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 مقدمة:

السميع البصير، والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل الذي ليس كمثله شيء وهو 

 وسلم تسليما، أما بعد:

يقول به خاصة الناس من  ،فإنه مما ساد القول به وتقرر عند القوم فرضه، فتم التسليم به طوعا وكرها

لكافرة بقانون أهل العلم قبل عامتهم، قولتهم المخالفة ألكبر حقيقة يسير عليها الوجود والتاريخ، قولتهم ا

الوحي المنزل من السماء، قولتهم الملبسة في بيانها لبوس الدعوة إلى الكفر بادعاء سلوك حوار ليس 

 يحق أصال وما له في الشرعية من قرار، قولة الكفار ابتداء ثم المنهزمين: إنها مقولة حوار األديان.

هزيمة المر والمرير الذي يتجرع المسلمون هذه المقولة ال تعدو في حقيقتها سوى نتيجة مباشرة لواقع ال

 اليوم مرارة كأسها في مشارق األرض ومغاربها.

إن دين هللا واحد، دين اإلسالم الذي بعث به الحق سبحانه األنبياء والرسل من آدم عليه السالم إلى محمد 

مصدق لما معه ول صلى هللا عليه وسلم. وُكلٌّ أخذ هللا ميثاقه لما آتاه من كتاب وحكمة ثم جاءه رس

وهذه حقيقة وميثاق من علم الكتاب األول المسطر عليه في جميع الكتب المنزلة،  ليؤمنن به ولينصرنه.

ومبدأ محوري لتاريخ اإلنسانية على األرض، يعلمه علماء بني إسرائيل قبل غيرهم علما يقينا ال مرية 

 فيه وال شك.

فيتها، وكونها ال عالقة لها البتة بصحيح معنى المجادلة إن هذه المقولة الكافرة باعتبار مضمونها وخل

 ،وأهل اإلسالم وملة الكفر ،الشرعية ألهل الكتاب، إنما هي من موقع خط في الصراع بين الحق والباطل

شروط تملى على جبهة متقدمة، جاءت على سنن الحروب من بعد أفغانستان والعراق  وغزة؛ 

يا فذلت رقابهم للكفار من بني إسرائيل، يفعلون بهم وبرعاياهم ، أشربوا حب الدنومهزومون مذعنون

وشعوبهم ما يشاءون؛ كل المؤسسات سياسيها واقتصاديها واجتماعيها نواصيها بأيديهم، يبدلون في 
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يقول هللا تعالى ومن أصدق من هللا قيال وبأبلغ ما يكون  سنون لها من القوانين ما يريدون.تشريعاتها وي

يد:النذير والوع  

وكم عن دينكم إن استطاعوا' ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر  }وال يزالون يقاتلونكم حتى يردُّ

(.215وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون'{)البقرة 'فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة  

يجمعها. ولما كان األساس في هذا الموضوع الخطب هو النواة والدافع لهذه الكلمات ولهذا المؤلف الذي 

، كان من وأحادية قانون الكون كل ذلك أساسا علميا محضا محددا في الحقيقة الكبرى، حقيقة أحادية الدين

المحتم أن يبنى  القول على بيان هذه الحقيقة وإزاحة الغشاوة لتتم الجلوة لنورها المشع في اآلفاق، 

الكون واإلنسان، وتاريخ محور النبوة والكتاب، أن يقوم بناء المهيمن على كل أبعاد الخلق واألمر،آفاق 

 القول كله على برهان هيمنة أحادية قانونية كونية وجودية.

وكان علينا من واجب الصدع بالحق وإلزام الحجة أولي النهى وأولي األلباب أن نعلم لحوق أمر المذاهب 

حقها بأمر وانحراف مقول حوار األديان؛ الفقهية، التي هي في الحق والواقع محض تحزبات، أن نل

فكالهما باطل ليس ينطلي لبسه وضالله إال على من كتب عليه الضالل:}وما كان لنفس أن تؤمن إال 

(.100بإذن هللا' ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون'{)يونس  
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األخالق إنما تقود على نحو البد منه إلى الدين، وعبر ذلك هي تتوسع إلى حد فكرة مشرع وهكذا فإن >

خلقي واسع القدرة، خارج عن اإلنسان، في إرادته تكمن تلك الغاية النهائبة )لخلق العالم(، التي يمكن 

 ويجب أن تكون الغاية النهائية لإلنسان.

. . . 

ة انطالقا من مجرد القوانين الخلقية المحضة، ألن نفكر إال في إله وال يسمح لنا مفهوم إرادة إلهية متعين

 واحد، وبالتالي أيضا، إال في دين واحد، هو يكون خلقيا محضا.<

  VI/6- VI/104  نويل كانط : الدين في مجرد العقلإيما
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 الفصل األول

 بدء الخلق

 

 

عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم عن عمران بن حصين قال: إني كنت عند رسول هللا صلى هللا "

فقال:> اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا؛ فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا 

أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا األمر ما كان؟ 

كن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات واألرض، وكتب في الذكر قال: كان هللا ولم ي

كل شيء< ثم أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها، وأيم هللا لوددت أنها قد 

  1"ذهبت ولم أقم

: كان في عماء، ما تحته قلت يا رسول هللا، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال وعن أبي رزين قال:"

رواه الترمذي وقال: قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس  فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء"هواء وما 

2معه شيء.  

هذان الخبران والحديثان يتسقان تفسيرا وبيانا مع قوله عز وجل العليم الحكيم:}وهو الذي خلق السماوات 

لماء ليبلوكم أيكم أحسن عمال' ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد واألرض في ستة أيام وكان عرشه على ا

(. 7الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إال سحر مبين'{)هود  

على مستوى األصول فإن ما ذكره وساقه ابن كثير رحمه هللا يعتبر جامعا مستوفيا؛ لكن ما يستدعي 

 قوله >ثم خلق السماوات واألرض<الترتيب بخصوص مجيء وورود التوقف عنده واإلشارة إليه هو 

بعد قوله >وكتب في الذكر كل شيء<؛ فالتحقيق في هذا يستدعي ويستحضر ذكر الخبرين، أولهما الذي 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رواه مسلم رحمه هللا عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: قال

وات واألرض بخمسين ألف سنة" قال:" وكان عرشه على السماكتب هللا مقادير الخالئق قبل أن يخلق "

                                                           
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. 
1  

من األبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح. باب بدء الخلق وذكر األنبياء عليهم السالم. 
2 
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 . والحديث الثاني ما رواه الترمذي رحمه هللا عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه قال: قالالماء"

إن أول ما خلق هللا القلم، فقال له : اكتب فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:"

وقال الترمذي: هذا حديث غريب إسنادا. لكن وكما بينه  هو كائن إلى األبد" ب ما كان وماالقدر. فكت

محمد إلياس الباربنكوي جزاه هللا عن المسلمين واإلسالم خير الجزاء وحققه من كون الحكم والقول 

 السديد فيه الصحة لتعدد طرقه وورود الخبر بمعناه وتوافقه مع الحق.

ه:217حمد بن أبي عاصم النبيل المتوفى سنة األوائل ألبي بكر أ 3وفي بدء كتاب  

 >                                بسم هللا الرحمان الرحيم

وال حول وال قوة إال باهلل                                   

أخبرنا الشيخ اإلمام العالم الحافظ، شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد هللا، الدمشقي،  – 1

ة عليه، وأنا أسمع في الجمعة عشرين ربيع األول، سنة ثمان وثالثين وستمائة بحلب، قال:قراء  

أخبرنا الشيخ أبو عبد هللا محمد بن أبي زيد بن حمد بن أبي نصر الخّباز الكراني، أنا أبو منصور محمود 

 بن شاذان األعرج، بن إسماعيل بن محمد الّصْيرفي قراءة عليه، وأنا أسمع، أنا أبو بكر محمد بن عبد هللا

أنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن محمد بن فُورك القّباب، أنا أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم 

 الّنبيل، رحمه هللا.

ثنا محمود بن خالد، ثنا مروان بن محمد، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن الوليد بن عبادة، 

  صلى هللا عليه وسلم يقول:عن أبيه قال: سمعُت رسوَل هللا

ُل ما َخلق هللاُ القلم"<  " أوَّ

الذي تم التمهيد بهذا من أجله هو وجوب االعتبار المسبق والدائم ألحادية هللا سبحانه أوال وأخيرا وعلى 

 مسار الخلق واألمر، كما نتلوه بقوي الداللة وأحسن الحديث من الكتاب والقرآن المجيد:

}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يغشي الليل النهار يطلبه 

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره' أال له الخلق واألمر' تبارك هللا رب 

(؛ 53العالمين'{)األعراف  
                                                           

توزيع دار الباز للنشر  -تحقيق خادم السيرة المطهرة أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول صاحب موسوعة أطراف األحاديث النبوية 

م 1891 -ه1041-1ط -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية -مكة المكرمة -دار أحمد الباز -والتوزيع
3  
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تجاج ومناط الدليل والبرهان، على فهذه األحادية هي التي نجعلها المحور والمرتكز في البيان واالح

التي هي على نقيض باطل وإفك مقولة حوار األديان، وعلى زيغ وضالل التحزبات والمذاهب الفقهية، 

ما جاء به الدين وشرعه، وما قام عليه من توحيد األمة ووحدتها، وعدم التفرق فيه شرعة ومنهاجا؛ يقول 

 هللا تعالى وقوله الحق:

واحدة فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس }كان الناس أمة 

فيما اختلفوا فيه' وما اختلف فيه إال الذين أوتوه' من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم' فهدى هللا الذين 

(.211لبقرةآمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه' وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'{)ا  

فإن نحن نظرنا إلى حديث عمران بن حصين رضي هللا عنه، وذهبنا في هذا النظر مذهب الدارس 

الحصيف، بقصد التحديد ألهم ما جاء فيه وللخطوط العريضة لمضمونه وفحواه، كان أهم ما هو مثار 

مقصد والحكمة من الخطاب، االنتباه القيمة المثيرة والعظيمة للعلم، حتى حق اعتبارها من جهة التحليل  ال

الخطاب هنا في معناه الواسع الدال على مطلق الحدث البياني، كما هو شأن السنة النبوية في كل صيغها 

البيانية القولية والعملية غير اللفظية والتقريرية. وإنه لشأن أي شأن هذا التطلع لهذه النفس وهذا العقل، 

ما دراه أن ال بشرى حقيق أن تكون كذلك إن لم يكن شأنها تطلع همه المعرفة؛ وهلل دره من عقل،  و

 وبشراها التفقه في الدين وسؤال العلم بتاريخ التكوين:

سألك عن أول اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم؛ قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ون "

 هذا األمر ما كان؟ "

يكون إال سؤاال لنفس حرة متحررة من ثقالة األرض ومن أفقها الضيق إن هذا السؤال حقا ال يمكن أن 

وما  ،وإنه لتواجد متطلع وذروة في استشراف العلم ما تجاوزها العقل اإلنساني إلى اليوم .ومن إسارها

واألسس  ،المعزولة عن شوائب الخلفيات ،نظنه في يوم من أيام الدنيا ببالغها بتلك الشروط السليمة

.ومقدماتها المسبقةالمرجعية   
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قانونية والنصوص العلمية، لهذا الحديث، وباعتبار كل معايير النقد العلمي للمدونات  ال الجانب الفقهي

نعبر عنه بأبلغ ما يكون التوضيح واإليجاز بالربط بأحوال الواقع الذي يغشى األمة في حاضرها، وبهذه 

الحادثة التي شهدتها الجامعة العربية واجتماعها الذي  تزامن مع إعالن إيران دخولها الطور التاريخي 

ن يكفي عمرو موسى األمين العام للجامعة وبدل أن يرد الفضائي بعد نجاح إطالقها الصاروخي؛  لقد كا

األسباب، أسباب تخلف الدول العربية الطائفية عن غيرها من دول المعمور وعن إيران فارس 

ظاهر كذبه، من قبيل الميزانيات المخصصة للبحث العلمي وطبيعة  بالخصوص، إلى إشكال مادي بّين

ر القوم بما لم يحيطوا به علما من األسباب والعوائق المقررات والبرامج الدراسية، وكأنه يخب

واإلشكاالت المدلهمات ، وبأسلوب وكأنه في فصل من فصول تدريس اللغة العربية وتلقين دروس 

اإلنشاء. . لقد كان يكفيه أن يتلو ويذكر بهذا الحديث، حتى يفقه القوم ويحصل العلم بأن خير ما في 

يحصل أبدا بهذا اإلصر والجمود المفروض على العقل، حرصا على الوجود هذا من بشر وبشرى، ليس 

ملك وسلطة بشروط ليس معها إال التخلف الذي يعقبه ال محالة سلب هذه السلطة بذهاب السيادة الحقيقية 

على هذا الملك. وهل ملك وسيد ولو على نفسه من ال يخطو خطوة وال يأتي أمرا حتى يأذن أولو القوة 

يات المتحدة األمريكية ومن األعضاء الدائمة العضوية في األمم المتحدة حتى؟ واألمر من الوال  

إن الواقع يقول ويشهد بأن مذهب هؤالء مناقض تمام المناقضة للحق؛ ثم إن قانون السياسة وقانون العلم 

ومن ثمة أمر واحد وقانون واحد؛ هو ترجمة على وجوه مختلفة للحق قانون هللا في الكون الذي ال يتعدد. 

إذا كانوا هم على نقيض الحق في السير بشعوبهم، فال يرجى لهذه الشعوب أن تسير على أي شعب من 

. فمسألة التصنيع على كل مستوياته في صلب 4شعب العلم والتطور المساير ألطوار الحق في التاريخ

زانية إال على مستوى حقيقتها هي إشكال سياسي وإشكال نظام، وما األسئلة المتعلقة بالبرامج والمي

ومرحلة تالية، وكل طرح على غير هذا الترتيب إنما هو دجل له موظفوه وتلبيس. وما من شك أن أي 

فقيه بأمور وأبعاد المؤسسات التاريخية يقف على حقيقة هذا اإلشكال. ،سياسي ومثقف مستوعب  

ال، سؤال الوفد من أهل اليمن في وإن المسافة الزمنية والتاريخية التي تفصلنا عن حين  طرح هذا السؤ 

، والشروط المؤطر بها ليوضح بكل قوة وليعلم أبرز ما يكون اإلعالم أن رضي هللا عنه خبر ابن حصين

خلال عظيما قد أصاب عالقة المسلمين بالمنهاج المنزل من السماء مما اعتدنا تسميته من غير استحضار 

يعة وعلم المنزلة الحقيقية والشرعية للعلم مطلقا ولعلم الطبحقيقته بالمنهاج اإلسالمي، حيث النص في 

وما يجحد بمنصوص الحقائق والحق إال مغرض في الدين، راد لما أمر به  التكوين هاهنا جلي صريح؛

ج في السياسة والسير بالناس واألمة بسبيل من عند هللا اه. منهللا تعالى، الذي ال ملك سواه العزيز الجبار
                                                           

ل والخامس بالتبع في كتابنا "ميثاق الكتاب، اإليمان بين النفي واإلثبات ": الجزء الثاني من "تذكرة انظر الفصلين الثالث واألول من البابين األو 

العلماء في الربانية والمنهاج"
4  
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ال شك، وهل في هللا شك فاطر السماوات واألرض؟ من كون هذا السبيل كفيل لردم هذه قويم. وإنه 

الفجوة وتجاوز عقدة التخلف واكتساب رهان التصنيع، ورد األصل في شأن هذه األمة من العزة 

 إذا كان العائق في ذلك نظام ما في السياسة ولو أقسموالسيادة، وإنه ليسير، وما ذلك على هللا بعزيز. و

أصحابه باأليمان الغليظة أنهم منكم، فأولئك هم أعداء التاريخ وأولئك هم الرهط المفسدون، فليس العدو 

األول الذي دهم بيوت المسلمين وروع صبيتهم بين حجور أمهاتهم، ولكنهم هؤالء النفر الذين سلبوا األمة 

ثقيلة، حرصا على السلطة عدتها المأمور بها شرعا، التي تنطبق بالواجب الشرعي في الصناعة ال

رسوله لهلل و ال شك في خيانتهم والعرش، فانقلبوا في الحساب السياسي والخوارزم التاريخي عمالء،

؛ فال شك في عمالتهم وخيانتهم التاريخية ألمتهم.تهماناألمو  

ان مما أثر للحديث الذي جعلناه منطلقا ومبدءا لحديثنا وتحليلنا. وإذا ك كان هذا من حيث الجانب الفقهي

عن اإلمام  أحمد رحمه هللا قوله بشأن سورة العصر بأن لو لم ينزل هللا تعالى غيرها لكفتهم، مع التحفظ 

ووجوب اعتبار كثير من التجوز في هذا القول، فإننا لو لم نعلم غير هذا الحديث لكفانا معرفة لخطر 

لكفى في الرد على كل من ينال من هذه القيمة العلوم الطبيعية وعلم التكوين في أمر هللا وشرعه الحكيم، و

أي كان من العالمين. وليعلم أن تقسيم العلوم إلى شرعية وغير شرعية إنما هو تقسيم بياني. ولقصور 

التصور ومحدودية النظر، مما هو للبشر خاصة الزمة، تم إسقاط وإتباع هذا التقسيم على بعد ومستوى 

ه تذكر واستحضار القولة والبين بطالنه. فالمؤمن العاقل يكفي الحكم الشرعي، األمر الجلي فساده

وهذه آيات هللا القوي العزيز من سورة براءة وسورة الحديد  ا ال يتم الواجب إال به فهو واجب'مالفقهية:'

وغيرها من سور القرآن المجيد، وأمر هللا واحد }وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا 

(34ن لهم الخيرة من أمرهم' ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا'{)األحزابأن تكو  

ثم إذا كان ال ينبغي للمؤمن أن يلدغ من جحر مرتين كما ورد في الخبر الشريف، فهذا التاريخ القريب 

عظم من عند هللا أ مة المؤمن الواحد والمؤمنةوإن حر ار، وهذه أفغانستان والعراق وغزة؛تاريخ االستعم

حرمة الكعبة لو كانوا يعلمون؛ فهذا من صلب فقه التنزيل وعلم المنهاج الصحيح، ومن يضلل هللا فما له 

 من سبيل.

في اتصال محوري بهذا الخبر واألصل الثابت الصحيح، وبغاية البناء على أحسن وأقوى ما يكون به 

فرقة للدين والمتخذة الفقهية الم الدليل، دليل دحوض وباطل مقول )حوار األديان( وضالل المذاهب

احدية والتعددية في مصدر هذا الدليل الذي خير وأنجع مناط لبرهانه هو سؤال الو القرآن عضين.

من أجل هذا المقصد والسبيل في البرهان نستهل  بعرض وجيز وخالصة لما آل إليه العلم  التشريع؛
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ف في األوساط العلمية ويشار إليه بنموذج المعاصر بخصوص تاريخ الكون وبدء الخلق مما أصبح يعر

 االنفجار الكبير.
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 الفصل الثاني

5بدء الكون ونموذج االنفجار الكبير  

     

نموذج االنفجار الكبير: األسس واإلشكاالت -0  

إن إطار دراسة بدء الكون من العلم الحديث حيزه علم الفضاء أو ما يصطلح عليه بالكوسمولوجيا. وهو 

علمي متصل بالعلوم الفيزيائية وتفرع ممتد لها، موضوعه المختص به الفضاء. هذا اإلطار  لحق

هذا  شبه نظرية نموذج االنفجار الكبير.والمجال هو الذي يحتضن ما يسمى ويطلق عليه كنموذج و

 رسم مسار نشوئهفي مبدئه، وتحديد والمادي النموذج الذي يقدم أو يتوخى منه إعطاء تفسير للخلق 

إنما هو ضمن نماذج أخرى، لكنه أصبح أكثرها شيوعا وقبوال هذا النموذج التفسيري والعلمي  وتكوينه.

في األوساط العلمية حتى بات وكأنه أمر مقرر وحقيقة علمية مسلم بها. ومضمونه وفحواه أن الكون في 

الكثافة، وذلك قبل حوالي  شديدة ةأول أمره انبثق عن انفجار عظيم من نقطة اعتبارية عالية درجة الحرار

بضعة عشر مليارا من السنين، ليتسع بعد ذلك، وتتشكل عبر حقب من الزمن مديدة وطويلة، وبفعل 

خصائصه ومميز من نقط تحوالته، لتتشكل مجراته وأجرامه ونجومه وهاالته، حتى حدود تكوين مجرتنا 

لتي يمثل فيها كوكب األرض والفلك الذي األم، درب التبانة، التي تحوي النظام والمجموعة الشمسية، ا

 يحملنا أحد كواكبها.

من ناحية التأسيس العلمي، يرتكز ويقوم هذا النموذج على مرتكزين وأساسين اثنين: األساس األول هو 

، والمرتكز واألساس الثاني ما يعرف بقانون هوبل، نسبة للعالم ننظرية النسبية العامة أللبير أينشتاي

  هوبل، القانون المجلي للعالقة بين المسافة الفاصلة عن المجرات وسرعتها. الفلكي إدوين

بيد أنه من الضروري التأكيد على كون الصفة العلمية هنا عندما نتحدث عن نموذج تفسيري للتكوين 

وللخلق المادي أساسا، فإن هذا ال يعني الحديث وامتالك حقيقة وبناء علمي خالص بالمعنى التام 

لعلمية؛ فحقيقة النموذج هنا  على الحكم الصحيح، ال ترقى إلى درجة وحقيقة النظرية، بل إنه والصرف ل

من جهة المعايير النقدية للتفكير العلمي، ال مجال أكثر إبرازا لقصور طاقة اإلنسان ومحدودية أفقه 

كون ونشأته وعلم ال ،اإلدراكي وحدود إمكانه العلمي والمعرفي من هذا المجال، مجال علم الفضاء

 ومسار تكوينه.
                                                           

 LA RECHERCHE : HORS - SERIE N 1 AVRIL19985  
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إن مفهوم الكون في علم الفضاء والفيزياء المعاصرة مفهوم نسبي غير مستقل عن الذات المدركة، ذات 

وإدراك العقل اإلنساني، وغير سابق لها؛ فهو بقول مبسط ومعنى أوضح حقيقة قائمة على التعريف 

 النظري والعقلي قبل كل شيء. 

ني رباعي األبعاد مقوس، تقوسه ناتج عن عدم تجانس وعدم مساواة الكون ها هنا هو فضاء زمكا

التوزيع الكثافاتي للمادة، العامل المولد لفعل وظاهرة الجاذبية. فالمكون التعريفي الذي يربط التقوس أو 

االنعواج الفضائي بفعل وعامل الجاذبية وبدالة انتشار المادة، هو الذي يصل هذا التعريف والتحديد 

المعادالت األساسية للنسبية العامة.بحلول   

على فرضية تماثلية الفضاء وتجانسه،  نوبقصد الحصول على الممكن من التبسيط، اعتمد ألبير أينشتاي

أي افتراض الوحدة التطابقية لجميع الخاصيات الفضائية والفيزيائية لكل نقطة من فضاء الكون في كل 

الفرضية توافقا مع طبيعة الكون بكثافته المادية، التي أمكن آن زمني. وكان أمرا طبيعيا أن تلقى هذه 

اعتبارها بحسبان المقاييس المختبراتية العلمية الحالية فراغا مثاليا. كما أن أعماال الحقة ونتائج علمية 

في تفكيره  نجاءت لتؤكد أو لتعطي قيمة ومصداقية لهذا االتجاه الذي نحاه وسلكه أينشتاي ،ونظرية

االكتشاف الصدفة ألشعة  وبحثه. لكن يبقى أهم شيء داعم لهذا اإلمكان الفرضياتي وأعظمه تأثيرا هو

، األشعة اإليزوتروبية، المتماثلة االتجاه والشدة، التي تنتشر في مجموع فضاء الكون؛ هذه العمق الكوني

لمية العجيبة والمركبة الكونية إلى أولى األشعة اآلتية من أول عمر الكون، هي التي ستكون البوصلة الع

 مراحل الكون وأول ميالده.

ولقد كانت الحلول التي جاء بها العالم البلجيكي جورج لوميتر والعالم الروسي ألكسندر فريدمان 

لمعادالت أينشتاين، قد أعطت نماذج فضائية مبسطة من الناحية الهندسية، تماثلية البنية، بحيث يكون 

الفضاء وفي كل آن نفس التقوس، لكن مع تغيره على البعد الزمني. هذه الحركية سوف تأخذ  لجميع نقاط

المرسلة من المجموعات المجراتية اكتشاف ظاهرة اإلزاحة نحو الحمراء لألشعة تزكيتها وإثباتها ب

 الفضائية، مما سيستدل به ويعتبر توسعا للكون.

أن يتخذها في آن معين، هي األشكال التي يمكن للكون  في شروط وإطار هذا االعتبار الفرضياتي، فإن

 تبعا وحسب منحى تقوسه اإلمكانات واألشكال التالية:

، ويمثل مستوياتيا بسطح كرة، وهو الشكل الذي يسند لتقوس شكل كروي منغلق ذو حجم منتهي -1

 موجب ثابت.
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طح سرج حصان، وهذا يسند لتقوس ، ويمثل مستوياتيا بسمقطعي منفتح بامتداد ال منتهي -شكل زائد  -2

 سالب ثابت.

، ويمثل بسطح مستوي ال منتهي، وهذا تقوسه منعدم.فضاء أوقليدي منفتح -3  

طبيعة هذا التعريف للكون بارتباطه بالنسبية العامة وبالجاذبية، العامل ومصدر تقوس الفضاء، تجعل من 

وارتباط بكل نواحي وجهات البناء ومستويات كثافة المادة مميزا خاصا ومحددا أساسا، له اتصال مباشر 

بنيته، وبتفسير هذه المستويات. وبطبيعة الحال فاألمر بداهي ألن الحركية ال تقوم إال بتأثير وفعل 

مجالي، والمجال هنا مولده المادة، ومن ثمة فال محدد ألبعاد هذه الحركية ولمنحاها إال خصائص المادة 

البنيوي يمثل بما اصطلح  دهذا العامل النظري والمحد التوزيع والكثافة.بالنسبة للفضاء، والتي أهمها 

)الفضائي(، الذي سيؤدي نفس العامل التشكيلي لهندسة الكون الذي سبق الكوسمولوجي الثابتعليه ب

وتبعية هذا الثابت للقيمة المحددة لكثافة المادة الكونية؛ وهذا ما  دللتقوس. لكن اإلشكال يكمن هنا في اعتما

بالتركيب له ارتباط أساس بالقاعدة التأسيسية األولى للكون، وباللحظات األولى لتكوينه، أو ما يسمى 

، الذي تم في األجزاء األولى للثانية التي تلت االنفجار الكبير المفترض.النيكليوني  

نسبة الكثافة المادية للكون إلى قيمة الكثافة الفاصلة بين ت الكوسمولوجي بكونه ويقدم تعريف الثاب

التي تقدر بحوالي ذرة واحدة من الهيدروجين في المتر المكعب الواحد. ،األشكال الهندسية للكون  

ولكي نصعد أو نعود إلى المرحلة األولى للكون، مرحلة التركيب النيكليوني، ولنفهم كذلك آلية هذا 

الصعود، علينا أن ننطلق من حيث انطلق اإلدراك العلمي. ونبدأ أوال بإعطاء تحديد وتصور ألهم 

.ثابت هوبل واألشعة الخلفية للعمق الكونيالعناصر التي تم عليها بناء النموذج، ونعني هنا بالضبط   

العلمي الذي  إن حجر الزاوية والمصدر الحقيقي لثابت هوبل هو العمل أو باألحرى الظاهرة والحكم

م بمدينة براغ واكتشافه لما أصبح يسمى 1142عام جون كريستيان دوبلير  اهتدى إليه العالم األلماني

؛ فقد الحظ أن حركية مصدر الضوء بالنسبة للمراقب  ولمستقبله تحدث تغيرا في لونه، حيث أثر دوبليرب

وذلك بمعامل تناسبي مع السرعة، أي يغدو أكثر حمرة مع التنائي، وينحو إلى الزرقة حال االقتراب، 

سرعة حركة مصدر الضوء. وهكذا حين الحظ إدوين هوبل إزاحة نحو الحمراء لألشعة الملتقطة في 

، مستنتجا الحركة التوسعية للكونرصده لألشعة الفضائية، وانتباها للمعطى العلمي ألثر دوبلير، أعلن 

مجرات بمسافاتها، هذا الرسم البياني الخطي الذي م أول نتاج بياني يربط سرعة ال1222لينشر سنة  

 سيكون ميله هو ثابت هوبل.
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وهكذا بما أن اإلزاحة نحو الحمراء دليل على توسع الكون، فهذا يعني تناسبها مع المسافة ومع زمن هذه 

 المسافة الذي أدى إلى هذه اإلزاحة، ومن ثمة ينبغي أن يكون مقلوب ثابت هوبل هو القيمة المجاورة

 لعمر الكون.

 ولكن لماذا المجاورة والتقريب وليس التساوي؟

 فذلك يرد لكون سرعة توسع الكون وحركيته ليست على إيقاع واحد رتيب.

نالحظ أن ثابت هوبل يلعب دور عامل تحديدي بنفس األهمية التي يمثلها ويكتسبها  من أجل هذا إذن

مل الكثافة المادية للكون كأحد أهم المرتكزات الثابت الكوسمولوجي كما رأينا، الذي يمثل حضور عا

 المرجعية، ليس بالنسبة لشكله الهندسي فحسب، بل وللتصورات العلمية والنظرية لمصيره.

إن أهم ما يميز ثابت هوبل هو اعتماده باألساس على المالحظة وعلى األبحاث المرصدية، وكذلك على 

االختيارات الحسابية والنظرية بعدم السماح لوجود توجيه شروط المالءمة، بمعنى توجيه المسالك و

اختالفات أو تناقضات، كأن يكون مثال عمر عنصر من الكون مجرة ما مثال أكبر من عمره، أو ما 

شاكل ذلك من عدم التوافق وضروب التناقض. وهكذا وخالل عقد من الزمن كان شريط األرقام واألعداد 

وحدة مع عشرة  73لى أن استقر و تم االتفاق العلمي على قيمة إ 50و 500واسعا جدا ومتضاربا بين  

 تقريب زيادة ونقصانا. 

 والوحدات التي تدخل في تحديد ثابت هوبل هي:

الكيلومتر، والثانية، والفرسخ الفلكي الذي يساوي واحدا وثالثين ألف مليار كلم، أي عشرة على أس  -

 واحد وثالثين كلم.

.وم بخمسة عشر مليار سنةوهكذا يقدر عمر الكون الي  

كذلك يعتبر اكتشاف اإلزاحة نحو الحمراء العامل الحاسم في إزاحة وإبعاد النموذج السكوني للكون، الذي 

دوسيتر، الذي كان هو المعتبر والمأخوذ به  مكان يطلق عليه نموذج سيتر، نسبة إلى العالم الهولندي ويليا

 إلى حدود الستينات.
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الذي سوف يكون له كما أشرنا من قبل في تحديد المنحى الذي أوجب وألزم على أما العنصر الثاني 

العقل البحث في وجهته، سيكون له إلى جانب اإلزاحة نحو الحمراء التحديد شبه الحاسم في رسم وتعيين 

كما سبقت اإلشارة إليه الذي حصل صدفة خالل بعض األعمال  فنموذج االنفجار الكبير، فهو االكتشا

دية للرصد، وذلك بمالحظة ما يشبه بالتشويشات، لكنها إلى جانب مالزمتها المصاحبة والثابتة، مثيرة العا

ببعض خاصاتها المستقرة والثابتة في قياسها، مما سيتضح معه أننا مع أشعة كونية مستقلة، تمأل الكون 

النسق الذي تم به الوصل  وليتم على ذات)إيزوتروبية(،  أشعة تماثلية بكامله وبنفس االتجاه والشدة،

: >فمن لدالة الطيفية للجسم األسودبأعمال وأثر دوبلير، التفكير والوصل بما يعرف في الفيزياء با

المعروف منذ القدم أنه عند تسحين الفلزات ومواد أخرى إلى درجات حرارة عالية جدا فإنها ُتشعُّ ضوءا 

أكثر زرقة. واتضحت أسباب ذلك، من حيث مرئيا، وكلما كانت درجة الحرارة أعلى صار الضوء 

الكيفية على األقل، في منتصف القرن التاسع عشر مع تطور فهم واستيعاب كل من الديناميكا الحرارية 

مغناطيسية. فالضوء ما هو إال اضطراب كهرومغناطيسي يولده اهتزاز شحنات -والنظرية الكهرو

ادة االهتزاز، وبالتالي إلى تعاظم شدة اإلشعاع؛ كما وينتشر في الفضاء. وتؤدي الحرارة العليا إلى زي

 تحدث إزاحة نحو ترددات أعلى.

وفي خمسينات القرن التاسع عشر استطاع جوستاف كيرشوف المتخصص في العلمين المذكورين أعاله 

أن يتوصل إلى اكتشاف بالغ األهمية: اعتبر وعاء أجوف جدرانه محفوظة عند درجة حرارة ما. من 

لهذه الجدران أن تكون قادرة على ابتعاث وامتصاص إشعاع كهرومغناطيسي. وبالرغم من أن  المتوقع

التركيب الذري لم يكن معروفا تماما آنذاك إال أنه    كان معلوما أن المادة تحتوي على شحنة كهربية 

شعاع بصورة ما، وأن اهتزاز شحنة كهربية يؤدي بالضرورة إلى ابتعاث إشعاع. وبالعكس يسبب اإل

الساقط اهتزازا يؤدي إلى امتصاص طاقة اإلشعاع، وبالتوازن بين االبتعاث واالمتصاص سوف يمتلئ 

الوعاء األجوف بإشعاع كهرومغناطيسي تتحرك موجاته في كل اتجاه ممكن وتشمل كل ترددات الطيف. 

أن تكون أوضح كيرشوف باستخدام برهان ثرموديناميكي بسيط ولكنه بارع، أن شدة اإلشعاع يجب 

إيزوتروبية )متماثلة االتجاه أي تكون األشعة متحركة بالتساوي في جميع االتجاهات( ومنتظمة على كل 

اإلناء )أي نفس الشدة عند كل نقطة من الجدران( واألكثر دهشة أنه أوضح أيضا أن طيف اإلشعاع، أي 

منها الجدران. شدة طاقته كدالة في التردد يجب أال تعتمد مطلقا على المادة المصنوع  

ليكن   u هي كثافة الطاقة اإلشعاعية )أي الطاقة لكل وحدة حجم( في وحدة ترددية عند ترددw وحيث .

 أن ال تعتمد على طبيعة الجدران، فالبد أن تكون دالة كونية:

في التردد ودرجة الحرارة فقط .   U=u (w, T)                                
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الطيفية >>لجسم أسود<< دالة كونية، فإنها تنطوي بال شك على قدر من األهمية ونظرا ألن هذه الدالة 

األساسية، ال يتعلق فقط ببحثها تجريبيا، ولكن أيضا بفهمها نظريا بدقة. لقد استغرق هذا الفهم الدقيق 

6حوالي أربعين سنة لكي يظهر إلى النور، أو باألحرى لكي يبدأ في الظهور<  

الكونية ألشعة العمق الكوني تدل إذا على حصول شروط توازن في مرحلة سابقة بين هذه الدالة الطيفية 

أيضا اإلبعاد أو تأكيد هذا  ر. وكان من هذا األمنالمادة والطاقة، وفي درجة حرارة وكثافة جد عاليتي

مستقرة.اإلبعاد لكل النماذج الثبوتية والسكونية التي كانت تقتسم إمكانها االحتمالي مع النماذج الال  

م، مبدأ مرحلة جديدة في علم 1245وهكذا يعتبر اكتشاف أشعة العمق الكوني وتاريخ هذا االكتشاف عام 

 الفضاء، كما سيمنح مختبر الفيزياء الدقيقة قيمة علمية وعملية لم تكن له من قبل.

قسم من  مناسبة عمليا ونظريا لتفاعالت نووية يكون فيهاالمادي  -إن شروط هذا التوازن الطاقي

البروتونات والنوترونات قابل للتحول إلى عناصر خفيفة كالهليوم والدوتيريوم، النظير الثقيل 

ن هذه العناصر واستقرارها لن يتم باعتبار الشروط األولية للكون تبعا لهذا النموذج  للهدروجين. لكن تكوُّ

قصى الدرجات التي ال يبقى إال مع االنخفاض النسبي للحرارة، التي كانت في أولى اللحظات في أ

كلفين بحيث ال يمكن حصول أي استقرار تركيبي بفعل الحركية  32أس10للحرارة معنى فوقها، حوالي 

 الحرارية، التي لن تضمحل ويتغير أمرها إال مع التوسع الكوني وتمدده.

نوترينوات وأزواج نلفيه يتكون من الفوتونات والنوترينوات وضد المن عمر الكون  فقبل الثانية األولى

اإللكترونات والبوزيتونات والنيكلينوات أي البروتونات والنوترونات؛ كل ذلك في توازن حراري بحيث 

تكون التفاعالت في كال االتجاهين. وحينها كانت الفوتونات والنوترينوات هي الحاملة لجل الطاقة 

التوازن بين البروتونات والنوترونات  المتواجدة؛ وهذه األخيرة، النوترينوات تلعب دور المحافظ على

 على صيغة:

بروتون+ إلكترون         نوترون + نوترينو               

 هكذا يبقى عدد البروتونات والنوترونات شبه متساو.

 

                                                           
141عالم المعرفة. ص  -ترجمة د. أحمد فؤاد باشا -تأليف سام تريمان -من الذرة إلى الكوارك 
6 
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)عشرة ماليير كلفين( ويحدث الالتوازن.  10أس10تهبط الحرارة إلى ولكن مع نهاية الثانية األولى  

نوترون أكبر من كتلة البروتون فسيتم تعويض النقص بارتباط واتصال البروتون مع وبما أن كتلة ال

 ىاإللكترون دون الذهاب إلى حدود وإحداث أو إنتاج النوترون، ومن ثم فمع االنتقال من الثانية األول

وني، يتوقف تدخل النوترينو في التفاعل مع المادة، ذلك أن زمن هذا التفاعل أكبر من زمن التوسع الك

 117وبهذا يحصل تقلص عدد النوترونات بالنسبة للبروتونات ألنها تتحول إليها بعمر يقدر بحوالي 

 ثانية.

إذن فبعد الثانية األولى من االنفجار الكبير ال يمكن ألية نواة مركبة أن تتكون، ألن أول العناصر و 

التكوينية الدوتيريوم، وهو من نظائر الهيدروجين الذي تتألف نواته من بروتون ونوترون، الزال يبحث 

شة، ال تصمد مع وجود عن استقراره، فالصلة والرابطة التي تجمع بين لبنتي نواته الزالت ضعيفة وه

ولن يتوقف هذا الفعل التدميري للفوتونات إال مع ضعف الفوتونات الذين يملكون القوة لتدميرها ونسفها، 

وانهيار طاقتها النسبي بفعل انخفاض درجة الحرارة بعد أكثر من مائة ثانية من عمر الكون، ومعه يبدأ 

 عصر التكوين، تكوين نوايا أولى الذرات الخفيفة:

أي نفس عدد البروتونات، وهو بروتون واحد واختالف الهيدروجين ونظيريه الدوتيريوم والتريتيوم، -

. 2و1و 0عدد النوترونات التي عددها  

ببروتونين ونوترون أو نوترونين. الهيليوم-  

بثالثة بروتونات وأربع نوترونات. الليثيوم-  

بأربعة بروتونات وثالثة نوترونات.البيريوم -  

، وبسبب تفككها السريع فسوف يتأخر تكوين العناصر 4عدم استقرار التفاعالت مع الهيليوموبسبب 

الثقيلة )الفلزات(، التي هي المادة األساس في تكوين النجوم والمجرات، إلى ماليير أخرى أو بضعة 

زيع الكثافاتي التكوين الذي يعطى فيه للجاذبية الناتجة عن انعواج الفضاء بتغير التوماليير من السنين، 

للمادة في نقاط معينة من الفضاء، لتتجمع محيطات وهاالت هوائية، فتصبح كثافتها وضغطها أكبر مع 

الزمن لتعطي اتحاد ذرات الهيدروجين ولتتكون الجزيئات؛ والنعدام أي مصدر حراري فإن الغاز يتكثل 

حقيقة الركن األساس في تفسير هذا أكثر فأكثر ليعطي ميالد النجوم، فيعطى للجاذبية من أجل هذا كله 

 التكوين.
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لننظر إذا إلى هذه البوثقة االنفطارية، إلى هذه اللحظات األولى للكون التي تلت مباشرة االنفجار الكبير، 

والتي كانت مسرحا لما يسمى بالتركيب النيكليوني للكون، والذي يعتبر إلى جانب األشعة المتحررة مع 

مد وعليه يؤسس تشكيل الكون وتفسير هذا التشكيل؛ هذه األشعة التي لن تكون نهاية حدثه أهم ما يعت

م( المنظور إليها عند أهل العلم بمثابة رسالة منطلقة من 1245سوى األشعة المكتشفة حديثا وصدفة )سنة

نهاية الطور األول للكون، ومن سطحه وغشائه بعد انخفاض الحرارة وانقالب الغلبة لجاذبية المادة 

بروتون، التي كانت من قبل مع العلو الكبير لدرجة الحرارة لصالح الضغط الحائل دون هذا االرتباط. لل

 -وإنما كان هناك، حتى ال نعني هنا أو يذهب المعنى إلى رجحان قوة الضغط، كان هناك توازن طاقي

 مادي.

التوازني األول، هو أن والذي يستفاد و يؤخذ به في ظاهر المعطيات والنظر من هذا الطور التركيبي 

أي البروتونات  عدد ذرات الدوتيريوم تتناسب وتتبع عدد النيكليونات، التي يطلق عليه إسم الباريونات،

المتواجدة حينها. وبالتحديد والتعبير األصح كثافتها في هذا الحين، أي وقت التركيب والنوترونات 

مع بين المعطيين، معطى التوازن الحراري األول، النيكليوني. وبالطبع فهذا يفهم ببساطة من خالل الج

 ومعطى بنية الدوتيريوم من بروتون ونوترون.

باريونات على عدد الفوتونات كما أن أهم ما يستخلص ويستمد من هذا التناسب التركيبي، هو نسبة عدد ال

ألن المعتبر عمليا ، وعمر البروتون أكبر من عمر الكوني سيبقى ثابتا مع اتساع الكون، وذلك لكون الذ

وحسابيا في عدد الفوتونات هو المحمل باألشعة الخلفية للعمق الكوني، أي بإهمال النسبة المتواجدة في 

 الفضاء.

لكن ومن خالل البيانات المحصل عليها فيما يخص النسبة الباريونية، وبالخصوص في مقارنتها مع 

التي تضاربت التحاليل مادة المعتمة أو الالمرئية، بال المادة المرئية، تحتم طرح ما اصطلح على تسميته

واختلفت أقوال العلماء والباحثين بشأنها، مما تجلى واتضحت به حقيقة محدودية اإلنسان وقصور كفاءته 

العلمية، حيث تبين أن ماهية الموضوع ومكوناته ليس مما هو مذلل ويسير التناول والمطاوعة لآللية 

صى مبادئه التفكيرية والعلمية. من ثمة لم يكن من مدخل علمي سوى المقاربة اإلدراكية لإلنسان، وألق

الوسائطية باعتماد آليات ووسائط غير مباشرة، بقصد إيجاد تفسير وإزاحة االختالفات الحاصلة بين 

االستنتاجات الحسابية والبيانات المبنية على المالحظة. ومن أهم هذه الوسائط ظاهرة العدسات الفلكية 

لتي تلعب دورها وتمثلها المجموعات المجراتية بفعل أثرها الجاذبي، وخاصة األهم هنا أثر هذه الجاذبية ا

على األشعة المنبعثة من مصادر خلفية لها، أي استنباطا على صور هذه المصادر. ومنه نستطيع 
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ن المحددات التوصل إلى معلومات ولو نسبية ومحدودة، حول التوزيع الكثافاتي للمادة وغيرها م

 والثوابت، كالكثافة الضوئية المرئية.

وهكذا تم من خالل ظاهرة العدسات الفلكية هذه، ومن خالل النتائج المستخلصة الحصول أو التواجد أمام 

حقيقة ونتيجة غير منتظرة، أو على األقل غير مريحة بالنسبة لمحصول وأفق العلم اإلنساني، وهي أن 

يونية، أي ال يمثل البروتون المادة المرئية أقل بكثير من المادة غير المرئية، وأن هذه األخيرة غير بار

.بالمائة 20نسبتها من المادة الكلية للكون هي المثير أكثر في هذا هو أن و والنوترون لبنات بنائية فيها.  

إذا وقفنا مليا وأردنا أن ننظر بتأن  إلى مرحلة وتفسير طور التكوين لألجرام السماوية )الفضائية( 

والنجوم والمجرات والهاالت الفضائية بمختلف ماهية تكوينها، فهذا النظر ينبغي له أن يتموضع مسايرا 

في حقيقة األمر هي لتاريخ األبحاث والمعطيات الحاصلة بخصوص هذا الحقل العلمي، والتي تعتبر 

المنظور به أو المنظار الذي على أساسه يتم إصدار األحكام والمقوالت العلمية وكأنها بيان لها ولسان. 

وهذا طبعا هو روح الحقيقة االبستمولوجية التي مرجعها الحق الذي يقوم عليه أمر السماء واألرض وما 

.بينهما  

العلماء، حين يطرح أو طرح ألول وهلة سؤال تكون  إن التفسير األولي لإلنسان، ونعني هنا طبعا

التكتالت الكبرى للكون من المجرات والنجوم وغيرها، كان تفسيرا مجمعا عليه، وهذا اإلجماع إنما هو 

من قبيل المجاز اللغوي بعالقة تحصيل الحاصل، ألن النسبية العامة التي هي بحق اإلطار العملي لنموذج 

فأهم  على األخذ بها.طر لمجمل التفكير العلمي باعتبارها نظرية مجمعا ومتفقا االنفجار الكبير، والمؤ

كان التفسير  فيه الفعل الجاذبي. وبناء عليه تقوسالمرتكزاتها هو اعتبار الفضاء رباعي األبعاد، عامل 

المعبر عنه األول، هو أن طور التكوين التكتالتي بدأ بحدوث تغير في التوزيع الكثافاتي للمادة في الكون 

عية يزداد ويتراكم حجمها وكتلتها بفعل الجاذبية المستمر. التموج بلفظ ، مما نتج عنه توليد نقاط تجمُّ

وعليه وتبعا للعوامل والتفاعالت البينية المصاحبة، وبقوانين محصلة رياضية، يتم بناء تفسير الحركات 

و حول نفسها.النسبية لهذه األجرام، سواء في حركتها حول بعضها البعض أ  

لكن البد من اإلشارة إلى ما يشبه المفارقة بشأن المسلك اإلجرائي الذي أقدم عليه أو عمد ولجأ إليه ألبير 

أينشتاين بهدف الحصول على أدنى مسافة نحو الحلول، وذلك باعتباره وافتراضه تماثل الكثافة الكونية، 

أوال كنقض وإخالل بالمرتكزات البنيوية للتحليل،  أي تطابقها في كل الفضاء الكوني. وهذا وإن نظر إليه

فإنه ينم عن ثقة علمية يبرزها هنا االنتقال الكلياني للعقل من حيز وبعد للسؤال إلى حيز وبعد آخر بسؤال 
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مستقل عن األول. وهذا ال شك له عالقة بكون االهتمام باألبعاد كثيرا ما أعطى حقائق ونتائج مستجدة 

.اني وعقله والمفكر فيه لديهعلى اإلدراك اإلنس  

اإلشكال الذي سوف يعترض أو سينبثق عما أمكن تسميته بالتفسير الجاذبي، هو ما كان نتاجه وتبعاته 

النظرية ما أشرنا إليه من الخلوص إلى القول بوجود مادة غير مرئية، حيث ظهر من خالل صورة أشعة 

اقة بعد حوالي ثالثمائة ألف سنة من االنفجار الكبير العمق الكوني التي انطلقت بعد انفصال المادة والط

فقط، وباعتبار أن المكونات المادية التي كانت مشكلة ومرتبطة بها من إلكترونات وبروتونات 

ونوترونات هي نفسها التي ستكون لبنات بناء الكون ومادته، وبالتالي فهي من جهة مساهمتها ونسبها 

ادة الكون؛ لقد ظهر من خالل اإلمكانات المرصدية األولى المخصصة العامل المحدد للتوزيع الكمي لم

لقد ظهر عدم التناسب بين المعطيات العددية  -كوبي -األمريكي كالقمر االصطناعي لدراسة هذا الشأن،

لمكونات المادة هاته المؤسسة والمشكلة للتركيب األولي واالختالل الكثافاتي التغيري، مما دفع إلى القول 

د عنصر أو عناصر أخرى قد ساهمت في هذا التغير واالختالل للكثافة، عنصر ليس من المادة بوجو

المادة المعتمة أو الباريونية. وبالنظر إلى كون هذه المادة غير مرسلة ألي إشعاع فقد اصطلح عليها ب

تلة ومادة الكون هي ، وكما أشرنا إليه، فإن كونها تمثل نسبة تسعين بالمائة، يعني أن جل كالمادة السوداء

 مادة ال مرئية.

وبحسبان الشروط والمعطيات، وعلى أساس المرتكز البنائي والنظري، المتمثل في البروتون وفي كتلته 

تحديدا، وباعتبار ما رأيناه من أن الثابت الفضائي)الثابت الكوسمولوجي( المنطبق بالثابت الممثل لعامل 

لثابت المركزي الذي عليه مدار كل شيء وكل خصائص ومكونات الكثافة المادية للكون، يكاد يكون ا

النموذج، وأحكامه واستنتاجاته النظرية والرقمية المرتبطة بعمر الكون وبتاريخه، وبهيئة مسار هذا 

؛ فتبعا لهذا التأطير األولي ولطبيعة ومنحى التفكير اإلنساني العلمي إن ذهبنا في تأصيل التاريخ التكويني

العلم والتفكير العلمي هاهنا، تبعا لهذا التوجه وهذه المنهجية التفكيرية والتحليلية، سنكون  معنى وجوهر

:المادة غير الباريونية المعتمةأمام احتمالين بخصوص هذه   

كمادة يكون عنصرها أخف كتلة من البروتون مع عدد وكم كبير على أساس مقياس االحتمال األول 

 الموازنة الطبيعي؛

بمادة عنصرها أثقل مع كم أقل. ل الثانيواالحتما   

. المادة السوداء الباردة، وعلى الثانية إسم المادة السوداء الساخنةفأطلق على األولى إسم    
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بيد أن المضي والمسار قدما مع هذه التفرعات، التي تبقى في أصلها وحقيقة أمرها تابعة ومفروضة 

شيء من الصفات والمسميات، لم يخلص إال إلى مناحي  بطريقة التفكير اإلنساني، ولو أطبق عليه ما

. وهكذا نجد الباحث والعالم الروسي اية التي هي الهدف والمقصد األوليأكثر تعقيدا، وأبعد عن الغ

ياكوف زيلدوفيتش الذي تبنى احتمال المادة  السوداء الساخنة، رأى أن كتلة عنصرها يعطي للكون كثافة 

رجة، وقطرا تغييريا ينتهي للقول بالسبق التكوني للمجموعات المجراتية األكبر، مساوية قيمة الكثافة الح

وهذا ما ظهر نقضه بمالحظات مرصدية ونتائج تثبت تواجد أو تكون مسبق لمجرات أو قسم منها ذات 

الشكل النقطاتي وفي مرحلة متقدمة من التاريخ وقدم سحيق من عمر الكون التليد، خاصة أو كما هو 

ة للكوازارات المتميزة بنشاطها وشدة لمعان أنويتها، وذلك ما يرمز ويدل عليه إسمها المركب من بالنسب

 كلمتي الشبيه والنجم )ترجمة الكوازارات: الشبيهة بالنجوم(.

االحتمال الثاني سيعرف نفس المصير لعدم توافقه مع المالحظات المرصدية، مما ألزم العقل العلمي 

عن مخرج أو مخارج لهذا المسلك أو المسالك المسدودة، ليعطى لها طبعا بقصد  مكرها التفكير والبحث

حفظ وإبقاء الصفة العلمية على هذه الممارسة المعرفية والتفكيرية، التي بالرغم من اعتمادها على 

طى القانون الرياضي والمسلمات الفيزيائية المتمتعة بنسبة من المصداقية، تبقى أشبه بلعبة المتاهة، ليع

تحتم اللجوء وتفتق هذا العقل على مفهوم  لها سهم السماح بالتداول العلمي ومتاعه االصطالحي وغيره،

مما اختص وتميز باالزدواج المعاييري، االختالالت الهندسية وقبيلها،  الفيض ومفهوم أو شبه مفهوم

التحديد واإلبهام الحاصل والجمع بين إمكان أو احتمال للمشروعية واالعتبار من جهة، ووجود عدم 

والمسيطر من جهة ثانية. ويكفي في هذا الوصف والحكم أن يتم البناء على مرتكزات مفاهيم هي بدورها 

أكثر إبهاما وضبابية، وأضيق زاوية على معيار التحديد الذي هو األساس الصلب ألي بناء علمي، بل 

، التي إشكال األفقحال ما يعرف بمسألة وولمعنى وحقيقة التعريف ومصداقيته حتى. وهذا هو شأن و

مفادها أنه باعتبار سرعة الضوء السرعة القصوى، وباعتبار سرعة تمدد الكون كذلك، فإن المواقع 

الفضائية المنفصلة سببيا، أي بتأثير سببي، ال يمكن لها أن تتبادل اإلشارات منذ االنفجار الكبير. كما أنه 

الطاقي تقل بكثير عن  -س هذه المواقع المنفصلة عند االفتراق الماديمن خالل الحسابات، تبين أن قيا

الطول والقياس الالزم لحصول اختالالت كثافية من شأنها أن تؤدي إلى عملية التكوين المجراتي، كما 

هو في احتمال المادة السوداء الباردة الذي سلفت اإلشارة إليه. ومن ثم خلص االستنتاج واستقر القول بأن 

رغم أنف  فتم اللجوء القصري إلى القول بمفهوم الفيض، در التغير الكثافاتي ليس على البعد السببي،مص

يتم به قبول ومن بعده مفهوم النفق الطاقي، القريب من مفهوم الطفرة،  التعريف اإللحادي للعلم عندهم،

ية كلية يحصل بموجبه، وفي بحصول انتقال غير معهود في الظواهر والقوانين الفيزيائ )اإليمان التسليم

لحظة معينة تمدد تقلبات أو اختالالت كمية )كوانتية( لتتجمد وتستقر في شكل وصيغة اختالالت على 
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مستوى الطاقة، ذلك أن طريق تغيير كثافتها بسبب االختالالت الطوبولوجية )الهندسية الالكّمية( أو 

ال المادة، بتغيير خاصة من خاصاتها كالتماثل الهندسية إنما يتم باالنتقال من طور إلى طور في أحو

  الجزيئي وغيره.

