوهنم خملوقني ،روي يف بصائر الدرجات( :اجعلوان عبيداً خملوقني ،وقولوا فينا ما شئتم).
ويف خمتصر البصائر( :اجعلوا لنا رابً نؤوب إليه ،وقولوا فينا ما شئتم).
ويف الرواية املنسوبة ألمري املؤمنني عليه السالم يف معاين األخبار( :ايسلمان ِنزلوان عن الربوبية وادفعوا عنا حظوظ
وسر الغيب ال يُعرف)..
البشرية فإان عنها مبعدون وعما جيوز عليكم منزهون ،مث قولوا فينا ماشئتم فإن البحر ال يُنزف ُّ
تبني الرواية أوالً :أهنم عباد مربوبون ،واثنيًا :اختالفهم عن بقية البشر ابلتطهري من عند هللا تعاىل ،وهلذا ال جتري عليهم

حظوظ البشرية من احلسد واخللود إىل عامل املادة ألن قلوهبم مرتبطة ابهلل تعاىل ،وهلذا فإهنم ال يعرفون وذلك لكماالهتم اليت
ال حدود هلا يف عامل اإلمكان.
ويف رواية مالك اجلهين ( :إعلما أن لنا راب يكلؤان ابلليل والنهار نعبده ،اي مالك واي خالد  ،قولوا فينا ما شئتم
واجعلوان خملوقني).
والرواية من غرر الرواايت اليت أفصح فيها اإلمام عليه السالم أهنم يعبدون هللا تعاىل الذي يكلؤهم ابلليل والنهار
وأن من أراد أن ميدحهم ويثين عليهم البد أن يؤكد على كوهنم خملوقني هلل تعاىل ،ومن مث يقول فيهم ما شاء من االطراء
واملدح.
 - 62الرعد.16:
 - 63الزمر.62:
املومن.62:
َ - 64
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وقد جاءت فتاوى الفقهاء على هذا املنوال مبينة أنه ال جيوز نسبة اخلالقية والرازقية على حنو اإلطالق إىل النيب
واألئمة عليهم السالم ،قال السيد احلكيم يف املستمسك يف تعليقه على كالم السيد اليزدي بعد أن نقل امجاع فقهاء
االمامية على جناسة الغالة" :وكذا احلال لو اريد ابلغلو جتاوز احلد يف صفات االنبياء واالئمة مثل اعتقاد أهنم خالقون او
رازقون او ال يغفلون او ال يشغلهم شأن عن شأن او حنو ذلك من الصفات"(.)65
ومعىن كالمه قدس سره أهنم عليهم السالم ال يوصفون ابخلالقية والرازقية أو ببعض صفات الرب ألن ذلك يندرج
يف الغلو كما جاء يف الرواايت ،وهذا ال ينايف أن املعصوم عليه السالم له والية تكوينية يستطيع هبا أن حييي بعض املوتى
أو مييت بعض األحياء كعيسى عليه السالم إبذن هللا تعاىل ،وذلك إلابنة فضلهم والتدليل على كوهنم حجج هللا تعاىل.

رأي الشيخ األحسائي يف كونهم العلل األربع:
ال خيفى أن لبع ض العلماء اصطالحات خاصة يبنون عليها مطالب متعددة ،ويصلون من خالهلا إىل نتائج هامة
قد تتفق مع الواقع وقد ختالفه ،ومن هنا البد من معرفة تلكم املصطلحات قبل مناقشة صاحب الرأي ،عمدة ما ذهب إليه
الشيخ األحسائي يرمحه هللا من أن أهل البيت عليهم السالم هم العلل األربع أمور:
األول :هو أن الذات املقدسة للباري تعاىل منزهة عن مباشرة اخللق.
الثاين :وجود بعض الرواايت اليت فسرها على ضوء اصطالحاته ،ومن هذه الرواايت( :علة ما صنع صنعه وهو ال
علة له) ،ومنها( :فإان صنائع ربنا ،والناس بعد صنائع لنا)(.)66
الثالث :استحالة إطالق العلة على هللا تعاىل ألهنا إما اتمة فيستحيل ختلف املعلول عنها وبناءً على ذلك يصبح

اخللق قدمياً كالذات املقدسة أو انقصة فيكون الباري تعاىل حمتاجاً إىل غريه إلجياد اخللق.
من هنا البد من القول أبن العلة هي غريه وليست الذات املنزهة.

 - 65املستمسك ج1ص.386
 - 66هنج البالغة ج 3ص.32
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الرابع :أن أَساء هللا تعاىل توقيفية فال جيوز إطالق العلة على الذات املقدسة ،وقد ورد يف بعض الرواايت عن
موالان الرضا عليه السالم( :ال تسمه مبا مل يس ِم به نفسه).
نعم؛ ورد يف بعض األدعية إطالق السبب على هللا تعاىل( :اللهم اي سبب من ال سبب له اي سبب كل ذي سبب
اي مسبب األسباب من غري سبب) (.)67
اخلامس :أن هناك حقائق ال تتضح إال من خالل فهم بعض املصطلحات واليت سوف أتتينا بشيء من التفصيل
والبيان يف قسمني:
القسم األول:
()1
أقول نعم كما قال رمحه هللا وعرفه من كلمات الشيخ األوحد من كون األئمة الطاهرين واسطة وآلة لفعل هللا
سبحانه يف إجياد األشياء ،كما سنفصل يف الفصول اآلتية ،ونوضح مقصوده من كوهنم آلة لفعل األشياء ،ونثبت أن املراد
من كوهنم علة فاعلية لكل األشياء كوهنم واسطة وحمالً لفعل هللا ومظهراً له يف إجيادها ،ولقد أصاب رمحه هللا يف معرفة ما

ذكر من كلماته أعلى هللا مقامه من معىن العلية هلم عليهم السالم ،ولكن اشتبه عليه األمر يف معرفة معىن القيام بني املشية
واحلقيقة احملمدية ،أي قيام كل واحدة ابألخرى(.)68
وابجلملة ملا كانت اصطالحات الشيخ األوحد وحشية جديدة ومل يستأنس هبا الفاضل املرحوم اشتبه عليه األمر،

مع أن مسألة القيام وانقسامه إىل أربعة أقسام :الركين ،والصدوري ،والظهوري ،والعروضي ،من مجلة اصطالحاته املنفرد هبا،
املكررة يف تصانيفه ورسائله ،خوفاً من الوقوع يف االشتباه ،كما وقع من وقع ،ورب من مل يطلع على مصطلح الشيخ األوحد

ومصنفاته ورسائله ،ونظر إىل ما ذكره الفاضل املرحوم ونسبه إىل الشيخ ا ألوحد أساء الظن بذلك األواه ،وظن أنه قال

مبذهب ضرار ،وكون املشية مادة األشياء(.)69
وقال يف اهلامش:
اعلم أن للحقيقة احملمدية مع املشية اعتبارين ،وإن شئت قلت مقامني:
 - 67املصباح للكفعمي ص.170
 - 68إحقاق احلق للمريزا موسى ص.294
 - 69إحقاق احلق للمريزا موسى ص.296
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أحدمها :أن احلقيقة أيثر املشية واملشية قائمة هبا قيام ظهور ،واحلقيقة قائمة هبا قيام صدور ،وهذا شأن كل مؤيثر
مع أيثره ،فإن املؤيثر ظاهر أبيثره قائم قيام ظهور كقيام ضرب الفعل أبيثره وهو الضرب املصدر ،فإن قيامه ابملصدر قيام ظهور
كالكسر ابالنكسار بال ريب.
واثنيهما :أن احلقيقة حمل املشية ووعاء هلا كما يف الزايرة (( :السالم على حمال مشية هللا)) ويف غيبة الطوسي عن
كامل بن إبراهيم اهلمداين ...إىل أن قال اإلمام احلجة عليه السالم( :وجئت تسأله عن مقالة املفوضة كذبوا بل قلوبنا أوعية
مشية هللا)) .وأيِت يف املقالة العاشرة مقالة التفويض هذه الرواية بطوهلا ،فإذا كانت احلقيقة حمالً ووعاءً للمشية فيكون قيامها

ابحلقيقة قيام ركن أي قيام حتقق ،فافهم إن كنت تفهم.

فاملشية عندان حاديثة من صفات األفعال ال من صفات الذات بدليل العقل والنقل ،فالبد هلا من حمل تقوم به
وليس هلا حمل حكمة إال احلقيقية احملمدية صلى هللا عليه وآله(.)70
)2
قال يف شرحه على عرشية املال صدرا الشريازي يف شرح كالمه (قاعدة مشرقية :املتكلم من قام به الكالم) :قوله :املتكلم
من قام به الكالم ما يريد به؟ فإن القيام يراد به إذا أطلق أحد معان أربعة:
أحدها قيام الصدور :كقيام نور الشمس ابلشمس ،ومعناه قيام الشيء إبجياد موجده حبيث ال يتحقق يف مدة أكثر من
مدة إجياده ،وذلك كنور الشمس والصورة يف املرآة.
اثنيها قيام الظهور :كقيام الكسر ابالنكسار ،فإن الكسر سابق ابلذات ولكنه ال ميكن ظهوره يف األعيان إال ابالنكسار،
ألن االنكسار هو قبول الكسر لإلجياد ،وهلذا قبل الكسر وجد أوالً وابلذات واالنكسار اثنيًا وابلعرض.
واثلثها قيام التحقق كقيام االنكسار ابلكسر ،مبعىن أنه ال يتحقق ال يف اخلارج وال يف الذهن إال مسبوقاً ابلكسر ألنه انفعال
الكسر لفعل الفاعل ،إ ْذ ال تتعقل الصفة قبل املوصوف ،وقد يطلق على هذا أعين القيام الثالث الركين ،مبعىن أن االنكسار

يف احلقيقة مادته من نفس الكسر من حيث هو هو ،ال من حيث هو ركنه األعظم الذي يتقوم به والركن الثاين األيسر هو
الصورة فلك أن تقول :إنه تقوم ابخلشب التقوم الركين ،وأن تقول :إنه تقوم ابخلشب تقوم التحقق.
ورابعها تقوم عروض :كتقوم الصبغ ابلثواب انتهى كالمه رفع مقامه(.)71
 - 70إحقاق احلق للمريزا موسى ص.295
 - 71إحقاق احلق للمريزا موسى ص.296
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)3
فالقيام أبقسامه األربعة كما ترى من مجلة اصطالحاته املخصوصة ،إذا أطلق القيام أراد به أحد تلك األقسام ال إشكال
فيه ،وإمنا اإلشكال يف موارد استعماله ومعرفتها ،فمن مارس كلماته واطلع تلك املوارد اطلع على مراده نور ضرحيه كما هو
املرسوم يف سائر العلوم ،وإال وقع يف املهالك وارتكب ضيق املسالك .والالزم ملن دخل يف كل علم من العلوم االطالع أوالً
على اصطالحه وألفاظه املتداولة بني أهله ،مث توضيحه إ ْن أراده ،أو إيراد إشكال إ ْن أشكل عليه.
فالفاضل املرحوم ملا مل ميارس مصنفات الشيخ األوحد ومل يطلع على اصطالحاته ومل يسمعها من أهله ورأى عبارة له نور
هللا ضرحيه يف اجلزء الثالث من "شرح العرشية" يف بيان معىن الصراط أو غريه ومل يعرف مراده منها ،اشتبه ذلك االشتباه يف
بيان مقصود ذلك العبد األواه ،والعبارة هذه :قال :وإ ْن شئت قلت :فهو تعاىل هبم يفعل ما يشاء ألن فعله متقوم هبما

يعين مبحمد وعلى تقوم ظهور ،ومها تقوماً بفعله تقوم حتقق ،وآية فعله هبما أي تقوم فعله هبما ،وتقوما مها بفعله كالقائم

والضارب ابلنسبة إىل زيد وله املثل األعلى ،فإن القائم والضارب اَساً فاعل القيام وفاعل الضرب ،وليسا اَساً لذات زيد وال

حيمالن على ذات زيد إال جمازاً انتهى.

