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ٱ ٻ ٻ

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     {
ٺ  ٺ { )الرعد:43(

}ېىىائائ ەئ{ )يس: 12(.

الّش������يخ الّصفار بس������نده عن محّمد بن سليم قال: سمعت أبا جعفر 
\ يقول: 

»أََما إّنه ليس عند أحٍد علٌم وال حقٌّ وال ُفتيا إاّل شيء أُخذ عن علّي 
ابن أب������ي طالب \ وعّنا أهل البيت عليهم الس������ام، وما من قضاء 
يُقض������ى به بحّق وثواب إاّل بدء ذلك ومفتاحه وس������ببه وعلُمه من علّي 
ومّنا، فإذا اختلف عليهم أمرهم قاسوا وعملوا بالرأي وكان اخلطأ من 
قبلهم إذا قاس������وا، وكان الص����واب إذا تب�عوا اآلثار من قبل علي \«. 

)بصائر الدرجات/ 674(.

ه������ذه الكلية املوجبة صادقة على كّل ش������يء وف������يء، من العرش إلى 
الف������رش مّما كان أو يكون، من عل������ٍم ظاهر أو مكنون، كّل ذلك قد نَزَل 
������يْل وال يَْرقى إليها الطيُر  من تلك العني الّصافية التي يَنْحدُر عنها السَّ

فافهم السرَّ وما حوى.
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ٱ ٻ ٻ

ــــــــــّد گلمــة الـُمعـِ

احلمُدللّه رّب العاملني، والّصاةُ والّساُم على أشرف اخللِْق أجمعني 
س������يِِّد الكائناِت أبي القاس������م محّمٍد وآلِه الطّيب������ني الّطاهرين، واللعُن 

الدائُم على أعداِئهم إلى قياِم يوِم الدين.

إلتقيُت ف������ي حياتي بالعديِد من رجاِل الدي������ِن وأْهِل العلم، وقد مرَّ 
عليَّ الكثير منهم مرور الكرام، ودرسُت عند عدٍد من املشايخ والعلماء 
واس������تمعت لهم جميعاً بإمعان باحثاً عن احلقيقِة وأس������راِر أْهِل البيت 
الِعظام عليهم السام، حّتى التقيُت قبل سنواٍت قليلٍة بسماحة الشيخ 
عبدالك������رمي الُعقيلي دام ظلّه، فوجدُت عنده ضآّلتي فهو قويُّ العقيدة 
ومتبّح������ٌر في روايات أهِل بيِت العصمِة صلواُت اللّه وس������اُمه عليهم، 
فكان ومازال أُس������تاذاً عامِلاً ووالداً َحنُوناً، ولس������ماحتِه حّتى كتابِة هذه 
ص به،  الس������طور أكثر من 500 درس في التوحيد اخلالص الذي تَخصَّ
مضافاً إلى العش������رات من املؤلَّفاِت واحملاض������راِت واإلفاداِت ومجلِس 
م لي س������ماحتُه قرصاً  املذكرات في دارِه وغيرها من املواطن، وقد قدَّ
فيه محاضرات ناقش فيها كتاَب التوحيد للس������ّيد كمال احليدري، كما 
م لي نس������خًة من الكتاب وفيه هوامش وقصاصات أرفقها سماحتُه  قدَّ
بعد أن قرأ الكتاب بدّقة ش������ديدٍة وبراعٍة فائقِة النظير، فقمنا بتوفيِق 

كلمـــة املعـــد
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منا ما ُقمنا  اللّه وتس������ديدِه بكتابِة هذه احملاضرات وتقريِره������ا، ثم قدَّ
بعمِله لس������ماحته للمراجعة، وِمْن ثَ������مَّ ارتئينا طباعتها تعميماً للفائ��دة، 
وتخلي���ص������اً لش������يعة أهل البيت عليهم الس������ام من َربْق������ِة اخَللِْط في 
املقام������ات، واللب������ِس في الصفاِت، وبيان الرأي الّس������ديد طبقاً ملا ُروي 
َجى عليهم الس������ام، هذا  عن أركاِن التوحيِد أئّمِة الُهدى ومصابيِح الدُّ

وصلّى اللّه على سيِّدنا محّمد وآلِه الطيِّبني الّطاهرين.

            أحمد مصطفى يعقوب 
Tanwerq8@hotmail. com للتواصل
@bomariam111 للتواصل عبر برنامج تويتر
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ُنبذٌة عن الّشيخ

الدگتور عبدالگرمي الُعقيلي

ُوِل������د في عام 1959م في جنوب العراق ويس������كُن حالياً في الكويت، 
ر للهجرِة  وكان مجاه������داً يُجاهد النظاَم البعثيَّ منذ صباه إلى أِن اْضطُّ
إل������ى إيران، ودرس عند عدٍد من العلم������اِء واملراجِع الدروَس احلوزوية 
وله إجازات من بعض مراجع الدين وأس������اتذة احلوزة العلمية، وكذلك 
وكاالت من البعض اآلخر - راجع الس������يرة الذاتية لسماحته في كتاب 

التوحيد اخلالص)1(- ولسماحته عّدةُ إصداراٍت منها:

1-  رسالة األسرار املكنونة في معنى طه ويس.

2-  رسالة مختصرة في املراد من الشاهد والشهيد.

ة ف������ي إثبات ض������رورة وجود املعصوم ف������ي كل زمان  3-  رس������الة هامَّ
ومكان.

نبذة عن الشيخ الدكتور
 عبدالكرمي العقيلي

)1( كت������اب هامٌّ فريد في موضوعه، يتناول حقيقة التوحيد اخلالص واملقامات احلّقة لألس������ماء 
احُلس������نى، وهو -أساساً- دراس������ات منهجية على كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله، 
دامت أكثر من سبع سنني، وتصل إلى عشرة مجلّدات ُطبع منها املجلّد األول، وسيصدر املجلد 
الثاني إن ش������اء الله قريباً، وهو من تأليف سماحة الشيخ عبدالكرمي العقيلي، لذا ينبغي على 

كّل باحث ومطلّع إقتناؤه واالهتمام مبطالِبه، واللّه املوّفق.
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4-  رس������الة ف������ي علَّة خوف اإلم������ام احُلّجة )عّجل اللّ������ه تعالى َفَرجه 
ريف(. الشَّ

5-  القول الوجيز فيما أُفيد من وقوع الطاق املعلق.

6-  رسالة وجيزة في املراد من البصمة الوراثية وُحكِمها في الشريعة 
سة. املقدَّ

7-  رسالة في جريان قاعدة البراءة في األحكام الوضعية.

ريف. 8-  دراسات في الكافي الشَّ

9-  دراسات في تفسير وتأويل القرآن.

يارة اجلامعة الكبيرة. 10- دروس في شرح الزَّ

11- شرح دعاء البهاء.

12- ُظامات فاطمة الزهراء ÷ )موجود على شبكة االنترنت(.

13- أبح������اث في س������ّر اخلطاب في الكتاب م������ن الكتاب )موجود على 
شبكة االنترنت(.

14- بي������ان املعنى ف������ي الّثقل األصغر األس������مى )موجود على ش������بكة 
االنترنت(.

15- الّتوحيُد اخلاِلُص اجَلِلي ونْسُف قواعِد الّشرك اخلفي ج1.

16- اإلجتهاد والتقليد، دراسات فقهية ضمن سلسلة في أبحاث الفقه 
اإلمامي.
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17- س������ّر الوصول إلى ِعلْم األصول- اجلزء األول- مطبوع وس������يليه 
اجلزء الثاني.

والكثي������ر من اإلصدارات التي ل������م نذكرها لع������دم اإلطالة، ومازال 
شني لعلوم آل محّمد صلوات اللّه  مجلسه املبارك مفتوحاً جلميع املتعطِّ
َص س������ماحته أياماً لدراسة  وس������امه عليهم طوال األسبوع، وقد َخصَّ
الفقه، وأياماً لدراسة التوحيد، وأخرى لدراسة موسوعة بحار األنوار، 
هذا باإلضافة إلى كثيٍر من البحوث والدراسات التي تتخلّل هذه األيام 
والساعات، ويستعدُّ س������ماحته حالياً الستقبال اجلزء الثاني من كتاب 
التوحيد اخلالص اجللي، كما يستعّد سماحته الستقبال شهر رمضان 
املبارك وفي كّل عام بإذن اللّه، حيث يكون مجلس������ه ليلياً يحتوي على 
دروس في قراءات في بحار األنوار، ودراسات فقهية، وتدّبر في السور 
القرآنية، بعد تاوتها من قبل طاب درسه واملشاركني فيه، والذين هم 
من أبناء دولة الكويت ومن أصحاب الش������هادات والدراسات األكادميية 

الُعليا.

نبذة عن الشيخ الدكتور
 عبدالكرمي العقيلي
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ٱ ٻ ٻ

مقّدمة سماحة الّشيخ

الدگتور عبدالگرمي الُعقيلي

احلمُدللّ������ه حمداً با عّد، وإثبات������اً با حّد، حم������داً ال يبلُُغ مدحتَه 
������ه املجتهدون.  القائل������ون، وال يُحص������ي نَعماَءه الع������اّدون، وال يُؤّدي حقَّ
والصلواُت الزاكياُت على أس������رار املقامات، وأْص������ِل الكلماِت الّتاّماِت، 
ٍد  الت������ي َمن ذاق ِمن ش������جرتها رقى، وحتت ظلّها الظليل َس������َمى، محمَّ
املصطف������ى وآِلِه حقائِق مقاِم أو أدنى، واللعن������ُة الدائمُة على َمن غوى 
وأغوى، في غياهِب اجلهل والهوى، وَمن منع إبليس الغوّي عِن الهدى، 
وعن صفوف املائكة في السجود نهى، متعّززاً بخلِْقه الّنار، ُمْستوِهناً 

خلَْق الِفخار. 

وبَْعُد:

لوا على ما  ن الرجاُل وكفى، وعوَّ فقد اعتمَد ُج������لُّ النَّاِس على ما دوَّ
مِت الُعقول واحِلجى، ومالوا عن شرعة أُولي النُّهى، وكهِف الورى،  تََوهَّ
وورث������ِة األنبي������اء، واملَثَِل األعلى، والدعوِة احلس������نى، فوقع َمن وقع في 
خبٍْط وِشماس، وأخذوا ش������راِئَعهم وَعقاِئَدهم بالقياس، ولو َعِلموا أَنَّ 
ُل َمن قاس، الس������تعاذوا برّب الّناس، وحتّصنوا مبدينة  إبليَس وقبيلَه أوَّ
العلم وبابها وَمْن خال ديارها جاس. في الوقت الذي نش������هُد صحوًة 
في معرفِة األسرار والتدّبر في النصوص واآلثار، وباخلصوص الشباب 
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األوفياء بإقباِلهم على البحث والتنقيب في َسبْر َغْوِر الكلمات واألقوال 
املدّونة في بس������اتني األخبار وحدائق األب������رار، وتقّبلهم حقيقَة َمن رام 
وراء م������ا هناك - أي املقامات- فقد َهلَ������ك، بل وَمن فّكر في ذات اللّه 
في ِطخيٍة عمياء قد َس������لَك. لذا فقد انثالوا على موالهم احلّق من كّل 
جان������ب، وتبّرؤا فيما يتقّوله بالتوّه������م األجانب. وبني هذا وذاك جتوُل 
األفكار وحَتوُم اآلراء على ما يُقال ويُنشر، وفي أوساط املأل من الناس 
يُنثر. رأيُت كتاَب التوحيد للس������ّيد كمال احلي������دري حفظه اللّه مقّرراً 
أبح������اث ما فيه أحد تامذته ومتابعيه، فوجدُت فيه تناقضاً بّيناً تارًة، 
واضطراب������اً في بيانه تارًة أُخرى، وخلْطاً صريحاً بني الصفات والذات 
ح- كما س������ترى في  وف������ي عدد الصفات الذاتية م������ّرة ثالثة. فقد صرَّ
مطاوي البحث- إنَّ مش������هور الفاس������فة كان يرى أنَّ الصفاِت الذاتيَة 

سبُع صفات التي هي عني الذات.

ثمَّ بنّي رأي الس������ّيد الطباطبائي في نفيه صفتني من الصفات، وهما 
اإلرادة وال������كام في مقام ال������ذات، فأصبحْت خمَس صف������ات، ثمَّ رأى 
العّامة ض������ّم اثنني منها إلى الصفات األخرى فأضحت ثاَث صفات. 
وهنا بدا للّس������يد احليدري ض������مَّ اثنني من الثاث إل������ى صفة واحدة، 

ًة في صفة »احلياة«. فأمست كلُّها ُمنَضمَّ

فجاسوا -كما ترى أّيها القارُئ احلبيب- خال ديار الذات، مع أنَّها 
ال اسَم وال رسَم وال صفَة وال نعَت وال زماَن وال مكاَن وال كيَف وال فيَم 
وال عاَم وال ممَّ وال إلىَم. وتصريحهم- كما أش������رنا إليه في منت هذه 

مقدمة سماحة الشيخ الدكتور
 عبدالكرمي العقيلي
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العب������ارات- في أكثر املرات نفُي َدْرك ُكنْ������ِه الذات ومحاليَة ذلك بتاتاً. 
فهل يُعقل هذا؟ وما عس������اني أن أقول في خضّم ُص������َور الّتوّهم وِفَكر 
التحّكم، وليت شعري إلى أّي إسناٍد استندوا، وعلى أّي عماٍد اعتمدوا، 
فنََس������بُوا وَحَذفوا أو َضّموا، وما الدليل على جتويز ذلك وتسويغ العّد 
في صف������ات ذاته، وليس املق������ام يحتمل ذلك إاّل اإلثب������ات ونفي احلّد 
والعّد، كما أشار مولى املوحدين أمير املؤمنني \: »ليس لصفته حدٌّ 

محدود، وال نعٌت موجود، وال وقٌت معدود، وال أجٌل ممدود«.

وتاه اإلمام الُهمام جعفر الصادق \: »لم أحّده ولكّني ُأْثبته«.

وأخي������راً فقد عرف������َت ِمن مطاوي ما قّدمته، وما س������يأتي في متون 
ما نقّدمه عظيَم الكام وجس������يَم البيان، الذي أخذ بجرانه مساحاٍت 
واس������عًة من عقول الناس، فغزا حقل العلم، وسطا على الفهم، وما بني 
يديك أيُّها العزيز، هو دراس������ٌة لتلك اآلراء واألنظار، قام بإخراجها ِمن 
ة عيِننا تلميُذنا الباّر واملدافع  ميدان اخلطابة إلى س������احة الكتابة، ُق������رَّ
عن مقامات األطهار والذاّب عن حرم األئمة األخيار األخ النبيل أحمد 
مصطف������ى دام مج������ُده ولطُفه ونفَع اللّ������ُه به الناس. وآِخ������ُر دعوانا أِن 
احلمدللّه رّب العاملني، وصلّى اللّه على النبّي األعظم وآلِه االسم األمّت 

عَدَد ما في علِمه ودواِم ُملِْكه.
      5 شعبان املعظم مولد األنوار وسادة األبرار سيد الشهداء

               واإلمام زين العابدين وقمر األقمار
       ونور األنوار علي األكبر عليهم السام عام 1432ه�

          عبُدالگرمي العقيليُّ
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

- تنويه وتنوير.

- مناقشة أّن الوحدة احلّقة احلقيقية عني الذات.

- التناق������ض البنّي في نف������ي معرفة ُكنِْه ال������ذات، وفي وصفها 
واحلديث عنها.

- نظرية الّسيد الطباطبائي في تفسير امليزان في تنزيه الذات 
عن االسم والصفات.
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ٱ ٻ ٻ

احلمدللّه والّصاة والّسام على أشرف خلِْق اللّه محّمٍد وآِله آِل اللّه.

< تنويه وتنوير:

قبَل عرِض املناقش������ِة ف������ي عبائِر ما ورد في كت������اِب التوحيد،ِ وقبَل 
الوق������وِف أماَم أهّم مطالِب الكتاب، نُش������ير إلى أنَّ دأَب احلوزاِت قائٌم 
َة احلرّية العلمّية والفكرّية،  على مناقشة األنظار واآلراء، وهذا يُعدُّ ِقمَّ
وه������و دأُب العلماء وديدُن الباحثني في الس������ياحة والنظر في األبحاث 
املختلف������ة واملطالب املتنوعة، والذي يوجب ف������ي املآل إلى إْذكاِء الفكرة 
وترسيخ النظرة، وْفقاً للدليل األقرب املستند إلى العقل والنقل والبرهان 
منا هذه املقدمَة لكي ال تُّتخَذ  والوجدان للوصول إلى املنش������ود، وقد قدَّ
هذه املناقش������ة ذريعًة من ِقَبل البعِض للّتع������ارض واإلختاف، إمنا ُجّل 
م������ا نريده هو الوصول إلى احل������ّق والصواب من الرأي في خضّم بحر 
خار، وإنَّنا لنُِكنُّ كامل االحترام للس������ّيد احملّقق حفظه اللّه،  التوحيد الزَّ
فيما يقوُم به في مقام الدفاع عن األئّمِة األطهار صلوات اللّه وساُمه 
عليهم، إالَّ أنَّ ذلك ال يعني أنَّ كّل ما كتََبه أو قّرره في بحوثه ودروس������ه 
اً من كّل اجلهات، ومسلَّماً من كّل احليثات، وهذا ما ال يَقوُل  وكتبه تامَّ

م القول. به فاضٌل فضًا عن عالم، فتفهَّ

الكتاب مؤلَّف في موضوع التوحيد، وسوف نقوم بتسجيل املاحظات 
الواحدة تلو األخرى، ونناقش������ها عق������ًا ونقًا حّتى نأتي على ما ميكن 

احملاضرة األولى
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التواف������ق عليه وما يكون فيه نظ������ر، ولنعطف عنان القلم إلى ما ورد من 
تقرير كلماته في التوحيد، وال نّدعي فيما سّجلنا أو أوردنا من املناقشات 
كماالً ومتاماً، بل نََدُع األمَر ألُولي اإلنصاف للحكم على ما قال وما يُقال، 

طبقاً للعقل السليم والنَّقل عن املعصومني عليهم السام أجمعني.

فنقول: وباللّه املتعال املستعان.

ورد ف������ي املجل������د األول)1( ص51: حتت عنوان معن������ى الوحدة، قال: 
للعرفاء تقسيم للوحدة أيضاً، حيث قّسموها إلى وحدة عددية ووحدة 
غي������ر عددية، بعبارة أدّق إلى وحدة عددية، ووحدة حّقة حقيقية، فهي 
»حّقة« باعتبار أنَّ للحقيقة أقساماً، وليس املراد أْن يُوصَف اللُّه سبحانه 
ب������أّي واحدة من تلك األقس������ام، بـــل املـــراد أْن ُيوَصَف بالوحـــدة احلّقة 
احلقيقيـــة التي هي عني الذات ال أنها صفة زائدة عن الذات، فالصفة 
-في حال وصف اللّه بالوحدة- ليس������ت شيئاً زائداً على املوصوف بل 

هي عني املوصوف )انتهى كامه(.

وعلى ما نقله - سواء كان متبنّياً له أو كان في مقام الّنقل فحسب- 
َة احلقيقية عني الذات، وهو غير معقول  فإّنه تصريح بأنَّ الوحدة احلقَّ
وغير مقبول، سواء ما فهمه العرفاء أو ما أراد السّيد أن يقوله، وذلك 

مباحظة ما سّجلناه هنا مبا يلي:

)1( التوحي������د بحوث في مراتبه ومعطياته، بقلم جواد علي كس������ار تقريراً ألبحاث الس������يد كمال 
احليدري، دار فراقد للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة 2004م.
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احملاضرة األولى

- م������ا هي الوحدة؟ هل هي ش������يءٌ حقيقيٌّ وج������وديٌّ خارجيٌّ معنيَّ 
ص في واقع األمر؟ احلّق املطابق للواقع، هو أنَّ الوحدةَ مفهوٌم  مش������خَّ
انتزاعيُّ تُنتََزع من الشيء الذي ال يكون في مورده ثان، تأّمِل املَثََل الذي 
نَضربُ������ه لك هنا، وهو أنَّه لو كنت في صحراء ولم يكن معك ش������خٌص 
آخر، فإّنه يُقاُل لك واحلال������ة هذه أّنك »واحد« وهذا بلحاظ كوِنك لم 
يُة صفتان إضافيتان، فإّنه باعتبار أنَّ  ليُة واآلخرَّ يك������ن معك آخر، فاألوَّ
أيَّ ش������يء يُضاف إلى َمن بعده أو إلى َم������ن قبله فيقال األول- اآلخر، 
فالوحدة ليست من الذاتيات، فلو كانت الوحدة عني ذاته لترّكب ضرورًة 
من الذات والوحدة، كما أّنه يُنْقُض على ما ُذكر كما س������يأتي وحتديداً 
في ص125 حيث َذَكر عن املشهور، أنَّ الصفات الذاتية سبع، ثمَّ قال: 
إنَّ العّام������ة الطباطبائي جعلها خمس������اً أي ردَّ صفتي اإلرادة والكام 
املنس������وبتني إلى ذاته، ألنَّ املشهور عند الفاسفة أنَّ صفات ذاته هي: 

احلياة- العلم- القدرة- السمع- البصر- اإلرادة- الكام.

يد، إنَّ العّامة في نهاية احلكمة، ص307، قال بالتحليل  ثم قال السَّ
العقلي ندمج صفة الس������مع والبصر في العلم، فا يبقى س������وى احلياة 
والقدرة والعلم، فانتهى إلى ثاث صفات بعد دمج السمع والبصر في 

العلم.

- فعلى ه������ذا كيف تكون الوحدة عني الذات؟ فأين هذه الصفة من 
الصف������ات التي عددتها في الصفحة املذك������ورة. فِلَم لم تذكرها هناك؟ 
فكيف صارت هنا عني ال������ذات وعندما نأتي للصفات التي عددتها ال 

جنُد لها ذكراً.
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مع العلم أنَّ الواحدية مقام ملحوظ كما أش������ارت إليه الروايات التي 
َس ِس������رُّهما في الكافي والتوحيد  رواها الَعلَمان الّصدوق والكليني ُقدِّ
في أبواب حدوث األسماء، واجلدير بالذكر هنا، أنَّ السّيد لم يتعّرض 
لهذه الروايات في هذا املقام خصوصاً رواية هش������ام الصحيحة سنداً، 
فالوحدة من املقامات اإلس������مية امللحوظة، حّتى أنَّ السّيد الطباطبائي 
ذك������ر في امليزان أنَّ الواحد الصمد واإلله والرحيم والرحمن أس������ماء، 

لقوله تعالى }ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ{ وقوله تعالى }ژ  ژ   ڑ  ڑ    
ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ{. وإليك نّص عبارته، وسنشير 
إلى البعض اآلخر في مظآّنه: والزمه أن يكون اس������ُم اجلالة الكاشُف 
عن الذاِت املس������تجمعة بجميع صفات الكمال اسماً من أسماء الذات 
دونها، ودون اإلس������م املكن������ون املخزون، وكذا »تب������ارك« و»تعالى« ثاثة 
أسماء معاً وس������دنًة وحّجاباً لاسم املكنون، من غير أْن يتقّدم بعضها 
بعضاً. وهذه احلّجاب الثاثة واإلسم املكنون احملجوب بها جميعاً دون 
الذات، وأّما هي فا ينتهي إليها إش������ارة وال يقُع عليها عبارة، إذ كلَّما 
حَتكيه عبارة أو تُومئ إليه إشارة اسٌم من األسماء محدود بهذا النحو، 

والذات املتعالية أعلى منه وأجّل. )انتهى كامه()1(.

- وفي ص67 قال: أما وأنَّ اللّه سبحانه قاهر غير مقهور، وغالب ال 
يغلبه شيء مطلقاً، فا تتصور في حّقه وحدة عددية وال كثرة عددية، 
وبذلك فإّن القرآن يُثبت من الوحدة ما ال يستقيم معه فرض أي كثرة، 

)1( امليزان: ج8، ص 365.
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أو متاي������ز ال في الذات وال في الصفات، وكل ما فرض من ش������يء في 
ه������ذا الباب كان عني اآلخر لعدم احلد، فذاته تعالى عني صفاته، وكّل 

صفة مفروضة له عني األخرى )انتهى كامه(.

- وف������ي ص73 قال: فما من صفة كمالية من العلم والقدرة واحلياة 
واإلرادة والعزة والقوة والغنى، وأّي كمال آخر مفروض إاّل وهو موجود 
له س������بحانه، وكلما فرضنا شيئاً من األشياء ذا شيء من الكمال بإزائه 
)س������بحانه(، ليكون ثانياً له وش������ريكاً عاد ما بيده من معنى الكمال للّه 

محضاً )انتهى كامه(.

- أي أّن كّل ما يفترض من الكمالية واجلمالية فهو يعود عوداً بشكل 
ممحض لله.

- وقال في ص72-73: أّما الوحدة احلقة احلقيقية فيازمها عدم 
احملدودية وعدم التناهي، وهذه من أهّم صفات اللّه الثبوتية التي تعني 

أن ليس للّه حدٌّ وال له نهاية. )انتهى كامه(

- وه������ذه الكلماُت تُؤّكد النظر الذي أش������رنا إليه، وهنا ياحظ في 
مقاٍم ثاٍن ففي ص101 وما بعدها، يقول باس������تحالة املعرفة بالكنه أي 
ال ميكن معرفُة ُكنِْه ذاتِه تعالى، وننقل العبارة كاملة)1(: من النتائج التي 
تثبت على التوحيد الذاتي ببعديه الواحدي واألحدي، إستحالة معرفة 
اللّ������ه بالكنه، إْذ ال ميكن أن نقف على ذات������ه وكنهه وحقيقته )يا من ال 

)1( ص114 ما يتعارض مع ما ذكره.