 

النموذج الديراكي النظير والبديل األقوم لنموذج االنفجار الكبير -1  

رغم هذا الثقل الذي حاول نموذج االنفجار الكبير أو الذي أعطاه إياه الباحثون والعلماء، فإن فريقا منهم 

جوا نهج اإلّمعة السائر حيث سار الركب، من دون اقتناع وال وقفوا موقف المعترض، وأبوا أن ينه

نسبة للعالم  لديراكيين،فحص علمي بين. هؤالء المعترضون أو هذا الفريق  من العلماء أمكن تسميتهم با

م، صاحب التحليل المنتج للعناصر ذات 1233الحائز على نوبل عام بول ديراك الرياضي البريطاني 

تي تم استبعادها من طرف الجمهور من العلماء، ومن غير علة وال أساس علمي وال الطاقة السالبة، وال

حال الطاقة السالبة نظري، ولكن فقط للحفاظ على نموذج االنفجار الكبير. والحق أننا نلفي في اعتبار 

لتي لم يرد لحزمة من القضايا واالختالالت الحاصلة في نموذج االنفجار الكبير، القضايا واألسئلة العالقة ا

بشأنها شيء وال أعطي بصددها تفسير، وإنما تم إهمالها وتجاوزها في نقض متوافق عليه بين أنصار 

النموذج، نقض للعلمية ولمعاييرها، التي وحدها تكسب البناء حقيقته وصبغته العلمية، من مثل قولهم 

ومرحلة، وإنما في االنطالقة  باالنتقال الطفروي أو الطفرة وقولهم بمفهوم التضخم، وليس بأية نقطة

واالندفاعة االنبثاقية التكوينية األولى، كحل للمأزق وخروج من المسد اإلشكال، وهذا ال يليق بمجال 

 وبباحثين في هذا المستوى والحقل العلمي، وما هو أيضا من حقيقة وصبغة الممارسة العلمية في شيء.

ون لنموذج االنفجار الكبير من  جهة مصداقية حيثياته وكذلك من جملة القضايا وأهم ما يطرحه المعارض

ومكوناته النظرية، هو أنه إذا ما اعتبر المنحى الصعودي للحرارة مع الصعود عبر الزمن إلى أولى 

لزمها أن تتصاعد، لتنتقل  كلفين 2،73أشعة العمق الكوني التي هي اآلن حرارتهالمراحل ومبدئها، فإن 

نحو األشعة السينية ثم األشعة الكمية )جاما(، بما يعني أنها ستصبح قادرة على إلى ما فوق البنفسجي ثم 

نسف وتدمير كل الذرات المتكونة والمستقرة مما سيحرر باريوناتها )البروتونات والنوترونات( ثم لتشقق 

هذه األخيرة وتنسف بدورها، ليكون بزوغ ومشهد ميالد الكواركات. وهنا نصبح خارج مجال حدود 

فاءة المختبرات العلمية.وك  

إن نموذج االنفجار الكبير ال يعتبر الطاقة إال موجبة وال يعتبر من العناصر إال ما كانت طاقته موجبة. 

ولكن قوة االعتبار العلمي للطاقة السالبة أنه ال يزيح وال يعدم وجود الطاقة الموجبة، ووجودهما يكون 
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العامل التأثيري هنا فهو رد التمدد واالتساع الكوني إلى  أما من جانبدوما باعتبار حصول توازنهما. 

وليس األمر الضغط الناتج بفعل الطاقة السالبة والجزيئات التي تحملها، أي إلى هذا الضغط السالب، 

 محتاجا لحدوث أي انفجار.

يتوافق مع اتجاه هذا االتجاه المغاير في تفسير بناء الكون والمؤسس على الحقيقة المبدئية للضغط السالب 

هذا القول الذي ال مرية يتفق . السكونية للكون-بالخلق المستمر والمتجدد للكون ونموذج حالة شبه القول

مع ذروة ومنتهى ما بلغته الفلسفة اإلنسانية في سؤال الوجود ككل، بدءا من هيئة عالم المثل عند 

. وبالفعل لحق أنه سبحانه وتعالى الحي القيومأفالطون إلى ما بعد ابن سينا، وتحديدا إلى حقيقة ويقين ا

هناك وقائع ومالحظات مرصدية فضائية وفلكية تدعم هذا المنحى والنموذج البديل، النموذج الديراكي إن 

جاز تسميته كذلك، وتبطل بالتالي تعميم القول باالنصهار واالنجذاب المادي التكتلي في أصل وتكوين 

عامل الجاذبية الناتجة عن تغير الكثافة المادية للكون، حيث تم رصد أجرام الفضاء والمجرات بفعل 

حاالت فضائية وحقائق تثبت وحتى يومنا هذا حدوث وانبثاق مجرات عن دفع نفثي من نواة مجرة أم، 

في مجموعة العذراء. إال أن أنصار نموذج  17المجرة مالتي انبثقت حديثا من   14لمجرة مكمثال ا

ورغم هذه الحقائق أبوا إال غض الطرف، إهماال غير مبرر علميا، حفاظا على ما  االنفجار الكبير،

 شيدوه وما راكموه في هذا البناء والنموذج المشيد.

إن الجزيئات ذات الطاقة السالبة بنزعتها االنبثاقية من المجموع التوازني مع موجة الطاقة، تترك فائضا 

الثقب  وفي درجة عالية للكثافة يصبح المجال على مثل وحقيقةمن هذه األخيرة مما يخلق مجاال جاذبيا. 

، فعندما يكبر هذا المجال يمنع الجزيئات سالبة الطاقة من االنفالت واالنفصال، ليحصل كرد فعل السوداء

كما رأينا في حالة ومثال المجرتين للدفع النفثي معاكس ضغط قوي هو ما يرى األصل المفسر والمحدث 

جموعة العذراء.في م 14وم 17م  

، أي القول بالضغط السالب، يقدم لنا اعتماد الجزيئات ذات الطاقة السالبةوهكذا نخلص إلى كون القول و

ويعطينا تفسيرا تكوينيا لألجرام الفضائية وللمجرات ومجموعاتها، وهو من بعد ذلك ال يترك إشكاال أو 

تفسير العلمي الواضح والمقنع، كسؤال غموضا في جانب من الجوانب المثارة والمطلوب تفسيرها ال

 االندفاعة اإليجادية والخلقية األولى، وكذا إعطاء تفسير لظاهرة الثقب السوداء.

لنموذج االنفجار الكبير اإلفراط في المعتمد النظري التأسيسي للنموذج،  اعتراضات الديراكيينومن أهم 

ي المتعلق بالوهلة والمرحلة التي تلت مباشرة الصغرى في القياس الزمن-خاصة في األبعاد القياسية جد

االنفجار المفترض. وأيضا تمت مالحظة إزاحة نحو الحمراء قوية جدا لمصادر لألشعة السينية منبثقة 
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)ترجمة صوتية مقابلة للحروف الالتينية(، ولكن تم  4251مجرة ن ج سعن دفع نفثي لمجرات قريبة ك

الحظة دون تفسير.اإلسقاط العمد في االعتبار لهذه الم  

وذلك فيما انبثق لديه من ضد أو نقيض المادة،  كان بول ديراك أول من أبصر وانبثق لديه حقيقة وجوهر

حلول للمعادالت التعبيرية عن الميكانيكا الكمية النسبية، حيث برزت بالنسبة لنفس الكتلة والعمر حلول 

هذه الحقيقة الوجودية، ولو بصعوبة وبصفة تدريجية  ثنائية وتقابلية في الشحنة. وقد تم بالفعل التحقق من

وبطيئة، سواء من خالل تأكيدات الجهود واألعمال المرصدية لألشعة الفضائية، أو من خالل البحث 

والتحليل المختبراتي المباشر، الذي الزال يقوم أمامه عائقان بارزان ومهمان: أولهما عدم استقرار 

ا لالستقرار المكوناتي، والثاني وهو العائق األهم صعوبة استيفاء شرط مكوناتها أو العمر المحدود جد

 الطاقة المرتفعة جدا، التي تبقى بعيدة عن طاقة وكفاءة المختبرات المتوفرة حاليا.

من بعد هذه البحوث واالجتهادات أصبح محصال اليوم في الفيزياء الجزيئية الدقيقة وتقرر أن للمادة اثنتي 

( هي أساس  بناء البروتون 4؛ منها ست )الفرميوناتة بنائية أطلق عليها إسم ( جزيئ12عشرة )

( في األساس البنائي لإللكترون ولكل النوترينوات وتسمى 4، وست )الكواركات والنوترون وهذه تسمى

. كذلك هناك جزيئات تابعة في اعتبارها وتصورها ألنواع القوى الفيزيائية، كممثلة للفعل اللبتوناتب

الجزيئات  الفوتونات، البوزوناتوجودي لهذه القوى وسائط وحاملة ألثرها، وتسمى هذه الجزيئات بال

( الحاملة )الكرافيتونات الجذبيات الضوئية الحاملة لفعل القوى الكهرومغناطيسية، والجزيئات الجذبية

ناء البروتون والمجسدة لفعل قوى الجاذبية، والجزيئات العاملة في إلصاق الكواركات ببعضها لب

.الكليوناتوالنوترون وتسمى   

المادة. كما -وهذه الجزيئات التي تسهم كلبنات بنائية للمادة، مقابالتها أو ضدها هي اللبنات البنائية في ضد

ترتبط بمدى ثبات وأمد عمر هذه الجزيئات واستقرارها؛ ومن ثم القيمة البنائية  أنه جدير بالعلم كون

ي يعتمد عليها الكون في بنائه وفي شرط استقرار هذا البناء؛ وهما كواركان اثنان أربع منها فقط هي التف

؛ فالكواركان هما األساس البنائي للبروتون بصيغة لبنتين من لون أو كوارك واحد واإللكترون والنوترينو

د، فإن  -يولبنة واحدة من اللون والكوارك اآلخر. فإذا رمزنا للونين والكواركين على التوالي بحرفي:

.ي ي دهي: البروتونبنية   

-المادة يطرح السؤال الموضوعي والمهم، وهو كيف انزاحت ضد-بالطبع مع التحقق في وجود ضد

 المادة وبقيت الهيمنة في الكون وفي بنائه للمادة فقط؟
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الجوانب هذا السؤال نجده متصال أيضا بإشكال وسؤال آخر له أهمية كبرى، بقي عالقا رغم ما شهدته 

األخرى في هذا االهتمام العلمي من نتائج وتقدم نسبي، وهو إشكال وسؤال العلة األولى لمبدإ اإلخالالت 

الكونية التي يقوم عليها ويتأسس التفسير الجاذبي للتكوين التكتالتي المادي للكون، والتي لها اعتبارها 

ن بخصوص اإلشكال البياني لهذا العلمي والفرضياتي إلى جانب فرضية الفيض، مع تحفظ إلى حي

لخلق، والذي أغرض فيه المغرضون.المفهوم، اإلشكال المتصل تحديدا بحقيقة ا  

التي اعتبرها العالم الفيزيائي  الشروط الثالثة بالنسبة لهذا السؤال، فإن أهم ما يطرح أو ما ُطرح هو

في الكون، وهي تماثل الال وجعلها إطارا شرطيا لحصول وحدوث فأندري ساخروالروسي الشهير 

 الشروط الثالثة التالية:

 1:3بالنسبة للبروتون والنوترون، أي + 1الذي يساوي+وجود تفاعالت قادرة لتغيير العدد الباريوني  -1

 1-، و1بالنسبة للبتونات، التي بالعكس عددها اللبتوني هو+ 0لضدها أو مقابالتها، ويساوي 1-للكوارك و

 بالنسبة لمقابالتها.

المادة.-وجود سلوك وتعامل مختلف للتفاعالت مع المادة وضد-2  

.مخالفة التماثل المرافق-3  

ويمكن اختزال أو االقتراب من فهم حدوث االختالالت التماثلية، بحصول تغيرات على مستوى مادة 

الكون، بحدوث تفاعالت في اتجاه أو باألصح في منحى معين من غير ثبات الشروط لحصول التفاعل 

العكسي الموازن، بسبب ونتيجة للتغير واالنتقال عبر نقطة حرارية مميزة معينة؛ والصور المثالت 

القريبة والموضحة في ذلك التحوالت التي نراها في طبيعة الهليوم في الدرجات الحرارية الدنيا، وأيضا 

 في حالة أو تغير أحوال وجود الماء.

 

د المجراتمن بذرة االختالل الكثافاتي إلى ميال -3  

مهما يكن من اختالف العلماء والفرضيات في شأن وسؤال العلة األولى لالختالل الكثافاتي للمادة، التي 

يكفي أن تكون نسبتها جزءا مئويا، أي واحد بالمائة، ليحصل ويحدث المبدأ أو النواة الفعلية والبذرة 

وني. وطبعا تبعا للفرق بين األولى للتكتل المادي؛ وهذا االختالل مجسد وله أثره في أشعة العمق الك

معدل الكثافة الكونية وكثافة الفضاء الصغير مصدر ومولد االختالل، سيكون اتساع هذا األخير أبطأ مما 
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سيؤدي إلى مزيد من التراكم والتكتل المادي؛ وعند بلوغ كثافة مادية قصوى سيزداد التراكم والتكتل حدة 

فة والكتلة حتى درجة غلبة قوة االنجذاب الداخلي على قوة وسرعة، األمر الذي سيؤثر بدوره على الكثا

التوسع. وتبعا ألقوال العلماء واستنتاجاتهم فإن تسعة أعشار كتلة الهالة ليست باريونية، ومتميزة بحفاظها 

على طاقتها الحركية، والعشر المكمل الذي تمثله المادة الباريونية هو الذي يفقد حرارته ويتجه تكتليا نحو 

داخل والمركز.ال  

وبفعل التجاذب بين الهاالت المتجاورة والقوة االنجذابية للمادة الباريونية لكل واحدة منها يحدث نسق المد 

والجزر بين هذه الهاالت، ليحصل لها دوران في اتجاه معاكس، كما أن الميل للحفاظ على العزم الحركي 

ك بفعل هذا الدوران سوف تتموقع الهالة على شكل يجعل طيف المادة الباريونية يدور بسرعة أكبر؛ وكذل

قرص مستوي. هكذا يتحصل لدينا قرص باريوني بارد ورقيق، محافظ على تواجده بالدوران، ومحاط 

 بهالة من مادة غير باريونية.

هذا القرص ولعدم استقراره ستتمخض عنه هاالت ستنتج بدورها نجوما سيأخذ انتظامها الكثيف شكل 

محتضن لسلسلة من التجاذبات البينية، المنتظمة بحركية أكبر في المركز، وممثلة كذلك قضيب ممتد، 

التي ، هكذا يتم ميالد المجرات اللولبية أو الحلزونيةلمنجذب تراكمي لمادة وغاز الفضاء المجاور. و

.سينشأ عن انصهارها المجرات اإلهليليجية  

كلتي حالتيه الغازية والسائلة بنسبة تسعين في المائة من خليط من الهيليوم بوتتكون النجوم بصفة عامة 

ومن الهيدروجين بنسبة عشرة في المائة. وبفعل التصادم الذري، ومع الشروط الفيزيائية، تتحلل وتنفك 

رباطات اإللكترونات بذراتها، فيستحيل هذا الخليط مجموعا مكثفا من أيونات الهيليوم ثنائي اإليجاب 

واإللكترونات المتحررة.وأيونات الهيدروجين   

ونتيجة لالنجذاب الداخلي بفعل الثقالة الذاتية ترتفع درجة الحرارة ارتفاعا قويا حتى تبلغ درجة مميزة 

غلب فيما فوق هذه الدرجة قادرة على رجحان وبروتونات الهيدروجين لتصبح ثالثة ماليين درجة وهي 

ما بينها لتلصق وتربط بها كلية باتحادها وانصهارها، الحاصلة والرابطة تدافعيا فيقوة التدافع الكهربي 

؛ هذا  االنصهار النووي الذي ستتولد عنه طاقة هائلة ولتتكون على إثر هذه االنصهار ذرات الهيليوم

يستغرق هذا المسار وعظيمة تحول دون االنجذاب المركزي للغاز بإعطائه قوة ضغط معاكسة موازنة. و

لنجوم وللشمس طبعا عددا وبضعا من ماليين السنين.والنسق التكويني بالنسبة ل  
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هذا بالطبع يهم النجم في إطاره التوازني المميز بالعامل األساس في هذا التوازن، عامل االنصهار وقوة  

الطاقة المصاحبة له. أما اإلطار السابق والمحتضن لوالدة النجم كالشمس مثال، فنموذج نشأة المجموعة 

الشمسي يعطي صورة عنه ويوضحه.الشمسية أو النظام   

 

: خصائص تكوين نظامنا الشمسيالشمسية التكوينية لألنظمة الفرضيات -5  

كانت تتقاسمها عدة فرضيات، نظامنا الشمسي،  لقد كانت تتقاسم تفسير األنظمة الشمسية، ومن ضمنها

، وفرضية من أهمها فرضية االنشطار الكارثي عن الشمس جراء حدوث اصطدام بأجرام سماوية

التكوين الكواكبي نتاجا وبقايا لغازات محترقة داخل الشمس والنجم، يتم نفثها وإلقاؤها بقوة رياح 

التي تقول بأن منشأ النظام الشمسي فرضية السديم األولي،  ومجاالت ذاتية، والفرضية المسماة بنظرية أو

ا الدوران كلما ازداد التكتل، وتأخذ في سديم ممتد يدور حول نفسه بفعل ثقالته الذاتية؛ وتزداد سرعة هذ

االستقرار والتجمع على ذات النسق الذي رأيناه في تشكيل القرص المجراتي، لكن بالطبع بالتصاقات 

وتجمعات للمادة في أبعادها الصغرى والدقيقة؛ ثم مع بلوغ سرعة الدوران قيمة عليا محددة، يفقد السديم 

. هذا هو لتكون هي الجواهر األولى للكواكب ن مادته وكتلتهاستقراره فتنفصل عنه وتنشطر بعض م

االحتمال أو القول األول؛ أما القول الثاني فال نعبر عنه باالنفصال التباعدي، وإنما مع برود القرص 

 السديمي تتكامل التجمعات الصغيرة وتتقاسم المادة والغاز المتبقي بينها وبين مركز السديم الذي سيكون

.هو الشمس  

وإن بنسبة متفاوتة ورغم كل كواكب النظام الشمسي،  وهكذا سيتم تفسير تواجد نفس المادة في أنوية

اختالفها الكبير في خصائصها المحددة كالمسافة والحجم والكتلة، سيفسر هذا بكونها متزامنة الوالدة 

الدقيقة لهذه المادة، وبكون المواد األثقل كانت هي السباقة للتموضع على سطح القرص، نعني الجزيئات 

التي ستبدأ نواتها وبذرتها التكوينية من ُبعد وقياس المكرومتر)الجزء المليوني للمتر(، حتى تصير 

باالنصهار المتوالي والتكتل والتراكم االنجذابي في قياس وأبعاد الكواكب. وعلى هذا المنوال العلمي 

ي قلة وضآلة الغازات الخامدة الثقيلة على كوكب يفسر العالم هارولد إيروالمنحى التفسيري سوف يعلل و

بالنسبة لدرجة وقدر وجودها على الشمس، وذلك لضعف جاذبية وثقالة التكتالت الكواكبية األرض 

 األولى بالنسبة لجاذبية الشمس.

هاهنا، فبالنسبة لنيزك المدة الزمنية التي تستغرقها عملية النشأة والتكوين وعلى البعد الزمني ومن جهة 

بحجم من بعض مئات األمتار إلى بعض عشرات الكيلومترات، يستغرق هذا التكتل أمد مائة ألف سنة، 
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التي ال تشكل مع مجموع الكواكب للنظام الشمسي ما هو دون الجزء المئوي من  أما بالنسبة لألرض

يون سنة، وتطلب اكتمال كتلتها ما بين عشرين الكتلة الكلية للنظام، فإنها لم تبلغ نصف كتلتها إال خالل مل

7وخمسين مليون سنة.  

واعتمادا على المعارف العلمية الفيزيائية والكيميائية وبخاصة على قياس النشاط اإلشعاعي للمادة، تم 

أربعة تحديد عمر الصخور األرضية والقمرية ونيازك فضاء المجموعة الشمسية وتقديرها بحوالي 

مليار سنة(. كما أنه من خالل النتائج العلمية المؤسسة على  4،54)وستين مليون سنة  ماليير وخمسمائة

تجليات للحق في بنية الكون  معايير علمية ذات مصداقية، قائمة على عالئق وأنساق في كنهها وجوهرها

وأنساق  معبر عنها بألفاظ وتعابير شتى  كالتماثل والمحاكاة والمقارنة والقياس، كلها عالئق والخلق

مجلية النتظام الحق بما هو معبر عنه في العقل واإلدراك باإلتباع واالستنباط. ولعل أهم معيار للقياس 

؛ وذلك باعتبار العامل النسبي:الهيليوم/الهيدروجين في هذا الحقل العملي  وأنجعه، هو اآللية النسبة أو

مي األولي، هذه النسبة المحددة في عشرة ثابت أو ثبوت قيمته على قيمته األولى، ومنذ التكوين السدي

بالمائة(. وسوف يتم االعتماد على هذا العامل مما سيكسبه نجاعته في تفسير ما هو مقرر 10بالمائة )

ومحصل عليه بالمالحظة، التي يدخل ضمنها النتائج المتوصل إليها بالمعايير القريبة والمذللة عمليا، 

غيرها من الخصائص الظاهرة والقريبة المنال، كما سيعتمد عليه من كعامل الجاذبية البينية لألجرام و

زاوية ما في ترتيب األقوال واالفتراضات من حيث درجة اإلمكان واالحتمال، كما كان الشأن في 

استبعاد فرضية التكوين النفثي للكواكب، أي من خالل نفث الشمس لغازات محترقة من داخلها، وذلك 

خفيفة لهذه الكواكب الليثيوم والدوتيريوم الذي يتواجد في محيطات األرض. بعد مالحظة وجود مواد  

وهكذا إذا كان النظام الشمسي تنقسم كواكبه وتتصنف إلى صنفين متباينيين ومختلفين تمام االختالف، 

وبالخصوص من حيث الكتلة والحجم والمواد التكوينية، فنجد الصنف األول والذي يطلق عليه ويسمى 

األرضي، ويتضمن عطارد وفينوس واألرض والمريخ، وهي أقرب مسافة إلى األرض بكتلة  بالصنف

أقل لكن بكثافة أكبر؛ والصنف الثاني للكواكب الضخمة: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون المتميزة 

 ببعدها عن الشمس وكتلتها الكبيرة ولكن أقل كثافة..

ا أشرنا إليه فيما سبق بشأن التكوين الكواكبي، من كون فلكي يفسر هذا االختالف والتمايز نضيف إلى م

، نظرا لالبتعاد عن الشمس، من شأنه إحداث انخفاض الحرارة على المسافات المتجاوزة لمدار المريخ

تراكمات وتكتالت للماء واألمونياك والميتان المتواجدة هنا على نحو أكثر من جوار المركز، لتتشكل 

والكبر بنحو سريع، فتصبح بذلك مؤهلة للتضخم نها التراكم المتسارع كواكب منها مادة صلبة سيجعل م
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أكثر جذبا من الكواكب األرضية المتواضعة الكتلة والثقالة، أكثر جذبا للهيليوم والهيدروجين المدفوعين 

ومن  المشتريوالمنقذفين من جراء حركية ونشاط القوة التكوينية والنامية للشمس، وبالطبع تبعا لموضع 

يفسر كبر ، فهما على الترتيب أكثر جمعا للغازات المتواجدة ولمادة الفضاء، مما يجعلهما وزحلبعده 

، وكذلك تأخر كوكبي أورانوس ونبتون التكويني وحجمهما، وأيضا رقة ونحافة سمك حجمهما وكتلتهما

 قرصيهما.

ال دونية قيمتها عن العشر في أجواء الكواكب حمعيار نسبة الهيليوم/الهيدروجين كذلك على أساس 

يستنتج مباشرة وتبعا لإلطار العلمي البشري طبعا، أن جزءا من الهيليوم انتقل بتحول ما إلى داخل 

الكوكب كما هو الشأن بالنسبة لكوكب زحل، الذي يمثل الهيليوم والهيدروجين بالنسبة له وللمشتري أهم 

بالنسبة ألورانوس ونبتون هي الجليد )الماء( والميتان العناصر التكوينية، بينما نجد أهم هذه المكونات 

 واألمونياك، ومن الصخور: السيليكات والحديد وغيرهما، ونسبة أقل من الهيليوم والهيدروجين.

هنا ونحن نحاول أن نعطي تصورا وتمثال له حظ من االكتمال الممكن، ولو بصيغة الوصف المختصر، 

مقابال السمها باللغة الفرنسية الذي يتضمن األجرام الداكنة صارا بال بد من ذكر ما يمكن أن يسمى اخت

لفظ ومعنى القزمية الدال على صغر الحجم؛ وهي تكتالت كانت على مسار التكون النجمي، لكنها لم 

تتجاوز ولم تبلغ درجة الثالثة ماليين درجة المبلغة إلى شروط التفاعالت النووية الواصلة بين 

وم، ونعني هنا شرط التوازن التفاعلي، مما سيؤدي إلى الخمود والهبوط السريع الهيدروجين والهلي

للحرارة؛ فبحسب واعتبار قانون ثرموديناميكي واصل بين الحرارة الداخلية للنجم وكتلته، الذي بموجبه 

ووي درجة حرارة الشرط التوازني للتفاعل النتتنامى الكتلة وتزداد مع  صعود وازدياد درجة الحرارة، ف

. الكتلة القصوى لألجرام الداكنة ؛ فهذه إذن هي(07،0)يناسبها كتلة سبعة أجزاء من المائة لكتلة الشمس

التي تبقيها وتجعلها مباينة للكواكب الضخمة هي اثنا عشر جزءا أدنى قيمتها  كذلك تم التوصل واعتبار

المشتري أضخم كواكب المجموعة ، أي اثنا عشر ضعف كتلة كوكب ( لكتلة الشمس01012)من األلف 

الشمسية، بشعاع يقارب شعاعه الذي يساوي على التقريب واحدا وسبعين ألف كيلومتر. ومن أجل اإللمام 

 وكسب تصور مقاييسي مجمل ونسبي للنظام الشمسي نورد الجدول التالي:
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الكثافة الكوكب       المدار       الكتلة           الشعاع                

)و.ف(      )ك.أرض(    )كلم(            )غ/سم مكعب(                       

  5،4            2400        0،055        0،328عطارد            

  5،2            4100        0،115        0،72فينوس             

  5،5            4400        1                1األرض                

  4             3400       0،101         1،52المريخ            

  1،3         71500        311            5،2المشتري           

  0،7         40300       25،1            2،5زحل               

  1،4          25400        14،5         12،2أورانوس          

  2،3          24100        17،1           30نبتون                

 

و.ف: وحدة المسافة الفلكية = مسافة األرض إلى الشمس = مائة وخمسين مليون كلم.   

 ك.أرض: كتلة األرض.

الشمس عن مركز المجرة التي نتواجد فيها، مجرة سكة اللبان، بحوالي سبعة هذا وتقدر المسافة بين 

وعشرين ألف سنة ضوئية، أي حوالي مائتي وسبعين مليون مليار كلم، مجرتنا هاته التي يبلغ قطرها 

نحو مائة وسبعة عشر ألف سنة ضوئية، أي ما حوالي ألف ومائة وسبعين مليون مليار كلم، وكتلتها تقدر 

.ئة مليار كتلة الشمسبست ما  
                                                           

قراءة األعداد العشرية غير الصحيحة في الجدول من اليمين 
8  



38 
 

ونعود مرة أخرى للحديث عن مفهوم الفراغ للقول بأن الفراغ الحقيقي هو الفراغ المستقر الذي يمأل 

الكون الحالي، بمعنى أنه غير منعدم الكثافة. هذه األخيرة وإن لم يتم تحديدها تحديدا تاما وعمليا، فهي ال 

لكانت الجاذبية الدافعة نحو الخارج هي الغالبة. تفوق كثيرا كثافة المادة العادية للكون، وإال  

والتصور الكلي وإجمال هذا السرد القصصي لحدث الكون في هذه األبعاد والقوانين الفيزيائية، يرى فيها 

الكون كما جاء التعبير عنه توصيفا علميا، يرى وكأنه جرار عظيم تدور حوله كل المجرات بشعاع قدره 

وئية أي ألف مليار مليار كلم. حوالي مائة مليون سنة ض  

وإن هذا التصور العلمي له كامل اإلمكان؛ أوال ألنه ذات النسق البنيوي لكل األنظمة الكونية، ثم على 

مرجع العلم المطلق، علم الكتاب المصدق ذاتيا وحيا بعد وحي وكتابا بعد كتاب، فهذا هو نفسه أيضا نسق 

لمتحقق والمنطبق بعبادة الحج دينا قانونا للمكون البشري؛ وكذلك الكعبة البيت الحرام بالشهود الكوني ا

.فهو في السماء نسق البيت المعمور  

وإن هذا التحاكي البنيوي هو على مثل ما جاء عند أفالطون في مقالة المثل مما توصل علميا إليه، وإلى 

مس ما هي إال ظل صحة نسقيته بالتوصل ومالحظة كون المدارات اإلهليليجية للكواكب حول الش

لمسارات دائرية تامة الدائرية. وما يدريك لعل هذا التحول والتغير المعبر عنه، والحاصل بمسافة وحدث 

الظل إنما هو ترجمة وصورة لالنكسار اإلشعاعي، وليفقه تمايز النور والقانون عن األصل األول 

ى سلمه تنجلي داللة وحقيقة ما والمصدر. ودون وتحت درجة هذا التمايز، ولكن على توازي له وعل

 نتلوه من علم الحق وكتاب هللا العلي الحكيم: 

}إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط' به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام' حتى إذا 

علناها حصيدا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فج

(.24كأن لم تغن باألمس' كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون'{ )يونس  

 

من خالل األفق العلمي المطلق التأطير الفلسفي -4  

إن العلم كله يبدأ من النقطة حيث كان هللا سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء. وفي تتبعنا نحن مسلسل 

الكون في نشأته األولى ومسار تكوينه إلى ما هو عليه اآلن، فإنما نحن على مستوى أو خط وجودي 

عنها في واحد فقط من ضمن مجموع وعدد ال نحصيه من الخطوط والمستويات للحقيقة التي يعبر 

الكتاب والوحي بالسماوات واألرض. ذلك وأنه ال يشكل على المتفكر اللبيب، المميز المحلل للموجود 
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، يبالسؤال األنطولوج ولفضائه مما يشار إليه في األدبيات المستوردة ألنماط التفكير ولالصطالح حتى

 ي الذي خاصته عدم المطلقية.أن أفق إدراك اإلنسان تابع حتما وقهرا ألفق وجوده، ونعني هنا األرض

 وهذا المعنى الذي ينبغي أن يوضع فيه المفهوم العلمي للظاهراتية إذا ما أريد لها التقويم الفلسفي الحق.

هكذا إذن يتحتم االعتبار لمعيار النسبية الداللية في الوصل والقراءة المتزامنة للبيان العلمي األرضي، 

بعا لمحدوديته وانحصار مجاله بيانا اصطالحيا وقاموسا، مع بيان المعتبر من حيث التأصيل اللساني ت

القرآن المجيد، البيان المطلق والمحيط. وقد سبق أن ذكرنا هذا المعيار وعرضنا له في مواضع موجبة 

ليس ذلك في االعتبار الخطابي فدالالت السماء واألرض ومفاهيم الزمن واأليام، العتباره وللعمل به. 

وليس على كل الخطاب كذلك بين الوحي والبيان اإلنساني، ألن اإلدراك وهلل المثل األعلى  أمرا واحدا،

 والعلم ليس فيهما إدراكا وعلما واحدا.

فبهذا المعيار الذي ال يبصر به إال قليل ممن كتب لهم العزيز الوهاب الرسوخ في العلم وسمو اإلدراك، 

لرياضي والفيزيائي وقاموس جوامع المفاهيم خاصة كاألرض يتم االنتقال من زاوية علم الفضاء ولسانه ا

 والسماء، يتم االنتقال إلى قراءة ما نزل من الكتاب والقرآن المبين وقوله تعالى:

}قل أئئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض في يومين وتجعلون له أندادا' ذلك رب العالمين' وجعل فيها 

قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين' ثم استوى إلى السماء وهي رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أ

دخان فقال لها ولألرض إيتيا طوعا أو كرها' قالتا أتينا طائعين' فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى 

(.11..1في كل سماء أمرها' وزينا السماء الدنيا بمصابيح' وحفظا' ذلك تقدير العزيز العليم'{)فصلت  

طب رحمه هللا إعماال لهذا المعيار البياني في تفسيره لهذه اآليات البينات:يقول سيد ق  

> .. وما هذه األيام؟: االثنان اللذان خلق فيهما األرض، واإلثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما 

 األقوات، وأحل فيهما البركة، فتمت بهما األيام األربعة؟

لتي يعلم هو مداها، وليست من أيام هذه األرض. فأيام هذه األرض إنما هي إنها بال شك أيام من أيام هللا ا

مقياس زمني مستحدث بعد ميالد األرض. وكما لألرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام 

الشمس، فللكواكب األخرى أيام، وللنجوم أيام، وهي غير أيام األرض، بعضها أقصر من أيام األرض 

 وبعضها أطول.
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يام التي خلقت فيها األرض أوال، ثم تكونت فيها الجبال، وقدرت فيها األقوات، هي أيام أخرى مقيسة واأل

9بمقياس آخر ال نعلمه، ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام األرض المعروفة<  

وبالتالي فهو المعيار الثاني والمستمد اعتباره ولزومه من األساس األول لصحة الحقيقة المعرفية وقيامها، 

النسبية الحقائقية وعدم مطلقية األفق  سابق بالحق ألي كالم وألية قيمة لعلم المناهج أو الميتودولوجيا، هو

، وبالتالي نسبية األبنية التفكيرية والعقلية اإلنسانية، والرياضية والمنطقية، ولكل ما يقوم عليها اإلدراكي

 من علم وما يبنى عليها من نظريات ونماذج.

وهذان المعياران العلميان، من لم يكن قد سار به العلم وسما به الحق حتى نال وحصل له فقهما، والذين 

يزعمون االهتمام بما اصطلح عليه باإلعجاز العلمي للقرآن خاصة، هؤالء ممن أسرف بعضهم فيه أيما 

وإلى اإلسالم، وهو في  إسراف، فإنما هو من المعتدين يزعم نفسه على مذهب من العلم داعية إلى هللا

الحق ضال جهول بجهله، يقول في كتاب هللا القوي العزيز ما ليس بحق، وما كان للحق أن يرضى 

 الدعوة إليه بما هو للجهالة العلمية وللدجل أقرب منه إلى العلم.

ومما له صلة بموضوع علم الفضاء وبفرضية ونموذج االنفجار الكبير، وغيره من الفرضيات، في 

تفسير تاريخ الكون ونشأته ووجوده وحركيته، لزم التحرز أبدا من االنسياق في إتباع تفسير الوحي 

بالمستجد من هذه النظريات والفرضيات، ولو بلغت من مجال سريان مصداقيتها ما بلغت، ألن المطلق 

ق المسارعة في لن ُيستوعب من المحدود وال ينبغي له ذلك أبدا. ومثل ما خالف الحق من هذا االنسيا

الوصل والربط الكامل بفرضية االنفجار الكبير لقوله سبحانه:}أو لم ير الذين كفروا أن السماوات 

(، وقوله تعالى: 30واألرض كانتا رتقا ففتقناهما' وجعلنا من الماء كل شيء حي' أفال يؤمنون'{)األنبياء

(.47}والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعون'{)الذاريات  

ق اإلدراكي للمخلوق محدود، كما أن التوافق المعجمي ال يعني وال يحتم التوافق البياني، وهللا تعالى فاألف

.واسع عليم  

 في بيان هذه النقطة وهذا الضابط الحق في فصل الخطاب من هذا الجانب يقول سيد قطب رحمه هللا:

حقائق نهائية، فهي في أصلها ليست > . . ونحن في دراسة القرآن ال نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها 

كذلك، وإن هي إال نظريات قابلة للتعديل، فنحن ال نحمل القرآن عليها، إنما نجد أنها قد تكون صحيحة 

                                                           
سيد قطب. -في ظالل القرآن 
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إذا رأينا بينها وبين النص القرآني تقاربا، ووجدنا أنها تصلح تفسيرا للنص القرآني بغير تمحل، فنأخذ من 

10إلى الصحة ألنها أقرب إلى مدلول النص القرآني<هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب   

هكذا، وإنه ال يسعنا إال أن نعود فنقول إن هذه المكونات المعرفية واإلدراكية في ماهيتها، التي يبنى 

ويؤسس عليها هذا الذي نسميه علما، والتي يصبح تصورها وتسميتها وأعلى درجاتها التمثيل الرياضي، 

هذه  صبح تصورا، ثم حقيقة علمية مقررة.مطلق الوثوق وال ينبغي له ذلك، ي الظل غير الموثوق به على

المكونات وظاللها وأسماؤها ومعادالتها، من مادتها المختلف في أمرها وأمر تحديد طبيعتها وفي احتمال 

 ونسبة وجودها، والطاقة العامل المؤثر فيها، وفضائها وتوزيعها كأهم وأبرز المحددات وكأنه المفتاح

الحقيقي لسر وعلم الفضاء. وهنا ال نخرج عن اإلطار الضيق الختزال السؤال من جهة الغاية منه، أي 

بعدم التساؤل عن قيمة هذا التصور وحدود نجاعته، وحظ هذا التمثيل وهذا الظل من الحق والحقيقة 

راك اإلنساني الوجودية، وهو ليس سوى إسقاط خاصته الجزئية الصورية، تابع ومقيد بمخلوقية اإلد

 ومخلوقية عقله.

هذا البناء المعرفي الذي تم تقريره والعمل به بكبرياء زائفة، وأحيانا بشاكلة إلحادية، وهي في حقيقتها 

المعلوماتية إنما تعبر عن كفر وجحود وحتى جهل إنساني مقيت، ألن الظل الرياضي رغم جزئيته 

الفقهية آية ودليل على درجة كبر السماء ووضوحها،  التمثيلية صورة وقيمة، فابستمولوجيته ومردوديته

 والشمس والقمر، والليل والنهار، آية للحق الذي عليه يقوم الوجود.

كذلك، وبالرغم من لجوئهم القاهر لفرضية الفيض على نحو من األنحاء، وعليها يعلقون وينيطون شأن 

لة شرودهم وتيههم في فالة  وصحراء وكل هذا األمر من علمهم، وتحت شبه ظلها الوارف أناخوا راح

البحث المضني، فهذا البحث المغتر بجهله وبما عندهم من العلم، وهو بمعاييره الذاتية بالنسبة لمطلق 

العلم كأنه ال شيء، إال فريقا وفئة من العلماء أبوا إال الثبات على الخلق العلمي وربأوا بأنفسهم االنجراف 

فر المقيت، وأبوا إال الصدع بما يرونه الحق من القول في شأن الخلق مع سيول وموجات اإللحاد والك

 واألمر. 

وحقا وبالذات، فإن تعبير الفيض، ورغم ما احتكنه والتبس به من غموض وتحريف لكونه لم يتمثل 

كمفهوم إال من خالل وسياق الفلسفة العربية اإلسالمية كامتداد موصول في خطها بالفلسفة اليونانية 

فلوطينية الجديدة، وهو سياق كما سوف نوضح ذلك بقوة إنشاء هللا تعالى في ما يأتي من الفصول وباأل

مبتور، والمفاهيم المولدة عنه مفاهيم غير سليمة التصور، وليست منطبقة بالمعنى الصحيح الموافق 

                                                           
11. .  9اآليات  -تفسير سورة فصلت -في ظالل القرآن 
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رية، وغيرها والمطابق للحق؛ وهو نفسه االلتباس المكتنف على غاية وخلفية لمفاهيم الطبيعة والتطو

قاصر عن تحديد وتشكيل الرؤية السليمة والصورة السوية  ،منظورا إليها بمنظار ضيق الرؤية

الصحيحة. فاإلشكال ليس في ذات اللفظ بإطار شروطه الخطابية التي رآها الفارابي خاصة ومن بعده ابن 

ل أو خارج اإلسالمي، ثم سينا في موضعها البياني، وإنما في إلحاقها بمصدرها وإطارها األول ما قب

في إصدار األحكام.  -عالمها وغير عالمها-التقليد المستشري جبلة لأللسن   

إن حقيقة الفيض، أو على األصح ما ينبغي له أن يمثل الحق، هو هذه الحقيقة التي جاء بشأنها البيان 

 والعلم الحق في قول هللا تعالى رب العرش العظيم:

واألرض جاعل المالئكة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع' يزيد في  }الحمد هلل فاطر السماوات

(1الخلق ما يشاء' أن هللا على كل شيء قدير'{)فاطر  

فالمالئكة عليهم السالم وسيط انبثاق الخلق واألمر من حيث ال طاقة وال مادة وال شيء، وال زمان وال 

ان فيها وكأنها حزمة نور كثيف مشع نحو نقطة فضاء. واآلية الجليلة هذه، جاءت مكونات اللسان والبي

مكافئها المعلوماتي هو حقيقة الخلق من ال شيء. والتمثيل لهذا األمر من الحق والبيان نوجزه ونختزله 

 كما يلي:

الحمد هلل  هللا سبحانه وتعالى األول                  

فاطر  المعنى اإلجمالي                            

الوسيط                                     جاعل     

المباينة والتسبيح   المالئكة                                    

وعلى نور الحق في هذه اآليات العلمية يرى قصور وخطأ قصر معنى قوله سبحانه}رسال{ في هذه اآلية 

على إنزال الوحي، فالرسالة هنا هي إرسال األمر والخلق}رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع' يزيد 

حققا، وإن هذه البؤرة في الخلق ما يشاء' إن هللا على كل شيء قدير'{ هي إرسال لألمر والخلق قانونا وت

المتصلة والمشكاة الواحدة، هي التي ننسج ونبني عليها دليلنا الغاية المأمولة والمقصد من بعد الجامع 

والمؤلف بين هذه الفصول والحقائق من علم الكون والحياة والفكر. والوثاق المالئكي التكويني والتحققي 

ي الجزء الثالث، في ارتباط وتواز تحليلي لترتيب لألمر والخلق قد حاولنا إعطاء تقريب لتصوره ف
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القرآن، ثم كذلك في موضع فقه المسبحات، وفي تحديد وفهم حقيقة التسبيح ذاتها، كما هو مبين في مواقع 

 من القرآن وفي اآليات من سورتي فاطر والصافات.

ا ال غيرها مما قرب أو بعد؛ ذلك أما لفظة الفيض، فالتعبير إنما يلزم ائتمان المعرفة الحقة والحقيقة بعينه

أن هذه اللفظة ال تحمل حقيقة التعدي، وإنما تدل على اللزوم، فالفعل أصل عينه ياء مضمومة دالة على 

حركة ذاتية اتساعية وانتشارية. فمن الناحية الفقهية وهي أس الشرط العلمي كله والفلسفي، ال ينبغي 

زل من لدن عليم حكيم التي يعبر بها عن المعاني والحقائق التصرف وتبديل ألفاظ  الوحي الكريم المن

المكونة لإليمان والتصور االعتقادي، أي المكونات البيانية للعقيدة ولتصور الحق، على غرار ألفاظ 

وقاموس ألفاظ العبادات كالصالة والزكاة وغيرهما. لكن مما ال شك فيه أن البيان هنا من وراء لفظة 

بي في إطار شروط خطابية معينة، ومتسارع مستعجل بالتقول من يكفر من توسله الفيض لفظ جدلي خطا

ليس  ،في خطابه وتعبيره، أو من رماهم بالتخرص والهوس، ألن هذا اللفظ أتى على درجة المجادلين

فحسب عن إثبات الخلق من عدمه، بل في فهم هذا الخلق وكيف كان؟ فنجد ابن سينا رحمه هللا تعالى 

للتقريب يقول: >فعل فاعل دائم الفعل، وال يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك وال غرض إال نفس سعيا منه 

  11الفاعل، والفيض إنما يستعمل في الباري والعقول ال غير<

وكذلك ينبغي على هذا الشرط وضع مقولة الواجب والممكن كما فعل الفارابي وتبعه ابن سينا. لكن 

 الفعل والخلق على الفاعل والخالق؛ي الوحي القرآن المبين بداللة أوضح الدليل وأصحه هو ما جاء ف

وهذا هو كنه دليل أرسطو في المحرك األول. وإن يكن الفارابي وابن سينا قد يسمان هذا االستدالل 

المخاطب به بسطاء الناس دون فالسفتهم وذوي العقول منهم، فإنه أوال هو أصح الدليل عما  ،بالبسيط

ثم لئن أريد كما قال الفارابي تجاوز المظاهر والسطح  طريقا للمطلوب إثباته وتقريره. قربسواه ألنه األ

إلى حقيقة الوجود ذاته، فإنه لم يأت من خالل قولهم جميعا ما تطمئن له الروح العلمية، التي هي أساس 

ه، ذلك أنهم سلموا التفكير الفلسفي، أو ينبغي أن يكون كذلك، لم يأت بتعريف للوجود وال إثبات علمي ل

بحقيقة الوجود ذاتها ولم يثبتوها من جهة التعريف, ومن يدري؟ لعلهم ونحن معهم جميعا في حلم أو في 

( وفي 13حالة من السحر عظيم كما هو التعبير في قوله تعالى:}أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون'{)الطور

يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم قوله تعالى:}ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 

( وكما قال أبو حامد الغزالي: > فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك 15مسحورون'{)الحجر

بحس أو عقل هو حق باإلضافة إلى حالتك التي أنت فيها. لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها 

                                                           
المؤسسة الجامعية     -1ط -عن مؤلف مفهوم الخير والشر في الفلسفة اإلسالمية. دراسة مقارنة في فكر ابن سينا -144ابن سينا: التعليقات ص 

   40ص -د. منى أحمد محمد أبو زيد -بيروت -للدراسات والنشر والتوزيع
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تكون يقظتك نوما باإلضافة إليها؟ فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك، و

12جميع ما توهمت بعقلك خياالت ال حاصل لها.<  

فهذا ال يتم إال من خالل إثبات وجود حقيقي ال متخيل، وهذا اإلثبات أقواه الذي يحصل بنظرية 

لمختلف ظاهر الوجود  المجاالت، وهي نظرية حق لها الحق والصدق بسريانها التفسيري المتوافق

المادي والعقلي، فعلى أساسها وعلى اعتبار الحالتين معا، الحقيقة والمتخيل الوهمي، يحكم بوجود مجالي 

وهذا هو المعبر عنه تعبيرا بليغا في  وتعالى. من خالل وجود األشياء، فواهب هذا الوجود هو هللا سبحانه

سهم حتى يتبين لهم أنه الحق' أولم يكف بربك أنه على كل قوله تعالى:}سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنف

فالقرآن أحسن  (.53-52شيء شهيد' أال إنهم في مرية من لقاء ربهم' أال إنه بكل شيء محيط'{)فصلت

والتفسير بالمجالية الوجودية بالنسبة لمقولة الواجب والممكن أحسن وأقوم قيال.  مثال وأحسن تفسيرا.  

      .           .      .  

 على نور وهدي هذا العلم من الحق البين والكتاب المنير نتلو قول الحق سبحانه وتعالى:

(12}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين'{)المؤمنون  

(.23}وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين'{ )البقرة  

                                                           
المكتبة الشعبية. بيروت. لبنان -14ص -قواعد العشرة واألدب في الدينأبو حامد الغزالي: المنقذ من الضالل ومعه كيمياء السعادة وال 
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 الفصل األول

 سؤال خلق اإلنسان واألفق اإلدراكي للعقل

 التركيب النويوي لإلنسان ونسبية المفاهيم المؤطرة للعلم اإلنساني المادي

      

في الخلق واألمر، يتصل موضوع خلق اإلنسان يتصل على محور حديثنا واستداللنا، استدالل األحادية 

 بنشأة الكون وعلم الفضاء على وجه االتصال الذي نتلوه في قول الخالق سبحانه وتعالى:

}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يغشي الليل النهار يطلبه 

مر' تبارك هللا رب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره' أال له الخلق واأل

(.53العالمين'{)األعراف  

فها هنا مصدر القانون والشريعة للكون ولإلنسان واحد، والتفصيل والتناسب التاريخي والبيآتي هو من 

 ذات القانون ومن وجه ومكون الحكمة فيه.

 قال هللا تعالى:

(12}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين'{)المؤمنون  

(؛23اسجدوا آلدم فسجدوا' إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين'{ )البقرة }وإذ قلنا للمالئكة  

محددة واضحة على نسق التركيب النويوي )النيكليوني( المعتمد في نموذج المكونات البنيوية لإلنسان ف

ن لدن التفسير التكويني للفضاء وللكون بمجراته وكواكبه ونجومه، إال أن نسق تكوين اإلنسان أتى هنا م

 الحق بدليل الصدق المطلق؛ والجوهر الدليلي هنا كما في قوله سبحانه:

}ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 

(؛111يؤمنون'{)يونس  

مخلوق:فالدليل هنا أكبر من البعد اإلنساني ألنه يجمع لخاصتين ما فوق نسبيتين ال تنبغيان للمحدود وال  
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؛ فعلى تاريخ البشرية خاصة تصديق الكتاب ما قبله.اإلدماج التصديقي التاريخيأوالهما -  

.الحكمةالمطلق ببيئة التنزيل، والثاني العلم  الذي شرطاه: أوالالتفصيل  والثانية-  

المنهاج: وهذا األمر والحقيقة ذات القيمة العلمية الكبرى كان أبرز وأهم  موضوعات الجزء الثالث من 

مفاتيح علم الكتاب. كما أن معنى التفصيل هنا هو التناسق، أي جعل التنزيل والكتاب بما هو قانون 

 وتشريع، كونه على منتهى وكمال التناسب والمالءمة مع مجال تحقيقه وسريانه.

لكن وباعتبار حقيقة الموضوع ودرجة اإلشكاالت التي يطرحها، ليس من حل أمثل من توسيع إطار 

النظر حتى يكون قادرا في نظمته على رفع وإزاحة بعض االعتبارات الخاطئة والتناقضات، والتي ليست 

في حقيقتها سوى نتاجات لنظمة معارفية قاصرة دون طاقة األهلية للحكم وإنتاج القضايا واألحكام على 

 موضوع خلق اإلنسانمستويات معينة، كمثل هاته التي تظهر فيها التباسات وشبهات، يبقى أبرزها في 

.إشكال وشبهة الداروينية  

إن هذا اإلطار الذي سيمكننا ويعطينا هذه الخاصات المحددة وهذه النظمة، لن نستمده من االفتراض 

النظرياتي، وال من مطلق المرجعيات القانونية والعلمية أيا كانت، بل ال بد أن يكون للمرجع قوة الواقعية 

ماتية والعقلية؛ ولذا كان هو اإلطار المجاوز لنهايات اإلدراك العلمي إلى جانب شرط الهيمنة النظ

الذي تجلى وكان المنتهى في نظمة تفكير وبناء نموذج أو األفق اإلدراكي، اإلنساني، أو ما يعبر عنه ب

فق نماذج التفسير اإلنساني العلمي لنشأة وانبثاق الكون. وكان علينا أن نعتبر ونفسر حقيقة وواقع هذا األ

وهذا األسر التواجدي كلية بلسان اإلنسان، وإدراكه ومنطقه بجزئية هذا التواجد، وبجزئية عالمه بالنسبة 

للوجود المطلق. ومن ثم كان حتما التزام المباينة البيانية، التي في واقع األمر هي ذاتها المباينة الحقائقية 

يمن المجيد عن حدودها، وصيغتها عند للعلم وللوجود كما هي في المطلق، وفي الحق الواسع المه

اإلنسان بالزمته المخلوقاتية المكافئة بالوجود الحق ألفق إدراكي. ونختزل هذا ونجمله في ذكر قوله 

 سبحانه وهو أعلم بما خلق:

(.21}نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديال'{)اإلنسان  

بالحق في مصداقية التفكير وببنائه العلمي، وباجتهاده على مختلف إننا نعتبر بهذا ونعني كوننا نسلم 

دروب العلم ودراسة الطبيعة والتاريخ واإلنسان، ومعرفة قوانين الكون ومكنونات الخلق، واستكشاف 

أسرار وبديع صنعه، لكن بإدماج نظمته هاته بقوانينها وبيانها المعبر عنها ضمن المطلق بعلم الكتاب، 

.ى درجات التصديق المنطقي والمناهجي، وما يجحد بها إال الكافرونالمصدق بأعل  
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والتي أشرنا إليها كذلك من قبل في أجزاء المنهاج،  المعيار،وإن الصورة القريبة والترجمة الفصحى لهذا 

المفهومين الكتابيين: في الجزء الثالث منه خاصة، نلفيها في البيان ممثلة وفي المفاهيم، وتحديدا في 

.هوم األرض ومفهوم السماءمف  

تبرز هاهنا بقوة، ألن األبعاد التي سيأخذها العلم اإلنساني الطبيعي بأفقه ومعاييره، فنسبية المفاهيم 

وبتعريفاته لمعنى العلم ولمعنى الحقائق، لن تكون إال جانبا من الحق في هذه المفاهيم وحقيقتها، الجانب 

ت المادية والفيزيائية، التي تبقى هي المؤطر للتفكير اإلنساني المسقط والمتقاطع مع األبعاد والمكونا

ولمفهوم وحقيقة العلم عنده. وهذا القصور في تمثيل الحق في الوجود بالنسبة للعلم والمعرفة اإلنسانية 

بغض الطرف عنه بشكل بين، لكنه يبرز ويأخذ تعبيرات أخرى من مواضع أخرى كذلك، وغالبا ما 

وهذا اإلشكال القوي الذي يجلي أسر اإلنسان  له هو الفلسفة واألسئلة الفلسفية.و مجايكون هذا الموضع أ

اإلدراكي والخلقي ويجلي تكبره الزائف، يبرز خاصة في الصيغة الفلسفية في سؤال اإلدراك والصيغة 

بل المعرفية للعقل اإلنساني. وسوف نرى هذا بعد حين بصورة جيدة وإن كنا قد أوضحنا حقيقتها من ق

 أيضا.