وحيث مل يعرف موارد استعمال القيام ،ومل يفرق بني مرتبة اسم الفاعل املسمى مقام احلكاية والبيان ،وبني مرتبة أيثر الفعل
وهو احلقيقة احملمدية ،استعمل القيام الذي بني املشية واسم الفاعل ،أي قيام املشية ابسم الفاعل ،وهو القيام الظهوري يف
املشية واحلقيقة احملمدية ،أي يف قيام املشية ابحلقيقة احملمدية ،وهو قيام حتقق ،واشتبه بني موردي استعمال القيام.
وابجلملة بيان هذا االشتباه وتوضيحه يتوقف على تقدمي مقدمة انفعة وهي .إنك إذا قلت :زيد قائم ،يعلم منه أشياء أربعة:
األول ذات زيد ،والثاين :صفته وهي القائم ،وهو اسم الفاعل أي اسم لفاعل فعل القيام(،)72
)4
الثالث قام وهو فعل زيد ،الرابع القيام :وهو املصدر وأيثر فعل زيد ،فنسبة قام الذي هو فعل ذات زيد إىل ذات زيد جماز
على اصطالح النحويني ،ألن الذات ال تباشر الفعل وهو قام وأجل من املباشرة ابلبداهة ،إ ْذ لو كانت تباشر لزم أن تكون
قائماً دائماً وال تفارقه أبداً ألن الذاتيات ال تتغري قطعاً ،وهو الفارق بني صفات الذات وصفات الفعل ،بل الذات توجد
الفعل بنفسه مث تظهره بواسطة صفته أي صفة فعله ،وهي القائم "أىب هللا أن جيري األمور إال أبسباهبا" فصفة القائم سبب
وواسطة لظهور فعل الذات ولذا تسمى هذه الصفة (ابلذات الظاهرة) ،وهذه الصفة وهي القائم مركب من أمرين ،ومها:
 - 72إحقاق احلق للمريزا موسى ص.297
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الفعل وهو قام وأيثر الفعل وهو القيام املصدر بناءً على ما حقق يف حمله من كون الفعل هو األصل واملصدر أيثره يعين مشتق
منه وهو مذهب الكوفيني ،فاملباشر حقيقة للفعل هو القائم الذي هو مظهر الفعل وصفته ال ذات زيد ،ألن الذات موجد
الفعل بنفسه وهو حادث والذات منزهة من مباشرة احلوادث "وال جيري عليه ما هو أجراه" ،بل الذات تظهر فعله بصفة
القائم فالصفة هي املباشر ،ولذا قال يف عبارته املنقولة :فهو تعاىل يفعل هبم ما يشاء ،يعين يظهر هللا هبم ،ومنهم أفعاله
ألهنم صفاته كما أن زيداً يظهر أفعاله من صفاته وهي عناوينه ،فظهر أن فعل زيد وهو قام يظهر من قائم وهو عنوانه

وصفته ال من ذاته ،وقيامه قيام ظهور كقيام الكسر ابالنكسار ،ولذا قال يف عبارته املنقولة :ألن فعله يتقوم هبما تقوم ظهور

يعين أن فعل هللا سبحانه قائم مبحمد وعلي الذين مها صفتاه قيام ظهور ،وقائم الذي هو صفة زيد واَسه ملا كان مركباً من
قام الذي هو فعله ومن القيام الذي هو أيثر فعله ،قلنا :إنه قام ابلفعل وهو قام قياماً حتققياً ،ألنه لوال الفعل ملا اتصف زيد

بقائم ،وأما القيام وهو أيثر قام قام بقام قياماً صدورايً ألنه أيثره وصدر منه ،فالقائم له حلاظان ،فبلحاظ أنه اسم زيد وآيته
وآلة ظهور فعله وواسطته وعنوانه وحاكيه مقدم على الفعل رتبة والفعل قائم به قيام ظهور كقيام الكسر ابالنكسار ،وبلحاظ

تركبه من الفعل وأيثره واتصاف زيد به بعد الفعل وأيثره مؤخر من الفعل وجوداً ،فذات زيد وهلل املثل األعلى مثال الذات

األحدية جل وعال ،وقائم مثال عنوانية آل حممد وصفتهم هلل سبحانه وتعاىل ،وقام مثال فعله ،واملشية والقيام مثال احلقيقة
احملمدية صلى هللا عليه وآله(.)73
القسم الثاين:
()1
اَّلل خالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد
قال يف بيان معتقداته :ومن ذلك أنه سبحانه خالق كل شيء ،قال تعاىلُ َ َُّ { :
ْ ََُ َ
الْ َق َّه ُار} .وأما أفعال العباد االختيارية ففيها اخلالف بني العلماء ،وكل من اعتقد أن أحداً غري هللا خالق شيء من السماوات

واألرض أو ِما فيهما ،أو رازق لشيء ِما فيهما ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ،نعم قد يطلق هذا جمازاً كما قال
اَّلل خيـر َّ ِ
اَّلل أَحسن ْ ِِ
ني} يعرتض به بعض من ليس له أنس ابلفن وال
الرا ِزق َ
اخلَالق َ
تعاىل{ :فَـتَـبَ َارَك َُّ ْ َ ُ
ني} ،وقال هللا تعاىلَ { :و َُّ َ ْ ُ
ابصطالح أهله فإن قلت :إهنم عليهم السالم العلة الفاعلية فمرادي أهنم حال مشية هللا ،مبعىن أن هللا سبحانه اطلعهم على
ما خلق فوجودهم شرط إلجياد غريهم ،ألهنم الوسايط من هللا ومن خلقه ،وإ ْن كان تعاىل قادراً على اإلجياد بدون توسط

األسباب واآلالت ،إال أنه عز وجل جرت عادته أن جيري األشياء على ترتب أسباهبا ليعرف العباد الدليل على معرفة ما
ب ِمن الْبـع ِ
ث فَِإ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تـُر ٍ
اب ُمثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ
َّاس إِ ْن ُكْنـتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ ْ
ْ ْ َ
يريد منهم على منط قولهَ { :اي أَيـُّ َها الن ُ
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ٍِ
ِمن م ْ ٍ ٍ
ني لَ ُك ْم} فإنه تعاىل إمنا خيلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء إىل أن قال" :وليس املراد
ضغَة ُخمَلَّ َقة َو َغ ِْري ُخمَلَّ َقة لنُـبَـِ َ
ُْ
ابلعلة الفاعلية إهنم هم اخلالقون تعاىل هللا عن أن يشاركه يف خلقه علواً كبرياً ،أما تقرأ قول هللا تعاىل { :ه َذا خ ْلق َِّ
اَّلل
َ َ ُ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن ُدونِِه}" انتهى .وسائر مصنفاته ال سيما "شرح الزايرة" ِملوءة ابلتصريح مبا ذكر ،وإن إطالق
فَأ َُروين َماذَا َخلَ َق الذ َ
العلة الفاعلية عليهم سالم هللا عليهم جماز ،ال إهنم فاعلون لألشياء حقيقة فالحظ شرح "مؤمن بسركم وعالنيتكم" وفقرة

"وأجسادكم يف األجساد" وفقرة "موايل ال أحصي يثنائكم" وفقرة "بكم فتح هللا وبكم خيتم" كيف يصرح فيها بذلك بعبارات
وافية وبياانت شافية.
فظهر أن مراده من العلة الفاعلية يف أي حمل أطلقها عليهم عليهم السالم هو كوهنم حمال املشية اليت هي العلة حقيقة ال
غريها ،وعالقة التجوز وهي عالقة احلال واحملل موجودة ،ال أهنم حقيقة هم العلة الفاعلية كما توهم من مل حيط خرباً مبقاصده
وكلمته قدس سره ،إ ْذ هو صرح بكفر من قال بذلك "يف شرح التبصرة" يف مبحث جناسة سؤر الكفار وإحلاق الغالة هبم،
ومحل األخبار الدالة على عدم جواز إطالق العلة الفاعلية عليهم عليهم السالم على ذلك ،أي إطالقها حقيقة(.)74

)2
قد عرفت يف الفصل السابق :أن املراد من كوهنم عليهم السالم علة فاعلية لألشياء أهنم حمال املشية ،وقلوهبم
أوعيتها .وأن إطالقها عليهم عليهم السالم جمازاً صحيح بال ارتياب ،للعالقة املصححة املوجودة .بعبارة أخرى ،املراد منها

إذا أ طلقت عليهم أهنم عليهم السالم مظاهر فعل هللا سبحانه ،الذي هو علة توضيح يف املقام ،والوصول إىل املقصود
واملراد ،من بياانت الشيخ األوحد برسالة "كشف احلق" للسيد األجمد السيد كاظم الرشيت قدس سره قال يف مسألة العلل
منها :ويف مسألة العلل األربع ذكر (يعين الشيخ األوحد) :إن األئمة هم العلل األربع يف العامل ،مث فصل وقال :إهنا فاعلية
كما يف قوله عليه السالم( :حنن صنايع ربنا واخللق بعد صنايعنا ،أو صنايع لنا) .وكما يف قوله تعاىلَ { :وإِ ْذ َختْلُ ُق ِم َن
ِ
الط ِ
ني َك َهْيـئَ ِة الطَِّْري إبِِ ْذِين فَـتَـْنـ ُف ُخ فِ َيها فَـتَ ُكو ُن طَْيـًرا إبِِ ْذِين} ،وكما قال تعاىل للعقل الكلي الذي هو عقلهم :ادبر فأدبر ،مث
قال :أقبل فأقبل ،انتهى.
وهذا وإ ْن كان ليس فيه صراحة وال ظهور يف خمالفة ما عليه األئمة ،لكن شرح ذلك ،وبني وأوضح ذلك ،وأعلن يف (شرح
اجلامعة) عند قوله عليه السالم( :وآاثركم يف اآلاثر) على أن املراد من الفاعل واخلالق والعلة وأشباهها من العبارات ليس

كما تتومهه عامة الناس من الفاعلية احلقيقية ،وإمنا هي جمازية .كما قال ما لفظه الشريف :أوصيك وصية انصح أن ال
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تستغرب هذه وتنكرها ،فإان ال نريد بذلك أهنم فاعلون وخالقون ورازقون ،بل هللا هو اخلالق والرازق والفاعل ملا يشاء وحده
عز وجل ،مل جنعل له شريكاً يف شيء ،إال أان نقول أنه سبحانه ال يفعل شيئاً بذاته لتنزهه وتكرمه عن املباشرة ،وإمنا يفعل