احملاضرة األولى
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)1( سورة طه: آية 110.
)2( الكافي ج1، ص96.

يعرف ما هو إاّل هو( فحيث ثبت أّن اللّه )سبحانه( غير متناه وما عداه 
متناه، فِمن احملال أن يُحي������ط املتناهي بالامتناهي وأنَّى له ذلك، فلو 
أنَّ اإلنس������ان اكتنَه حقيقَة ش������يء ووقف على كنهه فقد أحاط به، ولو 
كانـــت تلـــك إحاطة علمية، وملّا كان الواجب )س������بحانه( ال متناه، فمن 
املس������تحيل لإلنس������ان أن يكتنهه، حيث ال ميكن للمتناهي- كما مّر- أن 
يُحيط به علماً، وفي هذا االجّتاه راح القرآن الكرمي واملأثور من حديث 
النبّي وأهل بيته صلوات اللّه عليهم يُحّذران اإلنس������ان من اإلنزالق إلى 
هذا الوادي السحيق، ملا يُفضي إليه من تيٍه وضياٍع وضال، فمن حيث 
القرآن ثَمَّ آيات عديدة تُثبت حقيقَة عدم إمكان اإلحاطة به علماً، منها 

قوله سبحانه }ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى{)1(.

وفي رّد اإلمام علّي بن موس������ى الرضا \ على أس������ئلة وش������بهات 
ة احمل������دث، أنَّ اإلمام احتجَّ ف������ي دفع الرؤية بقوله س������بحانه  أب������ي ُقرَّ
}ٿ  ٹ   ٹ { وقول������ه تعال������ى }ې    ې   ى      ى{ وآي������ة 
}ٺٿٿ{ حيث قال \: فإذا رأته األبصار فقد أحاط 
ب������ه العلم ووقعت املعرفة )2(. واملعرفة التي يَْعنيها احلديث، هي املعرفة 
اإلحاطية. وكذا احلال إذا وقع كنهه في العقل، وإذا وقعت هويته وذاته 
في������ه أيضاً. وتوضيح ذلك، أنَّ اإلحاطة عل������ى ضربني، إحاطة بصرية 
وإحاطة بصيرية )نس������بة إلى البصي������رة( تقع في القلب، والقرآن ينفي 



23

اإلحاطتني كليهما، فأنت إذا قلت )إنَّ اإلنسان حيوان ناطق( فقد عرفت 
هويته، ومعرفة هوية ذات احلّق محال، الس������تحالة اإلحاطة بضربيها، 
يقول اإلمام أمي������ر املؤمنني \: لم يُطلع العقول على حتديد صفته، 
ولم يحجبها عن واجب معرفته )1(. إذ يجمع النص في توازن دقيق بني 
استحالة اإلحاطة ُكنْهاً وإمكان املعرفة في حّدها الواجب، ورمبا أشار 
بعض املفّس������رين إلى إس������تحالة املعرفة الكنهية وحتذير القرآن منها، 
بقول احلق س������بحانه }ۆئ  ۈئ  ۈئ{ )2(، حيث ال ميكن ألحد 

أن يبلغ ذلك املقام.

م������ن روائع كلمات أمير املؤمنني في هذا املجال قوله \: »فتبارك 
الّله الذي ال يبلغه ُبعد الهمم وال يناله حدس الفطن«)3(، فرمّبا ميكن 
استش������فاف أن قوله \: بُْعد الهمم، له عاقة بسلوك العارف، وِمن 
ثَّم فيه إش������ارة إلى البعد العملي، حيث يسعى اإلنسان إلى أن ينكشف 
ل������ه احلّق وحتصل ل������ه معرفته بكنه ذاته، من خال اإلش������راف القلبي 
وعن طريق التزكي������ة الباطنية، فيأتي هذا النص لإلمام ليوصد الباب 
في هذا اإلجّتاه، وفي مقابل ذلك، يش������ير قوله \: )حدس الفطن( 
إلى احل������دس العقلي ليكون املعنى أنَّ طريق اكتن������اه الذات مغلق أمام 
اإلنسان، سواء س������لك ملعرفته طريق الكشف واإلشراق وتزكية الباطن 

أم طريق العقل والقوة اإلدراكية.

احملاضرة األولى

)1( نهج الباغة، اخلطبة رقم 49، ص88.
)2( سورة آل عمران: آية 28.

)3( نهج الباغة، اخلطبة رقم 94، ص138.
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ة أنَّ اإلمام أمير املؤمنني يُسّجل في خطبته:  لكن مرَّ معنا أكثر من مرَّ
أول الدي������ن معرفت������ه )1(، فكيف نُوّف�ق بني هذا وب������ني ما نحن فيه من 

إستحالة املعرفة.

ال يعن������ي اإلمام عل������يٌّ \ في كامه، أنَّ املعرفة اإلنس������انية تتعلّق 
بذات احلق )سبحانه( فمعرفة الذات ال مجال لها، وال ميكن ألحد أن 
يعلم ما هي )يا من ال يعلم من هو إاّل هو( وإذ ال يتمكن اإلنس������ان من 
معرفة الذات فا ميكن أن يضع اس������ماً للذات، ألنَّ وضع اإلس������م فرٌع 
يتأّس������س على معرفة املس������ّمى، وما لم يس������تطع اإلنسان أن يقف على 

حقيقة املسّمى فأنَّى له أن يضع له اسماً !! )2( )انتهى كامه(.

- فهذا- كما سترى- التعارض فيما بَنى وفيما هو املبنى، فبما أّنه 
ر أنَّ معرفته محال حتى في ُصْقع عالم األزل والسرمد، ثمَّ يأتي  قد قرَّ
في ص114 فيقول: عندما يجري احلديث عن أس������ماء اللّه احلس������نى 
واالسم األعظم فليس املقصود من ذلك األلفاظ، وِمن ثَمَّ فإنَّ األسماء 
احلس������نى ال تعني األلفاظ اجلميلة، بل املراد من ذلك احلقيقة والعني 
������ُم العلماء اإلس������م: إلى اس������م  دون اللفظ والصورة الذهنية، لذلك َقسَّ
لفظي واس������م عيني، وعندما يدعو اإلنس������ان بقوله )الّلهّم إّني أسألك 
بإسمك( فا يقصد بذلك لفظ اإلسم، بل هو يسأل بالواقع اخلارجي 

)1( نهج الباغة، اخلطبة رقم 1، ص39.
)2( التوحيد بحوث في مراتبه وُمعطياته: اجلزء األول/ 103-101.
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الكائن وراءه، مبعنى أنَّ السؤال يتّم بواقع اجلمال وبواقع الكرم وبواقع 
القدرة التي تتس������م ب������ه الذات اإللهية، وليس بألف������اظ اجلمال والكرم 
والق������درة، والذي يُحّقق اإلجابَة ليس األلفاظ ِمن جهة أّنها أصوات بل 

احلقيقة الكائنة وراءها. )انتهى كامه(

- لكـــن هنـــا وقفة دقيقـــة، وذلك مبا أنَّ الس������ؤال يتّم بواقع اجلمال 
وواقع اجلال وواقع القدرة، فأنت ال تس������أله إاّل مبا تّتصف به الذات 
رمت أنَّ اإلنس������ان ال يستطيع أن يضع اسماً للذات  اإللهية، وأنتم قد قرَّ
فكي������ف يكون اجلمال عينه؟! والقدرة عينه؟ فهل نعرف الذات لنصفها 
باجلمال واجلال؟ واحلال أنها حقيقة خارجية، وقد أشار إليها صاحب 
امليزان في ج8 في تفس������ير س������ورة األعراف ص 365 في شرح النص 
الشريف الذي أورده الكليني أعلى اللّه مقامه في الكافي الشريف: إنَّ 
اللّه تبارك وتعالى خلق اس������ماً باحل������روف غير متصّوت، وباللفظ غير 
ٍد، وهذه األسماءُ الثاثُة أركاٌن وُحُجب  منطق، وبالش������خص غير مجسَّ
)الرواية(، فإنَّ االس������م املكنون املخزون ملّا كان اسماً، فهو تعنّي وظهور 
من الذات املتعالية، وإذ كان مكنوناً بحس������ب ذاته غير ظاهر بحس������ب 
نفس������ه، فظهوره عني عدم ظهوره، وتعيُّنه عني عدم تعيينه... ثّم يقول: 
وه������و ما يُعّب������ر عنه أحياناً بقولنا، إّنه تعال������ى ليس مبحدود بحّد حّتى 
به������ذا احلد العدمي، ال يحيط به وص������ف، وال نعت حّتى هذا الوصف 
السلبي، وهذا بعينه توصيف مّنا والذات املتعالية أعظم منه وأكبر )أي 

من االسم املكنون(.

احملاضرة األولى
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- أي إل������ى درجة حتى عند قولنا ال يحي������ط به وصف وال نعت فهو 
من������ّزه عن هذه اجلملة، ألّنها في واقع األم������ر إخبار، واإلخبار إحاطة 

ر. ق وتبصَّ املُخبر عّما يُخبر عنه، فدقِّ

- ثّم يقول السّيد الطباطبائي: وأّما اللّه تبارك وتعالى، ثاثة أسماء 
معاً س������دنة وُحّجاباً لاس������م املكنون من غير أن يتقّدم بعضها بعضاً، 
وهذه احُلّجاب الثاثة واالسم املكنون احملجوب بها جميعاً دون الذات، 
وأّما هي )أي الذات( فا ينتهي إليها إش������ارة، وال يقع عليها عبارة إذ 
كّل ما حَتكيه عبارة أو تُوميء إليه إشارة اسم من األسماء محدود بهذا 
النحو، والذات املتعالية أعلى منه وأجّل )انتهى كام صاحب امليزان(.

ر له كتابه في التوحيد لم يتع������رَّض للروايات التي  - والس������يد املق������رَّ
تُفّرق بني االس������م واملسّمى مّما جعله يقع في ذلك. ونُكمل إن شاء اللّه 

في احملاضرة األُخرى ما يكشف لك احلقيقة.
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

- رأي مشهور الفاسفة في عدد الصفات الذاتية.

- مناقشُة الّسيد الطباطبائي املشهوَر في صفتي الكام واإلرادة.

- التحلي������ل العقلي عند الس������يد الطباطبائي لصفتي الس������مع والبصر 
الذاتيتني.

- الرّد على ُمّدعى السّيد احليدري من إتفاق كلمة العلماء على عينية 
الصفات.

يد الكربائي والشيخ الكمپاني ونتائجها. - املكاتبات بني الَعلَمني السَّ

- رّد قاطع على تناقضات ما ذكره السّيد من عينّية الصفات للذات.

- تراجم هاّمة في حواش������ي املتون لكّل من القاضي القمي، والش������يخ 
الكمپاني، والسيد الكربائي، والشيخ العّطار النيشابوري.
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ٱ ٻ ٻ

م������ا زال الكام في مواقع النَّظر في اجلزء األول من كتاب التوحيد 
بحوث في مراتبه ومعطياته، يقول الّس������يد ف������ي ص124 حتت عنوان 
عدد الصفات الذاتية: دأب املختّصون على ذكر سبع صفات في عداد 
الصفات الذاتية هي: احلي، العالم، القادر، الس������ميع، البصير، املريد، 
املتلكم، بيد أّن لبعض احملقّقني نقاشاً في أْن يكوَن الكام واإلرادة من 

صفات الذات.

عند هذا املفترق نََش������ب نزاٌع بني الفاسفة واملتكلّمني حيث يذهب 
������ح مذهبهم ما تُصّرح به  املتكلّم������ون إلى أنَّهما من صفات الفعل، يُرجِّ

اآليات والروايات ِمن أنَّ اإلرادة من صفات الفعل.

َدَفَع هذا األمُر عدداً من الفاسفة، لالتزام بأنَّ اإلرادة من صفات 
الفعل. إلى هذا انتهى الس������ّيد محّمد حسني الطباطبائي حني خالف 
املشهور مّما ذهب إليه الفاسفة في اعتبار اإلرادة والكام من الصفات 
الذاتية لينتهي في آخر املطاف إلى أنَّهما من صفات الفعل، أّما بشأن 
اخلمس املتبقّية فهو يعتقد أّن السمع والبصر يرجعان بحسب التحليل 
العقلي إلى العلم، فمعنى السمع هو العلم باملسموعات، ومعنى البصر 
هو العلم باملبصرات، وقد أُفردا كصفتني مستقلَّتني عن العلم لورودهما 
في الكتاب والس������نة ليس إاّل، وذلك بعكس الكام الذي لم يرد منه في 

الكتاب الكرمي إال ما كان صفة للفعل )1(.
)1( نهاية احلكمة: ص 308-307.

احملاضرة الثانية
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على هذا تبقى ثاث صفات هي احلي، والعليم، والقدير، وهذه مّما 
تتف������ق عليها كلمة العلماء بأنَّها من صفات الذات، دون وجود اختاف 

يذكر بينهم.

وَيـــرد علـــى مـــا أفاده بالقـــول: »وهذه مّما تّتفق عليه������ا كلمة العلماء 
بأنَّه������ا من صفات ال������ذات«.. بأّنه كاٌم غير دقيق، باعتبار أنَّ الس������يد 
القاضي القّمي)1( وهو صاحب التصانيف والتآليف املش������هورة، ومّمن 
له قصب السبق في مختلف العلوم والفنون، يكفي على سبيل اإلشارة 
إليها- ش������رح توحيد الصدوق الذي وقع ف������ي ثاثة مجلدات مطبوعة 
مضافاً إلى ش������رح األربعني النفيس، فكيف س������اغ التعبير ب )العلماء( 
املفيد للعموم، وقد اس������تفاض احلديث في كتبه على رّد نظرية عينية 
ه  س ِس������رُّ الصفات للذات وغيرها، والذي عّبر عنه اإلمام اخلمينّي ُقدَّ
ف������ي تعليقه على الفوائد الرضوية بقوله »ف������إّن مّما وّفقني التأييدات 
الّربوبّية، وأّيدني التوفيقات الُقدس������ّية األلوهّية، هو االستعداد بزيارة 
هذا احلديث القّدس������ي النازل عن س������ماء الوحي والتقديس، وشرحه 
الذي أفاده ش������يخ العرفاء الكاملني، قدوة أصحاب القلوب والسالكني، 
كاش������ف إش������ارات األخبار ورموزها، ُمخرج لباب اآلثار وكنوزها، فخر 
الطائف������ة وعينها، وذخر أه������ل املعرفة وزينها، املؤّي������د بتأييدات الرّب 

)1( هو املولى، الفاضل، احلكيم، العارف املُتش������ّرف، األدي������ب الكامل، احمُلّقق الّصمداني، ُمحّمد 
بن ُمحّمد ُمفيد، وكما يقول عن نفسه: املدعو بسعيد الّشريف الُقّمي، ويصف نفسه باحلكيم 
والقاضي ويتبنّي من تعريفه نفس������ه، أّن اس������مه ُمحّمد، واسم أبيه، الذي لم يعنت بذكره أغلب 
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أصحاب الّتراجم، هو ُمحّمد ُمفيد، أو ُمفيد وأّنه مدعو، أو ُملّقب، أو ُمش������تهر ب�»سعيد« وكأّن 
الّس������عيد صار ُجزءاً من اسمه، كما يظهر من تعريفه نفسه، بقوله: ُمحّمد سعيد احلكيم، في 
ُمقّدمة أسرار الصنايع، وبعض معاصريه ّسماه أيضاً هكذا وأّنه مدعو ب�»الشريف« و»احلكيم« 

و»القاضي«.
ويظهر من مقارنة ّشتى كلماته في مختلف آثاره أّنه ولد في العاشر من ذي القعدة سنة 1049ه� 
وتاري������خ وفاته مجهول، فبعض أصحاب التراجم ل������م يتعرَّض له مثل صاحب هداية األحباب، 
وبعضهم مثل صاحب طرائق احلقائق، قال: »إّنه توّفي بُقم املُش������ّرفة قريباً من سنة 1100ه�« 
وق������ال صاحب روضات اجلّن������ات: »إّني لم أحتّقق إلى اآلن من تاريخ وفات������ه، وكأّنه من أوائل 
املئ������ة الّثانية، أم أواخر املئة األولى بعد األلف« وقال صاحب ريحانة األدب: »أنه توّفي س������نة 
1103ه�« وزعم الس������ّيد ُمحّمد مش������كوة في ُمقّدمته على كليد بهش������ت: »إنه كان حّياً في 14 

جمادي الّثانية سنة 1103ه�«.
وأقول على ما في خامتة املجلد الّثالث من شرح الّتوحيد: »إّنه كان حّياً في الّثامن عشر من شهر 

رمضان املُبارك لسنة 1107ه�«.
وعلى  ما جاء في كتاب الّتراجم:  »ولد بُقم املُقّدس������ة، وبعد حتصيل املُقّدمات، وبعد ما قرأ على 
أبيه الّطب في صغر س������ّنه، هاجر إلى أصفهان، وكان ُمترّدداً بني أصفهان وُقم املُشّرفة طوال 
ُعمره الّش������ريف، في هجرت������ه األولى ألصفهان، دخل في ُزمرة أطباء الّش������اه عّباس الّصفوي 
الّثاني، كما كان أخوه احلكيم، ميرزا ُمحّمد ُحس������ني، وكانا ُمعّظمني عند الّسلطان، وفي نفس 
الوقت، تتلمذ على املولى رجب علّي الّتبريزي، وبعد عّدة سنوات، تصّدى ملنصب القضاء من 
قبل الّسلطان، وبعد ُجلوس الّسلطان، ُسليمان الّصفوي سنة 1077ه�، غضب عليه الّشاه، وأمر 
بحبس������ه في قلعة املوت، ولكن سامة نفسه، كانت س������بباً لعفوه، فأقام بُقم املُشّرفة، ُمشتغًا 
بالعبادة والتّدريس والّتصنيف حّتى س������نة 1089ه� وذهب إلى أصفهان في تلك الس������ّنة، وأقام 
بها حّتى سنة 1102ه� ثم رجع إلى ُقم - وإن لم نعلم تاريخ رجوعه- ُمتصدياً ملنصب القضاء 

وشيخ اإلسامّية بُقم، من قبل الّشاه ُسليمان الّصفوي، وكان حّياً في سنة 1107ه�«.
ول������م أعثر على خبر عنه بعد هذا العام، ولم أحتّقق من تاريخ وفاته، وهو مدفون بُقم املُقّدس������ة، 

فرحمة الله عليه، وجزاه اللّه عن اإلسام خير اجلزاء.
مكانته العلمّية وســـيرته العملّية: كان القاضي س������عيد من اجلانب العلمي طبيباً أديباً وش������اعراً 
بالفارس������ّية فقيهاً حكيماً عارفاً ُمتضلّعاً في األخبار واألحاديث، خاّصة املُشكلة منها، بالّشرح 
والّتأويل، تتلمذ في الّطب على أبيه بُقم، وأقبل عليه في صغر الّس������ن، وأّيام الّش������باب، وكأّنه 

تركه بعد حني.
وتتمل������ذ في احلكمة، على املولى رجب علّي الّتبريزي، املتوّفى س������نة 1080ه� بأصفهان، وهو من 
الُعلماء املُقّربني واملُعّظمني عند الّشاه الّصفوي، يزوره الّشاه وخواّصه وأُمراه حيناً بعد حني، 
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وتتملذ في الُعلوم الّدينية واحلقيقة، على املولى ُمحّمد ُمحسن الفيض الكاشاني سنة 1091ه� 
وأقب������ل على ش������رح األحادي������ث وتأويلها، حينما بلغ ُعمره ثاثني س������نة وقام به������ا طوال ُعمره 
الّش������ريف وترك لنا في هذا الب������اب تُراثاً ضخماً، ويظهر من آثاره، من نقله، واس������تناده على 
أقوال كثير من الُعلماء ونقدها، س������عة اّطاعه، وقّوة فهمه، ومرتبة علمه، واستقال رأيه أّما 
في اجلانب العملي، فهو س������الك ُمتشّرع، وله ميل للّتصّوف والعرفان كان مؤّيداً بروح الُقدس، 
ومش������موالً بتأييدات غيبّية وكما يقول هو عن نفس������ه، كان ُمفاضاً وملَهماً عند اللّه، في فهم 
األسرار املكنونة، والّدقائق  الكشفّية املخزونة، في اآليات واألحاديث وكان ُمقّيداً بتبعّية أهل 
البيت عليهم السام وُمصّرحاً بها في العلم والعمل فهو [، ُمتوّغل في الّتوحيد، وُحّب أهل 
البيت عليهم الس������ام واالقتباس من مشكاتهم، والّسير على سّنتهم وسلوكهم، وتأويل وتشريح 
ُمعض������ات كامهم، وما قالوا فيه من ميل������ه املُفرط إلى الّتصوف، فيه تأّمل، فإنه رحمه الله، 
ُمتمّسك بحبل الّنبّي والوصي عليهم السام واملُلتجئ إلي عتبة باب العلم، ولم يتمّسك باآلراء 

واألهواء، ويرى شرافته إلى النبّي واآلل عليهم السام.
ومّما يهّمني ذكره، أّنه وإن كان ُمعّظماً عند ساطني زمانه، وتصّدى ملنصب القضاء الّشرعي من 
قبلهم، ولكن ال نرى في كلماته ما ميدحهم به، كما لم نعثر على أثر أهداه إلى أرباب  الّسلطة، 

وكأّنه أغمض عينيه عن جميع ُمزخرفات الّدنيا، ومظاهر الّسلطة، وأرباب الُقدرة.
أســـاتذته: كما أش������رنا س������ابقاً، يُصّرح بأس������تاذه في احلكمة اإللهّية، املولى رجب علّي الّتبريزي، 
وأس������تاذه في الُعلوم الّدينّية واحلقيقة، املولى ُمحّمد ُمحس������ن الكاش������اني، في غير موطن من 

آثاره، وما قال بعضهم، أّنه قرأ على املولى عبدالّرزاق الاهيجي )الفياض( فليس بصحيح.
تالمذتـــه: يظه������ر من آثاره، أّنه قرأ عليه أفاضل، كان������وا من تامذته، وإن لم يُصّرح بهم أصحاب 
الّتراجم، منهم: ُمحّمد ويُحتمل أن يكون هو الذي يذكره صاحب الّذريعة، بقوله: »ُمحّمد  بن 
ُحس������ني علّي، املظنون أّنه حفيد املولى عبداللّه الّتس������تري، املُتوّفى س������نة 1012ه� ومنهم، من 
اس������مه مهدي واحتمل ضعيفاً، أّنه هو الذي له تعليقات على املُجلد األّول، من شرح الّتوحيد، 

يعترض فيها عليه ومنهم، املولى ُمحّمد كرمي.
ُمصّنفاته: له ُمصّنفات كثيرة، أكثرها في ش������رح األحاديث املُش������كلة، كما أّنها باللغة العربّية، إاّل 
كتاب )كليد بهش������ت، وأس������رار الّصنائع( فإّنهما باللغة الفارسّية، اّتسقت وانسجمت آثاره من 
اآليات، واألحاديث، وآراء احُلكماء واملُتكلمني، وكلمات املُفّس������رين واحمُلّدثني، ومواجيد وأذواق 
الُعرفاء واحمُلّققني، وأهل الّسلوك، واألش������عار الفارسّية والعربّية، وله عناية خاّصة بالّتأويل، 

وكثيراً ما يُصّرح مبا أخّصه اللّه به من الفهم.
وال مُيك������ن ذك������ر ترتيب تاريخي على  ُمصّنفاته، فإّنه في األربعني يذكر ش������رح الّتوحيد والبوارق، 
وبعض آثاره بوجه كلّي، وفي شرح الّتوحيد، يُرجع القارئ إلى األربعني، وكذا في أكثر ُمصّنفاته، 

وكأّنه كان يشرع بتصنيف كتاب، قبل أن ينتهي من آخر، ولنشرع بذكرها:
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1- أسرار الّصنايع في فلسفة بعض الُعلوم.
2- كليد بهشت في احلكمة.

3- األربعني في شرح األحاديث.
4-  شرح توحيد الصّدوق.

5- األربعينات لكش������ف أنوار القدسيات. وهي مجموعة من عشر أو إحدى عشرة رسالة، صّنفها 
منفردة، ثّم نقلها في هذه املجموعة، وكان في نّيته، أن يجمع فيها أربعني رس������الة، ولم يف به 

عمر الّشريف هي:
1- رسالة حقيقة الصلّة، أو مقالة التوحيد.  

2- رسالة إشارة وبشارة، في حقيقة اختاف الواقع في القراءات السبع، مخطوط.  
3- رسالة الفوائد الّرضوّية في شرح حديث سؤال رأس اجلالوت من اإلمام علّي بن موسى    

    الّرضا \: »ما الكفر واإلميان؟« وجوابه \ مخطوط.
4- رسالة مرقاة األسرار، في بيان ربط احلادث بالقدمي، وُحدوث العالم، مخطوط.  

5- رسالة الّنفحات اإللهّية واخلواطر اإللهامّية، وهي ُمسّجعة املباني، مخطوط.  
6- رسالة األنوار الُقدسّية، في حتقيق الهيولي والّصورة والّنفس، مخطوط.  

7- رسالة املقصد األسنى، في حتقيق ماهّية احلركة ووجودها، مخطوط.  
8- رسالة احلديقة الوردّية، في الّسوانح املعراجّية، مخطوط.  

9- رسالة البُرهان القاطع، والّنور الّساطع، وهي ترجمة أُستاذه املولى رجب علّي التبريزي،    
     من اللّغة الفارسّية، إلى العربّية، مخطوط.