عند علماء المسلمين  كذلك نجد تعبيرا عن هذا المعيار في صورته البيانية في الجانب التفسيري

وأبرز مثال في هذا القراءة المجازية نجدها عند أبي حامد الغزالي رحمه هللا في جعله  ومفسريهم.

وقمره، فيماثل  اإلنسان وكأنه صورة عوالمية اختزالية للسماوات واألرض بسمائه وأرضه وشمسه

أحوال حضور منية اإلنسان وذهاب مداركه وحواسه على أحوال فناء الكون وقيام الساعة وانفطار 

ى من قوله صلى هللا عليه السماء وانتثار الكواكب، وتكوير الشمس وانكدار النجوم؛ كل ذلك على منح

.مته"من مات قامت قياوسلم:"  

وال زالت إلى اليوم يات القراءة لدى علماء بني إسرائيل، فإن االستعارة والمجاز من أهم آلوكذلك 

المرتكز والوسيط المعتمد عليه للتقريب بين التلمود كإطار دراسي للكتاب والعلم الطبيعي ببنائه 

.طريق التأويلومفاهيمه، وذلك عن   

ل الفكر اإلنساني إذن فحقيقة هذا المعيار لها من المصداقية المرافقة لمصداقية التسليم بمشروعية وبقبو

في اجتهاده وبنائه ونتائجه. وال يمكن إعطاء أية قيمة صدق لهذا الفكر من دون التسليم بها ومن غير 

 اعتبارها.

هكذا، فداخل هذا اإلطار، تصبح الرؤية ويصبح االعتبار للعلم اإلنساني وللداروينية بالخصوص من جهة 

المعيار كبعد مناهجي وتفكيري سيمنحها كامل موضوعنا أمرا موزونا وفي موضع صحيح، ألن هذا 
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واقعيتها، وطبعا من غير تجاوز حدود سريانها ومشروعيتها في ميزان المرجعية، وفيما هو معلوم جلي 

علمه في علم المناهج، ومن حيث تبعية الحقيقة لمصدرها. فليس يقصر فارق عامل النسبية في التجلي 

ءة العقل، وفي قدرة تصوره وتمثله في حقيقة هذه المفاهيم، نعني المفاهيمي المحدود، بل في درجة وكفا

، عالقة إدراكية بعوالم الوجود ومفهوم السماوات واألرضينتصورها وتمثلها، وهذا بالذات هو الذي له 

وهو الذي في منتهى األمر يقف على علم بيان الكتاب والوحي ومعجمه الواسع المجيد، ألنه هو الحق في 

ذا كان اإليمان بالغيب بالنسبة لهذا الفضاء العلمي المؤثر هو معراج البيان وشرطه لسانه. وله

الضروري، الذي من دونه ال حقيقة وال إمكان مطلقا للرسوخ العلمي وللكينونة الوجودية التي يعبر عنها 

مما سوف يأتي بيانه وتفسيره على أوضح صورة.الكينونة الفلسفية، قاموسا خاصا ب  

أن نسطر هنا على أن موقف المعاداة الصريحة للحقيقة التي جاء بها أنبياء هللا  تعالى ورسله ثم ال بد 

عليهم الصالة والسالم، وهذا النكوص واإلدبار للعقل الغربي عن الحق وعن الحقيقة الكبرى في الوجود، 

كفر صبغة للتفكير الغرب الذي تقاسم أهله على الجحد بآيات هللا رب العالمين، وجعل هذا الجحود وال

العلمي، حتى أن هذا العذاب الوجودي ال يجد له متنفسا سوى في التفكير المنبت عن أي مؤتمن من الحق 

أساس بمسمى الفلسفة، الذي ليس في حقيقة أمره وحاله غير حال المأساة وواقع العنت والعذاب؛ وأي 

العلمية والعقالنية وهو يجحد بمطلق  عقل هذا الذي يحمل مدركا ما يحمل من تعبير المفارقة بادعاء

الحقيقة ما ال من دونها عقل وال علم؟ ولك أن تعلم أن أكبر األسئلة الفلسفية التي يدور اليوم حولها 

السجال هما سؤال اللغة وسؤال اإلدراك، كما سنتطرق إليه ونبينه فيما يلي من الفصول. وال يمكن أن 

في بنيته ومكوناته، وعلى تأصيل علمي واضح على نحو  يفسر هذا العضل التواجدي وال أن يرد

التأصيل البنيوي للمادة والطاقة وظواهر الكون إلى األساس التركيبي النويوي )النيكليوني(، ال يمكن ذلك 

والبناء على األساس التركيبي والتكويني لنفس ابن آدم، إال معيار المرجعية القصوى  وال يتم إال على

د البين مطلق الصحة وقوله سبحانه الحق المبين:على الوحي المجي  

(.23}وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا' إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين'{ )البقرة  

هذا ذكر وتأطير علوي سابق وأعلى من أفق وجود اإلنسان وحدود علمه وفكره، والداروينية على اللزوم 

. ويقفوه التأطير الثاني القوي الذي سيفقدها وما سواها من محدود مصدر المستتبع على الحتم به مؤطرة

المعرفة والعلم ما ال ينبغي لها من أثر على البعد الحقائقي المشهود والواقع في الكون وفي التاريخ، ذلك 

أن الوجود البشري ومحوره القائم على الوحي والنبوة متصل على أكمل االتصال باألساس التركيبي 

وها هنا تحديدا جواب  فس وخلق آدم عليه السالم، الذي جاء علمه في الوحي وعلم الكتاب المطلق.لن

إيمانويل كانط،  -وهللا أعلم بشروط تكليف العبد -ومحط ترحال أسئلة الرجل الشهم والفيلسوف الحق
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ة األولى "في أن مبدأ أسئلته أو سؤاله الذي لم يجد له مآال، وذلك ما يدل عليه بقوة عودته إليه في القطع

الشر ساكن بجوار مبدإ الخير، أو حول الشر الجذري في الطبيعة اإلنسانية" رجوعه إليه بإضافة على 

، ولكن ليس ليعطي جوابا، بل ليؤكد جدية هذا اإلشكال بسلسلة تساؤلية ال هامشه، مبرزا قوة اهتمامه به

:13قرار وال نهاية لها  

 

 

الخط المنطقي من خالل كمال التناسق على أن هذا هو المنتهى في تاصيل يدلك في المجال أو والذي 

ألساس للنفس والذات الخلقية اإلنسانية، هو مقوله في هذا الموضوع المحدد اإلطار، إن الذنب في مكون ا

الشر ليس الطبيعة، وإنما اإلنسان نفسه، يعني بذلك درجة حريته الوجودية المتحولة أو المنتقلة إلى 

:14رجة التواجدية بعاملي المشيئة واإلرادة؛ إذ يقولالد  

 

 
                                                           

 -طبع في لبنان -2412الطبعة األولى  -علي موال جداول الكويت -نقله إلى العربية فتحي المسكيني -إيمانويل كانط: الدين في حدود مجرد العقل 

89ص
13  

88-89ص -نفس المصدر 
14  
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، وذلك بعد خضم مكثف جمع فيه أو األكيدة في  ظهور حاد ومؤرق لذات السؤال وبعد المالحظة

 -، من مفاهيم ذات إحاالت انتربولوجية )تاريخاجتمعت فيه كل األبعاد واآلليات التفكيرية العقلية

إلى مفاهيم فلسفية فقهية، واصال هاتيك جميعا في بنية أو محاوال أن يحعلها نسانية( قانونية إ-اجتماعية 

المتمثلة تحديدا في لزوم التحديد الجوهري  ،في بنية منطقية رغم الصعوبات أو الموانع المنطقية ذاتها

ك وكذلك باعتباره واستحضاره مفهوما فلسفيا ال ش؛ 15الرياضي والمنطقي للعنصر مادة القضية المنطقية

، لكن 16قوله ومالحظته وتعقيبه بشأن مقالة األستاذ شيلر من خالل ، مفهوم "اللطف"، في سموه وعلوه

قوله هنا بخصوص عالقة "اللطف" بالقانون الخلقي، وبالمشيئة المخصوصة، أو لنقل تحديده واعتباره 

حض، فال تعارض لحقيقة اللطف ليس منطبقا بالتصور الحق، ألن اللطف هو في ذات حقيقة العقل الم

بالكل وبالمخصوصن وبالكلي والخاص. وإنما مرد هذا بين عالقة أو عالقتي حقيقة اللطف وسريانه 

اإلشكال البنيوي التفكيري في هذا الموضوع بالذات، هما أمران اثنان وإن اختلفا طبيعة ودرجة. أما 

قية نفسية، مطابقتها بسلوكها في األول فهو الخطأ الجلي في مطابقة الطبيعة اإلنسانية كبنية وذات خل

:17األحوال والزمان  

                                                           
14أسفل ص -نفس المصدر 
15  

11 -14أسفل ص -نفس المصدر 
16  

14أسفل ص -نفس المصدر 
17  
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ولهذا يظهر كل كالمه وورود أسماء "المتشددين" و"المتساهلين" ارتباطا بهذا التصور والوضع للمسألة 

خارج اإلطار الموضوعي والمنطقي الذي هو المؤطر من خالل االستدالل وقضاياه وبعدها تحديدا، 

األساس األخالقي والُخلقي ااإلنساني؛ وذلك بالمرجع التأصيلي نحو األساس ينبغي أن يوضع فيه سؤال 

الَخلقي )بالفتح( اآلدمي، الذي لن تكون سلوكاته اآلنية التواجدية إال في شريط قيم وأحكام، وبغض النظر 

، مسلمة عن هذه القيم التي من البديهي عدم جبليتها مطلقا باعتبار درجة الحرية التواجدية غير المنعدمة

وفي نظام ثنائي  الثنائية واألساس الطبيعي األول، بين قيمتين وجودية عليا بناء على هذه الطبيعة األولى

الخطإ والصواب، وفي كال الحالين تبقى طبيعة اإلنسان بأساسها الثنائي. فالمجال التواجدي اإلنساني في 

المثالي من حيث عدم انعدام المقاومة  ن الثاني في المجال غيرالفضاء األرضي على مقول مبدإ نيوت

فثنائية األساس التركيبي اآلدمي هي على هذا النحو ذاته. ولو لم  الخارجية. والمجموع التأثيري للقوى

يكن ذلك لما كان لمعنى الجزاء والتفاعل التواجدي الواعي والعاقل والمسؤول، لما كان لذلك من حكمة 

ا دليال وبرهانا.وال فحوى. فإن أكبر الحقائق أقربه  

بالمفهوم البنيوي كمرحلة أولى سابقة لحقيقة العلم، بل إن األمر هنا ليس فحسب في درجة النظرية 

باعتباره بنص الوحي وبدليل األقصى كما بيناه وكما سوف يأتي تأكيده من خالل هذا الكتاب بإذن هللا 



53 
 

سلمات البنائية للفرضيات والنظريات تعالى، هو مسلمة ليس أمتن إطالقا في المرتكز لغيرها من الم

وهذا هو األساس والقاعدة  منها. ، ليس أمتن إطالقاال حدسيا بل منطقيا وعقليا ،العلمية أسسا ومنحى

 ذلك من خالل ثنائية ومفهومي "إلهامالبنائية والتكوينية للسلوك عند أبي حامد الغزالي رحمه هللا، و

 الملك" و"لّمة الشيطان".

وإن كان هذا المرجع وهذا التأصيل هو الذي لم يهتد إليه إيمانويل كانط غفر هللا تعالى له، هكذا يرى، 

النية" و"الفعل من حيث التأطير التركيبي والبنيوي يكاد يثبته ويومئ إليه؛ خاصة وأن العناصر البيانية "

:18التفكر في منحاه. وهذا قولههذه تكفي لتأطير هذا التأصيل وو"نسان برمته"، الزماني" و"جنس اإل  

       

 

 

                                                           
11-12ص -نفس المصدر 
18  



54 
 

 

 

فهذان تأطيران منطقيان وعلميان عظيمان جليالن، األول على معيار األقصى، يهم بعد القيم الحقائقية، 

وال مصداقية للعقل اإلنساني ولفكره وال لمنطقه دون التسيلم به، ال على درجة التسليم الديكارتي للوجود 

درجة ميزان هذا الوجود وعقله ومنطقه. والثاني هو أقصى قيمة تجريبية الذاتي فحسب، بل على 

 شهودية، ألنها أوسع بعدا من أفق البعد التاريخي للبناء العلمي لإلنسان وللبشرية ككل.
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 الفصل الثاني

امتداد طبيعي للعلم اإلنساني أعمال داروين  

 وللتطورية خاصة

 

ة والداروينية الجديدة، كل ذلك يبقى ضمن وداخل المسار العلمي إن اإلنتاج العلمي لداروين، والدارويني

لإلنسان. واالختالف في األفكار واإلنتاجات مهما بلغ فهو محتمل وارد ضمن الخلق. والكفر واإليمان 

آدم. شاكلتان ثابتتان في األرض مع الوجود التكليفي واالستخالفي لبني  

في شروسبوري من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمية؛ وجده  1102فبراير 12في  تشارلس داروين > ولد

أرازموس داروين كانت له شهرة كبيرة في ميدان العلم وهو مؤلف كتاب )قوانين الحياة الوجدانية( الذي 

 نجد فيه بذور النظرية التطورية.

أن أظهر كراهية لهذه  وفي سن السادسة عشرة رحل إلى أدنبرة ليدرس الطب، وما لبث بعد عامين

الدراسة. ثم أدرك والده الدكتور روبرت وارنج داروين أن ابنه تشارلس ال يرجى منه أمل في أن يكون 

ليدرس الالهوت ليصبح رجال من رجال الكنيسة.  1121طبيبا، فألحقه بجامعة كمبردج في أوائل عام 

طلع في نفس الوقت على نشاط العلماء ولكنه في كمبردج انصرف إلى حياة اللهو مدة ثالث سنوات؛ وا

المتخصصين في علماء النبات والطبيعة؛ ثم حصل من كمبردج على درجة الماجستير في اآلداب في 

، ثم اختاره أستاذه هنسلو لمرافقة بعثة علمية على ظهر سفينة األبحاث بيجل التي اتجهت إلى 1131عام 

.األرخبيل الهندي للقيام ببعض األبحاث العلمية  

وفي هذه الرحلة ظهرت اتجاهات داروين وكلفه بدراسة النبات والحيوان والحفريات. وبعد عودته من 

استقر في لندن، ثم انتقل إلى كمبردج، ومنحته الحكومة المبلغ الذي يستعين به  1134رحلته في عام 

قمتها في كتابه )في  علىأعلى طبع نتائج مشاهداته وأبحاثه؛ ثم أخذ ينشر أبحاثه ودراساته التي وصلت 

 1152أصل األنواع بواسطة االنتخاب الطبيعي أو بقاء األجناس في صراع الحياة( الذي أصدره في عام 

 وكان له التأثير الهائل في المعرفة اإلنسانية بوجه عام.
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 من 12؛ ثم كانت وفاته في 1171وقد أصدر داروين كتابه الهام الثاني بعنوان )أصل اإلنسان( في عام 

19.<1112أبريل   

                              

إن أول ما تجدر به الذكرى هاهنا وهللا تعالى يحب العدل واإلحسان في القول كله، هو أن تشارلس 

داروين ليس بدعا في سنن تبعية النتاج لشروطه وبيئته، وذلك ما تبينه الترجمة هاته وتجليه بكل وضوح. 

للعمل واالجتهاد العلمي ألوروبا، على صرحه حق القول بتقدم الغرب فداروين نقطة وشحنة من مسار 

وتأخر غيرهم ممن فرطوا في أسباب السير التاريخي والحضاري، والتي تعتبر في الحق من صميم 

وأوليات ما أمر به اإلسالم ودعا إليه من التعاون على البر والتقوى، والنهي عن المؤسسات االستبدادية 

في السير السوي لإلنسان ولالجتماع اإلنساني ككل في البناء االستخالفي وفي التاريخ. المنافية للحق 

وهاهو ذا النتاج بأم أعيننا نعيشه ونراه؛ كل المتاع مما يقي البرد والحر، وكل األثاث ما يفترش ويؤخذ 

ل ذلك أوالء زينة ويعتمد في البيوت ومأهول العمران حتى مكبرات الصوت لمآذن المساجد والمنابر، ك

الذي يزعمون كما زعم الذين من قبلهم أنهم خير الناس وأنهم أحب إلى هللا سبحانه دون غيرهم، أوالء 

 عالة على الغير أولئك.

هي اعتبارها أوال في سياق الحقل الموجاتي الذي أحدثه أصح معالجة لرؤية داروين وللداروينية،  إن

لذي عرف في هذه الفترة الزمنية من التاريخ العلمي؛ وهي ا التطوروولده مبدأ أو على األصح مقولة 

نزعة تم األخذ بها والتحليل والبناء على مقتضاها في كل مسالك الفكر اإلنساني، وفي طبيعة الفكر ذاته 

طروحات أوجست كونت وفضائه وعالمه المفكر فيه. فكان أبرز تجلي لهذه النزعة، النزعة التطورية، 

الذي يرتب مراحل تطور الفكر اإلنساني في المرحلة الالهوتية األحوال الثالث  وقانون( 1721-1175)

ثم الميتافيزيقية ثم العلمية أو الوضعية. ولقد جاء ذلك مع االتجاه الغربي االنفصامي مع الدين، فتم 

ة التسارع في السير في هذا المذهب اإللحادي من غير التفات إلى شيء، وما هذا المجموعة والترسان

والكتلة الصماء من مسمى العلوم االجتماعية، وما هي في الحق بعلوم الفتقادها كل مقومات الحقيقة 

العلمية، هذه التي أشربها الجيل األول من يتامى التاريخ فغدوا بها على تبعية ساذجة محيقة هم األستاذية 

تجاه. في الدرج االجتماعي وهم المثقفين،  ما هي إال عين ذينك المذهب واال  

 على صلة بهذا يقول دكتور يحيى هاشم حسن في نقده ألحد هؤالء:

                                                           
28ص-دار المعارف -دكتور يحيى هاشم حسن -اإلسالم واالتجاهات العلمية المعاصرة 
19  
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> أما األستاذ إسماعيل مظهر فهو يبدو منبهرا بهذا القانون إذ يصيح في سذاجة قائال:)إن قانون 

الدرجات الثالث الذي كشف عنه الفيلسوف أوجست كونت ألكبر استكشاف وصل إليه العقل البشري في 

20ية(<الطبيعة اإلنسان  

وخطر هذه المواد المسماة علوما إدماجا لها في التكوين األساس للعقول واألجيال يتمثل في جمعها بين 

صحيح القوانين التاريخية واالجتماعية والحقائق وباطلها. غير أنه وبحسب شروط التلقي التاريخية 

ول إلى غاية تم التخطيط لها، بالمعنى الشمولي للتاريخي وإحداثيات اإلطار التعليمي، يخلص األمر ويؤ

ولهدف لها معين مرسوم. فقانون عالقة الفكر بنمط اإلنتاج قانون ال مرية في صحته، وال ينفي الحق 

القائل به، ويبقى السؤال اإلشكال هو سؤال االعتبار السليم والصحيح، إذ يلزم ويجب تجريده عن 

تجمع؛ ناهيك عن األساليب السفسطائية التوظيف الثانوي. فصحة المقولة ال توجب صحة لما به 

 المستهدفة لشروط التلقي المتواضعة الدنيا غير القوية؛ والقوة بالطبع هنا هي شرط العلم الكفء.

لم يأت داروين وال الداروينية، وكما أوضحه وبينه السيد يحيى هاشم بقدر كاف وواف في مؤلفه المشار 

ي التشكيل منذ أرسطو أو ما قبله مرورا بروايات أسندها قوم إليه، إال كمثل نقطة على مستوى قد بدأ ف

 إلى جماعة من المسلمين ونفر من علمائهم:

>ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض مفكري اإلسالم قالوا بتطور األنواع قبل داروين بقرون، ومن 

تى على اإلنسان حين هؤالء اإلمام الحسن البصري فيما رواه عنه الرازي في تفسيره لقوله تعالى:}هل أ

من الدهر...{، وابن خلدون فيما جاء عنه في مقدمته وقوله:)اتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى 

في تدريج التكوين إلى اإلنسان.. صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القدرة.. وكان ذلك أول أفق 

ى كلمة القردة؟من اإلنسان( حيث يصحح ساطع الحصري كلمة القدرة إل  

 وابن مسكويه..

 وإخوان الصفا..

 والعالمة البلخي..

وفي رأيي أن غاية ما ذكروه محصور في القول بالتشابه والترتيب وال يعني خروج األنواع بعضها من 

21بعض، وهذا هو جوهر الداروينية<  
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المجالت المختصة في البحث وإلى حدود اليوم ما زالت عناوين في البيولوجيا الجزيئية تظهر على أغلفة 

 العلمي وكأنها تدافع لتوها عن الداروينية، لكنه دفاع اليائس من التصديق.

من الزاوية التاريخية، على جوار تشارلس داروين، وعلى غرار انتشار النزعة التطورية وشيوع أخذها 

برز علماء بيولوجيون  فرضية تنظيرية وبنائية في مختلف وشتى شعب الممارسة العلمية والفكرية، فقد

 ينفون الخلق المستقل لألجناس؛ يقول يحيى هاشم:

األفكار اليونانية القديمة القائلة بأن األجناس الحية  ي> وفي القرن الثامن عشر بعث الفكر األوروب

 الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو.

ينيوس القائل:في ذلك الوقت كانت النظرة المقبولة هي نظرة العالم السويدي ل  

)إننا نقر وجود أنواع بعدد األزواج التي خرجت من يدي الخالق. وأن األنواع بقيت ثابتة منذ خلقها الذي 

 جاء وصفه في سفر التكوين. والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة أعدادها ال تغير أصنافها(.

 وأنه ليس هنالك من جنس جديد.

كل المالءمة. لكن هذه النظرية كانت تتعرض لهجمات من جهات تلك نظرية الءمت العالم النيوتوني 

وجوفروا  -دارون سجد تشارل -عديدة؛ فالعلماء الطبيعيون كبوفون وإيرازموس ودازموس ودارون

أمثال  -سانت هيلير، خصم كوفييه، أحد اآلخذين بموقف لينيوس، والشعراء الرومانطيكيون والفالسفة

 ميعا أن يصوغوا فكرة التطور بأشكال مختلفة. وكان أكبرهم جميعاغوته وأوكن وشيلنغ، حاولوا ج

22(.<147ص-2ج-المارك صديق بوفون)العقل الحديث  

 ونسوق هنا ما هو جدير باالعتبار وذكره في هذا الدرس كمعطيات:

(1711-1707بوفون ) >  
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انات قابلة للتغير كان بوفون أول عالم بيولوجي يستبعد نظرية الخلق الخاص، حيث أشار إلى أن الحيو

تبعا للبيئة، وأن التغيرات البسيطة التي تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون تغيرات كبيرة، وأن كل 

 حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منه رقيا وأبسط تركيبا.

حتوى تاريخه الطبيعي الشهير الذي ا 1742نشر بوفون أحد كتاب موسوعة المعارف الفرنسية عام 

عرضا مفصال لما جمعه الطبيعيون من أصناف الحيوان والنبات، إلى جانب ملحمة كونية عن نمو 

الطبيعة منذ أول نشأتها في تكون األرض، إلى أن بلغت غايتها من اإلنسان. وقد رأى بوفون صعودا 

لتطور بكامله إلهيا متدرجا دون انقطاعات حادة، منذ البداية المتواضعة إلى القمة. ومع أنه اعتبر هذا ا

 فإنه لم يلجأ في أية نقطة من النقاط ألية تفسيرات تتجاوز الطبيعة.

وكان ينتقل من خطوة لخطوة على أساس من التحري الصبور والمالحظة. وفي حقل التطور البيولوجي 

إنها أثار جميع األسئلة التي ظلت دون جواب حتى اليوم الحاضر. فقد تساءل ما هي الطبيعة؟ وأجاب: 

ليست شيئا جامدا أو كائنا ساكنا، بل هي نظام القوانين التي أقامها الخالق من أجل بقاء األشياء وتتابع 

(.<114ص-2ج-الكائنات، إنها حية، وإنها عمل أبدي)تكوين العقل الحديث  

 ويعلق يحيى هاشم:

ير بالعناية اإللهية >ومن العجب أن ما قاله دارون لم يخرج عما قاله بوفون باستثناء اعتراف األخ

 وتعويله عليها. ويبدو أن هذا ما حال بينها وبين الذيوع في جو ثقافي صمم على اإللحاد سلفا.<

:نظرية التطور عند المارك >  

م..1122توفي  -1744فرنسي في علم النبات والحيوان، ولد  موهو عال  

م، وتتلخص نظريته في:1102الحيوان( عام وقد استكمل وضع نظريته في التطور في كتابه )فلسفة علم   

أن البيئة تؤثر في شكل الحيوانات وتركيب أعضائها. وأن االستعمال المتكرر أو المستمر ألي عضو 

 يزيد في حجمه، في حين يؤدي عدم االستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختفي.

يال بالتوارث. وأن هذه الصفات تتكاثر وأن الصفات المكتسبة التي تتكون على هذا النحو تنتقل إلى األج

23بمرور الزمن إلى أن تحدث نوعا جديدا من الحيوانات.<  
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العالم اإلنجليزي أن المارك لم يأخذ بما أخذ به دارون بعد ذلك، من اعتماد جراهام كانون > ويبرز 

قرة في التطور على الطفرة التي تحدث بمحض الصدفة، وإنما افترض وجود قوة موجهة هادية مست

أعماق كل كائن حي تتحكم في تطوره وتوجهه وتسبب ظهور الصفة الجديدة أو العضو الجديد عند حاجة 

24الكائن إليه..<  

>ويتهم كانون داروين بأنه كان على علم بآراء المارك، وأنه مع ذلك لم يشر إليها مطلقا في كتابه أصل 

25األنواع.<  

شخص داروين؛ جاء في )كتاب الحضارة( للدكتور حسن لكن هناك أقواال على عكس هذا الحكم بحق 

: >وكان داروين أمينا جدا مع نفسه وغيره، فلم ينكر قط فضل العالمة الفرنسي المارك في 26مؤنس

القول بتوارث الصفات والخصائص، واعترف بفضل يوهان مندل على علم الوراثة واكتشافه الجينات، 

له وتنتقل من الذكر إلى األنثى عند اللقاح، فيشب الحيوان وهي الخاليا التي تتضمن خصائص النوع ك

معاصره الذي ألفريد والس راسل  على مثال أبويه، والنبات على صورة أصله، بل هو لم ينكر فضل

 توصل إلى نظريات مقاربة جدا لما وصل إليه هو في نفس الوقت<

ما اليوم أن مستوى وجودها هو فقد أصبح معلو -المورثات أو الحامالت الوراثية-بخصوص الجينات

أنوية الخاليا وأن األصباغ )الكروموزومات( الثالثة والعشرين التي تتواجد مزدوجة باستثناء الخاليا 

التناسلية األحادية، تحمل حوالي خمسين ألف حاملة وراثية موزعة على امتداد الشريط الصبغي توزيعا 

ظيفة تركيب هيولين )بروتين( معين، به يكون قوام مرتبا ومنتظما، تختص فيه كل حاملة وراثية بو

 الجسم، وبفقدانه يختل نظامه وتعتل سالمته.

كذلك وباإلضافة لما ذكرناه من عدم فرادة تشارلس داروين بالفكر التطوري الحيوي وبالتطورية، فشيوع 

العالمين معا، لهو داروين، أي بردها إلى الرجلين و -النظرية هاته في األدبيات العلمية بنظرية والس

 دليل ومؤشر يكفي في البيان والحكم؛ وذلك ما عبر عنه داروين نفسه وأكد عنه بواضح العبارة في قوله:
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>حين وجدت أن عددا كبيرا من المشتغلين بالتاريخ الطبيعي قد أصبحوا يتقبلون مبدأ تطور األنواع 

ها من قبل، فعكفت على ترتيبها وتفصيلها وجدت من المناسب أن أستغل البيانات والمالحظات التي جمعت

27حتى كان هذا الكتاب<  

من  الجهة التاريخية كذلك، مع الجوار البعدي لعمل تشارلس داروين تنطلق النشأة التحققية لما أصبح 

، تبدأ التفرعات واالمتدادات في مختلف المناحي وعلى بالداروينية والداروينية الجديدةيعرف اليوم 

تة من جهة القرب أو البعد من العلمية، حيث تختلط الحقائق والحق بالخلفيات الباطلة مسافات متفاو

المغرضة في الحق، الداعية إلى الكفر وإلى اإللحاد تحت غطاء الممارسة العلمية، التي ليست في حقيقتها 

 سوى صورة من الدجل على درجة كبيرة من الحبكة والتلبيس.

يرى أن الكون يسير وفق ( ومثله في ذلك أوجست كومت، 1203-1130كان سبنسر )هربرت سبنسر>

قوانين من بينها قوانين اجتماعية تحكم تطور المجتمع وعمله، وكان يرى أن تطور النظم السياسية 

 واالجتماعية ينبغي أن يصل باإلنسان إلى درجة تتالشى معه الحكومة، إذ ال يصبح هناك دور لها؛

 فالناس ينظمون أمورهم باإلحساس وحسن التقدير وسالمة الحس والذكاء.

ويتوسع فيها ويجعل تالشي الحكومات نتيجة طبيعية لرقي كارل ماركس  وهذه الفكرة األخيرة سيأخذها

28اإلنسان والجماعات<  

            .                  .    .  

 ،المنطبق هنا تحديدا بسبق ومعطى األفق اإلدراكي لإلنسانمعيار المرجعية  إلى جانب هذين المعيارين،

ضمن مجال عام عرفه تطور ومسار التفكير اإلنساني في معيار وضع الموضوع كنقطة موجاتية و

لإلنتاج العلمي في إطار نتائجه وحقائقه العلمية  عنصر التمييز تاريخه؛ بعد هذين العنصرين يأتي

ج التي توصل إليها باالجتهاد بوفون والمارك ووالس وداروين الموضوعية، وهي الحقائق والنتائ

وغيرهم، وبالتعيين هنا إنتاج داروين العلمي الموضوعي، وهو إنتاج مشتق من كتاب هللا تعالى المشهود 

 مما خلقه وبرأه سبحانه وجعل فيه من ناموس الخلق واألمر، ليلزم ويأتي من بعده العنصر الرابع،

نتاج عن توظيفاته وامتداداته المغرضة بالخصوص. عنصر تمايز هذا اإل  
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، ولكن الناس تناولوا نظرياته وطوروها، وساروا فداروين لم يقل صراحة أن اإلنسان ينحدر عن القرد>

بها ف طرق شتى، وطبقوها على الكثير من ظواهر الحياة، واستخدمها الكثيرون فيما ينفع رأيهم الخاص 

تحقيقها، فظهرت آراء ونظريات تنسب كلها إلى الداروينية وهي في الحقيقة  أو أهدافهم التي يسعون إلى

صادرة عن رجال مثل سيوال رايت وت. دوزهانسكي وج. ل. ستابينز وإيرنست ماير وجوليان هكسلي، 

فداروين قال ما ذكرناه، أما ما عدا ذلك  ومن تم فإننا ينبغي أن نفرق دائما بين داروين والداروينية،

ضمن ما يعرف باسم الداروينية، ويشمل آراء ونظريات كثيرة قائمة أصال على ما قاله داروين، فيدخل 

29ولكنها تتضمن أفكارا ربما أنكرها داروين<  

العنصر الرابع، وهو مع الخامس ضمن الخمسة عناصر المشكلة والمكونة للرؤية الصحيحة لهذا السؤال 

التحليلية وإن كانت العناصر كلها لها جميعا نفس العامل  والموضوع، هما العنصران األهمان لطبيعتهما

من جهة الضرورة واللزوم؛ فالثالثة األولى مرجعياتية باألساس يتحصل بها الوضع الصحيح والمالئم 

للرؤية والدراسة. فالعنصر الرابع إذا يهم مقول داروين وإنتاجه العلمي، وما يشكله من تحاليل ودراسات 

ية إلى يومنا هذا، وهي تشكالت إلى جانب تواجدها المستمر في مجال البيولوجيا ونقد ال زالت سار

الحيوية، تجد لها دوما ذكرا وإعماال وأثرا في أقوال علماء ورجال الفكر لمجاالت أخرى، بل إن شئنا 

 القول في كل المجاالت، من علوم مسماة إنسانية وطبيعية وغيرها.
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 الفصل الثالث

األساسية لنظرية التطور عند داروينالعناصر >   

 

:   االنتخاب المقصود، والتغيرات التي تظهر على النوع الواحد  -1  

استرعى انتباه داروين االختالفات الواضحة بين سالالت نوع واحد من الحيوانات المستأنسة أو المنزلية، 

ع المنزلية أو المستأنسة عرضة وتكوين سالالت جديدة بدون انقطاع. وتأكد له )أن أي نوع من األنوا

 للتنوع واالختالف الذي ال نهاية له(.

ولم يستبعد داروين عامل البيئة كسبب لظهور هذه التنوعات، وهو ما أشار إليه المارك من قبل. ولكنه 

أكد أهمية عامل )االنتخاب( الذي يقوم به المربي بطريقة منهجية مقصودة. كما الحظ أن هذا التدخل 

ي ال يمكن أن يتم إال إذا منحته الطبيعة الفرصة لذلك، وذلك عن طريق استغالل ما تضعه الطبيعة اإلنسان

 أمامه من: الفروق الفردية، والتغيرات التلقائية أو الطفرات. 

 لكن كيف تحدث هذه الطفرات؟

 اعترف داروين بأنه ال يستطيع اإلجابة على هذا السؤال.

 

:من نوع إلى نوع جديداالنتخاب الطبيعي والتغيير  -2  

إذا كان االنتخاب المقصود يؤدي إلى )تفرعات( على النوع الواحد ال يمكن إنكارها حتى من أشد أعداء 

نظرية التطور، فإنه من الواضح أنه ال يصلح دليال على ظهور)أنواع( جديدة من أصل نوعي واحد. 

ا أن التغييرات الشكلية التي يعنى بها مربي وهنا يقدم داروين نظريته في التغييرات المتالزمة. ومضمونه

إلخراج )تفرع( على النوع تؤدي بطريق التالزم إلى ظهور تغيرات عضوية يصعب  -مثال-الطيور

 مالحظتها في بادئ األمر.
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وهذه التغييرات )من النوع األصلي إلى التفرع إلى النوع الثانوي إلى النوع الجديد( ال تظهر للمالحظة 

نتخاب المقصود، فإن السبب في ذلك يرجع إلى قصر الوقت الذي يحدث فيه االنتخاب في مجال اال

المقصود. وهنا يظهر لنا أننا لسنا أمام االنتخاب المقصود، ولكننا أمام )االنتخاب الطبيعي( الذي يحتاج 

 إلى مئات، بل إلى آالف السنين، لكي يظهر أثره للمالحظة العلمية..

جديدة نافعة تؤدي إلى ظهور متنوعات جديدة ثم إلى ظهور أنواع جديدة هي  .. ومن هنا تظهر صبغات

 األصلح من غيرها للبقاء..

وقد الحظ داروين أن الفقريات تتميز بتطور واضح في الصفات الذهنية وبتركيب يقترب كثيرا من 

ي )ساللة تركيب اإلنسان، وهذه الفكرة تشير إلى األفكار التي انتهت به إلى وضع كتابه الثان

30اإلنسان(.<  

 

أبرز الدالئل المالحظاتية هنا هي التشابه، والنازل مرتبا، سواء في التركيب العضوي )المورفولوجي( 

متنزال. أو في األطوار الجنينية األولى، فيتم التفرع االختالفي  

علم الحفريات:>  

التطوريين على وجود تعاقب استطاع علماء الحفريات أن يضعوا سجال مرتبا لحفرياتهم يدل في نظر 

يبدأ من كائنات بسيطة للغاية إلى كائنات أكثر تعقيدا وتخصيصا، كما أن هذه الحفريات تقدم لنظرية 

التطور دليال جديدا إذ تظهر الحلقات الموصلة بين األنواع والتي ال توجد في حيواناتنا الحالية. ويتضمن 

التطوريين مجموعة من األشكال اقتربت من هيئة سجل الحفريات عن تطور الجنس البشري في زعم 

 اإلنسان الحالي:

أوال: إنسان جنوب إفريقيا الشبيه بالقرد، وهو أول نوع مشابه لإلنسان، عاش منذ حوالي مليون سنة، 

وكان قصيرا وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل وصفات الجسم. ويعتقد العلماء اآلن أن هذا النوع ال 

قردا أو إنسانا. يمكن اعتباره  

 ثانيا: اإلنسان الجاوي الشبيه بالقرد.

                                                           
اإلسالم واالتجاهات العلمية المعاصرة 
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 ثالثا: إنسان بكين الذي اكتشفت بقاياه في الصين.

 رابعا: إنسان هايدلبرج بألمانيا.

 خامسا: إنسان نياندرتال بألمانيا أيضا.

ة.سن 15000إلى  32000سادسا: إنسان كرومانيون الذي اكتشفت حفرياته بوسط فرنسا. وقد عاش منذ   

سنة فقط. 12000سابعا: اإلنسان الحديث أو اإلنسان العاقل، وقد بدأ ظهوره منذ حوالي   

 ويقول الدكتور علم الدين كمال األستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة في بحثه عن تطور الكائنات الحية:

ان والقرد كان لهما )إن علماء التطور ال يقولون إن اإلنسان انحدر من القرد، وإنما يعتقدون أن اإلنس

 سلف مشترك(.

وهناك مجموعة من األدلة األخرى مستمدة من علوم مختلفة من علم التوزيع الجغرافي للكائنات الحية، 

ومن علم وظائف األعضاء وعلم الوراثة. ويلخص إسماعيل مظهر أدلة التطوريين ويقرر معهم النتيجة 

 التالية:

ير ألصول ذوات الثدي ما دامت مشابهته الطبيعية لها بالغة ذلك )ال نستطيع أن نفرد اإلنسان بأصل مغا

31المبلغ البعيد، أو نفرض أنه قد نشأ بطريقة مخالفة للطريقة التي نشأت بها تلك الحيوانات(.<  
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 الفصل الرابع

 نقد الداروينية

 

االبستمولوجية لفرضية النقد الموضوعي للداروينية يكون بالتوجه أوال، وبغض النظر عن الداللة الفقهية 

 تطور األنواع، إلى قانون هذا التطور، وإلى كنهه ودليل القول به.

ففي الحقيقة حين ننظر إلى هذا الموضوع، فنحن أمام أعمال ونتائج وحقائق لزمرة من العلماء والباحثين 

الل به؛ الموضوعيين أصال وحقيقة في اجتهاداتهم وأعمالهم. هذا أمر ال يجب بخسه قيمته واإلخ

والمشترك الحقائقي والعلمي في هذا ال مرية صحيح صحة تامة وثابتة. إن مقول و مبدأ المارك في 

االنتقال  التكيف العضوي مع البيئة هو األساس الفكري والمرتكز التفكيري لمبدإ االختيار الطبيعي، أي

 تعيينا تي سبق بها داروين واالسمن مستوى التناسق البيئي إلى التأثير الخلقي والنوعي؛ وهي الخطوة ال

ووسيلة بالمالحظات والتجارب أو التجربة االستقرائية المرتبة، تلك التي أسعفته الظروف القيام بها. 

، وهكذا بوفون الذي أتى قبلهالقول بنفس األفكار عند تجاوز مستوى وعلى هذا المنوال و الصيغة العملية 

ره.حاز قصب السبق في مضمار البحث قبل غي  

وإذا ما اعتبرنا وهذبنا لفظ )االنتخاب( وُجعل امتدادا حركيا ومساريا في الزمن والتكوين لمبدإ التناسق، 

فكل عاقل سوّي في تفكيره، سيرى هذا المبدأ حقيقة مشهودة ليس فحسب في ركن معزول وحيز واحد 

يفقه صلة الحقائق  خاص، بل هو في كل بعد وناحية من الخلق واألرض والحياة، وإنه ليكفي لمن

بدالالت النصوص وفصل الخطاب أن يذكر ويستحضر قول هللا سبحانه اللطيف الخبير، وهو أعلم بما 

 خلق:

(17}أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين'{)الزخرف  

ذا المبدإ ما يدل على هوكذلك في السيرة النبوية الشريفة وتبيانه صلى هللا عليه وسلم لما أنزل من الكتاب 

والقانون التناسقي  والجدلي بين طبيعة السلوك والتواجد وشاكلته وبنيته قوة وضعفا، ونفعا وضرا، 

وخيرا وشرا، ومن جهة العلم والجهل أيضا، مما هو ليس بمنفصل  عن حقيقة وسريان هذا المبدإ 

 والقانون المشهود كونيا، الذي هو أساس أعمال داروين والداروينية من بعده.
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لكن اإلشكال الحقيقي هو االمتداد المسارع على غير هدي مقنع من العلم وال صرح من األساس العلمي 

مكين، نعني هنا األساس المنطقي والحقائقي للقول والبناء العلمي، االمتداد المتسرع على غير هوادة بهذه 

ت وحيوانات لها أبعاد معينة، الفرضية حتى ال نقول قانونا أو نظرية، من تحقق في درجة وجودية لكائنا

ومن معطيات ومالحظات كما التي ذكرنا من شبه وترتيب، االنتقال من هذا إلى جعل اإلنسان نوعا 

 ضمن هذه السلسلة التطورية لألنواع.

ذلك وإذا كان االمتداد العملي التحققي لتطور األنواع يتطلب أمدا من الزمن على بعد اآلالف من السنين، 

ج المجال والسعة المالحظاتية العلمية لإلنسان، والحضور القوي لفرضيات أقوى إمكانا قائلة مما هو خار

بظاهرة النكبات أو الكوارث األرضية، التي ال شك ستحول دون االنحفاظ الحفرياتي. كما أن هناك 

بار وحسبان مواضع اختالالت مرجعية ُسلمية، مثل مدى ودقة ونجاعة الداللة اإلشعاعية في القياس، باعت

 عوامل أخرى، التي منها التغيرات والتأثير اإلشعاعي الناتج عن الفعل البشري.

-وفي إطار نقد المذهب والفرضية هاته في األوساط العلمية >علت الصيحة من جوانب العالم الجديد

ت بها فئة منذ سنين بأن نظرية داروين في أصل األنواع ال تتفق والمشاهدات الحديثة التي قام -أمريكا

من العلماء الطبيعيين وعلى رأسهم العالمة باتسون، حيث صرح في االجتماع الذي عقدته جماعة ' تقدم 

بقوله: 1221العلم في أمريكا ' بمدينة تورنتو عام   

) إن جزءا جوهريا من نظرية النشوء العضوي، ذلك الجزء الذي يبحث في أصل األنواع وطبيعتها ال 

المستعصية على العلم، وأننا اليوم ال نشعر ذلك الشعور الذي كنا نشعر به من قبل،  يزال في حيز اآلراء

الذي ال بد أن يكون مستمر التأثير دائب الفعل في عصرنا هذا  -والذي كان يوحي إلينا بأن منهج التغاير

يبلغ  هو بدء عمل عضوي خطير ال يحتاج لسوى مر الزمان وكر األعوام لكي -مطاوعة لنظرية النشوء

 كماله ومنتهاه

ولقد بلغت حملة دكتور باتسون على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن تبلغ حملة علمية من التأثير.. فإن 

دعوة ذلك الباحث قد امتدت إلى نواح من أوربا، وكانت على أشدها في الواليات المتحدة وكندا حتى أن 

32تدريس مذهب النشوء<والية )كانساس( قد أصدرت قانونا يحرم على جامعاتها   

واليوم، وتبعا لما أعلم، فإن كل الواليات األمريكية خال ثالث أو أربع كلها حذت حذو والية )كانساس( 

 في حظر تلقين وتدريس فرضية النشوء والتطور في معاهدها ومدارسها.
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الفرضية بامتدادها الذي بيد أنه  ورغم كل هذا، ففي األوساط العلمية كما هو اإلدراك العام الشائع، ال 

يجعل اإلنسان نوعا في سلسلة تطور األنواع، وال النقد الموجه إليها، كالهما ال يتمتع بإقناع تام ومستقر 

موجب ليقين العلم والقلب. وهكذا نلفي علماء في أعلى المنابر اإلسالمية كشيخ األزهر طنطاوي في أحد 

ى في القول مذهبا على معنى عدم الخلق التام، بل الخلق دروسه الملقاة على عهد الحسن الثاني قد نح

من منطلق التقريب بين الوحي  -حسب سعيه وأفقه اإلدراكي والعلمي-التسلسلي األطواري ترجمة مقاربة

 والعلم اإلنساني في نتائجه وحقائقه، وفي قراءة هذه الحقائق العلمية التي منها التطورية.
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 الفصل الخامس

وبدء الحياة على األرضفرضية أوبارين   

 

من المستحسن منهجيا أن نذكر ونورد بعضا من أبرز المذاهب واألقوال فيما يخص كذلك مبدأ وانطالقة 

الحياة هنا على األرض. ومن أهم ما يسبق للذكر من ذلك الفرضية المشهورة في األوساط العلمية 

باخ للكيمياء الحيوية التابع ألكاديمية علوم  الذي >كان مديرا في عهد االتحاد السوفياتي لمعهد ألوبارين

االتحاد السوفياتي بموسكو وعضو األكاديمية المذكورة، طرح نظريته في ندوات دولية في موسكو 

 ونيويورك وغيرها، ولقيت صدى علميا كبيرا على درجة صدى نظرية داروين.

ا نشأت على األرض وفقا للخطوات وتتلخص نظرية أوبارين في أن الحياة حالة من أحوال المادة، وأنه

 التالية:

: تطور المواد غير العضوية إلى عضوية أولية -1  

يفترض أوبارين أن المادة كانت ذرات متفككة في جو النجوم الملتهب إلى أن أصبحت تلك الذرات متحدة 

و العنصر على شكل عناصر. ثم تطورت العناصر وأخذ يتم التفاعل والربط بينها بواسطة الكربون، وه

القادر على الدخول في التفاعالت الكيميائية واالتحاد بذرات العناصر األخرى لتكوين مركبات عضوية 

ال حصر لها، حيث يتحد الكربون بالهيدروجين واألكسجين ليكون المواد الكربوهيدراتية والنتروجين 

 والفسفور ليكون مركبات أخرى ال حصر لها.

القرن التاسع عشر هو أن المركبات العضوية المعقدة التي تصنع أجسام  وقد كان االعتقاد السائد في

النباتات والحيوانات كالمواد السكرية والبروتينات والدهون ال يمكن تحضيرها في المعمل، أما اليوم فقد 

 أمكن تحضيرها في المعمل.

:تطور المواد العضوية إلى البروتينات -2  

لى أن يتكون البروتين، وهو مادة عضوية بالغة التعقيد والتركيب. تستمر عمليات التفاعل والتركيب إ

ولكل نبات أو حيوان بروتيناته المميزة. وعلى هذا األساس توجد أنواع ال حصر لها من المواد 

 البروتينية.
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التجمعات: -3  

حلول لو خلطنا أنواعا مختلفة من البروتينات في محلول للوحظ انفصال نقط خاصة من الخليط في الم

وهذه التجميعية(،  )النقاطتتميز بنوع من التجمع والثبات. مثل هذه النقط أو األكوام يطلق عليها إسم 

 النقاط تمتص بدورها ما قد يكون ذائبا من مواد عضوية في المحلول وتنمو، أي يزداد حجمها ووزنها.

أو تفقد شخصيتها في المحلول.ومثل هذه النقاط قد تتسم بدرجة من الثبات تحفظ به كيانها فال تنهار   

ومن تم فقد افترض أوبارين أن المواد العضوية المعقدة التي تكونت في البحار األولى، قد تجمعت بشكل 

أو بآخر لتكون أكواما أو نقاطا تجمعية لم يتميز بعضها بالثبات فاندثر وتالشى، وتميز البعض اآلخر 

داخلها عالقات كيميائية طبيعية تنصاع لقوانين ضرورية.بالتعقيد والثبات فكون أنظمة مستقلة نشأت ب  

نشأة البروتوبالزم الحي: -4  

يظهر البروتوبالزم ككتلة رمادية نصف سائلة تحتوي إلى جانب الماء على البروتينات المختلفة ومواد 

ا هو عضوية أخرى وأمالح معدنية، وهو ليس مجرد تجمع أو خليط تم حسبما اتفق من تلك المواد، وإنم

على جانب عظيم من التنظيم، وأهم مميزاته أن له بيئة محدودة وترتيبا خاصا لجزئيات المواد المكونة 

 له، كما أن له خواص كيميائية وطبيعية تنصاع لقوانين محدودة.

تملك خاصية المالءمة بين التركيب الداخلي والبيئة التي  -خالفا للتجمعات األولية -إن البروتوبالزم

يها طبقا لقوانين بيولوجية جديدة لم تكن قائمة في األطوار التي سبقت ذلك، والتي كانت خاضعة وجدت ف

 فحسب لقوانين ميكانيكية؛ وفي هذا البروتوبالزم تكمن أول مظاهر الحياة.

ظهور الخلية الحية: -5  

من الالحياة إلى ( حدثت القفزة الكبرى في تطور المادة مبظهور الكائنات الحية األولى )البروتوبالز

 الحياة.

وإذا كانت هذه الكائنات أرقى بكثير من تركيب النقاط التجمعية، فهي في نفس الوقت أدنى بكثير من 

 تركيب )الخلية(.
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لقد كانت تلك الكائنات الحية األولى تعيش على جزئيات المواد العضوية األخرى المجمدة في الماء؛ 

ة، وكان على هذه الكائنات إما أن تفنى أو تجد لنفسها طريقة لبناء وبمرور الوقت قلت تلك المياه العضوي

 العضوية المعقدة من المواد البسيطة المتاحة لها، من ثاني أكسيد الكربون والماء.

، فظهرت ومن تم نشأت عملية البناء الضوئيوحدث أن امتصت بعض الكائنات الطاقة من الشمس، 

ية )الطحالب الزرقاء(، وظهرت الحيوانات القديمة بسيطة التركيب أبسط النباتات المعروفة وحيدة الخل

 وحيدة الخلية قريبة الشبه بالبكتريا واألميبيا.

:عمر هذا التطور -4  

يرى أوبارين أن األرض ظلت أربعة أخماس عمرها، أي خالل مدة تقرب من أربعة آالف مليون سنة 

ة بعمليات غير حيوية بطيئا للغاية. ثم ظهرت بعد ذلك خامدة، وكان تطور المادة خالل هذه المدة المذكور

النقاط التجميعية، ثم انقضت ماليين السنين بعد ذلك حتى ظهرت  الكائنات الحية األولية، ثم ظهرت 

عملية البناء الكلوروفيلي. ثم في المليون السنة األخيرة ظهر اإلنسان؛ وظل بدائيا لمدة طويلة؛ وفي خالل 

33خيرة فقط ظهر التطور االجتماعي..لإلنسان<عشرات القرون األ  

قيمة هذا القول هو نموذجه الفرضي، حيث أن اعتباره العلمي جاء الحكم بشأنه من بعد على لسان 

بنيويورك إذ يقول:1252أوبارين نفسه في المؤتمر الدولي للبحار لعام   

العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو إن جميع المحاوالت التي أجريت لتوليد الحياة من المواد غير >

 في المعمل قد باءت بالفشل<

 وفي نفس السنة يبدي اعتذاره عن فشله ويعبر عن يأسه قائال:

 -قبل ظهور الحياة ->إن الظروف الطبيعية والكيميائية التي سادت على األرض في معمل الطبيعة العظيم

ر تلك الحياة تختلف تماما عن الظروف السائدة والتي تمت فيها التفاعالت المعقدة التي أدت إلى ظهو

اآلن. ومن تم فمن غير المحتمل إن لم يكن من المستحيل أن تتم نفس هذه العمليات في المعمل، وإن تمت 

34فإلى حد معين فقط<  
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 الفصل السادس

 حل الداروينية في الصعود القوانيني

 وتوحيد األبعاد الفيزيائية والوجودية

 

الذي نستمده من نظرية أوبارين أو على األصح نموذجه الفرضي هو المسار المتقاطع والمتصل مع  

نموذج االنفجار الكبير المفسر لتكوين الفضاء الكوني. ومن خالل النظر المقارن والتحليل لكال 

قانونا تقوم النموذجين، وردهما إلى الترجمة الرياضية والقانونية بما هي تجلي وتحقق للحق، ناموسا و

يتم التحديد لموضع إشكال عليه السماوات واألرض وما فيهن من كائنات وخلق، من خالل ذلك 

. وهذه النقطة بالذات هي الداروينية ويضبط سر اضطراب تصورها وإشكال حصول استيعاب حقيقتها

معنى أن ليس لما أعلى درجة الصحة وسقفها سواء بالنسبة لداروين أو استتباعا بالنسبة المتداداته، ب

 فوقها أساس من الحق والمنطق العلمي يقوم عليه.