ما يشاء بفعله ومبفعوله من غري تشريك(.)75
)3

ِما ذكره السيد األجمد أانر هللا برهانه يف حترير املقصود؟ وهو أن إطالق العلة الفاعلية واخلالق والرازق واحمليي
واملميت وغريها من صفات األفعال على حممد وآله صلى هللا عليه وآله جماز ال حقيقة ،وأهنم أسباب وآالت ووسايط حمضة
يف إجياد األشياء ،وإجراء الفيوضات ،وأهنم السبب األعظم والشرط األقوم ،وأوهلا وأقرهبا إىل هللا سبحانه ،كما أن املالئكة
األربعة آالت صرفة ،ووسايط حمضة للفيوضات األربعة ،وسائر املالئكة للتدبريات اجلزئية ،ونسب هللا سبحانه يف كالمه
اجمليد تلك الفيوضات إليهم جمازاً قطعاً ال حقيقة ،وجعلهم أسباابً وآالت لإلجياد ولوازمه ،وال يلزم من ذلك االعتقاد فيهم

ضرر وال فساد ،وال كفر وال إحلاد ،وال غلو وال خالف الرشاد(.)76
)4

واحلق أن هذا القول من ذلك الشيخ اجلليل مع وجود األخبار املستفيضة ،بل املتواترة الصرحية يف تقدمهم على
كل املوجودات يف غاية العجب ،وأعجب منه نسبته القول به إىل الغلو ،وال أبس بنقل عبارته قال صلوات هللا عليه يف
مسائل تلعكربى يف جواب السؤال عن أشباح آل حممد سابقة على وجود آدم عليه السالم أم ال؟ قال :واملراد بذلك أن
أمثلتهم يف الصور كانت يف العرش فرآها آدم وسئل عنها ،فأخربه هللا أمثال صور من ذريته شرفهم بذلك وعظمهم به ،وأما
أن تكون ذواهتم كانت قبل آدم عليه السالم موجودة فذلك ابطل بعيد عن احلق ،ال يعتقده حمصل وال يدين به عامل ،وإمنا
قال به طوايف من الغالة اجلهال واحلشوية من الشيعة ،الذين ال بصر هلم مبعاين األشياء وال حقيقة الكالم ،وقد قيل :إن
هللا تعاىل كان قد كتب أَسائهم على العرش فرآها آدم عليه السالم وعرفهم بذلك ،وعلم إن شأهنم عند هللا عظيم ،وأما
القول أبن ذواهتم كانت موجودة قبل آدم عليه السالم فالقول ببطالنه على ما قدمناه انتهى(.)77
)5
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ونذكر من عبارة الشيخ عطر هللا رمسه من الفائدة الرابعة عشر من الفوائد إمتاماً للحجة وإكماالً للمحجة .قال:

"اعلم أن الوجود املمكن ذهب أكثر احلكماء والعلماء من أهل امللل وأهل النحل إىل أن هذه املوجودات املتكثرة املتعددة
املختلفة كلها من طينة واحدة ،وإمنا اختلفت ابختالف معيناته وتغايرها ،وتكثر بتكثر مراتبه من جهة القرب إىل املبدء
والبعد ،كما تكثرت مراتب نور السراج الواحد من جهة قربه من السراج وبعده ،فأقواها نوراً وحرارة ما كان أقرب إىل السراج،

وأضعفها نوراً وحرارة ما كان أبعد منه ،وما بينهما ابلنسبة ،فإنه تعاىل خلق الوجود ال غري ،وهو أول ما خلق هللا عز وجل،

وهو املاء املذكور يف القرآن واألحاديث ،فخلق من صفوته نور حممد صلى هللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم ،مث خلق
من صفوة الباقي أنوار األنبياء عليهم السالم ،مث خلق من صفوة الباقي أنوار املؤمنني من اإلنس ،مث املؤمنني من اجلن ،مث
املالئكة ،مث احليواانت ،مث النبااتت ،مث املعادن مث اجلمادات .وأما اإلنس الكفار واجلن الكفار ،والشياطني واملسو ،،والنبات
املر واألرض السبخة ،فمن عكوسات أولئك األنوار وأظلتهم .وهلم على وحدة طينة هؤالء املتكثرين ظهور األخبار "...

(.)78
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مناقشة رأي الشيخ األحسائي يرمحه اهلل:
[ ]1أما األمر األول :فإن من أتمل اآلايت القرآنية والرواايت ظهر له ضعفه ،وأن احلق تعاىل يف مقام البيان وقد جاءت
آايت القرآن إبسناد اخللق إىل هللا تعاىل مباشرة دون هذا التفصيل والدقة اليت قد ال تظهر حىت ِ
للعامل فضالً عن عامة الناس،
ول
وقد أابن القرآن الكرمي أن أمر هللا تعاىل إذا تعلق بشيء حدث ذلك الشيء ،قال تعاىل{ :إَِّمنَا أ َْم ُرهُ إِ َذا أََر َاد َشْيـئًا أَ ْن يـَ ُق َ

لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن}( ، )79وأفصحت الرواايت مبا ال مزيد عليه من البيان ما أابنه القرآن ،وإليك بعضاً ِما جاء يف الرواايت:

(وإن اخلالق ال يوصف إال مبا وصف به نفسه و أَّن يوصف الذي تعجز احلواس أن تدركه واألوهام أن تناله
واخلطرات أن حتده واالبصار عن اإلحاطة به  ،جل عما وصفه الواصفون وتعاىل عما ينعته الناعتون  ،أنى يف قربه وقرب
يف أنيه فهو يف أنيه قريب  ،ويف قربه بعيد  ،كيف الكيف فال يقال  :كيف ؟ وأين األين فال يقال  :أين ؟ إذ هو منقطع
الكيفوفية واألينونية) (.)80
والرواية تبني أمرين :األول :أنه اخلالق مباشرة.
والثاين :أن إدراك كيفية خلقه غري متاحة ألن ذلك يستلزم معرفة الذات يف قرهبا وبعدها ،وكذلك يف األين والكيف ،وال
يتاح ألحد من اخللق أن يصل إىل ذلك.
ومنها :ما تقدم عن علي عليه السالم( :كفى ابتقان الصنع له آية  ،وبرتكيب الطبع عليه داللة  ،وحبدوث ِ
الفطر

عليه قِ ْد َم ة  ،وإبحكام الصنعة عليه عربة  ،فال إليه حد منسوب  ،وال له مثل مضروب  ،وال شئ عنه مبحجوب  ،تعاىل
عن ضرب األمثال له  ،والصفات املخلوقة علوا كبريا  .وسبحان هللا الذي خلق الدنيا للفناء والبيود  ،واآلخرة للبقاء

واخللود).
وهو غاية يف الوضوح ،وفيه دليل على أنه تعاىل ٍ
متعال عن ضرب األمثال والصفات وأن احلدود ال تنسب إليه،
وإذا كانت احلدود ال تنسب إليه فهو ال يدرك ألن اإلدراك ال يكون إال حبد ،فيكون سبحانه خلق اخللق دون أن يُعرف
حد ذلك ألنه يرجع إىل حتديد ذاته.
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ومنها :ما تقدم عن اإلمام الصادق عليه السالم(:بل هو اخلالق لالشياء ال حلاجة ،فإذا كان ال حلاجة استحال
احلد والكيف فيه) والرواية على نسق ما تقدم فهو تعاىل خلق اخللق دون احتياج إليهم لكنه ال يعرف الستحالة احلد عليه
والكيف فيه.
ِ
صنَ َع
[ ]2وأما األمر الثاين :وهو وجود بعض الرواايت اليت فسرها على ضوء اصطالحاته ،ومن هذه الرواايت( :علَّةُ َما َ
صْنـعُهُ َوُه َو الَ ِعلَّةَ لَهُ) ،ومنها( :فإان صنائع ربنا ،والناس بعد صنائع لنا) (.)81
ُ
فإن من الواضح أن قوله عليه السالم( :والناس بعد صنائع لنا) تبيان على أهنم عليهم السالم معلمون للخلق ،ألن
هللا تعاىل علمهم ،وقد جاء عنه (ص)( :أان أديب هللا وعلي أدييب)( ،)82وجاء أيضاً( :أدبين ريب فأحسن أتدييب)( ،)83وهذه
الرواايت وما ورد على نسقها توضح أن علمهم وأدهبم لدين إهلي مل ِ
أيت من أحد من اخللق وأن سائر اخللق يتعلمون منهم
صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني ،وهذا هو الظاهر من هذه الرواايت ،ولو شكك أحد يف هذا الظهور فهو على أقل
تقدير مسا ٍو للمعىن الذي فهمه الشيخ األحسائي يرمحه هللا ،ومن الواضح أن الرواية إذا كان هلا احتمال آخر مل يصح
االستدالل هبا على أحد املعنيني الذي قد يكون مرجوحاً لكونه على خالف ما يفهمه العلماء وعامة الناس من هذه
الرواايت( ،وإذا ورد االحتمال بطل االستدالل عند العلماء).
ِ
صْنـعُهُ َوُه َو الَ ِعلَّ َة لَهُ) فقد ورد يف خطبة الدرة برواية أمحد بن حيىي بن أمحد
صنَ َع ُ
أما قوله عليه السالم( :علَّةُ َما َ

بن زيد بن انقة ،أبو العباس الْ ُم ْسلي الكويف ،ويف اخلطبة دقائق كثرية من أهم ما فيها أن بعض مقاطعها يرد ما فهمه الشيخ
ِ ِ
س لِ َكا َن َك ْونهُ َكا َن
يرمحه هللا من هذه اجلملة :انظر إىل قويل اإلمام عليه السالمَ ( :وبِِه َكا َن ْ
اخلَْل ُق الَ اب ْخلَْلق َكا َن) ،وإىل( :لَْي َ
ولَ ِكنَّه َك َّو َن الْ َكا َن فَ َكا َن  ،وإَِّمنَا َكا َن حر ٌ ِ
ف َوتَـ ْف َِرت ُق) ،فمن أتمل (وبه كان اخللق) جيد أن معناه هو الوجود التعلقي
وف َأتْتَل ُ
َ ُ
َ
ُُ
وأنه ال حقيقة للخلق إال به تعاىل ،وكذلك من أتمل (ليس لكان كونه كان) مبعىن أن قوله( :كن) مل يتقدمه شيء ألنه أمره
السابق لغريه ،وهلذا قال :إنه تعاىل (كون الكان) أي أحديثه فكان أي حتقق ،وشرح ذلك عليه السالم بتبيان أن لفظة كن
هي حروف أتتلف وتفرتق فجاءت للتدليل على أمره تعاىل إلحداث اخللق ،وهذا املعىن ورد عنه عليه السالم يف شرح
(كن) ،وأن قول احلق( :كن فيكون  .ال بصوت يقرع  ،وال بنداء يسمع  .وإمنا كالمه سبحانه فعل منه أنشأه  .ومثله مل
يكن من قبل ذلك كائنا  ،ولو كان قدميا لكان إهلًا اثنيًا)(.)84
 - 81هنج البالغة ج 3ص.32
 - 82حبار األنوار للمجلسي ج 16ص.231
 - 83حبار األنوار للمجلسي ج 16ص.210
 - 84هنج البالغة ج 2ص.123
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وهلذا فإ ّن ملعىن( :علة ما صنع صنعه ،وهو ال علة له) احتماالت متعددة:
منها :أن يكون املعىن تبيان للعلل املعدة وأتثريها يف األشياء ،وأ ّن هذا التأثري يرجع إليه فهو املؤثر حبق يف
غريه وإ ْن مل يلتفت أحد إىل أتثريه ،أما هو فال مؤثر فيه ويكون معىن اجلملة أ ّن ما صنعه يؤثر يف بعضه اآلخر لكون
هللا تعاىل أىب أن جيري األمور إالّ أبسباهبا الطبيعية مبعىن أنه أوجد علقة بني بعضها وبعضها اآلخر ،وال تدل اجلملة
على أ ّن صنعه هو املؤثر أي احملدث لألشياء لتقدمه الرتيب أو الستحالة صدور الكثري عن الواحد أو لعدم قاعدة
السنخية ،فإ ّن اجلملة ليس هلا ظهور فيما محلت عليه من املعاين ،واملعىن األقرب هلا هو ما أوضحناه ،وقد جاء هذا
املعىن يف رواايت كثرية.
ومنها :أن يكون معىن اجلملة (علة ما صنع صنعه ،وهو ال علة له) أنه تعاىل وحده ال شريك له ال علة له،
أما غريه فإنه معلول له إما مباشرة أو ابلعلل املعدة ،وتكون اجلملة بصدد الرد على من توهم أ ّن لكل موجود علة،
ومعناها حينئذ أ ّن املوجود إذا كان واجباً فال علة له ،أما ما سواه فمعلول له تعاىل ،وقد تدخل يف معلوليته العلل
املعدة.