10- رسالة الّطائع والبوارق، في حتقيق أّن لُكّل حقيقة من احلقائق اإلمكانّية صورة، وأّن    
أحسنها الّصورة اإلنسانّية، مخطوط.  

11- رسالة شرح حديث الغمامة، من إعجاز أمير املؤمنني \ مخطوط.  
6- أسرار العبادات، مطبوع.

7- تعليقات على أثلوجيا، وهي تفصيل لرسالة حقيقة الّصاة، مخطوط.
8- روح الّصاة. وهي تفصيل لرسالة حقيقة الصاة، مخطوط.

9- هامشية على شرح اإلشارات، غير موجود.
10- شرح حديث البساط، مخطوط.

تنويه: تلزم اإلشارة إلى أّننا نقلنا ترجمة القاضي سعيد القمي رحمه اللّه من املقّدمة التي كتبها 
األس������تاذ القدير الدكتور جنفقلي حبيبي دام مجده في تصحيحه وتعليقه على ش������رح توحيد 

الصدوق رحمه اللّه.
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املجيد القاضي الّش������ريف الّس������عيد أفاض اللّه عليه من أنوار رحمته 
الواسعة، وجتلّى عليه باألنوار الباهرة« )1(.

ومّمن قدح بنظرية عينية الصفات للذات فيما نُقل من املكاتبات)2(، 
العارف الكبير والفقيه اخلبير آية اللّه الّس������يد أحمد الكربائي تلميذ 
ش������يخ العرفاء العّامة حسينقلي الهمداني، وأُستاذ العارف الشهير آية 
اللّه احلاج امليرزا علي القاضي، وآية اللّه السيد جمال الّدين الَكلپايَكاني 
قّدس اللّه أس������رارهم وأعا مقامهم، هذه املكاتبات التي مّتت بينه وبني 
العال������م الفقيه واحلكيم الّنبيه آية اللّه العظمى الش������يخ محّمد حس������ني 
األصفهاني املعروف بالكمباني ُقّدس س������ّره)3(. على أثر س������ؤال طرحه 
الفاضل الّش������يخ إسماعيل التبريزي َرِحمه اللّه في بيان سّر بيتني وردا 

)1( التعليقية على الفوائد الرضوية: مقّدمة اإلمام اخلميني، ص1.
)2( توحيد علمي وعيني، جمعه ورتّبه وذيَّل عليه آية اللّه العّامة الّسيد محمد حسني احلسيني 

الطهراني رحمه اللّه.
)3( ترجمة: العالم الفقيه واحلكيم الّنبيه الش������يخ محمد حس������ني الغ������روي األصفهاني املعروف 

بالُكمباني قّدس سّره.
اسمه ونسبه:

الشيخ محّمد حسني بن محّمد حسن بن علي أكبر الغروي اإلصفهاني املعروف بالُكمباني.
والدته:

ُولد في الثاني من احملّرم 1296ه مبدينة الكاظمية املقّدسة.
حّبه ألهل البيت )عليهم السالم(:

قال الس������ّيد عب���د العزيز الطباطب�ائي اليزدي: »كان لدى الش������يخ اإلصفهاني ش������وق وافر وحّب 
مفرط بأهل البي���ت )عليهم الس������ام(، وكلّما حتني الفرص املناس������بة ت������راه يذهب إلى زيارة 
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األئّم������ة )عليهم الس������ام(، وحني فراغه من الزي������ارة يصلّي صاة جعف������ر الطّيار بدل ركعتي 
صاة الزيارة، ويهدي ثوابها لألرواح املطّهرة لألئّمة )عليهم الس������ام(، وقد حافظ على هذه 
الس������ّنة طيلة حياته، وكان لديه حّب خاّص لإلمام موس������ى الكاظم \، ويهتّم اهتماماً كبيراً 

بزيارته«.
من صفاته وأخالقه:

كان )قّدس سّره( رجًا مبعنى الكلمة، جمع بني العلم والعمل، وبني الذوق والتقوى، وكان صاحب 
طباع حميدة وكام جميل، ومن صفاته األُخرى: الوقار والسكينة، وحسن املعاشرة، والتواضع 

مع اجلميع حّتى األطفال، وكان طّابه يحّبونه حّباً كثيراً، لسببني:
1� ما كان يتمّتع به من مقامه الشامخ، وتبّحره العميق في العلوم، وذوقه الرفيع، وعّزة نفسه.

2� إّنه كان أباً رؤوفاً ورحيماً لطّابه.
من أقوال العلماء فيه:

1� قال الشيخ محّمد رضا املظّفر: »كان من زمرة النوابغ القائل الذين ال يضّن الزمان بهم إاّل في 
الفت������رات املتقّطعة، ومن أُولئك املجّددين للمذهب، الذين يبعث اللّه تعالى واحداً منهم في كّل 

قرن، ومن تلك الشخصيات الامعة في تاريخ قرون علمي الفقه واألُصول«.
2� قال الشيخ آقا بزرك الطهراني)تغّمده اللّه  برحمته(: »وملّا تُوّفي شيخنا اخلراساني برز بشكل 
خاّص، فحّف به جمع من الطّاب، واستقّل بالتدريس في الفقه واألُصول، وكان جامعاً متفّنناً 
ش������ارك � باإلضافة إلى ما ُذكر � في الكام والتفسير واحلكمة والتأريخ والعرفان واألدب إلى 

ما هنالك من العلوم، وكان متضلّعاً فيها.
وله في األدب العربي أشواط بعيدة، وكان له القدح املعلّى في النظم والنثر، امتاز ببراعة وساسة 
ودّقة وانس������جام، وأكثر نظمه أراجيز، باجلملة فهو م������ن نوابغ الدهر الذين امتازوا بالعبقرية 

وبامللكات واملؤّهات، وغرقوا في املواهب.
كان محترم اجلانب، موّقراً من قبل علماء عصره، مرموقاً في اجلامعة النجفية، اشتغل بالتدريس 
في الفقه واألُصول والعلوم العقلية زمناً طويًا، كانت له قدم راسخة في الفقه وباع طويل في 

األُصول، وآثار في ذلك تدّل على أنظاره العميقة وآرائه الناضجة«.
3� قال الس������ّيد محّمد حسني الطباطبائي: »إّن الش������يخ اإلصفهاني كان عاملاً جامعاً للعلم والعمل 

والتقوى والذوق، وكان ميتلك طبعاً رصيناً وكاماً جميًا«.
من أساتذته:

الش������يخ محّمد كاظم اخلراس������اني املعروف باآلخوند، الشهيد الشيخ محّمد باقر االصطهباناتي، 
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الشيخ جواد آقا امللكي التبريزي، الشيخ حسن التويسركاني، السّيد محّمد الفشاركي، الشيخ 
رضا الهمداني.

من تالمذته:
الس������ّيد محّمد هادي احلس������يني املياني، السّيد أبو القاسم اخلوئي، الش������يخ محّمد تقي بهجة 
الفومني، السّيد محّمد حس������ني الطباطبائي، الشيخ محّمد علي األراكي، السّيد عبد األعلى 
املوسوي السبزواري، الشيخ أبو الفضل النجفي اخلونساري، الشهيد السّيد مرتضى املوسوي 
اخللخالي، الس������ّيد محمود املوسوي الزجناني، الشيخ علي محّمد البروجردي، السّيد محّمد 
احلس������يني الهمداني، الش������يخ محّمد علي األُردبادي، الس������ّيد صدر الدين اجلزائري، الشيخ 
محّمد حس������ن القوجاني، الش������يخ محّمد رضا املظّفر، الشيخ محّمد حس������ني املظّفر، السّيد 
هادي اخلس������رو شاهي، الشيخ عبد احلسني األميني، الشيخ عبد املهدي مطر، الشيخ عباس 

القوجاني.
من مؤّلفاته:

نهاية الدراية في ش������رح الكفاية، األنوار القدسية، رس������الة في إطاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه 
وش������خصه، رسالة في أقسام الوضع والبحث عن املعنى احلرفي، رسالة في أخذ األُجرة على 
الواجبات، رس������الة في عائم احلقيقة واملجاز، رس������الة في حتقيق احلّق واحلكم، رسالة في 
االجتهاد والتقليد، رس������الة في احلقيقة الش������رعية، رس������الة في الصحيح واألعم، رسالة في 
الطلب واإلرادة، رس������الة في اشتراك األلفاظ، رسالة في الش������رط املتأّخر، رسالة في صاة 
اجلماعة، رس������الة في موضوع العلم، رسالة في صاة املسافر، رسالة في إطاق األمر، كتاب 

في أُصول الفقه، رسالتان في املشتق، رسالة في احلروف.
وفاته:

تُوّفي )قّدس س������ّره( في اخلامس من ذي احلّجة 1361ه في النجف األشرف، وُدفن بجوار مرقد 
اإلمام علي \. )أنظر نهاية الدراية 9/1. بقلم: محمد أمني جنف(.
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في منظومة الشيخ العارف والفرد الفريد الشيخ العّطار النيسابوري)1( 

)1( ترجمة الشاعر الكبير والعارف الشهير العطار النيسابوري: 
هو فريد الدين محمد بن إبراهيم النيسابوري ولد في نيسابور في أواخر عصر السلجوقية ومضت 
مدة طفولته في مش������هد املقدس������ة. سافر إلى ما وراء النهر والهند والعراق والشام ومصر وحّج 

بيت اللّه احلرام، وثم رجع إلى مسقط رأسه نيسابور وأقام فيها إلى نهاية عمره.
كان العطار مش������غوالً بالطب وكانت لديه مستش������فى ملعاجلة املرضى، وإضاف������ة لذلك كان دائماً 

مشغول بالقراءة والتأليف وكان يتحدث في كتبه عن أحوال العرفاء.
كان أس������تاذاً في الش������عر، ويقال بأن مؤلفاته بعدد سور القرآن الكرمي أي مائة وأربع عشرة مؤلفاً 
وأش������هرها هو كتاب منطق الطير، الذي طبع مكرراً في إيران والهند وطبع باللغة الفرنس������ية 

ثاثني مرة باهتمام املستشرق جارسن دي.
يقول احملدث القمي في كتابيه  الكنى واأللقاب وهّدية األحباب:

إن اغلب مصنفاته في الشعر وتكلم عن التوحيد واملعارف واحلقايق.
العطار ميدح أمير املؤمنني في أبياته باللغة الفارسية:

ز مش��رق تا به مغرب َكر إم�ام است َعِلٌي وآل آو م�ا را مت��ام اس��ت
َكرفته اين جهان وصف سنايش َكذشته زان جهان وصف ِسه نانش

چه در سرِّ عطا إخاص أو راست سه نان را هفده آيه خاص او راست
چنان در شهر دانش باب آمد كه َجنَّت را به حّق بّواب آمد

چنان مطلق شد اندر فقر وفاِقه كه زرُّ و نقره بودش سه طاقه
اَكر علمش شدي بحر مصّور در او يك قطره بودي بحر أخضر

چه هيچش طاقت مّنت نبودي ز هّمت َكشت مزدور يهودي
كسي َكفتش چرا كردي؟ بر آشفت زبان بَكشاد چون شمع وچنني َكفت:

َجال ْخِر ِمْن ُقلِل اجلَبال أَحبُّ إليَّ ِمْن ِمَن الرِّ لنَقُل الصَّ
ؤال يَُقوُل الّناُس ِلي ِفي الكسب َعار فإنَّ الَعاَر في ُذلِّ السُّ

يقول املؤرخ الش������هير ابن فوطي )متوفى س������نة 723ه�( في كتابه تلخيص معجم األلقاب ش������ارحاً  
أحوال العطار:

كان من محاسن الّزمان قوالً وفعًا ومعرفة وأصًا وعلماً وعمًا، رآه موالنا نصيُر الّدين أبو جعفر 
محّمد بن محّمد بن احلس������ن الُطوسي بنيس������ابور، وقال: كان شيخاً ُمَفوَّهاً حسن االستنباط 
يِْر( من  الكني. وله ديواٌن كبيٌر، وله )َمنِطُق الطَّ واملعرفة لكام املش������ايخ والعارفني، واألئّمة السَّ

نظمه املثنوي. واستشهد على يد التَّتار بنيسابور.
إضافة لذلك فقد اثناه ومجّده القاضي نور اللّه التستري في كتاب مجالس املؤمنني وشرح أحواله 

بشكل مفّصل.
كما سبق وأن قلنا للعطار مؤلّفات عديدة منها الهي نامه، مظهر العجائب ومنطق الطير.

أما بالنسبة لتشّيعه وتبعيته ملدرسة أهل البيت فهذا مّما ال ينبغي الشك فيه، حيث ذكره آية اللّه  السيد 
محسن العاملي في كتابه أعيان الشيعة وصّرح مبذهبه السيد القاضي نور اللّه التسستري.

تُوّفي العطار سنة 627 من الهجرة النبوية بعد ما عّمر 114 سنة وُدفن خارج مدينة نيسابور.
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)1( ترجمة العالم الكبير والعارف الّنحرير احلاج السّيد أحمد الكربائي قّدس اللّه نفسه:
اسمه ونسبه:

ه������و املرح������وم آية اللّه احلاج الس������ّيد أحمد الطهراني الكربائي ابن الس������يد إبراهيم املوس������وي 
الطهراني.
من أساتذته:

احلاج امليرزا محّمد حسن املجّدد الشيرازي والعاّمة امليرزا حبيب اللّه الرشتي، والعاّمة امليرزا 
حسني اخلليلي الطهراني، والعامة املولى  حسينقلي الهمداني.

من تالمذته:
املرحوم آية اللّه احلاج امليرزا علي القاضي، واملرحوم آية اللّه السيد جمال الدين الَكلپايَكاني.

من صفاته وأخالقه:
برز الس������يد أحمد في الفقه واألخاق والعرفان، كان هو قّدس س������ّره عابداً زاهداً ذا ورع وتقوى 
وكث������رة بكاء. خدم والدته إلى نهاية حياته وتُوّفي قبلها. جتّنب التصدّي للمرجعية في عصره 
م������ع أّنه كان مؤهًا لها. بل������غ الدرجات العالية في الفقه واألخ������اق والتهذيب، حيث كان من 
أعاظم فقهاء الش������يعة ومن أساطني احلكمة والعرفان، ففي احلكمة والعرفان يكفي في بيان 
منزلته، إّنه هو والش������يخ محمد البهاري بََرزا من بني تاميذ آية اللّه العظمى اآلخوند املولى 

حسينقلي الهمداني رضوان اللّه عليه، في النجف األشرف.

رحمه اللّه، طرحه على الش������يخ اآلخوند اخلراساني قّدس سّره، وقد 
أوردُت كّل م������ا يخّص بالبيت������ني وترجمتهما وما يتعلّ������ق بتراجم هؤالء 
األعاظم في حاش������ية هذه املتون، فانظر إن ش������ئَت. ثّم عرض الشيخ 
التبريزي ج������واب اآلخوند  على الَعلَمني، وِمْن ثَ������مَّ تبدء رحلة املكاتبة 
والتي سترى أّنها تقوم على أس������اس مبنينْي، أحدهما فلسفي حكمي، 
واآلخر عرفاني وجداني، يتبّنى املنهج األول الشيخ الكمباني بينما يتبّنى 
املنهج الثاني الس������يد الكربائي)1(، وفي غمار هذه األمواج املتاطمة، 
س������نقتصر على م������ا يهّم املقام من نفي العينية، كما س������تُاحظ موقف 
الّسيد الكربائي وهو من أعمدة حوزة النجف األشرف، كيف يرّد على 

القائل بها واملتبّني لها.
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من أقوال العلماء فيه:
يقول العّامة احلاج الش������يخ آغا بزرك�َ الطهراني َرِحمه اللّه في أعام الش������يعة: عالم جليل وفقيه 

كبير وأخاقي معروف، فريد دهره وأَوحدي عصره في املعرفة باللّه  واخلشية منه.
وفاته:

تُوفّي )قّدس س������ّره( وهو يصلّي صاة العصر في يوم اجلمعة املصادف ل� 27 ش������وال 1332ه� في 
النجف األشرف، وُدفن بجوار مرقد اإلمام علي \.

- كيفيـــة نشـــأة املكاتبـــات بني العلمـــني آية الّله احلاج الســـيد أحمـــد الكربالئي، وآيـــة الّله احلاج 
الشيخ محمد حسني األصفهاني الكمباني، بقلم سماحة آية الّله احلاج السيد محمد حسني 
الطهراني )بتلخيص وتصّرف جزئي مّنا( من ص 11-50 في كتابه الذي أسماه »توحيد علمي 

وعيني«.
نُِقل عن أحد طّاب النجف األشرف - كما في هذا الكتاب املشار إليه )>(  )> توحيد علمي وعيني 
در مكاتيب ِحكمي وعرفاني: لللس������يد محمد حسني احلس������يني الطهراني(- والذي كان لديه 
ذوق واملُسّمي بالشيخ اس������ماعيل التبريزي، يكتب رسالة للشيخ فخر احملّققني وشيخ الفقهاء 
واملجتهدين اآلخوند اخلراساني، ويذكر فيها بيتني من كتاب منطق الطير للعّطار النيسابوري 

ويسأله عن معنى البيت الثاني والبيتان هما:
در كمال ع�ز خ����ود مستغ�����رق اس�ت دائم�����اً اوبادش����������اه مطل����������ق اس��ت    
كي رسد عقل وجود آجنا كه اوست او به سر نايد زخود آجنا كه اوست    

ومعنى البيتني هو:
دائم��������اً ه�����������و املل����������ك املطل���������������ق     مستغ������������رق ف���������ي كم�����������ال ع��������ّزه  

هو ال ينتهي في نفسه »هناك هو موجود«     متى يصل عقل الوجود إلى ما »هناك هو موجود«  
أّم������ا اآلخوند اخلراس������اني فيجيبه جواباً ال يتجاوز ثاثة أس������طر مدعياً، إنَّ املقاَم ال يس������توعب 

اإلطالة، فيُجيُب قّدس سّره مبا يلي:
جواب اآلخوند اخلراساني لسؤال الشيخ اسماعيل التبريزي:

بناًء على أّنه سبحانه وتعالى قائٌم بذاته ال ميكن أْن يَْحجَبُه حاجب، وعليه، القوة العاقلة واخليالية 
لإلنسان ال تصل إلى املرتبة التي هو فيها وال تُدركها، إلّن في تلك املرتبة ال يوجد شيء غير 
ذاته املقّدس������ة. كان اللّه ولم يكن معه ش������يء، وهو اآلن كما كان، وال يش������غل به مكان. )محّمد 

كاظم اخلراساني(.
ماذا فعل الشيخ اسماعيل بجواب اآلخوند:

أّما الش������يخ اس������ماعيل فا يكتفي به������ذا املقدار، بل يطرح نفس الس������ؤال مكتوباً عل������ى الَعلَمني 
األصفهاني والكربائي، لكّن اللطيف أّن جواب الش������يخ االصفهاني يتعارض مع جواب السيد 
أحمد الكربائي، حيث أن الش������يخ األصفهاني يجيب عن الس������ؤال بناء على مباني احلكماء 
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ف������ي بحث التوحيد القائلة بأن الصفات الثبوتية عني ذات احلق س������بحانه وتعالى، وفي قباله 
الّس������يد أحمد  يجيب عن الس������ؤال مبا يناسب مسلك التوحيد العرفاني الذي يرى بأنَّ الذات 
املقدس������ة فوق كل اسم ورسم، وعلى هذا األساس فالبيت املعنّي به السؤال يطرح هذه الفكرة 
بأنَّ األشياء ليس لها سبيل ملقام الذات، والعقل ال قدرة له إلدراك ذاك املقام، ألنَّه قبل وصوله  

لذاك املقام املنيع يفنى ويضمحّل.
وعلى أّي حال عندما يرى الش������يخ اس������ماعيل التعارض بني اجلوابني، يأتي بجواب الّسيد للشيخ، 
والشيخ بعد مطالعته للجواب يكتب مكتوباً في رّده، فيأخذ الشيخ إسماعيل رّد الشيخ ويعطيه 
للّس������يد، والّس������يد بعد مطالعته ينقضه ويكتب رّداً مفّصًا ومستدالً عليه، يتطّرق فيه ملطالب 
عدي������دة، ويطرح فيه توحيد اخلواص، الذي هو كمال توحيده نفي الصفات عنه، بل الس������يد 

يفتح الباب لبيان اختاف مذهب العرفاء واحلكماء في كثير من املوارد.
وهكذا يّتسع البحث والنقاش بني اآليتني، حيث يُْطلع الشيخ على ما كتبه الّسيد ويكتب عليه رّداً 
ثالثاً، وأيضاً يأتي الش������يخ اسماعيل ويعطيه للسيد الكربائي، والسيد يكتب شيئاً في نقضه 
وهكذا هلّم جّراً فإّنه تكتب أربعة عش������ر رس������الة في هذا املجال، س������بعة منها للشيخ والسبعة 

األخرى للّسيد.
وال������ذي  يلفت النظر، هو أّن الش������يخ األصفهاني يتمّس������ك بالبرهان إلثبات مّدعاه، أّما الّس������يد 

الكربائي فهو يتمّسك إضافًة للبرهان بالذوق والشهود والوجدان.
لكن الذي يجب أن نبّينه أّنه كا الَعلَمني لم يُقّصرا في أداء حق املطلب.

وها هي جهود ومس������اعي الش������يخ إس������ماعيل، حيث أّنه احتفظ بهذه املكاتبات بل احتفظ ببعض 
رسائل آية اللّه العظمى سند احلق والعرفان اآلخوند ما حسينقلي الهمداني، وإضافة لذلك 
اهتّم الشيخ إسماعيل بجمع رسائل من العارف البارع الشيخ محمد البهاري، الذي كان زميًا 

للسيد أحمد الكربائي في درس اآلخوند الهمداني.
ومّما ينبغي الذكر بأّن الّس������يد األستاذ العامة الطباطبائي كان يخّصص يوم اخلميس واجلمعة 
لتدري������س هذه املكاتبات، وكان رحمة اللّه عليه ما خطر بباله املبارك ماحظة على املكاتبات 

إاّل وقد كتبها، وبعد ذلك جمعها في مجموعة وأسماها بتذييات ومحاكمات.
لكن مع األسف الشديد املشغلة الكثيرة، واالجل احملتوم لم يدعا لّسيدنا األستاذ إاّل التذييل على 
س������ت رسائل، ثاثة تذييات على مكاتيب الش������يخ، وثاثة منها على مكاتيب الّسيد، فسألني 
بعض أصدقائي أن أتابع البحث، واستمر بالتذييات فبحمد اللّه أكملتها وأحلقت بها مقّدمة 

وتعليقة ووضعتا بني يدي العموم.

تنويه: هذه الترجمة نقلناها عن املرحوم آية اللّه الس������يد محمد حس������ني احلسيني الطهراني في 
الكتاب الذي جمع فيه املكاتبات والذي أسماه »توحيد علمي وعيني«.
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املگاتبة األولى

للشيخ األصفهاني الگمباني قّدس سّره
أجاب رحمه اللّه تعالى بالقول: إنَّ الذات الواجبة من حيث ذاته هي 
هة عن احل������دود الوجودية والعدمية  ص������رف احلقيقة الوجودية، ومنزَّ
واملاهوّي������ة. وكلُّ ما كان من صفة كمالية والتي ترجع إلى عني احلقيقة 

الوجودية، فإّنه يُطلق عليها صفٌة ثبوتية.

وهي عني ذات الواجب ِمثْل العلم واحلياة والقدرة وغيِرها، وما كان 
م������ن صفٍة َمْرجعها إلى نفي احل������دود الوجودية أو املاهوية أو العدمية 
فإّنه يُطلق عليها الّصفات الس������لبية، وهي من لوازم احلقيقة  احملضة 
والوجود الصرف، مثل نفي صفة »ال وجود« ونفي اجلوهرية واجلسمية 

وغيرها.

ثّم يقول رحمه اللّه: إذن املنش������أ في عدم وصول العقل لذلك املقام 
املني������ع للواجب تعالى، هو عدم محدوديته باحلدود، وألّن هذه املقّدمة 

صارت معلومة فنقول:

إنَّ الّصفات السلبية هي الّصفات اجلالية للواجب، وصفات اجلال 
حجاب اجلمال األقدس له تعالى، وهي أجّل ِمْن أن حتيط بها العقول 

واألوهام.
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ثم يَختُم مكاتبته بالقول: وهذا املعنى املراد من قول الّشيخ العطار، 
ألّنه قد بنّي في أنَّ الواجب تعالى ُمْس������تغرق في كمال عّزه، أي غرضه 
أنه استغرق في صفات العّز واجلال، والتي ترجع إلى صرافة الوجود 
ومح������ض احلقيقة، لذا قد بنّي في الش������عر الثاني أّن������ه تعالى إذا كان 
ُمْستغِرقاً في عّزه وجاله ولم يخرج منه، إذن كيف ميكن للعقل أن يصل 
إلى مقامه الش������امخ، ألنَّ وصول العقل ال يكون إاّل باإلحاطة بالواجب 
������ه تعالى واجب، والواجب غير  بنحو اإلحاطة الوجودية، واملفروض أنَّ

محدود فا يكون محاطاً.

جمالُك في كلِّ احلقائِق ساِئرٌٌ     ولي���س له إال ج������الُك سات�����ُر

انتهى ما سّجله الّشيخ الكمباني رحمه اللّه املتعال.
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املگاتبة األولى

للمرحوم السّيد أحمد الكربالئي قّدس سّره
إّن الغرض من الش������عر، ه������و إقامة البرهان على ع������دم بلوغ العقل 
ذلك املقام الشامخ له جّل وعا بالطريق اللّمي، مبعنى االستدالل عن 

طريق العلّة على املعلول.