هذه النقطة هي التي يمثلها مرجع تعليل إخفاق أوبارين وفريقه في االنتقال من طور الالحياة إلى طور 

الحياة، والذي أومأ إليه وعبر عنه بيانيا بحاجز الظروف الطبيعية والكيميائية التي سادت على األرض 

الطبيعة العظيم...إلى قوله تختلف تماما عن الظروف السائدة اآلن. في معمل  

:وبخصوص هذا العامل الطفروي على المستوى الجيني  

>فقد أظهرت التجربة أن محيطا ذا درجة حرارة مختلفة أو المعالجة بواسطة شعاع يمكن أن يعدال 

ا )كالشعاع الكوني( الذي يمأل جونا مباشرة الجينات التي تقرر مصير الوراثة، وهذا يوحي لنا أن شعاع

 يمكن أن يكون السبب المباشر للجينة، لكن كلمات ت. ه. مورغان ما زالت تلخص الموقف:

35إن أسباب التغيرات التي تؤدي إلى ميزان جديد ال نعلمها.<  

 ثم ال ننسى أن هذا السقف كان هو الحد الذي توقف عنده كل العلماء، بمختلف مشاربهم وعلى جميع

مناحي ومسالك تأمالتهم وبناءاتهم الفرضية، بشأن بناء النموذج التكويني للكون والفضاء، وبالتحديد في 

تفسير وإيجاد فهم لالنتقال التغيري لكثافة الكون، وذلك ما يبرزه أن خير وأعلى ما لديهم بالنسبة لهذا 
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بمعنى أحادية المنحى دون منحى  السؤال العظيم الكبير هو تصورهم لحصول نقطة تفاعلية غير توازنية،

معاكس كما سبق ذكره واإلشارة إليه في الفصل األول؛ وأكيد أن هذا ال يحصل إال بشروط مغايرة لما 

 بين يديها من األوضاع الطبيعية للكون ولشروطه.

قون ال جرم أن نلفي بعدها وبخصوص هذا االرتباط الهام واالتصال الجدير باألخذ واالنتباه علماء ينطل

من االتجاه المعاكس بالنموذج الفرضي للداروينية للتفسير النشوئي للفضاء المادي، بل وليتم هذا االمتداد 

ويحشر ضمن معاييره الجوهر القانوني المعادالتي للفضاء، وليقول باإلمكان التغيري للكون بحدوث 

لى صيغة وهيئة الكون، مما يعني وجود التغيرات البنيوية المؤثرة على قيم الثوابت الفيزيائية، وبالتالي ع

تعدد عوالمي؛ ولكي يتم إقرار مذهب اإللحاد، يفرضون الكلمة الملتبسة الممثلة في عامل االنتخاب 

الطبيعي للنظمة المعادالتية والقانونية للكون، على غرار االنتخاب الطبيعي بمعناها الدارويني االمتدادي 

 الملحد.

غير معجزين وآيات الحق وآفاقه محيطة بهم، فإن هؤالء الرهط  ممن هم يا  بيد أنهم وبالقهر الوجودي

للمفارقة محسوبون على أعلى سلمات التفكير اإلنساني العلمي، ال يجدون انفكاكا وال انزياحا عن دليل 

حتمي عظيم، له في نظمة علم المناهج )الميتودولوجيا( وسلم البراهين نور وقوة، ال طاقة وال حول لهم 

إلخفائه وال الحيلولة دون وهج ضوئه المبين، المجلي للحق والداحض لمزاعم وإفك باطلهم وكذبهم 

الدليل اإلناسي )اإلنتربولوجي( الملبس لبوس العلمية، وإن في صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه، ذلكم هو 

قين الراسخين في المكتسب لدرجة دليل شهودية الوجود ذاته وشهودية الشمس والقمر؛ وهو كما في ي

العلم وفقهاء المعرفة والمعايير العلمية الملمين بمحصول البشرية العلمي، دليل سابق لغيره ألنه بالمعلوم 

يحدد المجهول، وهذا نسق إدراكي عليه نسجت أبنية المعرفة والتحصيل الذي تلقاه ولقنه هؤالء الذين 

هاتهم ال يعلمون شيئا، بل ال يذكرون أنهم لم يتبجحون وال يذكرون أنهم خلقوا وأخرجوا من بطون أم

يكونوا شيئا، وأن ما يفرحون به من العلم من قواعد وقوانين في اللغة والرياضيات والفيزياء ما قوامه 

الهيكلي وعاؤه الزمني قد يتحصل في العقدين ليس من العلم الكامل المطلق شيئا؛ ذلك أن بعد إدراكه 

قن الطيور ودواب األرض في بيئتها الوجودية وبقدر أبعادها الحيوية النسبي في حقيقته هو كما تل

 واإلدراكية.

من ثمة فما يقرأه هؤالء الذين تقاسموا ليكتمن الحق وليجحدن بآياته في اآلفاق وفي أنفسهم، ما يقرأونه 

من خالل االنفجار الكبير بالداروينية، أصال وامتدادا بالخلق  نمن التقاء نظرية النسبية العامة ألينشتاي

الذاتي، أخذا واستنباطا من التراكب التعقيدي الذاتي، هو هذه النقطة وهذا السقف الذي لزم حل لغزه 

ورفع مفارقاته التي دثرت غشاوتها العلماء المتخصصين قبل عوام الناس؛ ومن رغب عن الحق ما زاده 
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:}قل من كان في الضاللة ولن تجد لسنة هللا تبديال يها وضالال كما هو بين من سنة الحقهللا عنه إال ت

فليمدد له الرحمان مدا' حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا 

(.74-75وأضعف جندا'{)مريم  

  .                           .  .  

الطبيعية توحيد القوى الفيزيائية  لغاية العلمية المتوخاة من وراء التوصل إلىمن المعلوم أن الهدف وا

 المحددة في: 

التي تكون بين كتلتين ماديتين،  قوى الجاذبية -  

،القوى  الكهرومغناطيسيةو -  

العاملة على ارتباط وانصهار مكونات النواة أي البروتونات  والنوترونات قوى التفاعل القوي و -

ا،وتماسكه  

المرتبطة بالظاهرة اإلشعاعية كانشطار النوترون،قوى التفاعل الضعيف و -  

الهدف من ذلك هو الغور في فهم الظواهر الطبيعية من خالل االختزال األكثر الذي يؤدي إلى تبسيط 

التمثيل القانوني الرياضي، وبالتالي الحصول على صورة وترجمة أقرب وأكثر وضوحا للظاهرة. 

مزيد من التوضيح والتبيان لهذا السلم المعياري فيما بعد.وسوف يأتي   

إن هذا المقصد التوحيدي ومساره، ما هو في واقع األمر والحقائق إال صعود مع سلم الحق، على نفس 

قد اهتدى إليه وأسسه في الميكانيكا عبر الكرانج  المنحى التحليلي والعقالني الذي كان العالم البارز

إسقاط القوى من المعادلة التمثيلية للنظام أو الجسم الفيزيائي.الصعود إلى درجة   

هنا يجب أن ننظر ونعتبر بما جاء ضمن أدلة نقض الداروينية، وهو مثال التطور النوعي في بعده شبه 

اآلني لدودة القز إلى فراشة، لنجعله والتغيرات النوعية والتطورية ضمن نفس الصنف الحقائقي، فيكون 

ه النقطة االستداللية المعطى األول الجامع بين التطور النوعي الذي يطول حيز زمن حدوثه لدينا في هذ

ألننا لم نجد حفرياتيا دليال وسيطيا، أي في هيئة انتقال طوري؛ وهذا من أبرز إلى آالف السنين )نظريا(، 

دة إلى فراشة.، واالنتقال النوعي المعتبر آنيا كمثال انتقال الدوما يرد الفرضية وامتداداتها  
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المعطى الثاني هو ما أشرنا إليه من اتحاد واشتراك نموذج االنفجار الكبير والنموذج األوباريني أوال 

ومن جهة أولى، واالنبثاق النشوئي للتشكيالت الكونية بعضها من بعض في إطار قوانين منتظمة 

 ومضبوطة.

أساسه األول، ومنحاه هو نفس منحى توحيد هكذا وإذا عدنا إلى هذا األصل المشترك في البناء وإلى 

القوى الطبيعية، سنجد كلبنة مستقلة أحادية هو البروتون وأمكن اعتبار كل مكونات التوازن النيكليوني، 

أي النوترون واإللكترون والنوترينو؛ فمن هذا األساس بدأ التكوين على منوال الحق في قوله سبحانه 

:الخالق العليم  

وات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى' والذين كفروا عما أنذروا }ما خلقنا السما

(2معرضون'{)األحقاف  

فهذا أصل جميع التشكيالت والتكوينات الفضائية، بل كذلك ذاته أصل البناء في النموذج األوباريني؛ 

ثق عنه:فاالتصال والعالقة بين أول الكائنات المادية، مثال بين البروتون بما بعده مما انب  

الدوتيريوم، -  

والتريتيوم، -  

ثم الهيليوم بنظيريه، -  

والليثيوم، -  

والبيريوم، -  

ثم بعد ردح من الدهر طويل عل آماد مئات ماليين بل ماليير السنين: يبدأ تكون العناصر الثقيلة، -  

مل العظيم.، قانون ما عبر عنه أوبارين بالطبيعة والمعالصلة بين هذه األطوار هي القانون والحق  

، وانتظاما مع المعطى الثاني والدال على أمكن إسقاط العامل الزمنيمن ثم أو هكذا وبالمعطى األول 

بمعنى قوله سبحانه في سورة الذاريات:تنزل الخلق تراتبيا وتزايديا   

(47}والسماء بنيناها بأييد' وإنا لموسعون'{)الذاريات  
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بحيث مع االتساع الناتج عن الخلق المتجدد والمتوسع يبقى  ي بانحفاظ وتحول جزئيين مقدرين تقديرا،أ

.األساس التكويني القبلي  

 بهذا النسيج والتشكيل الوجودي يحق، وهو ما يرفع المفارقات ويحل إشكال الداروينية خاصة، يحق

القانون  توحيد ماهيات الزمن والفضاء والمادة والتمثيل المعادالتي أو القانون في ماهية واحدة هي ماهية

، أي المعتمد في تصوره فالصالت التطورية ليست بيولوجية بالمعنى الطبيعي الصرف ؛بالذات أو الحق

؛ أما البعد ماهية وطبيعة قانونية محضةومرجعيته على البعد الزمني أساسا، بل هو وصل بنيوي ذو 

نونية المطلقة، المعبر عنها في المادي والزمني فليس إال تجليات لهذا الوصل وهذه العالقات الخلقية القا

 الوحي والعلم المطلق بالحق وبقوله تعالى العليم القدير:

(53}أال له الخلق واألمر'{)األعراف  

 والخلق واألمر كل ذلك من الحق وبالحق.

 وهذه الحقيقة هي ذاتها التي أشار إليها وعبر عنها بوفون بقوله:

بقاء األشياء وتتابع الكائنات، إنها حية )يعني الطبيعة(، وهي  >نظام القوانين التي أقامها الخالق من أجل

36عمل أبدي<  

 إذن فالتحجر في حصن الحرب وخلفية اإللحاد هو الذي على أهله غشاوة دون النصح ودون اإلبصار.

كذلك فإن تعدد األنواع مع افتقاد مطلق الدليل وأن ال أثر للحلقة الوسطى في االنتقال التطوري، كله 

ال هاته يضاف إلى توضيح وتجلية خروج الزمن من الوصل الخلقي بين األنواع، لتبقى كثافة هذا والح

على سلم الحق وقانونه وتنزله الموازي لتناسقه دون فطور وال اختالف، وهذا ماهية قانونية  الوصل ذات

 ما نتلوه في قوله تعالى:

منهم من يمشي على رجلين' ومنهم من يمشي }وهللا خلق كل دابة من ماء' فمنهم من يمشي على بطنه' و

.(43على أربع' يخلق هللا ما يشاء' إن هللا على كل شيء قدير'{)النور  

وهكذا إذا تم اختراق المركب الزمني خاصة، إذ رغم كونه السكة الحقيقية لإلدراك البشري وبالتالي 

الوقت يبقى آسرا لهيئة تصوره لنسيج وكيان علمه وما يقوم عليه بناء وموضوع معرفته، فهو في ذات 
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توحيد المركبات الوجودية ضمن وتمثله للكون والوجود، إذا تم ذلك فسيبرز ويظهر ماثال طريق ومنحى 

، وتصبح القراءة الصحيحة للمالحظات المختبرية ألساس الداروينية هي كما قال ماهية الحق الجامعة

هات العلمية المعاصرة(:الدكتور يوسف عيسى كما نقله مؤلف)اإلسالم واالتجا  

إن تشابه الحيوانات في اإلطار األساسي لتكوينها يدل على وجود أسلوب واحد للخلق يبدعه خالق >

فعين القطة مثال ال تختلف في تكوينها عن عين البقرة أو األرنب أو اإلنسان. وكذلك الجهاز واحد؛ 

أنواع الحيوان تدل على وجود أسلوب الهضمي والعصبي والغدد الصماء وغيرها من األعضاء في شتى 

واحد للخلق، تماما كما يقرأ اإلنسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير الكتاب فيستدل عليه من 

37أسلوبه<  

يغدو التسارع في القول بداروينية األبنية للظواهر الطبيعية في كل قلب معامل القراءة والتأويل، وهكذا ب

ة وتسفيها علميا صارما ناسفا، داحضا لمذاهبهم المنطلقة مسبقا من المناحي دليال على القلب، أي حج

 التقاسم والتواطؤ على اإللحاد والكفر باهلل تعالى وكتبه ورسله واليوم اآلخر.
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 الفصل السابع

 نموذج في اإلغراض

 أو األدلجة العلمية لإللحاد

 

في جهد كسبها وحصولها، نعني هذا والحق أنه رغم الهالة المصطنعة ال نقول المزيفة في حقيقتها بل 

الزخم المعتبر للمحصول المعرفي في العلوم الطبيعية والتقانية والنظرية، فإن االنحجار والخلفية 

اإللحادية تعقل وتحجز اإلدراك عن أبعاد هي من صميم وجوهر الوجود اإلنساني الحقيقي، حتى أنك تجد 

بحث العلمي والنظري، أسماؤهم في األوساط العلمية تتداول أقواال ألساتذة وعلماء على ذروة التفكير وال

ومقاالتهم، حين يتحدث عن تعدد العوالم الوجودية يطرح عنده سؤال العالقة الموضعية والفضائية 

 الهندسية ألبعاد المادة وال يعدوه، أي هذا هو قصارى ومبلغ تصوره وهذه هي حدود إدراكه.

في حقيقته الذي يذهب بالعقل أحيانا ويقينا، فيبقي صاحبه يبحث  يإن هذا التحجر والتعصب األيدلوج

ومن دون جدوى على أي شيء يحتج به ويجعله دليال، أو موهما له صفة الدليل وهو في الحق مخالف 

ألبسط وأدنى قوانين ومعايير المنطق والعقل، نرى له مثال واضحا في ما نشره فريق البحث العلمي: 

. 122438أكتوبر -221ن ماتيك، وميروسالف رادمان، بمجلة البحث في عددها فرانسوا تادي، وإيفا

 بعنوان: الجديد في أصل األنواع، النموذج الدارويني تحت فحص التحليل الجزيئي للبكتريا.

، وهو هنا مثال نقطاتي مرتبط تعيينا ويخص اقتصارا اإلطار البكتري التحليل ينطلق من إطار مثال:

مشهورين لدى المختصين في علم الوراثة: نوعين من البكتريا  

Escherichia coli- Salmonellatyphimurium 

إسكريكيا كولي وسالمونيال تيفيمريوم.   

تحليال علميا بمعاييره التي أهمها ممنهج موجه لغاية في نفوس أصحاب البحث المزعوم وبتمهيد 

كال مفهوم النوع على هذا البعد الحيوي، الموضوعية النظرية والوصفية، لغاية والحاجة إلى اختالق إش

البعد البكتري، وذلك من بعد تحديد طرق االتصال واالنتقال الجيني هنا في مسلكين اثنين، إما عبر انتقال 
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مسبق لحلقة من الخيط الصبغي، وإما عبر فيروس ما، ألن المعتبر في التعريف للنوع هو المجموع 

الجدار النوعي، هنا، ومن هذا اإلطار الخاص والضيق يؤتى بمفهوم الحيوي الذي يتوالد فيما بينه. من 

الحافظ أو العازل والحائل دون االتصال والتبادل الجيني مع نوع آخر؛ وها هنا بالضبط مربط الوصل 

بالداروينية وهيكلها لكن بخرق صارخ لمعيار المالءمة بين القضية والمستند في مرافعتها، المستند هنا 

وية. وهذا من غير مماراة وال أي نقاش ضرب من السفسطائية المزينة بزخرف القول الضيق الزا

وغطاء البحث العلمي، ذلك أن المقول المختبري صحيح، لكن مجال سريان هذه الصحة محدود ال 

 يتجاوز حدود هذه الزاوية الضيقة جدا.

إصالح أي اختالل في اقتران يتحدد جدار النوع في مجموعة من الجينات التي تقوم بوظيفة أساس هي 

ذريتي الخيط الصبغي على مستوى القواعد األربع، النيكليوتيدات، التي تحدد اقترانها السليم والصحيح 

 في:

A-T.adenosine-thymine 

C-G.cytosine-guanine 

بنظام إصالح االختالالت االقترانيةويصطلح على هذا النظام   

SRM.systeme de réparation des mesappariements. 

لوحظ أن لهذا النظام أو المجموعة من الجينات اثنتان منها لهما تأثير أكبر وأهمية؛ وقد تبين أن وظيفة 

إحداهما تحديد موضع االختالل، وبتعطيل تأثيرهما يفتح المجال لالتصال الجيني بين النوعين المتغايرين 

ح االختاللي االقتراني ب:من البكتريا، ويرمز لهاتين الجينتين من نظام اإلصال  

mut S- mut L       

 من داللة التغير ألن التعطيل سبيله ومسلكه هو التغير.

المذكورين   نذلك، وإنه في الحالة الطبيعية والعادية ال تعدم االختالالت مطلقا، فبالنسبة للنوعين البكتيريي

طيل نظام اإلصالح الذي قد درجتها من مقلوب عشرة أس عشرة إلى مقلوب عشرة أس تسعة، وبتع

يحصل طبيعيا بدرجة جزء من األلف إلى جزء من المائة تبلغ درجة االختالل بالنسبة لكل نيكليوتيد واحد 
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(، إلى نسبة الواحد من عشرة ماليين، إلى 1000)قاعدة(، أي بمعامل تعطيل النظام اإلصالحي بألف)

(.1/1000000الواحد من المليون )  

االختالالت االقترانية حاجزا يحد دون تجاوز درجة معينة من االختالالت حرصا يعمل نظام إصالح 

 وحفاظا على االتصال الجيني والخصوبة اإلنتاجية والتوليدية داخل نفس النوع.

وبديهي أن يتم امتداد المنحى المختبري والتحليلي كما هو في فكر فريق هذا البحث ومقاله إلى سؤال 

ح، وبالتالي الركوب على بساط الداروينية بنزعتها المشاكسة المغرضة السلب،سلب نظام اإلصال

والمباينة في حقيقتها لموضوعية األصل المتمثل في الجهد العلمي والحقائق الموضوعية لعمل واجتهاد 

 داروين.

بطاقة بنسف وهدم النظام يفتح باب االحتمال في أحوال االقترانات، وهنا تأتي النزعة الداروينية وتدلي ب

االنتخاب، انتخاب االقتران األكثر مالءمة، ثم يشفع ذلك بإيراد القول وذكر نظام حيويي ثان آخر تم 

الوصول إلى تحديده واكتشافه، تعتبر وظيفته امتدادا للنظام األول؛ فهو إلى دوره التعديلي يتدخل في 

ى هذا النظام بنظام إشعار ظروف حرجة وحاسمة وقصوى تهدد وجود الجينوم وكيانه كلية، ويصطلح عل

 الخطر:

SOS 

 تعمل الجينات العشرون لهذا النظام بأن تفعل إحدى الجينات هاته بروتينا معينا يسمى بروتين الصدمة:

RecA 

الذي سيتعلق ويلتصق بالذرية البسيطة للخيط الصبغي ليقوم بمهمة حاسمة وخاصة هي القضاء على  

بروتين خطير وظيفته منع تحرك الجينات العشرين هاته؛ وحينها فقط تنطلق هذه األخيرة في صنع 

 البروتينات القادرة على اإلصالح والذود عن حياض وكيان الجينوم.

عطيات المختبرية كما ورد تضمنها في المقال هو ما يحصل حين بلوغ من المفارقات وتبعا للم

االختالالت درجة معينة من التفاقم، من هدف ومسعى متضاد لكال النظامين؛ فما يمنعه األول ويحول 

دون وقوعه يحفزه الثاني ويعمل على تأجيجه وتفاقمه؛ وكأن األمر، وذلك ما لم يرد ذكره واإلشارة إليه 

كأنه موجه بمتجهة الحسم االحتمالي في االقتران، وبالتالي في وجود ممتد ما، ألن درجة  في المقال،

التفاقم أصبح احتمال اقترانها مرجوحا ربما قد يكون منعدما، وبالتالي فالوجود ليس إال في غير وجهتها، 
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صبغي لنوعين  أي في اقترانات على غير صيغها السابقة، قد تتضمن احتمال وتقاطع اقتران ذريتي خيط

 مختلفين.

يخلص الحديث هنا إلى مفهوم األجيال الجينومية أو دورة التغير الجينومي. فبالنسبة للبكتريا وحسب 

المالحظة المختبرية تتراوح آمادها بين بضع عشرات الدقائق ومائتي وعشرة أيام. ومعدل أساسها 

وعمر البكتريا ودالة تزايدها. التغيري هو ثالثمائة جيل، ويتغير حسب شروط البيئة الحيوية  

كذلك فإن دورة التغير وأهميته تختلف من جينة إلى أخرى، كما هو األمر في إيجابية وإرجاع االنتماء 

لجميع الجينات المستقلة للسكريات لنفس العائلة الجينية لوجود أصل لها واحد انبثقت عنه لدواعي الحاجة 

ة من السكريات تحتم التخصص في وظيفة استقبالها.المستجدة المتمثلة في بروز أنواع جديد  

على مستوى سؤال الوجود المسبق من عدمه للوظائف الجينية المعدلة هناك تصورات يمايزان جوهريا و

بين النموذج الالماركي)نسبة للعالم الفرنسي المارك( والنموذج الدارويني، فهذا األخير يرى ويعتبر 

ة أو عامل الوظيفة التغيرية ضمن شكالة أو حزمة من األشكال ليكون الوجود المسبق والكامن للوظيف

منها المصطفى والمنتخب. أما النموذج الالماركي فيقول بعدم التعدد األشكالي وال وجود لعامل الوظيفة 

 التغيرية مسبقا، وإنما يحدث ويخلق بفعل البيئة وأثرها.

رد في توصله إلى إمكان التحكم وتوجيه منحى ولقد أثارت أعمال الباحث جون كارنز بجامعة هارفا

التغير الجيني، وذلك بالقيام بتجربة أساسها إحضان بكتريا كولي معدلة جينيا باالقتصار على وجود 

مصدر وحيد للكاربون، سكر اللبن أو الالكتوز، بحيث ال تتوصل إليه وإلى استعماله إال بتغيرها، 

موجهة بالحاجة والمقصد المصيري لهذا المصدر الحيويي. وبالتالي فإن التغيرات ستكون رهينة و  

لقد أثارت هذه النتائج والحقائق المختبرية سجاال علميا، وهو كما يرى يحق ويقرر عكس ما يتصوره 

 النموذج الدارويني.

 إذ يتغير مقطعها ودرجة زاوية تطورا مفصليا مفاجئا المقالة العلمية هاته بصفتها العلمية البحثة تعرف

وعلى سلطان المصداقية  أساس مفرغ من مقولها من مثال على البعد البكتري الخاص، وذلك على

مستوى المقال وجوبا،اعتمادا على أساس واه بأن >كل ما هو صحيح بالنسبة للبكتريا إسكريكيا كولي هو 

ئنات الحية صحيح بالنسبة للفيل< ليتم تقرير وجود نظام إصالح االختالالت االقترانية لمطلق الكا

 باستثناء واحد يهم إحدى البكتريا الفطرية.
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بيد أن ما يميز وبشكل مثير وملفت هذا الفصل األخير من مسار المقال هو التردد من خالل حيثيات 

منفصلة تحليليا وأحكاما، بين النفي واإلثبات لوجود، إلى استثناء أو وجود إلى عدم وجود؛ والغرض من 

تعويم لإلدراك في حقل الشك واالحتمال، ثم أو على ة المنطقية للمناهج؛ وهو ذلك جلي من جهة الماهي

األصح مباشرة، يتم وضع معطى مفاجئ من حيث االتصال التحليلي، وهو أن تسعة وتسعين من 

. وبالطبع فقد تم وضع هذا العنصر على نفس بروتينات اإلنسان وبروتينات قرد الشامبانزي متطابقة

ل بأن االختالف الكائن بينهما هو في بعض صيغ التعديل المرتبطة بالجزء غير الموجه التردد، أي بالقو

والمبرمج للخيط الصبغي، والذي يمثل تسعين بالمائة من كيان الجينوم. وللزيادة وإثباتا لهذا الحقل 

هو ولتردده يردف من غير فترة وال سعة تفكيرية بمعطى اكتشاف آخر مستجد لجينات تجانسية شأنها 

تعديل التطور، وذلك مع ضبط دقيق لعامل التردد بالمعطى المعلوماتي ذي الوظيفة المحددة في التفكير 

 بقولهم وإشارتهم أن هذه الجينات لم تتم دراستها بعد..

              .                .  .  

لو مسجى ومغلفا بهالة والخالصة التي نود أن نسطر عليها هنا هو أن شاكلة هؤالء في توجيه التفكير و

الطروحات العلمية، أن مثلهم في المذهب الحضاري ونسبتهم إليه كنسبة الهيولينات )البروتينات( إلى 

هل ثمة حرية الخيط الصبغي، حطبه ومسعرات كيانه، وهو فكرهم، وحقل وجودهم منعدم الحرية؛ و

سر قبول هذا العقل الزاعم نفسه بل وكيف نعلل ونفلوجود ال محل فيه لتصور السؤال: من خلق هذا؟ 

ليس دليله التعليل البنيوي السببي بل منطقيا وعلميا، قبوله لهذا التمادي في دروب التفكير االحتمالي 

ثم اعتباره تفكيرا وحركة فكرية وعلمية مشروعة مع المعطى المرافق والملزم بعدم الحركة االحتمال، 

وهو السؤال المالزم أبدا للوجود ذاته؟لق؟ وال التفكير في الحركة نحو سؤال من الخا  

هذا وقد أشرنا في مناحي ومواضع من القول سبقت إلى طبيعة وإلى الحيثيات المفسرة لمكونات وشاكلة 

وجود هذا االتجاه والمنحى في الحياة الفصامية، والمتداخلة والمدخولة بشكل بين من جهة المركبات 

سنجليه ونعرض له بعد حين. ونقدم هنا كلمات معبرة جديرة باالستيعاب الجوهرية للذات اإلنسانية مما 

والتدبر ما أحرى التوقف عندها لكي تنال القلب معانيها وتعيها أذن واعية؛ هذه الكلمات جاءت على لسان 

الخبير المستبصر، ومن خبر ليس كمن تبع وذاب كأن لم يكن، جاءت على لسان الدكتور حسين مؤنس 

ي مبين إذ يقول:وبلسان عرب  

>وعامة المؤرخين اليوم على أن ما يسمى بالتقدم أو مسيرة التاريخ والحضارة إلى األمام أو إلى األحسن 

إنما هو وهم، ألن غرائز اإلنسان وأخالقياته المركبة في طبعه باقية كما هي، بل زادت حدة وضراوة، 

فظ )الوحش( فيه تجمل في وصف خلفية وال زال الوحش راقدا تحت جلد اإلنسان المتحضر. بل إن ل



83 
 

؛ فإن الوحش يهاجم ليأكل أو ليدافع عن نفسه، وفيما عدا ذلك فهو ساكن أو اإلنسان المتحضر اليوم

وسنان؛ أما اإلنسان فيدبر إلبادة األلوف أو الماليين وهو راقد في فراش وثير في غرفة مكيفة الهواء 

لوحش؟تضم آخر مبتكرات التقدم المادي، فأيهما ا  

هنا ال يبدو لنا خطر التقدم العلمي الهائل الذي ضغط على المعنويات حتى كاد يزهقها، فقادة التقدم 

المادي اليوم يقضون نهارهم في المعامل ومراكز التجارب بينما أسراتهم تتحطم ألنهم ال يكترثون لما 

 تعمله زوجاتهم أو أبناؤهم أو بناتهم، وهم يرون في ذلك حرية وتقدما.

وهؤالء الباحثون والعلماء أنفسهم في كثير من األحيان بشر دون معنويات أصال إال فيما يتصل بمواعيد 

عملهم، فإن إنسان اليوم مخلوق ضعيف العقل، في يده قنبلة يمكن أن يحطم بها نفسه وغيره، وهذا هو 

التقدم يل في كتابه المسمى: وضع اإلنسان القائد للحضارة والسياسة اليوم. وقد عبر عن هذه الحقيقة ف. ف

39، الذي يلخص عنوانه نفسه ما انتهينا  إليه في هذا الفصل تلخيصا دقيقا<نحو البربرية  

 ويقول رجاء جارودي محددا اإلشكال الحقيقي للوجود اإلنساني كلية أو باألصح لطبيعة تواجده:

فرز االستعمار والحروب واألزمة >إن النقاش المحوري الحيوي في عصرنا لم يعد نقاشا بين رأسمالية ت

النهائية لحضارتنا الغربية وبين اشتراكية على النمط االشتراكي تستهدف نفس المرامي التنموية للغرب 

الرأسمالي، فتصبح بذلك ظالمة لشعبها نفسه، مستغلة للعالم الثالث، شريكة في السباق للهيمنة والتسلح 

 المدمر. . .

اسي في عصرنا هو المراجعة االستنكارية الجذرية لميثولوجيا "التقدم" قال: >النقاش المحوري األس

االنتحارية، و"للتنمية" على النمط الغربي. )هذه الميثولوجيا التنموية التقدمية( سمتها الفصل بين العلوم 

الغايات والتقنية وبين الحكمة. أعني بالعلوم والتقنية تنظيم الوسائل والقوة. وأعني بالحكمة التفكير في 

وفي معنى حياتنا. )هذه الميثولوجيا التنموية التقدمية( سمتها اإلشادة بفردية أنانية تبتر اإلنسان من أبعاده 

40اإلنسانية المحضة، تبتره من المفارقة ومن المجتمع التضامني.<  

اسين الذي ترجم بالمفارقة في النص من كالم جارودي، والذي استبهم لدى عبد السالم ي 41هذا اللفظ

رحمه هللا، وإن كنا في حكمنا على جارودي من خالل بينة ما قرأنا له خصوصا في ما هو عمود الدين 

وحقيقة اإلسالم المتمثل في الصالة، وال إسالم بغير أركان، ال كما يشاء ولكن كما أمر هللا تعالى الكبير 

                                                           
184ص -العدد األول -إصدار سلسلة عالم المعرفة -كتاب الحضارة  

39  
م2441-ه1022-1ط-دار اآلفاق -188ص-بد السالم ياسيننقال عن كتاب "العدل:اإلسالميون والحكم" ع 
40  

 Transcendance41  
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الصالة والسالم: ]صلوا كما رأيتموني المتعالى وكما بينه الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم القائل عليه 

أصلي[؛ أقول فحكمنا على الرجل هو نفسه، لكن بخصوص المقول ههنا فإن قول عبد السالم ياسين: >ما 

تجاوز الفيلسوف في نقده لحضارة أرضية أفق الجدلية األرضية. ولعله يقصد بالكلمة الفلسفية 

شيئا غير األلوهية. 42الغامضة  

، قول فيه جنف،}وال يجرمنكم شنآن قوم على أال 43، ال إله إال هللا، محمد رسول هللا.<تعالى هللا، جل هللا

(، ألن حقل السياق ينقل 2تعدلوا' اعدلوا هو أقرب للتقوى' واتقوا هللا' إن هللا خبير بما تعملون'{)المائدة

هذه الصبغة الروحية  اللفظ من المادي إلى الروحي، مضيفا إلى اللفظ وإلى حمولته الفلسفية المتداولة

لتنطبق تحديدا بمعنى التزكية، وهذا يؤطره بقوة الجوار في السياق ووشيج التحاب والتوادد اإلنساني 

 المعبر عنه هنا بالمجتمع التضامني.

ثم إن هذا المعنى الذي استشهدنا من خالله بهذا القول والحكم لجارودي على الحضارة والسير التاريخي 

، هو ذاته المعنى المعبر عنه في كنه كالم عبد السالم ياسين: >العبودية التابعة والتواجدي للغرب

للنموذج الغربي تفرض علينا إشكاليات الغرب المنهمك في توظيف الفردية الرأسمالية النشطة الشيطانية 

44في البحث العلمي والتصنيع والتنفيذ لغاية أرضية محضة.<  

البروتينات( بين اإلنسان والشامبانزي نسبته تسعة وتسعين في المائة فلئن كان التطابق في الهيولينات )

فإن الكون حيويه وماديه يرجع للبنة الواحدة نفسها في بنائه  التي هي البروتون، فالتطابق على  22/100

هذا الصعود ليس فحسب تسعة وتسعين بل في وحدة تامة. وهذه ترجع وبتسليم ذروة العقل اإلنساني 

، وليس هنالك سوى القانون والحق الذي يمأل حيوي –طفرة وسيطها ما بعد أو ما فوق مادي  ىالعلمي إل

مجاله الوجود والكون في كل األبعاد دقيقها وجليلها، فيظهر تجليا في الصورة الرياضية لما يناله العقل 

اير اإلثنين عن من ظواهر الكون وموجوداته؛ ومن ثم فالصلة بين الكائنات هي هنالك وهي متغايرة تغ

الثالثة، صلة في القانون والحق الجامع للسموات واألرض وما بينهما في الخلق واألمر؛ وما البعد 

والحق والقانون ال ريب سابق عن وجود الحيوي ألنه مخلوق به. الحيوي إال مكون وإسقاط غير متعامد؛ 

اد تصوره عبرنا عنه وضمناه في وهذا الشرط اإلدراكي المؤطر لعلم اإلنسان ولطبيعة معرفته وأبع

 معيار األفق اإلدراكي خاصة.

                                                           
نفس اللفظة السابقة 
42  

 114ص -العدل: اإلسالميون والحكم 
43  

181ص -نفس المصدر 
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 الفصل الثامن

 قول الوحي والداروينية

 معيار األقصى

 

إننا عندما نجعل معيار األقصى أو معيار السقف عنصرا في حل سؤال الداروينية، لم نسلك في الحقيقة 

لتحقق مساره سوى مسلك ونسق مكين وأساس في العقل اإلنساني، وحركته ومنطقه، النسق االستنباطي 

ن القضايا والحقائق الذي إن نفيناه نفينا عن هذا العقل وسلبناه سالمته وسالمة حركته وتفكيره. كما أ

المنطلق مكافئة قيما لوجود اإلنسان وفضائه الحيوي التاريخي، فال غرو أن يكون الدليل اإلناسي 

)اإلنتربولوجي( دليال نحو األقصى أو السقف يدلى به في نقاط حرجة حاسمة لدى فالسفة العلوم 

وتوجيهه. )اإلبستمولوجيين(، وتحديدا عند تعيين واختيار منحى العمل العلمي   

في برهان علوية الصدق للوحي والقرآن المجيد دليل اإلدماج التصديقي التاريخي والدليل اإلناسي الزمه 

كما في قوله سبحانه العليم الخبير:}ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء 

ا القرآن أن يفترى من دون هللا' ( وقوله سبحانه:}وما كان هذ111وهدى ورحمة لقوم يومنون'{)يوسف

(.37ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من رب العالمين'{)يونس  

والنسق البرهاني برمته وبالّمة جامعة وخاصة ألقصى الوجود في تحققاته وتصوراته، نقرأه منذرا 

نقرأه في سورة األحقاف:صادعا ينفذ أغوار الفؤاد والعقل حتى يغمره بهذا البيان الثاقب،   

}وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا' فلما قضي ولوا على قومهم 

منذرين' قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى 

به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم' ومن ال طريق مستقيم' يا قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا 

يجب داعي هللا فليس بمعجز في األرض وليس له من دونه من أولياء' أولئك في ضالل 

(.31..21مبين'{)الجن  

 فعلى أساس الوجود وتمثيله اإلناسي يؤسس البرهان، وعليه وبه يتم النذير.
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المرجعي والتصوري، ألن كل ما يرتبط بالمحدود نسبي، فإذا كان معيار األفق اإلدراكي يمثل القصور 

فمعيار األقصى أو السقف هنا إنما هو األقصى والسقف مرجعية وتصورا ومفاهيم، وباعتبار مكون وبعد 

 البيان يتم التأطير الالزم في هذا المقام لالستعارة والمجاز في خطاب القرآن والوحي الكريم.

في ذات الوقت، سنعتبره مبدءا لباب الحديث عن خلق اإلنسان بما هو  العنصر الخامس إذن سنعتبر هذا

 من العلم الحق، الذي على سلطانه وحقيقته يقوم كيان العقل ويتحقق للمنطق وجوده ومعناه.

 يقول هللا جل جالله علما مطلقا بلسان عربي مبين:

(21ر}وإذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون{)الحج  

(12}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طين'{)المومنون  

وجاء خطاب القرآن الحكيم بشأن الخلق مفصال ومصرفا، على نحو متناسق مع سياقات ذكره، ومواضع 

وهذه مفارقة  -(53}وكان اإلنسان أكثر شيء جدال'{)الكهف –وروده والغايات منه. لكن جدلية اإلنسان 

إمكان المماراة والمجادلة إال وجعله غرضا وموضوعا لمماراته وجدله، ولو مميزة، ال يكون شيء به 

كان هذا الشيء هو اللغة والبيان، ولو كان أقرب الحقائق واألشياء إليه، ولو كانت ألزمها وجودا لوجوده. 

والحق إنما داللة هذا، وهي على نسق مفارقاتي كذلك، فهو من حيث أراد مجادلة النصوص العلمية 

قانونية بصفتها بيانا إنسانيا يجد نفسه معبرا عن جهله في أقرب الحقائق وألزمها إليه، وفيما هو في وال

 الحقيقة يدعي االختصاص به من فكر وعلم حضارة، ألن  ذلك كله صورته ونسيجه البيان.

مرتبط بمواضع فالنصوص العلمية والقانونية، وكل ما هو دال على الحقوق واألحكام واالنتماء، وما هو 

االختالف، كل ذلك ال تلفيه يسلم من غرض ومسعى الخالف في القراءة، ومن ضروب التحوير 

والتحريف من أولى درجات االختالف في الحقل المعجمي إلى حيث التأويل، سواء إلطباق البيان 

تتوجه المساعي  بالمعنى المراد أو إلبطال المعنى وإلحاده كلية. ولذلك فليس مستغربا وال مستجدا أن

وعلى زوايا مختلفة للبحث عما يمكن أن يكون من القراءة ما هو على بموجة وتيار الداروينية،  تأثرا

، وظهر قوم ممن يمثلون مشيخة العلم الشرعي للمسلمين زلت أقدام معناها أو قريب من هذا المعنى. ولقد

عاينت وللسان إال ما عقل وما حصل به العلم  بذلك تفاقم شروط الربانية، وأن ليس للعين أن تخبر إال بما

 لصاحب العقل. 

وإنك لو ذهبت تبحث وتنظر مواضع هذا الغرض القراءاتي في كل ما هو مكتوب ومقول، وما يمكنه أن 

 يكون كذلك، أللفيت جله إن لم يكن كله، عنصرين وموضعين اثنين، األول معجمي والثاني تأويلي.
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أن يغرض  والثاني يحاولالمركزي المتحول محوريا لبيان آياته ونصوصه،  اللفظفاألول لفظ )ساللة(، 

، ألنها تنتقل من عالم إدراكي وبياني إلى عالم ثان موازي ومباين. وهذا ويبطل بيانه بالقول باالستعارة

العنصر الثاني كما أشرنا وسطرنا عليه من قبل عنصر أداة وأساس في قراءة أهل الكتاب وفي تمثلهم 

عاد بيان الكتاب ومدلول خطابه.ألب  

وإننا لنلمس حقيقة هذا اإلشكال البياني وحقيقة هذين العنصرين المتخذين في الواقع  وليجة ومظنة 

الختالق االختالف، وعلى نحو من التعبير واضح ومفصل عندما نقرأ في كالم وتفسير سيد قطب رحمه 

 هللا آليات موضوع الخلق من سورة الحجر:

ربك للمالئكة. .{ متى قال؟ وأين قال؟ وكيف قال؟  >}وإذ قال  

كل أولئك قد أجبنا عنه في سورة البقرة في الجزء األول من هذه الظالل، إنه ال سبيل إلى اإلجابة، ألنه 

ليس لدينا نص يجيب، وليس لنا من سبيل إلى ذلك الغيب إال بنص، وكل ما عدا ذلك ضرب في التيه بال 

 دليل.

ان من صلصال من حمإ مسنون، والنفخ فيه من روح هللا فكيف كان؟فأما خلق اإلنس  

 فهو كذلك ما ال ندري كيفيته، وال سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من األحوال.

وقد يقال باإلحالة إلى نصوص القرآن األخرى في هذه القضية، وبخاصة قوله: ولقد خلقنا اإلنسان من 

ا اإلنسان من ساللة من ماء مهين، أن أصل اإلنسان وأصل الحياة كلها ساللة من طين، وقوله: ولقد خلقن

من طين هذه األرض، ومن عناصره الرئيسية التي تتمثل بذاتها في تركيب اإلنسان الجسدي وتركيب 

األحياء أجمعين، وأن هنالك أطوارا بين الطين واإلنسان تشير إليها كلمة )ساللة(. وإلى هنا وتنتهي داللة 

، فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه، وللبحث العلمي أن النصوص

يمضي في طريقه بوسائله الميسرة له، فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات، يحقق منها ما يجد 

جة إلى تحقيقه سبيال مضمونة، ويبدل منها ما ال يثبت على البحث والتمحيص، غير متعارض في أية نتي

يحققها مع الحقيقة األولية التي تضمنها القرآن، وهي ابتداء خلق هذه الساللة من عناصر الطين ودخول 

 الماء في تركيبها على وجه اليقين.

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أوال، وإلى أفق 

 الحياة اإلنسانية أخيرا؟
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لذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون. وما يزال سر الحياة في الخلية األولى خافيا ال يزعم أحد فهذا السر ا

 أنه اهتدى إليه. 

فأما سر الحياة اإلنسانية العليا بما فيها من مدارك وإشراقات وطاقات متميزة على الخالئق الحيوانية 

لسر فما تزال النظريات تخبط حوله، وال جميعا، تفوقا حاسما فاصال منذ بدء ظهور اإلنسان، فأما هذا ا

تملك اآلن أن تنكر تفرد اإلنسان بخصائصه منذ نشأته، كما أنها ال تملك أن تثبت الصلة المباشرة بينه 

وبين أي كائن قبله مما يزعم بعضها أن اإلنسان )تطور عنه(، كما أنها ال تملك نفي االحتمال اآلخر: 

ثم نشأة اإلنسان منفردا منذ البدء  -وإن كان بعضها أرقى من بعض -دءوهو نشأة األجناس منفصلة منذ الب

 أيضا، والقرآن الكريم يفسر لنا ذلك التفرد هذا التفسير المجمل الواضح البسيط:

 }فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. .{

التكوين، فهي روح هللا تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك األفق اإلنساني الكريم منذ بدء 

 وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخالفة في األرض بحكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين<

أما العنصر الثاني واستهداف مجازية اللغة وأحقية االستعارة، فرده والحد من جهته يكون أوال بالتذكير 

، ثم إن بيان القرآن ياس ليس كذلكاالستعارة والمجاز ليسا في اإلمكان والتحقق مترعين ألن القبأن 

عربي مبين، وهو الحق في خاصاته ومبادئه، وخاصة مبدأ التناسق. وذلك كاف لميز جائز وصحيح 

المجاز واالستعارة مما ليس بصحيح ال يحق. وهذا كما يرى مناط حقيقة أو من أهم مناطات معيار 

 األقصى.

السيميولوجية( المنتجة للداللة اإلنتاج الصحيح من إمكان فعلى هذا األساس، وعلى هذه المعايير البيانية )

إشاراتي تعددي يتصدى إلشكال التساؤل الذي يمثل صلب وجوهر قضية التأويل، السؤال عن موضع 

( 22وفضاء بيان قوله تعالى الخالق العليم:}وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة'{)البقرة

لجن رب العالمين:}وإذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرا من صلصال من وقوله سبحانه رب اإلنس وا

(22-21حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين'{)الحجر  

فغاية التأويل المغرض هنا هي القول باختزال التحقق الوجودي األرضي بكليته في البيان ليبقى إمكان 

 الوسائط األرضية والخلقية.

نوضح هذا ونقربه أكثر نذكر ما ذهب إليه بعضهم في تفسير قوله عز وجل:}وهو على كل شيء  ولكي

( دفعا منه وحسب تصوره وأبعاد إدراكه إلمكان حصول اختالل في التناسق الحدوثي 1قدير'{)الملك
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عدم  لفضاء األحوال المترابطة للواقع، بالقول ورد وسع القدرة لألزل والكتاب، وهذا يدل ال شك على

حصول الضبط والفقه واإلدراك ألمور وحقائق لها شأن في معرفة هللا تعالى وفي معرفة كنه الحق 

وحقيقة هذا الوجود. ولئن كان من ذهب هذا المذهب من القول ليعد من كبار العلماء فال نحسبه إال غير 

 ورسله في إبطال مطلع من كونه القول المعتمد عليه لدى ملحدة أهل الكتاب ممن كفروا بآيات هللا

معجزات األنبياء والمرسلين عليهم الصالة والسالم، وذلك بوضعها واعتبارها امتدادا لمسار األحوال 

 والظواهر الطبيعية للكون.

ها هنا إذا يظهر سر إشكال التأويل، وهو تركيب النص أو هذه النصوص المتصلة بالخلق واألمر، 

. ية الخلقية، واآلخر منسوج في مدلوله وتحققه بها وداخلهافبعضها أو شطرها خارج األبعاد األرض

(، 21فاألول كقوله تعالى:}وإذ قال ربك للمالئكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون{)الحجر

(. وقد يختلف االنتماء 7والثاني كقوله عز وجل:}ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهين{)السجدة

النصين واآليتين:واالتصال حسب السياق كما بين   

(22}فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين{)الحجر  

(1}ثم سواه ونفخ فيه من روحه{)السجدة  

 وقد يكون النص موجها وجامعا للداللتين.

لكن ها هنا ال مندوحة عن إيراد نص وآية من الحق تزيح الوسيط الخلقي عن كل صنف اآليات المعتبرة 

على:خطابا في المإل األ  

(74}قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين'{)ص  

فموضع التشريف والتنويه هو المباشرة االتصالية للخلق بذاته سبحانه العلي العظيم، كما أن سبق ممثل 

ولية سابقة لفعل موضوع الخلق بيانيا وظيفته وقيمته المعلوماتية االحتواء والتخصيص، فأداة )ما( الموص

 الخلق الجليل الكريم.

هذه الخاصة المتكافئة الوجود مع هذه اآلية البينة المحكمة يزيدها ترسيخا وتأكيدا من آيات الحق والقرآن 

المؤول في حقيقته كما يعلمه أولو الرسوخ في العلم إلى مكون الحسن في الخلق  العظيم مما هو دال على

يقول سبحانه وتعالى: حقيقة الكمال وغاية الحكمة؛  
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(4}الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طين'{)السجدة  

(14}فتبارك هللا أحسن الخالقين'{)المومنون  

ما نزل من القرآن من البيان الصريح وقوله سبحانه:وبعامل السلب وبنفس المقول االستداللي   

(144خاسئين'{األعراف}فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة   

}قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند هللا من لعنه هللا وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 

(42الطاغوت' أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل'{المائدة  

}ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين' فجعلناها نكاال لما بين يديها وما 

(.45خلفها وموعظة للمتقين'{)البقرة  

هذا وليعلم أن تعبيرنا عن المرجعية الكتابية المنزلة، وأساسها ومشكاتها ودليلها الوجودي بالمعيار 

األقصى أو معيار األقصى، أهم وأول ما نبرزه من خالله، هو أساس المصداقية الحقائقية الذي يستمد 

فلئن كان العقل اإلنساني وكذا منطقه يتجلى في تحققه . نطقه وماهيته ومصداقيتهمنه العقل اإلنساني وم

. على نسيج األبنية والهيكلة الرياضية، فهذا ليس إال وجها قانونيا للحق الذي أنزل به القرآن وبه نزل

وهذه العالقة التأصيلية سوف يأتي توضيحها على وجه أوسع وأحسن تفسيرا في باب آت ضمن فصول 

لتحليل.ا  

بحل إشكال التأويل وإزاحة معقله ومستند اختالقه سوف تضيق زاوية تأطير ومدى اإلغراض في مادة 

ولفظة )ساللة( ليتم تقرير المسايرة التوجيهية والداللية على المعنى البياني الذي روي عن قتادة ورجحه 

الوسائطي. كما أن هذا التباين  ابن كثير، المحمول على معنى الخروج واالنسالل مما ال يحتم التباين

والوسيطية الحيوية في تضاد وتناقض من حيث الكينونة والتواجد مع الثابت من الحق والقول العلمي 

المبين:}إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن' فيكون' الحق من ربك' فال تكن من 

.سيطية الحيوية هنا هي متعلق البرهان والدليلألن انتفاء الو (52-51الممترين'{)آل عمران  

، فالخالق ناقض لالنسالل الحيوي على غاية المخالفةومن زاوية أخرى فإن المؤشر الكمي للخلق األول 

 سبحانه وتعالى وهو أعلم بما خلق يقول:
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كثيرا }يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال 

(1ونساء' واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام' إن هللا كان عليكم رقيبا'{)النساء  

}هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها' فلما تغشاها حملت حمال خفيفا فمرت 

الحا جعال له شركا به' فلما أثقلت دعوا هللا ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين' فلما آتاهما ص

(.121..112فيما آتاهما' فتعالى هللا عما يشركون' أيشركون ما ال يخلق شيئا وهم يخلقون'{)األعراف  
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 الفصل التاسع

 النفس البشرية: أساسها التركيبي

 

ليس إال مكونا ضمن مكونات اإلنسان، ويكاد البعد الحيوي )البيولوجي( هذا الذي ال تتجاوزه الداروينية 

 يكون ال شأن له من الغاية وبالوظيفة العظيمة التي خلق من أجلها اإلنسان. 

إن وجود العنصر والشيء من المادة ليس قيمته في ذات وجوده، ولكن في العالئق التي ينسجها ويحدثها 

باعتبار الخاصة الوجودية للمادة تأثيرها يوتن هدي البناء عند نداخل هذا الوجود ومن خالله. ولذلك كان 

، وعليه يستمر حتى يومنا هذا تصور الكون بناء مستوعبا وناجعاالجاذبي للموجودات غيرها وحولها 

الفيزيائي نسيجا وفضاء من العالقات التأثيرية والتفاعلية، ثم إن واقعية وأحقية هذا، له برهان متين في 

اتية والحاسوبية إلى نظرية العالقات وبنائها الرياضي.تأصيل ومرجع السعة المعلوم  

، هذا القانون الذي ال يحد وال يقف عند إن الفضاء الوجودي الحق لإلنسان هو تفاعله مع القانون الكوني

درجة الماهية المادية الحيوية، بل درجة تميز كنه الوجود اإلنساني هي على البعد النفسي:}ونفس وما 

(. وروى إماما الحديث البخاري ومسلم عن تميم بن أوس 1-7جورها وتقواها{)الشمسسواها فألهمها ف

الداري رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:))الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: هلل 

صوح التي ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم((؛ فالنصيحة هنا بداللة ومعنى الصلة والعالقة الن

 ال غش فيها وال تقصير في جنبها؛ وهذا من جوامع كلمه صلى هللا عليه وسلم.

ومنتهى العلم أن كل شكل من أشكال الوجود والكون يرد إلى حقيقة قيمية أو قيماتية، وإلى حكم من الحق 

الحي  ، فهذا المعنى التوحيدي لهيئات الوجود نراه متضمنا في قوله سبحانهيكافئ وجوده ويختزله

( وقوله عز وجل:}والوزن يومئذ 11القيوم:}كل شيء هالك إال وجهه' له الحكم وإليه ترجعون'{)القصص

(، وبالطبع فإن قوانين المادة والحيوية هي بالحق.1الحق'{)األعراف  

وهو المحمول في اآلية الكريمة:}فإذا سويته ونفخت فيه التميز الوجودي لإلنسان، إذا نصل إلى مستوى 

(..22وحي فقعوا له ساجدين'{)الحجرمن ر  
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، ففي اآليتين المواليتين اللتين نتلو فيهما قوله تعالى ليتحدد لنا التأسيس البنيوي لهذا البعد ولهذه النفسو

 الحكيم الخبير:

(31-30}فسجد المالئكة كلهم أجمعون إال إبليس أبى أن يكون مع الساجدين'{)الحجر  

يل البياني للقرآن الحكيم يتم الضبط للحقيقة التي مؤداها وفحواها أن ومن خالل دراسة التنزيل والتحل

؛ وإنه ليكفي إلنساناعنصر إبليس ومكونه الوجودي في الشيطان، بيانا وعليه بالتبع جوهرا، هو 

 انحصار ورود ذكرهما ووجودهما كلية بحاجز السجود؛ أما اآليتان:

()أي اآلية الثانية(25-24ن'{)الشعراء}فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعو  

(20}ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من المومنين'{)سبأ  

 فإنهما ال ينقضان هذا الحكم الساري، والذي اقترن بأمر السجود في باقي ومجموع اآليات التسع األخر.

مصاحب في وجوده على مثل ونريد هنا بالمكون اإلنساني ال القصر على الفرد، بل المضارع وال

مضارعة المقاومة الميكانيكية لمطلق الحركة في عدم الفراغ، المصاحب ألي عمل وكدح إنساني 

 استخالفي، سواء كان على مستوى الفرد أو المؤسسات الجماعية.  

ج فالنسق التركيبي للنفس اإلنسانية هو على شاكلة التركيب النيكليوني المتخذ أساسا تكوينيا لنموذ

. وكما كنا قد أشرنا إليه وخاصة في الجزء الثالث من المنهاج، وكما سيأتي الحديث عنه االنفجار الكبير

أيضا فيما بعد، فإن أكثر ما يبدو مبرزا لهذا األمر العلمي والمكون الهام جدا بالنسبة لمعرفة الحقيقة 

ت األول منهما، وإن كانت األولى في اآلياسورتا فاطر والصافات  اإلنسانية من مواضع القرآن وسوره،

 أعم والثانية أخص.