[ ]3وأما األمر الثالث :وهو استحالة إطالق العلة على هللا تعاىل ألهنا إما اتمة فيستحيل ختلف املعلول عنها وبناءً على
ذلك يصبح اخللق قدمياً كالذات املقدسة أو انقصة فيكون الباري تعاىل حمتاجاً إىل غريه إلجياد اخللق.

من هنا البد من القول أبن العلة هي غريه وليست الذات املنزهة .والذي يظهر يل أن إطالق العلة على الذات
املقدسة مبعىن السبب الوارد يف الرواايت وال يراد به اإلطالق الصادق على العلل املادية التامة إ ْذ أن هناك فرق جوهري بني
الوجود الواجيب ووجود املمكن ،فاملمكن إذا أُطلق عليه علة ابملعىن الفلسفي استحال ختلف املعلول عنه ،أما الواجب تعاىل
لكونه فاعالً ابالختيار فال يستحيل ختلف املعلول عنه.
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قد يقال إن هذا ختصيص يف قانون العلية ،وهو قانون عقلي غري قابل للتخصيص ،وال يسوغ إطالقه على هللا تعاىل مبعىن
غري املعىن الذي يطلق على املمكن.
واجلواب :أن اآلايت والرواايت أوضحت أنه ليس كمثله شيء ،فما يصدق على املمكن ال يصدق على الوجود الواجيب،
وبعض احلدود الصادقة على غريه ال تصدق عليه ألن احلد قاهر للمحدود ،أما هو تعاىل فهو قاهر لغريه ،وهو الواحد
القهار ،وهلذا ال ميكن اخلالص من هذا اإلشكال حىت إذا أبدلنا لفظة العلة بلفظة السبب ،فإن اإلشكال سيعود ويقال
هل أن هللا تعاىل سبب اتم أو انقص ،فإ ْن كان اتماً استحال ختلف املسبب عنه ،وإ ْن كان انقصاً احتاج إىل غريه ،واجلواب

أن هذا املقام ال مسرح للعقول فيه ألنه لو أدرك العقل ذلك للزم منه حمدودية الذات.

[ ]4وأما األمر الرابع :أن أَساء هللا تعاىل توقيفية فال جيوز إطالق العلة على الذات املقدسة ،وقد ورد يف بعض الرواايت
عن موالان الرضا عليه السالم( :ال تسمه مبا مل يس ِم به نفسه).
نعم؛ ورد يف بعض األدعية إطالق السبب على هللا تعاىل( :اللهم اي سبب من ال سبب له اي سبب كل ذي سبب
اي مسبب األسباب من غري سبب)(.)85
فينبغي يف هذا املقام أن نلتفت أن إطالق لفظ العلة على هللا تعاىل ليس للتسمية بل لإليضاح والتفهيم وهو من
قبيل إطالق واجب الوجود على الذات املقدسة الذي مل يستشكل فيه الشيخ وال أتباعه ملعرفتهم أن املراد من وجوب الوجود
اصطالح فلسفي للتفهيم والشرح واإليضاح ،وهو من قبيل إطالق بعض اصطالحات الشيخ يرمحه هللا على املعصومني اليت
ال تعرف إال من خالل فهم املصطلح ،كذلك احلال يف إطالق العلة على هللا تعاىل ،وبناءً على ذلك عندان مقامان:
األول :أن نطلق لفظاً على هللا تعاىل وجنعله اَساً من أَسائه ،وهذا مقام ورد النهي عنه كما لو أطلقنا على الذات
املقدسة لفظة محدان فهو يف اللغة كثري احلمد ،وقد جاء ما يقرب من معناه يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل{ :لِيُـ َوفِيَـ ُه ْم
يد ُهم ِمن فَ ْ ِ ِ ِ
ور}( ، )86فشكور كثري الشكر ،ومحدان كثري احلمد ،لكن محدان مل يرد إطالقه
ور َش ُك ٌ
ضله إنَّهُ َغ ُف ٌ
ورُه ْم َويَِز َ ْ ْ
أُ
ُج َ
على هللا تعاىل وال جيوز أن جنعله اَساً له.
الثاين :أن نطلق لفظًا على الذات املقدسة ليس من ابب أنه اسم للذات بل من ابب أنه مصطلح يوضح حقيقة
كواجب الوجود ابلذات ،وعلة العلل وهلم جرا يف بعض اإلطالقات اليت يراد هبا إيصال معىن خيتص ابلذات املقدسة دون
 - 85املصباح للكفعمي ص.170
 - 86فاطر.30:
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ما سواها من الذوات ،وهذه ألفاظ للتفهيم ومل توضع لِيُ ْد َعى هبا احلق تعاىل كي يقال ال جيوز استعماهلا يف الدعاء ألهنا من
إطالق اسم على هللا مل يرد يف اآلايت والرواايت ،وشتان ما بني املقامني ،وكشاهد على ذلك فإن املريزا موسى قدس هللا

نفسه الزكية أطلق على هللا تعاىل علة العلل ،انظر إىل قوله يرمحه هللا" :أن املراد من كوهنم عليهم السالم علة فاعلية لألشياء
أهنم حمال املشية ،وقلوهبم أوعيتها .وأن إطالقها عليهم عليهم السالم جمازاً صحيح بال ارتياب ،للعالقة املصححة املوجودة.

بعبارة أخرى :املراد منها إذا أطلقت عليهم أهنم عليهم السالم مظاهر فعل هللا سبحانه ،الذي هو علة العلل ومنتهى العلل،
على احلق احلقيق(.)87
ويف هذا البيان أطلق املريزا موسى يرمحه هللا على هللا تعاىل علة العلل ومنتهى العلل ابملعىن االصطالحي الفلسفي
دون أن يستوحش من إطالقه.
[ ]5وأما األمر اخلامس :فسوف نعلق عليه بشيء من اإلسهاب كي نوضح فيه اصطالحات الشيخ األحسائي يرمحه
هللا ،وقد اخرتان لبيان تلكم املصطلحات املتعلقة ابملقام كتاب إحقاق احلق للعامل اجلليل املريزا موسى األسكوئي والد العالمة
املريزا علي احلائري يرمحه هللا ،وه و قدس هللا نفسه الزكية أفضل من أابن مصطلحات الشيخ يف كتابه املذكور ،وسيكون
البحث يف قسمني:
 األول :معاين القيام وانقسامه إىل األقسام األربعة عند الشيخ يرمحه هللا ،قال املريزا موسى يف رده على
املستشكل على الشيخ األحسائي يف إطالق العلة الفاعلية:
أقول نعم كما قال رمحه هللا وعرفه من كلمات الشيخ األوحد من كون األئمة الطاهرين واسطة وآلة لفعل هللا
سبحانه يف إجياد األشياء ،كما سنفصل يف الفصول اآلتية ،ونوضح مقصوده من كوهنم آلة لفعل األشياء ،ونثبت أن املراد
من كوهنم علة فاعلية لكل األشياء كوهنم واسطة وحمالً لفعل هللا ومظهراً له يف إجيادها ،ولقد أصاب رمحه هللا يف معرفة ما
ذكر من كلماته أعلى هللا مقامه من معىن العلية هلم عليهم السالم ،ولكن اشتبه عليه األمر يف معرفة معىن القيام بني املشية
واحلقيقة احملمدية ،أي قيام كل واحدة ابألخرى(.)88
وابجلملة ملا كانت اصطالحات ال شيخ األوحد وحشية جديدة ومل يستأنس هبا الفاضل املرحوم اشتبه عليه األمر،
مع أن مسألة القيام وانقسامه إىل أربعة أقسام :الركين ،والصدري ،والظهوري ،والعروضي ،من مجلة اصطالحاته املنفرد هبا،
املكروه يف تصانيفه ورسائله ،خوفاً من الوقوع يف االشتباه ،كما وقع من وقع ،ورب من مل يطلع على مصطلح الشيخ األوحد
 - 87إحقاق احلق للمريزا موسى ص.331
 - 88إحقاق احلق للمريزا موسى ص.294
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ومصنفاته ورسائله ،ونظر إىل ما ذكره الفاضل املرحوم ونسبه إىل الشيخ ا ألوحد أساء الظن بذلك األواه ،وظن أنه قال
مبذهب ضرار ،وكون املشية مادة األشياء(.)89
وقد أوضح يف اهلامش كيفية قيام املشيئة ابحلقيقة احملمدية مع قيام احلقيقة احملمدية ابملشيئة ،فقال يرمحه هللا:
اعلم أ ّن للحقيقة احملمدية مع املشية اعتبارين ،وإن شئت قلت مقامني:
أحدمها :أن احلقيقة أيثر املشية واملشية قائمة هبا قيام ظهور ،واحلقيقة قائمة هبا قيام صدور ،وهذا شأن كل مؤيثر
مع أيثره ،فإن املؤيثر ظاهر أبيثره قائم قيام ظهور كقيام ضرب الفعل أبيثره وهو الضرب املصدر ،فإن قيامه ابملصدر قيام ظهور
كالكسر ابالنكسار بال ريب.
واثنيهما :أن احلقيقة حمل املشية ووعاء هلا كما يف الزايرة (( :السالم على حمال مشية هللا)) ويف غيبة الطوسي عن
كامل بن إبراهيم اهلمداين إىل أن قال اإلمام احلجة عليه السالم( :وجئت تسأله عن مقالة املفوضة كذبوا بل قلوبنا أوعية
مشية هللا)) .وأيِت يف املقالة العاشرة مقالة التفويض هذه الرواية بطوهلا ،فإذا كانت احلقيقة حمالً ووعاءً للمشية فيكون قيامها
ابحلقيقة قيام ركن أي قيام حتقق ،فافهم إن كنت تفهم.