وألنَّ املق������ّرر في محلّ������ه: إنَّ الوجود العلمي لألش������ياء هو باإلضافة 
اإلش������راقية العلمية للحّق جّل وعا. ومن املعلوم أيضاًَ: عدم العلة علّة 
على عدم املعلول.  وحاصل معنى  الش������عر: هو أّنه جل وعا في مقام 
عّزه الشامخ ال يرى إال نفسه وال يُدرك غيرها. ولم يخرج عنها، وهذا 

هو علَّة عدم األشياء في ذلك املقام املنيع.

قال علّي بن احلسني عليهما السام:

َواْسَتْعَلى ُمْلُكَك ُعُلّوًا، َسَقَطِت األْشَياُء ُدوَن ُبُلوِغ أَمِدِه، َواَل َيْبُلُغ أْدَنى 
َفاُت!  ْت ِفيَك الصِّ َما اْســـَتْأَثْرَت ِبـــِه ِمْن َذِلَك أْقَصى َنْعِت الّناِعتـــنَي. َضلَّ
ُعـــوُت، َوَحاَرْت ِفـــي ِكْبِريائَك َلَطاِئـــُف األْوَهاِم. َفال  ـــَخْت ُدوَنـــَك النُّ َوَتَفسَّ

ُيْدِرُكُه َواَل َيَراُه إالَّ ُهَو، َواَل َيْعَلُم َما ُهَو إاّل ُهَو.

إذن، كي������ف للعقل فض������ًا عن غيره أن يس������تطيع الوصول إلى ذلك 
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املقام املنيع، واحلال أنَّ فنائها واضمحالها س������يكون قبل وصولها إلى 
ذلك املقام حتماً مقضياً.

ثُمَّ يقول: إذا كنَت أنَت القابَض للروح، فأّي ش������خص ال يُسلّم الروح 
ونحن أيضاً معك نري������د معرفتك، ونريد أيضاً أن نراك، ولكن ال يرى 
أنَت إال أنَت، وال يَعرف َمن أنَت إاّل أنَت، بك عرفتك وأنَت َدلَلْتني عليك 

ودعوتني إليَك، ولوال أنَت لم أدِر ما أنت.

انتهى ما سّجله الّسيد الكربائي رحمه اللّه تعالى.
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املگاتبة الثانية

للمرحوم الّشيخ الگمباني قّدس سّره
قبل البدء بعرض جوابه نشير إلى أّن مرحلة الّنقاش الشديد بدأت 
بالتحديد -هنا في هذه املكاتبة وما بعدها- من رّد الشيخ األصفهاني 

على بيان الّسيد الكربائي في املكاتبة األولى.

< بيان الّشيخ في مكاتبته الثانية:

أق������ول: العلم الذاتي للواجب -الذي هو عن������د أهل احلّق- هو عني 
ذات������ه، ومقّدم على وجود األش������ياء في اخلارج، وع������ن مبادي وجودها 
خارج������اً. وال يُعقل أن تكون إضافة إش������راقية للحّق جّل وعا. بل هي 
إضافة إشراقية علمية للواجب، العلم واجب في مقام الفعل، الذي هو 

بيان فعل وفيض احلّق تعالى.

وكيف هي فعله؟ ووجودات األش������ياء هي عني االرتباط بذاته، حيث 
ال حض������ور أقوى من هذا الرابط الذات������ي، ويُطلق عليه العلم في مقام 
الفعل، وألّن فيض احلق تعالى له ش������به باإلضاف������ة املقولية، من جهة 
قيامه باملب������دأ األعلى، وتذّوت الذوات بنفس������ه، يُطلق عليه باإلضافة 

اإلشراقية.

ثانياً:  استغراق الذات في عّزته وجاله، ال يقتضي أال يرى إاّل نفسه 
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وال يُدرك غيرها. بل هذا املعنى بالدّقة يستلزم نفي العلم الواجب في 
مقام ذاته باألشياء. بل يرى ذاته ومن طريق رؤية ذاته حيُث إّنه بسيُط 
احلقيقة وكلُّ بسيط احلقيقة جامع جلميع الكماالت، يرى مصنوعاته، 
ول������ذا قيل: مبدأ الكّل يناُل الكلَّ من ذاِت������ه. وليس للواجب تعالى مقام 
الفناء مثل مقام السالك، حتى يتصّور أّنه في مرحلة االستغراق والفناء 

في اللّه ال يُرى إاّل احلّق.

ا مس������ألة »وكماُل اإلخاص له نفُي الصفات عنه« فإّنها ال تكون  وأمَّ
شاهداً للمّدعى، بل املراد هو نفي الصفات الزائدة، كما يدّل عليه ما 

بعده، حيث قال \: »لشهادة ِكّل صفٍة أنها غيُر املوصوف«.

أو املراد مقام املشاهدة للسالك، الذي هو أقصى مراتب شهود الذات 
بذاته على َوْجه التجّرد عن مش������اهدة صفاته. بهذا املعنى حيث تكون 
املشاهدة تارًة في شهود صفاته، وتارًة أُخرى حيث تكون املشاهدة في 
ش������هود ذاته. والثاني أقوى -أي تكون املشاهدة في شهود ذاته- وعلى 
أّي حال ال داللة على أّن الذات تعالى في مقام الذات ال يرى إال نفسه. 
وهك������ذا هو حديث عالٌم ال معلوم. ألّنه املعلوم بالذات هي نفس الذات 

املقّدس، وغيره يُعلم به كما عرفت.

وثالثاً: الكام -في الواقع- في وصول العقل بعد وجوده في اخلارج 
إل������ى الواجب تعال������ى، إذن ال يصير أّن علّة عدم وص������ول املوجود في 
اخل������ارج هي عدم علم احل������ّق تعالى في مرتبة ذات������ه إاّل بذاته. انتهى 

كامه ُرفع مقامه.
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ولنا أن نقول فيما أفاده الّشـــيخ االصفهاني رحمه الّله من تفســـيره 
لقـــول اإلمـــام ســـّر التوحيـــد وجوهره صلـــوات الّلـــه عليه، فـــي »وكمال 
اإلخـــالِص لـــه َنْفي الصفاِت عنـــه«، في ثاني البيانني والـــذي قّواه وهو 
)أن تكون املشـــاهدة في شـــهود ذاتـــه( إّنه أغرب ما َطـــَرق عاَلم اإلمكان، 
َوَدكَّ مســـاِمَع اآلذان وهزَّ املشـــاعر والوجدان، َوَقَلَب القراطيس وامليزان 
»والســـماَء رفعهـــا َوَوَضـــَع امليـــزان، أاّل تطغوا في امليـــزان، وأقيموا الوزن 
بالقسط وال ُتخسروا امليزان« وذلك ألّن املتسالم عليه فيما بني احلكماء 
وعلمـــاء العرفان، أّن الذات يســـتحيل معرفُتهـــا ومعرفة ُكنِه حقيقتها، 
وفـــي النَّصوص الصريحة مـــا جاء »ال ُتفّكروا في ذات الّله« وجاء أيضًا 
عن ســـّر احلكمة عليهم الســـالم »وَمْن رام وراء ذلك فقد َهَلك« وكذلك 
قولهم أرواحنا فداهم »وال في املســـألة عنـــه جواب«. وفي دعاء الصباح 
علـــى لســـان أميـــر املؤمنني \ »يـــا من دّل علـــى ذاته بذاتـــه وتنّزه عن 
مجانســـة مخلوقاتـــه«. وعلى هذا فَمن الشـــاهد وَمن املشـــهود؟ وليس 
في مورد ذاِته إال ذاُته، فإذا كان الكالم محظورًا والتفّكُر ممنوعًا، لعدم 
املناسبة بني ذاته التي ليس في موردها إال ذاته وبني مخلوقاته،  فكيف 
ســـاغ القـــول وجاز الكالم في املشـــاهدة بعد نفي صفاتـــه واضمحاللها 
في طريق الســـالك، فإذا كانت هذه الفلســـفة وهـــذه مبانيها فال نقول 
إاّل ال حول وال قّوة إاّل بالّله، إلهي ال َتِكْلني إلى َنْفسي طْرفَة عنٍي أبدًا 

واحلمُد لّله أواًل وآخرًا. 
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ٱ ٻ ٻ

املگاتبة الثالثة

للمرحوم السّيد الگربالئي رحمة الّله عليه
في هذا املقام، أوّد اإلش������ارة إلى أنّنا ننقل جواب السّيد الكربائي 
في مكاتبته الثالثة، باعتبار كونها محّل الش������اهد وموطن الداللة على 
م������ا نحن فيه، ولئّا يطول بنا ال������كام في املكاتبات، ونُوِكل تفصيل كّل 
م������ا ورد منها ف������ي محّل آخر، وفي ما س������ّجله الس������يد الكربائي هنا 
محّل النظر ألهمّيته، ولذا سنقتصر على أهّم املطالب ُمختصرين قدر 
اإلمكان، ونُحيل القارئ البصير والباحث اخلبير إلى الرجوع إلى منت 
املكاتبات ففيها ما يفيد، وإن كان للتأّمل والّنظر واملناقشة فيها مجاٌل 

واسع. فقد جاء في جوابه رّداً على ما سّجله الشيخ االصفهاني:

أوالً: يَنقل كاماً لبعض املتأّلهني، ويقول: والعلم عند اللّه س������بحانه 
وتعالى: إعلم أّن طريقة ذوق املتأّلهني هي هكذا: إّنهم يرون أّن الوحدة 
هي احلقيقة، وأّن الكثرة هي اعتبارية. ويرون كذلك أّن جميع العوالم 
غير املتناهية، وحقائق جميع األشياء من البدء إلى اخلتم، حّتى األسماء 
والصفات مبا هي أسماء وصفات هي أُموٌر اعتبارية وحلاظية. وحضرة 
احلّق جّل وعا هو فاعل االعتبار واللحاظ أو وسائط فيِضه باالعتبار، 
والتي ترجع في احلقيقة إليه جّل وعا، ويُعبَّر عنها بتجلّياِته وظهوراتِه 

سبحانه.
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باعتب������ار قيامه������ا به، س������بحان الذي ه������و القّيوم واملص������در جلميع 
األشياء.

والتعبي������ر باالضاف������ة اإلش������راقية باعتباره������ا في نفس������ها، وكذلك 
بالوجودات اخلاّصة لألشياء باعتبار اضافتها إلى األشياء. وامللحوظ 
واملنش������أ للص������دور والتعّينات، أَس������ماؤه وصفاته وش������ؤوناته التي هي 
محدودة بهذا اللحاظ، والتي يُعّبر عنها »باألشياء« وذلك باعتبار تعلّق 

اللحاظ واملشيَّة بها.

فبمطالعته لصفاته وأس������مائه تكون األشياء -روحي الفداء لطلعته 
ومطالعت������ه-، }ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ{)1(، }ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې  ې{)2(. »أال كلُّ ش������يء ما خا اللّه باطل«، فاحلّق حقٌّ واخللُق 
خلٌق، هذا هو كيفيَّة خلق األشياء، ولكّن اخلالق هو اللّه، فافهم إن كنَت 

من أهله.

ثاني������اً: وِمن هذا تعرف: أّن معن������ى اخللق هو التقدير، إْذ قد عرفت 
أّن حتّدد األشياء ومقاديرها بنفس حلاظه واعتباره }ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ{)3(، وهذا معنى: »خلق اللّه املش������يئة بنفس������ها وخلق األش������ياء 

باملشيئة«.

)1( سورة احلج: آية 62.
)2( سورة النجم: آية 23.

)3( سورة املؤمنون: آية 14.
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ته وشراشره من البدو إلى اخلتم،  ومن هنا يُعلم: أّن حدوث العالم برمَّ
حدوٌث مسبوٌق بالعدم الغير املجامع للوجود ال مبجّرد الّسبق الذاتي.

ويقول رحمه اللّه: باختصار لكن إذا لم يُلحظ الوجود معه أّي حلاظ 
-حّت������ى االطاق فضًا ع������ن التقييد، بل حّتى بلحاظ ال بش������رط عن 
االط������اق والتقييد، فإنَّ اللحاظ واالعتبار ب������أّي وجٍه كان حّتى حلاظ 
الابش������رطية من اإلطاق والتقييد، فضًا ع������ن اإلطاق، فضًا عن 
التقييد، ولو باألس������ماء والصفات مبا هي أسماء وصفات - أمر زائٌد 
على الوجود وخروج عن الصرافة واحملوضة إلى التقييد، ولو باالعتبار 
ال������ذي قد عرفت أّنه ماك ملا س������واه. ويُعّبر عن تل������ك املرتبة ب�)مقام 
الذات وغيب الغيوب(، نعم مباحظة لكّل واحد من األسماء والصفات 
جمعاً وفرادى، وبتلك املاحظة س������وف يكون الوجود اخلاّص لاس������م 
والصفة، وإذا يَلْحُظ نفَسه بشرط أن ال يكون معه شيء، نفس اللحاظ 

سيكون وجود االسم )أحد(. والذي يُعبّر عنه ب�»مقام األحديَّة«.

وإذا يَلحظ نفَس������ه بشرط جميع األس������ماء، فذلك  اللحاظ سيكون 
وجود االس������م »الواحد« والذي يُعّبر عنه ب� »مقام الواحدية«، وإذا كان 
حلاظه ال بشرط، فهذا اللحاظ سيكون وجود »االسم األعظم اإللهي«. 
والذي يُعّبر عنه ب� »املقام احملمدي ڤ والذي هو اجلامع ما بني مقام 
األحدية والواحدية، وغاية سير اإلنسان الكامل الذي يُعّبر عنه ب�»مقام 
ختم النب������وة«. والذي ال يكون ألحٍد ما بعد ذلك عن مقام الذات خبٌر، 

وهكذا جلميع األسماء والصفات.
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وإذا تُلح������ظ هذه املعاني باعتبار قيامها بالذات األقدس، فإنه يُعّبر 
عنها »باألس������ماء« مثل »األح������د« و»الواحد« و»العال������م« و»القادر« وإذا 
تُلحظ وحدها فإّنه يُعّبر عنه������ا بالصفات مثل »االحدية« و»الواحدية« 

و»القدرة« و»العلم«.

وبهذا اللحاظ ُوجدت العوالم غير املتناهية لصفاته وأسمائه وشئونه 
الغير املتناهية، وباللحاظ هذا يُعّبر عنه ب� »عالم األسماء والصفات«.

ويق������ول واحلقَّ يقول)1(: ومن هنا يعلم أّن������ه ال مصداق مطابق لتلك 
املفاهي������م احملدودة، إاّل بهذه اللحاظات واالعتبارات احملدودة. والذات 
غير احملدودة ال ميك������ن أن تكون مصداقاً ومطابقاً وما به إزاء وحذاء 

املفاهيم احملدودة، تعالى شأنه عّما يقول الظاملون ُعلّواً كبيراً.  }ڦ  
ڦ  ڄ     ڄ  ڄ       ڄ   ڃ  ڃ  ڃ{)2(.

س������واء كان الكام في حمل الهوهوّية ال������ذي هو في الذاتيات. وبهذا 
احلمل ال ميكن َحْمل الِعلْم على الّذات األقدس وال َحْمل العاِلم عليها.

ويقـــول الّســـيد الكربالئي قّدس ســـّره القدوســـّي: نعـــم إذا ما ُألغيت 
احلدود األســـمائية والصفاتية، إذن فال يبقى ثاٍن غير الذات. وحينئٍذ 
ميكـــن حمـــل هوهـــو، فالـــذاُت ذاٌت. وعليه فال ميكن إطالق اســـم العلم 

والقدرة على ذلك الالمحدود أي »الذات«)3(.

)1( توحيد علمي وعيني ص 74.
)2( سورة الصافات: آية 159.

)3( توحيد علمي وعيني، نفس الصفحة.
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)1( نفس املصدر: ص 76 - 77.

ويؤّكد القول رحمه اللّه: بأّن ما ورد ِمن أّنه »شيء ال كاألشياء« و»علم 
ال كالعل������وم« وغيرها، ه������و متعارف في مقام إفه������ام العجزة واجلهلة. 
وهـــذا هو املراد من عبارة، علـــٌم كّله، قدرٌة كله، يعني أّن الذات هي أصل 
أصل العلم، وُموِجد الِعْلم ال كسائر العلوم، كيف؟ وبه صار العلم علمًا 

وصارت القدرة قدرة.

إلى أن يقول: ومن هنا يعلم أنَّ مناط كمال الذات الواجب هو نفس 
ال������ذات بذاته ب������ا جهة وال كيف. إذن املراد هو أّن������ه إن كان في غيره 
تُطلق هذه األس������ماء، فهو بنفس ذاته من دون اسمه. سبحان اللّه! إذا 
كان اش������تمال ش������يء على ما دونه  بنحو م������ا دون، التي تعني بحدوده، 
فإنه س������وف ال يكون بس������يطاً وهذا أس������وء التراكيب، بل سيكون أسوء 

التركيبات من احلدود العدمية.

وأس������وء من هميان »ُمّا قطب«. ولهذا أُطلقت األسماء على األنبياء 
واألئّمة عليهم الس������ام، حيث ورد ف������ي أخبار وأدعية كثيرة والتي هي 
من هذا الباب مثل »وِبَطْلعِتك في ســـاِعيَر وظهـــوِرك في َجَبِل فآران«، 
س لألنبياء. وكذلك  كما في دعاء الّسمات، والذي يُراد به الوجود املقدَّ
ما ورد »الّسالم على اسم الّله الرضّي« الذي ورد في الزيارات، بل وفي 
بعض األدعية قد ورد »وباْســـِمَك الذي َخَلْقَتُه ِمن َنْفِســـك فلْم َيخرْج 
منَك أبدًا«. وكذلك في األدعية الكثيرة الواردة، منها: »وباْسِمَك الذي 
َخَلْقَت به الّشـــمَس، وباْســـِمَك الذي َخَلْقَت به الَقَمر، وباْســـِمَك الذي 

َخَلْقَت به الّليَل، وباْسِمَك الذي َخَلْقَت به الّنهار« وهكذا)1(.
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)1( نفس املصدر: ص65.

ثّم يعلّق الّسيد الكربائي على  ما دّونه الّشيخ الكمباني في املكاتبة 
الثالثة، ُمْستغِرباً منه فيما ذكره ومناقشاً له فيما َرقِمه هناك، فقال:

قوله أي قول الّشيخ رحمه الّله: اعلم أنَّ صرف حقيقة الوجود، إذا 
يُلحظ بنفس������ه بش������رط أن ال ياحظ معه شيء حتى ما اندمج فيه من 
حقائق الصفات، أو ما كان الزماً لذاته من عناوين األس������ماء والصفات 
واألعي������ان الثابتة، هذه املرتبة يُطلَق عليها مرتبة أحدية الذات، وغيب 
الغيوب، والهوّية املطلقة، وجمع اجلمع، وحقيقة احلقائق إلى غير ذلك 

من األلقاب.

يرّد عليه السّيد: أواًل هذه املرتبة ُتلحظ ال بشرط حتى من الالشرطية. 
وثانيًا: سبحان الّله، أليس »األحد« و»الواحد« من األسماء.

وقوله رحمه اللّه: وأحياناً يُلحظ صرف حقيقة الوجود  مبا هو جامع 
حلقائق الصفات بنحو اجلمع واالندماج، فهو مرتبة أحدية اجلمع، ألّن 
املف������روض ماحظة الذات على ما هي عليه من اس������تجماعه حلقائق 
الصفات بنحو اجلمع والوح������دة. من دون متّيز صفة عن صفة، وهذه 
املرتبة بالذات ال تختلف مع املرتبة الس������ابقة، ب������ل اعتبارات مختلفة، 
وإاّل فإنَّ الذات األقدس بذاته مصداق جميع النعوت الكمالية ومطابق 
جميع الصفات اجلمالية واجلالية بنحٍو قال األكابر: وجوٌد كلّه ووجوب 

كلّه وعلٌم كلّه قدرة كلّه )1(.
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ويرّد الّسيد الكربائي على مقالته بالقول: أوالً: ما ذكره من مرتبة 
»أحدية اجلمع« هي مرتبة الواحدية، ومرتبة أحّدية اجلمع هي امللحوظ 
بش������رط الابش������رطية وهو مقام احلقيقة احملمدية كما عرفت)1(. وإن 

شئت راجع ما أورده عليه.

أقول: وإن تعجب فعجب قولهم »وما عش������ت أراك الدهر عجباً« ما 
بيَّنه بصريح العبارة، ال مجاز وال استعارة، من قول الّشيخ الكمباني طاب 
ثراه : وأما املرتبة الثالثة)2( التي هي مرتبة امتياز األس������ماء والصفات 
بعضه������ا عن بعض ، والتي يُطلق عليه������ا ب�»الفيض األقدس« والتي هي 
من لوازم الذات األقدس، ويُقال عنها باملرتبة الواحدية التي هي قبال 
الكثرة، وتكون انتش������اء الكثرة مباحظة هذا املق������ام. إذن هذه املرتبة 
هي من لوازم املرتبة الس������ابقة. وتكون املازم������ة بينهما نظير التازم 
ب������ني الوجود واملاهية ال بنحو التازم بني وجود ووجود آخر. ثّم يقول: 
فل������ذا احلقيقة في مرحلة الذات هي بنفس الذات، ويكون العنوان في 
مرحل������ة متأّخرة عن الذات والزماً لل������ذات، وهكذا احلال  في األعيان 
الثابتة سواء رأينا أنَّها من لوازم الذات، أو رأينا أنَّها من لوازم األسماء 

والصفات.

عل������ى أّي ح������ال فهي ال تك������ون موجودة ف������ي هذه املرتب������ة بالوجود 
االستقالي، بل تبعاً لوجود حقائقها املنّدكة في حقيقة الذات الواجبة 

)1( نفس املصدر: ص 81.
)2( انظر املصدر نفسه: ص 66- 67.
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إلن������دكاك كّل ضعيٍف في القوي، وإحاطة كّل ش������يء ش������ديد في ذاته 
بالضعيف من نسخه. وينتهى في هذا املقام بالقول:

ا ذكرنا أمور: إذن ظهر ممَّ

منها: احلقيقة ه������ي أنَّ العلم الكمالي هو ذلك العلم الذاتي، ومقام 
اجلمع وجمع اجلمع، تفاوتهما يكون باالعتبار ال بالذات، انتهى كامه 

ُرفع مقامه.

ويرّد عليه السيد الكربالئي بقوله: ولكن إطالق العلم عليه هو على 
ســـبيل التوّســـع والتجريد، ألّنه ال اســـم وال رســـم ملرتبة الذات وإاّل لزم 

اخُلْلف، فال َتْغفل.

قال الّشيخ رحمه اللّه: ومنها، هو أّن حقائق الصفات ليست محدودة 
بل هي عني حقيق������ة الواجب، وصرافتها بنحو صرافة وجود الواجب، 
قال أمير املؤمنني \ في خطبته املباركة: ليس لصفته حدٌّ محدود، 
وما قاله في آخر كامه: »وكماُل اإلخاِص له نَْفُي الّصفاِت عنه« نفي 
يك������ون بنحو االمتياز واملباينة، ذلك ألّنه يق������ول \ بعد هذه الفقرة: 
»لش������هادة كلِّ صفٍة أّنها غير املوصوف وش������هادة كلِّ موصوف أّنه غيُر 

الصفة«.

وفي مقام الرّد عليه يقول الس������يد الكربائي رحمه اللّه: س������بحان 
اللّه! إّن حضرة اإلمام \ يستدّل على أّن الصفتّية تقتضي االمتياز، 
ف������إن كانت -كما تقول- العينّية فليس������ت بصفة، حت������ى ولو ُفِرض أّن 
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مفهوم العلم ال يكون محدوداً، وتكون هناك حقيقتان، ال حقيقة واحدة 
»لش������هادة كلِّ صفٍة أّنها غير املوصوف، وش������هادة كلِّ موصوف أّنه غير 

الصفة«.

ويقول الش������يخ قّدس سّره: بعد س������رده خطبة اإلمام أمير املؤمنني 
\ وهذا هو أول التوحيد، ال كمال التوحيد واالخاص...الخ.

فيجيبه السيد قّدس سّره بالقول: وهذا املعنى الدقيق - أي وكمال 
اإلخاص له نفي الصفات عنه وما يتعلق بهذه الفقرات الش������ريفة- ال 

يفهمه غالُب املوّحدين.

وأخيراً وليس آخراً يصّرح الّشيخ الكمباني بالقول:

هناك حيث يكون مقام األسماء والصفات متأّخراً عن مقام اجلمع، 
ض������رورة تأّخر كّل ف������رق عن اجلمع، بل إّن مقام االس������تجماع حلقائق 
الصفات متأّخر عن مقام غيب الذات، ومتقّدم على مرحلة األس������ماء 
والصفات مبا هي أس������ماءٌ وصفات، بل مقام جمع األسماء والصفات 
والذي هو مرتبة »اللّه« أيضاً مقّدم على مرتبة األس������ماء والصفات مبا 

هي متمّيزة ومتفّرقة، ولذا كان أمَّ األسماء.