وعلى صلة بخاصتي القصر والتعميم، فإن كان من أمور في أقوال المفسرين هي بالحق والميزان الذي 

أمر به الرحمان جل وعال أقرب إلى الرد منها إلى القبول، فإن قصر رسالة المالئكة عليهم السالم في 

بالحق والعلم البين مرجوح، بل المعنى ممتد لمطلق الوسيطية في الخلق إنزال الكتاب والوحي أمر 

 واألمر، وهم لتسبيح من له الخلق واألمر السميع البصير محققون.

إذن فكما أن وجود األجرام والهاالت والتكتالت المادية والكواكب والنجوم في الفضاء، يتمثل جوهريا في 

كونات والتكتالت الفضائية، وتعود طبيعة هذه التفاعالت في أبعادها الفعل والتأثير والتفاعل مع باقي الم
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إلى عنصر أو عناصر تكوين هذه األجرام والتكتالت، فكذلك شأن اإلنسان في وجوده النفسي والروحي، 

 وجوده االستخالفي الذي ميزانه وقانونه القاهر والمهيمن هو الحق.

ه القانوني في هذا المظهر الذي يدركه اإلنسان ويناله وليس الحق وجها واحدا، وال هو منحصر في كنه

تصوره وإدراكه، مما يمثل ويصاغ في بعده الرياضي والتصويري لحركة المادة ومظاهر وجودها، الذي 

ال يمثل في الواقع إال الجهة والمظهر التماسي منها لوجوده ولحواسه وإلدراكه، بل للحق قانونا وناموسا 

يته القانونية، كل الحقيقة وكل المعاني، ما نعلمه وما ال نعلمه من الحق في ذات هللا للخلق واألمر في ماه

ذي الجالل واإلكرام وأسمائه الحسنى. وإن من أعظم األبعاد مما ال يفقهه في ذلك من الماهية القانونية 

 ورحمته تعالى الودود الرحيم من عباده إال قليل، حقيقة الحديث المرفوع المتفق عليه:

))إن هللا تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق 

45العرش((  

 ولذلك كان على الخلق حقا في جناب الحق الحمد للخالق كما أوجب سبحانه بالحق الثناء على نفسه:

(2-1}الحمد هلل رب العالمين الرحمان الرحيم{)الفاتحة  

(1ات واألرض{)فاطر}الحمد هلل فاطر السماو  

ومما يحفظ من العلم والخبر المنقول بشأن خلق آدم عليه السالم أنه لما نفذت الروح رأسه عطس 

 فأشارت إليه المالئكة أن قل: الحمد هلل؛ فقال: الحمد هلل؛ فقال له ربه سبحانه وتعالى: يرحمك ربك.

والعلم المطلق الذي ال يأتيه الباطل من هذا هو النسق التركيبي األولي واألساس المستمد من نور الحق 

 بين يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. 

وعلى هذا األساس الذي يعد من أعظم ما في إمكان األسس العلمية وليس فوقه مرتبة في مراتب التأسيس 

مه هللا وجزاه ، ألهم واهتدى رجل من رجاالت الفكر والعلم أبو الفتح أحمد الشهرستاني رحالحقائقي للعلم

>مؤلف الملل خير الجزاء في بناء هذا البناء والمؤلف ذي القيمة العلمية المميزة والقدر الجليل: 

وعندما نقول هنا التأسيس فنعني تأسيس السلوك البشري وتفسيره التفسير العلمي الحق، وذلك والنحل<؛ 

النواتية المنطبق بنبإ حدث خلق آدم وحدث برده إلى المبدإ الوجودي بتفسيره الوظيفي ومكوناته الوجودية 

                                                           
باب بدء الخلق -نقال عن األبواب المنتخبة 
45  
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السجود التأسيسي،  وعندما يكون هذا الرد دليله من ذات مشكاة مبدإ الوجود ومصدر الكون والخلق 

 بمعيار األقصى فليس بعد ذلك إال نور الحق ذاته.

وبالنظر واالعتبار المؤكد في قيمته العلمية والدراسية، ننقل هنا المقدمة الثالثة من المقدمات األربعة التي 

مؤلفه هذا، الكبير كذلك في قيمته ونفعه  العالم والمفكر الكبير، أبو الفتح أحمد الشهرستانيبنى عليها هذا 

مة الثالثة أمكن النظر إليها من جهة التأصيل لمن أراد أن يذكر علم الحق في التاريخ. والحق أن المقد

مختزلة وجامعة للمقدمات كلها إذا ما أريد إيجاز واختزال البيان والتعبير عنها؛ فالمقدمة األولى تعرض 

التقسيم ألهل العالم بحسب اآلراء والمذاهب على أساس الملل والديانات وأهل األهواء والنحل من غير 

ية والعرق؛ والمقدمة الثانية تسطير على قانون يبنى عليه تعدد الفرق اإلسالمية اعتبار للقومية والجغراف

الصفات والقدر والوعد والوعيد واإلمامة. أما المقدمة الرابعة  جعلت فيه أربع قواعد أسندت إلى شبهات:

السيرة ففيها ذكر وعرض لنقاط بارزة من زاوية الموضوع ودالة على قضايا تحليلية وتأسيسية من بيان 

 النبوية الشريفة أو مما أتى من بعدها بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم.

 

المقدمة الثالثة  >                                     

في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها                     

في األول، ومن مظهرها في اآلخر                               

     

إعلم أن أول شبهة في الخليقة: شبهة إبليس لعنه هللا، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، 

واختياره الهوى في معارضة األمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه 

 السالم وهي الطين.

في أذهان الناس حتى صارت مذاهب  وانشعبت من هذه الشبهة سبع شبهات، وسارت في الخليقة، وسرت

بدعة وضاللة، وتلك الشبهات مسطورة في شرح األناجيل األربعة: إنجيل لوقا، وماركوس، ويوحنا، 

ومتى، ومذكورة في التوراة متفرقة على شكل مناظرات بينه وبين المالئكة بعد األمر بالسجود، 

 واالمتناع منه.
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عالى إلهي وإله الخلق، عالم قادر، وال يسأل عن قدرته ومشيئته، قال كما نقل عنه: إني سلمت أن الباري ت

وأنه مهما أراد شيئا قال له كن فيكون، وهو حكيم، إال أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة. قالت المالئكة: 

 ما هي؟ وكم هي؟ قال لعنه هللا: سبع:

خلقني أوال؟ وما الحكمة في األول منها: أنه قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل مني، فلم 

 خلقه إياي؟

والثاني: إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته؛ فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ وما الحكمة في هذا التكليف 

 بعد أن ال ينتفع بطاعة، وال يتضرر بمعصية؟

اعة آدم والثالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت بتكليفه بالمعرفة والطاعة فعرفت أطعت، فلم كلفني بط

 والسجود له؟ وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن ال يزيد ذلك في معرفتي وطاعتي إياه؟

والرابع: إذ خلقني وكلفني على اإلطالق، وكلفني بهذا التكليف على الخصوص، فإذا لم أسجد آلدم، فلم 

إال قولي: ال أسجد إال لك؟لعنني وأخرجني من الجنة؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لم أرتكب قبيحا   

والخامس: إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا؛ فلم أطع فلعنني وطردني، فلم طرقني إلى آدم حتى دخلت 

الجنة ثانيا وغررته بوسوستي، فأكل من الشجرة المنهي عنها، وأخرجه من الجنة معي؟ وما الحكمة في 

وبقي خالدا فيها؟ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة الستراح مني آدم   

والسادس: إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا، ولعنني، ثم طرقني إلى الجنة، وكانت الخصومة بيني 

وبين آدم؛ فلم سلطني على أوالده حتى أراهم من حيث ال يرونني، وتؤثر فيهم وسوستي، وال يؤثر في 

لقهم على الفطرة دون من يجتالهم حولهم وقوتهم، وقدرتهم واستطاعتهم؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خ

 عنها فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين، كان أحرى بهم وأليق بالحكمة؟

والسابع: سلمت هذا كله: خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا، وإذ لم أطع لعنني وطردني، وإذا أردت دخول 

استمهلته أمهلني، الجنة مكنني وطرقني، وإذا عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني آدم، فلم إذا 

( قال:}فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 13فقلت:}أنظرني إلى يوم يبعثون{)األعراف

(؛ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو أهلكني في الحال استراح آدم والخلق مني، وما 31-37المعلوم{)الحجر

ر؟بقي شر في العالم؟ أليس بقاء العالم على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالش  

 قال: فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة.
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 قال شارح اإلنجيل:

)فأوحى هللا تعالى إلى المالئكة عليهم السالم قولوا له: إنك في تسليمك األول أني إلهك وإله الخلق غير 

 صادق وال مخلص، إذ لو صدقت أني إله العالمين ما احتكمت علي بلم، فأنا هللا الذي ال إله إال أنا، ال

 أسأل عما أفعل، والخلق مسؤولون(

 وهذا الذي ذكرته مذكور في التوراة ومسطور في اإلنجيل على الوجه الذي ذكرته.

وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم الذي ال مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني آدم فإنما 

كانت الشبهات محصورة في سبع  وقعت من إضالل الشيطان الرجيم ووساوسه، ونشأت من شبهاته؛ وإذا

عادت كبار البدع والضالالت إلى سبع وال يجوز أن تعدو شبهات فرق الزيغ والكفر والضالل هذه 

الشبهات وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق، فإنها بالنسبة إلى أنواع الضالالت كالبذور، وترجع 

نوح إلى الهوى في مقابلة النص.جملتها إلى إنكار األمر بعد االعتراف بالحق، وإلى الج  

هذا ومن جادل نوحا وهودا وصالحا وإبراهيم ولوطا وشعيبا وموسى وعيسى ومحمدا صلوات هللا عليهم 

أجمعين كلهم نسجوا على منوال اللعين األول في إظهار شبهاته، وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن 

( وبين 4ال فرق بين قولهم:}أبشر يهدوننا{)التغابنأنفسهم وجحد أصحاب الشرائع والتكاليف بأسرهم، إذ 

(، وعن هذا صار مفصل الخالف، ومحز االفتراق ما هو في 40قوله:}أأسجد لمن خلقت طينا{)اإلسراء

( 24قوله تعالى:}وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إال أن قالوا أبعث هللا بشرا رسوال{)اإلسراء

هو هذا المعنى كما قال المتقدم في األول:}ما منعك أال تسجد إذ أمرتك قال أنا  فبين أن المانع من اإليمان

(، وقال المتأخر من ذريته كما قال المتقدم:}أنا 11خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين{)األعراف

دناها (، وكذلك لو تعقبنا أقوال المتقدمين منهم وج51خير من هذا هو الذي مهين وال يكاد يبين{)الزخرف

(، }فما كانوا 111مطابقة ألقوال المتأخرين:}كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم{)البقرة

(.74ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل{)يونس  

فاللعين األول لما حكم العقل على من ال يحكم عليه العقل لزمه أن يجري حكم الخالق في الخلق أو حكم 

ول غلو، والثاني تقصير.الخلق في الخالق، فاأل  

فثار من الشبهة األولى مذاهب: الحلولية والتناسخية والمشبهة، والغالة من الروافض، حيث غلوا في حق 

 شخص من األشخاص حتى وصفوه بأوصاف اإلله. 
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وثار من الشبهة الثانية مذاهب: القدرية والجبرية والمجسمة، حيث قصروا في وصفه تعالى حتى وصفوه 

مخلوقين.بصفات ال  

وكل واحد منهم أعور بأي عينيه شاء، فإن قال: فالمعتزلة مشبهة األفعال، والمشبهة حلولية الصفات، 

إنما يحسن منه ما يحسن منا، ويقبح منه ما يقبح منا، فقد شبه الخالق بالخلق. ومن قال: يوصف الباري 

ى فقد اعتزل الحق. تعالى بما يوصف به الخلق، أو يوصف الخلق بما يوصف ه الباري تعال  

، وذلك من سنخ اللعين األول إذ طلب العلة في الخلق أوال، وسنخ القدرية طلب العلة في كل شيء

والحكمة في التكليف ثانيا، والفائدة في تكليف السجود آلدم عليه السالم ثالثا، وعنه نشأ مذهب الخوارج، 

وبين قوله: ال أسجد إال لك:}لم أكن ألسجد لبشر إذ ال فرق بين قولهم: ال حكم إال هلل وال نحكم الرجال 

(.32خلقته من صلصال من حمإ مسنون{)الحجر  

وبالجملة كال طرفي قصد األمور ذميم، فالمعتزلة غلوا في التوحيد بزعمهم حتى وصلوا إلى التعطيل 

ة بنفي الصفات، والمشبهة قصروا حتى وصفوا الخالق بصفات األجسام، والروافض غلوا في النبو

 واإلمامة حتى وصلوا إلى الحلول. والخوارج قصروا حتى نفوا تحكيم الرجال.

وأنت ترى إذا نظرت أن هذه الشبهات كلها ناشئة من شبهات اللعين األول، وتلك في األول مصدرها، 

وهذه في اآلخرة مظهرها، وإليه أشار التنزيل في قوله تعالى:}وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 

(141مبين{)البقرة  

وشبه النبي صلى هللا عليه وسلم كل فرقة ضالة من هذه األمة بأمة ضالة من األمم السابقة فقال: 

 ))القدرية مجوس هذه األمة(( وقال: ))المشبهة يهود هذه األمة، والروافض نصاراها((

والنعل بالنعل حتى لو دخلوا وقال عليه الصالة والسالم جملة:))لتسلكن سبل األمم قبلكم حذو القذة بالقذة 

46جحر ضب لدخلتموه((.<  

                                                           
لبنان -بيروت -دار المعرفة -تحقيق وذيله بملحق محمد سيد كيالني -الملل والنحل: أبو الفتح أحمد الشهرستاني 
46  



99 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث

 

 قانون خط الكتاب والنبوة

 وباطل مقولة حوار األديان

  



100 
 

   

ما عرضنا له منذ بدء الحديث هو تفصيل وتنزيل لحقيقة الخلق واألمر على المستوى أو البعد القانوني، 

وغاية الوصول لتصور استيعابي ألحادية هذا القانون الكوني الوجودي، قانون واحد مفصل وذلك بهدف 

على كل مناحي الخلق واألمر، ومفصل على مسار التاريخ البشري طورا بعد طور، قانونا واحدا مفصال 

من لدن حكيم خبير، بل وهو الخط الواصل الممسك ألي آن وجودي لما في السماوات واألرض من 

بات والحيوان، والكواكب والنجوم والمجرات، ولكل ما خلق هللا سبحانه مما نعلم وال نعلم، كل أولئك الن

كينونته بالحق موصولة إلى المنطلق األول، نقطة الخلق واألمر. فهذه خطوط المجال الوجودي تمسك 

ة ومتعلقة بأول السماوات واألرض أن تزوال، وفي كل لحظة تصلها حياة اإلنسان ووجوده؛ فهي مشدود

أمر الخلق واألمر. وهذا هو المنتهى الفلسفي الصحيح للتصور الوجودي من الطرف األول للتصور 

أفالطون ثم أرسطو بانفصال أدنى ثم ابن سينا بتصور أكثر وأوثق اتصاال، لكن قوله في العلم، أي علم 

دم بلوغه التصور للهيئة الحق هللا تعالى، وفي القضاء والقدر كما سنذكره من بعد، ذلك يدل على ع

للوجود. وشأن هذه الخطوط المجالية أقوى استشعارا من األشعة الخلفية للعمق الكوني، وقد جاء التعبير 

عنها عند سبينوزا على نحو من القول عندما جعل القانون الرياضي للدائرة وهو يستنطقها ممثال للحق 

لشيطان الجهل واإلغراض مظنة، فنقول ونذكر كون  بل لذات الحق سبحانه جل وعال؛ وحتى ال نترك

هذا المعنى هو نفسه معنى قيومية الحق للسماء واألرض كما هو مبين في آية الكرسي من سورة البقرة، 

 وكما سيأتي بيانه البيان األوفى فيما بعد.

يان، القولة الباطل التي تدحض قولة حوار األدهذه األحادية لقانون الفضاء الوجودي هي الحقيقة العظيمة 

وقولة الكفر الصريح، لمناقضتها صريح الحق وآيات التنزيل، وتدحض كذلك القول بالتعدد المذاهبي 

وما شاكله، مما هو مخالف ألصل وكنه ما به أساس الحق والدين المنزل من عند هللا الواحد الفقهي 

األحد. وعلى هذه األحادية النسقية نحى الشهرستاني في بناء مؤلفه من خالل رد الظواهر والشواكل إلى 

لألمر والخلق  النسق التركيبي األولي، وبتعيين الشبه والمخالفات البشرية على أساس القاعدة األولى

المخصوصة آلدم عليه السالم ولذريته، وجعل هذه الشبهات والمخالفات الحادثة في هذه األمة على ما 

سبق منها، وشاكالتها في األمم ممن قبلنا، على مسار التاريخ البشري والمسار المتصل لمحور الكتاب 

ن غيره من الكتب والمؤلفات، وتعطيه قيمة والنبوة. وهذه الهيكلة البنيوية الفكرية للكتاب هي سر تميزه ع

علمية كبرى. ولكن ال يفوتنا وال بد من التنبيه واالعتراض على أمر له قيمته وأثره يخص الموجه 

البياني للكتاب ككل، كحقائق وعناصر فكرية بعضها مؤسس على بعض، فيما يخص ويهم االصطالح 

ستاني كما عند الغالب والكثيرين، وذلك مما يرد ، الذي يرى عند الشهرالفروع –األصول التقسيمي: 
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ويرجع إلى التقليد في األقوال، يرى مقلوبا ومعكوسا. وعلى صلة بهذه الحقيقة واألصل المعرفي  يقول 

 أبو عبد هللا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين زين العابدين رحمه هللا:

راده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا؛ فما بالنا >إن هللا تعالى أراد بنا شيئا، وأراد منا شيئا، فما أ

47نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا<  

غايتنا هنا ليست هي باألساس دراسة مؤلف الشهرستاني، وال موضوعنا مقتصرا في موضوع الملل 

ن حيث المادة جزاه هللا خير الجزاء، ممحمد سيد كيالني والنحل، ولكن لموافقته مع الملحق الذي أضافه 

الفكرية وبنيتها لما نحن بصدده في هذا العمل والجهد سوف نجعله مرجعا محوريا. وتنويها بقيمة هذا 

 المستند والمرجع نسوق تذكرة ما قاله وكتبه العالم األلماني هابكر في مقدمة ترجمته لهذا المؤلف، قال:

الثغرة في تاريخ الفلسفة بين القديم  >بواسطة الشهرستاني في كتابه الملل والنحل نستطيع أن نسد

 والحديث<

 وقال مواطنه ومعاصره العالم ملخ صاحب التخصص في الفلسفة اليونانية:

>إنه ال يشك في صحة ما نسبه الشهرستاني من األقوال إلى ديمقريطيس على الرغم من أنه لم يجد هذه 

48األقوال محفوظة بين ما نقله كتاب اإلغريق عن ديمقريطيس<  

من أهم األهداف المسطرة في بسط وتمديد المسار التاريخي لمختلف االعتقادات الدينية التي عرفتها 

البشرية، والملل والنحل، تحديد ورسم المسافات التي تفصلها وتباعدها عن صراط هللا المستقيم، وعن 

أو أمكن تسميته  الحق الممثل في خط ومحور رساالت هللا تعالى عبر التاريخ الذي نصطلح عليه هنا

، وأيضا إلحاق كل التكتالت والظواهر التاريخية، بالمعنى االجتماعي بخط ومحور الكتاب والنبوة

للتاريخي على نحو عالئقي تفسيري، بهذا الخط المحور، ثم بنفس المعيار يتم النظر والتحديد لألحكام 

ر الرسل وخاتم النبيئين صلوات هللا بشأن ذلك في الحقل التعاصري، المنطبق بعصر وطور أمتنا، أمة آخ

 عليه وسالمه عليهم أجمعين.

                                                           
188نفس المصدر. الجزء األول. ص 
47  

نفس المصدر. المقدمة 
48  
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 الفصل األول

 المحورية التاريخية للكتاب والنبوة

 التشكالت الفكرية والعقائدية

     

    الصابئة -0

>قوم يقولون بحدود وأحكام عقلية، وربما أخذوا أصولها وقوانينها من مؤيد بالوحي، إال أنهم اقتصروا 

األول منهم وما نفذوا إلى اآلخر؛ وهؤالء هم الصابئة األولى، الذين قالوا بعاذيموس وهرمس، وهما على 

49شيت وإدريس عليهما السالم، ولم يقولوا بغيرهما من األنبياء عليهم السالم<  

ميل ، وفي اللغة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ، فبحكم الصبوة في مقابلة الحنيفية >وقد ذكرنا فيما تقدم أن

50هؤالء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج األنبياء قيل لهم الصابئة. . .<  

 >وهم يقولون: الصبوة هي االنحالل عن قيد الرجال. وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين<

ولئن كان مذهب أصحاب الهياكل والروحانيات مرتبطا بالصابئة متصال بهم، فالروحانيات عندهم متعلقه 

المقدسون والمنزهون عن المادة الجسمانية وتغيراتها وأعراضها ودنسها، ويزعمون أن  المالئكة

عاديموس معلمهم األول وهرمس دلوهم وأرشدوهم إليهم؛ فهم بذلك يتقربون إليهم، فهم الوسيط في 

عرض األحوال إلى إله اآللهة ورب األرباب وهم الوسيلة والشفعاء لقضاء المآرب والحاجات؛ والتهيؤ 

لذلك واالستعداد يكون بالتضرع واالبتهال بتعزيم العزائم واألدعية والبخور وإقامة الصلوات، والصيام 

 وبذل الزكوات، وتقريب الذبائح والقرابين.

و>قالوا: واألنبياء أمثالنا في النوع، وأشكالنا في الصورة، يشاركوننا في المادة، يأكلون مما نأكل 

ا في الصورة، أناس بشر مثلنا، فمن أين لهم طاعتنا؟ وبأية مزية لهم ويشربون مما نشرب، ويساهمونن

51لزمت متابعتهم؟}ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون{ مقالتهم<  

                                                           
0نفس المصدر. ص 
49  

4نفس المصدر. ص 
50  

1نفس المصدر ص 
51  
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>وأما الفعل: فقالوا: الروحانيات هم األسباب المتوسطون في االختراع واإليجاد وتصريف األمور من 

إ إلى كمال، يستمدون القوة من الحضرة القدسية، ويفيضون حال إلى حال، وتوجيه المخلوقات من مبد

الفيض على الموجودات السفلية، فمنها مدبرات الكواكب السبعة السيارة في أفالكها، وهي هياكلها، فلكل 

 روحاني هيكل، ولكل هيكل فلك<

السبع: هكذا إذن وعبر التمثيل والترميز للمقدس انتقل التقديس إلى الهياكل التي هي السيارات  

>فعملوا الخواتيم، وتعلموا العزائم والدعوات، وعينوا ليوم زحل مثال يوم السبت، وراعوا في ساعته 

األولى، وتختموا بخاتمه المعمول على صورته وهيئته وصنعته، ولبسوا اللباس الخاص به، وتبخروا 

ي تستدعى من زحل، من ببخوره الخاص، ودعوا بدعواته الخاصة به، وسألوا حاجتهم منه، الحاجة الت

 أفعاله وآثاره الخاصة به. .

وكذلك بالنسبة لكل الكواكب، وكانوا يسمونها أربابا آلهة، وهللا تعالى هو رب األرباب وإله اآللهة، ومنهم 

52من جعل الشمس إله اآللهة ورب األرباب<  

بالليل وخفاء بالنهار،  >ولكن الهياكل قد ترى في وقت وال ترى في وقت ألن لها طلوعا وأفوال، وظهورا

فلم يصف لنا التقرب بها، والتوجه إليها، فال بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة منصوبة نصب 

أعيننا، نعكف عليها، ونتوسل بها إلى الهياكل، فنتقرب بها إلى الروحانيات، ونتقرب بالروحانيات إلى هللا 

53{<سبحانه وتعالى، فنعبدهم }ليقربونا إلى هللا زلفى  

فبهذا الصنيع، من تمثيل الهياكل في األوثان وما قبله، ظهر وبدع أصحاب األشخاص، أي أصحاب 

 األوثان. فالزيغ والميل جاء بتباعد متدرج عن الحق.

 هذا الزيغ والميل المتدرج عن الحق أمكن تمثيله على نحو واضح على التالي:

 

 

 

                                                           
18نفس المصدر. ص 
52  

44نفس المصدر. ص 
53  
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لسالم  شيت وإدريس عليهما ا                            

                         

الصابئة             الروحانيات:)المالئكة(                                   

                                                                            

  

الهياكل )السيارات السبع(                                                                   

       

    

                                                                        

األوثان )الممثالت األقرب(                                                                                       

                                                         

 

في مؤلفه )قصص األنبياء( وفي ذكر وفاة آدم عليه السالم ووصيته إلى ابنه شيت عليه السالم كتب 

 الحافظ ابن كثير:

عد أن قتل هابيل.>ومعنى شيت هبة هللا وسمياه )آدم وحواء( بذلك ألنهما رزقاه ب  

 قال أبو ذر في حديثه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 ))إن هللا أنزل مائة صحيفة وأربع صحف؛ على شيت خمسين صحيفة((

قال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيت، وعلمه ساعات الليل والنهار، وعلمه 

وفان بعد ذلك. قال: ويقال إن أنساب بني آدم اليوم كلها تنتهي عبادات تلك الساعات، وأعلمه بوقوع الط

وهللا أعلم< -إلى شيت، وسائر أوالد آدم غيره انقرضوا وبادوا  
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 وفي ذكر قصة إدريس عليه السالم:

(51-57>قال هللا تعالى:}واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا' ورفعناه مكانا عليا'{)مريم  

م قد أثنى هللا عليه ووصفه بالنبوة والصديقية، وهو خنوخ هذا، وهو في عمود نسب فإدريس عليه السال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ما ذكره غير واحد من علماء النسب، وكان أول بني آدم أعطي 

 النبوة بعد آدم وشيت عليهما السالم.

ثالثمائة سنة وثمانين سنين. وقد قال  وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم، وقد أدرك من حياة آدم

طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما سأل رسول هللا صلى هللا عليه 

54وسلم عن الخط بالرمل فقال:))إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك((  

ذلك، ويسمونه هرمس الهرامسة، ويكذبون ويزعم كثير من علماء التفسير واألحكام أنه أول من تكلم في 

55عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره من األنبياء والعلماء والحكام واألولياء<  

مما وجب التنبيه إليه أيضا بخصوص العناصر البنيوية األساس لمؤلف الشهرستاني وفي ثنائية )الكتاب، 

حصول التباس عند المؤلف في تحديد وتمثل  شبهة كتاب( التي تأسس التقسيم والبناء عليها، فيالحظ

الداللة الشرعية المعجمية والبيانية للفظة ومادة )الكتاب(، إذ المعنى األول واإلطار هو الرسالة وليس 

معناه من ذات مجموع من الكتاب أي من المكتوب، فقد تعتبر صحيفة واحدة كتابا أي رسالة، بل إن 

األعراف:}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم  الضمير في قول هللا تعالى من سورة

يؤمنون' هل ينظرون إال تأويله' يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل 

لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل' قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 

(. .52-51عرافيفترون'{)األ  

فالضمير هنا في قوله سبحانه}جئناهم{ عائد على كلية بني آدم؛ وعليه فإن ما ذهب إليه الشهرستاني في 

قوله:>إن الصحف التي كانت إلبراهيم عليه السالم كانت شبهة كتاب< فيه نظر، وراجح في الحق عدم 

 صحته.

                                                           
جه أحمد في مسنده )المرجع(أخر 
54  

ابن كثير -قصص األنبياء 
55  
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المجوس والثنوية -2  

ص إال بقول المجوس عدم أزلية النور والظلمة عكس الثنوية، وليس بينهما اختالف من جهة التخصي

غير أن الصلة بمفاهيم ومحور النبوة حاصل واضح في معتقداتهم.وأنهما أصال تكوين هذا العالم،   

ويسند إلى الزردشتية أتباع زردشت بن يورشب أنه لما بلغ ثالثين سنة بعثه هللا تعالى نبيا ورسوال إلى 

ب بن لهراسب الملك فأجابه إلى دينه؛ وكان دينه عبادة هللا والكفر بالشيطان، واألمر الخلق، فدعا كشتاس

 بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث.

وقال: النور والظلمة أصالن متضادان، وكذلك يزدان وأهرمن. )وعندهم يزدان أزلي قديم، وأهرمن 

صلت التراكيب من امتزاجهما، وحدثت الصور من يعنون به الشيطان( وهما مبدأ موجودات العالم، وح

التراكيب المختلفة. والبارئ تعالى خالق النور والظلمة ومبدعهما، وهو واحد ال شريك له وال ضد، وال 

ند. وال يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية )من المجوس أيضا(؛ لكن الخير والشر، 

لخبث، إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة، ولو لم يمتزجا لما كان والصالح والفساد، والطهارة وا

وجود العالم، وهما يتقاومان ويتغالبان إلى أن يغلب النور الظلمة، والخير الشر، ثم يتخلص الخير إلى 

عالمه والشر إلى عالمه، وذلك هو سبب الخالص؛ والباري تعالى هو الذي مزجهما وخلطهما لحكمة 

56اكيب<رآها في التر  

 ويؤثر عنه سؤاله البارئ سبحانه وتعالى:

 >قال زردشت: فلماذا أريت هذا الدين كيومرث )أي آدم عليه السالم( بالوهم، وألقيته إلي بالقول؟

قال أورمزد: ألنك تحتاج أن تتعلم هذا الدين وتعلمه غيرك؛ وكيومرث لم يجد من يقبله، فأمسك عن 

57أنت تسمع، وأنت تقول والناس يسمعون ويقبلون<التكلم، وهذا خير لك، ألني أقول و  

 والكيومثرية كذلك فرقة من المجوس.

أما الثنوية )من لفظ اثنين( القائلين بالنور والظلمة، فمنهم المانوية والمزدكية والديصانية والمرفيونية 

 والكينوية والصيامية والتناسخية.
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و يمثل صورة نموذجية للهدف والغاية من هذا وإن ما ذكرعن المانوية وعن رمزها الزعامي ماني فه

المحور وداللته العلمية الحقائقية المباشرة، التي تبرز وتجلي المسالك الشيطانية الباطلة وخطواته 

المتدرجة الماكرة ملتبس فيها الحق بالباطل حتى يحصل الفسوق التام عن الحق وال يبقى معه إيمان وال 

كما سطرها ورسمها الشهرستاني رحمه هللا:إسالم. وهذه الصورة البيانية   

>وقد فرض ماني على أصحابه العشر في األموال كلها، والصلوات األربع في اليوم والليلة، والدعاء إلى 

الحق، وترك الكذب والقتل، والسرقة والزنا والبخل، والسحر وعبادة األوثان، وأن يأتي على ذي روح 

 ما يكره أن يؤتى إليه بمثله.

واعتقاده في الشرائع واألنبياء: أن أول من بعث هللا تعالى بالعلم والحكمة آدم أبا البشر، ثم بعث شيتا 

بعده، ثم نوحا بعده، ثم إبراهيم بعده عليهم الصالة والسالم، ثم بعث بالبددة إلى أرض الهند، وزردشت 

ولس بعد المسيح إليهم، ثم إلى أرض فارس، والمسيح كلمة هللا وروحه إلى أرض الروم والمغرب، وب

58يأتي خاتم النبيئين إلى أرض العرب<  

 >ثم قتله بهرام ابن هرمز بن سابور، وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السالم<

 وأمكن إيجاز كل هذا في الكلمة التالية:

وسى >أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة المسيح عليه السالم، وال يقول بنبوة م

59عليه السالم<  

 وفي ذكر المؤلف لبيوت النيران عند المجوس:

>وأما بيوت النيران للمجوس: فأول بيت بناه أفرودون، بيت نار بطوس، وآخر بمدينة بخارى. . . وهذه 

البيوت كانت قبل زردشت. ثم جدد زردشت بيت نار بنيسابور وآخر بنسا، وأمر كشتاسب أن يطلب نارا 

وجدها بمدينة خوارزم فنقلها إلى داربجرد، وتسمى آذرخرة؛ والمجوس يعظمونها كان يعظمها جم، ف

60أكثر من غيرها. وكيخسرو لما خرج إلى غزو أخراسياب حملوا بعضها إلى نسا<  

 وبعد أن أتى واستوفى في ذكر بيوت النار التي بالروم وفارس، والهند والصين قال:
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منها أنها جوهر شريف علوي، ومنها أنها ما أحرقت الخليل >والمجوس إنما يعظمون النار لمعان فيها، 

إبراهيم عليه السالم، ومنها ظنهم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النار. وبالجملة هي قبلة 

 لهم، ووسيلة وإشارة، وهللا أعلم<

ي نبوة إبراهيم الخليل قد علمنا أن من أهل الهند ثنوية يقولون بالنور والظلمة، هؤالء كانوا يعتقدون ف

عليه السالم، الذي يرجح تاريخ حياته عليه السالم على جوار لحيز القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

 قبل الميالد.

>وقد دخلت الهندوسية إلى الهند مع اآلريين الذين نزحوا إلى األقاليم الغربية من تلك البالد حوالي 

ة يجمعها كتاب إسمه )الفيدا( وآلهتهم هي الطبيعة والسماء، وإله ق.م. وكان لهم أناشيد دينية مقدس1500

 المطر، وإله النار، وما شاكلها.

 ويظهر)التوحيد( في بعض أناشيدهم الدينية، ففي كتاب )الفيدا( ما ترجمته:

>إنني أنا هللا نور الشمس، وضوء القمر، وبريق اللهب، ووميض البرق، وصوت الرياح، وأنا الرائحة 

ة التي تنبعث في أنحاء الكون، واألصل األزلي لجميع الكائنات، وأنا حياة كل موجود، وصالح الطيب

61الصالح، ألني األول واآلخر، والحياة والموت لكل كائن<  

>وهللا عندهم جوهر الكون والحقيقة بأكملها، السائدة كل األشياء، والمتداخلة في كل األشياء. واإلسم 

الجوهر غير الشخصي هو )براهما(، ويسمى أيضا )براماتما( أو الذات الذي يطلق عادة على هذا 

62السامية، وليس لهذا الجوهر صفات، وال يوصف إال باألوصاف السلبية<  

 ومرتكز إيمانهم ثالثة معتقدات:

التناسخ والجزاء، وهما متالزمان، إذ يكون التناسخ في دورات وأحوال وفاقا جزاء للعمل. والثالث في 

هو االنطالق من هذه الشبكة الدورية واالندماج في الكائن األسمى عن طريق االستنارة اإللهية. معتقدهم  

 >وأهم تعاليم الديانة البرهمية:

( القناعة3( مقابلة اإلساءة باإلحسان    )2( الكائن اإللهي          )1)  
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كبح جماح الحواس( 4( الطهارة                       )5( االستقامة               )4)  

( الصدق2( الصبر                        )1( معرفة الفيدا            )7)  

( اجتناب الغضب.10)  

 وعن كنفشيوس الشخص األصل وأساس الكونفشيوسية في الصين كتب كيالني في الملحق:

اد القالئل )الذين >وقد نجح نجاحا عظيما في المجالين الخلقي والديني؛ ومن تم اعتبر من هؤالء األفر

ُوهبوا تفويض السماء أو هللا( لهداية الناس وإرشادهم؛ وهذا هو المعنى الذي يفهمه الصينيون من كلمة 

 نبي أو رسول، وهذا هو المعنى الذي يقصد عندما يقال كنفشيوس كان نبيا عند الصينيين<

منه رجل دين، ومع ذلك فقد كان >ولم يدع كنفشيوس أنه نبي يوحى إليه؛ والواقع أنه كان حكيما أكثر 

لديه من الشعور الديني ما أدى به إلى احترام اآللهة والمداومة على إقامة الشعائر والطقوس الدينية. 

ولكنه كان يعترف دائما بأنه يعبد اإلله األعظم واآللهة األخرى على غير معرفة بهم، ودون تثبت من 

سان أن يبرهن على صحتها بشكل مفعم ال يترك مجاال للشك أو حقيقة اآلراء الدينية التي ال يستطيع اإلن

63البلبلة<  
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الفالسفة -3  

 > فمن الفالسفة:

 حكماء الهند من البراهمة، ال يقولون بالنبوات أصال.

ومنهم حكماء العرب؛ وهم شرذمة قليلون، ألن حكمهم فلتات بالطبع وخطرات الفكر؛ وربما قالوا 

 بالنبوات.

 ومنهم حكماء الروم، وهم منقسمون إلى القدماء الذين هم أساطين الحكمة؛ 

 وإلى المتأخرين، وهم المشاؤون وأصحاب الرواق وأصحاب أرسطوطاليس؛

وإلى فالسفة اإلسالم الذين هم حكماء العجم، وإال فلم ينقل عن العجم قبل اإلسالم مقالة في الفلسفة، إذ 

نبوات، إما من الملة القديمة، وإما من سائر الملل، غير أن الصابئة كانوا حكمهم كلها كانت متلقاة من ال

 يخلطون الحكمة بالصبوة<

 >فإن األصل في الفلسفة والمبدإ في الحكمة للروم، وغيرهم كالعيال لهم<

إذا كان الفلسفة معرفة كما يدل عليه جذرها اللغوي اليوناني بأنها محبة الحكمة، والفيلسوف هو المحب 

لحكمة، فقد قسمت باعتبارها كذلك إلى حكمة فعلية وحكمة قولية أوعقلية.ل  

>أما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغاية كمالية؛ فاألول األزلي لما كان هو الغاية والكمال فال يفعل 

فالحكمة  فعال لغاية دون ذاته، وإال فيكون الغاية والكمال هو الحامل واألول هو المحمول، وذلك محال.

في فعله وقعت تبعا لكمال ذاته، وذلك هو الكمال المطلق في الحكمة؛ وفي فعل غيره من المتوسطات 

 وقعت مقصودا للكمال المطلوب، وكذلك في أفعالنا.

ثم إن الفالسفة اختلفوا في الحكمة العقلية اختالفا ال يحصى كثرة. والمتأخرون منهم خالفوا األوائل في 

كانت مسائل األولين محصورة في الطبيعيات واإللهيات، وذلك هو الكالم في البارئ أكثر المسائل. و

64تعالى والعالم، ثم زادوا فيها الرياضيات<  

 ثم أضاف إليها أرسطو علم المنطق و جاء قوله وتحديده للحيزات الموضوعاتية لكل علم:
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حوال الوجود من حيث هو وجود.>الموضوع في العلم اإللهي هو الوجود المطلق؛ ومسائله البحث عن أ  

 والموضوع في العلم الطبيعي هو الجسم؛ ومسائله البحث عن أحوال الجسم من حيث هو جسم.

والموضوع في العلم الرياضي هو األبعاد والمقادير، وبالجملة الكمية من حيث أنها مجردة عن المادة؛ 

 ومسائله البحث عن أحوال الكمية من حيث هي كمية.

في العلم المنطقي هو المعاني التي في ذهن اإلنسان من حيث يتأدى بها إلى غيرها من والموضوع 

65العلوم؛ ومسائله البحث عن أحوال تلك المعاني من حيث هي كذلك.<  

           .             .   .  

نها كما ، فاعتبارها على الواقع ليس ينطبق كووالفلسفة قد أصابها من جهة ضبط حقيقتها تحريف والتباس

عرفها األولون الحكمة أو محبة الحكمة. ومرد ذلك في نظرنا وكما نراه عامالن اثنان يشكل اجتماعهما 

 في االستعداء العلة مفارقة اجتماع واتحاد المتناقضين.

العامل األول وهو األقرب هو التأثير الحضاري العام، نعني به هنا االتجاه الحضاري والتاريخي 

وتوظيفه للفلسفة توظيفا احتضانيا. فهذا عامل انتقائي أدى وحتم  اعتبارا جزئيا لمكونات  الغربي، وتكييفه

الفلسفة وبالتالي لحقيقتها؛ وأبرز ما لعب من أدوار هذا التجزيء واالقتطاع والبتر المفهوم الذي تم 

حقبة وحقل فلسفة  ترسيخه على نحو ما نراه اليوم لمفهوم العلم وكذا لمفهوم العقل، الذي تم ترسيخه في

األنوار، من إهمال وإبعاد غير مبرر وال مفسر ال عقليا وال أنطلوجيا أو وجوديا للمكون اإليماني، الذي 

لم يشفع له عند هؤالء العقالء والعلميين كما زعموا، أنه الفكر والمكون السابق واألصل للفكر الفلسفي 

ي قضاياه وأسئلته.الصحيح، ال في مصادره وحقائقه فحسب، بل وفي مناح  

والعامل الثاني ميزته وصبغته تاريخية كذلك وحضارية لكن في جهة الخط التاريخي للعقل اإلسالمي، 

الذي لربما ألمر ولعامل نفساني، ال باعتبار واضح واقتناع بين، تم زرع روح عدم القابلية للفكر الفلسفي 

ي القترانه في التصور واإلدراك العقلي والنفسي على زعمين وتعليلين، أوال ألجنبيته ودخيليته، والثان

بمصادر ومرجعيات إنسانية وفكرية ظاهر سلوكها وشاكلته الضالل والبعد عن الحق. وقد أشار إلى هذا 

 أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضالل، فيقول في شأن اإللهيين من فالسفة اليونان:

أقسام علومهم:   
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بة إلى الغرض الذي نطلبه ستة أقسام: رياضية ومنطقية، وطبيعية وإلهية، وسياسية اعلم أن علومهم بالنس

 وخلقية.

أما الرياضية فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم وليس يتعلق شيء منها باألمور الدينية  – 1

قد تولدت منها آفتان.نفيا وإثباتا، بل هي أمور برهانية ال سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها. و  

األولى: من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفالسفة، 

ويحسب أن جميع علومهم في الوضوح ووثاقة البرهان كهذا العلم. ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم 

محض ويقول: لو كان الدين حقا لما اختفى على وتهاونهم بالشرع ما تناولته األلسن، فيكفر بالتقليد ال

هؤالء مع تدقيقهم في هذا العلم. فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم، فيستدل على أن الحق هو الجحد 

واإلنكار للدين. وكم رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر وال مستند له سواه. وإذا قيل له الحاذق في 

ذقا في كل صناعة. فال يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكالم حاذقا صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حا

في الطب، وال أن يكون الجاهل بالعقليات جاهال بالنحو، بل لكل صناعة أهل بلغوا فيها رتبة البراعة 

والسبق، وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم في غيرها. فكالم األوائل في الرياضيات برهاني، وفي 

ميني، ال يعرف ذلك إال من جربه وخاض فيه. فهذا إذا قرر على هذا الذي اتخذ )وفي نسخة اإللهيات تخ

أسفل الصفحة( بالتقليد، لم يقع منه موقع القبول، بل تحمله غلبة الهوى، وشهوة البطالة، وحب  -انخدع

 التكايس، على أن يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها.

، فإنها وإن لم تتعلق بأمر الدين، لكن 66زجر كل من يخوض في تلك العلومفهذه آفة عظيمة ألجلها يجب 

لما كانت من مبادئ علومهم، يسري إليه شرهم وشؤمهم، فقل من يخوض في آفة إال وينخلع من الدين 

 وينحل عن رأسه لجام التقوى.

نسوب إليهم. فأنكر اآلفة الثانية: نشأت من صديق لإلسالم جاهل، ظن أن الدين ينبغي بإنكار كل علم م

67جميع علومهم وادعى جهلهم فيها ...<  

وهي حقيقة ال شك فيها باعتبار العامل األول، فالفلسفة اليوم بحمولتها الكلية وبمواضيعها المنتقاة 

ومقوالتها، وبقاموسها وأدبياتها، ليست باألمر اآلمن فيما يخص االصطباغ جد الخطير لتفكيرها وبيانها 

ي يمثل أساس حقيقة الذات الوجودية لإلنسان وانتماءه وموقفه. على العقل، الذ  
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هذا االعتبار غير السليم يرى ماثال على كال المستويين، الفكري العام الذي هو مستوى المشهد األعلى 

الذي تحددت على أساسه حقيقة الفلسفة عند المهتمين بشأنها، المعتبرين أولي التخصص وأحيانا فالسفة 

انية فلسفية، وكذلك على المستوى الثاني، والتابع طبعا لألول، المستوى التعليمي بدرجاته؛ وذواتا شخص

فالمستويان كالهما يعبران ويحمالن تشكيل العاملين سالفي الذكر؛ وفي العاملين على السواء أثر هذين 

د الذي ال شك هو المستويين واضح وبارز في التحديد للحقيقة الفلسفية ولحقلها وإلطارها. هذا التحدي

تحديد ال ينطبق بالحقيقة ولو التاريخية للفلسفة، مما يجلي ويبين إلى أي حد هو هذا األثر البشري السلبي  

الممثل في قدرته على التحريف وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق عن علم، فتستحيل بهذا المكر السيء 

جودا وعدما.قيم الحقائق إلى غير ما هي عليه، سلبا وإيجابا، و  

هكذا فالعنوان واالعتبار المقترن تجسيدا وتمثيال للفلسفة أصبح تبعا لهذا وبفعل اقترانه النفسي واإلدراكي 

بالتعريف الرسمي المحرف، واقترانه المميز بأهله المنتسبين إليها أو التي هي تنسب إليهم، أصبح 

 اعتبارا مولدا ال على مرجعية موضوعية سليمة وحقة.

فلسفة هي التفكر الموصل إلى تحقق تشكيالت الحكمة؛ ولنتل قوله تعالى الذي خلق فسوى، ذي إن ال

 الحكمة البالغة، العليم القدير:

}وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 

أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 

وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم 

(143-142يعقلون'{)البقرة  

}إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب الذين يذكرون هللا قياما 

لى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات واألرض' ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا وقعودا وع

(121-120عذاب النار'{)آل عمران  

فإذا قلنا بأن علم الكتاب، بلى وعلم آية واحدة هو سقف ألي تشكيل فكري إنساني، وهل للمقارنة من 

من كون التحديد األرسطي وقد جمع  سبيل وما تكون نسبة المخلوق فكرا إلى علم صانعه؟ فإننا نقول

واختزل التحديدات العلمية لفالسفة )علماء( اليونان، إنما سماؤه وسقفه ليس فوقه شيء يعلوه، ومرجعه 

المطلق الصحيح الكامل، هاتان اآليتان من سورة البقرة؛ ففيهما ما هو أكمل وأتم الوصل والنسج الحكيم 

لفلسفة، ولمواضيعها والمقصد األسنى والغاية المنتهى لها.لكل مكونات التفكر، وبه ينطبق جوهر ا  
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يظهر المكون المنطقي في اآليتين بقوة التركيب وبالوظيفة البرهانية لآلية الثانية بالنسبة لألولى، فهو 

تركيب برهاني قوي وجلي، قوي البيان جلي النسق. وفي صورة حكيمة بديعة نلفي الماهية القانونية 

ي بما هو نظمة وترتيب محكم مقدر لمادة الكون  وتفاعالته وعناصره وتوازناته، نلفيه والبعد القانون

الجامع الموحد الدال على أحادية المشكاة واألصل في الكينونة والخلق؛ فهي نسيج وصورة بيانية قرآنية 

الغاية من تجمع اإللهي بالطبيعي بالرياضي بالمنطقي، جمعا ال تشاكل صورته صورة في بلوغ واستيفاء 

البرهان والبيان للحق أنه ال إله إال هللا الرحمان الرحيم. وهذه الحقيقة والغاية األسنى والمنتهى هي 

 المرسخة على نحو مع سياقه بليغ حكيم في اآليات من آخر سورة آل عمران.

لعلمي إذن فالفلسفة بما هي محبة للحكمة، ومن حيث هي تفكر، وموضوعها محدد بغايتها  ومقصدها ا

والعملي، وذاك هو الخير التواجدي والوجودي، وبما أن تعريفها وتحديدها بالمنطق والعقل يجعلها متعلقة 

بحالة الوجود الدائم ال التواجد المحدود غير الدائم، وهي التي يتحتم بالمنطق والفكر السليم أن تعنى 

حتى يعتريها الفساد والتفسخ والموت كأن لم  بالحياة الحقة األبدية ال الحياة المضطرب حالها التي ال تلبث

 تكن..

 فأية حكمة وأي نور لتفكر إن لم يكن هذا منطقه؟

يقول فيثاغورس غفر هللا له، وهلل ملك السماوات واألرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهللا غفور 

هذا الدعاء تحديدا؛ رحيم، وسوف يأتي تدرجا ومع الفصول التالية البيان الممحص للحكم الشرعي  في 

 يقول فيثاغورس:

>وإذا لم يكن فوق العقل فاتح إال الهداية اإللهية فبالحري أن يكون المستعين بصريح العقل في كافة 

68المصارف مشهودا له بفطنة االكتفاء بمواله...<  

ورا فما له من يقول هللا تعالى ربنا ورب األولين واآلخرين ورب الناس أجمعين: } ومن لم يجعل هللا له  ن

(32نور'{)النور  

ومن ثم نعتبر أن أقرب البيان والتعبير القرآني صلة بداللة الحكمة اإلنسانية والفلسفة هي كلمات وألفاظ 

 )التفكر( و)أولو األلباب(.
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إن التحديد الصحيح والواضح للفلسفة ولمحبة الحكمة في إطارها الحقيقي ال يمكن له أن يتم ويتحدد على 

ذي ال يفرق بين المختلف، يقول ما يلقن ويسمع، تبعية وإمعاتية ال تعي وال تميز بين حق وباطل الجهل ال

 وجيد ورديء.

وإن الفلسفة ومحبة الحكمة من حيث هي تفكر في الخلق واألمر هو هذا البناء من فضاء الفكر، وكان من 

ني رحمه هللا بترجمة مقربة ق م( الذي يقدمه لنا الشهرستا570-ق م510أساطينه فيثاغورس )ولد بين

 موجزة هذا نصها:

>ابن منسارخس من أهل ساميا. وكان في زمان سليمان النبي ابن داود عليهما السالم؛ قد أخذ الحكمة 

من معدن النبوة؛ وهو الحكيم الفاضل ذو الرأي المتين، والعقل الرصين؛ يدعي أنه شاهد العوالم العلوية 

إلى أن سمع حفيف الفلك، ووصل إلى مقام الملك، وقال: ما سمعت  بحسه وحدسه، وبلغ في الرياضة

69شيئا قط ألذ من حركاتها، وال رأيت أبهى من صورها وهيئاتها<  

و>قال: إن البارئ تعالى ال كاآلحاد، وال يدخل في العدد، وال يدرك من جهة العقل وال من جهة النفس، 

ه، فهو فوق الصفات الروحانية، غير مدرك من نحو فال الفكر العقلي يدركه، وال المنطق النفسي يصف

ذاته، وإنما يدرك بآثاره وصنائعه وأفعاله. وكل عالم من العوالم يدركه بقدر اآلثار التي تظهر فيه 

صنعته. فالموجودات في العالم الجسماني قد خصت بآثار خاصة جسمانية، فتنعته من حيث تلك اآلثار. 

رة على اآلثار التي جبل الحيوان عليها، وهداية اإلنسان مقدرة على اآلثار وال نشك أن هداية الحيوان مقد

 التي فطر اإلنسان عليها، فكل يصفه من نحو ذاته، ويقدسه عن خصائص صفاته<

ها هنا نجد قيمة وداللة المعيارية التي أثبتناها وأسندناها بقوة لحقيقة األفق اإلدراكي وللجزئية الوجودية، 

ا ذرى يافطة العلم الطبيعي المنزوع من روح الحق، والتي نجدها في صوت خافت التي وقفت دونه

ومواضع محتشمة غالبا ما تكون تحت عنوان النقد أو اإلعالن الخفي عن وجود حاجز ومسد في طريق 

التفكير ومسالك التحليل؛ ورغم ذلك ال يتجاوز اعتبارها وتقديم صورتها وموقعها إال في حقل مادي 

ضيق، وأيضا فال صورة للعوالم عندهم إال صورة المادة، ولكن هيهات من أن يعجزوا آيات  وفيزيائي

الحق ونوره المشع في أقطار السماوات واألرض وفي األنفس واآلفاق، فكل في قرارة نفسه يشهد بعكس 

 ما تقاسموا وأجمعوا عليه.
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في الوجود،  نجده عند طاليس غفر  هذا المعيار الوجودي القوي وال خاصة فيه أقوى من اإلدراك، نعني

هللا تعالى له، الذي عاش في الجوار القبلي لفيثاغورس، وقد عبر عنه بألفاظ جزيلة الفكر على أحسن ما 

 تتسع له اللغة  غايتها في البيان؛ قال طاليس: 

ال يعرف  >إن للعالم مبدعا ال تدرك صفته العقول من جهة هويته، وإنما يدرك من جهة آثاره، وهو الذي

اسمه فضال عن هويته إال من نحو أفاعيله وإبداعه وتكوينه األشياء، فلسنا ندرك له اسما من نحو ذاته بل 

70من نحو ذاتنا<  

 ويضيف الشهرستاني معلقا، وإن شئنا متتبعا دراسة النص في أبعاده الجذرية والبنيوية:

ية )أي من التوراة، وذلك بعد أن ساق منها >وكأن طاليس الملطي إنما تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبو

 ما نصه وترجمته:

]إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه هللا تعالى، ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء، ثم ثار 

من الماء بخار مثل الدخان، فخلق منه السماوات، وظهر على وجه الماء زبد البحر، فخلق منه األرض، 

بال[ ذكر هذا بعد أن سرد أقواله في الخلق وفي اإلبداع والتكوين. . .ثم أرساها بالج  

ومن الحكماء السبعة أساطين الحكمة وأساس الصرح الحقيقي للفلسفة وجوهرها الحق الصحيح 

ق.م(، يهمنا من ذكره الكلمة الجامعة المعبرة التي قالها عنه 524-511أنكسيمانس الذي عاش حوالي)

 الشهرستاني:

ضا من مشكاة النبوة اقتبس<>وهو أي  

وكذلك أنبادقليس الذي كان في زمن داود عليه السالم، وفد عليه وتلقى منه العلم، واختلف إلى لقمان 

 الحكيم واقتبس منه الحكمة. . .