فاملشية عندان ح اديثة من صفات األفعال ال من صفات الذات بدليل العقل والنقل ،فالبد هلا من حمل تقوم به
وليس هلا حمل حكمة إال احلقيقية احملمدية صلى هللا عليه وآله(.)90
ويريد هبذا أن معىن كوهنم علة فاعلة لألشياء أن املشيئة هلل تعاىل املخلوقة بنفسها وهي كالنية لإلنسان فإهنا توجد
بنفسها وال حتتاج إىل نية ،كذلك املشيئة أوجدت احلقيقة احملمدية وقامت هبا أي ظهرت وحتققت ابحلقيقة احملمدية ،وهلذا
تكون احلقيقة احملمدية صدرت من املشيئة وبصدورها من املشيئة تكون قائمة ابملشيئة قيام صدور ،ومبا أن املشيئة متحققة
أيضا
ابحلقيقة احملمدية فتكون قائمة هبا قيام حتقق وركن ،مبعىن أنه ال حمل للمشيئة ألهنا حاديثة إال احلقيقة احملمدية ،كذلك ً
هناك اعتبار آخر وهو أن املشيئة ظهرت ابحلقيقة احملمدية ،واحلقيقة احملمدية صدرت من لدن املشيئة فتكون املشيئة قائمة
ابحلقيقة قيام ظهور واحلقيقة احملمدية قائمة ابملشيئة قيام صدور أي أهنا حديثت ابملشيئة ،ويستند يف ذلك يرمحه هللا إىل ما
جاء يف الزايرة( :السالم على حمال مشية هللا) وإىل ما جاء يف الرواية عن موالان املهدي عليه السالم( :وجئت تسأله عن
مقالة املفوضة  ،كذبوا بل قلوبنا أوعية ملشية هللا  ،فإذا شاء شئنا  ،وهللا يقول  " :و ما تشاؤون إال أن يشاء هللا")(.)91
 - 89إحقاق احلق للمريزا موسى ص.296
 - 90إحقاق احلق للمريزا موسى ص.295
 - 91حبار األنوار للمجلسي ج 25ص.337
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ولنا هنا وقفة أتمل مع الشيخ يرمحه هللا يف هذا املصطلح:
ال إشكال يف أن العامل يسوغ له أن حيدث اصطالحات تدلل على مطلب أو مطالب علمية إبيصال معانيها إىل
غريه ،غري أن الكالم يف املعىن املراد إيصاله ،فماذا يريد الشيخ يرمحه هللا أن يوصله إىل العلماء والناس كافة؟
هل يريد أن يوصل معاين العلية ابالصطالح الفلسفي املؤصل عند الكل وهو أن العلة الفاعلية ما تؤيثر يف املعلول
واملادية ما يتكون منها املعلول ،والصورية وهي هيئة الشيء اليت تتقوم هبا شيئيته ،أو يريد معىن آخر للعلة؟ فإ ْن كان يريد

املعىن املشهور فإن هذه االصطالحات اليت أوردها فيها بعد واضح عن املعىن املشهور ،وهلذا هناك فرق بني اخلشب كمادة
للسرير وبني النجار كفاعل إلحداث السرير وبني اهليئة اخلاصة ابلسرير واحلقيقة احملمدية فإن احلقيقة احملمدية مل يرد دليل

على كوهنا علة فاعلية كالنجار فضالً عن أن تكون مادة ملفردات الوجود كاخلشب للسرير ،وعليه فإن ظهور حقائق األشياء
بشيئيتها ال يرتبط ابحلقيقة احملمدية ،إذن ميكننا قبول مصطلح الشيخ يرمحه هللا الذي شرحه املريزا موسى قدس هللا نفسه

الزكية وتقوم احلقيقة احملمدية ابملشيئة قيام صدور وتقوم املشيئة ابحلقيقة احملمدية قيام ظهور ،ومع ذلك ال نسلم بكون
احلقيقة احملمدية هي العلة الفاعلية أو العلة الصورية لألشياء.
واخلالصة :أن املصطلح بعيد متام البعد عما يراه الفالسفة ملعىن العلة ،وأما االستدالل على ذلك مبا جاء يف بعض الزايرات
(السالم على حمال مشية هللا) فإن املراد به أهنم عليهم السالم حمال ملشية هللا تعاىل التشريعية ،وقد أوضح هذا املعىن يف
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نـَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْـتَـ ُهوا}
الر ُس ُ
آات ُك ُم َّ
{وَما َ
اآلايت القرآنية والرواايت ،ويكفينا قوله تعاىلَ :

()92

أي أن أمره (ص)

ول
الر ُس ُ
{اي أَيـُّ َها َّ
وهنيه أمر هللا تعاىل وهنيه ،وكذلك أمرهم وهنيهم صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني مبوجب قوله تعاىلَ :
ِ
ت ِر َسالَتَهُ}( ، )93ومبوجب حديث الثقلني وبقية اآلايت والرواايت اليت ال
ك ِم ْن َربِ َ
بـَل ْغ َما أُنْ ِزَل إِلَْي َ
ك َوإِ ْن َملْ تَـ ْف َع ْل فَ َما بـَلَّ ْغ َ
حصر هلا لكثرهتا ،وبذلك يظهر معىن قول احلجة عليه السالم( :بل قلوبنا أوعية ملشية هللا  ،فإذا شاء شئنا  ،وهللا يقول :
اَّللُ ") فإن املراد به املشيئة التشريعية وليس التكوينية الواردة يف قوله تعاىل{ :إَِّمنَا أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َاد
" َوَما تَ َشاءُو َن إَِّال أَ ْن يَ َشاءَ َّ
()94
َِّ
َشْيـئًا أَ ْن يـَ ُق َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن}  ،وهلذا استدل اإلمام عليه السالم على املطلب بقوله تعاىلَ :
{وَما تَ َشاءُو َن إال أَ ْن يَ َشاءَ
اَّللُ}.
َّ
وإليك بعض عبارات الشيخ األحسائي يرمحه هللا بعد أن شرحنا املعىن الصطالحاته:
 - 92احلشر.7:
 - 93املائدة.67:
 - 94يس.82:
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قال يف شرحه على عرشية املال صدرا الشريازي يف شرح كالمه (قاعدة مشرقية :املتكلم من قام به الكالم) :قوله:
املتكلم من قام به الكالم ما يريد به؟ فإ ّن القيام يراد به إذا أطلق أحد معان أربعة:
أحدها  :قيام الصدور :كقيام نور الشمس ابلشمس ،ومعناه قيام الشيء إبجياد موجده حبيث ال يتحقق يف مدة
أكثر من مدة إجياده ،وذلك كنور الشمس والصورة يف املرآة.
اثنيها  :قيام الظهور :كقيام الكسر ابالنكسار ،فإن الكسر سابق ابلذات ولكنه ال ميكن ظهوره يف األعيان إال
ابالنكسار ،ألن االنكسار هو قبول الكسر لإلجياد ،وهلذا قبل الكسر وجد أوالً وابلذات واالنكسار اثنيًا وابلعرض.
واثلثها  :قيام التحقق كقيام االنكسار ابلكسر ،مبعىن أنه ال يتحقق ال يف اخلارج وال يف الذهن إال مسبوقاً ابلكسر

ألنه انفعال الكسر لفعل الفاعل ،إ ْذ ال تتعقل الصفة قبل املوصوف ،وقد يطلق على هذا أعين القيام الثالث الركين ،مبعىن
أن االنكس ار يف احلقيقة مادته من نفس الكسر من حيث هو هو ،ال من حيث هو ركنه األعظم الذي يتقوم به والركن
الثاين األيسر هو الصورة فلك أن تقول :إنه تقوم ابخلشب التقوم الركين ،وأن تقول :إنه تقوم ابخلشب تقوم التحقق.
ورابعها  :تقوم عروض :كتقوم الصبغ ابلثوب انتهى كالمه رفع مقامه(.)95
وإذا أتملت يف هذا الكالم يظهر لك أن إيضاح املريزا موسى يرمحه هللا يف غاية الدقة ،فلم حيد قيد أمنلة عن معىن
كالم الشيخ قدس هللا نفسه ،وقد أوردان ذلك ليظهر للقارئ التطابق بني شرح املعاين وحقيقة ما قاله الشيخ األحسائي
رمحه هللا.
وقد أفاض املريزا موسى رمحه هللا يف ذلك فقال :فالقيام أبقسامه األربعة كما ترى من مجلة اصطالحاته املخصوصة ،إذا
أطلق القيام أراد به أحد تلك األقسام ال إشكال فيه ،وإمنا اإلشكال يف موارد استعماله ومعرفتها ،فمن مارس كلماته واطلع
تلك املوارد اطلع على مراده نور ضرحيه كما هو املرسوم يف سائر العلوم ،وإال وقع يف املهالك وارتكب ضيق املسالك.
والالزم ملن دخل يف كل علم من العلوم االطالع أوالً على اصطالحه وألفاظه املتداولة بني أهله ،مث توضيحه إ ْن أراده ،أو

إيراد إشكال إ ْن أشكل عليه.

فالفاضل املرحوم ملا مل ميارس مصنفات الشيخ األوحد ومل يطلع على اصطالحاته ومل يسمعها من أهله ورأى عبارة
له نور هللا ضرحيه يف اجلزء الثالث من "شرح العرشية" يف بيان معىن الصراط أو غريه ومل يعرف مراده منها ،اشتبه ذلك
االشتباه يف بيان مقصود ذلك العبد األواه ،والعبارة هذه :قال :وإ ْن شئت قلت :فهو تعاىل هبم يفعل ما يشاء ألن فعله
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متقوم هبما يعين مبحمد وعلى تقوم ظهور ،ومها تقوماً بفعله تقوم حتقق ،وآية فعله هبما أي تقوم فعله هبما ،وتقوما مها بفعله
كالقائم والضارب ابلنسبة إىل زيد وله املثل األعلى ،فإن القائم والضارب اَسا فاعل القيام وفاعل الضرب ،وليسا اَسني

لذات زيد وال حيمالن على ذات زيد إال جمازاً انتهى.
وحيث مل يعرف موارد استعمال القيام ،ومل يفرق بني مرتبة اسم الفاعل املسمى مقام احلكاية والبيان ،وبني مرتبة أيثر الفعل
وهو احلقيقة احملمدية ،استعمل القيام الذي بني املشية واسم الفاعل ،أي قيام املشية ابسم الفاعل ،وهو القيام الظهوري يف
املشية واحلقيقة احملمدية ،أي يف قيام املشية ابحلقيقة احملمدية ،وهو قيام حتقق ،واشتبه بني موردي استعمال القيام.
وابجلملة بيان هذا االشتباه وتوضيحه يتوقف على تقدمي مقدمة انفعة وهي .إنك إذا قلت :زيد قائم ،يعلم منه أشياء أربعة:
األول ذات زيد ،والثاين :صفته وهي القائم ،وهو اسم الفاعل أي اسم لفاعل فعل القيام.
الثالث قام وهو فعل زيد.
الرابع القيام :وهو املصدر وأيثر فعل زيد ،فنسبة قام الذي هو فعل ذات زيد إىل ذات زيد جماز على اصطالح النحويني،
ألن الذات ال تباشر الفعل وهو قام وأجل من املباشرة ابلبداهة ،إ ْذ لو كانت تباشر لزم أن تكون قائمةً دائماً وال تفارقه
أبداً ألن الذاتيات ال تتغري قطعاً ،وهو الفارق بني صفات الذات وصفات الفعل ،بل الذات توجد الفعل بنفسه مث تظهره

بواسطة صفته أي صفة فعله ،وهي القائم "أىب هللا أن جيري األمور إال أبسباهبا" فصفة القائم سبب وواسطة لظهور فعل
الذات ولذا تسمى هذه الصفة (ابلذات الظاهرة) ،وهذه الصفة وهي القائم مركب من أمرين ،ومها :الفعل وهو قام وأيثر
الفعل وهو القيام املصدر بناءً على ما حقق يف حمله من كون الفعل هو األصل واملصدر أيثره يعين مشتق منه وهو مذهب