ويجيبه الّس������يد الكربائي ببيان، رّداً على ما أفاد فيقول: بلى هكذا 
ولكن قد علمَت املرتبتني الس������ابقتني املذكورتني، هي أيضاً كانت مقام 
جمع األسماء والصفات ال مقام الذات، وإاّل فإّن مقام »الواحد« ومقام 
»األحد« ألم يكونا من األسماء والصفات، بل إن تلك املرتبتني متأّخرتان 
ع������ن مرتبة حلاظ  ال بش������رط، الذي هو مقام جمع اجلمع لألس������ماء 
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والصفات. وقد علمت أنَّ جمي������ع العوالم هي مقام اجلمع والتفصيل، 
وذلك العالم اجلمعي هو متأخّر عن عالم األس������ماء والصفات، واملعبَّر 
عنه ب�»عالم جم������ع العقول والنفوس« الذي هو آخر مرتبة عالم اخللق 
في قوس الصع������ود، وأول مرتبة كان في قوس الن������زول. ولهذه اجلهة 
وبهذا املعنى اعتبرتُها متأّخرة، حيث يقول الشيخ العّطار النيشابوري: 
»مت������ى يصل عق������ل الوجود »هو هناك موجود«. إذن هو اس������تدلَّ بفناء 
املرتبة الس������ابقة على فناء املرتبة الاحقة استدالالً بانتفاء العلة على 
انتف������اء املعلول. انته������ى الكام فيما أفاده الَعلَم������ان، وقد تبنّي لك -إن 
كنَت متأّمًا- ما وقع فيه الّش������يخ الكمپاني قّدس سّره من اخللط بني 
املقامات اآلسمية وبني الذات املقّدسة عن كّل اسم ورسم فدّقق، فإّنه 

من مزالق األقدام لكثير من األعام فضًا عن سائر األنام.

وإل������ى هنا نحط الرح������ال وننهي الكام فيما يُق������ال، لننتقل إلى ما 
يقتضيه الواقع واحلال، ببيان أمرين هاّمني:

األمـــر األول: ق������د تبنّي لك ع������دم صّحة القول فيما اّدعاه الس������يد 
احليدري حفظه اللّه م������ن اتفاق العلماء على أّن الصفات عني الذات، 
وذل������ك مبا تقّدم من مخالفة الس������ّيد املغمور وصاح������ب القلب املعمور 
القاضي سعيد القمي، والسّيد الفقيه والعلَم النبيه ذي امللكات العالية 
واملراتب السامية السيد أحمد الكربائي أعا اللّه مقامهما ورفع في 

اخللد أعامهما.

األمـــر الثاني: وهو مبثابة عص������ارة القول وزبدة املخاض، بأن نقول 
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قوالً حاسماً ورأياً مستفاداً  من معاريض كلمات آل محّمد عليهم السام 
ا أن تكون الصفات التي يّدعي املش������هور من الفاسفة  جازماً، وهو إمَّ
وغيرهم أنَّها عني الذات، إّما أن تكون ممتازًة عن الذات، وإّما أاّل تكون 
ممت������ازة عنها. وكما ترى أيُّها الّناق������د البصير، فإنَّ األمر مرّدد بينهما 
بنحو احلصر العقلي الذي ال ثالث ملا افترضنا، فإن قلت: إنَّ الصفات 
ال متت������از وال تباين الذات، قلنا إذن ِل������َم عّبرت عنها ب�)الصفات( وهي 
كما هو واضح جمع الصفة، املش������عرة بالتعدد ولو مفهوماً، مضافاً إلى 
أنَّ الذات مبا هي هي ليست قابلة للفرض والتصّور إطاقاً، ألّن الذات 
حقيقته������ا هي الصفات والصفات عينه������ا، فمن أين أتيت بهذا التعبير 
)الصفات( املش������عر بالتمايز ولو مفهوم������اً، أال ينبغي أن نتعّبد مبا ورد 
من ناحية سّر احلقائق ومعدن الرساالت وخّزان العلم وأركان التوحيد 
واملث������ل األعلى، في قولهم »لم أحّده ولكّني أُثْبتُه« وقول س������ّر التوحيد 

وجوهره أمير املؤمنني \ في قوله »ووجوده إثباته«.

وإن قل������ت، ب������أنَّ الصفات متتاز ع������ن الذات، فهذا هو أس������وء أنواع 
التراكيب والتجزئة، بل أس������وء من هميان مّا قطب كما يقول الّس������يد 
الكربائي، ويُّرد بالكلمات الَعلَوّية والعبارات الِعلْوية فاس������تمع ملا يُتلى 
عليك من س������ّر اجلواهر وجوهر األس������رار اإلم������ام أمير املؤمنني \ 
الذي ال يقبل التقييد وال التأويل، وهو على إطاقه ينسف مطلق هذه 
األقوال الواردة على ألسنة احلكماء وغيرهم من الواصفني والناعتني، 
سواء منهم َمن كان قائًا بالعينية، أو َمن كان قائًا بالزيادة، وسواء َمن 

تخّيل أو تخرَّص اجلسمانية، أو َمن تخّيل أو توّهم باملفهومية.
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)1( التوحيد بحوث في مراتبه ومعطياته: ج1، ص125.

ْصِديِق  ْصِديُق ِبِه، َوَكَماُل التَّ يـــِن َمْعِرَفُتُه، َوَكَماُل َمْعِرَفِتـــِه التَّ ُل الدِّ أَوَّ
ِبـــِه َتْوِحيـــُدُه، َوَكَمـــاُل َتْوِحيِدِه اإلْخـــالُص َلُه، َوَكَماُل اإلْخـــالِص َلُه َنْفُي 
َهـــا َغْيـــُر اْلـَمْوُصـــوِف، َوَشـــَهاَدِة ُكلِّ  َفـــاِت َعْنـــُه، ِلَشـــَهاَدِة ُكلِّ ِصَفـــٍة أَنَّ الصِّ
َفِة، َفَمْن َوَصَف الّلَه ُســـْبَحاَنُه َفَقـــْد َقَرَنُه، َوَمْن  ـــُه َغْيـــُر الصِّ َمْوُصـــوٍف أَنَّ
أَُه َفَقْد َجِهَلُه، َوَمْن َجِهَلُه  أَُه، َوَمْن َجزَّ اُه َفَقْد َجزَّ اُه، َوَمْن َثنَّ َقَرَنـــُه َفَقْد َثنَّ
ُه، َوَمْن َقاَل  ُه َفَقْد َعدَّ ُه، َوَمْن َحدَّ َفَقْد أََشاَر ِإَلْيِه، َوَمْن أََشاَر ِإَليِه َفَقْد َحدَّ
َنُه، َوَمـــْن َقاَل َعالَم َفَقـــْد أَْخَلى ِمْنُه، َكاِئـــٌن اَل َعْن َحَدٍث،  ِفيـــَم َفَقـــْد َضمَّ
َزاَيَلٍة،  َقاَرَنٍة، َوَغْيُر ُكلِّ َشْيٍء اَل ِبُ َمْوُجوٌد اَل َعْن َعَدٍم، َمَع ُكلِّ َشْيٍء اَل ِبُ
ْعَنـــى اْلـَحَرَكاِت َواآلَلـــِة، َبِصيٌر إْذ اَل َمْنُظـــوَر ِإَلْيِه ِمْن َخْلِقِه،  َفاِعـــٌل اَل ِبَ

ٌد إْذ اَل َسَكَن َيْسَتْأِنُس ِبِه، َواَل َيْسَتْوِحُش ِلَفْقِدِه. ُمَتَوحِّ

وبعدم������ا َعَرْضناه من مكاتب������ات وبيّناه من آراء، نع������ود إلى ما كتبه 
السّيد احليدري:

ثمَّ يُكمل في ص125: على أّن هذه الصفات الثاث )احلياة والقدرة 
والعل������م( ترجع عند التحليل إلى صفة واحدة هي احلياة، فاحلياة هي 
منش������أ العلم والقدرة، وه������ذه الصفة جتمع في تكوينه������ا كّل الصفات 
الذاتية. فإذا ما صار املوجود حّياً فسيكون عاملاً وقادراً جزماً، وإذا ما 
صار عاملاً فهو سميع بصير، وإذا صار قادراً فهو مريد ومتكلم )انتهى 

كامه( )1(.

احملاضرة الثانية
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يقع الكام في هذه الكلمة )بحس������ب التحليل العقلي( فإّنه إن كانت 
صف������ات ذاتية أي عني الذات، وعلى هذا فإّن������ه يُنَقض عليكم بالقول، 
رمت أنَّ الصفات  أليس قد قلتم باس������تحالة معرفة ُكنِْه الذات، وأنتم قرَّ
عني الذات، فإذا كان املس������تحيل حاكماً في ُكنْه الذات، فإنَّه ال محالة 
حاك������ٌم ونافٌذ في مورد الصفات، فكيف نُْرِجع هذه الصفات من خمس 
إل������ى ثاث وِمن ثَ������مَّ إلى صفٍة واحدة مبا أس������ميتموه التحليل العقلي؟ 
فبأّي دليل نقلّي اس������تندمت وعلى أّي دليٍل عقلي اعتمدمت؟ وكيف س������اغ 
للعقل أن يُحلِّل؟ أْم متَى َخَضعْت الذات وصفاتُها للمختبرات والتحليات 
العقلية؟ وكيف جنعل اخلوض في املستحيل ساحة للتحليات العقلية، 
وه������ذا مخالف لقول أمير املؤمنني \: يا من دلَّ على ذاته بذاته، ولم 
يقل بصفاته أو أسمائه أو مخلوقاته؟ ألّن الداللة على الذات ال ميكن أن 
ل أو التفّكر، وهذا ليس تعطيًا للذات كما تتخيَّلون،  تكون في مورد التعقُّ
ا هو إثبات عّما تَِصفون، فاملعّطل َينفي ونحن ننّزه وهذا هو املذهُب  إمنَّ
احلـــّق، فروايات األئّمة صلوات اللّه وسامه عليهم مستفيضة في عدم 
ج������واز التفّكر في الذات، فكيف إذا وصلت النوبة إلى الكام الذي يأتي  
مبرحلة ثانية بعد التفّكر؟ وإليك ما يَْش������في العليل ويَْروي الغليل ِمن ما 

ورد عن آل محّمد عليهم صلوات الرّب اجلليل. 

كما أوردها الّشيخ الّثِبت الّثقة الكلينّي طاب ثراه في الكافي الشريف، 
فتمّعن كلمات احلّق النافية كلَّ أش������كال التفّك������ر والتوّهم والكام عن 

الذات، واللّه املّوفق للّصواِب مِبَّنه ولُْطِفه.
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ة باُب الّنهي َعِن الكالِم في الكيفيَّ
1 - محّمد بن احلسن، عن سهل بن زياد، عن احلسن بن محبوب، عن 
علّي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر \: تكلّموا في 
خلق اللّه، وال تتكلّموا في اللّه فإن الكام في اللّه ال يزداد صاحبُه 

إاّل حتّيراً.

وفي رواية أخرى عن حريز: تكلّموا في كّل ش������يء وال تتكلّموا في   
ذات اللّه.

2 - محّم������د بن يحيى، عن أحمد بن محّم������د، عن ابن أبي عمير، عن 
عبدالّرحمن بن احلّجاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبداللّه 
\: إن اللّ������ه عّزوجّل يقول: »وأنَّ إلى رّب������ك املنتهى« فإذا انتهى 

الكام إلى اللّه فأمسكوا.

3 - عل������يُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أّيوب، عن 
محّمد بن مسلم قال: قال أبوعبداللّه \: يا محّمد إّن الناس ال 
يزال بهم املنطق حّتى يتكلّموا في اللّه، فإذا س������معتم ذلك فقولوا: 

ال إله إاّل اللّه الواحد اّلذي ليس كمثله شيء.

4 - ع������ّدة من أصحابنا، ع������ن أحمد بن محّمد بن خالد، عن أبيه، عن 
ابن أبي عمير، عن محّمد بن حمران، عن أبي عبيدة احلّذاء قال: 
قال أبوجعفر \: يا زياد إّياك واخلصومات فإّنها تورث الش������كَّ 
وتهبط العمل، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلّم بالشيء فا يُْغَفر 

احملاضرة الثانية
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له، إّنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما ُوّكلوا به، َوَطلبوا علم ما 
كف������وه حّتى انتهى كامهم إلى اللّه فتحّي������روا، حّتى أن كان الرجل 
ليُْدعى ِمن ب������ني يديه فيجيُب َمْن خلفه، ويُْدعى ِمن خلفه فيجيُب 

َمن بني يديه. وفي رواية أُخرى: حّتى تاهوا في األرض.

5 - ع������ّدة م������ن أصحابنا، ع������ن أحمد بن محّمد ب������ن خالد، عن بعض 
أصحابه، عن احلسني بن املّياح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبداللّه 

\ يقول: َمْن نََظَر في اللّه كيف هو؟ هلك.

6 - محّمد بن يحيى، عن أحمد بن محّمد بن عيسى، عن ابن فّضال، 
ع������ن ابن بكير، عن زرارة بن أعني، عن أبي عبداللّه \ قال: إّن 
َمِلكاً عظيم الش������أن، كان في مجلس له فتناول الربَّ تبارك وتعالى 

َفُفِقد فما يُْدرى أين هو.

7 - ع������ّدة من أصحابنا، عن أحمد بن محّمد بن خالد، عن محّمد بن 
عبداحلمي������د، عن العاء بن رزين، عن محّمد بن مس������لم، عن أبي 
جعفر \ قال: إّياكم والتفّكر في اللّه، ولكن إذا أردمت أن تنظروا 

إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه.

8 - محّم������د بن أبي عبداللّه رفعه قال: ق������ال أبوعبداللّه \: يا ابن 
آدم ل������و أكل قلبك طائٌر لم يش������بعه، وبص������رك لو وضع عليه خرق 
أب������رة لغّطاه، تُريد أْن تَعرف بهما ملكوَت الس������ماوات واألرض، إن 
كنَت صادقاً فهذه الش������مس َخلٌْق ِمن خلق اللّه، فإن قدرت أن متأل 

عينيك منها فهو كما تقول.
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9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن احلسن بن علّي، عن اليعقوبّي، عن 
بع������ض أصحابنا، عن عبداألعلى مولى آل س������ام، عن أبي عبداللّه 
\: ق������ال إّن يهودياً يقال له: ُس������بْحت جاء إلى رس������ول اللّه ڤ 
فقال: يا رس������ول اللّه! جئُت أس������ألك عن رّبك، ف������إن أنت أجبتني 
عّما أسألك عنه وإاّل رجعت، قال: سل عّما شئت، قال: أين رّبك؟ 
قال: هو في كّل مكان وليس في ش������يء م������ن املكان احملدود: قال: 
وكيف هو؟ قال: وكيف أصف رّبي بالكيف والكيف مخلوق واللّه ال 
يوص������ف بخلقه، قال: فِمن أين يُعل������ُم أّنك نبّي اللّه؟ قال: فما بقي 
حوله حجٌر وال غير ذلك إاّل تكلّم بلسان عربّي مبني، يا ُسبحت إّنه 
رس������ول اللّه ڤ، فقال ُسبْحت: ما رأيت كاليوم أمراً أبنَْي ِمن هذا، 

ثّم قال: أشهد أن ال إله إاّل اللّه وأّنك رسول اللّه.

10 - عل������يُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أب������ي عمير، عن محّمد بن 
يحيى اخلثعمّي، عن عبد الّرًحمن بن ُعتيك القصير، قال: سألُت 
أبا جعفر عليه السام عن شيء من الصفة، فرفع يده إلى السماء 

ثّم قال: تعالى اجلّبار، تعالى اجلّبار، َمْن تعاطى ما ثمَّ هلك.

فتدبَّر وتفّهم وصلّى اللّه على محّمد وآل محّمد وسلّم.

- ويقول في ص129: فالتعطيل في صفة العلم يتمّثل في نفي معناه 
متاماً، بحيث إذا ما ُسِئل اإلنسان عنه أجاب: ال أدري )انتهى(.

- وَمن َدَرى عن ذاتِه يا س������ّيدنا حّت������ى يقوَل دريُت وعلمُت وعرفُت؟ 
خار في مقام القمقام من  فالكّل عاجٌز أماَم أّوِل موٍج من هذا البحر الزَّ
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األس������ماء والصفات، ونحن هن������ا ال كاَم وال أوهاَم ِإاّل: لَْم أحّده ولكّني 
أُثِْبتُه، وهو قولهم عليهم السام، فالتوحيد اخلالص: أْن ال نتوّهمه أي 
������ر فيه وال نتكلّم وال نصف، وال نقول ِإنَّ صفاِته عنُي ذاتِه، َعبَْر  ال نتفكَّ
ى بالتحليل العقلي الذي ال مجال له في مقام الصفات، فضًا  ما يُسمَّ

عن التخّبط في حتديد عدد هذه الصفات.

- ويقول في ص145 حتت عنوان الدليل العقلي: يتبّنى هذا الدليل 
ت اإلشارة إليه في بحث التوحيد األحدي، أنَّ الذات  بكلّياته إلى ما مرَّ

اإللهية بسيطة وهي متوّفرة على كّل كماٍل وجمال )انتهى كامه(.

- فما املقصود بكّل كماٍل وجمال؟ فهذه الكلية تعني كلَّ ما صدق عليه 
كمال وجمال، فبأّي دليل نسبتم كلَّ الكمال واجلمال إلى الذات اإللهية؟ 

ولَم لم تُْرِجع ذلك كلّه إلى مقام أسماِئه احلسنى وصفاته العليا؟

- وف������ي ص146 في الدليل الّنقلي، فيقول: عن هش������ام بن س������الم 
؟ فقلت: نعم،  قال: دخلت على أبي عبداللّه \ فقال لي: أتَنْعُت ربكَّ
قال: هات، فقلت: هو الس������ميع البصير، قال: هذه صفٌة يَشتَِرك فيها 
املخلوق������ون، قلت: فكيف تَنْعتُه؟ فقال: ه������و نوٌر ال ظلمَة فيه، وحياةٌ ال 
موَت فيه، وعلٌم ال جهَل فيه، وحٌق ال باطل فيه، فخرجت ِمن عنده وأنا 

أْعلَُم الّناِس بالتوحيد)1( .

- هنا ال يَنبغي أْن مَنُرَّ مروَر الكرام دون التأمل التاّم، والوقوف عند 

)1( نقًا عن توحيد الصدوق ص146-ح 14.
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معان������ي ه������ذه الكلمات بالتمام: هو نوٌر ال ظلَمة في������ه، فهل الّنور صفة 
ذاتية؟ وهل في الّنور إش������ارة إلى أنَّ الصفات عني الذات؟ أليَس النوُر 
مخلوقاً؟ وهل صف������ة احلياة من لوازمها النور؟ فالّن������ور مقاٌم تدبيرّي 
ربوبّي، وما ُذِك������َر في الرواية كلِّها عناوين احمُلَْدِث األّول، بلحاظ تعلِّقِه 

ر. باألشياء، وذلك إلّن األشياء تشيأت باملشيئة فتَبصَّ

- وف������ي نفس الصفحة يذكر هذه الرواية: ُس������ِئل أبو عبد اللّه \ 
عن التوحيد فقال: هو عزَّ وجلَّ ُمثْبت موجوٌد، ال مبطل وال معدود وال 
في ش������يء من صفة املخلوقني، وله عّز وجّل نعوٌت وصفات، فالصفات 
له وأسماؤها جارية على املخلوقني، مثل السميع، والبصير، والرؤوف، 
والرحيم، وأش������باه ذلك، والنعوت نعوت ال������ذات ال تليق إاّل باللّه تبارك 
وتعال������ى، واللّه نوٌر ال ظاَم فيه، وحيٌّ ال م������وت له، وعالٌم ال جهل فيه 
وَصَمٌد ال مدخل فيه، ربنا نورّي الذات، حّي الذات عاِلُم الذات، َصَمدي 

الذات)1( .

ى وال تُنَْعُت؟  - َمن قال أّن املراد بكلمة الذات أّنها الذات، التي ال تُسمَّ
وِل������َم ال يكون الكام عن ذلك احملَدث التام الكامل عن أول ما خلق اللّه 
وهو نور النبّي األعظم ڤ؟ فهذا مقاٌم اسمي قطعاً، ألنَّه يُوضع له اسم 
لنا  ويُخبر عنه فتدبَّر جيداً تَْغن������م كثيراً. وأقوُل بضرٍس قاطع أن لو تأمَّ
قوله \ »فالصفات له« لوجدنا أّن »الام« في »له« قاضية بأنَّ الصفات 
عائ������دة له مملوكة خاّصة به، ول������م يَُقل »فالصفات هو« وبني التعبيرين، 

)1( نقًا عن توحيد الصدوق ص140- ح4 .
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»هو« و»له« فرٌق واسع وبوٌن شاسع، فافهم ذلك فإّنه من لطائف األسرار 
املوروثة عن السادة األبرار عليهم صلواُت احلّق اجلّبار.

- وفي ص157 يقول: على هذا ميكن أن يكون املصداق واحداً لكن 
املفهوم متعدد، وهذه هي نظرية اإلمامية فيما تذهب إليه في الصفات 
م������ن أنها جميعاً عني الذات، وهي جميعاً بعضها عني بعض في الواقع 

اخلارجي مع متايزها مفهوماً )انتهى كامه(.

- نرجو من سماحة السيد أْن يُحلّق الّنظُر فيما َكتبه القاضّي محّمد 
بن س������عيد القمي)1( في هذا املوضوع، ونقول: أليس املفهوم واملفاهيم 
لها ح������ٌظ من الوجود؟ نعم، ال وجود خارجي لها لكن لها وجوٌد ذهني، 
وإاّل كي������ف مُنّيز النّص وكلماِته في اخلطاب واللغة؟ فالتمايز هنا يكون 
ف������ي املفاهيم باعتبار تغايرها ول������و ذهناً، وال يخفى أنَّ املوطن الذهني 

هو أحد محاّل الوجود فاحظ. كما لو قلت: العلم- القدرة.

- فم������ا بنَيْتم على عينية الصفات لل������ذات، والتمايز فيما بينها من 
حيث املفهوم، يس������تلزم في أدّق املعاني إلى الترّكب، ويؤّدي إلى اخللل 
ف������ي هذه النظرية ل�َِمن جاس خال الديار في أس������رار ومعاني ما ورد 
م������ن األخبار واآلث������ار. فدّقق فإّنه من رحيق مخت������وم. وكذلك يؤّدي ال 
ر منه أئّمتنا صلوات اللّه  محال������ة إلى التعددية في الذات، وهذا ما حذَّ

)1( انظر ش������رح توحيد الص������دوق، للقاضي القمّي ط������اب ثراه، فإّنه قد أكث������ر القول بالبراهني 
الش������افية في الرّد على عينّية الصفات للذات، في ُجّل ش������رحه على التوحيد، وكذلك شرحه 
املس������ّمى ب�)األربعني( فقد أتى في مواطن كثيرة من كتابه هذا على رّد نظرية العينّية بضرس 

قاطع فتنّبه وال تَْغفل.
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وس������امه عليهم، وفي خطبة له \ )1(: ال تقع األوهام له على صفة 
وال تعق������د القلوب منه على كيفي������ة، وال تناله التجزأة والتبعيض )2( وال 
حُتيط به األبصار والقلوب، وفي خطبة أخرى له \: وإّنك أنَت اللّه 
الذي لم تتناهَ في العقول فتكون في مهّب فكرها ُمكيَّفاً، وال في روّيات 

خواطرها فتكون محدوداً مصرفاً.

- يقول الّس������يد في ص171: قال الش������ّيخ الص������دوق: إذا وصفنا اللّه 
تبارك وتعال������ى بصفات الذات، فإمّنا ننفي عنه بكّل صفة منها ضّدها، 
فمت������ى قلنا إّنه حيٌّ نفينا عنه ضّد احلياة وهو املوت، ومتى قلنا عنه إّنه 
عليٌم نفينا عنه ضّد العلم وهو اجلهل... إلى آخر ما يذكره من الصفات، 
وبعد أن ينقل الّس������يد هذه العبارة يقول: إّن هذا النس������ق الذي يحصر 
املعرفة بنفي الضد يصبُّ في إجّتاه نظرية التعطيل!! فالس������يد يُصّنف 
هذا القول في ص170 حتت عنوان نظرية التعطيل، وينقل في ص 174 
رواية منقولة من كتاب التوحيد للّشيخ الصدوق بسنده عن اإلمام الرضا 
\ حي������ث ق������ال: إن للّناس في التوحيد ثاث������َة مذاهب، مذهب إثبات 
بتش������بيه )وهم املجّس������مة( ومذهب النفي )وهم املعطلّة( ومذهب إثبات 
با تش������بيه، فمذهب إثبات بتش������بيه ال يجوز، ومذه������ب النفي ال يجوز، 

والطريق في املذهب الثالث إثبات با تشبيه )انتهى()3(.

وهذه الرواية تُثبت املطلب، وتنفي التعطيل ببركة )إثبات با تشبيه(، 

احملاضرة الثانية

)1( نهج الباغة، خطبة رقم 85.
)2( عيناً وال مفهوماً.