وسقراط الحكيم الفاضل الزاهد الذي تلقى العلم عن فيثاغورس وعنوان ترجمته وفكره يدل عليه التهمة 

اة النظام الوثني الكافر للحسم في محاكمته واإلجهاز عليه بعد أيام من األخذ والرد، التي اختارها قض

 وهي تهمة الكفر باآللهة. وعن مذهب هذا الرجل الحكيم الجليل قال الشهرستاني:
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>ثم إن مذهب سقراط أن أخص ما يوصف به البارئ تعالى هو كونه حيا قيوما، ألن العلم والقدرة 

ندرج تحت كونه حيا، والحياة صفة جامعة للكل، والبقاء والسرمد والدوام، وحفظ والجود والحكمة، ت

النظام في العالم تندرج تحت كونه قيوما، والقيومية صفة جامعة للكل. وربما يقول: هو حي ناطق من 

جوهره، أي من ذاته، وحياتنا ونطقنا ال من جوهرنا، ولهذا يتطرق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور 

71والفساد، وال يتطرق إلى حياته ونطقه تعالى وتقدس<  

وتصديق هذا التصور واإلدراك العلمي لسقراط من قوله سبحانه في آية أو آيتي الكرسي أعظم وسيدة آي 

 القرآن:

}هللا ال إله إال هو' الحي القيوم' ال تأخذه سنة وال نوم' له ما في السماوات وما في األرض' من ذا الذي 

ه إال بإذنه' يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم' وال يحيطون بعلمه إال بما شاء' وسع كرسيه السماوات يشفع عند

(.254-253واألرض وال يؤوده حفظهما' وهو العلي العظيم'{)البقرة  

فهذا هو التأطير الواضح والجامع لموضوع وإشكال الصفات، وضابطه أن هللا جل وعال حدد لنا بالوحي 

يثبت ويحق من القول في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. والتنزيل إنما هو أمر حكيم بالعمل المبين ما 

والطاعة ال دونه مما قد يدرك ومما قد يخفى وقد اتخذ له وليجة في االبتداع والغلو ومسالك التلبيس 

 واالختالق، وهذا ما كان به اإليجاب وسلوك الحق وسبيل اإليمان ترجمته وحقيقته:

(.214ا سمعنا وأطعنا{)البقرة}وقالو  

ومن هؤالء الرجال األعالم >أفالطون بن أرسطوقليس من أثينية، وهو آخر المتقدمين األوائل 

األساطين، معروف بالتوحيد والحكمة< تتلمذ لسقراط ولغيره من أهل العلم والحكمة، واتسعت معرفته 

 إلى مختلف العلوم، من رياضيات وعلوم طبيعية وغيرها.

أفالطون في كتاب )النواميس(: >قال  

 إن األشياء التي ال ينبغي لإلنسان أن يجهلها منها أن له صانعا، وأن صانعه يعلم أفعاله. .

وذكر أن هللا تعالى إنما يعرف بالسلب، أي ال شبيه له وال مثال، وأنه أبدع العالم من ال نظام إلى نظام، 

..72العالم زمان، ولم يبدع عن شيء< وأن كل مركب فهو إلى االنحالل، وأنه لم يسبق  
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تقرير وثوق الصلة للفكر اليوناني الحكيم المستنير بمحور النبوة وإذ نحن هنا بصدد تصحيح و

، يكون من مهمتنا أيضا تنقية الموضوع وجوهره من مختلف الشوائب التي ليست منه وال ومرجعيتها

المستوى البياني، والبيان حامل الفكر هي من صبغته. وأبرز ما اعترضه التحريف واالزورار في 

الذي بات في عموم اإلدراك مقترنا باإللحاد والكفر بالخالق )الطبيعة( وحامل صبغته، هو مادة ولفظ 

والصانع عز وجل. واألمر في ذلك تحريف انبنى على تقييد سياقات التوظيف حتى أصبح مكافئا آسرا 

 للفظ في وظيفته البيانية:

قال أرسطوطاليس في مقام الالم:: ثامسطيوس >قال  

تفعل من الحكمة والصواب، وإن لم تكن حيوانا، ألنها ألهمت من سبب هو أكرم منها<  الطبيعة>إن 

73<السبب هو هللا عز وجل وأومأ إلى أن  

  74وهذا هو المعنى المرسخ عند الكندي رحمه هللا تعالى.

وفي سياق فكرهم ( عند أوالء الرجال الحكماء فهذا هو المعنى الذي كان استعمل وكان لكلمة )الطبيعة

الذي بلغ في معرفة الحق مبلغا وفي تجلياته، يكاد ال يبلغه إال األنبياء عليهم السالم وأتباعهم من 

الصديقين والمصدقين؛ وإنه ال يغني الباطل من الحق شيئا، فهؤالء الذين يرمون رجاال وأقواما ال 

م على الشهود وال اليقين، إنما يفترون على الحق الكذب وعلى يحيطون وال يعلمون شيئا من أمره

التاريخ؛ وسيأتي بحول هللا تعالى العود إلى هذا حين العرض فيما سيلي ألقوال المتفكرين )الفالسفة( 

المسلمين بخصوص الكالم والنظر في سؤال الصفات، وخصوصا في تفحص وعرض أقوال البن سينا 

لمؤمنين والمؤمنات من أهل يونان الذين آمنوا بأنبياء زمانهم وصدقوهم ومن سبقنا من ا رحمه هللا

 وعاشوا وماتوا على ما جاءوهم به من الشريعة والحق المبين. فكل من آمن بنبي طوره فهو مؤمن.
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 الفصل الثاني

 دين هللا تعالى واحد برهانه القانوني التصديق والتفصيل

   

درجات امتد محور النبوة على طول مسار التاريخ البشري، وسائر أفكار البشر وعلومهم متصلة به على 

 ، ذلك أن وجودهم من أصله وأوله هو لغاية وأمر حكيم له النبوات والرسالةمتباينة من البعد والقرب

ابه العزيز:بحكمة بالغة تناسقا بالخلق من لدن حكيم خبير؛ قال هللا عز وجل في كت فُّصلت،  

}إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده' وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 

واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان' وآتينا داوود زبورا' ورسال قد قصصناهم عليك من 

ين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا قبل ورسال لم نقصصهم عليك' وكلم هللا موسى تكليما' رسال مبشر

(145..143حجة بعد الرسل' وكان هللا عزيزا حكيما'{)النساء  

في شأن وخصوص هذه اآليات البينات أورد ابن كثير حديث أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه الذي 

 أخرجه ابن حبان رحمه هللا في صحيحه:

وأربعة وعشرون ألفا؛ قلت: يا رسول هللا كم الرسل من ))قلت يا رسول هللا كم األنبياء؟ قال: مائة ألف 

ذلك؟ قال: ثالث مائة وثالثة عشر، جم غفير كثير طيب؛ قلت: فمن كان أولهم؟ قال: آدم؛ قلت: أنبي 

مرسل؟ قال: نعم، خلقه هللا بيده ونفخ فيه من روحه وسّواه قبال؛ ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم 

دريس، وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود وشعيب وصالح وشيت وخنوخ وهو إ

 ونبيك يا أبا ذر. 

 وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى؛ وأول الرسل آدم وآخرهم محمد.

قال: قلت يا رسول هللا كم كتابا أنزله هللا؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتب، أنزل هللا على شيت خمسين 

على خنوخ ثالثين صحيفة، وعلى إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى من قبل التوراة صحيفة، و

75عشر صحائف وأنزل التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان((  

 قال ابن كثير:

                                                           
ابن كثير-قصص األنبياء 
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>وهذه تسمية األنبياء الذين نص هللا على أسمائهم في القرآن، وهم: آدم، وإدريس، ونوح، وهود، 

وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب، وشعيب، وموسى، وصالح، وإبراهيم، ولوط، 

وهارون، ويونس، وداوود، وسليمان، وإلياس، واليسع، وزكريا، ويحيى، وعيسى، وكذا ذو الكفل عند 

 كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى هللا عليه وسلم<

تجلي لما عبرنا عنه باألفق  وتقريرا لنزارة وضآلة معرفة اإلنسانية بتاريخها مما هو في االعتبار

اإلدراكي في أقرب أبعاده وأدناها إلى محيط وقرص الوجود اإلناسي الطبيعي الممثل في تاريخه 

 األرضي، تبرز أمامنا حقيقة قوله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من هللا حديثا:

 }ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال لم نقصصهم عليك'{

لعلم البشرية وفكرها المنطبق بخط الكتاب والنبوة، وهذا النور المشع وحيا منزال هذا المحور التاريخي 

من السماء المنعكس في األرض أول أمره خالصا، ثم ما لبث مع طول األمد وبعد المسافة والبون أن 

اختلطته ومازجته الطبيعة األرضية؛ وأيضا هذه المزاعم واألكاذيب الملبسة لبوس العلمية وهي تزعم 

إعطاء تحليل وبناء للتاريخ البشري؛ بخصوص هذا السؤال المصيري في فكر اإلنسان وشبكة اتجاهه 

 وانتمائه الوجودي الحقيقي، نسوق هذا النص وهذه الكلمة لسيد قطب رحمه هللا تعالى التي يقول فيها:

ر وترقي من التعديد >وأمر االعتقاد في هللا الواحد إذن ليس كما يزعم )علماء الدين المقارن( أنه تطو

إلى التثنية إلى التوحيد، ومن عبادة الطواطم واألرواح والنجوم والكواكب إلى عبادة هللا الواحد، وأنه 

تطور وترقي كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية والعلم البشري، وبتطور وترقي األنظمة السياسية 

 وانتهائها إلى األوضاع الموحدة تحت سلطان واحد. . 

االعتقاد في هللا الواحد جاءت به الرساالت منذ فجر التاريخ، ولم تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في  إن

 رسالة واحدة من الرساالت، وال في دين من األديان السماوية كما يقص علينا الحكيم الخبير. . 

دة واحدة، وكذلك بدعوة واحدة، وعقي -إذن -. . هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة

كما يعرضها  -واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة مواجهة واحدة

 -السياق القرآني مغضيا عن الزمان والمكان، مبرزا للحقيقة الواحدة الموصولة من وراء الزمان والمكان

لم تتبدل. وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل، فكذلك مواجهة الجاهلية  

 إنها حقيقة تستوقف النظر حقا. .
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 إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان. .

ن الجاهلية ليست فترة تاريخية، ولكنها وضع واعتقاد وتصور، وتجمع عضوي على أساس هذه إ

  76المقومات<

في الجزء الثالث من  كذلك فقد تبين لنا حين تحليلنا ورصدنا ألهم المفاهيم والمرتكزات التفسيرية للقرآن

األجزاء األربعة للمنهاج، أن هذه البنية البيانية التفسيرية على تمام اإلطباق التناسقي بالمحور التاريخي 

البشري وبخط الكتاب والنبوة، ورأينا في ذلك من الدليل واآليات الشاهدة ما فيه برهان الحسم واليقين 

موحد للبنيتين في خاصتي التمييز المستوفي للتحديد أمرا جليا في الحق، متمثال في االشتراك ال

اللتين ال تنبغيان على أبعاد هذه الشروط إال للحق وبهما يتميز. التصديق والتفصيل  والتعريف، خاصتي

 يقول الحق سبحانه وتعالى:

(15}وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق'{)الحجر  

(105اإلسراء}وبالحق أنزلناه' وبالحق نزل'{)  

}وإذ أخذ هللا ميثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 

ولتنصرنه' قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري' قالوا أقررنا' قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين'{)آل 

(10-72عمران  

(51ة لقوم يؤمنون'{)األعراف}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحم  

وإن نحن أخذنا المفصل األخير لهذا الموكب الكريم وللخط التاريخي للبشرية ولمحور الكتاب والنبوة، 

وهو الجوار التاريخي المدمج بالحق في التاريخ والكتاب ببعثة ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم 

لتاريخي واالتصال األرضي الزمني والجغرافي أدركنا األنبياء والرسل؛ وإن نحن أبصرنا بالتداخل ا

، وأصبحنا من بعده أكثر فقها واستيعابا الوظيفة البيانية لبني إسرائيل في القرآن الحكيم ووقفنا على حقيقة

لشروط طورنا التاريخي، وأكثر علما وقدرة وأشد قوة في مواجهة تحدياته وإكراهاته التاريخية، قادرين 

علم باليقين على رد شبهات أهل الكتاب خاصة، والمنافقين الذين يحاولون كرة بعد أخرى قدرة الحق وال

 بث الشك بشأن عالمية رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم، المصدقة لما بين يديها والمهيمنة عليها، بثها

جل وبما خلق الخالق عز وقلوب ضعاف اإليمان وسفهة العقول ضعاف أوعديمي العلم بالكتاب  في
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اإلنسان من أجله والغاية منه ومقصده، هذا المقصد الذي يبقى الكنه والحقيقة الكبرى المفسرة للتاريخ 

مقولة  البشري بالمعايير العلمية والفلسفية الحقة. ومن أهم وأخطر هذه العوارض المعضلة والشبهات

ذر من أن يسلم أحدكم زمام أمره ، فالحذر الححوار األديان التي ال ريب فيه من تبعها ألقته في نار جهنم

إلى من ضلوا ويضلون على ما سلك من قبلنا؛ فنعوذ باهلل  من الزيغ بعد إذ هدانا هللا، ونعوذ به تعالى من 

 الكفر بعد اإليمان. يقول الدكتور محمد إسماعيل المقدم في خطر وعظيم ضالل هذا الفكرة أو الفكر:

ى التقريب بين األديان السماوية، ألنه ليس هناك )أديان( سماوية، > . . بطالن الفكرة الضالة الداعية إل

وإنما الدين السماوي واحد هو )اإلسالم(، فمحاولة التوفيق بين اإلسالم وغيره من األديان إنما هي 

محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، وبين الكفر واإليمان، وبين دين سماوي أنزله هللا وبين دين صنعه 

فكيف يمكن الدعوة إلى التقريب بين  -كما سبق توضيحه -حرفوه، وإذا كان الدين عند هللا واحدا البشر أو

 الشيء ونفسه؟< وتنويها أسفل الصفحة أضاف:

دراسة علمية قيمة في دحض دعوة  -حفظه هللا ->وقد صنف الدكتور أحمد بن عبد الرحمان القاضي

77ه في أربع مجلدات<1422الجوزي بالدمام )التقريب بين األديان( وطبعتها دار ابن   

إن علماء بني إسرائيل ومن تتلمذ عليهم وامتداددهم إلى يومنا هذا يعرفون كما يعرفون أبناءهم ويعلمون 

. ومن ارتاب في هذا الحق في أمر قانون تاريخ الكتاب والنبوة، الممثل في خاصتي التصديق والتفصيل

المجالت والحوليات المختصة التي يتداولونها بينهم، فيها ما يكافئ سؤال الحكم فله فيما ُيكتب وُينشر في 

أهل الذكر. وأقول هنا وأجزم كالما على هذا الدليل أن الجم الكثير ممن هم في حسبان الناس عندنا علماء 

علم  ال يعلمون من أمر تاريخ وعلم الكتاب  مما يعلمه هؤالء؛ ولو كانوا يعلمون لما انساقوا مع مقولتي

الدين المقارن ومقولة علم األديان انسياق الساذج المستغفل الجهول، وأصبحت وتبين أن صلتهم بالكتاب 

أنهم ال يعلمونه إال أماني. أو لم يكف المنساقين مع داعي حوار األديان الذين نسوا الذكر، ألم يكفهم 

ه تعالى:القرآن الكتاب الذي أنزل على نبيهم رسول هللا للعالمين وفيه قول  

}إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيئون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واألحبار بما 

استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه شهداء' فال تخشوا الناس واخشون' وال تشتروا بآياتي ثمنا قليال' ومن 

ا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الكافرون' وكتبن

باألنف واألذن باإلذن والسن بالسن والجروح قصاص' فمن تصدق به فهو كفارة له' ومن لم يحكم بما 

                                                           
 -شارع عثمان بن عفان -الرياض -المملكة العربية السعودية -دار بلنسية للنشر والتوزيع -11ص-خدعة هرمجدون -الدكتور محمد إسماعيل المقدم 

الطبعة األولى. 
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أنزل هللا فأولئك هم الظالمون' وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة' وآتيناه 

ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين' وليحكم أهل اإلنجيل  اإلنجيل فيه هدى

بما أنزل فيه' ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون' وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 

ك من الحق' لكل جعلنا يديه من الكتاب ومهيمنا عليه' فاحكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم عما جاء

منكم شرعة ومنهاجا' ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة' ولكن ليبلوكم فيما آتاكم' فاستبقوا الخيرات' إلى هللا 

(؟50..44مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون'{ )المائدة  

ثالث من رباعية المنهاج وعلى نور وهدي هذه اآليات البينات أوفى البرهاُن دليله بما تّم في الجزء ال

بحمد هللا تعالى ومنته، من تحديد لصحيح تصريف لفظ وكلمة )الكتاب( في القرآن المبين، على خالف ما 

هو شائع ومتداول عند جل أهل التفسير من قصر داللتها في عموم بيان التنزيل على القرآن. كذلك ومما 

رب للحروف المقطعة الواردة في أول السور، والضبط تأكد بالحق على هذا المنحى التوافقي التأطير األق

الصحيح لما أنزل به بيان مادتي ولفظي )الذكر( و)التفصيل(، ضمن نظمة مفاهيمية تعتبر حقا نظمة 

.وإدراك اإلطار الصحيح لعلم الكتابمفاتيحية محورية في تفسير القرآن العظيم   

في عنصر مميز، وحقيقة قانونية مميزة واحدة، وكل أوالء الحقائق واآليات المبصرات ترتسم متحدة 

مكوناها التصديق والتفصيل. هذه الحقيقة التي ال تترك لمقولة حوار األديان أي رصيد للتأثير إال على 

ذوي القلوب المريضة، والعقول واألحالم التي ال تعلم لوجودها ووجود هذا الكون  مبدءا وال نهاية، وال 

الدين النظمة وهذا القانون وهو الحق الصريح في القرآن وفي كتاب من قبلنا، شرقا وال غربا. فإن هذه 

والتنزيل ذكرا متناسقا مع البيئة والطور، لكل منها شرعة ومنهاج.فيه واحد مفصل على أطوار التاريخ،   

حكيم واآلن دعونا لننظر للجوار التاريخي القريب واألدنى، جوار بني إسرائيل الذي جعله هللا تعالى ال

الخبير متعلقا مشهودا ومعينا من الواقع ماثال في العبرة واالستشهاد، ولننظر بالضبط إلى هذا الموقف 

والمشهد المنطبق بموقف بني إسرائيل من بعثة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصالة والسالم رسوال من 

م بالبينات. إن هذا الموقف الذي ال يزال عند هللا مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتاه هللا اإلنجيل وجاءه

ماثال لليوم شاهدا، إن فيه ألحسن وأبلغ ما يرتجى من التفسير لموقف بني إسرائيل هودا ونصارى، 

موقفهم من بعثة ورسالة النبي العربي األمي محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، المرسل بين يدي 

ي نود إبرازه ههنا يتمثل في الموقفين الضدين اتجاه عيسى ابن الساعة رحمة للعالمين. إن الثابت الذ

 مريم عليه السالم:
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موقف المسيحيين المؤمنين بموسى والنبيئين عليهم السالم، وبعيسى ابن مريم رسوال من عند هللا  -1

 مكمال لرسالة موسى ومصدقا لما بين يديه من الكتاب.

ليه السالم وهو المبشر به عندهم في التوراة.موقف اليهود وكفرهم وتكذيبهم برسالته ع -2  

 فهذه الصورة هي ذاتها اليوم، والنصارى هم الحلقة الوسطى فيها.

   .                    .    .  

اآلن لنعد بغاية الربط والنظر فيما يتصل مما أبرزناه وسطرنا عليه في أجزاء ومفاصل هذا التحليل من 

البشري، ولنحاول تحديد المشترك في العلل والعالئق بين الظواهر  زاوية خاصة لخط ومسار التاريخ

التاريخية وإيجاد تصنيف ُيرّد فيه كل عنصر تاريخي بحسب طبيعته وأسبابه وميزاته إلى صنفه المحدد 

والمعين. وكما هو معلوم من خالل علم المناهج وعلم مسالك التفكير، وباعتبار الشرط االستيعابي، 

واإلناسي( الشمولي والكلي، إنما  يلظواهر التاريخية على المفهوم الوجودي )األنطولوجفالتصنيف في ا

يكفله محور الكتاب والنبوة كمرجع، بناء على عالقتها وصلتها الترتيبية والمسافاتية بهذا المحور الذي 

فإن المعايير لُّف وُكّب التاريخ البشري حوله. وبالنظر لطبيعة هذه الظواهر موضوع التصنيف ومادته 

 التصنيفية تؤول إلى عالقتين أو بعدين اثنين:

منطلقه وأوله، وطبيعته. يالضالل، أمبدأ  -1  

هذا االنحراف والضالل، التي قد تمتد إلى ضالل تقديس الحيوان وعبادة األوثان.مسافة  -2  

الكواكب وعباد هذا وقد علمنا فيما عرضنا من قبل أن أصحاب الروحانيات وأصحاب الهياكل وعبدة 

األوثان، كل ذلك فروع تشجرت وتفرعت عن الصابئة األولى، التي علل فيها شيخنا الشهرستاني رحمه 

 هللا وعين علة صبوتهم وخروجهم عن الحق وزيغهم عن محوره وانحرافهم عنه بقوله:

م، ولم األولى، الذين قالوا بعاذيموس وهرمس، وهما شيت وإدريس عليهما السال الصابئة >وهؤالء

 يقولوا بغيرهما من األنبياء عليهم السالم<

أنهم إنما يعظمون النار لمعان فيها شريفة، وألنها ما أحرقت  المجوس وعلمنا كذلك من عرضنا لتأطير

إبراهيم الخليل عليه السالم. ومن ثمة فصلتهم بالمحور ثابتة بهذه العلة التي أصلت عليها عبادتهم وإليها 

هو أمر الثنوية من أهل الهند كذلك، الذين يعتقدون هم أيضا بنبوة إبراهيم الخليل عليه يرد مبدأها، كما 

 الصالة والسالم المرجح زمن بعثته في جوار القرن الثامن عشر قبل الميالد.
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في بالد الهند مع نزوح ودخول اآلريين إليها حوالي القرن الخامس عشر قبل  كما أن نشأة الهندوسية

نقل معه حمولة قد تداخلت وامتزجت بحنيفية إبراهيم عليه الصالة والسالم، مما يجلي الميالد سوف ي

الوجه االنتسابي واالرتباطي للظواهر والتجمعات الدينية والفكرية البشرية بمحور الكتاب والنبوة من 

لوسط بعيد أو قريب، بقدر وحسب المسافة عن الحق ونقاء وصفاء معينه ونوره األول، وبحسب طبيعة ا

المسافاتي من حيث األمد التاريخي والمكونات العقائدية والفكرية السابقة، التي ال يتم اختراقها إال بالتأثر 

 بها على مستوى الحمولة والمسار.

والحكم الجامع من عموم النظر أن جل النحل والملل واألهواء، وعلى ضوء ما تم ذكره وعرضه منها، 

ية بتفرع صبوة عن علة عدم التصديق العملي، وعدم اإلقرار بنبوة تالية أنها في أصلها على عالقة تشجر

واإلعراض عن ذكر محدث لطور جديد. فهذه العلة الغالبة المفسرة والمؤصلة لزاوية وباألصح لمبدإ 

االنحراف والزيغ عن محور الحق؛ ثم يأتي البعد الثاني الذي يتم من خالله تحديد مسافة وزاوية هذا 

النحراف؛ وكله يعتبر خروجا عن صراط هللا المستقيم وكفرا.الضالل وا  

فالصابئون أمرهم: عدم اإلقرار بما يتلو من نبوة تالية لنبوتهم ونبوة طورهم، وعدم اإليمان برسالة قد 

تأتي بعد رسالة رسولهم الذي أرسل إليهم؛ فقد يحتفظون باألحكام التشريعية التي هي حقيقة وذات 

حون ويخرجون منها على التدريج إلى تقديس تمثيالت ورموز ما بقي عالقا وثابتا عبادتهم، وقد يجن

متصال بوجودهم، من مالئكة ومما يبقى رسمه وذكر تقديسه. فهؤالء نأى بهم البعد وابتعدت المسافة، 

 وبعضهم أبعد من بعض...

ا نعبر عنه اختزاال أو كذلك ال يلزم مطلقا ونحن في فضاء تاريخي ووجودي شمولي، ال يلزمنا إهمال م

قل بيانيا بالعامل السياسي، أكبر العوامل بداهة في العوامل المكوناتية لالجتماع البشري وأشدها خطرا 

وتوجيها للمسارات والخيارات المؤسساتية االجتماعية والتاريخية، ولعل في مقولة عبد الرحمان بن 

لحقيقة، وإن بدرجة سلبية ما من ناحية الصرامة خلدون )الشعوب على دين ملوكها( خير تعبير عن هذه ا

 النقدية. يقول هللا سبحانه وتعالى:

}كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 

' فهدى هللا الذين آمنوا فيما اختلفوا فيه' وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

(.211لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه' وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم'{)البقرة  

 ويحكي لنا القرآن قول الصدق والحق بلسان وحكاية لقول ملكة سبإ:
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(.35}قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة' وكذلك يفعلون'{)  

ر والمنحى التأثيري من البغي نحو الدين ونحو نظام ومؤسسة االجتماع، أو لنقل من البغي نحو هذا األث

االختالف والتفرق، إليه يرد العامل والسهم الكبير في التفرق المفضي حتما للظلم والزيغ عن أمر هللا 

اقع الذي نعيشه تبعاته تعالى وعن صراطه المستقيم، وهو األصل الذي آل باألمة إلى ما آلت إليه وهذا الو

التاريخية اليوم، وهي السنن كما أنبأنا رسول هللا صلى هللا عليه وسليم نذير هذه األمة ومبشر المؤمنين 

 بالنصر والتمكين، فقد أخبرنا عليه الصالة والسالم:

(.))لتسلكن سبل األمم قبلكم حذو القذة بالقذة، والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه(  

هذا واقتضاء لتمام البيان القرآني، فإن داللة اإلقرار التي ذكرناها هنا على جهة السلب والمستمدة نصا 

من قوله العليم الحكيم:}وإذ أخذ هللا ميثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق 

قالوا أقررنا' قال فاشهدوا وأنا معكم  لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه' قال أأقررتم وأختم على ذلك إصري'

(، هذه الداللة أو باألحرى عدم 11-10من الشاهدين' فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون'{)آل عمران

اإلقرار متضمن في حقيقة ومفهوم البغي بداللته ومعناه الجامع الوارد في اآلية اآلنفة الذكر، وهللا سبحانه 

ن هللا قيال.عنده كل العلم ومن أحسن م  

هكذا تعين اعتبار البغي العامل السابق واألول للصبوة واالنفصال عن المحور وطريق الحق المستقيم. 

أما مظهره ومسافته فذلك البعد الثاني. وعلى هذا األساس نقول بأن العامل األول ُبْعُد علة، والعامل الثاني 

.بعد طبيعة ومظهر ومسافة  

       .           .     .  

بعد هذا الرسم والتشكيل الهيئاتي والبياني لتاريخ البشرية على هذه األرض ولمحوره ولمساره، نجد 

آليات من الكتاب والقرآن المبين؛ وال شك أن هذا االتصال الفقهي والعلمي األفق التفسيري  أنفسنا أمام

هاته اآليات هي ما نزل من مثل ليبين ويجلي مدى عمقها البياني الالمحدود كما هو شأن القرآن العظيم؛ 

 قوله تعالى العزيز الحكيم:

}إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن هللا يفصل بينهم يوم 

(17القيامة' إن هللا على كل شيء شهيد'{)الحج  
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اآلخر وعمل صالحا فلهم أجرهم  }إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن باهلل واليوم

(.41عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون'{)البقرة  

وهذا االتصال هو الموافق لسبب النزول، نزول اآلية من سورة البقرة التي تحمل في طيات بيانها تاريخا 

العزم العلمي بأكمله، وفقها مستوسقا ومفسرا لهذا التاريخ. وإن ما ورد عند ابن كثير، هذا العالم ذي 

الكبير، الذي يعتبر من السابقين من علماء هذه األمة الذين حفظوا لها أصول دينها الممثلة في األركان 

واألسس العلمية، ما أورده بخصوص هذه اآليات مستوف لما ينبغي أن يكون مدخال وعتبة لهذا الفقه؛ 

ى البيان:قال رحمه هللا تعالى وعلى نحو من اإليجاز من غير إخالل بفحو  

>وهذا ال ينافي ما روي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:>}إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 

فأنزل هللا بعد ذلك}ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل  -قال-والصابين من آمن باهلل واليوم اآلخر{)اآلية(

باس إخبار عن أنه ال يقبل من أحد طريقة منه وهو في اآلخرة من الخاسرين{< فإن هذا الذي قاله ابن ع

وال عمال إال بما كان موافقا لشريعة محمد صلى هللا عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك 

.78فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل نجاة<  

ونخص هنا أهل يونان ومن ثم، وعلى نور العلم وهدي الحق المبين فمن حكم على مطلق من سبقنا، 

ورجاالت الفكر والعلم فيهم وحكمائهم، من حكم عليهم جميعا بالوثنية والكفر مطلقا، ال جرم أنه ال  

نور له وال يعدو في أمره إال مقلدا مرددا ألقوال غيره ممن يقول بغير علم وال هدى وال كتاب منير، 

اإلنساني وتاريخ الكتاب والنبوة قد يحجز  وإن اضطالعا ولو يسيرا على البعدين الموازيين للتاريخ

ويعقل صاحبه عن مثل هذه الزالت واألخطاء، التي ال يلقي لخطرها اهتماما، وإن أمرها في الحق 

.لعظيم  

ثم نصل إلى ما يستنبط حكما غاية هذه الدراسة التأصيلية لمحور الكتاب والنبوة، ومن خالل المكونين 

ألنها مناقضة  مقولة حوار األديان مقولة كفر بواحخاصة، من كون القانونيين: التصديق والتفصيل 

، وما كان من مجادلة أهل الكتاب إنما إطاره تبليغ الدعوة وإقامة الحجة، ولهذا ال يجوز لصريح القرآن

البتة وال يحق اعتبارها على المنحيين، فمنحى التاريخ ومنحى الكتاب والنبوة واحد. وبناء عليه فالحكم 

اضح إال الذين في قلوبهم مرض أو ارتابوا من فتنة أن تصيبهم دائرة، أو الصم البكم الذين ال بين و

.يعقلون، وقد يكونون اعتبارا في عداد العلماء والفقهاء، ومن يضلل هللا تعالى فما له من هاد  

                                                           
تفسير ابن كثير 
78  
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هللا عليه  أال إن دين هللا واحد، وموكبه موكب واحد، سائر متصل من آدم عليه السالم إلى محمد صلى

وسلم. واالهتداء بالحق والقرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ليس يحصل 

باإللحاد في آياته وبالجهل واالستجهال؛ فالداللة التنزيلية للعنصرين والمادتين البيانيتين )اليهود( 

ون التاريخي في علم الكتاب، وهي من و)النصارى( إنما هي داللة بيانية تاريخية وظيفتها تمثيل المك

نسبة المجوس( ال تجاوزها وال تعدوها. كما أن نفس الخانة والصنف الداللي والبياني ل)الصابئين( و)

صلى هللا عليه وسلم رسول هللا وخاتم النبيئين هي على مثل  )اليهود( و)النصارى( لنبوة ورسالة محمد

ابن مريم عليه السالم، وهي النسبة الصابئية، أي للصابئة بما نسبة )اليهود(  إلى رسالة ونبوة عيسى 

. وهذه النسبة والنسق من جهة تعليله أمر واحد أتى تحديده واضحا يأتي ويلي طورهم من نبوة ورسالة

 مبينا في قوله عز وجل الذي ال يعجزه شيء في األرض وال في السماء العزيز الحكيم:

صدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا' فلما جاءهم }ولما جاءهم كتاب من عند هللا م

ما عرفوا كفروا فلعنة هللا على الكافرين' بيسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل هللا بغيا أن ينزل هللا 

(20-12على من يشاء من عباده' فباءوا بغضب على غضب' وللكافرين عذاب مهين'{)البقرة  

من أهل الكتاب' لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا' حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم }ود كثير 

(.102الحق' فاعفوا واصفحوا حتى يأتي هللا بأمره' إن هللا على كل شيء قدير'{ )البقرة  

قبيل  كذلك واألدلة الداحضة لهذا الكيد الشنيع والتلبيس المشين المتخذ له ضربا خاصا من األقاويل من

مقولة الدين المقارن وحوار األديان، والذي نؤكد بشأنه على أن المستهدف به هو صنف من الناس محدد 

ومعين، أولئك الذين ليس لهم من العلم وحصيلته إال ألفاظا يلوكونها وكأنها الممثل لديهم أللقابهم 

ها من التراكيب ك)السوسيوثقافية( وشواهدهم الدجلية الجوفاء كألفاظ )الحداثة( و)الباتريركية( وما شاكل

وغيرها؛ ومن هؤالء كثير من هم اليوم يلعبون دور المثقف ودور المحلل السياسي. فال يستلب وال يكون 

قابال لالستيالب واالقتالع  عن متعلقه الوجودي الحق سوى الغثاء الذي يشعر بافتقاد وعدم امتالك أية 

التي تمثله هذه الشعارات والعناوين والمقوالت كذلك يكفي فيها  قيمة له. قلنا بأن أدلة دحض هذا الكذب

بيان السنة النبوية الشريفة، من خالل دالالت وتصريف األلفاظ المحورية وسياقاتها كلفظ )الدين( وغيره 

من األلفاظ. ويكاد الذي تحرينا أحسن الطرق في بيانه، يكون برمته وصحيح ما فيه داخال في حيز تفسير 

يات الذكر وقوله عز جل:وفقه آ  

}واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي اآلخرة' إنا هدنا إليك' قال عذابي أصيب به من أشاء' ورحمتي 

وسعت كل شيء' فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول 
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واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر النبيء األمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم واألغالل التي كانت عليهم' فالذين آمنوا به 

وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون' قل يا أيها الناس إني رسول هللا 

ماوات واألرض' ال إله إال هو' يحيي ويميت' فآمنوا باهلل ورسوله النبيء إليكم جميعا الذي له ملك الس

(.151..154األمي الذي يؤمن باهلل وكلماته' واتبعوه لعلكم تهتدون'{)األعراف  

 وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 ))لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إال اتباعي((

تفسيره آلية اإلقرار والتصديق من سورة آل عمران، والمعنى ال ريب ذكر هذا الحديث ابن كثير في 

صحيح مهما كانت درجات المعيارية الحديثية واالصطالحية. وإن في هذا لبالغا للمتقين الذين يخافون 

 ربهم، ويسألون الثبات على الحق وعدم الزيغ عن المحجة البيضاء التي ال يزيغ عنها إال هالك.
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 الفصل األول

 التأصيل التاريخي والبنيوي للتفرق

 

التفرق من جهة الخبر والتفرق من جهة األمر -0  

للموضوع، نحو من هذه النقطة من الحديث ننحو ونصوب اهتمامنا إلى الجهة الثانية من اإلطار الكلي 

ظاهرة التفرق والتشيع  بكل أنويته وشاكالته الضاربة أطنابها في كيان هذه األمة، موهنا قوتها وبأسها، 

ومفرقا لجمعها ووحدتها، والمتجذر بعوامل تولدت في غالبها عن نزوعات وذاتيات متعصبة ومتشيعة 

ة وافقت هوى هذه التعصبات سواء للنفس أو للجماعة؛ وما العوامل األخرى إال مفعالت مالئم

والنزوعات، أولها وأبرزها االدعاء الفقهي والعلمي، وإصباغ االختالف بصبغة هذا االدعاء. والثاني في 

المنحى المعاكس: الهوى والطمع المجسد لحقيقة ومعنى البغي، ال على أصل شرعي وديني حق، بل 

و العامل األول.لدنيوية وأرضية محضة وإن اتخذت صبغة وذريعة االدعاء أ  

 ويمكن على نحو إجمالي أن ننظر لظاهرة التفرق باعتباره قسمين وتفرقين:

وتنضوي تحته وتمثله الفرق الكالمية. تفرق من جهة الخبر،  -1  

، وتنضوي تحته وتمثله المذاهب الفقهية، التي انتهى أمرها بعد ذهاب كثير منها تفرق من جهة األمر -2

المشهورة.واندثارها إلى األربع   

تاريخيا فإن كال التفرقين ظهرا معا متزامنين على مثل التكون األجرامي بسببية الفعل االنجذابي محدثا 

من خالل اختالل التجانس الفضائي، الذي يحاكيه ويمثله في الفضاء السياسي االجتماعي دعاة الفتنة وما 

 كان من العلل األولى للتكتل الشيعاتي والتعصبي.

كان التفرق من جهة الخبر بما هو محدد به وفي مستواه األول تفرقا كتليا لجمع األمة، فإن ذلك وإذا 

التفرق الثاني وعلى المستوى األول لواقعيته أشد خطرا، ألنه يفرق الدين الذي هو عصمة هذه األمة 

يم الوظيفة بالتقصي العلمي مما يعلمه الراسخون في العلم من العالمين؛ فقد أحكم الحق العزيز الحك

 الشهودية لهذه األمة بهذا االرتباط الحكيم، المانع من الضالل والهادي سبل العزة والسالم.
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الوظيفية الوسيطية لبني إسرائيل -1  

ولما كان االجتماع اإلنساني حركيا فهذان الحقالن التفرقيان متراكبان مجاال واحدا خاصته االختالف، ثم 

، تظهر وتتولد المناحي المعاكسة بتكتالت أكثر تطرفا وأشد عصبية.بالعامل والفعل السياسي خاصة  

هذه السنن والقوانين هي المحددة لسير التاريخ كله، وهي الحقيقة الثابتة التي تتحقق من خالله، والتي 

تحققت في بني إسرائيل طورا تاريخيا وسيطا بالنسبة لطورنا، ولقد سّطرنا على هذه الوسيطية الوظيفية 

إسرائيل في القرآن والتنزيل بالنسبة ألمتنا، أمة محمد صلى هللا عليه وسلم خاتم النبوة والرساالت،  لبني

سطرنا على هذا وبيناه في الجزء الثالث في إطار متكامل من الحقائق العلمية والفقهية المتصلة بعلم 

 الكتاب والتفسير.

الة والسالم كقوله صلى هللا عليه وسلم: على ضوء هذا وكما جاء تبيانه مفصال في حديثه عليه الص

))لتتبعن سنن األمم قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه(( على 

ضوء هذا، وعلى منحى الصدق الذي ال يتخلف بالحق نبؤه ومقتضاه، نذكر ما يتلى من حديث النبي عليه 

األمة بضعا وسبعين فرقة كما تفرقت اليهود والنصارى إحدى  الصالة وإخباره مما يكون من تفرق هذه

 وسبعين وثنتين وسبعين فرقة؛ فسنن هللا تعالى واحدة ال تتبدل، وهذه األمة ليست بدعا في األمم.

وكما في العبرة من التاريخ القريب لبني إسرائيل الذي ال زالت منه بقية وأثر منه مشهود، سواء في 

لليهود والنصارى من رسالة المسيح عليه السالم أو بين طوائف الملة الواحدة،  الموقفين المتعارضين

كاالنشقاقات العظيمة والكبرى التي حصلت بشأن طبيعة المسيح وحول حكم التجسيد والتمثيالت 

 األيقونية، فإن هذه المنطلقات التي تتصل بصميم الدين وبقراءة التنزيل وبالتأويل، قد يكون العامل المؤثر

.السياسي العاملوالفاعل بقوة في هذه التكتالت التفرقية هو   

اليهود -أ  

 حول تفرق اليهود ومدار اختالفهم يقول الشهرستاني في الملل والنحل:

>ومسائلهم تدور على جواز النسخ ومنعه، وعلى التشبيه ونفيه، والقول بالقدر والجبر، وتجويز الرجعة 

فرق وهي:واستحالتها< ثم ذكر األربع أشهر   
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العنانية:  > وهم ينتسبون إلى رجل يقال له عنان بن داود< >يخالفون سائر اليهود في السبت  -1

واألعياد، وينهون عن أكل الطير والظباء والسمك والجراد، ويذبحون على القفا، ويصدقون عيسى عليه 

<.السالم في مواعظه وإشارته< و> يتعاطفون معها عطفا منكرا لنبوته ورسالته  

العيسوية:  > نسبوا إلى أبي إسحاق بن يعقوب األصفهاني، وقيل إن إسمه عوفيد ألوهيم، أي عابد  -2

هللا، وكان في زمن المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية، فاتبعه كثير من اليهود، 

، ونهى عن أكل كل وادعوا له آيات ومعجزات، وزعم أنه رسول المسيح المنتظر< و> حرم الذبائح كلها

ذي روح على اإلطالق طيرا كان أو بهيمة. وأوجب عشر صلوات، وأمر أصحابه بإقامتها وذكر 

 أصحابها. وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة المذكورة في التوراة<.

زهد، المقاربة واليوذعانية: > نسبوا إلى يوذعان من همدان، وقيل كان إسمه يهودا، كان يحث على ال -3

وتكثير الصالة، وينهى عن اللحوم واألنبذة. وفيما نقل عنه تعظيم أمر الداعي. وكان يزعم أن للتوراة 

ظاهرا وباطنا، وتنزيال وتأويال. وخالف بتأويالته عامة اليهود. وخالفهم في التشبيه، ومال إلى القدر، 

ك.وأثبت الفعل حقيقة للعبد، وقدر الثواب والعقاب عليه، وشدد في ذل  

ومنهم الموشكانية أصحاب موشكان، وكان يوجب الخروج على مخالفيه، ويقول برسالة محمد صلى هللا 

 عليه وسلم إلى الناس كافة سوى اليهود.

وزعمت فرقة من المقاربة أن هللا تعالى خاطب األنبياء عليهم الصالة والسالم بواسطة ملك اختاره، 

م. وقالوا: كل ما في التوراة وسائر الكتاب من وصف هللا وقدمه على جميع الخالئق، واستخلفه عليه

تعالى فهو خبر عن ذلك الملك وإال فال يجوز أن يوصف هللا تعالى بوصف؛ أي يعنون بأوصاف البشر 

 وال بشيء من المخلوقات.<

ى السامرة:  > نسبة إلى رجل ظهر في السامرة، يقال له األلفان، ادعى أنه النبي الذي بشر به موس -4

 عليه السالم. 

 و> افترقت السامرة إلى دوستانية وهم األلفانية، وإلى كوستانية.

والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذبة. والكوستانية معناها الجماعة الصادقة. وهم يقرون باآلخرة 

اختالف في  والثواب والعقاب فيها. والدوستانية تزعم أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبين الفريقين

 األحكام والشرائع.
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وقبلة السامرة جبل يقال له عريزيم بين المقدس ونابلس؛ قالوا: إن هللا تعالى أمر داود أن يبني بيت 

المقدس بجبل نابلس، وهو الطور الذي كلم هللا عليه موسى عليه السالم، فتحول داود إلى إيلياء وبنى 

جهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود.ولغتهم غير لغة البيت تمة، وخالف األمر فظلم. والسامرة تو

 اليهود. وزعموا أن التوراة كانت بلسانهم، وهي قريبة من العبرانية، فنقلت إلى السريانية<.

>وأما القول بالقدر فهم مختلفون فيه حسب اختالف الفريقين في اإلسالم، فالربانيون كالمعتزلة فينا، 

هة<.والقراءون كالمجبرة والمشب  

 فالمرجع عندهم في المجمل لالختالف وللمناحي التي يتطرق إليها يتحدد ب:

أي الخبر الوارد في التنزيل، وخصوصه صفات الحق سبحانه وتعالى. ،الخبر -1  

الذي هو األمر.التشريع  -2  

لمتزايدة في فهذان المبدآن والمنطلق، ثم بفعل االختالف في هذا الحقل األول واحتقان التكتالت المشايعة ا

الشقاق واالنفصال يحصل التباعد عن الحق تدريجيا حتى ينآى بهم عن أساسه وأصوله، فتحدث 

 االنحرافات البعيدة عن الحق وعن صراط هللا المستقيم.

النصارى -ب  

والنصارى يكاد التفرق عندهم واالختالف جهته واحدة، وهي جهة الخبر. وأهم فرقهم وأشهرها ثالث، 

نية والنسطورية واليعقوبية.وهي: الملكا  

> واألقانيم عندهم ثالثة: األب واإلبن وروح القدس، ويعنون بها الوجود والحياة والعلم أو الكلمة، وإنما 

 العلم أو الكلمة تدرع وتجسد دون سائر األقانيم.

فقالت الملكانية: إن الجوهر، أي جوهر هللا سبحانه، واحد غير األقانيم. وذلك كنسبة الموصوف  -1

 والصفات.  

وقالوا: إن الكلمة، أي روح القدس مازجت جسد المسيح كما يمازج الخمر أو الماء اللبن. وال يسمون 

مع ما تدرع به ابن، وهو قديم أزلي العلم أو الكلمة ابنا قبل التدرع، أي تدرعها بالمسيح، ولكن المسيح 

من قديم أزلي، وقد ولدت مريم عليها السالم إلها أزليا. والقتل والصلب بزعمهم وقع على الناسوت 
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والالهوت معا، وأطلقوا لفظي األب واإلبن على هللا سبحانه وعلى المسيح لما وجدوه في اإلنجيل من 

 قوله:)إنك أنت االبن الوحيد(.

قالوا باألقانيم الثالثة، وقالوا: انقلبت الكلمة لحما ودما فصار اإلله هو المسيح: }لقد كفر  اليعقوبية: -2

( كما ناسب الملكانية قوله سبحانه:}لقد كفر الذين قالوا 72الذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريم{)المائدة

(73إن هللا ثالث ثالثة{)المائدة  

الالهوت بالناسوت فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر، ال عن  >ومنهم من قال )أي اليعقوبية(: ظهر

طريق حلول فيه وال على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم الصفة، بل صار هو هو، كمن في معنى 

 ظهور الملك أو الشيطان بصورة حيوان أو غيره.<

جوهرين. وربما قالوا طبيعة >وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحد، أقنوم واحد، إال أنه من 

واحدة من طبيعتين، فجوهر اإلله القديم وجوهر اإلنسان المحدث تركبا تركيبا كما تركبت النفس والبدن 

 فصارا جوهرا واحدا، أقنوما واحدا، وهو إنسان كله وإله كله<

السالم، ال عن  النسطورية: قالوا األقانيم ليست زائدة على الذات، واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه -3

طريق االدراع أو التمازج وعن طريق ظهور الصورة، ولكن كإشراق الشمس في كوة على بلورة، 

 وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم.

>وأجمعوا كلهم على أن المسيح عليه السالم ولد من مريم عليها السالم، وقتل وصلب. ثم اختلفوا في 

ليعقوبية إن الذي ولد من مريم هو اإلله.كيفية ذلك. فقالت الملكانية وا  

فالملكانية لما اعتقدت أن المسيح ناسوت كلي أزلي قالوا: إن مريم إنسان جزئي، والجزئي ال يلد الكلي. 

 وإنما ولده األقنوم القديم.

واليعقوبية لما اعتقدت أن المسيح هو جوهر من جوهرين، وهو إله، وهو المولود.  قالوا: إن مريم ولدت 

 إلها، تعالى هللا عن قولهم علوا كبيرا.

وكذلك قالوا في القتل والصلب، إنه وقع على الجوهر الذي هو من جوهرين. قالوا: لو وقع على أحدهما 

 لبطل االتحاد.

 وزعم بعضهم: إنا نثبت وجهين للجوهر القديم، فالمسيح قديم من وجه، محدث من وجه.<
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كثر دقة جامعا وموجزا،وتفسيرا لماجريات التفرق هذا واالختالف ونجد تفصيال تعليليا وعرضا تاريخيا أ

بسياقاته الزمنية ووقائعه التاريخية عند سيد قطب رحمه هللا في تفسيره وبيانه لقوله تعالى من سورة 

(، جاء في تفسيره:71النمل:}إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون'{)النمل  

فت النصارى في المسيح عليه السالم وفي أمه؛ قالت جماعة: إن المسيح إنسان محض، وقالت >ولقد اختل

جماعة: إن األب واإلبن وروح القدس إن هي إال صور مختلفة أعلن هللا بها نفسه للناس، فاهلل بزعمهم 

األب في مركب من أقانيم ثالثة، األب واإلبن وروح القدس )واإلبن هو عيسى( فانحدر هللا الذي هو 

 صورة روح القدس، وتجسد في مريم إنسانا وولد منها في صورة يسوع.

وجماعة قالت: إن اإلبن ليس أزليا كاألب، بل هو مخلوق من قبل العالم، ولذلك هو دون األب وخاضع 

 له. 

 وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما.

اإلبن وروح القدس مساويان لألب في م بأن  311م ومجمع القسطنطينية سنة 325وقرر مجمع نيقية سنة

وحدة الالهوت، وأن اإلبن قد ولد منذ األزل من األب، وأن الروح القدس منبثق من األب. وقرر مجمع 

م بأن روح القدس منبثق من اإلبن أيضا. فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية 512طليطلة سنة 

 عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين. .

قرآن الكريم يقول كلمة الفصل بين هؤالء جميعا، وقال عن المسيح إنه كلمة هللا ألقاها إلى مريم فجاء ال

وروح منه، وإنه بشر...}إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثال لبني إسرائيل{، وكان هذا فصل 

 الخطاب فيما كانوا فيه يختلفون.<

بحدثين تاريخيين هامين، أولهما انتقال الديانة المسيحية م 325ويتحدد اإلطار التاريخي لمجمع نيقية لسنة 

م الدين الرسمي 313من السرية إلى الظهور العلني في عهد اإلمبراطور قسنطنطين ولتصبح سنة 

لإلمبراطورية. والحدث الثاني هو تزامن هذا الظهور مع تقرير وقول األسقف آريوس بأحادية اإلله، وأن 

خلوق، وبأن هللا سبحانه مباين لخلقه، والكلمة متوسل بها في الخلق، ألن هللا هو القديم والمسيح م

 الالنهائي ال يجوز أن يتصل بالنهائي والمنتهي.

هذا اإلطار والشروط التاريخية المحددة تعيينا بهذين العنصرين والحدثين التاريخيين هو ما دفع 

الثالثة األشهر في تاريخ النصارى، الذي  اإلمبراطور في عقد أول جمع لألساقفة في أول أكبر المجامع

( صوتا، وقيل ثالثمائة 301سيتقرر فيه القول بعقيدة االتحاد بعد تصويت حاز فيه على ثالثمائة وثمانية )
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(؛ فأصبح بذلك هذا 2170(، الكتلة األكثر عددا من مجموع ألفين ومائة وسبعين )311وثمانية عشر)

قول أثناسيوس، والمذهب الكاثوليكي، العقيدة الرسمية، واستبعد غيره  القول، أي اتحاد اآلب واإلبن، وهو

وما سواه من األقوال، األمر الذي أدى إلى مصادمات غير محدودة وإلى  إراقة الدماء وإزهاق النفوس، 

 ومالحقة المخالفين واضطهادهم وتشريدهم، وخاصة القائلين منهم بوحدة اإلله.

هره وتشعباته، وبواقع تشعب اجتماع التاريخ اإلنساني، أبعد غاية وأوسع هذا التفرق واالختالف في مظا

من أن نحيط به ونتتبعه، فاختالط ماء السماء بما تنبت األرض حقيقة، فالقول دوما تبع لقهر القوة 

والسلطة، فهذا هي حقيقة المسيحية الرسمية المقررة بالمجامع المحلية والمسكونية تحت إمرة السلطان، 

تها وصلتها بما جاء به عيسى ابن مريم عليه السالم، كما يشهد به كثير من المؤرخين الغربيين حقيق

شاهدنا وغيره، وليس ذلك هدفنا هنا ومقصدنا، فذلك غرض للمؤرخين بحت، وإنما  79والعلماء كفولتير

في عالقة منه في هذه الدراسة ذكر السنن التي لن تجد لها تبديال، وتفصيل وتوضيح ما يبرز منها 

 الظواهر بأسبابها، ولحوق النتائج حدوثا وشكال باألول من العوامل المنبثقة عنها.

وإن من أخطر وأهم ما طبع التاريخ المسيحي ورسم مساره على نحو ال يجادل فيه هو إشكال وسؤال 

هو هذا التمازج األيقونية أو التمثيل األيقوني، وهو من ناحية النقد التاريخي اإلنساني يبرز إلى أي حد 

الطبيعي واالرتباط العضوي الوجودي بين العقائدي والثقافي، وإن شئنا القول مدى بعد أوالء الذين 

ينادون ويسعون في عزل الدين مكانا ضيقا، بعدهم عن حقيقة األشياء وعن الحق، وهؤالء أكيدا أنهم ال 

قونية يبرز ويجلي اتصال الثقافي بالعقائدي، يفقهون للربانية مسمى وال حقيقة؛ فهذا السؤال للتمثيلة األي

 حيث نجد مسايرة موازية للفن المسيحي في تعبيره عن العقيدة وعن الفكر الديني وتصوراته.

فمنذ القرن األول للميالد تحولت رمزية التصوير التي كانت ترمز وتدل على اآللهة عند اليونان إلى 

قيامة وعلى الحقائق الكبرى لإليمان والعقيدة الجديدة، وشاع الداللة على المسيح وعلى اليوم اآلخر وال

أكثر ما شاع الرمزية الدالة على المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم المنطبقة بالحرفين األبجديين 

 المختصرين إلسم يسوع المسيح باللغة اليونانية وهما:           

   . X - I  

                                                           
119ؤسسة للنشر واإلبداع وخاصة: هل كان فولتير آريوسيا؟ صمنشورات الم -انظر كتاب الدين والسياسة: د. سالمة عبد الجبار 
79  
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النصر سابقة وموجودة قبل مجيء المسيحية، فمعها فقط أضيف ولما كانت رمزية الصليب وداللته على 

إليها صورة جسد المسيح بمثابة رمز دال على عقيدة الصلب، وما قتلوه عليه السالم وما صلبوه ولكن 

 شبه لهم.