الكوفيني ،فاملباشر حقيقة للفعل هو القائم الذي هو مظهر الفعل وصفته ال ذات زيد ،ألن الذات موجد الفعل بنفسه وهو
حادث والذات منزهة من مباشرة احلوادث "وال جيري عليه ما هو أجراه" ،بل الذات تظهر فعله بصفة القائم فالصفة هي
املباشر ،ولذا قال يف عبارته املنقولة :فهو تعاىل يفعل هبم ما يشاء ،يعين يظهر هللا هبم ،ومنهم أفعاله ألهنم صفاته كما أن
زيداً يظهر أفعاله من صفاته وهي عناوينه ،فظهر أن فعل زيد وهو قام يظهر من قائم وهو عنوانه وصفته ال من ذاته ،وقيامه

قيام ظهور كقيام الكسر ابالنكسار ،ولذا قال يف عبارته املنقولة :ألن فعله يتقوم هبما تقوم ظهور يعين أن فعل هللا سبحانه

قائم مبحمد وعلي الذين مها صفتاه قيام ظهور ،وقائم الذي هو صفة زيد واَسه ملا كان مركباً من قام الذي هو فعله ومن
القيام الذي هو أيثر فعله ،قلنا :إنه قام ابلفعل وهو قام قياماً حتققياً ،ألنه لوال الفعل ملا اتصف زيد بقائم ،وأما القيام وهو

أيثر قام قام بقام قياماً صدورايً ألنه أيثره وصدر منه ،فالقائم له حلاظان ،فبلحاظ أنه اسم زيد وآيته وآلة ظهور فعله وواسطته

وعنوانه وحاكيه مقدم على الفعل رتبة والفعل قائم به قيام ظهور كقيام الكسر ابالنكسار ،وبلحاظ تركبه من الفعل وأيثره
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واتصاف زيد به بعد الفعل وأيثره مؤخر من الفعل وجوداً ،فذات زيد وهلل املثل األعلى مثال الذات األحدية جل وعال ،وقائم

مثال عنوانية آل حممد وصفتهم هلل سبحانه وتعاىل ،وقام مثال فعله ،واملشية والقيام مثال احلقيقة احملمدية صلى هللا عليه

وآله(.)96
وتعليقنا على كالمه يرمحه هللا بقوله:
ألن الذات ال تباشر الفعل وهو قام وأجل من املباشرة ابلبداهة ،إ ْذ لو كانت تباشر لزم أن تكون قائماً دائماً وال

تفارقه أبداً ألن الذاتيات ال تتغري قطعاً ،وهو الفرق بني صفات الذات وصفات الفعل ،بل الذات توجد الفعل بنفسه مث

تظهره بواسطة صفته أي صفة فعله ،وهي القائم ((أىب هللا أن جيري األمور إال أبسباهبا)) فصفة القائم سبب وواسطة لظهور
فعل الذات ،ولذا تسمى هذه الصفة (ابلذات الظاهرة) ،وهذه الصفة وهي القائم مركب من أمرين :ومها :الفعل وهو قام،

وأيثر الفعل وهو القيام املصدر بناءً على ما حقق يف حمله من كون الفعل هو األصل واملصدر أيثره يعين مشتق منه وهو

مذهب الكوفيني.

من يتأمل يف هذا الكالم جيد أنه تقريب للمطلب املوجود يف عامل اإلمكان بفعل هللا تعاىل الذي ال نعرف كيفية
إحدايثه إ ْذ هو يرتبط ابلذات للباري تعاىل ،ومعرفة كيفية ارتباط احلادث ابلقدمي املتعال يلزم منه إدراك الذات الذي تقدم
{وَال ُِحييطُو َن بِِه ِع ْل ًما}(.)97
أنه حمال ،وقد أوضحت اآلايت والرواايت امتناع ذلك على اإلنسان ،قال تعاىلَ :
 الثاين :ال خيفى أن الشيخ األحسائي يرمحه هللا من جهابذة العلماء ،وله إسهامات متعددة يف حقول
معرفية شىت ،لكن ذلك ال يعين أنه ال يقع يف اشتباه وال يناقش فيما ذهب إليه ،كما أنه يرمحه هللا ال شبهة يف توحيده
اخلالص هلل تعاىل ،وقد أظهر ذلك تصرحيًا يف كتاابته املتعددة مبينًا أن من اعتقد بوجود خالق غري هللا تعاىل ألي مفردة من

مفردات الكون فهو كافر ،ونص على أن األئمة عليهم السالم عباد خملوقون هلل تعاىل غري أنه استظهر من الرواايت الدالة
على كوهنم عليهم السالم حمال مشيئة هللا تعاىل أهنم علة فاعلية بعالقة احلال ابحملل كما نقول :جرى امليزاب ،وامليزاب مل
جي ِر ،وإمنا جرى املاء يف امليزاب ،كذلك يصح إطالق خالق عليهم هبذه العالقة.

 - 96إحقاق احلق للمريزا موسى ص.299-298
 - 97طه.110:

( ) 38

مناقشة الشيخ األحسائي يرمحه هللا يف مفردة اخللق  ............................................................................حسني العايش الرباك

ولنا على هذا االستنتاج مالحظات:
األوىل :أن كوهنم حمال مشيئة هللا تعاىل ال يعين أهنم حمال مشيئة هللا التكوينية بل األظهر أهنم عليهم السالم حمال مشيئة
اردا بطل االستدالل بكوهنم عليهم السالم حمال مشيئة هللا
هللا التشريعية ،وقد أشران فيما سبق أنه إذا كان هذا االحتمال و ً

سبحانه تكويناً.

الثانية :أن إطالق العلة الفاعلية عليهم صلوات هللا وسالمه عليهم ابصطالحه يرمحه هللا الذي خالف به مجيع الفالسفة
ألن الفالسفة يطلقون العلة الفاعلية إما على املؤيثر حقيقة أو على جزء العلة أو على العلل املعدة ،أما إطالق العلة الفاعلية
بعالقة احلال واحملل فال يصح فلسفيًّا إال على حنو اجملاز كما أفاده يرمحه هللا.
الثالثة :أما قوله يرمحه هللا " :إ ْذ لو كانت تباشر لزم أن تكون قائمةً دائماً وال تفارقه أبداً ألن الذاتيات ال تتغري قطعاً ،وهو
الفارق بني صفات الذات وصفات الفعل"
إ ّن هذا الكالم فيه أتمالت كثرية:
أوالً :من قال إن الذات املمكنة ال تباشر الفعل ،هبذا التحليل العجيب واخلارج عن االصطالح الفلسفي مجلة

وتفصيالً ،فإن املمكنات يؤيثر بعضها يف بعضها اآلخر مباشرة دون توسط وليس بواسطة الفعل احلادث من الذات كما
تصور الشيخ يرمحه هللا.

اثنيًا :ليس معىن كون الصفة ذاتية يف املمكن أهنا عني املوصوف إ ْذ هناك فرق بني املمكن والواجب ،فالواجب

صفاته عني ذاته ،أما املمكن فإن أوصافه الذاتية مالزمة له كمالزمة احلرارة للنار ،ومعىن ذلك إمكان تصور كل منهما

منف ًكا عن اآلخر ،وهلذا فإن الناطقية هي فصل اإلنسان ابالصطالح املنطقي والفلسفي ،لرتكب اإلنسان من اجلنس
والفصل ،ولكنه ليس ابلضرورة أن يراد ابإلنسان هو فعلية التعقل وإدراك الكليات بل يراد به شأنية ذلك وإمكان التفكيك
تصورا ،هذا يف الذاتيات ،فما ابلك ابلنسبة لألمور املتأخرة عن الذات كفعل الذات ،فإنه ميكن نسبة صدوره إىل
بينهما ً

شأان مبعىن أنه ميكن تصور
الذات مباشرة دون أن يكون ذاتياً ال ينفك لصحة نسبة التعقل وإدراك الكليات إىل اإلنسانية ً

اإلنسان دون مالزمة إدراك الكليات والتعقل ،ومن الحظ ذلك وعرفه ابلدقة املطروحة لدى الفالسفة علم ما يف كالم

الشيخ قدس هللا نفسه الزكية من ضعف.
يدا من اإليضاح بوجود فرق بني مصطلحه واملصطلح الفلسفي ألن كل من
الرابعة :كان ينبغي عليه يرمحه هللا أن يعطي مز ً
قرأ كالمه ومل يعرف املصطلح اخلاص به محل الكالم على املصطلح الفلسفي ،واهتم الشيخ يرمحه هللا أبنه يرى أن األئمة
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أيضا يف إطالق العلة الصورية كما سنشري إىل
عليهم السالم علة فاعلية مؤيثرة مع عدم توافر الدليل على ذلك ،وهكذا ً

ذلك.

وإليك ما أفاده الشيخ األحسائي قدس هللا نفسه:
اَّلل خالِق ُك ِل َشي ٍء وهو الْو ِ
اح ُد
قال يف بيان معتقداته :ومن ذلك أنه سبحانه خالق كل شيء ،قال تعاىلُ َ َُّ { :
ْ ََُ َ
الْ َق َّه ُار} .وأما أفعال العباد االختيارية ففيها اخلالف بني العلماء ،وكل من اعتقد أن أحداً غري هللا خالق شيء من السماوات

واألرض أو ِما فيهما ،أو رازق لشيء ِما فيهما ،فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ،نعم قد يطلق هذا جمازاً كما قال
اَّلل خيـر َّ ِ
اَّلل أَحسن ْ ِِ
ني} يعرتض به بعض من ليس له أنس ابلفن وال
الرا ِزق َ
اخلَالق َ
تعاىل{ :فَـتَـبَ َارَك َُّ ْ َ ُ
ني} ،وقال هللا تعاىلَ { :و َُّ َ ْ ُ
ابصطالح أهله أبين قلت :إهنم عليهم السالم العلة الفاعلية فمرادي أهنم حال مشية هللا ،مبعىن أن هللا سبحانه اطلعهم على
ما خلق فوجودهم شرط إلجياد غريهم ،ألهنم الوسايط من هللا ومن خلقه ،وإ ْن كان تعاىل قادراً على اإلجياد بدون توسط

األسباب واآلالت ،إال أنه عز وجل جرت عادته أن جيري األشياء على ترتب أسباهبا ليعرف العباد الدليل على معرفة ما
ب ِمن الْبـع ِ
ث فَِإ َّان َخلَ ْقنَا ُكم ِمن تـُر ٍ
اب ُمثَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة ُمثَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ُمثَّ
َّاس إِ ْن ُكْنـتُ ْم ِيف َريْ ٍ َ َ ْ
ْ ْ َ
يريد منهم على منط قولهَ { :اي أَيـُّ َها الن ُ
ٍِ
ِمن م ْ ٍ ٍ
ني لَ ُك ْم} فإنه تعاىل إمنا خيلق على العلل ليعرف لعباده كل شيء إىل أن قال" :وليس املراد
ضغَة ُخمَلَّ َقة َو َغ ِْري ُخمَلَّ َقة لنُـبَـِ َ
ُْ
ابلعلة الفاعلية إهنم هم اخلالقون تعاىل هللا عن أن يشاركه يف خلقه علواً كبرياً ،أما تقرأ قول هللا تعاىل { :ه َذا خ ْلق َِّ
اَّلل
َ َ ُ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن ُدونِِه}" انتهى .وسائر مصنفاته ال سيما "شرح الزايرة" ِملوءة ابلتصريح مبا ذكر ،وإن إطالق
فَأ َُروين َما َذا َخلَ َق الذ َ
العلة الفاعلية عليهم سالم هللا عليهم جماز ،ال إهنم فاعلون لألشياء حقيقة فالحظ شرح "مؤمن بسركم وعالنيتكم" وفقرة
"وأجسادكم يف األجساد" وفقرة "موايل ال أحصي يثنائكم" وفقرة "بكم فتح هللا وبكم خيتم" كيف يصرح فيها بذلك بعبارات
وافية وبياانت شافية.
فظهر أن مراده من العلة الفاعلية يف أي حمل أطلقها عليهم عليهم السالم هو كوهنم حمال املشية اليت هي العلة حقيقة ال
غريها ،وعالقة التجوز وهي عالقة احلال واحملل موجودة ،ال أهنم حقيقة هم العلة الفاعلية كما توهم من مل حيط خرباً مبقاصده