)3( بني األقواس هو كام السيد الصدوق .
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رمت أّن املفاهيم  فالطريق في املذهب الثال������ث، أُثْبتُه وال أحّده، وقد قرَّ
محدودة واللغة ضيقة، فكيف يتحّدث اإلنس������ان عن مقام الذات؟ فا 
مجال لنا إاّل األس������ماء احلس������نى، حس������ب الرواية الصحيحة في باب 
حدوث األس������ماء في الكافي الش������ريف، حيث صّرح املعصوم \ أّن 
االس������م غير املسّمى التي صقلت ش������خصية هشام بن احلكم عقائدياً، 
ورّس������خت جوهر التوحيد، وكشفت حقيقَة املطلب في املقام، ولذا قال 
هو نفسه: فما ُكسرت في التوحيد ُمْذ قمت مقامي، وإليك نصَّ الرواية 

الّصحيحة الّصريحة، ملن مَيِلُك عينني يرى الواحَد واحداً ال اثنني:

عل������ّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الّنضر بن س������ويد، عن هش������ام بن 
احلكم، أّنه سأل أبا عبداللّه \ عن أسماء اللّه واشتقاقها: اللّه مّما 
هو مش������تق؟ فقال: يا هشام اللّه مش������تق من إله، وإله يقتضي مألوهاً 
واالس������م غير املس������ّمى، َفَمن عبد االسم دون املعنى فقد كفر ولم يعبد 
شيئاً، ومن عبد االسم واملعنى فقد أشرك وعبد اثنني، َوَمن عبد املعنى 
دون االس������م فذاك التوحيد، أفهمت يا هشام؟! قال: قلت: زدني، قال: 
ى لكان كّل اسم منها  للّه تسعة وتسعون اسماً، فلو كان االسم هو املسمَّ
ُل عليه بهذه األسماء وكلّها غيره، يا هشام اخُلبْز  إلهاً، ولكّن اللّه معنى يُدَّ
اسم للمأكول، واملاء اسم للمشروب، والّثوب اسم للملبوس، والّنار اسم 
للُمْحِرق، أفهمت يا هشام َفْهماً تَدفع به، وتُناضل به أعدائَنا املّتخذين 
مع اللّه عز وجل غيَره؟ قلت: نعم، فقال: نفعك اللّه )به( وثبَّتك يا هشام 

قال: فواللّه ما قهرني أحد في التوحيد حّتى قمت مقامي هذا)1(.

)1( الكافي: 87/1 باب املعبود.
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احملاضرة الثانية

باب الّنسبة
1 - أحمد بن إدريس، عن محّمد بن عبداجلّبار، عن صفوان بن يحيى، 
عن أبي أّيوب، عن محّمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه \ قال: إّن 
اليهود سألوا رسول اللّه ڤ، فقالوا: انسب لنا رّبك، َفلِبَث ثاثاً ال 

يُجيبهم، ثّم نََزل }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ إلى آخرها.

ورواه محّم������د بن يحيى، عن أحمد بن محّمد، عن علّي بن احلكم،   
عن أبي أّيوب.

2 - محّم������د بن يحي������ى، عن أحمد بن محّمد بن عيس������ى، ومحّمد بن 
احلس������ني، عن ابن محبوب، عن حّماد بن عمرو النصيبّي، عن أبي 
عبداللّه \ قال: س������ألت أب������ا عبداللّه، عن }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ 
فقال: نس������بة اللّه إلى خلقه، أحداً صمداً أزلياً صمدياً، ال ظّل له 
مُيِْسكه وهو مُيِْسُك األشياء بأظلّتها، عارٌف باملجهول، معروف عند 
كّل جاهل، فردانّياً، ال َخلُْقه فيه وال هو في َخلِْقه، غير َمْحس������وٍس 
وال َمْجس������وٍس، ال تُْدِرُكه األبصار، عا فقُرب ودنا فبُعد، وُعِصي 
َفغَف������ر وأُطيع فش������كر، ال حتويه أرُضه وال تُقلّه س������ماواته، حامل 
األش������ياء بقدرت������ه، دميوميٌّ أزليٌّ ال ينس������ى وال يلهو، وال يغلط وال 
يلعب، وال إلرادته فصل، وفصله جزاء، وأمره واقع، لم يَِلد فيُوَرث، 

ولم يُولَد فيُشاَرك، ولم يكن له ُكُفواً أحد.

3 - محّمد بن يحيى، عن أحمد بن محّمد، عن احلسني بن سعيد، عن 
الّنضر بن س������ويد، عن عاصم بن حميد، قال: قال: ُس������ِئل عليُّ بن 
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احلسني \ عن التوحيد فقال: إنَّ اللّه عّزوجّل َعِلَم أّنه يكون في 
آخر الزمان أقواٌم متعّمقون، فأنزل اللُّه تعالى }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ{ 
واآليات من سورة احلديد إلى قوله: }ڑڑکک{ فمن 

رام وراء ذلك فقد هلك.

4 - محّم������د بن أب������ي عبداللّه رفعه، عن عبدالعزي������ز بن املهتدي قال: 
س������ألت الرّضا \ عن التوحيد فق������ال: كّل من قرأ }ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ{  وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: 

كما يَْقرؤها الناس وزاد فيه كذلك اللّه رّبي )كذلك اللّه رّبي()1(.

)1( هذه الروايات أوردناها من الكافي الشريف: م91/1.
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احملاضرة 
الثالثة
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.
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

- مناقشٌة موضوعيٌة لقول السّيد، بأّن الذات مملوءة بالكماالت.

- حقيقة نظرية املُّا صدرا »بسيط احلقيقة كّل األشياء، وليس بشيء 
منها«.

- كلمات ُقدس������ّية للّشيخ الوحيد اخلراساني دام ظلّه العالي »كلمة من 
كلماتهم عليهم السام تذري مليار عقل كعقل ابن سينا...«.

- سّر قوله تعالى: }ڄ  ڄ  ڄ{ واملعنى الدقيق لألسماء.

- تصريح السّيد بأنَّ االسم األعظم هو عني الذات، والرّد عليه.
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.
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ٱ ٻ ٻ

احلمُدللّه والّصاة والسّام على أْشرِف َخلِْق اللّه محّمٍد وآله آِل اللّه، 
ا س������بق، وبّينا بش������كٍل تفصيلي مواقع النظر، فيما ذكره  فقد انتهينا ممَّ
صاحب كتاب التوحيد من موضوع َخلْط األسماء بالذات، رغم ما صّرح 

به في هذا امُلصنَّف ِمن أنَّ الذات ال مُيكن معرفتُها ومعرفُة كنِهها.

وعندما سّرحنا النظر في الكتاب، وجدنا أنَّ املؤلِّف قد بحث موضوع 
األس������ماء احلس������نى، لكّنه لم يذكر روايات حدوث األسماء التي رواها 
الكليني، فلم يتعرَّض لرواي������ات الكافي الذي َعنَْون باباً بعنوان حدوث 
األس������ماء، وكذلك توحيد الصدوق، وتفس������ير العياشي)1(، فإّنه قد نقل 
في تفسيره الروايات الواردة في األسماء احلسنى، وهذا يُعدُّ ثلمًةً في 
البحث ألنَّه لم يأخذ كلَّ اجلوانب مبا فيه املروي عن أهل البيت عليهم 

السام.

)1( هو الش������يخ اجللي������ل أبو النصر محّمد بن املس������عود بن محّمد بن العي������اش التميمي الكوفي 
الس������مرقندي من أعيان علماء الشيعة، وأساطني احلديث والتفسير بالرواية، مّمن عاش في 

أواخر القرن الثالث من الهجرة النبوية.
أجمع كّل َمن جاء بعده من أهل العلم على جالة قدره وعلّو منزلته وس������عة فضله، وأطراه علماء 
الرجال متس������املني على أّنه ثقة عني صدوق في حديثه من مش������ايخ الرواية، يروي عنه أعيان 
احملّدثني كش������يخنا الكش������ي صاحب الرجال وهو من تامذته، وش������يخنا جعفر بن محّمد بن 

املسعود العياشي وهو ولده.
كان ش������يخنا املترجم عنه نشأ على مذهب أهل السنة، ثم تشّيع فكان أحد أساطني العلم وأعيان 
الطائفة. اش������تغل في حداثة من ِسّنه بتحصيل العلم فلم يلبث كثيراً حتى بََرَع ومتّهر في شتى 

العلوم، وتضلّع في مختلفها كالفقه واحلديث والطب والنجوم والقيافة وغيرها.

احملاضرة الثالثة
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وكان )رض������وان اللّ������ه عليه( ذا جّد بليغ في جتديد ما اندرس من رس������وم العلم، ورفع ما عفى من 
قواعده، فكانت داره مجمع رجال العلم والثقافة وطاب الفضيلة، كاملدرس������ة اململوءة بأهلها 
من محصل وباحث وكاتب ومقابل وناس������خ حتى قيل: إنه أنفق في س������بيل العلم جميع ما كان 
عن������ده من مال وثروة بالغة، وق������د كان ورث من أبيه ثاث مائة ألف دينار، وكان له مجلس مع 

العام ومجلس مع اخلاص.
ة في مختلف العلوم والفنون، ُرمَبا أُنهيْت إلى مائتي كتاب أو أزيد،  ُوّف������ق رحمه اللّ������ه لتأليفات جمَّ
وأش������هرها ذكراً وأعرفها عند القوم تفسيره  املعروف بتفسير العياشي في جزئني يروي عنه 

علماؤنا.
وقد أصيب الكتاب من جهتني:

إحداهما: إّن جّل رواياته مسندة، فاختصره بعض النساخ بحذف األسانيد وذكر املتون، فالنسخة 
املوجودة اآلن مختصر التفسير.

والثانية: إّن اجلزء الثاني منه صار مفقوداً بعده، حتى أّن أرباب التفاس������ير الروائية واحملّدثني لم 
ينقلوا منه إال ما في جزئه األول من الروايات، كالبحراني في تفسير البرهان، واحلويزي في 

نور الثقلني، والكاشاني في الصافي، واملجلسي في البحار.
نع������م رمبا يذك������ر فيما يذكر أن بعض خزائن الكتب من باد إي������ران اجلنوبية يحتوي على الكتاب 
بجزئيه، ولم يتحقق ذلك وال اهتدينا إليه بعد، ونسأل الله عّز اسمه أن يوّفقنا للحصول عليه 
ونشره بتمامه، إّنه سميع الدعاء قريب مجيب. كتب ترجمته محّمد حسني الطباطبائي، آخر 

ذي القعدة 1380ه�.
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وسوف نقرأ في ج2 ص362، ما أفاده بعد ذكره لآليات املباركة }ڄ  
ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ   ڍ{)1(،}ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ{)2(، }ى ائ 
ره على  ائ  ەئەئ وئوئ ۇئۇئۆئ{)3(، قال: فإنَّ مقتضى توفِّ
األس������ماء احلسنى، أن يكون واجداً لكّل كمال وجودي على أحسن وجه 

وأكمله وأسماه )انتهى(.

ينبغ������ي أن ناحظ عب������ارة مقتضى توّفره، بل أنَّه س������يُعّبر أّنها )أي 
ال������ذات( مملوءة بالكم������االت، فبهذا ال ميكن أن تك������ون الذات مختلفة 
عن غيرها من األش������ياء اململوءة، إاّل مبقتضى احتوائها على الكمالية 
واجلمالية فيكون األكبر والكبير بينهما تناسب وتقارب، وال فرق إاّل أن 
الذات أكبر وغير الذات أقّل منها، وأنتم قلتم بإستحالة معرفة الذات، 
فكيف ميكن تقرير قاعدة املا صدرا )4( القائلة أنَّ بسيط احلقيقة كلُّ 
األشياء وليس بشيء منها، مفاد هذه القاعدة أنَّ الذات اإللهية مملوءة 
بالكماالت، وماذا تعنون بكلمة مقتضى توّفره على األس������ماء احلسنى، 
فهل األس������ماء عني الذات أم أنَّها غيرها؟ ألّنكم قّررمت أّنها عني الذات 

احملاضرة الثالثة

)1( سورة األعراف: آية 180.
)2( سورة طه: آية 8.

)3( سورة احلشر: آية 24.
)4( فيلسوف شيعي أخذ أفكار ابن عربي الصوفي وتبّناها، ويعتبر عمدة املدرسة العرفانية الشيعية، 

وقد تصّدى ألفكاره الشيخ اإلحسائي في كتاب شرح العرشية وكتاب شرح املشاعر وغيرها.
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ف������ي مواضع، وهذا خ������اف القرآن الكرمي، فالعّزة على س������بيل املثال 
مربوبة قال تعال������ى }ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی{)1(، أليس������ت 
العّزة صفة كمالية، فإذا كانت كذلك وهي ِمْن ضمن اململوءات، فكيف 

تكون مربوبة طبقاً للّنص القرآني كما في اآلية املذكورة؟

������نته قاعدة املُّا ص������درا هي، قاعدة  ث������م إّن������ه يقول، إنَّ أروع ما دشَّ
)بس������يطة احلقيقة كل األشياء وليس بش������يء منها(، ولكن هذه الكلمة 
مقتبسة ومأخوذة من قول املعصوم \ بوجٍه من الوجوه: »خلق الّله 
املشيئة بنفسها وخلق األشياء باملشيئة« )2(، وهذا يدلَّ على أنَّ املشيئة 
ُمْحَدثة، على الرغم من أنَّ األمور العقائدية ال تش������ّدد في أسانيدها، 
ولطاملا أخذ الفاس������فة م������ن بعض كلمات أهل البيت عليهم الس������ام 
وال أق������ول من مت������ون كلماتهم، واجلدير ذكره ما أفاده األســـتاذ الشـــيخ 
الوحيد اخلراســـاني دام ظّله العالّي فـــي بيان فضل كلمٍة من كلماتهم 
علـــى غيرهم قال: إنَّ م������ن مصاِئبنا أّنا نصرُف أوقاتنا في فهم كلمات 
الشيخ الرئيس ابن س������ينا وغيره، وال نَصرفها في فهم كام املعصوم، 
الذي نَراه بإش������ارٍة واحدٍة في كامه يَْذري ملياَر عقٍل كعقل ابن س������ينا 

في مهبِّ الريح!

إّن كّل كلم������ة من كلماتِه \ عالٌم ّم������واج من العلم! حَتتاج إلى بْذل 

)1( سورة الصافات: آية 180.
)2( الكافي:م110/1 وقد أوردها بسند صحيح \،  عن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي 

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبداللّه \.
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جهوٍد عقلية لكي تُْفهم، ويَُعرَف منها املوضوُع واحملموُل واملتعلََّق واملتعلََّق 
به. 

ث������ّم يقول دامت أياُم������ه املباركة: أعظم ش������أنا.. وأبعد غورا، من أن 
يبلغه������ا الن������اس بعقولهم! تأملوا فقط في كلمة )أبع������د غورا( ِلتروا أنَّ 
املوضوع هنا مثل مناطق الفراغ أو الثقوب الس������وداء، التي يتكلّم عنها 
الفلكيون، والتي كلّما وصل إليها ش������عاٌع انطفأ، أو جنٌم تاشى وفني! 
إنها محيط با نهاية يقف الفكر البشري في ابتدائها وال يعرف غورها 

وانتهاءها!

فاإلمام الرضا عليه الس������ام يقول إن شخصية اإلمام جهاز رباني، 
عميق الغور، أعظم من أن يبلغها الناس بعقولهم!! الناس.. كل الناس.. 

طبيعة الناس!

بعقولهم.. كل عقول أصحاب العقول، مبا فيها عقل أفاطون وعقل 
أرسطو، وعقل ابن سينا، وعقل الشيخ األنصاري! فكل العقول عندما 

تصل إلى هنا تنطفئ أشعتها، وتتاشى قدراتها!

وقال أعا ا& كلمته:

إّن مشكلة اإلنسان كثيرا ما تكون قلّة فهمه، فالذي يَفهم يَكثُر تفكيُره 
وتأّمل������ه ويقّل منطُق������ه، ويتقّيد بكلماته. أّما الذي قلي������ل الفهم فيُطِلق 
منطَقه وسلوَكه با دقة، فتكثر س������قطاتُه، ويَُجّر املشكاِت واملصائِب 
على نفِس������ه وغيره! فاحرصوا أن تكون������وا علماء متعّمقني، دقيقني في 

احملاضرة الثالثة
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)1( سورة النور: آية 35.

استعماِل الكلمات! هذه هي اإلمامة ُمْجمًا، والوقت ميضي ولم نَِصْل 
إلى خيوِط شعاٍع من شمِسها، وال حّباِت َرْمٍل من ساِحلها!

ويفيد ولَِنْعم ما أفاد، في ش������رحه لقول اإلمام الرضا \: »اإلمام 
واحـــد دهـــره، ال يدانيه أحد، وال يعادله عالـــم، وال يوجد منه بدل، وال 
لـــه مثـــل وال نظير، مخصوص بالفضل كله، مـــن غير طلب منه له وال 

اكتساب، بل اختصاص من املفضل الوهاب«.

ا إم������ام الزمان أرواحنا فداه، فقد ورد ل������ه في مجموع الروايات  أمَّ
والزيارات واألدعية الصحيحة، مئة واثنان وثمانون مقاما وصفة!

إحدى صفاته \: )متمُّ نور الّله( وهي صفة يَتّحيُر فيها العقل!

وفي قول اإلمام الهادي \ في منت الزيارة اجلامعة الكبيرة يقول 
ه: »كالمُكم نوٌر وأمُركم ُرْشد«.  حفظه اللّه ُذْخراً وَذِخيرة للعارفني ما نَصُّ
فما معناه؟ معناه أّنكم جميع������ا تطلبون الّنور، وتبحثون عن النور، لكن 
هذا النور ليس في ش������فاء ابن سينا، وال في املباحث املشرقية للرازي، 

وال في كلمات أرسطو وأفاطون وفيثاغورس..

ه������ذا النور في قلِْب عّدٍة من املس������تقيمني، ذوي القلوِب املتوّقدة من 
شعاع }ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ   وئ وئ  ۇئ{)1(.

ابن سينا في آخر ُعُمِره، وبعد أن قضى حياته في الفلسفة املشائية، 
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وول������ج كّل األبواب بحثا عن ضائعه، واصطدم رأُس������ه بالصخور مّرات 
عدي������دة... في آخر ُعُمِره، َفِهَم أنَّ ضائع������ه ال يُوجد في تلك املداخل، 
وإمّن������ا يوجد في القرآن، فكتب كلمات يُْفَه������ُم منها ذلك، وكان يَقضي 

نهاره وليله في قراءة القرآن!

ابن سينا في آخر ُعُمِره، وبسبب قّصة ال يّتسع املجال لشرحها اآلن، 
وص������ل، لكن بعد فوات األوان! لكّنه ق������ّرر أن يَْغتنَم ما بقي له ِمن أيام، 

وأَخَذ في قراءة القرآن ومطالعته إلى أن تُوّفي!

ا النبيَّ ڤ فقال: »إّني تارٌك فيكم الثقلني: كتاَب الّله وعترتي، ما  أمَّ
إن متسكتم بهما لن تضّلوا أبدا«.

 كالمكـــم نـــور.. نقرأ هذا اليوم نورا من أنوارهم صلوات اللّه عليهم، 
في هذه الرواية الش������ريفة، فإن لم نصل إلى عمقها وأس������رارها، فإن 

مجرد قراءتنا لها نور وإن وصلنا إلى شرحها فهو نُوٌر على نُور.

وختاُم مقاله زيَد في علوَّ مَقاِمه: )إلى أن بعث الّله سبحانه محمدًا 
ڤ رســـواًل إلجنـــاز عدته، ومتام نبوتـــه، مأخوذًا علـــى النبيني ميثاقه، 
مشـــهورًة ســـماته، كرميـــًا ميـــالده. وأهـــل األرض يومئذ ملـــُل متفرقة، 
ٍه لّله بخلقه، أو ملحٍد في  وأهواٌء منتشرة، وطوائُف متشتتة، بني مشبِّ
اســـمه، أو مشـــيٍر إلى غيره.. فهداهم به من الضاللة، وأنقذهم بكانه 

من اجلهالة()1(. 

احملاضرة الثالثة

)1( نهج الباغة: 24/1.
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كان العال������م كله في تلك الدوامة العاصفة، بني مش������به لله بخلقه، أو 
ملحد في اس������مه، أو مش������ير إلى غيره، فجاء ڤ  وأخذ منجله النبوي 
فحصد كل ذلك احلشيش التافه، وغرس بدله شجرة التسبيح الطيبة، 
وأضاء شجرة التهليل والتوحيد، وأنار في العالم مشعل التسبيح والتحميد 

وأوصل البشر إلى مستوى أن يقولوا: )الّله أكبر.. من أن يوصف(!

نفس: سبحان الّله، ماذا تعني؟ هنا تتحّير عقول الُكّمل من البشر.. 
فق������د أوصل النبيُّ املعرفة إلى هنا! أوصل التنزيه إلى هنا.. تنزيه عن 
اجلس������م، وتنزيه عن صفات عالم الكون، وه������ذا هو التنزيه االبتدائي 

لعامة الناس!

قال النبّي سبحان الّله، فهدى عقول األلوف كعقل ابن سينا، بل إن 
ابن س������ينا ال قيمة له هناك، لقد هدى النبّي ڤ  ألوف العقول النيرة 
كعقول األنبياء عليهم الس������ام إلى أقصى م������ا ميكنهم أن يجدوا اليه 
طريق������اً في دائرة الوحي وإمكانيات العقل البش������ري، والى أدق معاني 
قوله: كلّم������ا مّيزمتوه بأوهامكم في أدّق معاني������ه، فهو مخلوٌق مصنوٌع 
مثلُكم، مردوٌد إليكم! وال غرو فهو ڤ  نبيُّ األنبياء عليهم السام! )2(

فالرواية صريحة من حيث املنت: خلق اللّه املش������يئة بنفس������ها، وخلق 
األشياء باملشيئة، فما من شيء إال وتشيََّأ بذلك املقام في عالم اإلحداث، 

فهي بسيطة وَشيَأِت األشياء.

)1( احلّق املبني في معرفة املعصومني عليهم السام: في الصفحات 183-97 -501- 503- 504.
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ويقول الّس������يد ف������ي ج2 ص363 حتت عنوان املقصود من االس������م: 
هناك متييز يقع بني االسم اللفظي واالسم اخلارجي، على هذا الضوء 
ف������إنِّ املقصود من قوله س������بحانه } ڄ  ڄ  ڄ{ ليس األلفاظ 
وإمّنا هذه األلفاظ حاكية عن مس������مياتها اخلارجية التي هي األسماء 
اخلارجي������ة... إلى أن يضرب مثاالً في ص364 فيقول: إّن لفظ العالم 
من أس������ماء اللّه سبحانه، هو اسم لإلس������م اخلارجي الذي هو الذات 

اإللهية مأخوذة بحيثية العلم، وهكذا بقية األسماء )انتهى كامه(.

فيُفهم ِمن هذا أنَّ العاِلم اس������م، لإلس������م اخلارجي الذي هو الذات 
اإللهية أي جعل الذات اإللهية ذاتا خارجية لها تعنّي، واحلال أنَّ التعيَّنات 
بها َعبَْر املشيئة، ثّم ينقل في ص366 قول الطباطبائي في امليزان ج 8 
ص353: والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل األسماء 
اإللهية في تقرير مقاصده، ويعلّمنا علم األس������ماء من بني ما بلغنا من 

الكتب السماوية املنسوبة إلى الوحي )انتهى كامه(.

ولن������ا أن نس������أَل ما هو عل��م األس������ماء؟ فقد ورد في س������ورة البقرة 
}ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       ڃ   ڃ  چ     
چ{)1( وأنتم أيضاً ذكرمت في بحث اخلافة بعد اس������تعراض هذه 
اآلي������ة، مبّيناً معنى هذه األس������ماء وقلت إنها حّية عاقلة عاملة، الحظوا 
ف������ي مورد آدم قال: »علّم« وفي مورد املائكة قال: »أنبئوني« مّما يعني 

احملاضرة الثالثة

)1(  سورة البقرة: آية 31.
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وجود فرق بني مقام »آدم املعلَّم« وبني مقام املائكة املُْخَبرة عن س�ّر هذا 
التعليم، فهل هذه األس������ماء هي عني ذاته؟ فهل ميكن أن تعرض الذات 
بأسمائها التي قلتم أنَّها عني الذات؟ أم أنَّ هذه األسماء ُمحَدثة بدليل 
قول������ه تعالى )ثمَّ عرضهم(، وهنا قطع������اً ال يراد بها احلروف الهجائية 
واأللفاظ بل هي حقائق وجودية، والّسيد لم يذكر ال من قريب وال من 
بعيد رواية )نحن األس������ماء احلس������نى( على الرغم من ورودها في أهم 
املص������ادر الروائية املعتمدة، فلماذا لم يُورد هذه الرواية ورواية هش������ام 
األُخرى الواردة في »األسماء«، وقد ذكرمت في سعة األسماء وضيقها، 
أّن األس������ماء بينها مراتب وقلتم إّن العرفاء يقولون إّن األسماء منها ما 
ه������و كلّي ومنها ما هو جزئي، ال باملعنى الفلس������في بل مبعنى عرفاني، 
فأنت������م تريدون أن تُثْبتوا أن هذه األس������ماء حقائق خارجية، فقلتم في 
ص369: عل������ى ضوء هذه املاحظة راح الفاس������فة ب������ل العرفاء أيضاً 
يُقّسمون أس������ماء اللّه )سبحانه( إلى أس������ماء كلية وجزئية، واملقصود 
من الكلي واجلزئي هنا ليس معناهما الفلس������في أو املنطقي، بل املعنى 
العرفاني الذي يعني الس������عة الوجودي������ة والضيق الوجودي، فكلّما كان 
الش������يء أوس������ع وجوداً وأبعد أثراً في هذا العالم فهو كلّي، وكلّما كان 
أضيق وأقّل تأثيراً فهو جزئي، املناط في هذا التقسيم لألسماء ليست 
معايير الكلي واجلزئي في الفلس������فة واملنطق كما أسلفت اإلشارة، بل 
اآلثار املترتبة عليها وفاعليتها الوجودية ألنها حقائق  خارجية )انتهى 

كامه(.