م وتقرير الفتوى بجواز التمثيل التصويري، وانتشار النحت والتصوير األيقوني 422وهكذا بعد مجمع 

يزنطي، سمح األباطرة بأن تحل األيقونات الممثلة للمقدس محل التماثيل والرموز في الشرق الب

 اإلمبراطورية.

هذا االنزالق واالنحراف على مضض نحو الوثنية كما تقول الباحثة ساندرين هيبو في مقالها الذي صدر 

(؛ تقول الكاتبة بالعدد الخاص لمجلة )علوم ومستقبل(، العدد الذي أخرج تحت عنوان: )أسرار التوراة

والباحثة إن هذا االنزالق أدى إلى نوع من االمتهان للمقدس الذي أصبح يوظف ألغراض من قبيل جلب 

الفأل وتعاويذ لدفع الشؤم والضرر، فأصبحت هذه األيقونات تتقدم الجنود وفيالق الحرب. ثم مع هزيمة 

الشؤم، فيأمر بكسرها وإزالتها من اإلمبراطور ليون الثالث سوف يعلق عليها ويجعلها مشجب ومحمل 

م، ويتم عزل بطريرق القسطنطينية 724حيث كانت تعلو باب ومدخل القصر اإلمبراطوري، وذلك سنة 

لوقوفه ومعارضته لهذا الحظر، وليبدأ طور جديد من الصدام الرهيب والتمزق داخل الشطر الشرقي 

المناهض والمحارب لأليقونية المذهب للمسيحية ليدوم أكثر من قرن من الزمن، وليصبح المذهب 

الرسمي لإلمبراطورية، فأدى ذلك إلى حرب أهلية طاحنة واضطهاد كبير.  ورغم النصر النسبي 

م، فقد كان نصرا غير مكين، رهين توازن هش بين الطرفين النقيضين، 143لمناصري األيقونية سنة 

 المذهب المحارب لأليقونية ونقيضه التصويري الوثني.

وبالرد لمذهب الالأيقونية إلى دليله الذي يستند إليه من كون المسيح صورة هلل سبحانه وأنه ال يحق وال 

يجوز تمثيل الالمنتهي والالمحدود، بهذا يتم التقاء وتحصل الصلة للبعد األيقوني بالبعد الخبري 

 واالعتقادي.

حقيقة العلمية والتمحيص والبحث كذلك هناك حكم علمي بكامل شروطه وحججه المؤسسة على سلطان ال

التاريخيين، هذا الحكم الذي ال زالت حججه تتوالى بعضها إثر بعض وبشروط أكثر موضوعية، ال يرى 

 في المسيحية السائدة والرسمية سوى هرطقة يهودية تولى كبرها شاول )بولص(:

يه السالم األولين( رجل >. . وخلف جيمس يعقوب في زعامة الناصريين أو الجليليين )أتباع عيسى عل

آخر كان إسمه اسطفان، وفي أيامه ازداد عدد أتباع الناصريين، وشعر اليهود مع السلطات الرومانية 

بخطورة الوضع، وهنا تم تكليف واحد من يهود طرسوس، وكان من الفريسيين، له خلفيات غنوصية، 
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ين، فقدم إلى القدس، ويرجح أن ذلك كان شديد الكراهية للناصريين، تكليفه بالقضاء على طائفة الناصري

 بعد قرابة ثالثة أعوام من رفع المسيح عليه السالم.

وتحدث شاول عن نفسه وعن سيرته فقال: فإنكم سمعتم بسيرتي قبال في الديانة اليهودية، أني كنت 

في جنسي إذ  أضطهد كنيسة الرب بإفراط وأتلفها. وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثير من أترابي

، وعندما قدم شاول على القدس عمل على سبيل القضاء على 80كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي<

، ثم أخرجوه خارج المدينة 81اسطفان الذي ]كان مملوءا إيمانا وقوة[، ولذلك جرى اختطاف هذا الرجل

أن شاول لما . واطم82ورجموه، وجرت عملية الرجم تحت إشراف شاول ]وكان شاول راضيا بقتله[

حدث في القدس اآلن، ويبدو أنه استحوذ على إنجيل المسيح، وقرر اآلن مالحقة بقايا الجليليين، وال سيما 

في دمشق، لذلك]تقدم إلى رئيس الكهنة، وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات حتى إذا وجد أناسا 

ابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة من الطريق رجاال وأناسا يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذه

، وقيل وقع 83أبرق نور من السماء، فسقط على األرض وسمع صوتا قائال له: شاول لماذا تضطهدني؟[

هذا الحادث عند قرية كوكب، في أحواز دمشق، التي هي اآلن مزرعة في حوض األعوج، تتبع قرية 

.84عرطوز ناحية ومنطقة قطنا  

، 85ظهر له هو يسوع المصلوب المؤله، وفيما بعد أعلن أن المسيح قد تجسد فيهلقد ادعى شاول أن الذي 

ويبدو أن الذي حدث لشاول وهو في طريقه إلى دمشق أنه أصيب بضربة شمس حادة، أفقدته صوابه مع 

القدرة على الرؤية لبعض الوقت، وعانى نتيجة ذلك من حمى شديدة، وأثناء هلوسة الحمى شعر بخطورة 

تي اقترفها، والتي هو مقبل على اقترافها، فتحول من عدو متطرف إلى صديق مغالي بمواقفه، اآلثام ال

86كما أنه رغب في ركوب موجة التيار الديني الجديد، وأن يتحكم بها مسيرة وبناء.<  

>. . وعمل شاول جاهدا لسنوات طوال حتى سيطر كلية على الحركة التي قادها المسيح، واصطدم في 

،وفي أنطاكية تعاون مع برنابا، وفي أنطاكية ]دعي التالميذ 87بطرس، وانتصر عليه أنطاكية مع

مسيحيين . . . أوال[ ولم يعودوا ال جليليين وال ناصريين، وبناء عليه أوجد شاول ديانة جديدة، أسسها 

                                                           
10-11\1رسالة بولص الرسول إلى أهل غالطية:  
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9،11\8أعمال الرسل:  
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84-49\1أعمال الرسل:  
82  

4-1\8أعمال الرسل:  
83  
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ثنوية يهودية، تطورت إلى تثليث، واعتمدت اعتمادا أساسيا على حكاية الصلب ونادت بربوبية 

مصلوب وأنه ابن هللا. وهنا ليس بودي االستطراد في األمور الالهوتية، بل سأكتفي بشرح فكرة الثنوية ال

الزرادشتية، ففي حكاية الصلب، مّثل المصلوب إله الخير والصالح ]أهورامزدا[، وهنا توفرت الحاجة 

ته بشنق نفسه.إلى إله للشر ]أهرمان[، فجرى إبداع شخصية يهوذا األسخريوطي، الذي أنهى حيا  

وما زال جل الكتاب في الغرب حتى اآلن ينظرون إلى المسيحية على أنها هرطقة يهودية ممزوجة 

بمؤثرات غنوصية، وقد انتهت حياة شاول مع بطرس في روما، وفي روما كتبت األناجيل الرسمية 

، وفي األناجيل األربعة: متى، ولوقا، ومرقص، ويوحنا، تحت إشراف شاول، أو بالحري بولص الرسول

جاءت تفاصيل عملية الصلب مستعارة من وصف عملية صلب اإلله تموز، ثم قيامته، وليس هذا فحسب 

كانون األول، كان عيد ميالد تموز أيضا، ولدى العودة إلى وصف الميالد في  25بل تاريخ الميالد، وهو 

أنه تأكد اآلن لدى العلماء أنه هناك ، علما 88إنجيل لوقا نجد أن الوقت كان أواخر الربيع وبداية الصيف

89زيادة في بداية التأريخ الميالدي مقداره أربع سنوات.<  

ولئن كان من غير الممكن حصول وضوح، وبالتالي العلم بحقيقة مسمى الديانة المسيحية أو ما بات 

ي الفعل يعتبر كذلك، من غير الوقوف على حقيقة المشهد الوجودي والتاريخي بمجمله وعلى كل مناح

التاريخي، وخاصة الطبيعة النفعية )البراغماتية( لروح السلطة األرضية، التي قد ال تظهر بوضوح 

أحيانا بل وغالبا لتداخل العوامل الفاعلة والمؤثرة، وهنا يهمنا أو يرى أبرزها عوامل وأبعاد ثالثة: السنة 

الطبيعي رغم الشوائب البشرية المغيرة التاريخية الحيوية في حياة الدول واإلمبراطوريات، واالنتشار 

 للحقيقة المسيحية، ثم الخطر والضغط المداهم للقبائل الجرمانية. .

لئن كان هذا باالعتبار حقيقا، فإن التعبير والبيان المختزل هو أن هذه الحقيقة، حقيقة الدين أو مسمى 

ه عيسى ابن مريم عليه السالم الدين المسيحي طرفها األول البغي الروماني اليهودي على ما جاء ب

وتقتيل المؤمنين به وحوارييه، والذي تولى كبره في هذا اليهودي شاول الذي أصبح إسمه من بعد بولص 

الرسول، واالستيالء على تمثيلية دعوته عليه السالم واستبدال األناجيل األربعة باإلنجيل الحق، فهذه كلها 

لهيكلي قانونا وبنية تم بعد اعتراف قسطنطين وإصداره مرسوم كتبت بروما بعد سبعين سنة، ثم الطرف ا

ميالن باالعتراف بالمسيحية شريعة قانونية، ومن قبله إنما هي وثنية وعبادة اإلمبراطور، ويتم الشق 

الهيكلي البنيوي على يد أمه هيالنة التي أخذت على عاتقها التأسيس الكنائسي ونصرنة مدينة القدس 

هنوت المرتبط بمكونات العقيدة المسيحية.وإرساء مظاهر الك  

                                                           
.11-9\2إنجيل لوقا:  
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وفي هذا كله يبقى للعامل التاريخي وسنة الخلق فيه والتغير والتجديد، وذلك بإثبات وإجماع متظافر 

لألدلة، يبقى هذا العامل ممثال خاصة في الموجات المتالحقة للشعوب حديثة العهد بالتاريخية من آسيا 

ين األولين للميالد ولم تتوقف هذه الهجمات الكاسحة التي تعيث في وشرق أوروبا وشمولها، ومنذ القرن

األرض فسادا وال تبقي وال تذر من قبائل الهون إلى القبائل الجرمانية، لم تتوقف إال بعد التكوين األولي 

ن ألنوية الدول األروبية ما بعد اإلمبراطورية الرومانية، والذي كان أهم أساس لها للعلم وليستيقن الذي

علمانية الدولة بالمعنى االنفصامي عن الديني وغيرها، يرددونها  -يرددون مقوالت: اإلسالم السياسي

خدمة ألسيادهم الذين يعرفون، أكثرهم، أنها باطلة ويراد بها باطل، كان أهم أساس في نشأة وميالد هذه 

دورها تعطي صورة واضحة الدول جميعا هو العمل التبشيري الدعوي للحركة الديرية التي وإن كانت ب

أكثر عن االختالف المذهبي عند النصارى، فهي ال شك كانت عامال انتقل بشعوب الشمال والجرمان 

وتلك اآلتية من آسيا كالهون والبلغار، انتقلت بهم من الوثنية والبربرية والهمجية إلى حياة البشرية 

 التاريخية االجتماعية المستقرة.

:90ل. فيشر> يقول األستاذ ه. ا.   

. . فالدير كان في كثير من األحوال مركزا ألعمال التبشير في بالد وثنية، ومصرفا إليداع األموال، 

ومنزال لراحة أصحاب األسفار ومالكا لألراضي المفتقرة إلى اإلصالح والزراعة، ومقرا للتعليم والتوفر 

ة كبيرة مستقلة بشؤونها وحاجاتها على العلم ومجمعا للفنون والحرف والصناعات التي تتطلبها مؤسس

الكثيرة. والدير كان فضال عن ذلك كله ملتقى األخبار السيارة وسجلها، ومخزن المخطوطات النادرة 

وحافظها، وهو كذلك مودع المسائل السياسية الخارجية منها والداخلية، وأداة استصالح األراضي البور، 

وثنية. وما الخدمات التي قامت عليها األديرة العظيمة . . . وسبيل إيصال المدنية إلى قفار الهمجية وال

بأطراف ألمانيا في العصور الوسطى، واألعمال التي اضطلع بها الديريون السستشريون في إسبانيا 

وشمال انكلترا إال من ذلك النوع، إذ اجتمعت فيها صفات التبشير والتعليم وتملك األراضي. والواقع أن 

انتشارها في شرق ألمانيا وإسبانيا وشمال انكلترا يرجع فيما يرجع أوال الندفاع تلك امتداد المدنية و

الطوائف المنظمة من الرجال والنساء المنقطعين للديرية نحو تلك األقاليم، في شيء من القوة والجرأة 

ليات التي والصبر على المكاره. ثم إننا ندين بكثير مما نعرف عن أوائل العصور الوسطى إلى كتب الحو

ألفها الديريون باللغة الالتينية، حتى إذا طلع القرن الثالث عشر الميالدي انتقل التأليف في التاريخ من 

                                                           
. كتاب أصدرته جمعية 111-114، ص1مصطفى زيادة والسيد الباز العريني، جفيشر: تاريخ أوروبا الوسطى. نقله عن اإلنكليزية الدكتوران محمد  

.1841التاريخ الحديث في مصر ونشرته دار المعارف، الطبعة الثالثة، 
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الديرين وأديرتهم إلى العلمانيين الذين أخذوا يضعون في لغاتهم القومية ما يرون بأعينهم من األشياء 

91ويسجلون ما يسمعون بآذانهم من الناس . . .<  

يتضح فيه ويبرز العامل الديني أو بالحري االختالف المذهبي ومدى هذا االختالف في التشكيل وأكثر ما 

السياسي والتاريخي األروبي كونه العامل المباشر المولد للدولة الميروفنجية نواة الدولة الفرنسية على 

األثناسيوسي:حساب والدات واحتماالت دوالتية كان عامل االنتخاب فيها هو المذهب الكاثوليكي   

>وعزا المؤرخون سر دعم اإلكليروس الكاثوليكي لكلوفيس ودولته الميروفنجية التي عاشت ثالثة قرون 

إلى اعتناقه الكاثوليكية. أما تيودوريك األكبر فكانت األستروغوطي فلم يحظ بهذا التأييد من قبل رجال 

تعمر طويال وسرعان ما قضى عليها  الدين الكاثوليك، فكانت النتيجة المباشرة لذلك أن دولته لم

  92م.<552اإلمبراطور الروماني الشرقي )البيزنطي( جستنيان العظيم في سنة 

        .           .  .  

كان ذلكم صورة ولمحة مقتضبة لفصل من فصول التاريخ القريب والمجاور من تاريخ بني إسرائيل، 

م في قوله تعالى:وهي على وصل حق بفقه ما نتلوه من القرآن العظي  

}ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به' فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 

                                (.                15يوم القيامة' وسوف ينبئهم هللا بما كانوا يصنعون'{)المائدة

    

رائيل في القرآن مبرزة لسنن الحق في التاريخ ومرجعية ماثلة من ذات إن الوظيفية الوسيطية لبني إس

نسقه المجسدة في واقعه القريب المحفوظ في نقله والمشهود؛ مرجعية حاملة للمكونات المنهاجية على 

وجه االعتبار لهذه األمة من أجل مسار تاريخي سليم وبناء استخالفي أقوم، سواء في بنيانها الداخلي أو 

وجوه الصحيحة في العالقة مع اآلخر.في ال  

والفضاء المحتضن لإلنسانية جمعاء فضاء واحد وسننه قوانينه هي ذاتها على مر التاريخ  واحدة ال 

تتغير، لكن الرصد والنقل لنقاط ومثالت هذه السنن بالنسبة لهذه الدراسة ولموضع ومنظار رؤيتها، يكون 

ما يهمنا هو إبراز وتحديد علة سافة الفاصلة. وطبعا فإن من حيث الجلوة والوضوح تابعا وبحسب الم

ومرد الخالف، والموقف المتعارض في نقطة التقاء وتداخل طورين من أطوار النبوة في التاريخ، الممثل 
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والمجسد لحقيقة ومفهوم الصبوة، وكذلك التعليل لهذا التفرق واالختالف، داخل نفس األمة ونفس الطور. 

مجسد، وبالحق في الكتاب في بني إسرائيل، موضوع االعتبار في القرآن المجيد وكل أولئك ممثل و

 والتاريخ.

 

التزامن التفرقي والعامل السياسي -3  

كما تم بيانه، فالمنهاج اإلسالمي قد أشار وعين من خالل أهم أصوله، الكتاب والسنة، وبصورة نبوئية   

تحذيرية، قد عين األساس الوصفي والخبري فيما يحدد التفرق الذي سيصيب هذه األمة، األساس الممثل 

 بالعناصر والمكونات العلمية الثالثة التي سبق ذكرها وتحديدها وهي:

ظيفية الوسيطية لبني إسرائيل في الكتاب.الو -1  

الخبران الواردان في التفرق واتباع السنن المشار إليهما. -2  

الوصف الخطي البارز بالشبه والمثالت الدال عليه نسقا وأسلوبا العنصران السابقان األول والثاني،  -3

األمة(( و))المشبهة يهود هذه األمة والذي يؤكده بيانه وقوله عليه الصالة والسالم: ))القدرية مجوس هذه 

 والروافض نصاراها((.

إذا كان هذا مقررا ومسلما به نقال وخبرا، وهو يخص اإلثبات للحدوث وشاكلته وأبرز خطوط رسمه، 

فإن قانون التشكالت والتكونات التفرقية، هو أيضا كما سبق ذكره على نسق مطابق، ويؤول نفسه قانون 

المادية للفضاء المفسر لتكون األجرام الفضائية والكواكب والنجوم والمجرات؛ وهذه التكونات التكتلية 

الوحدة القانونية الموحدة للفضاءين المادي واالجتماعي التاريخي ليس لها أن تثير في الحق عجبا، 

 فالقانون مشكاته واحدة، والخلق واألمر كله هلل الخالق العليم األحد.

ر القانوني يرى لهذين الفضاءين االجتماعي والمادي اختالف وتباين في الطبيعة إذا كان ما دون االعتبا

طاقي أو  -التجلياتية والماهية، األول حيوي بشري اجتماعي بأبعاد تاريخية وجغرافية، والثاني مادي

لقانونية حراري في أبعاد زمكانية، فإن ما يتمايزان به من زاوية دراستنا ومن الناحية القانونية تعيينا، ا

الوصفية، هو القيمة المرجعية أو التقييم المرجعي بتعبير أوضح لتحقق ولسريان هذا القانون، حيث أن 

جهته ومنحاه في التكوين الفضائي المادي للفلك والنجوم  والكواكب مستقرا للخلق على االعتبار المطلق 
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ان سنة وقانونا مع شروطه وعلله ال إيجابي بأمر الحق خالق، أما التحقق والسريان الثاني، وهو إن ك

 يتخلف، فهو غير مأمور به، نزل األمر باتقائه واتقاء أسبابه واالختالالت البنيوية والشرعية المؤدية إليه.

هذه المحاكاة والتداخالت التفسيرية بين الفضاءين، إن كانت في االعتبار التاريخي المختزل غير ظاهرة 

ي ألول التكوين، فإنها ظاهرة وجلية بوضوح  في الصنفين التفرقيين في المستوى النشوئي والتوجيه

المؤثرين بحدة في بعضهما البعض، التفرق الكالمي والتفرق الفقهي، واللذين يضعهما تاريخ بدء ونشوء 

تكتليهما في منطلق زمني ومرحلية بدئية واحدة ومتزامنة. وهنا ال مندوحة عن التذكير مرة أخرى 

بقلبه خطإ التقسيم المحوري للفرق الذي اعتمده الشهرستاني رحمه هللا في الملل والنحل، واإلشارة إلى 

، وغاية إرسال الرسل عليهم األصل في األمر التنزيل واألمر، فإن األصول فروعا والفروع أصوال

)ال ؛ وأما مقولة: فالصنف الفقهي أصول والكالمي فروع السالم إقامة الكتاب والتشريع. وبناء عليه

مشاحة في االصطالح( فال ذرة من الجواز لها هاهنا، وإطالقها على عواهنها يجلي أكثر أن التقليد قد 

 يذهب ملكة التمييز ونور الحكمة، وال يبقي أثرا لضابط المالءمة القانونية والتقدير.

. م بالقدرهجرية كان أول من تكلم في اإلسال 10ذكر بعض المؤرخين أن معبد الجهني المتوفى سنة > 

وذكروا أنه أخذ ذلك عن نصراني من األساورة إسمه أبو يونس سنسويه، ويعرف باألسواري. وعنه أخذ 

( بقتله لوال أن تراجع هجرية101-22غيالن الدمشقي القول بنفي القدر. وقدم عمر بن عبد العزيز )

وأسرف في ذلك إسرافا عظيما غيالن عن آرائه وأعلن توبته منها. ولكنه عاد إلى الكالم عن نفي القدر 

في أيام هشام بن عبد الملك الذي كان شديدا على القدرية. وقد أظهر غيالن تمسكا شديدا بآرائه فأمر 

93هشام بصلبه على باب دمشق<  

كذلك فعمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه هو الذي أعطى األمر بكتابة حديث رسول هللا صلى هللا عليه 

.أثره وذهابهوتدوينه مخافة خفوت   

وأيضا فالتأطير التاريخي ألول ظهور ألئمة الفقه وعلمائه متقارب ومتزامن مع ظهور رؤوس الفرق 

الملقب بالغزال األلثغ رأس المعتزلة وبؤرة انبثاقها، واصل بن عطاء فالكالمية الكبيرة والمشهورة؛ 

الجهم بن صفوان هللا القسري، و كأول من قال بخلق القرآن، والذي قتله خالد بن عبدالجعد بن درهم و

بين ، هؤالء جميعا كلهم عاشوا وظهروا في زمن واحد اإلمام مالك بن أنس، واإلمام أبو حنيفةتلميذه، و

.هجرية120و 10  
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إطارهم التاريخي محدد، فهم أول الفرق ظهورا عكس ما يدعيه البعض، بغض النظر عن  الخوارجو

خلفية هذا االدعاء، بأن الشيعة أول الفرق مما سيأتي بيانه، ولهذه األولية والحدث قيمته العلمية كما 

 سيتبين من بعد.

رحمه هللا بغزة. ام الشافعي ولد فيها اإلمهجرية كانت هي السنة التي 150عام وفاة أبي حنيفة النعمان و

وتعتبر حياة هذا األخير اختزاال جامعا مبرزا ومبينا لتداخل السياسي بالديني بالقومي، وهو ما يعنينا في 

. دراستنا هاته على الذي سيأتي بيانه  

> وبما أن الشافعي كان متمسكا بالشريعة فإنه لم يستطع السكوت على ظلم حاكم نجران؛ فوقف في 

وأخذ يحض الناس على مقاومة ذلك الحاكم وهو يضرب لهم األمثال لما يجب أن تكون عليه المسجد 

سيرة الحكام باإلمام علي بن أبي طالب وسيرته في الخالفة؛ فأثار عليه أعداء كثيرين ممن رفض 

مجاملتهم، فوشى حاكم نجران بالشافعي ودس عليه أنه أسس حزبا علويا للثورة على الخليفة هارون 

94رشيد بعدما شاع عنه حبه لبني علي عموما...<ال  

وأيضا فقد عرفت حياته رحمة هللا مرحلة حرجة حين تغلب العنصر الفارسي على العربي ببغداد، 

لظروف أكبر منه ومن منظاره بشيوع الفلسفة وازدهارها خاصة في عهد المأمون، الذي عرض عليه 

 القضاء فرفض ورحل بعدها إلى مصر.

،هجرية 241و 144بين أحمد  اإلمامعاش و  

، هجرية 324سنة وفاة أبي الحسن األشعري وكانت   

 وهذا هو الحيز الزمني ذاته الذي ظهرت فيه الشيعة والمرجئة.

هذا الظهور المتزامن للتفرقين الخبري والفقهي جميعا مع اختالفهما الجوهري وتباين طبيعة مبدئهما، 

ذي تحدثه في األمة والواقع االجتماعي، كل هذا يبقى فيه العامل وكذا في حكمهما الشرعي بحسب األثر ال

األساس والمفعل هو العامل السياسي على عالقة النظمة الخلدونية )الجند، المال، القلم(، وعلى النسق 

الذي أقام عليه محمد عابد الجابري نقده للعقل العربي السياسي، لكن في إطاره الجهاتي الصحيح والسليم 

مه الشرعي بقيمته السالبة. وسوف نأتي على توضيح تبعات هذه النسبية المرجعية الضيقة، التي ، وبحك

 وضع الجابري فكره واجتهاده الكبير رهينا لها.
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فالعالقة بالسلطة بكل تمثالتها تبرز كأهم عامل في رسم وتوجيه التشكالت بإسهام كل أبعاد الكيان 

االقتصادي في حقل تكويني انصهاري، إما نحو خلق وميالد تكتل االجتماعي، فيتداخل الديني والقومي و

ونظام شرعي حال بوار الحال وفساده، وإما إلى تكتل ال صلة له روحا ومقصدا باالجتماع والنظام الذي 

نزل به األمر العلي الحكيم على المخلوق إلقامته والحياة عليه في هذه األرض اجتماعا ومؤسسات؛ 

ن لف لفه في الفكر والتكوين، ال وجود له وال ميز على هذا البعد من جهة األمر سلبا وشاكلة الجابري وم

 وإيجابا.

إن أبرز الصور في فعل وتأثير العامل السياسي في نشأة التكتل الفرقي هو الذي تمثل وتجسد في االتجاه 

ضروب اإلشكاالت ومما  المعتزلي، وههنا نجد أنفسنا أمام إشكال تاريخي كبير، ليس مما اعتدنا عليه من

 يفيده ظاهر اللفظ ومعناه، ولكنه إشكال الكل الفكري، وإشكال المختلف والمتناقض حتى. .

لئن كنا قد ألمحنا لهذا وأشرنا إليه في عرض الحيز التاريخي لليونان في إطار المسار والخط التاريخي 

بغض النظر عن اعتباراته النسبية، عالقته اإلنساني ككل، ونعني هنا تحديدا العالقة بين الفكر الفلسفي، 

وصلته بالحق وبعلم الحق، فإننا سندخل هنا في دراسة هذه الصلة ومكونها الممثل برسوخ وقوة في 

 تاريخ اإلسالم، وفي مشهده السياسي والفكري.

هذه  أول ما لزم إقراره هو أن الموقف العام والمرسخ بأداة التلقين وسلطان التقليد فيما يهم ويخص

الصلة، هو موقف منزوع عن أية صلة له بالعلم وما يتأسس عليه قول الحق، وهو قبل كل شيء موقف 

من حيث خطره وقيمة حكمه ومقوله، ال يرضاه الشرع الذي أساسه العلم والبينة والبصيرة، وهللا جل 

 وعال غني عن العالمين.

ليه لدى المؤرخين والنقاد التاريخيين على إن الترجيح التاريخي الموضوعي، وبدليل الواقع المجمع ع

اختالف مشاربهم وانتماءاتهم ووالءاتهم، أن النشأة الكبرى للحركة العلمية إنما هيأتها الظروف والشروط 

، الشروط هاته التي لم تتهيأ في الفضاء األموي بالمعنى الشمولي للفضاء كنظام اإلبداعية للدولة العباسية

وفكري، والذي كثيرا ما يصرح بصلته شبه العدائية بالعلم والعلماء، نعني في  سياسي اجتماعي إنساني

العهد األموي؛ فهذا االنعتاق والتحرر من الحجر، والتفتح المسرع الذي أينع من الفكر ما ال يزال يحرك 

والميزان  قاطرة العلم اإلنساني إلى اليوم، هذه االندفاعة لم تكن لتنطلق لوال المجال الذي بحسب الحكمة

هو الشرط والعامل األساس واألول في هذه اإلبداعية والحياة الحقة للعلم وللعقل؛ فال حركية بدون مجال. 

وهذا ما سوف يأتي البرهان القاطع والحاسم فيه، وخصوصا فيما بات يعبر عنه في قاموس الفكر 

اسي، الذي يبقى في الواقع هو السياسي بتبعية الفكر ومجال حرية وحياة القلوب والعقول للنظام السي
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هواؤها واقتياتها الذي تتمثله، وهللا سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة، ما خلقه وأمره الذي يسير عليه 

 الوجود وسنن العمران واالجتماع، إال سننا من الحق لن تجد لها تبديال ولن تجد لها تحويال.

صرح النشآتي األول للعلم بالمفهوم الجامع، كانت عالقة إن العالقة بنظام الدولة العباسية في مرحلة ال

بناءة داعمة على عكس سلفه األموي؛ وليس هذا ببعيد عن مقتضيات التأثير التراكمي؛ فقد يمكن رد ذلك 

وبقدر كبير من المصداقية والوثوق التفسيري للموقف والحكم األصل، حكم وموقف أهل العلم من 

لذي فرض به كيان الدولة األموية.األساس الشرعي والقانوني، ا  

هذا مما ال شك فيه سوف يميط اللثام عن كثير من خبايا الحكم المسبق أو األحكام فيما يخص االتجاه 

الفكري وتعيينا للخلفاء العباسيين، أولئك الذين أخذوا بالمفاهيم والتصورات المتبناة من طرف الشعبة 

إلشكالي من زاوية ليست معهودة خاصة في منظار الحكم المعتزلية. ولننظر إذن إلى هذا الطرح ا

 المسبق.

إن التفاعل الثقافي والتماس التاريخي عالوة على المبرر الشمولي الذي يهم كل حقول العلم والفكر، 

ومنها ازدهار الدرس الفقهي بالخصوص، مما يزيح الخلفية المسبقة القاصرة في اهتمامها على معطى 

اصة في عهد أبي جعفر المنصور وهارون الرشيد والمأمون؛ وهذا يفرض معه الوارد الفلسفي، وخ

 السؤال التالي:

إذا كان التبني الفكري للمنصور والمأمون وعالقتهما بالفلسفة مثال هي ضمن حقل كلي أهم، أو قل 

صبغته هي صبغة علمية بحتة، أليس يكون سبب االختالف هو طبيعة التماس والتفاعل بين الطرفين 

التاريخيين واللوحتين الثقافيتين، طرف الفكر اإلسالمي بنظامه وتصوراته ومعطياته، وطرف الفكر 

 واللوحة المنقولة والمترجمة بمرجعيتها وتصورها، وقاموسها الذي تعبر به عن هذا التصور وتاريخيته؟

الحقيقة العلمية للفكر من هذه الزاوية والموقع أمكن رؤية وتحديد الوضع النسبي في العالقة مع الفكر و

اليوناني، الذي ال زال يعاني من نسبية اعتبارية سلبية متعددة، معبرة عن مفارقة عجيبة، لها قيمتها في 

نقد الفكر الكلياني، الذي قد يفرض نظاما وثقافة، ويعمر آمادا من الدهر؛ ذلك أنه في عالقته بالفكر 

بنفسيته وسيكولوجيته التاريخية، ال ُينظر إليه وال يعتبر الغربي المتأثر خاصة بمكونه الفلسفي الحديث و

إال بمنظور وخلفية إلحادية ال يخفى أمرها على أي ناقد تاريخي حقيق بهذا الصفة، بأهليته وشروطه 

العلمية، هذه النسبية الضيقة المشوهة لحقيقة الفكر واإلنتاج اإلنساني اليوناني. وأما بخصوص العالقة مع 

را للعقل اإلسالمي، فإن الخاصة األهم التي صاحبت وميزت نقل الحيز الفلسفي والفكري المرتسم إطا

الذي االبتسار النوعي اليوناني غير الشروط التاريخية الموضوعية بمختلف ماهياتها وأصولها، هي 
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لة. ومن فرضته هذه الشروط، التي هي المحدد بنيويا وعالئقيا لهذا العقل ولهذه البيئة الفكرية المستقب

البديهي والمعلوم من الحقائق أن التجزيئ والجزئية للجوهر ال يمثالن حقيقته. ذلك، وإن أهم مسالك 

األغاليط والسفسطة وأكثرها شيوعا هي اإلخالل بهذا القانون المنطقي الحق. واألنكى واألشد ظلما 

لجوهرية للفلسفة واإلنتاج وتحريفا للحقائق أن يكون المكون والشطر المبتسر والمحيد من الحقيقة ا

 الفكري لليونان هو محورها وصلب حقيقتها. 

الفكرية والفلسفية اللوحة اليونانية  إن الشرط الواقعي الذي صبغ تفاعل المرجعية اإلسالمية التأطيرية مع

 الذي ال قيام وال وجود لهذه اللوحة على البعد الفكري والعقلي بالمنظوربإسقاط المكون اإللهياتي، 

إال به، هذا الشرط السلبي سوف يجعل ويقدم هذه الحقيقة وينقلها جسدا بال رأس،  الوظيفي والمقاصدي

بل سوف ينظر إليها ظاهرة تاريخية وطورا مفصوال عن أكبر محور متصل في تاريخ البشر واإلنسانية، 

الشهودية، التي ال سبيل  محور الكتاب والنبوة، األمر البين مخالفته  للحقيقة التاريخية ذات المصداقية

لنفيها كما بيناه وأعطينا على التمثيل صورا اللتباسات بيانية توضح شيئا ما هذه المخالفة لحقيقة األشياء، 

كاالعتبار الملتبس في المادة البيانية للفظ )الطبيعة( كمثال واضح في هذا الشأن. وكالتحريف البواح 

العربي اإلسالمي بتحريف المقول والمفهوم من البناء على  الصراح للفكر الفلسفي سواء اليوناني أو

مختلق التضاد والتقابل للعلمي والموضوعي مقابل الغيبي واإليماني كما نجده ونراه واضحا عند طيب 

تيزيني، وهو في كل ذلك يزعم أنه يمثل شيئا من الفلسفة ويقدم وصفا وسيرة للتفكير الفلسفي، فهذا ال 

، وأخرى مما يزيد الطين بلة.شك مما يدعو للعجب  

 المنظار واالعتبار المشوه والمحرف ال جرم أن من ينظر إلى الفلسفة والفكر اليوناني عموما بهذا

للحقيقة، سيخالها ال محالة وثنية جهولة وكفرا، وما لهم بذلك من علم إال اتباع ما عليهم اتباعه من القول، 

لمسطر في السلف ال يلوون من بعده على شيء. وهللا جل فالقول ما قالت حذام، والخلف على قول ا

جالله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ونهى سبحانه تقليد واتباع ما ليس له في الحق من 

 سلطان.

 قد نخلص هنا إلى معطيين بارزين:

في صلتهم العلمية واتجاههم الفكري. براءة الخلفية العباسية  -1  

الموضوعية والتاريخية الشاملة في تماس وتفاعل اإلطار اإلسالمي بعقله وتصوراته الفكرية الشروط  -2

غير كامل في حقيقته.الوارد اليوناني المنقول خداجا، مبتسرا والوجودية مع اإلطار و  
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هذان المعطيان يؤديان بحق دور المرتكز العلمي، المتحقق فيه صفة الموضوعية وشرط المرجعية. ومن 

التكتل المولد بتأثير هذا الحقل، ال ينبغي وال يلزم النظر إليه من خالل هذا المنظار المؤصل ثم ف

والمشروع، إال على مثل وصورة انبثاق األنوية األولى للمذاهب والفرق الفقهية. وال شك تظهر ههنا 

، الطبيعي منها وتبرز بشكل واضح الهيمنة والتحقق لسريان قوانين الحق في كل فضاءات الوجود المادي

  والتاريخي االجتماعي على السواء.

للعامل السياسي تأثير في الفضاء االجتماعي أوال والتاريخي سيرورة أقوى من غيره من العوامل، لكن 

ليس في المرحلة األولى، مرحلة االنطالقة التفاعلية الفكرية؛ وإن حصل من ذلك فهو ثانوي الحدوث، 

العباسي، ذلك أن ارتباط السياسي بالديني  -لة الصراع االنتقالي األمويوكان حقله والعامل فيه مرح

والفكري ارتباط عضوي اجتماعي، ومن بنية وطبائع المؤسسات االجتماعية التي ال تكون إال بها، وهذا 

ما سعى األستاذ محمد محجوبي توضيحه  في مؤلفه الدراسي )مدخل لدراسة الفقه اإلسالمي( بهدف 

لقانون التاريخي واالجتماعي، القانون الذي بحسب توازناته وأحواله تتأسس وتتشكل انتماءات إبراز هذا ا

األنظمة واختالفاتها، ذلك الذي يعبر عنه قول اإلمام ابن حزم رحمه هللا، علم القول والقول الفصل في 

السلطان: الحنفي هذا العلم والشأن باعتبار تأطير النص: >مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة و

. هكذا نجده قد اعتمد باألساس على الممثالت االجتماعية الفكرية 95بالمشرق، والمالكي باألندلس<

الممثلة تبعا لشروط الموضوع إلى حدود االنطباق بأئمة العلم وكبار الفقهاء، وما عرفته أحوالهم من 

يات واالبتالءات، وهي أطوار حرجة واضطرابات، وما واجهوه من ضروب المحن وصروف اإلذا

السنن والقانون الذي نتحدث عنه كإحدى التجليات التحققية لهذه السنن، التي هي المحرك لعمق البناء 

وواقعه الحقيقي، ال ما يظهر للناس على السطح مما يحرفه ويؤثر فيه البيان وسياسة الرأي السائد 

احدة.وصياغته حتى يظهر نظاما موحدا وبنية فكرية ذات طبيعة و  

وفي سياق هذه العناصر البيانية التي اعتمدها المؤلف مادة منهجية عيناتية، يسوق صورة عن حياة اإلمام 

بن أنس رحمه هللا جاء فيها: مالك  

> كان اإلمام مالك معتزال الحياة السياسية ألنه عاش في فترة تعتبر من أقسى فترات التاريخ اإلسالمي، 

ائل الحكم العباسي، حيث كثرت الفرق اإلسالمية السياسية، وطغى الظلم وهي أواخر الحكم األموي وأو

والفساد؛ فكانت كل فرقة تعمل ما في استطاعتها لكسب الرهان السياسي، حتى إن بعض المؤرخين 

يرون بأن محنة اإلمام مالك ترجع لفتواه بعدم االعتداد بيمين المكره على الطالق، حيث كان يردد كلما 

                                                           
تقديم الشيخ محمد  -نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية األربعة: تأليف العالمة أحمد تيمور باشا -عن المقريزي ونفح الطيب وبغية الملتمس 

41ص -بيروت -دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع -م1884-ه1011. 1ط -أبو زهرة
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حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:))ليس على مستكره يمين((، فاستغل أعداء سئل عن ذلك 

العباسيين)خاصة العلويين( تلك الفتوى، واعتبروها موقفا مضادا للعباسيين من إمام المدينة؛ فضرب 

 بأمر من جعفر بن سليمان والي المدينة، فسخط أهل المدينة على بني العباس ووالتهم؛ 144بالسياط سنة 

 فطلبه أبو جعفر المنصور واعتذر إليه بأنه ال علم له بذلك، وأكرم وفادته<

>الرهان السياسي الذي يتحدث عنه األستاذ هنا انتهى بقطف ثمرة الجهد الجهيد للعلويين في إضعاف 

األمويين من طرف حلفائهم العباسيين، الحلف الذي كان مرسوما إلقامة خالفة علوية، فقام من أجل ذلك 

ه بزعامة محمد بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف 145علويون سنة ال

بالنفس الزكية بإعالن بطالن خالفة بني العباس وإعالنه أميرا للمؤمنيين، فبايعه أهل مكة والمدينة، وكثر 

أفتى بنقض بيعة أبي  أتباعه بخراسان وانضم إليه أهل السنة، الذي كان على رأسهم اإلمام مالك الذي

  96جعفر المنصور ألنها أخذت باإلكراه.<

رحمه هللا:أبي حنيفة  وبخصوص شخص  

>فقد أراد عامل مروان على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة أن يوليه قاضيا على الكوفة إال أن أبا حنيفة 

على االمتناع، فلما أصر على الرفض، فأمر العامل بضربه مائة وعشرة أسواط في كل يوم عشرة وهو 

رأى تصميمه على الرفض خلى سبيله.. وكذلك فعل معه الخليفة أبو جعفر المنصور الذي أمر به إلى 

 الحبس لنفس السبب<

بن حنبل رحمه هللا كتب المؤلف يقول: أحمد وعن  

؛ فقد >عرف اإلمام أحمد باإلمام المفترى عليه، فقد امتحن امتحانا عسيرا بخصوص مسألة )خلق القرآن(

كانت تقام في قصر الخليفة المأمون مناظرات حول مدى كون القرآن مخلوق أو قديم، فاقتنع الخليفة 

برأي المعتزلة حول خلق القرآن؛ فلبوا طلبه إال أربعة منهم، استجاب إثنان بعد تعذيبهما، ومات الثالث، 

هجرية 233ها دعوة المأمون( و)وهي السنة التي ابتدأت في211وبقي اإلمام أحمد وحده صامدا ما بين 

)وهي السنة التي أبطل فيها المتوكل تلك الدعوة وترك للناس الحرية فيما يختارون وما يعتقدون(.. 

فقاسى كثيرا من العذاب في عهد كل من المأمون وأخيه المعتصم الذي جاء من بعده وأخذ بسيرته في 

 مسألة خلق القرآن..

                                                           
بتصرف-219. ص1الدعوة الموحدية بالمغرب. عبد هللا علي عالم. دار المعرفة. ط 
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هو لم يقل بخلق القرآن وال بغيره، وإنما رفض الخوض في أمر لم واإلمام أحمد افتري عليه فقط، ف

يخض فيه السلف الصالح، ألنه ما كان يرى علما إال علمهم، وما تكلم فيه )المبتدعون( ال يمكنه أن يسير 

 وراءه<

هذه عناصر حقائقية تاريخية تغني المعطى العلمي فيما نحن بصدده من استجالء الصورة الواقعية في 

ل حقول األقطاب الثالثة الخبري والفقهي والسياسي، وفي الحسم التأثيري والفاعلية القوية والموجهة تداخ

 لهذا األخير، أي للقطب والعامل السياسي.

وفيما سبق أن ذكرناه ونبهنا عليه في أول هذا الشطر من عدم اتفاقنا أو باألصح عدم توافق التقسيم 

وتبعه عليه غيره، عدم توافقه مع الترتيب الحق  للواقع ولحقائق  فروع الذي اتخذه الشهرستاني–أصول 

األمور، ونعني هنا تحديدا قلب هذا التقسيم لمنحى الترتيب الصحيح بجعل التفرق الفقهي قسما فروعيا، 

فقد وقفنا بحمد هللا السميع العليم على نفس الحكم ونفس النقد يقول به المفكر والمؤرخ عبد هللا العروي 

سوف يأتي ذكره في موضع قريب من هذا الحديث. كما  

ونعود لنقول بأن أبرز ما نؤسس عليه هنا هو كون الصنف الفرقي غير الفقهي الممثلة عقده الكبرى في 

الصفاتية والقدرية والشيعة والخوارج، أهم ما يؤصله من حيث طبيعة النشأة ويوجهه هما العامالن 

 والموجهان:

.97وهو ما درج تسميته عن تقليد في القول وتوظيف لغوي غير صحيح بالتوحيد، الخبر أو المعرفة -1  

.العامل السياسي ، وبمفهوم أوسع في التعبير الفكري التاريخي:اإلمامة -2  

العامالن هذان يسهمان على مختلف من المناحي وبنسب متفاوتة في تشكيل كل فرقة وحزب من هذه 

ماعية، وإعطائها صبغاتها الدينية واالجتماعية السياسية. فالفرقة األحزاب والتكتالت التاريخية واالجت

المؤسسة على نظمة وأساس هيكلي وتوجيهي فكري هي النسق ذاته للحزب الذي قاعدته وأساسه الهيكلي 

 هو اإلديولوجية أو األدلوجة.

كذلك إذا ما كان  بالطبع إذا نحن سلكنا التحليل التاريخي الزمني، وهو أيسر المناهج وأكثرها وضوحا،

المؤرخ والمحلل التاريخي قادرا على إعمال المبادئ الكونية ليعيد تركيب الظواهر التاريخية بتشكالت 

أحداثها ووقائعها تركيبا تفسيريا، فيصبح المؤرخ حينئذ بمثابة راسم محدد لهيئة الظاهرة من خالل بعد 

                                                           
انظر الجزء األول من تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج 
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لها مما هو من حيز الهندسة التشكيلية حدوثي حامل للظاهرة، وعلى وجه مستوفي لتمثيلها وتشكي

 والوصف التركيبي..

واعتبارا لمصداقية األساس التأصيلي، الذي يرد الشبه والشروخ والتفرقات إلى أصنافها ومثالتها السننية 

 والتاريخية، التأصيل والتجذير الذي اعتمده الشهرستاني وحدده في مقدمته..

محالة تحليلنا ومسار تفكيرنا صياغة منضبطة، ونجعله على بهذين المكونين المنهجيين، سنكسب ال 

 هيكلة موزونة علمية، مبنية على مبادئ واضحة وأسس ومحددة.

     .                 .    .  

إن أول خالف وقع بعد وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الفضاء المجتمعي اإلسالمي، الذي كانت 

التاريخية كل أبعاد االجتماع السياسي والديني وغيرها، المعتبرة كلها من ذات تنصهر في إطار شروطه 

الجوهر والحقيقة الدينية، كان هو خالف اإلمامة. لكن وباعتبار شكليات هذا الخالف وحيثياته ومكوناته، 

لية أرضية، وهي العلة النواة والمحفز الرئيس للقب عنصر العصبية كعلة تكتلية ال يمكن بحال إهمال

، التي ال ُتتجاوز إال بالقطيعة مع االجتماع الجاهلي، بتهذيب النفوس وبما يعبر والقومية وشاكلة تكتالتهما

عنه القرآن بالتزكية، بالذي هو موصول فقها وتنزيال بما يتلى من سورة الجمعة، المأثور سنية 

كثير عن صحيح مسلم عن أبي واستحباب قراءتها مع سورة المنافقون في صالة الجمعة، كما ذكره ابن 

هريرة وابن عباس رضي هللا عنهما؛ يقول هللا تعالى في صدر هذه السورة المرتبط إسمها وسنية قراءتها 

بالجماعة واالجتماع:}يسبح هلل ما في السماوات وما في األرض الملك القدوس العزيز الحكيم' هو الذي 

يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي بعث في األميين رسوال منهم يتلو عليهم آياته و

ضالل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم' وهو العزيز الحكيم' ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء' وهللا ذو 

(؛ وإن أتم إمكان وأفق تفسيري بحسب ما تم ذكره من محددات تنزيلية 4..1الفضل العظيم'{)الجمعة

سسة االجتماعية هي موضوع هذا الفضل العظيم المنتقل باإلنسان ومؤسسته وبيانية، يضع ويجعل المؤ

االجتماعية إلى نظام أسمى، نظام منبن على أساس معرفي بأسلم وأصح قوانينه، ليس من صياغة رجال 

قانون بشر مهما علموا فهم يجهلون، ومهما نظروا فهم عن إبصار كل شيء قاصرون، وإنما من عند هللا 

ي له ما في السماوات واألرض الملك القدوس العزيز الحكيم.سبحانه الذ  

وما دام هذا االجتماع حديث النشأة وال زال في مرحلة انتقال بنيوي، بين صبغتين وانتماءين، فأمر 

طبيعي ومن البديهي أن بنيته ال تزال تحمل آثارا من نزعات بنيتها األولى. يقول صفي الرحمان 

المختوم(:المباركفوري في )الرحيق   
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> كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعا جديدا، مجتمعا إسالميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع 

الجاهلي، ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم اإلنساني، ويكون ممثال للدعوة اإلسالمية التي عانى 

تكوين أي مجتمع على هذا النمط ال  المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة عشر سنوات. وال يخفى أن

يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل البد له من زمن طويل، يتكامل فيه 

 التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب تدريجيا<

كان إذا غير مستبعد أن تطفو بعض من نزعات وهكذا آثار مما ال يزال عالقا في الطباع ومكنونات 

نفس، حتى تتم آجال ضمورها كلية واندثارها. روى ابن هشام فيما أورده صفي الرحمان:ال  

 > قال ابن إسحاق:

وكان شيخا )يهوديا( قد عسا، عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين، شديد الحسد  -مر شاس بن قيس

مجلس قد جمعهم، على نفر من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األوس والخزرج في  -لهم

يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصالح ذات بينهم على اإلسالم بعد الذي كان بينهم 

من العداوة في الجاهلية؛ فقال: قد اجتمع مأل بني قيلة بهذه البالد، ال وهللا ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها 

: اعمد إليهم، فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قرار، فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال

قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا 

حتى تواثب رجالن من الحيين على الركب فتقاوال، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها اآلن 

وغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا،  -حياء الحرب األهلية التي كانت بينهميعني االستعداد إل -جذعة

السالح السالح، فخرجوا إليها )وكادت تنشب الحرب(. فبلغ ذلك  -والظاهرة: الحرة -موعدكم الظاهرة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال: يا 

شر المسلمين هللا هللا، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم هللا لإلسالم وأكرمكم به، وقطع مع

 به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف بين قلوبكم؟

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من األوس والخزرج 

ثم انصرفوا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ هللا عنهم كيد بعضهم بعضا، 

98عدو هللا شاس بن قيس<  

ويمكن أن نلحق بهذا ما كان من موقف األنصار رضوان هللا عليهم في شأن قسمة غنائم حنين، ووجدهم 

ق وعلموا أنما ذلك رؤية معيارها بادئ األمر على الرسول هللا عليه الصالة والسالم حتى استبان لهم الح
                                                           

219. 211ص-صفي الدين المباركفوري-الرحيق المختوم 
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معيار الجاهلية، ومقالة بدت منهن عن منظار دنيوي أرضي ليس يرى من هذه الحياة والوجود إال هذا 

 الحطام الدنيوي الزائل، وهذه اللعاعة الضئيلة من هذا المتاع.

ة كما في اآلية اآلنفة السمو عن هذه النزعات والتحرر من هذه األرضية وثقالتها يعبر عنه القرآن بالتزكي

ذكرا وفي كثير غيرها من اآليات، وكما هو على معنى قوله القوي العزيز:}يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 

قيل لكم انفروا في سبيل هللا اثاقلتم إلى األرض' أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة' فما متاع الحياة الدنيا 

(31في اآلخرة إال قليل'{)التوبة  

لى هذه المعايير السامية المصاغة من عند هللا العليم الخبير، العليم بالقانون كله، الخبير بكل مناحي فع

المالءمة وسيرورتها من آن إلى آن على بعد ال يسطيعه إال هو سبحانه الحي القيوم، من أبعاد اإلنسان 

االجتماعية والتاريخية..  ومكمونات نفسه ومكوناتها إلى ما هو أحسن تفصيال ومالءمة في المؤسسات

على هذه المعايير يقوم المجتمع اإلسالمي بكل مقوماته وأسسه وأركانه، صبغة هللا الملك القدوس العزيز 

 الحكيم، ومن أحسن من هللا صبغة.

 هنا نعود مرة أخرى لكلمة سيد قطب رحمه هللا:

ع عضوي على أساس هذه >إن الجاهلية ليست فترة تاريخية، ولكنها وضع واعتقاد وتصور وتجم

 المقومات<

وإن دعوى الجاهلية إذا ما خرجت عناصرها ونزعاتها عن السيطرة وتجاوز حجمها حد تكتالت معينة، 

نشأ عنها تناقضات تواجدية جوهرية، ال تحل وال تنزاح إال بإزاحة وانحالل التكتل ذاته، ومن ثم كان 

قاق، ألنه يمس ويهم نواة الوجود وعلته، وكل الشقاق واالختالف الناتج عنها شر االختالف والش

 مؤسسات االجتماع وتكتالته إنما نواتها وعلل وجودها الفكر والتصور بما هو دين وعقيدة تواجدية.