وكلمته قدس سره ،إ ْذ هو صرح بكفر من قال بذلك "يف شرح التبصرة" يف مبحث جناسة سؤر الكفار وإحلاق الغالة هبم،
ومحل األخبار الدالة على عدم جواز إطالق العلة الفاعلية عليهم عليهم السالم على ذلك ،أي إطالقها حقيقة(.)98
إذن هذا تصريح منه يرمحه هللا أبن من جعلهم علة فاعلية يلحق ابلغالة ،وهذا رأي مجيع الفقهاء ألن ذلك يلزم
منه إما الشرك ة مع هللا سبحانه أو إنكار أتيثري الباري وإسناد التأيثري إليهم أو غري ذلك من اللوازم الفاسدة.
 - 98إحقاق احلق للمريزا موسى ص.327
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عمدة استدالل الشيخ
يكرر الشيخ يرمحه هللا أن هللا تعاىل ال يفعل أفعاله مباشرة ألنه أىب أن جيري األمور إال أبسباهبا ،وهلذا فإن السبب
للخلق هو احلقيقة احملمدية ألهنا الفعل الصادر من املشيئة ،واملشيئة ُخلقت بنفسها كالنية.
بعضا من تلكم اآلايت والرواايت
ومن يتأمل يف هذا الكالم جيده خمال ًفا لرواايت كثرية وآايت متعددة ،وقد ذكران ً

الدالة على إسناد اخللق إىل هللا تعاىل وتعمدان يف إيراد اآلايت والرواايت بذكر الرواايت واآلايت اليت أوردت مفردة " َخلَ َق
أو َخالِق أو َخ ْلق" مع وجود آايت أخرى ورواايت دالة على نفس املعىن لكنها بغري هذه املفردات كمفردة "فَطََر" قال
اطر َّ ِ
ِِ
ض جعل لَ ُكم ِمن أَنْـ ُف ِس ُكم أ َْزو ِ
ِ
ِ
س َك ِمثْلِ ِه َش ْيءٌ َوُه َو
اجا َوم َن ْاألَنْـ َعام أ َْزَو ً
ْ ًَ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ َ ْ ْ
تعاىل{ :فَ ُ
اجا يَ ْذ َرُؤُك ْم فيه لَْي َ
الس ِميع الْب ِ
صريُ}(.)99
َّ ُ َ
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن}( ، )100وسائر
ضى أ َْمًرا فَِإَّمنَا يَـ ُق ُ
ض َوإِ َذا قَ َ
ومفردة "بديع" ،قال تعاىل{ :بَد ُ
يع َّ َ َ

املفردات األخرى الدالة على فعل هللا تعاىل مباشرة مبعىن إسناد الفعل إليه كذلك ،وقد تستغرب من إطالقات القرآن املباشرة
والرواايت كذلك ولكنها وردت لتؤكد على حقيقة الفاعلية والتأيثري وأن مؤيثرية غريه منه تعاىل وعلى حد تعبري القرآن إبذنه،
وذلك معىن احلوقلة أي ال قوة وال قدرة ألحد إال ابهلل العلي العظيم.
وهلذا حري ابلعامل أن يتبع هذه اإلطالقات والتعبريات الواضحة يف الكتاب والسنة وال حييد عنها لرأي اجتهادي
قد يتصف ابلصواب وقد يشوبه اخلطأ ،ولعل تعبريات القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة جاءت لتفصح عن أن أجزاء العلل
والعلل املعدة بينة الوضوح من الناحية املادية ،وا ملهم هو إيصال املؤمن من الناحية العقدية إىل إدراك التأيثري اإلهلي يف
األشياء ،وهلذا جاء عن علي عليه السالم( :ما رأيت شيئًا إال ورأيت هللا فيه أو قبله أو معه)( ،)101وتعبريات النيب (ص)
واألئمة (ع) غاية يف إظهار وإيضاح هذا املطلب.

 - 99الشورى.11:
 - 100البقرة.117:
 - 101موسوعة العقائد اإلسالمية للريشهري ج 3ص.75
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جمازا بعالقة احلال ابحملل.
قد يقال :وما يضري أو يضر يف كوهنم عليهم السالم علة فاعلية ً
وجوابنا على ذلك :أن هذا األمر من قبيل لو كان لبان ،وأصبح يف غاية الظهور عند أتباع أهل البيت عليهم السالم بينما
جند أنه مل يعتقد به املقربون من أعالم مدرستهم عليهم السالم كاملفيد رمحه هللا ،والصدوق قدس هللا نفسه وبقية أعالم
املدرسة قدميًا وحديثًا ،وال يقال يف ذلك أنه مل يظهر هلم ومل يصل أحد منهم إىل إدراك ذلك ،وكم ترك األول لآلخر ،فإن
هذا اجلواب ليس بصحيح ِإذ املدار على الدليل وقد اتضح أن األدلة اليت استدل هبا الشيخ ليست بتامة ،فكيف يعتمد
عليها ويستند إليها مع كوهنا خمالفة للرواايت الصرحية واألدلة الفلسفية التامة؟
أما قوله يرمحه هللا" :وال يلزم من ذلك االعتقاد فيهم ضرر وال فساد ،وال كفر وال إحلاد ،وال غلو وال خالف
الرشاد(.")102
إن من الواضح أن القول بكوهنم العلل األربعة ال يقال فيه :ال يلزم من ذلك االعتقاد فيهم ضرر وال فساد ...اخل،
ألن هذا املطلب أوقع كثرياً من العلماء يف إشكاالت كثرية أدت هبم إىل رد كالم الشيخ مجلة وتفصيالً ،فكيف ال يلزم منه
ضرر وال فساد مع أهنم عليهم السالم هنوا شيعتهم وأتباعهم عن قول ذلك فيهم أو نسبته إليهم ،وجاءت الرواايت واضحة

صرحية.
نعم؛ محلها الشيخ وأتباعه على أن املقصود منها كوهنم علة فاعلية اتمة مستقلة ،والشيخ وأتباعه ال يرون ذلك بل
يرون أنه مىت أطلقت العلة عليهم فاملراد أهنم حمال املشيئة ،وأفاد الشيخ يرمحه هللا يف شرح التبصرة أن من اعتقد كوهنم علة
اتمة فهو من الغالة.
وكالمنا معه يرمحه هللا يف أمرين:
األول :أن استظهاره كوهنم حمال مشيئة هللا تعاىل التكوينية فيه كالم وأتمل واضحان ،وهناك كثري من العلماء ال
غلوا ال يقول به إال احلشوية من الشيعة ،كما ذهب إىل ذلك املفيد يرمحه هللا ،قال:
يقبل تقدمهم املادي على اخللق بل يراه ًّ
"وأما أن تكون ذواهتم كانت قبل آدم عليه السالم موجودة فذلك ابطل بعيد عن احلق ،ال يعتقده حمصل وال يدين به عامل،
وإمنا قال به طوايف من الغالة اجلهال واحلشوية من الشيعة ،الذين ال بصر هلم مبعاين األشياء وال حقيقة الكالم ،وقد قيل:
إن هللا تعاىل كان قد كتب أَسائهم على العرش فرآها آدم عليه السالم وعرفهم بذلك ،وعلم إن شأهنم عند هللا عظيم ،وأما
القول أبن ذواهتم كانت موجودة قبل آدم عليه السالم فالقول ببطالنه على ما قدمناه انتهى"(.)103
 - 102إحقاق احلق للمريزا موسى ص.335-334
 - 103إحقاق احلق للمريزا موسى ص.345
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وال حيمل كالمه على ما محله عليه املريزا موسى قدس هللا نفسه الزكية من أن كالم املفيد يتناسب مع زمانه لقلة
الشيعة يف زمانه  ،وكالم الشيخ يتناسب مع زمانه املتأخر عن ذلك الزمان لكثرة الشيعة يف زمانه مبقتضى قاعدة اللطف
مبعىن أن املعصوم عليه السالم يؤيد عاملاً ليقول برأي يتناسب مع زمنه( )104ألن ظاهر كالم املفيد يرمحه هللا أن ذلك عام

ال خيتص ب زمان وال مبكان وال يرجع إىل الغلبة واملكنة للطائفة احملقة حىت إذا كانت ضعيفة يف زمان مل جيز هلا أن تقول
بكوهنم العلل األربع ،أما إذا قويت فيسوغ هلا ذلك.

الثاين :أن محل الرواايت على املعىن الذي فهمه الشيخ األحسائي حيتاج إىل ما يطلق عليه يف األصول اجلمع العريف
مبعىن أن الرواايت عند تعارضها وتضادها جيمع بينها حبمل املطلق على املقيد ،والعام على اخلاص ،واحملكوم على احلاكم،
واملورود على الوارد ،والظاهر على األظهر ،والظاهر واألظهر على النص ،ومن البني أن احململ الذي ارأتى الشيخ محل
الرواايت عليه ال تنطبق عليه القواعد األصولية يف اجلمع الداليل ،وهو أشبه ابجلمع التربعي الذي رده الشيخ األنصاري
مجعا تربعيًّا ،ولو سلمنا جدالً انطباق
يرمحه هللا يف الرسائل ،وهلذا فال ينبغي املصري إىل هذا اجلمع من الناحية الداللية لكونه ً

اجتهادا يف قبال اجتهاد آخر مبعىن أنه ليس هو الصواب احملض ،وما قيل من كوهنم
اجلمع الداليل عليه فال يعدو أن يكون
ً
عليهم السالم علة غائية للخلق فقط لظهور الرواايت يف ذلك ،أما كوهنم علة فاعلية أو صورية ففيه منافاة لظهور طوائف

من الرواايت.