فهل هي حقائق خارجية مع الذات أم أنها ُمحَدثة بكيٍف ال ُندِرُكه؟
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ويق������ول ف������ي ص370: والقاعدة العامة أّننا حني ننس������ب األس������ماء 
بعضها إلى بعض، فإّن االسم يكون واسعاً وعاّماً وكلّياً بالنسبة إلى ما 
دونه، وخاصاً وضيقاً جزئياً بالنس������بة إلى ما فوقه، حتى ينتهي النسق 
الترتيبي إلى ُذروة ُعليا بحس������ب التسلس������ل األعائي، فإذا ما صعدنا 
حلقة حلقة نحو األعلى ننتهي إلى إس������م ال يوجد فوقه إسم من حيث 
الفاعلي������ة الوجودية واآلث������ار املترتبة عليه، وهذه الذروة أو االس������م أو 
احلقيقة العليا هي التي يُطلق عليها في النصوص الروائية الواردة عن 
النبّي وأهل البيت عليهم صلوات اللّه، بل وفي التراث اإلسامي عامة، 
االس������م األعظم، كما قد يُعبَّر عنه في بعض األدعية باالس������م األعظم 

األعظم األعظم )انتهى كامه(.

فالواضـــح أنَّ هنـــاك مقام االســـم األعظم، وهناك تسلســـل وصعود 
ونزول، فهل يكون هذا التسلسل في مقام ذاته أم مقام ُمْحَدثاته؟ وهل 
الســـعة والضيـــق في ذاته؟ هذا ال ميكن قبولـــه عقاًل وال نقاًل. ثّم يؤّكد 
������يد أن األسماء ليس������ت مجرد ألفاظاً، ففي ص371 عنوان حقائق  السَّ

أم ألفاظ؟ 

ا بالنسبة إلى لفظ اجلالة  ويقول حتت هذا العنوان في ص373: أمَّ
)اللّه( فهو اس������م لذات واجب الوجود املستجمع لصفات الكمال كاّفة، 
وهو ليس االسم األعظم، وإمنا هو اسم لاسم األعظم، واإلسم األعظم 
هو الذات اإللهية املقدسة املستجمعة جلميع صفات الكمال واجلمال 

)انتهى كامه(

احملاضرة الثالثة
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فكيف تكون »اسمًا«، والذات ال اسم وال رسم؟ فكيف عرفنا أنَّ الذات 
رمت  في كنهها »اسم« وأنتم قررمت أنَّ الذات ال ميكن معرفتها، فكيف قرَّ
ح في  أنَّ االســـم األعظـــم هو الذات املقدســـة؟ بـــل إّن الطباطبائـــي صرَّ
املجلد الثامن من تفسير امليزان: قال وأما هذه احُلّجاب الثالثة الّله- 
ها جميعًا دون الذات أي أّن مرتبتها  تبارك- وتعالى، واالسم احملجوب إنَّ
أخـــرى، وأمـــا الذات فال ينتهي إليها إشـــارة وال يقع عليهـــا عبارة إذ كّل 
ما َتكيه عبارة أو ُتوميء إليه إشـــارة اســـم من األســـماء، محدود بهذا 
الّنحو والّذات املتعالية أعلى منه وأجّل. وهذا الذي أفاده العاّلمة دليل 
إثبـــات حدوث األســـماء، لذا عْنَون الكليني طاب ثـــراه بابًا تت عنوان 

)باب حدوث األسماء( فتأّمل جّيدًا وال تغفل.

واملاحظ أنَّ الّسيد يبدأ بدور املائكة في التدبير في ج 2 ص375 
إل������ى ص387 يثبت أنَّ املائكة مظاهر األس������ماء ويك������ّرر ذلك ويؤّكده، 
ثّم يأتي من ص388 إلى ما بعد حتت عنوان املظهر اإلنس������اني لاسم 
األعظم، يقول في هذا املقام إّن النبّي وأهل البيت عليهم السام ليسوا 
إاّل مظاه������ر، فاملظهرية كما للمائكة واألنبياء فكذلك ألهل البيت وال 
فرق، إاّل أنَّ املائكة مظاهر لألسماء، والنبّي األعظم ڤ مظهر لإلسم 

األعظم واإلسم األعظم عني ذاته !!! 

أقول: ما ذكره عجيٌب غايته غريٌب نهايته، وذلك ألنَّ اإلسم األعظم 
ال يخرج عن كونه مقامًا اسمّيًا جامعًا للصفات، وهو في احلقيقة املقام 
اإلســـمي األعلى احمُلدث املتجّلي باألســـماء احلســـنى طبقًا للنصوص 
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الصريحـــة، التي أوردهـــا األعالم في املصادر املعتبرة كالشـــيخ الكليني 
في الكافي باب التوحيد، والشيخ الصدوق في كتابه الفريد »التوحيد« 
وأهّم ما ورد فيها صحيحة هشام بن احلكم التي نّصت على أنَّ االسم 
غيـــر املســـّمى، فراجع إن شـــئت املعرفـــة احلّقة وتأّمـــل إن أردت اللحوق 
باحلقيقـــة. ودّقـــق وتبّصر األســـماء احلســـنى، فاألئّمة عليهم الســـالم 
حقيقة األســـماء احلسنى وليسوا مظاهر األسماء َفحْسب، فما قّررمت 
مخالـــف لروايـــات أهل بيت العصمة صلوات الّله وســـالمه عليهم. كما 
ورد في النّص الّشريف عن أبي عبدالّله \ قوله »نحن والّله األسماء 

احلسنى التي ال يتقّبل الّله من العباد عماًل إاّل بعرفتنا«.

كما س������يأتي عرض كامل للّنص������وص املصّرحة بذلك في احملاضرة 
الرابعة، فانتظر إّنا منتظرون.

وِمن هنا يَقطع العارُف مبعاري������ض كلماِتهم والّناظُر ملتون أخبارهم 
بأنَّ األسماء احلسنى مبا فيها أعاها وهو االسم األعظم هي حقائق 
املتجلّ������ي في عوالم اإلمكان واألكوان واألعيان ال أنهم عليهم الس������ام 

ل تغنم. مظاهرها، بل هي هم وهم هي فتأمَّ

وصلّى اللّه على محّمٍد وآل محّمٍد َعَدد ما في ِعلِمه ودوام ُملِْكه.

احملاضرة الثالثة
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

- بياٌن روائّي تفصيلّي حلقيقة »األسماءُ احلسنى«.

- حتلي������ٌل دقيٌق للّروايات الداّلة عل������ى احلمل احلقيقي لقول املعصوم 
.\

- نقل روايتني من ُغرر الروايات َسْمكاً وأشّدها ُعْمقاً.

������ؤال عن اش������تقاق  - َفْذلكُة املطلب في صحيحة ِهش������ام، وس������ّر السُّ
األسماء.
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احلم����دللّه والص��ّ���اة والس������ّام على أش������رف خلْ�ِق اللّه محّمٍد وآلِه 
آل اللّه.

ش������رحنا فيما س������بق أنَّ كلمة »مظاهر« مبعنى أنَّ أهل البيت عليهم 
السام مظاهر اإلس������م األعظم، لم تَِرد في الروايات الشريفة الواردة 
ف������ي كتبنا املعتبرة، بل ال������وارد خاف القول ِمن أّنهم مظاهُر االس������ِم 
األْعظ������م، وإليك بع������َض الّروايات الصريحة ملا ذهبن������ا إليه، فقد أورد 

الكليني بس������نده عن أبي عبداللّه \ في قول������ه اللّه عز وجل } ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ{)1(، قال: نحُن والّلِه األسماُء احُلْسنى اّلتي 

ال َيْقبُل الّلُه من العباد َعَماًل إاّل بعرفتنا)2(.

وبالنظر األّولي لهذا املنت جند أنَّه قد تضّمن »الَقَس������م« بقوله \ 
ة، مكّونة من موضوٍع وَمْحمول، فاملوضوع  »واللِّه« ولذلك فإنَّ اجلملة تامَّ
نحن، واحملموُل األسماءُ احلسنى، أي األسماء احلسنى عيننا، ولم يقل 
نحن مظاهر األس������ماء احلس������نى، وكذلك فإنَّ اآلي������ة صريحة في أّنه 
تقّدس������ت أسماؤه لم يَِرد فيها »هو األسماء احلسنى«، بل ما في متنها 

)له(، )ِللّه( فتنّبه وال تغفل.

نّص آخر أورده العّياش������ي)3(، عن اإلمام الّرضا \ قال: إذا نََزل���ْت 

احملاضرة الرابعة

)1( سورة األعراف: آية 180.
)2( باب النوادر كتاب التوحيد املجلد األول، ص143.

)3( في  تفسير العياشي، ج2، في تفسير اآلية املذكورة في املنت.
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ة، فاستعينوا بنا على اللّه، وهو قول اللّه } ڄ  ڄ  ڄ   بكم شدَّ
ڃ  ڃ{ قال: قال أبو عبداللّه \: نحُن واللِّه األس������ماءُ احلسنى 

الذي ال يَقبُل من أحد إاّل مبعرفتنا.

نصٌّ ثالث: أورده الّشيخ املفيد رحمه اللَّه في االختصاص قال: قال 
الرضا \ إذا نََزلْت بكم ش������ديدة، فاستعينوا بنا على اللّه عّز وجل،ّ 

وهو قوله } ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ{.

نصٌّ رابع: الّش������يخ الّصدوق رحمه اللّه بس������نده عن حنَّان بن َسِدير 
قال: س������ألت أبا عبداللّه \ عن العرش والكرسي وذكر احلديث إلى 
أن قال: فليس له شبه وال مثل وال عدل، وله األسماء احلسنى التي ال 

يُس������ّمى بها غيُره، وهي التي وصفها اللّه في الكتاب، وقال }  ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ  چ    چ{)1(، أي جهًا بغير علم...

نـــصٌّ خامس: الّش������يخ املفيد في اإلختصاص عن الباقر \ قال: 
س������معُت جابَر بَن عبداللّه األنصاري قال: يا رس������ول اللّه ڤ ما تقول 
في علّي بن أبي طالب \ فقال: فذاك نفس������ي، قلت: فما تقول في 
هما ابنتي يَسوؤني ما  احلس������ن واحلسني؟ قال: هما روحي، وفاطمة أمُّ
أس������اءها، ويَسّرني ما أسّرها، أُش������هد اللّه إّني حرٌب ملَْن حاربهم وِسلٌْم 
ملَْن س������املهم، يا جابر إذا أردَت أن تدعَو اللّه فيس������تجيب لك، فاْدُعهم 

بأسمائهم فإّنها أحبُّ األسماء إلى اللّه عّز وجّل.
)1( سورة األعراف: آية 180.
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وبعد العرض لهذه النصوص، يَنْكشف لك أّنها محمولة على احلقيقة، 
فاحملم������ول هنا أُخذ بنحو احلقيقة، واملعص������وم عليه كما رأيَت ودريَت 
إّنه في مقام البيان، وليس في مقام املجاز والكناية. وكذلك فإنَّ اآلية 
ورد فيها )فله( ولم يقل فهو، فاألسماء له، ولو كانت َعينه لقال »فهو«، 
نظير قوله »له ما في الس������موات وما ف������ي األرض« فهل املعنى أنَّه هو 
م������ا في الس������موات واألرض؟ فهل َمْن في الس������موات وَمْن في األرض 
عينُ������ه أم أنَّه عائٌد إليه؟ وبالتالي هي غي������ره. وفي كتاب التوحيد باب 
حدوث األس������ماء رواية مهّمٌة جداً، تُعتبُر من ُغَرر الروايات في املقام، 
وهي أبعد َسْمكاً وأشدُّ عمقاً من كثير مّما ورد، لذا ينبغي التعامُل مع 
ما س������نُورده بغاية الدّقة ونهاية التدّبر، وس������تجد صدَق املَقال وحقيقَة 
احلال، وبيد احلّق املَبْدأُ واملآل، وهداية َمن ش������اء اللّه املتعال، والعترة 

الزاكية من اآلل. 

عن أبي عبداللّه \ قال: إّن اللّه تبارك وتعالى خلق اسماً باحلروف 
غير متصّوت، وباللفظ غيَر ُمنْطق، وبالشخص غيَر ُمَجّسد، وبالتشبيِه 
غي������َر َموصوف، وباللوِن غيَر َمْصبوغ، منفيٌّ عن������ه األقطار، ُمبَْعٌد عنه 
احلدود، محجوٌب عنه حّس كّل متوّهم، ُمْس������تتٌر غيُر مس������تور، َفَجعلَه 
كلم������ًة تاّمًة على أربعة أجزاء مع������اً ليس منها واحٌد قبل اآلخر، فأظهر 
منها ثاثَة أس������ماء لفاقة اخللق إليها، َوَحَجَب منها واحداً، وهو االسُم 
ر سبحانه لكّل  املكنوُن املخزون، فالظاهر هو اللّه تبارك وتعالى، وسخَّ
اس������ٍم من هذه األس������ماء أربعة أركان، فذلك اثنا عش������ر ركنا،ً ثّم َخلَق 
لكل ركٍن منها ثاثني اس������ماً فعًا منس������وباً إليها، فهو الّرحمُن الّرحيُم 

احملاضرة الرابعة
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امَللِك القّدوُس اخلالُق البارُئ املصّوُر احليُّ القّيوُم، ال تأخذه ِس������نٌة وال 
نوم، العليُم، اخلبيُر، السميُع، البصيُر، احلكيُم، العزيُز اجلّباُر، املتكّبُر، 
، العظيُم، املقتدُر، القادُر، الس������اُم، املؤم������ُن، املهيمُن، الباريءُ،  العل������يُّ
املنش������يءُ، البديُع، الرفي������ُع، اجلليُل، الكرمُي، ال������رازُق، احمليي، املميُت 

الباعُث، الوارُث.

فهذه األس������ماء وما كان من األس������ماء احلس������نى حّتى تتمَّ ثاُث مئٍة 
وس������تني اسماً، فهي نسبة لهذه األسماء الثاثة، وهذه األسماء الثاثة 

أركان، وُحِجَب االس������م الواحد املكنون املخزون وذلك قوله تعالى }ژ  
ژ   ڑ  ڑ    ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ{)1( واملســـتفاد من 
متام النّص إْن كنَت تدّبرت فيه، هو أّن األسماء ُمَحَدثة، فارجع البصَر 

كّرتني ينقلْب إليك البصُر خاِسئًا وهو َحِسير.

رواية أخرى في باب املعبود من الكافي الشريف، وفي سندها علّي 
بن إبراهيم، عن أبيه عن الّنضر بن س������ويد، عن ِهشام بن احلكم، أنَّه 
س������أل أبا عبداللّه \ عن أسماء اللِّه واشتقاِقها، اللّه مّم هو ُمْشتق؟ 
قال: فقال لي: اللّه مشتٌق، من إله، واإلله، يقتضي مألوهاً، واالسم غير 
املسّمى، َفَمن َعَبَد االسم دون املعنى فقد َكَفر ولم يَْعبد شيئاً، وَمن عبد 
االسم واملعنى فقد كفر وعبد اثنني، وَمن عبد املعنى دون االسم، فذاك 
التوحي������د. أفهمت يا هش������ام؟ قال: فقلت: زدني، فقال: إّن للّه تس������عًة 

)1( سورة االسراء: آية 110.
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وتس������عني اس������ماً، فلو كان االسم هو املس������ّمى لكان كّل اسم منها إلهاً، 
ُل عليه بهذه األس������ماِء، وكلُّها غيُره، يا هشام اخُلبْز  ولكن اللّه معنًى يُدَّ
اسم للمأكول، واملاءُ اسم للمشروب، والّثوُب اسم للملبوس، والّنار اسٌم 
للُمْحِرق، ثمَّ قال: أََفِهمَت يا ِهش������ام َفْهماً تَدفع به وتناضل به أعداءنا 
واملتَّخذين مع اللّه جّل وعزَّ غيره، قلت: نعم، قال: نََفعك اللّه به وثّبتك 
يا ِهش������ام، فقاَل ِهشام: فواللّه ما َقَهَرني أحٌد في الّتوحيد حّتى قمُت 

من مقامي هذا.

وهنا نالحظ أنَّ »ِهشـــامًا« ســـأل عن »الّله«، ولو كان الّله هو الذات ملا 
رأ أْن يســـأل، ونالحظ أّن اإلمام \  كان في كّل مرة يســـأل هشامًا:  َتَ
أفهمت؟ وهذا يدّل على أهّمية املطلب، ثم نالحظ أنَّ اإلمام \ يبنّي 
له باألمثلة أنَّ االسم غير املسّمى، وفي آخر الّنص يدعو له اإلمام \ 
بالثبـــات، وأن ينتفع بهذا العلم وأن يناضل فيه، ألنَّ هذا العلم يحتاج 
م الســـرَّ وما حوى، هذا وصّلى الّله على  إلـــى املجاهدة واملناضلة، فتفهَّ

محّمد وآل محّمد، صالًة َتْشحُن الهواء، ومتأُل األرَض والّسماء.

احملاضرة الرابعة
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

}ٺٿٿٿٿٹ  تعال������ى  لقوِل������ه  راِئ������ٌع  حتقي������ٌق   -
ٹ{.

- الرّد القاطع على ُمّدعى الّسيد احليدري في أّن اآلية معناها »ليس 
كمثل ذاته شيءٌ«.

- بحٌث حتقيقيٌّ في »الكاف« في قوله تعالى } ٿ{.

- َعْرٌض لآليات القرآنية التي تشير إلى امِلثْل، وما يتمّخض منها.
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ٍد وآلِه  احلم���دللّه والّص�����اة والس������ّام على أشرف َخلْ���ِق اللّه محمَّ
آِل اللَّه.

ّي رحمه اللّه لبيان س������يٍر هامٍّ وعجيب)1( في  تعّرض القاض������ّي القمِّ
قوله تعالى }ٺٿٿٿٿٹٹ{)2(، وقد فتح 
هذا البحث باباً واس������عاً في معرفة سّر هذه اآلية التي مبعرفتها تُرفع 
احلج������ب عن املعنى احلّق، وقبل اخل������وض في ِغماِر هذه اآلية املباركة 
نُش������ير إلى أنَّ فهم معنى هذه اآلية، والوص������ول إلى مغزاها يُعني على 
فه������ِم كثيٍر من معاني التوحيد، وقد أتيُت باألدل������ة القرآنية، والروائية 

،وأقوال بعض الفاسفة والعلماء، ولنبدأ بطرح السؤال التالي:

ما املقصود -في واقع األمر وحقيقة املعنى- باآلية؟ واجلواب عنها 
يتوقّف عل������ى حترير معنى )الكاف(، فما املعن������ّي واقعاً منها؟ »كمثله« 
خبٌر مقّدم وش������يء اس������م متأخر، ألّن أصل اجلملة ليس شيء كمثله، 
فهل الكاف صلة أم أصلية؟ هل هي زائدة أم أساسية أصلية؟ وهنا في 
املقام بحث عميق ودقيق بني كبار النُّحاة الذين بّينوا حس������ب املشارب 
معنى الكاف، وسوف نأتي على ذكر آراء العلماء، ونُثبت أّن املثل شيء، 
والذات ش������يء آخر، ال كما ذهب إليه ُجّل املفّس������رين وعلماء الفلسفة 

وغيرهم ِمن أنَّ املقصود )كمثله( الذات املقدسة. 

احملاضرة اخلامسة

)1( شرح األربعني: احلديث اخلامس/ اللمعة الثانية/ الصفحة 170.
)2( سورة الشورى: آية 11.
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ولنبدأ بذكر ما ورد عن كتاب الّتوحيد للسّيد احملقّق كمال احليدري: 
حيث يقول في ج 1 ص291 حتت عنوان النظرية الثانية في مناقش������ته 
للنظرية الثانية التي هي نظرية املُجّس������مة، فيقول: لقد فات أصحاب 
ه������ذه النظرية أّن قوله س������بحانه } ٺ ٿ ٿ{ ال يقتصر 
على الذات الربوبية وحسب، بل هو بلورة لقاعدة مّطردة أو قانون عام، 
يضب������ط املعرفة التوحيدية ويُوّجهها ف������ي بحث الصفات واألفعال كما 
في الذات، فكما أّنه ليس كمثل ذاته ش������يء، كذلك ليس كِمثْل صفاِته 

وأفعاِله شيء مياثله )انتهى كامه(.

وأّما ف������ي ج 2 ص467 قال حتت عنوان تطبيق������ات روائية، فيقول: 
فاملنطلق في هذه الّنصوص تنزيه اللّه تقّدس������ت أس������ماؤه عن ش������وب 
املمكنات، انطاقاً من األساس ذاِته الذي اجتمع عليه البرهان والقرآن 
وعّب������ر عنه القرآن بقول������ه } ٺ ٿ ٿ{ مبعنى أنَّ العقل 
والنقل أو البرهان والبيان يلتقيان عند أس������اس واحد في املسألة، كما 
يلتقي على األس������اس نفس������ه القرآن واحلديث، ليتحّول ذلك إلى إطار 

تنزيهي َضخٍم وُمكّثف يُحيط الذات اإللهية )انتهى كامه(.

فالّسيد اس������تفاد من اآلية نفي املماثل لذاته، وبهذا يتّضح اعتماُده 
في النصوص الروائية على نفي املثلية عن ذاته، وهذا الشيء لم يَنفرْد 
به الّسيد، بل إّن كتب الفاسفة والعرفاء مشحونة مبثل ذلك، إاّل أنني 
أوّد أن أشير في مقام الرّد باالعتماد على كلمات كبار الّنحاة، والرجوع 
إل������ى اآليات القرآنية التي تناولت املثل، وإلى كش������ف س������رٍّ مصون في 
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كتاب مكنون، يراه الّناقد البصير رأَْي العني، واحداً ال اثنني فانتِظر إّنا 
منتظرون، فهل اآلية ناظرة إلى نفي املثل عن املثل الذي هو مقام املثل 
األعلى، باعتبار أنَّه هو املُبْتَدع واجلامع جلميع صفات اجلمال والكمال 

واجلال أم إلى شيٍء آخر؟

فالقرآن حتّدى أن يُؤتى ولو بسورة واحدة من مثله، وكذلك يستبطن 
هذا التحدّي للعارف إشارة إلى احمُلَْدث الذي في صدره احتوى القرآن 
وجميع الكتب الس������ماوية، وكما س������نبنّي ذلك قريباً إن ش������اء اللّه: قال 
الّش������يخ بهاء الدين اب������ن الّنحاس في تعليقِته عل������ى املقرب قال: أكثر 

الّناس هي زائدة للتوكيد.

فهنا اعتبره������ا زائدة فصار أصل العبارة »ليس مثله ش������يء«، وقال 
جماعة من احملقّقني ليست بزائدة وإّنا هي على بابها، ومعنى الكالم 
والّلـــه أعلـــم نفي مثل املثـــل، ويلزم من ذلـــك نفي املثل ضـــرورَة وجودِه 
ل إلى نفي املثل بنفي مثل املثل، وهاّل نفى  ســـبحانه، فإن قيل ِلَم َتوصَّ
املثل من أول وهلة؟ فاجلواب: إنَّ نفي املثل بنفي مثل املثل أبلغ وأفخم 
من قولنا أنت ال تفعل هذا ألّنه نفي الشـــيء بذكر دليله، فهو أبلغ من 

نفي الشيء بغير ذكر دليله )1( )انتهى كامه(.

������ه كام جمع من احملققني، وليس  وأن������ت كما ترى مّما نقلناه ِمن أنَّ
قوالً ش������اّذاً، وأثبتوا أّن الكاف أصلية، ألّنه أراد أن يَنفي امِلثَْل عن املَثْل 

احملاضرة اخلامسة

)1( اعراب القرآن الكرمي، محيي الدين الدرويش: ج9/ ص18-17-16.
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األعل������ى، فالنظر إلى املُوَجد الكامل واملخت������َرع املُبتَدع الّتام، واألبلغية 
واألفهمية أن تأتي بشيء يعجزون عن اإلتيان مبثله، ال أن ينفي املثلية 
������ائحني  عن ذاته. وس������نوافيك -قريباً بإذن اللّه- مبا يَْدحض رأَي السَّ
واملتكلّم������ني في ذاته. واملقارنني في مقام التح������ّدي إثباتاً أو نفياً معها 

غيرها، فارتَِقْب ِإنَّا ُمْرتَِقبُون.

ثّم قال: قال الشهاب احللبي املعروف بإبن السمني: قوله ليس كمثله 
ش������يء في هذه اآلية أوجه، أحدها وهو املش������هور: أّن الكاف زائدة في 
خبر ليس وش������يء اسمها، والتقدير ليس شيء مثله، قالوا: ولوال اّدعاء 
زيادتها لزم أن يكون له مثل وهو محال، إذ يصير التقدير على أصالة 
الكاف ليس مثل مثله ش������يء فنفى املماثلة عن مثله، فثبت أّن له مثًا 

وال مثل لذلك املثل، وهذا محال على اللّه تعالى )انتهى كامه(.

حت  ولك������ن ما يُاحظ عليه: هو أنَّه لم يُدرك معنى املثل، الذي صرَّ
به معاجم اللغة: فاملثل مبعنى الصفة وهي من ضمن معاٍن آخر ُذكرت 
ف������ي تعريف هذه الكلمة: مبعنى الصفة فا مان������ع- مبدئّياً- أن نقول 

ليس مثل مثله شيئاً.

قال ابن قتيبة: العرب تُقيم املثل أو املثل الّتام، النفس، فتقول مثلي 
ال يقال له هذا، أي أنا ال يقال لي هذا.

وابن هش������ام األنصاري في املغني، ذكر رأيني في املسألة: األول: إنَّ 
ال������كاف زائدة، الثاني أنَّها أصلية، قال: إنَّ هذه اآلية للزيادة، ألّنه قال 
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إذا بالغ������وا في نفي الفع������ل عن أحد قالوا مثلك ال يفعل كذا، ومرادهم 
إمّنا هو النفي عن ذاته )انتهى كامه(.

فنُش������كل عليه بأنَّ ما ذكرمت������وه مخالف لظاهر اآلية } ٺ ٿ 
ٿ{ واملثل يعني معنى، والذات معنًى مغايراً، فاملثل شيء والذات 
شيء آخر، فكام النَّحاة كام باطل، وذلك أَّنه كيف جعل الذات مقابلة 
للعدميات؟ فالوجود كلّه في مقام ذاته عدم، وهذا هو الّتوحيد الذي مييل 

إليه العقل والوجدان وهو التوحيد املُْستَقى من الّروايات الّشريفة.

ا الزمخش������ري فإّنه له نفس مبنى ابن هشام األنصاري وقد ردَّ  وأمَّ
عليه ابن منير وبعض العلماء، فا داعي لإلطالة بنقل األقوال والردود 

فقد اّتضح انقسام الّنحاة في هذه املسألة.

- ولنتدرج مع اآليات القرآنية الكرمية في بيان معنى املثل:

-  سورة البقرة آية 23 : }ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  
ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ      ۈئ{.

وباملاحظة الدقيقة جند أنَّ احلقَّ تعالى قد جعل س������ورة من س������ور 
القرآن موضع التح������دي، وموضع التحدي ال يقتصر على األلفاظ، بل 

املعاني واحلقائق.

- س������ورة آل عمران آي������ة 59 : }ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  {.

احملاضرة اخلامسة
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فعيس������ى \ مثل وآدم \ مثل، ف������أراد أنَّ يبنّي أن هناك صورًة 
مطابقة لألصل.

- س������ورة النحل آي������ة 60 : }ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  

ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   {.

فاآلي������ة ناظرة إلى املثل األعلى وقال )وللِّه( املثل األعلى أي جعل له 
املث������ل األعلى، واملثل األعلى بنصوص رواي������ات أهل البيت صلوات اللّه 
وس������امه عليهم هو حقيقة جامعة أحصى فيها كّل شيء، فاملثل ليس 

عينه بل عائٌد له.

- سورة النور آية 53: }  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         
ۓ  ڭ{.

- سورة الروم آية 27: } ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ        ڇ{.

انظ������ر بدقة ملنت اآلية »وله« وتدّبر حقيقة »له« س������ينجلي املعنى من 
الغَمم.

- سورة الزمر آية 27- 28 : }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉۉې{.
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وفي هذا إشارة لألمثال العليا واألسماء احلسنى.

- الط������ور آي������ة : }ڀڀڀٺٺٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹٹٹ{.

اً حقيقياً. فاحلديث تارة يكون لفظياً، وتارة يكون وجوداً حقَّ

وهذه اآليات ذكرناها على س������بيل اإلستشهاد، بل على نحو الدليلية 
إلثباِت أَنَّ الّنظَر في اآلية املجيدة إلى نْفي امِلثْلّية ِللَمثِل األعلى، ِلبداهِة 
ل سرَّ قوِل ُرْكِن الّتوحيِد األعظم  أَنَّ الّذات ال دليل عليها إاّل الذات، فتأمَّ
أمي������ر املؤمنني \ في دعاء الّصباح بقوله »يا َمن دلَّ على ذاِته بذاِته 
َه عن ُمجانسِة مخلوقاِته، وجلَّ عن مالئمِة كيفّياته«. ُخْذ ما آتيتُك  وَتنزَّ

عّما ورد عنهم صلوات اللّه عليهم وكن من الّشاكرين.

وس������وف نأتي على ذكر األخبار والروايات ف������ي احملاضرة القادمة 
إن ش������اء اللّه، هذا وصلى اللَّه على محّم������ٍد وآلِه األطهار، ما دام اللّيل 

والّنهار.

احملاضرة اخلامسة
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ُن املطالَب التالية: < تتضمَّ

- ال������رّد العلمي والّنْقُض البرهانّي على نظر تفس������ير األَمثل في تبنّيه 
املعرفة اإلجمالية للذات.

- أسرجٌة مِضيئٌة في بيان استحالِة املقابلة بني الّذات وبني ما سواها 
من املمكنات على اإلطاق.

- حقيق������ُة امِلثْل في اآلية }ٺ ٿ ٿ{ في الس������ّر املصون 
في الّزيارة اجلامعة الكبيرة.

- الّذات ال داللة عليها إاّل الذات »يا َمن دّل على ذاته بذاته«.

- َعْرٌض كامٌل لدعاء رجب، فإّنه خيُر دليٍل مِلَقام املُنْتَجْب.
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ٱ ٻ ٻ

احلمدللّه والّصاة والّسام على أشرف خلق اللّه محّمد وآلِه آِل اللّه.

مازال الكام في سّر وجوهر املقصد األسنى في َمجيد قوِله تقّدست 
أسماؤه } ٺ ٿ ٿ{.

رين من بيان في هذا املقام: ولنشرع فيما ذكر بعض املفسِّ

وأّما صاحب تفس������ير األمثل ف������ي ج 12 ص249، في معرفة صفات 
اللّه تعالى: إنَّ علمنا وعلوم الكائنات جميعاً محدود، لذا ال نستطيع أن 
نصل إلى ُكنِْه وحقيقِة ذاِت اخلالق غير احملدودة، ألنَّ املعرفة بحقيقة 
شيء إمّنا تعني اإلحاطة به، فكيف يستطيع الكائن احملدود أن يُحيط 

بالّذات غير احملدودة؟

لكن بعد س������طرين يقول فِعلُْمنا بذات اخلالق وصفاته علم إجمالي، 
أكثر ما يدور حول آثاره جّل وعا!!!

ق  رمت، فالشـــيء املســـتحيل ال ُيفرَّ أقـــول: هذا خالف ما فرضتم وقرَّ
ق، والتخصيص بال  بـــني تفصيله وإجمالـــه، فالتفريق بـــال دليل ُمفـــرِّ
ق فيها بـــني التفصيل  دليـــل ُمخّصص، واإلســـتحاالت العقليـــة ال ُيفرَّ

واإلجمال، فتدّبر جيدًا وال تغفل.

ويقول في الصفحة التي بعدها: إنَّ الكاف في جملة } ٺ ٿ 
ٿ{ للتشبيه وتعني املثل أيضاً، لذا فإّن هذا التكرار أصبح سبباً 

ألن يعتبر الكثير من املفسرين أنها زائدة )انتهى كامه(.

احملاضرة السادسة
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واملاحظ������ة فيما أفاد، أّن������ه أراد أن يقول إنَّ ه������ذا تعجيز الطرف 
اآلخر اإلتيان مبثل هذه الصفات، لكن املش������كلة أّنه ناظر إلى املعرفة 

اإلجمالية إلى الذات.

وسوف أذكر أسرجة من كتاب مجمع التفاسير)1( وهو كتاب يضّم فيه 
بعض التفاسير للّش������يخ األوحد اإلحسائي ُقّدس سّره وبعض العلماء، 

وقد اخترُت أربعة سراجات.

الّســـراج األول: أنت������م ونح������ن متفقون على إمتناع الش������ريك مطلقاً، 
اإلمتناع الواقعي ذهناً أو اعتباراً أو تقوالً أو ألخ، نس������تفيد منه أّنه إذا 
لم يكن ش������ريك ال ف������ي الوجود اخلارجي وال ف������ي الوجود الذهني وال 
مات، فهل هناك ما  ات وال ف������ي التوهَّ ف������ي اإلعتباريات وال في التعقَّ
يُفرض له من شريك أو مثل، وما احلاجة ملثل هذا الفرض، واحلال أّن 
الش������ريك واملثل عدم عدم عدم، فإذا نفينا الشريك إطاقاً فا معنى 

أن يقول: هل لي نظير؟ وهل يُقاس الوجود بالعدم؟

الّســـراج الثاني: في مقام املقابلة واملقايس������ة نفياً أو إثباتاً، ال بدَّ أن 
تكون هناك سنخية أو وجه إرتباط أو أي علقة من العائق، تقول زيد 
كاألسد، فهناك نوع ارتباط، فالشجاعة مورد العاقة، فا بدَّ من وجود 
عاقة وسنخية، فما هو وجه السنخية بني الذات واألشياء؟ فاألشياء 
مش������يَّئة مبا فيها العقل، وقد ورد في الصحيح عن أبي عبداللّه \: 

خلق اللّه املشيئة بنفسها، وخلق األشياء باملشيئة.
)1( مجمع التفاسير: املجلد الثاني، سورة الشورى اآلية رقم 11.
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السراج الثالث: شرط املقابلة واملُقايسة وشرط النفي أْن منرَّ بأربع 
مراتب:

> األولى: أن تكون هناك ذات مساوية له في متام صفاته الذاتية، ولو 
فرضاً أو تقديراً.

ر في ذلك  > الثانيـــة: ال ب������دَّ أن تكون هناك مرحل������ة صفاتية، بأن تتوفَّ
املقابل جميع صفات العلم والكمال والس������مع والبصر، ليكون أساس 

التحديَّ قائماً على اإلتيان بهذه الصفات.

> الثالثة: أن تكون له قابلية خلق األش������ياء على خاف ما عند املقابل 
له بالتمام، حّتى يكون في مقام التحّدي.

> الرابعـــة: أن يك������ون لذلك املقابل هناك َمْن ه������و في مرحلة العبودية 
التمامية حّتى يكون التحّدي واإلثبات في هذا املقام.

ف������إذا لم يكن َمن هو جامع املراتب األرب������ع، فإذن مِلَن تكون املقابلة؟ 
وهنا أوّد أن أس������ّجل ماحظتي في ضرورة اإلصغاء للرأي اآلخر، فكم 
ترك األول لآلخر، واجلدير بالذكر أني قد أُخبرُت بأنَّ بعض أس������اتذة 
الفلسفة في احلوزة العلمية بقم املقّدسة قد اّطلع على كتابنا »التوحيد 
اخلال������ص« وأبدى نظره في ضرورة نش������ر الرأي اآلخر في األوس������اط 
العلمية، لتكون النتيجة على ضوء الدراس������ات واملراجعات ملا ينتج من 
مخاض في أمر الّتوحيد، الذي يَبْتني أساس������اً على التدّبر والتأمل في 
متون ما ورد عن أهل بيت العصمة عليهم الس������ام، وذلك ألنَّ اخلوض 

احملاضرة السادسة
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فيه على أساس اآلراء والعقول التي ال تبلغ مثل هذه املقامات احملجوبة 
إاّل مبا شاء اللّه وبّينه أهل البيت عليهم السام. فافهم املقصود لتبلغ 

مقام الشهود.
وعلى ما بيّناه يظهر لك أّنه ال زيادة في القرآن، ال في حرف وال في 

كام »كتاب أُحكمت آياتُه«.
������ا الروايات: فإّنه قد نقل مؤّلف كتاب التوحيد في املجلد األول  وأمَّ
من كتابه ص102 قوَل اإلمام أمير املؤمنني \: لم يُْطلِع العقوَل على 

حتديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته)1(. 
د، وما َفتََح عق������ًا من العقول عن  أي أّن الصف������ة ال ميك������ن أْن حتدَّ

حتديد صفته.
روايـــة أخـــرى: التوحيد للصدوق الباب 50 العرش وصفاته: وهي أنَّ 
جماعة يدخلون على اإلمام \ فيسألونه في موضوع اليد والرجلني 

واجللوس على العرش واألنامل.

فلمثل ه������ذه الصفات قال تعال������ى }ڳ ڳ ڱ ڱ{، فيقول 
اإلمام \: أي رّب املثل األعلى عّما به مّثلوه، وللّه املثل األعلى الذي 
م فذلك املثل األعلى، إلى أن يقول:  ال يش������به شيئاً وال يوصف وال يُتوهَّ
ووصف الذين لم يؤتوا من اللّه فوائد العلم، فوصفوا ربَّهم بأدنى األمثال 

وشبَّهوه باملتشابه منهم فيما جهلوا به، فلذلك قال }ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

)1( اخلطبة 49 نهج الباغة.
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ىئ  ی{ فليس له ش������به وال مثل وال عدل، وله األس������ماء احلسنى ال 
ى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال } ڄ  ڄ  ڄ   يُسمَّ
ڍ{  ڇ  ڇ   ڇ   چڇ   چ     چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  

فالذي يُلحد في أسمائه وهو ال يُعلم، يُشرك، ولذلك قال تعالى }ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ{، فهم الذين يُلحدون في أس������مائه 
بغي������ر علم فيضعونها عن مواضعها، يا حنَّان إّن اللّه تبارك وتعالى أمر 
هم مبا لم  أن يتَّخ������ذ قوماً أولياء فهم الذين أعطاهم اللّه الفضل وخصَّ
يخصَّ به غيرهم، فأرس������ل محمداً ڤ فكان الدليل على اللّه بإذن اللّه 
عّز وجّل حّتى مضى دليًا هادياً، فقام ِمْن بعده وصّيه عليه الس������ام 
دليًا هادياً على ما كان هو عليه، دّل عليه من أمر ربه على ما هو عليه 

من ظاهر علمه ثّم األئّمة الراشدون عليهم السام.

وفي تفسير آية النور }  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         
ۓ  ڭ{ قال علّي بن إبراهيم القمي عن اإلمام الصادق عن أبيه، 
قل������ت جلعفر بن محمد: ُجِعلُت فداك يا س������يدي إنَّهم يقولون مثل نور 

الرّب، قال س������بحان اللّه! ليس للّه مثْل، قال اللّه تعالى }ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ{ هنا أنتم جتعلون األمثال؟ فا تضربوا للّه األمثال.

وأما الس������ّر املصون في الكتاب املكنون لتوضيح سّر »املثل« فهو في 
الس������فر اخلالد والزبور األبدي والفرقان والبرهان قول اإلمام الُهَمام 
ف������ي »الزيارة اجلامعة الكبيرة« »الّس������ام على أّئم������ة الهدى ومصابيح 

احملاضرة السادسة
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ج������ى، وأعام التُّق������ى، وذوي النُّهى، وأولي احِلج������ى، وكهف الورى،  الدُّ
وورثة األنبياء، واملََثل األعلى، والدعوة احلسنى، وُحجج اللّه على أهل 
الدنيا واآلخرة واألولى ورحمة اللّه وبركاته« ويُضاُف إلى ذلك دليٌل آخر 
أق������وى ُحّجًة وأمتَّ محّجة، وهو قول اإلمام أمير املؤمنني \ في دعاء 
الصب������اح »يا َمن دّل على ذات������ه بذاته« فهل بعد احلّق إال الضال؟ وما 
املقص������ود من حاقِّ هذه العبارة، التي هي أمّت احُلجج وأعظم البراهني 
مبا ال يكون معه ريٌب أو شك »فالداللة على الذات ال تكون إاّل بالذات« 
فه������ل يُعقل التحدي أو النفي لغيره مّمن هو ف������ي »إْذ اخلاِئُق بالغيب 
مكنونة، وبس������تر األهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة« فتدّبر هذا 

فإّنه من أفنان شجرة طوبى وسدرة املنتهى.

وفي التوقيع الذي خرج على يد الش������يخ محّمد بن عثمان بن سعيد 
ْحمن  ِه الرَّ قال: ادعوا في كّل يوم من أيام رجب بهذا الدعاء: »ِبسِم اللَّ
عاني  ٍد اَلّلـُهَمّ ِاّني اَساَُلَك ِبَ ٍد َوآِل ُمَحمَّ حيِم، اَلّلـُهَمّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ الرَّ
َك، اْلـُمْسَتْبِشـــُروَن  َجميـــِع ما َيْدُعوَك ِبِه ُوالُة اَْمِرَك، امْلَْاُموُنوَن َعلى ِســـِرّ
ِبأََْمـــِرَك، اْلواِصُفـــوَن ِلُقْدَرِتـــَك اْلـُمعِلُنـــوَن ِلَعَظَمِتَك، أَســـأَُلَك ِبا َنَطَق 
ِتَك، َفَجَعْلَتُهْم َمعـــاِدَن ِلَكِلماِتـــَك، َوأَْركانـــًا ِلَتْوحيِدَك،  فيِهـــْم ِمـــْن َمِشـــَيّ
تـــي ال َتْعطيَل َلها في ُكِلّ َمـــكان، َيْعِرُفَك ِبها َمْن  َوآياِتـــَك َوَمقاماِتـــَك اَلّ
ُهْم ِعباُدَك َوَخْلُقـــَك، َفْتُقها َوَرْتُقها  َعَرَفـــَك، ال َفـــْرَق َبْيَنَك َوَبْيَنهـــا ِإاّل اََنّ
َليَك، أََْعضاٌد وأَْشهاٌد وُمناٌة وأََْذواٌد َوَحَفَظٌة  ِبَيِدَك، َبْدُؤها ِمْنَك َوَعْوُدها ِإِ
لـَه إاّل أََْنَت، َفِبذِلَك  َوُرّواٌد، َفِبهْم َمألَت َسمائَك َوأَْرَضَك َحّتى َظَهَر أََْن ال ِإِ
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َي  قاماِتـــَك َوَعالماِتَك أَْن ُتَصِلّ واِقـــِع اْلِعِزّ ِمْن َرْحَمِتَك، َوِبَ أََســـاَُلَك، َوِبَ
ـــد َوآِلـــِه، وأَْن َتزيَدنـــي إميانـــًا َوَتْثبيتًا، يـــا باِطنًا فـــي ُظُهوِرِه  َعلـــى ُمَحَمّ
ْيُجوِر، يا َمْوُصوفًا  وِر َوالَدّ قًا َبنْيَ الُنّ َوظاهرًا في ُبُطوِنِه َوَمْكُنوِنِه، يا ُمَفِرّ
، ُكِلّ َمْحُدود، َوشـــاِهَد ُكِلّ َمْشـــُهود،  ِبَغْيـــِر ُكْنـــه، َوَمْعُروفًا ِبَغْيِر ِشـــْبه، حاَدّ
َوُموِجَد ُكِلّ َمْوُجود، َوُمْحِصَي ُكِلّ َمْعُدود، َوفاِقَد ُكِلّ َمْفُقود، َلْيَس ُدوَنَك 
ُن  ُف ِبَكْيـــف، َوال ُيَؤَيّ ـــوِد، يا َمـــْن ال ُيَكَيّ ِمـــْن َمْعُبـــود، أَْهـــَل اْلِكْبِرياِء َواجْلُ
وُم َوعاِلَم ُكِلّ َمْعُلوم، َصِلّ  وُم يا َقُيّ ِباَْين، يا ُمْحَتِجبًا َعْن ُكِلّ َعنْي، يا َدمْيُ
د َوآِلـــِه، َوَعلى ِعبـــاِدَك اْلـُمْنَتَجبنَي، َوَبَشـــِرَك الـــُْمْحَتِجبنَي،  َعلـــى ُمَحَمّ
ِرنا  بنَي، َواْلُبْهِم الّصاّفنَي احْلاّفنَي، َوباِرَك َلنا في َشـــهْ َوَمالِئَكِتَك اْلـُمَقَرّ
ُرِم، َوأَْســـِبْغ َعَلْينا فيِه  م َوما َبْعَدُه ِمَن اأَلْشـــُهِر احْلُ ِب اْلـُمَكَرّ هـــَذا اْلـُمَرَجّ
َعَم، َوأَْجِزْل َلنا فيِه اْلِقَســـَم، َوأَْبِرْز َلنا فيِه اْلَقَســـَم ِباْســـِمَك اأَلْعَظِم  الِنّ
ْيِل َفأَْظَلَم،  هاِر َفأَضاَء، َوَعلـــى الَلّ ذي َوَضْعَتُه َعلـــَي الَنّ اأَلَجـــِلّ اأَلْكـــَرِم اَلّ
ُنوِب َخْيَر اْلِعَصِم،  َواغِفْر َلنا ما َتْعَلُم ِمّنا َوما ال َنْعَلُم، َواْعِصْمنا ِمَن الُذّ
َواْكِفنا َكواِفَي َقَدِرَك، وامُنْ َعْلْينا ِبُحْســـِن َنَظِرَك، َوال َتِكْلنا ِإلى َغْيِرَك، 
َنْعنا ِمْن َخْيرَك َوباِرَك َلنا فيما َكَتْبَتُه َلنا ِمْن أَْعماِرنا، وأَْصلْح لنا  َوال مَتْ
َخبيَئَة أَْســـرِرنا، وأَْعِطنا ِمْنَك اأَلماَن، َوْاســـَتْعِمْلنا ِبُحْسِن اإِلمْياِن« هذه 
العبائر واردة على لس������ان احلّق احلّجة ابن احلس������ن صلوات اللّه عليه 

وعلى آبائه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

فأين نحن من هذه الكلمات والكنوز الكافيات؟

احملاضرة السادسة
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انظ������ر إل������ى املُختَرعات من األجه������زة الدقيقة وم������ا يُرفق معها من 
تفصيل األج������زاء املْختَرع، فيه تفصيل ألجزاء املخت������رع، فِمَن الكتاب 

تعرف عظمة املُْختَرع وهذا الكتاب وضعه الصانع.

فاألم������ر في مقام احمُلَدث كذلك من وج������ٍه، وليس في ذلك تعطيل، 
ف������ا أمان مِلعرفة الذات إاّل االثبات وكيف الس������بيل؟ فإنا على س������بيل 
محّم������ٍد وآل محْمٍد ڤ: يا َمن دّل على ذاته بذاته وتنّزه عن مجانس������ة 
مخلوقاته، فا ميكن أن تكون الذات محّاً للمقايس������ة واملقارنة، نسأل 
اللّ������ه أن يجعلنا وإياك������م مّمن يدور مدار احلّق، ه������ذا وصلّى اللّه على 
محّمٍد وآل محّمٍد، صاة تاّمًة عدد ما في علم اللّه ودوام ملكه، صاة 

نَْسعُد بها في الّسعداء ونَِصيُر بها في زمرة الّشهداء.

 العاشر من ذي احِلّجِة احلرام

               عام 1432ه�.ق 
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- گلم��ة ال�ُمعِ�����������ّد
- نُبذةٌ عن الّشيخ الدگتور عبدالگرمي الُعقيلي

- مقّدمة سماحة الّشيخ الدگتور عبدالگرمي الُعقيلي
< احملاضرة األولى

- تنويه وتنوير.
- مناقشة أّن الوحدة احلّقة احلقيقية عني الذات.

- التناقض البنّي في نفي معرفة ُكنِْه الذات، وفي وصفها واحلديث عنها.
- نظرية الّس������يد الطباطبائي في تفسير امليزان في تنزيه الذات عن االسم 

والصفات.
< احملاضرة الثانية

- رأي مشهور الفاسفة في عدد الصفات الذاتية.
- مناقشُة الّسيد الطباطبائي املشهوَر في صفتي الكام واإلرادة.

- التحلي������ل العقل������ي عند الس������يد الطباطبائ������ي لصفتي الس������مع والبصر 
الذاتيتني.

- ال������رّد على ُمّدعى الس������ّيد احليدري من إتفاق كلم������ة العلماء على عينية 
الصفات.

يد الكربائي والشيخ الكمپاني ونتائجها. - املكاتبات بني الَعلَمني السَّ
- رّد قاطع على تناقضات ما ذكره السّيد من عينّية الصفات للذات.

- تراجم هاّمة في حواشي املتون لكّل من القاضي القمي، والشيخ الكمپاني، 
والسيد الكربائي، والشيخ العّطار النيشابوري.

< احملاضرة الثالثة
- مناقشٌة موضوعيٌة لقول السّيد، بأّن الذات مملوءة بالكماالت.

- حقيقة نظرية املُّا صدرا »بس������يط احلقيقة كّل األش������ياء، وليس بش������يء 
منها«.

الفهـــــــــرس

الفهرس

املوض��������وع              رقم الصفحة  

5
7
10
13
17

26

73
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- كلمات ُقدس������ّية للّش������يخ الوحيد اخلراس������اني دام ظلّه العالي »كلمة من 
كلماتهم عليهم السام تذري مليار عقل كعقل ابن سينا...«.

- سّر قوله تعالى: }ڄ  ڄ  ڄ{ واملعنى الدقيق لألسماء.
- تصريح السّيد بأنَّ االسم األعظم هو عني الذات، والرّد عليه.

< احملاضرة الرابعة
- بياٌن روائّي تفصيلّي حلقيقة »األسماءُ احلسنى«.

- حتليٌل دقيٌق للّروايات الداّلة على احلمل احلقيقي لقول املعصوم \.
- نقل روايتني من ُغرر الروايات َسْمكاً وأشّدها ُعْمقاً.

ؤال عن اشتقاق األسماء. - َفْذلكُة املطلب في صحيحة ِهشام، وسّر السُّ
< احملاضرة اخلامسة

- حتقيٌق راِئٌع لقوِله تعالى }ٺٿٿٿٿٹ ٹ{.
- الرّد القاطع على ُمّدعى الّسيد احليدري في أّن اآلية معناها »ليس كمثل 

ذاته شيءٌ«.
- بحٌث حتقيقيٌّ في »الكاف« في قوله تعالى } ٿ{.

- َعْرٌض لآليات القرآنية التي تشير إلى امِلثْل، وما يتمّخض منها.
< احملاضرة السادسة

- الرّد العلمي والّنْقُض البرهانّي على نظر تفسير األَمثل في تبنّيه املعرفة 
اإلجمالية للذات.

- أس������رجٌة مِضيئٌة في بيان استحالِة املقابلة بني الّذات وبني ما سواها من 
املمكنات على اإلطاق.

- حقيق������ُة امِلثْل في اآلي������ة }ٺ ٿ ٿ{ في الس������ّر املصون في 
الّزيارة اجلامعة الكبيرة.

- الّذات ال داللة عليها إاّل الذات »يا َمن دّل على ذاته بذاته«.
- َعْرٌض كامٌل لدعاء رجب، فإّنه خيُر دليٍل مِلَقام املُنْتَجْب.

الفهرس
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