إضاءة
والعجب منه يرمحه هللا ويقدس نفسه امللكوتية تفسريه لكوهنم العلة املادية من خالل الرواايت( :شيعتنا خلقوا من
فاضل طينتنا) وأهنم عليهم السالم مل يشاركوا يف طينتهم ،ألن وجودهم نور خالص ال يشوبه ظلمة ،قال يرمحه هللا يف الفائدة
الرابعة(" :اعلم أن الوجود املمكن ذهب أكثر احلكماء والعلماء من أهل امللل وأهل النحل إىل أن هذه املوجودات املتكثرة
املتعددة املختلفة كلها من طينة واحدة ،وإمنا اختلفت ابختالف معيناته وتغايرها ،وتكثر بتكثر مراتبه من جهة القرب إىل
املبدء والبعد ،كما تكثرت مراتب نور السراج الواحد من جهة قربه من السراج وبعده ،فأقواها نوراً وحرارة ما كان أقرب إىل

السراج ،وأضعفها نوراً وحرارة ما كان أبعد منه ،وما بينهما ابلنسبة ،فإنه تعاىل خلق الوجود ال غري ،وهو أول ما خلق هللا
 - 104انظر إىل كالم املريزا موسى يف إحقاق احلق يف مناقشته يف قاعدة اللطف ص.317
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عز وجل ،وهو املاء املذكور يف القرآن واألحاديث ،فخلق من صفوته نور حممد صلى هللا عليه وآله وأهل بيته عليهم السالم،
مث خلق من صفوة الباقي أنوار األنبياء عليهم السالم ،مث خلق من صفوة الباقي أنوار املؤمنني من اإلنس ،مث املؤمنني من
اجلن ،مث املالئكة ،مث احليواانت ،مث النبااتت ،مث املعادن مث اجلمادات .وأما اإلنس الكفار واجلن الكفار ،والشياطني واملسو،،
والنبات املر واألرض السبخة ،فمن عكوسات أولئك األنوار وأظلتهم .وهلم على وحدة طينة هؤالء املتكثرين ظهور األخبار
 )...إىل أن قال بعد أسطر:
وهذا غلط وابطل ،وزبد جمتث زائل ،إ ْذ لو كان كذلك ألمكن يف الناقص أن يلحق ابلكامل مع بقاء نقصانه
الذاِت ،فيجوز للمؤمن الصاحل العامل مبا أمر به أن يسأل هللا تعاىل أن جيعله نبيًّا ألنه انقص يف بعض ما يتعلق به التكليف،
متحدا يف الرتبة الذاتية
وإال فطينة األنبياء وطينة املؤمنني واحدة ،وليس كذلك إىل أن قال :واحلق أن الوجود املمكن ليس ً
وال يف الرتبة التنزلية كما ذكره األكثرون ،من أن تعدده يف الرتبة التنزلية كتعدد نور السراج الواحد يف مراتبه التنزلية ،مع أن

رتبته الذاتية واحدة فقولنا :إن وجودات املمكنات ليست متحدة يف الرتبة الذاتية ،نريد به أن الرتبة األوىل خمتصة ابخللق
األول وليس ملن بعدهم فيها نصيب بوجه من الوجوه ،إال ربط العلية واملعلولية .فالوجود الذي خلقت منه العقول مل ختلق
منه النفوس ،ال من صفوته وال من ابقيه ،وإمنا شعاع ما خلقت منه العقول ،وآيته ومثاله ودليله أن شعاع الشمس الواقع
على اجلدار خلق منه ظهور جرم الشمس به ،واستنارة املقابل للجدار املستنري خلقت من شعاع استنارة اجلدار ،واستنارة
املقابل للمقابل املستنري خلقت من شعاع استنارة املقابل للمقابل ،وهكذا مراتب الوجود يف تراميها من النور احملمدي صلى
هللا عليه وآله إىل الرتاب ،كل سابق منري وما بعده شعاعه ونوره ،وكل نور جزء من سبعني جزء من نور منريه السابق عليه)..
إىل أن قال:
(إنه تعاىل أول ما خلق نور حممد صلى هللا عليه وآله ،وخلق من نوره نور علي وفاطمة واحلسن واحلسني والتسعة
األطهار من ذرية احلسني عليهم السالم ،كخلق السراج من السراج ،وهو قول علي عليه السالم( :أان حممد كالضوء من
الضوء) والضور من املنري ال النور ،وبقوا كما روى عنهم عليهم السالم ألف دهر على ما يظهر يل( :مائة ألف سنة)
ي سبحون هللا وحيمدونه ويهللونه ويكربونه ،ليس يف الوجود املمكن سواهم ،مث خلق عز وجل من أشعة أنوارهم أنوار مائة
ألف وأربعة وعشرين ألف نيب عليهم السالم ،وبقوا ألف دهر يسبحون هللا وحيمدونه ويهللونه ويكربونه ليس يف اإلمكان
غري حممد وآله وغريهم صلى هللا عليه وآله وعليهم أمجعني ،مل خيلق تعاىل من تلك األشعة غري األنبياء عليهم السالم ،مث
خلق تعاىل من أشعة أنوار األنبياء عليهم السالم أنوار املؤمنني ،مث أنوار املؤمنني من اجلن وهكذا على حنو ما ذكران قبل
هذا .وهذا هو احلق الذي دلت عليه آايت هللا ...إىل أن قال :فإذا طرق َسعك شيء من كالمهم عليهم السالم مثل قوهلم
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عليهم السالم خلق من فاضل طينة كذا ،فاعلم أهنم عليهم السالم يريدون ابلفاضل شعاع الشيء وإشراقه ووصفه ،ال تتوهم
أبدا فافهم ،انتهى كالمه رفع مقامه"(.)105
أهنم عليهم السالم يريدون ابلفاضل بقية الشيء ً
أي أن هللا تعاىل خلق الوجود وجعل من صفوته حممداً وآل حممد ،ومن شعاع نورهم خلق األنبياء ومن شعاع نور

األنبياء خلق املؤمنني لئال يلزم االشرتاك يف الطينة فيتاح للسافل أن يصل إىل مرتبة العايل لوجود اشرتاك يف الطينة.
ويف هذا الكالم أتمالت متعددة ،ومناقشات كثرية نكتفي ببعض منها:

أوالً :من الواضح أن التمايز بني األنبياء والرسل وغريهم ليس يف الطينة بل يرجع ذلك إىل الوجود املعنوي ،وإليك

بعض الدالئل على ذلك:

ِ
منها :اآلايت القرآنية ،قال تعاىل{ :اي أَيـُّ َها الن ِ
واب َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا إِ َّن
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُع ً
َ
ُ
()106
اَّللِ أَتْـ َقا ُكم إِ َّن َّ ِ
ِ
ِ
أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد َّ
وحى إِ ََّ
يل أََّمنَا إِ َهلُ ُك ْم إِلَهٌ
يم َخبِريٌ}  ،وقال تعاىل{ :قُ ْل إَّمنَا أ ََان بَ َشٌر مثْـلُ ُك ْم يُ َ
اَّللَ َعل ٌ
ْ
آل إِبـر ِاهيم و َ ِ
وِ
ِ
ني}(.)108
اح ٌد}( ،)107وقال تعاىل{ :إِ َّن َّ
اصطََفى َ
آل ع ْمَرا َن َعلَى الْ َعالَم َ
اَّللَ ْ
آد َم َونُ ً
وحا َو َ ْ َ َ َ
َ
يد َّ
ومنها :تصريح الذكر احلكيم أبن التفاوت ابالجتباء واالصطفاء والتطهري واالستخالص ،قال تعاىل{ :إَِّمنَا يُِر ُ
اَّللُ
()109
ِ ِ
الرجس أَهل الْبـي ِ
ت بِِه َوَه َّم ِهبَا لَ ْوَال أَ ْن َرأَى بـُْرَها َن َربِِه
ت َويُطَ ِهَرُك ْم تَطْ ِه ًريا}
{ولََق ْد َمهَّ ْ
ب َعْن ُك ُم ِ ْ َ ْ َ َ ْ
 ،وقال تعاىلَ :
ليُ ْذه َ
()110
َك َذلِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اَّلل ع َّما ي ِ
ِ
ص ُفو َن*إَِّال ِعبَ َاد
ني}
ف َعْنهُ ُّ
ص ِر َ
َ
السوءَ َوالْ َف ْح َشاءَ إِنَّهُ م ْن عبَاد َان الْ ُم ْخلَص َ
ك لنَ ْ
{سْب َحا َن َّ َ َ
 ،قال تعاىلُ :
َِّ
ِ
اَّللَ َْجيتَِيب ِم ْن ُر ُسلِ ِه َم ْن يَ َشاءُ}(.)112
ني}( ، )111وقال تعاىلَ { :ولَ ِك َّن َّ
اَّلل الْ ُم ْخلَص َ
ومنها :اشرتاك الصاحلني والطاحلني واملؤمنني والكفار يف األصالب واألرحام كأيب هلب وأيب جهل مع النيب صلى
َح َك ُم
ال َر ِب إِ َّن ابِْين ِم ْن أ َْهلِي َوإِ َّن َو ْع َد َك ْ
وح َربَّهُ فَـ َق َ
احلَ ُّق َوأَنْ َ
تأْ
{و َان َدى نُ ٌ
هللا عليه وآله ،ونوح مع ابنه ،قال تعاىلَ :

 - 105إحقاق احلق للمريزا موسى ص.351-349
 - 106احلجرات.13:
 - 107الكهف.110:
 - 108آل عمران.33:
 - 109األحزاب.33:
 - 110يوسف.24:
 - 111الصافات.160-159:
 - 112آل عمران.179:
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()113
ِ
ْ ِِ
ال اي نُوح إِ
صالِ ٍح}( ، )114مبعىن أن التفاوت
ي
ل
َّه
ن
ق
{
عليه:
تعاىل
هللا
ورد
،
ني}
َ
َ
َ
س ِم ْن أ َْهل َ
احلَاكم َ
ْ
ُ
ك إِنَّهُ َع َم ٌل َغْيـ ُر َ
َ
ُ
َ

ابإلميان والعمل الصاحل ،ولذا كان بعض أوالد األئمة عليهم السالم من الطاحلني ،كجعفر الكذاب وغريه.

اجتهادا يقابل الكثري من االجتهادات اليت ذهب إليها
واثنياً :ال يعدو ما قاله الشيخ األحسائي يرمحه هللا من كونه
ً

الفالسفة وعلماء الكالم ،وحنتاج يف محل بعض الرواايت عليه إىل أدلة قوية ودقيقة ،فإن القول بكون معىن( :خلقوا من
فاضل طينتنا) هو خلق األنبياء من شعاع نورهم وخلق املؤمنني من شعاع نور األنبياء خالف الظهور العريف للرواايت.
واثلثاً :من قال إن االشرتاك يف الطينة يلزم منه االشرتاك يف الرتبة وإمكانية وصول الناقص إىل الكامل ألن الكمال

ال يرجع إىل االشرتاك يف الطينة بل هناك عوامل متعددة أوضحها القرآن الكرمي من أمهها االجتباء الذي أشران إليه ،واإلميان
والعمل الصاحل.
ورابعاً :أن تفسري العلة املادية بكون أعدائهم خلقوا من عكوسات شعاع تلك األنوار وأظلتهم ،خالف مصطلح

العلة املادية ابملعىن احلكمي والفلسفي ،وهو ال يعدو االجتهاد يف مصطلح العلة مبعىن توسيع معىن العلة املادية ليشمل ما
جيدا ليظهر لك أن ما قاله (يرمحه هللا) ال يصل إىل إجياب االطمئنان بصحته،
يقوله الشيخ األحسائي يرمحه هللا .فتأمل ً

لكونه على خالف الرواايت الصحيحة الصرحية واآلايت القرآنية الظاهرة املتعددة ،مضافًا إىل كونه على خالف اصطالحات
الفالسفة واحلكماء يف معىن العلة املادية والفاعلية.

واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وزاد وابرك على سيدان حممد وآله أمجعني الطيبني الطاهرين.
حسني العايش الرباك
التاريخ1437/11/27 :هـ
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