هذه الحقيقة العلمية والمسلمة العملية والمحورية على مستوى المنهاج، جعلها المودودي رحمه هللا 

كري ومثقفي هذه األمة ومعلميهم بمثابة كلمة الوعي الوجودي والفقه والربانيون من العلماء بالنسبة لمف

 الفلسفي وتذكرة للعقول التاريخية. يقول فيها سيد قطب رحمه هللا:

>إنها المعركة بين وجودين ال يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سالم؛ المعركة بين تجمعين عضويين، 

عدة التي يقوم عليها التجمع اآلخر<كل منهما يقوم على قاعدة مناقضة تماما للقا  
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فالوجود اإلنساني وكذا تكتالته ومؤسساته االجتماعية ال يعتبر وجودا ماديا حيويا )بيولوجيا( سوى في 

ظاهر اإلدراك واالعتبار الساذج القاصر عن كنه حقيقة األشياء. فهو وجود قلبي وعقلي ماهيته وبعده 

جود وحكمها وقوانينها. فهذا هو بعد الوحدة وبعد التناقض؛ وهذا الجوهري هي الحقائق وقيمها، وسبل الو

هو بعد االنتماء الحقيقي وبعد الشاكلة الوجودية وصبغتها؛ وهذا هو فضاء التعدد العوالم الوجودية. يقول 

 الحق سبحانه في أحسن الحديث بيانا للناس وتذكرة ألولي النهى واألبصار:

ن الظلمات إلى النور' والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من }هللا ولي الذين آمنوا يخرجهم م

(254النور إلى الظلمات' أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون'{)البقرة  

(14}قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيال'{)اإلسراء  

ه في الظلمات ليس بخارج منها' }أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل

(.123كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون'{)األنعام  

إذا كانت األحكام تابعة في حدود صدقيتها لمرجعها العلمي من حيث السعة العلمية والمعايير، فليس 

نا أصدق من هذه المرجعية التي تضحى فيها ما دونها من المرجعيات رؤية ورصدا جزئيا ال يكفل إمكا

الرؤية واإلحاطة بالموضوع، ألن هذا األخير أوسع من أبعاد هذا اإلمكان. فمن جهة الضوابط 

والمرتكزات العلمية الواضحة هنا بالنسبة للدراسة والتحليل التاريخي، التي يبقى أهمها معيار الكفالة 

كذلك فهذه أوضح  واألهلية والمالءمة المرجعية للموضوع التاريخي وأبعاده الزمنية واالجتماعية،

المرجعيات ليس لسؤال االتجاه الفكري وخالف الخلفية اإلديولوجية، وإنما لشرط عقلي ومنطقي إذا اختل 

اختلت معه حقيقة العلمية، أوضح المرجعيات للمؤرخ والمحلل التاريخي الحصيف في تحديد ووضع اليد 

لنظر ووضع المكون ت والفرق، وذلك باعلى العلل التاريخية التي أدت إلى بروز االنشقاقات والتكتال

ضمن المكونين أو الثالثة عناصر والعوامل المسهمة في تكوين وبنية أكبر الفرق اإلسالمية، وخاصة 

الشيعة والخوارج، وبدرجة أقل بالنسبة لفرقة المعتزلة ثم دونها جميعا الصفاتية، ليبقى المكون األكثر 

تي سواء الخبري أو التأويلي.أهمية وفعالية هو بعد المكون القراءا  

وما دامت طبيعة المكون األول طبيعة أرضية بحتة فحكمه وبطالنه الشرعي محسوم فيه. ولئن كان 

مسنوحا اإلدالء بالنقد والتقييم لمتباين المواقف، ومدى شرعيتها بالنسبة لكل طرف من األطراف التي 

بالغاية المحورية لموضوعنا، وإنما هدفنا تحديد مثلت عناصر الفتنة والصراع، فليس هذا مقام ذلك وال 

 الطبيعة وتأصيلها بقصد استخراج وتعيين حكمها الشرعي.
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هذا وإن زمرة من المؤرخين وجما من النقاد التاريخيين قد أسهموا كل من جهته، وتحصل من هذا 

للحيزات والوقائع اإلسهام العلمي والجهود المبذولة إفادة كبرى فيما يخص نقل الصورة التاريخية  

والبؤر التاريخية، بما يجيز إصدار تقييم موضوعي بتسديد وتقريب علميين. لكن اإلشكال هنا والمعضلة 

ارتباطا بالقضية المرجعياتية في مفارقة متميزة، هو أن المادة العلمية وقوتها، نعني في االختصاص 

توى التمثيالت االنتمائية، إذ أن المؤهلين العلمي التاريخي، في تناقض مع حكم المرجعية، وهذا على مس

اليوم من حيث الشروط الموضوعية والمسايراتية للقراءة المستوعبة على اإلمكان للتاريخ، ولعوامل 

تاريخية وموضوعية طبعا، غالبهم قراءتهم رهينة انتمائهم المعياري والتكويني. يقول األستاذ موسى 

 المنصوري:

تمت للتراث اإلسالمي اعتمدت مناهج وتقنيات غربية كيفت التراث وفق >إن مختلف القراءات التي 

انتماءات فكرية ومشارب إيديولوجية، فكان التراث دائما أداة لإليديولوجيات المستوردة، تروم تكييفه 

وتدجينه قصد تمرير خطابها الدخيل. وكان من الطبيعي أن تجور مضامين التراث الفكرية وأن تعدل 

الفلسفية لشحنها بدالالت ومواقف إيديولوجية معاصرة غريبة عنها كل الغرابة؛ ولنا في  مواقف رموزه

كتابات حسين مروة ومهدي عامل ومحمد عابد الجابري وطيب تيزيني وعبد الكبير الخطيبي وحسن 

99<حنفي ومحمد أركون وغيرهم كثير، خير مثال لما قررناه سابقا  

إلشكال وشيوع التقليد الخاطئ في استعمال لفظ )التراث( وتوظيفه  هنا البد من الوقوف ولزوم االنتباه

توظيفا مغرضا، ال يشعر به كثيرون ممن يغلب عليهم التكوين والتعبيرات التقليدانية، نتيجة حظهم من 

الواقعية في الفكر، وانعدام أي إسهام إنتاجي لهم فيه مما هو في نفس موضوع وكلمة النص أعاله. فهذا 

ل والتوظيف يفرغ أعظم الحامالت التاريخية التي بها وعليها يقوم تاريخ األمم الحقيقي، من االستعما

جوهريتها ومميز خاصاتها االنتمائية والحضارية، المتجلية أساسا في الفاعلية والواقعية التاريخية. فهذه 

صنف وماهية التاريخ، ال  الحامالت وهذا المعبر عنه هنا بهذا التعبير واللفظ المبطل، المعبر عنه هو من

 من ال تاريخية والخروج عن الفعل والتأثير إلى فراغ وهراء الفلكلورية والمتحفية. 

كذلك وتصويبا لتعبيرات األستاذ الواردة في النص لكيال نقول تفكيره، فحقيقة التقنية والمنهج في اللفظ 

كون توسلها من عدم المالءمة والالتناسب هو العلمي يراد بها التحقق، أي أنها أداة عملية صرفة، إال أن ي

المسلك المتوخى للتحوير والتحريف. فاختالف القراءات للفكر  وللمحور التاريخي اإلسالمي بما أريد في 

 السياق مرده مرجعياتي باألساس.

                                                           
1880. 8مجلة المنعطف. العدد -موسى المنصوري: حول المركزية الغربية والقراءة اإليديلوجية للتراث 
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 الفصل الثاني

 الشيعة والخوارج انشطار أحدثه البغي

 

  الخوارج والمغالطة التاريخية -0

الناحية الموضوعية ووجوبا علميا للتوافق مع المسار التراتبي للتاريخ بما هو أحداث سببية متصلة من 

وظواهر متولد بعضها من بعض، ال ينبغي لعرض علمي ولدراسة موضوعية هذه صفتها أن تسلك في 

العناصر بمسلمة انبثاقها من نقطة وحدث التحكيم. ذلك وإن السؤال التاريخي للخوارج طرح ظاهرة و

والظواهر التي تراتب حدوثها الزمني، ليس لها في الحق من نسق يجعلها متصلة كذلك ومفسرة سببيا، 

إال من خالل تفسيرات وعوامل هي خارج هذا اإلطار، الذي ولألسف دأب وترسخ األمر في جل 

قد التاريخي فال الدراسات والرؤى أن ال تخرج عنه، وقد جعل هللا تعالى رحابة ومتسعا في أساليب الن

يضيق األمر هكذا بإخواننا المؤرخين؛ فالفكر التاريخي إنما هو بالمنطق وباالستيعاب التساؤلي يكتسب 

 حقيقته وجوهريته العلمية.

بل إن ما يناقض على أول التعبير العلمي هذه الداللة المفرطة في تركيز مبدإ الشر واالنحراف التاريخي 

رج هو ذات شروط وجوده؛ فليس هو في واقع األمر إال عنصرا نتاجا على العنصر التاريخي للخوا

انشطاريا، منبثقا بفعل حقل مولد من قطبين ولوحتين  تكتليتين كبيرتين أكبر وأعظم من حجم هذا الوليد 

المنشطر الذي هو الخوارج. وبدوره هذا الحقل لم يكن سوى درجة من تشكل نوعي لمجال محتقن، لم 

مثل نقطة المطالبة بدم عثمان رضي هللا عنه إال بما أصبح يضرب به المثل على أوضح تجسد فيه ولم ت

المغالطات وأوهى الذرائع؛ فطفقت على إثرها التراكمات االنجذابية للتكتالت على غير هوادة بمجال 

ى تحريضي، ما فتئ يشتد احتقانه بشتى ضروب النزعات األرضية من قومية وشعوبية، تفاقم أمرها لتنأ

 مسافات ومسافات عما جاء به اإلسالم.

إنه من خالل المعايير األولية لعموم العقل والنظر اإلنساني، ما كان ألية درجة من التناقضات 

االجتماعية إال أن تشتد وتتفاقم في عهد عثمان رضي هللا عنه، وعامل التفاقم في الشام الذي سار فيها 

بنيوي حقيقي في  معاوية على غير السيرة التي من أجلها وبقوتها سار اإلسالم؛ وكان ذلك أول شرخ

كيان األمة وأول خروج ظاهر عن منهاج المحجة والصراط المستقيم. ولقد عرضنا في الجزء الثاني من 
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سلسلة المنهاج لهذه التناقضات الخطرة التي وجدت بيئتها وشروطها الهدامة في الشام، بعيدا عن كل 

اروق عمر رضي هللا عنه.متابعة ومراقبة من المركز، خالف ما كان عليه األمر في عهد الف  

إن العنصر والطرف التمثيلي لحقيقة هذا الواقع الذي تواتر واشتهر ذكره عند المؤرخين والمهتمين 

بالدرس التاريخي، هو حدث نفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي هللا عنه، وقد أرسل معاوية بن 

ويفسد على الناس أفكارهم وعقولهم؛ فإن لهذا أبي سفيان إلى الخليفة بالمدينة أن أبا ذر يبث الفتنة 

المعطى التاريخي داللة جامعة وقوية في التعبير عن واقع الظرف التاريخي سياسيا واجتماعيا، الذي بلغ 

حدا من التوتر قابل لالنفجار بأدنى مفعل ومسوغ واتخاذ شكل أكثر تعقيدا، واالنتقال إلى مستوى تواجدي 

مقتل عثمان رضي هللا عنه، مقتله رضي هللا عنه بتلك الصورة البشعة وهو  آخر؛ وكان هذا المسوغ هو

من هو في ميزان األرض والسماء. هذا  الحدث وإن كان حدثا جلال ومفارقة عظمى تجلي في حقيقتها 

وكنهها تفاهة األرض، فإنه من حيث تاريخيته يمثل رائزا ومؤشرا في تحديد طبيعة ومدى تناقضات 

ناصر الفاعلة في الشرط التاريخي.وانتماءات الع  

وعندما نقول هنا الشرط التاريخي، فإننا نعني منه تعيينا معطيات هذا المشهد والحدث بالذات، الممثل في 

القطعة التاريخية، قطعة الخمود الفاعل؛ فكيف يفسر حصار الخليفة البالغ من الكبر عتيا حصارا دام أياما 

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال عنه عليه الصالة والسالم: ذوات العدد، رجل كان يستحيي من

وتتسور الجدران جماعة من المتظاهرين من غير   كيف ال أستحيي من رجل تستحيي منه المالئكة. .؟

 أن يحول بينهم وبينه مسلم ناصروال مجير. .؟

ألول، الذي ولد على التو من ومشهد ثان يراد له في التاريخ الرسمي أن يعتبر نتيجة مباشرة للحدث ا

 سكونه وخموده بفعل وقوة عامل مواجهة عظيمة، في مشهد حجم مواجهة الجيوش والحروب العظيمة. .

إن أول ما تنتجه هذه النظمة واالعتبار التقابلي هو أن لوحة جمع معاوية بن أبي سفيان إحدى لوحتي 

ام، في طيفها الذي تحول إلى تكتل؛ واللوحة حقل صفين كانت متواجدة بالقوة في قطبها وبيئتها بالش

الثانية هي األصل األم األول المنشق عنه؛ وأن مقتل عثمان رضي هللا عنه لم يكن سوى نقطة الذروة 

والذي لم يحصل لألسف إال  لالحتقان المجالي المولد بظاهرة االنعواج الفضائي الذي انبثق في الشام،

والسياسة المرنة المسرفة في اللين التي طبعت عهد عثمان نفسه،  بشروط مهدتها في الواقع المهادنة

 وخاصة اتجاه معاوية بن أبي سفيان عامله على الشام.

ولئن اعتبرت موقعة الجمل رد فعل ومظهرا انفعاليا طبيعيا، فإن صفين كانت واضحة في حمولتها 

التي هي المحدد الصحيح والذي ال وحقيقتها التاريخية، وفي خلفياتها وصراعاتها الحقيقية الخفية؛ و
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كعنصر ومكون محدود داخل إطارها يعطي للظاهرة الخوارجية حجما أكبر من حجمها الطبيعي، 

ومسارها المهيمن والالمحدود نسبيا. هذه الهيمنة التي يقرها الدليل التاريخي البعدي بواقع غلبة النزعة 

، جاء تعبير أبي ذر رضي هللا عنه وهو يرد القومية، وظهور أموية سياسوية في صبغة محض أرضية

أمرا جاء اإلسالم أصال ليقتلعه من األرض، لقد قال رضي هللا عنه حين ُطلب منه أن يقدم البيعة ليزيد 

 بن معاوية بن أبي سفيان، قال كلمة الحق وتركها حجة صادعة بالحق إلى يوم الدين: 

 أكسرويٌة بعد رسول هللا . .؟؟

ى ترسيخ المكون السلبي وقصر السلبية التاريخية  والرمزية السلبية على الخوارج، أوالء ثم يتم العمل عل

 الذين يحدد تأطيرهم التاريخي البعدي بما قال عنهم الشهرستاني:

>فقاتلهم علي رضي هللا عنه بالنهروان مقاتلة شديدة، فما انفلت منهم إال أقل من عشرة إلى عمان، 

ن إلى سجستان، واثنان إلى الجزيرة، وواحد إلى تل مورون باليمن. وظهرت واثنان إلى كرمان، واثنا

 بدع الخوارج في هذه المواضع منهم، وبقيت إلى اليوم<

وإن لم يبد ذلك على لسان المؤرخين لعوامل أو لعامل التأثير السياسي والسلطاني في التوجيه العلمي، فقد 

رها الموضوعي، كتب لها أن تلعب دورا تاريخيا فاعال، كتب للخوارج هذه الفئة التاريخية على اعتبا

فاإلمارات والمواقع السياسية التي كانوا هم مؤسسيها على مسافة من االضطهاد األموي والعباسي كإمارة 

ه وإمارة تلمسان التي 144ه وإمارة تاهرت التي بنوها سنة140سجلماسة التي اختطوا مدينتها سنة 

. كما أن الدولة البرغواطية التي حكمت منطقة تامسنا بالمغرب على 100ه122 أسقطها إدريس الثاني سنة

السهول األطلسية، والتي كانت عاصمتها مدينة شاال وعمرت ما يقارب الثالثة قرون ولم تنته إال بمجيء 

 المرابطين، إمارة برغواطة هاته كان أول ظهورها ومنشأها الخوارج.

رية ممتدة إلى درعة، قائمة على التجارة إلى أن وحد الفاطميون >كانت سجلماسة مقر دولة خارجية صف

المغرب كله، وظل المغرب موحدا من بعدهم إلى آخر حكم بلكين بن زيري الذي قضى على نزعة 

 المغرب األقصى االنفصالية في حملة مشهورة أخضع فيها سجلماسة وحارب برغواطة.
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اون مع األندلس في ظل الزعامة الزناتية المغربية، ثم عادت سجلماسة تشايع نزوع المغرب إلى التع

وحكمها أمير زناتي هو خزرون بن فلفل المغراوي، وأسس بها أسرة كانت هي القائمة بالحكم أيام ظهور 

. .101المرابطين، وكان األمير يومئذ عليهم هو مسعود ابن وادين بن خزرون<  

لمثبتة لقواعد الدعوة والدولة الفاطمية العلوية، التي ذلك، ولقد كتب أن تكون سجلماسة هي اإلطار النواة ا

 تحمل أول عبئها عبيد هللا الفاطمي. 

فكم هو جدير بنا هنا لزوم االنتباه واألخذ بمعطى عدم تحرر الكتابة التاريخية من شروطها؛ فتحديد  

ية )الجند، المال، المفكر فيه  وتحديد أفق الرؤية ومجالها، كل ذلك من نظمة ابن خلدون للدولة األرض

القلم(؛ بل وإن مفهوم الخوارجية ببيئته التاريخية التنزيلية مفهوم سلبي، لكن بالنسبة ألنظمة سياسية 

محددة ومعينة ال تمثل روح نظام اإلسالم في شيء، أنظمة استبدادية وكسروية. وإن هذه الماهية البيانية 

ال يتفق مع الواقع وال ماتيا وتوظيفا بيانيا سياسيا، هي التي تفسر ديمومة وسيرورة ظاهرة الخوارج مفهو

.مع الحقيقة التاريخية، وتحديدا مع الحجم واألثر الحقيقي المحدود لخوارج صفين  

إن ما جرى بين علي رضي هللا عنه وبين هذه الثلة من أصحابه الذين أصبحوا فيما بعد المادة التاريخية 

و منقول تاريخيا وكونهم على خطوط المجال المناوئة لخطوط لعنصر ومسمى الخوارج، قد يعتبر كما ه

طيف وتوجه معاوية، والناقمين على سياسة عثمان مما يجعلهم أقرب لصف قاتليه، قد يعتبر نتاجا مجاليا 

الحتقان بنيوي حقيقي ساد أثره وعمت حدة توتره كل البالد والمجتمع اإلسالمي من الشام إلى اليمن، 

لهو انشطار هذه الجماعة من األتباع لى مصر. بل إن هذا الناتج الحتمي والطبيعي في ومن وراء النهر إ

من حيث سلم الحدة والحجم والتأثير، أدنى وأقل بكثير من حادث التقتيل والقتل الذي استحر بالمسلمين 

هما يوم صفين، يقتل بعضهم بعضا في جمعين وتكتلين عظيمين، يأبى بادئ النظر بالحق أن يكون أمر

وليد اللحظة، بل ترى استبصارا مرحلة متقدمة لمراحل عدة سبقتها تمثل مستويات االنبثاق والنشوء 

واالستقطاب والتعبئة واالنصهار، وغيرها من التحوالت لصيغ وطبيعة التواجد في مستويات الفضاء 

سابقة لظهور وانبثاق االجتماعي السياسي. إذن فهناك وجود لتكتالت كاملة الصفة السياسية والعسكرية  

 الخوارج؛ فالنتاج ليس بسابق بحال للفواعل.

على ضوء هذا وبناء عليه، واقتضاء على ما تم التسليم به من لزوم األخذ بما يرى من الحق  وعدم 

الخروج عنه، يحكم بثبوت صفة التلبيس وإسناد قراءة غير صحيحة اإلطار والمدى الداللي لكلمة الحق 

لمتفق عليه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:والخبر الصحيح ا  

                                                           
49. ص1مكتبة القاهرة الحديثة. ط -محمد عبد الهادي شعيرة -المرابطون: تاريخهم السياسي 
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)) إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من 

 الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء..((.

قد أمست بعد أمة محددا ركنيا للقراءة التاريخية بكليتها، إن القراءة المخلة باإلطار الصحيح للحديث 

وموجها للفكر السياسي حتى أصبحنا أمام أمر صارخ في مضمار قبول ما ال يستسيغه الفكر السوي 

والقلوب التاريخية الحية التي تبصر وتعقل، وذلك حين يعطى لهذا العنصر العلمي على حين غفلة من 

را وحجما يرى له أثر على منهاج حياة المسلمين، وأثر لو يعلمون عظيم، في العقول التاريخية الحية قد

 المجتمع والسياسة، وفي أمر األولى واآلخرة.

 وحديث أبي الخويصرة في إطاره وفحواه على مدى الحقل الحقائقي لحديث حذيفة رضي هللا عنه:

ت أسأله عن الشر مخافة أن ))كان الناس يسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الخير، وكن

يدركني؛ قال: قلت: يا رسول هللا إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا هللا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من 

شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بسنتي ويهدون بغير هديي، تعرف منهم 

عم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها؛ وتنكر؛ قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ن

قلت: يا رسول هللا صفهم لنا؛ قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا؛ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم؛ فإن لم يكن لهم جماعة وال إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 

102ل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك((أن تعض بأص  

 ولقوله صلى هللا عليه وسلم:

103))ستكون فتنة تستنظف العرب، قتالها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف((  

 وقوله عليه الصالة والسالم:

أمتي  ))إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من

بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي األوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثالثون، كلهم يزعم أنه 

نبي، وأنا خاتم النبيئين، ال نبي بعدي، وال تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ال يضرهم من 

  104خالفهم حتى يأتي أمر هللا((
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الالمالءمة نستحضر خبرا واحدا أوسع مدى، الخبر الذي وإتماما لحصول الوضوح بخصوص هذه 

باب قول النبي صلى هللا عليه وسلم: >هالك أمتي -الصحيح الذي أخرجه اإلمام البخاري في كتاب الفتن

 على يد أغيلمة من قريش<، عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ن قريش(())هالك أمتي على يد غلمة م  

هذا األثر السوء على المنهاج اإلسالمي ككل ظهر بشكل فج، ومؤسف في ذات اآلن في واقع التطبيع 

لدى العلماء، وقبولهم ومسايرتهم لهذا األمر والحكم الذي ما جاءت رسالة اإلسالم إال الجتثاته من 

لمائدة:}اليوم أكملت لكم األرض، فهذا ابن كثير نجده مثال في معرض قوله وتفسيره لآلية من سورة ا

( يقول وبالحرف:3دينكم{)اآلية  

>.. بل الصواب الذي ال شك فيه أنها نزلت يوم عرفة، وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين 

عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأول ملوك اإلسالم معاوية بن أبي سفيان وترجمان القرآن عبد 

105ب رضي هللا عنه..<هللا بن عباس وسمرة بن جند  

 هكذا: أول ملوك اإلسالم، وكأن الملكية والملوكية من اإلسالم..

إن التوظيف األدلوجي الفاضح لعلماء البالطات وفقهاء الفكر الملوكي، المدافعين عن السجون النظامية 

إطارا وصفة لهياكل االستبداد، توظيفهم لحدث الخوارج المحدود في حقيقته وإطاره التاريخي ليصبح 

ألية معارضة سياسية، لهو أمر جلي ليس يصعب تبيانه لتفاقمه واختالل بل وانعدام أي أساس له إال 

الجهل واالستجهال. فنجد الشهرستاني يكتب ويقول على نمط هذه األدبيات المفرغة من روح البنية 

 العلمية إال تلقينا وتقريرا:

لجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام >كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت ا

 الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان واألئمة في كل زمان<

فما كان يحسن بعالم أن يسعى هذا المسعي في التلبيس على الناس تصورهم لظاهرة طبيعية مالزمة 

يهم تعريفا إياها مقترنا اقترانا تاريخيا بنيويا بحدث سيء بسنن االجتماع ما دام للناس اجتماع، ويعط

الذكر، سلبي القيمة في المخيال الجمعي. ثم لم يكن األمر حتى جعل الخوارج والخوارجية مرتكزا 

ومستندا لدى هؤالء الرهط من فقهاء السياسة في مرحلة الفسوق عن المنهاج على جهة السلب في تحديد 
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مها. وإن هذا لنقض للميثاق، وإنه لذو صلة بتقلب شاكالت التواجد والتوجهات اإلمامة وشروطها وأحكا

مما يعبر عنه القرآن العظيم في أحسن صورة وأبلغ بيان في سورة األحزاب، وذلك في قوله سبحانه 

وا العليم الخبير:}ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ألتوها وما تلبثوا به إال يسيرا' ولقد كان

(. يقول الشهرستاني:15-14عاهدوا هللا من قبل ال يولون األدبار' وكان عهد هللا مسئوال'{)األحزاب  

>بدعتهم في اإلمامة )يعني الخوارج(: إذ جوزوا أن تكون اإلمامة في غير قريش، وكل من نصبوه 

ج عليه يجب نصب برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما. ومن خر

القتال معه. وإن غّير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله. وهم أشد الناس قوال بالقياس. وجوزوا 

 أن ال يكون في العالم إمام أصال، وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا أو نبطيا أو قرشيا<

والنهي عن المنكر وأن أفضل الجهاد وال شك أن المعارضة التقويمية هي من صميم األمر بالمعروف 

كلمة حق في وجه إمام جائر، ألن أثرها الحفاظ على المسار القويم لألمة وعلى سالمة أمنها االجتماعي 

من االستعباد، وإن سمي مكرا بيانيا بعالقة الراعي والرعية، ومن أكل أموال األمة التي أنزلها هللا 

ا لشخص أو بيت من الناس خاصة،}كنتم خير أمة للناس الخالق لعباده على السوية، وليس خصيص

(110تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل'{)آل عمران  

وأما بخصوص الشرط القرشي في اإلمامة، وقد سبق موضوعه وتفصيله في الجزء والكتاب الثاني من 

ي كما يعلل ذلك ابن خلدون رحمه هللا:المنهاج، فهذا الشرط شرط تاريخي في حيثياته وفي مستنده القانون  

>إن الحكمة في اختصاص قريش بهذه الميزة أنها كانت صاحبة عصبية ومركز زعامة يعترف بها كل 

العرب، فكان تخصيص الشرع الوالية لقريش أدعى إلى انتظام الشمل واجتماع القلوب؛ وعليه، فمتى 

ة وأهلها إليه، فكلما وجدت تلك العلة تحقق وجدت العصبية لشخص ارتفع الخالف حوله، وسكنت المل

106هذا الشرط في واحد من الناس بصرف النظر عن جنسه ونسبه<  

 قال ابن حزم رحمه هللا:

>وذهبت الخوارج كلها وجمهور المعتزلة وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل من قام بالكتاب والسنة 

107قرشيا كان أو عربيا أو ابن عبد<  
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مرية فيه وكما بيناه في موضعه من الجزء الثاني أن الشرط القرشي ما هو إال قاعدة والحق الذي ال 

صرح االستبداد والملوكية والكسروية المناقضة لما نزل به القرآن، فهؤالء قوم بّدلوا من بعد رسول هللا 

لوا نظام الحياة صلى هللا عليه وسلم، ويقولون هو شرط من شريعة هللا تعالى وما هو من عند هللا؛ فهم بدّ 

والدولة واالجتماع الذي أسسه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده شرعة لهذه 

األمة ومنهاجا. أخرج عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه، عن محمد 

 بن زياد قال:

 >لما بايع معاوية البنه قال مروان: 

ر وعمر،سنة أبي بك  

 فقال عبد الرحمان )أي عبد الرحمان بن أبي بكر(:

108سنة هرقل وقيصر..<  

إن هذا الخروج والفسوق عن إهاب الحق ونظام منهاج اإلسالم، هذه المعاويتية أو المعاوية التي رضي 

بها وكرسها علماء عندهم علم التاريخ والكتاب، إنما هو تخلف ودرجة تعطيل لقانون وخاصة الميثاق، 

قانون وخاصة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقف اختيار صريح ورغبة عن الحق مهما كانت 

 المزاعم والتسويغات، وهللا تعالى غني عن العالمين.

فالمستنبط بالرد لثابت العلم وظاهر الحق، وبإنفاذ الجهد في تحري حقائق الوقائع التاريخية، ليضع 

من كيانها على قرب وجوار منحى الشيعة وزاوية موقعها، ونعني هنا  الخوارج وحدث الخوارج كانبثاق

بالتحديد والتعيين شروط الوالدة، وعلل الخلق التي تجمل وتختزل في سبب وعلة تغييرها وحقيقتها 

الموقف كفعل وكحضور. لكن ما يجب أن يسطر ويشهد به هو أن هذا الموقف وهذا الحضور كان على 

روق عن سكته الذي حرص فقهاء الكسروية ومحرفو التاريخ على ذكره مبتورا الحق وبالحق، وأن الم

عما بين يديه مقتصرين عليه، لم يحصل إال اضطرارا وجوديا وتكتليا، وبأية يافطة وفكر كان، بشرط 

التمايز عن اآلخر والجهة األخرى والفئة الباغية، التي كان المروق ردة فعل طبيعية لضغط عدوانها 

بغيها، والسكة هنا هي التمثيلية الواقعية والشهودية ولو االعتبارية لمسمى أهل السنة  وظلمها و

والجماعة، ولدورها ووظيفتها المحورية والشرعية في المؤسسة السياسية، كأهم إطار منتظم لكيان الدولة 

 والمجتمع اإلسالمي.

                                                           
11فتح القدير. تفسير سورة األحقاف  
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ته، فيأتي البغي ليقتلعه من إذن فالموقف والحضور كان هو الممثل للحق وكان هو السائر على سك

موضعه في الحق هذا ومن سكته، فماذا إذا ينتظر منه رد فعل ومواجهة بديهية، والذات هنا التي ستكون 

صاحبة الموقف ورد الفعل هي ذات جماعية تكتلية معنية أكثر من أي شيء قبله بالحفاظ على وجودها و 

 بالحد األدنى المنطبق هنا بالتكتل؟ 

ون كل شيء متاح وفي اإلمكان المتحصل به الحفاظ على االجتماع والتكتل، كل شيء وكل بالطبع سيك

 المقوالت، ولو في إطار الدين، من شأنها أن تعبر وأن تكون قطبا تمايزيا عن اآلخر.

هكذا سوف تتقمص الفئة الباغية، ولو على البعد التاريخي وبعد الواقعية التاريخية، التمثيل الذاتي لمسمى 

هل السنة والجماعة، ولم يبق في الواقع سوى رسم السكة واسمها، وضاع بين الجهتين التبني العملي أ

بها. يقول هللا عز وجل في كتابه المجيد:}وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم' بغيا 

(.12بينهم' ومن يكفر بآيات هللا فإن هللا سريع الحساب'{)آل عمران  

البغي الناجم عن تبدل في الفضاء والسياسة اإلسالمية الذي حصل أول ما حصل في الشام، والتبديل  هذا

هنا بيانا هو على معنى اللفظ الوارد في خبر وحديث استشفاعه عليه الصالة والسالم ألمته، حين يخبر 

البنيوي السنني والحق صلى هللا عليه وسلم بأنهم أو قوما منهم قد بدلوا من بعده، هو من حيث تفسيره 

نفسه التفسير البنيوي المفسر به النشأة األولى لتكتالت الفضاء المادي الكوني، كواكبه وأجرامه، نجومه 

ومجراته، لكن باختالف القيمة الوجودية. فشتان ما بين الخلق لبعث سريان الحياة في وجهة البناء الحق 

ساد والهدم . .  وكال الخلقين  سنة سريانهما وقانونهما والبغي على نقيض هذه الوجهة ال يبغي غير اإلف

واحد، مبدأه )صحيح كتابة الهمزة هنا ليس كما هو شائع على الواو( انتشار الموجة التغيرية عبر مجال 

 الفضاء ما لم يتم الحد منه قبل درجة معينة من االستفحال وبلوغ حجم من التأثير واالنعواج الفضائي.

ج لم يشذا في ظهورهما وتكونهما عن هذا القانون وهذه السنة، وكان مبدأ االنعواج كما فالشيعة والخوار

ذكرنا موقعه الشام، وجل الوقائع واألحداث في هذا الحيز التاريخي كان تأثيرا مستمرا وانتشارا لهذا 

ذا هو حجم العوج والتغير داخل إطار وجسم الفضاء. ولقد سبق القول بأن الدليل األكبر من غيره في ه

 الفئتين والجمعين المتقابلين في موقعة الجمل وفي صفين. 

هذا على جهة وبعد القوة وتعليل موازين قوى التكتالت ومناحي الصراع ومستوياته؛ والمفهوم الممثل 

مفهوم )البغي(.لهذا البعد مع الجوانب غير الظاهرة فيه هو   
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ن طائفة من الخوارج ما انفصلوا عن الجماعة >كان اإلمام الحسن بن علي رضي هللا عنهما يرى أ

وتشددوا في النكير على الحكام إال غضبا للدين ورفضا لجور الوالة من بني أمية، وكذلك حكم على 

 الظاهرة أهل المدينة والقراء الذين خرجوا على الحجاج صنيعة الغلمة ورمز الجور.

اهرة التطرف إلى نصابها النسبي من كونها وحكم اإلمام الحسن ومن رأى رأيه من أهل الحق ُيرجع ظ

109رفضا لواقع مكروه أغضب فتية مومنين على منكر ال يحتمل.<  

لكن ولألسف العظيم وأشدد بجرم من بغى على قوم حتى آل بهم المآل إلى الكفر نكاية بالبغي والبغاة، 

ن في مطلق األحكام. وظاهر وإنه لواقع مؤلم يحار الفكر ويعجز عن حسم الحكم فيه بالنسبة لعقل اإلنسا

 التاريخ والواقع تالوة قول الرحمان الذي نهى عن البغي وحذر من الردة والكفر بعد اإليمان:

}يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه' قل قتال فيه كبير' وإخراج أهله منه أكبر عند هللا' والفتنة أكبر من 

كم إن استطاعوا' ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو القتل' وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين

(.215كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة' وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون'{)البقرة  

فالمأساة )التراجيديا( الحقيقية ليست في الواقع وفي الحق كما هي الصورة التي ال تزال محمولة ويعبر 

، صورة محنة آل البيت عليهم السالم )هذا الدعاء مستمد من األصول، وال يجب عنها الشيعة إلى اليوم

تحييده وإسقاطه تمايزا عكسيا(، ولكن في الوصل الواقعي بمتضمن اآلية البينة هاته، ومن كل مظاهر 

البعد عن الحق والذهاب في تحقق التمايز عن اآلخر مذهبا بعيدا حتى يصل حال الكفر الصريح، فليس 

ساة القتل وهي وقتها شهادة ترجى عند هللا تعالى وفوز عظيم، وإن قتل الحسين رضي هللا عنه فقد المأ

قتل علي وعثمان وعمر وثلة من الصحابة رضي هللا عنهم أولئك المصطفين من ذي الجالل واإلكرام 

من العلم يزيح لصحبة خير بني آدم صلى هللا عليه وسلم؛ وهنا ال بد من التذكير بمعيار من الحق ونور 

 الغشاوة ويصحح الرؤية لذوي البصائر:

}وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل' أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم' ومن ينقلب على 

عقبيه فلن يضر هللا شيئا' وسيجزي هللا الشاكرين' وما كان لنفس أن تموت إال بإذن هللا' كتابا مؤجال' ومن 

نؤته منها' ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها' وسنجزي الشاكرين' وكأين من نبيء قتل'  يرد ثواب الدنيا

قتل معه ربيون كثير' فما وهنوا لما أصابهم في سبيل هللا وما ضعفوا وما استكانوا' وهللا يحب 

(144..144الصابرين'{)آل عمران  
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تجمعون' ولئن متم أو قتلتم إللى هللا  }ولئن قتلتم في سبيل هللا أو متم لمغفرة من هللا ورحمة خير مما

(.151-157تحشرون'{)آل عمران  

فالمأساة الحقيقية إذن هي ردة الفعل التي أدت إلى المروق وإلى واقع وحال الكفر بعد أن كانوا هم 

الممثلين الحقيقيين واالمتداد المباشر لموكب وخط الصحابة رضي هللا عنهم، ألنه لم يكن مع علي رضي 

عنه إال هذا الموكب وهذا الخط.هللا   

هكذا إذا ما نحن اخترقنا التعريف وتجاوزناه إلى ما تسميه األدبيات الرسمية تكريسا منها لتوجه وعالمية 

تابعة ووظيفية بالبدعتين التصنيفيتين للخوارج، فسوف نجد أن هذا الفكر في توجهه مقلوبا ضدا على 

لضيقة، ألننا سنجد فيما اعتبروه بدعتين، سنجد فيهما بالذات نفسه، وشاهدا ناقضا لغايته األدلوجية ا

 التعليل والتفسير التاريخي، المشخص للظاهرة حدثها ومآلها.

 فالبدعة األولى الحدث، حقيقته الموقف الحق والحضور بالحق.

 والبدعة الثانية المآل، المروق رد فعل تاريخي تمايزي في مقصده الحق ونتاج بغي وتغير محدث.

وليؤول إذن ويخلص التحليل إلى مسار المآل، تنآى فيه وتنقض عرى اإليمان عروة عروة كلما انتقضت 

أواصر الصلة واالرتباط بحرمات وشعائر اإلسالم، حتى لم يبق غير الطعن في الدين مادة التغاير عن 

في تاريخ األندلس اآلخر والواقع الحقيقي لهذا المآل..؛ يقول الدكتور أحمد بدر في كتابه: دراسات 

 وحضارتها من الفتح حتى الخالفة:

>.. أما في شمال إفريقيا فسنرى الخوارج يؤلفون دويالت خارجية صغيرة منعزلة، وسيزداد تطرف 

110بعضها حتى تصبح بعيدة كل البعد عن اإلسالم<  

صل هي التفسير وإنه مهما يكن من أمر فغلبة الشقوة وانجذاب التكتلية األرضية تصبح بعد أمد معين فا

وهي الحكم، ألن حقيقة ومعنى رد الفعل ولو على البعد التاريخي يفقد حقيقته ومعناه. ذلك وقد حذر 

 الشرع والكتاب المجيد من هذا الصنف من الفتن، وإلى هللا المصير. 

بيهسية وهكذا نجد أبرز ما يميز الفرق الخوارجية من المحكمة األولى والنجدات العاذرية واألزارقة وال

والعجاردة والثعالبة واألباضية والصفرية والزيادية هو ما ذكره وجاء على لسان الشهرستاني في ما 

 نصه:

                                                           
42. ص2الدكتور أحمد بدر: دراسات في تاريخ األندلس وحضارتها من الفتح حتى الخالفة. ط 
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>يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي هللا عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، وال 

مام إذا خالف يصححون المناكحات إال على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على اإل

 السنة حقا واجبا<

فما تمثله هذه الفرق إذا هو المسار من منطلق الحق:>يرون الخروج على اإلمام إذا خالف السنة حقا 

واجبا< لكن لينتهي بهم األمر إلى التموقع خارج السنة والطعن في الدين وتغيير حدود هللا وتكفير من هم 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي وعثمان وطلحة والزبير  بمطلق اليقين والعلم خير البريئة، صحابة

وعائشة وعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهم، وكفروا معهم عموم المسلمين وقالوا بتخليدهم في النار. 

ولئن كانت مسافات بعد هذه الفرق عن الحق متفاوتة ليست واحدة فحكمها المجمل واحد وهو مخالفتها 

ه وعن صراطه المستقيم.الحق وخروجها عن أهل  

، التكتل حول أشخاص الرجالكما أن أهم ما يميز هذه الفرق والتكتالت من الميزات الشخصانية، أي 

وذلك ما يدل عليه أعالمها وأسماؤها التي عرفت واشتهرت بها، مما يعني ويحكم باألرضية الخالصة 

ها وفسوقها، وتغيير حدود الشريعة واإليمان والمحضة لتكتالتها، ويفسر المسافة القريبة بينها وبين مروق

 ببعض والكفر ببعض.

 

العقد الثالثة في الحقيقة الشيعية -1  

قد رأينا إذا كيف أصبح عامل العصبية وصنفها الماهياتي من النزعات األرضية على قيمة سلبية نقيض 

بي عليه الصالة والسالم؛ القيمة التي مثلها في بداية وأول أمر اإلسالم ودعوته ونصرة بني هاشم للن

فالمنحيان متناقضان على هذا البعد المحوري؛ أحدهما على منحاه ودعوته والثاني مخالف لدعوة الحق 

وصاّد لمجالها؛ وليس الدين وقد اتخذ عندهم حقيقة ليست هي حقيقته سوى مادة تمايزية وتكتلية عن باقي 

هو كذلك النسق الذي تقوم وقامت عليه الشيعة خاصة  التكتالت، كل فرقة وشريعتها ونحلتها. وهذا النسق

في منطلقها ومآلها؛ فقد تولدت جراء بغي وتغير فضائي ذي أثر عميق في البناء اإلسالمي كردة فعل، 

مآل الشيعة فيه أبعد عن الحق، ذلك أن أمرهم لم يقتصر على التكتل حول األشخاص واألعيان من  إال أن

اية المطاف منزلة آلهة يعبدون. الرجال، بل أنزلوهم في نه  

إن الحكم والوصف القانوني للشيعة بالنسبة لدين اإلسالم ورسالة محمد صلى هللا عليه وسلم، وهذا لفظ ال 

يطلق تعبيرات شعرية بل هو معطيات ماثلة وواقع مشهود، يحاكي وصنف نسبة مذهب الروحانيات 
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بته إلى محور الكتاب والنبوة. فالصنيع والصلة المتعلق بأصحاب الهياكل والمالئكة المقدسين، نس

المتمركزة على شخص الحسين رضي هللا عنه في العبادة عند الشيعة، وهو منها براء، هو نفسه مسلك 

؛ ويقول محمد عابد الجابري: >أما الصابئة في تقديس المالئكة ومن يليهم تمثيال من الهياكل وما دونها

الذين نقلوا اإلمامة من اإلمام السادس جعفر الصادق إلى ابنه  -ميونأو الفاط -الشيعة اإلسماعيلية

إسماعيل وذريته، فقد ذهبوا بعيدا في باطنيتهم، فغرفوا من الفلسفة الهرمسية، ورفعوا أئمتهم أحيانا إلى 

112.<111مرتبة األلوهية  

فهذا هو البيان فيكون الشيعة أشد بعدا وضالال من الخوارج وإن كان نسق منطلقهما وعلة ظهورهما  

 وانبثاقهما نسق واحد وعلة واحدة.

لكن الحقيقة التي تفرض نفسها بقوة واألمر الملح والمثير، الذي بقدر أهميته بقدر اإلبهام الذي يغشاه 

وما هو قدر التداخل في ما هي الشيعة؟  عبير أكثر شيوعا سؤالويحيط به هو سؤال الهوية الشيعية، أو بت

 ما تدرك به وفي تحديدها بين الصدق والكذب، والصحيح وما هو غير صحيح؟

وما من شك أن مبررات هذا السؤال في مستوى الحقيقة أمر ال يحتاج إلى دليل، ذلك أن العنوان الحقيقي 

، وإنك ال تكاد تطرح وتتوجه بسؤال غموض والضبابية واللبسال والواقعي للشيعة والتصور العام لها هو

عن جهة ما حتى تداهمك عدد من التساؤالت تترى بخصوص جهات أخر، من جهة إلى جهة أخرى 

الذي ال يستثنى منه حتى من هم في هذا هو عنوان الشيعة تليها، تساؤالت تكاد ال تنتهي وال تتوقف. ف

ين. ومرجع هذا اإلشكال واإلبهام المركب، الذي هو محددة أو محدد سبب عداد المثقفين والعلماء والمفكر

 عدم طرحه رغم االدعاء بحرية الفكر وممارسته الممثل بالتبعية وبسقف البيئة، مرجعه وعلته األساس:

 أوال اللبس الحاصل في التفكيك والتحليل التاريخي، 

رجعياتية الضيقة، أو النسبية الم -والعامل الثاني هو الضيق المرجعياتي  

، الذي يحجز مكون التقية ثم عامل المكون التعتيمي كمكون تواجدي )أنطلوجي( ومنهاجي عند الشيعة،

 األشعة المعرفية الموضوعية الممثلة المباشرة للواقع وللحقيقة.

                                                           
، و'بنية العقل 8الفصل الحادي عشر فقرة و4من أجل تفاصيل أوفى عن اإلسماعيلية وفلسفتهم انظر 'تكوين العقل العربي' الفصل التاسع فقرة  

هامش األصل -العربي'، قسم العرفان الفصل األول والثاني
111  
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ى تفسير إنه من دون اختراق وتجاوز هذه الحواجز الثالثة ال يمكن الوصول أبدا إلى حقيقة الشيعة وال إل

المفارقات التي يعج بها الواقع السياسي المعاصر، مفارقة الحضور الفاعل في التاريخ للشيعي والغثائية 

المفعول بها كيفما شيء لمتبني السني، ومفارقة الكرامة للدولة وللمواطن اإلنسان والدول التي تصدر 

نادقها وهي تدعي أنها على أهل السنة بناتها ونساءها ببرامج حكومية لتعمل في حقول التوت ألوروبا وف

 والجماعة، ومفارقة السيادة واالستعمار السياسي واالقتصادي الفاضح في تعيين الحكومات ومن يحكمها.

إن إيران الشيعية اليوم، وبكل المعايير التقييمية، أثقل حضورا من العالم  العربي السني مجموعا؛ إيران 

وتوجيهية على إنسانها وأرضها، وجل الدول العربية تابعة تدور في فلك  الشيعية اليوم ذات سيادة سياسية

.مراكز توجيهية وسياسية، تبعية مهينة ألعداء هللا ورسوله وأعداء األمة وتاريخها  

 إنها مفارقات وتناقضات تحيلنا وتلزمنا سؤال الحقائق وسؤال المسميات والمفاهيم:

 هؤالء هم الشيعة، نعم .. 

السنة؟ وهؤالء هل هم  

؛ وهذا هو إشكال الغصب للحقائق واألحداث واألسماء.سؤال التفكيك التاريخيهذا هو   

للصحب الكرام إلحداث البغي التاريخي العظيم ليقلع موكب االمتداد  معاوية بن أبي سفيان يأتي من الشام

لي رضي هللا عنه أهل الحق، الممتد عن النبوة وعهد الخلفاء؛ فهذا الموكب لم يكن يمثله سوى فئة ع

والجمع الذي واكبه والتف حوله. والسنة ليست نسبا قوميا وال جنسية، وإنما هي امتداد لنهج الحق ومسار 

والشيعة في التعريف المجمع عليه هم مشايعو علي وجماعته الداعون بدعوته هذا الموكب بالذات؛ 

والجماعة.. والسائرون على خطه الذي كان المنطبق بخط الصحابة وأهل السنة  

تمت اإلزاحة واإلقالع عن السكة، واحتكرته الفئة الباغية والباغون برصيدها الشرعي، وحدث للشيعة ما 

 هو أشد وأعظم مما حدث للخوارج، ضلوا عن الحق وزاغوا زيغا عظيما. . .

يعة فهذا هو كنه اإلعضال ومكمن اإلشكال، وهذا هو اللبس الذي ال زال مصاحبا ومصادرا صورة الش

 وحقيقتها.

التي توجد بكليتها وتتحد في موجهاتها بشروط  عنصر المرجعية وهنا نجد أنفسنا أمام العنصر الثاني،

مسمى السنة، التواجد الذي هو اليوم، وكما أشرنا إليه سابقا، أهم ميزاته فقدان السيادة والتبعية الخادمة 

عة وذكرا لألمة وشرفا وعزة.لآلخر، في أقصى التعارض مع الجوهر الحقيقي للسنة شري  
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إن النسبية المرجعية ال تعني وال تقتصر في ماصدقها على صنف واحد، صنف العلماء الشرعيين 

والحقل الممثل بهم، بل أيضا األطياف الفكرية المنتمية تاريخيا لألمة، باختالف أصولها ومشاربها 

فنسبة هامة من مكونات الفكر التاريخي التكوينية المتحكمة والمحددة لسلوكها ولتواجدها الفكري. 

والسياسي مستمدة من الفكر الكولونيالي واالستشراقي، الذي يكفي تعيينا ومعرفة لصبغته االضطالع 

 وقراءة كتابته لتاريخ )المغرب العربي( الوسيط.

 إن إشكال الحقيقة الشيعية إذا يرجع إلى هذه العقد الثالثة:

ارها التابع للروافد التكوينية.ومنظعقدة النسبية المرجعية -1  

األولية الموضوعية )نسبة للموضوع(، وهي في الوقت عقدة التقييم عقدة التقية: حاجز الرؤية -2

 االستعدائي الهدام.

المفتاح األول لكل اإلشكال،ألنها تخرج الخبء وتستجلي باطل اإلسنادات عقدة التفكيك التاريخي: -3

الفاعل والعظيم في كيان األمة وفي تاريخها، وتخصيصا وتعيينا اسم )السنة( اإلسمية ذات الخطر والثقل 

 المكافئ تاريخيا وعلميا لحقيقة اإلسالم والسير التاريخي على ضوء الكتاب وشرعته ومنهاجه.

فالبيان ركن في وجوده  فاألسماء هي مرتكزات اإلدراك والوعي عند اإلنسان ككائن تصوراتي فكري،

وجود، واللغة هي حاملة لعالمه وتصوراته ولقواعده ولقوانينه. وهذا بالضبط هو التفسير وحقيقة هذا ال

على أكمل الوجوه التوافقية في اقتران الميزان بالبيان، اتصال في الكنه الحقيقة والجوهر، واتصال متسق 

 في التصور فحسب على مستوى قيام العلم واإلدراك المنتظم على األسماء:

القرآن' خلق اإلنسان علمه البيان' الشمس والقمر بحسبان' والنجم والشجر يسجدان'  }الرحمان علم

والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وال تخسروا 

(7..1الميزان'{)الرحمان  

نتم صادقين' قالوا }وعلّم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن ك

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم' قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم' فلما أنبأهم بأسمائهم قال 

(32..30ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون'{)البقرة  

ير:ليعقبه على وصل مرتب قوله تعالى العليم القد  
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(.33}وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين'{ )البقرة  

فمن هذا االتصال في بيان الحق المنزل من السماء مشكاة العلم المطلق، منه يستنبط المكون وتثبت 

در القوة والقدرة في تسخير الماهية البيانية وسلطان الكلمة في العلم الذي هو المولد بناموس الحق لمصا

الكون وطبقاته الوجودية، وهذا هو الذي ينبغي ويتطلب النظر فيه في الدراسات التأصيلية لألفكار 

العلمية، وليس االقتصار على السرد التأريخي وكأننا قد أحطنا وألممنا بالمعرفة وبعلم الحقيقة الكونية 

 كله.

لبشرية وأصباغه في عالقته بمحور النبوة والكتاب فإن ما وإذا كانت الشيعة تحمل كل مكونات شريط ا

منه ركبت بدءا والنقطة التي كان منها خروجها هو متعلق وسر قوتها واستمراريتها. وكذلك هو المتعلق 

لكل القومات السياسية في أول اندفاعها. وها هنا في هذا المفصل تظهر التمثيالت التكوينية للظاهرة 

ا وطابعها المفارقاتي، الذي قد يرد إليه تفسير الحقيقة الشيعية وإشكال عالقتها بالواقع؛ الشيعية في شاكلته

وبالتالي تعليل مكونها المعتم والهدام، مكون التقية، ألن التعتيم ال يكون مكونا منهاجيا إال استعداء وعالقة 

مفصل نلفي لها تعبيرا في تناقضية مع الواقع من حيث هو شروط وحقائق ومعطيات. هذه الصورة لهذا ال

نص وكلمة  للشهرستاني رحمه هللا وأجزل له عنا الثواب في عرضه وتعريفه لفرقة المختارية إحدى 

تفرعات الكيسانية أصحاب كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، كتب الشهرستاني عنهم 

 يقول:

زبيريا، ثم صار شيعيا وكيسانيا؛ قال >المختارية: أصحاب أبي عبيد الثقفي؛ كان خارجيا، ثم صار 

بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين علي رضي هللا عنهما. وقيل ال، بل بعد الحسن والحسين 

رضي هللا عنهما. وكان يدعو الناس إليه، وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته، ويذكر علوما مزخرفة 

ة على ذلك تبرأ منه، وأظهر ألصحابه أنه إنما نمس على بترهاته ينوطها به. ولما وقف محمد بن الحنفي

 الخلق ذلك ليتمشى أمره ويجتمع الناس عليه.

وإنما انتظم له ما انتظم بأمرين: أحدهما انتسابه إلى محمد بن الحنفية علما ودعوة، والثاني قيامه بثأر 

ذين اجتمعوا على قتل الحسين<الحسين بن علي رضي هللا عنهما، واشتغاله ليال ونهارا بقتال الظلمة ال  

والصورة نفسها نجدها حين يعرض للرزامية أحد فروع الكيسانية حين يقول عن أبي مسلم الخراساني 

 صاحب الدولة ما نصه:
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>فبعث إلى الصادق جعفر بن محمد رضي هللا عنها: إني قد أظهرت الكلمة، ودعوت الناس عن مواالة 

إن رغبت فيه فال مزيد عليك. فكتب إليه الصادق رضي هللا عنه: ما بني أمية إلى مواالة أهل البيت، ف

 أنت من رجالي، وال الزمان زماني.

 فجاء أبو مسلم إلى أبي العباس عبد هللا بن محمد السفاح وقلده أمر الخالفة<

وكذلك حين ذكره للجعفرية من اإلمامية المنتسبين أو المدعين االنتساب إلى جعفر بن محمد الصادق 

حمه هللا فيقول عنه:ر  

>وهو من جانب األب ينتسب إلى شجرة النبوة، ومن جانب األم ينتسب إلى أبي بكر الصديق رضي هللا 

عنه. وقد تبرأ عما كان ينسب إليه بعض الغالة، وبرئ منهم ولعنهم، وبرئ من خصائص مذاهب 

لول والتشبيه. لكن الشيعة بعده الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة، والبداء والتناسخ والح

تفرقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا وأراد أن يروجه على أصحابه فنسبه وربطه به، والسيد برئ من 

 ذلك ومن االعتزال، والقدر أيضا<.

هاهنا إذا لزمنا من مقاصد الموضوع والدراسة أن نسطر على النسق والخاصة الوظيفية  التاريخية 

في عالقة االستبداد كفكر سياسي في توظيفه للحدث الخوارجي رغم محدودية هذا  المستمرة المشتركة

األخير في مقاييس الحجم واألبعاد التاريخية، وفي عالقة الشيعة وتوظيفها لألصل التاريخي في ظهورها 

تنة وانباثقها كمناصر آلل البيت ولالمتداد التاريخي األول الممثل لركب وموكب الحق حتى آن حدوث الف

والبغي ومن بعده االجتثات عن سكة المسار؛ وليس االختالف في هذا التوظيف إال من جهة السلب 

 واإليجاب.

هذا هو ما عنينا به أو ما يجلي حقيقة اإلشكال المتصل بالتفكيك التاريخي بغاية تحديد وضبط الحقائق 

ر هي القراءة الرسمية واالعتبار العلمي التاريخية الممثلة في المفاهيم والمسميات التي تبقى في واقع األم

للتاريخ بعالته، بقربه وبعده عن حقيقة األشياء وعن الحق. وهذا التلبيس واإلشكال ال زال ساريا مفعوله 

المحرف للحقائق وأثره مستمرا إلى يومنا هذا، إن لم يكن قد زادت حدته واشتد أوار فتنته التي ال نفع 

العلم والجهلة أقرب الناس للفتنة وليس يتلبثون بها إال يسيرا، وبالطبع ألعداء  فيها إال للمستبدين وأدعياء

ومما يزيد األمر سوءا وتعقيدا بالنسبة لهذا األمة الذين هم أولى بالمواجهة والممثل الحقيقي للعدو. 

الشيعي،  اإلشكال أمران وعامالن اثنان، أولهما التقية الذي تقاسم عليها أهلها، وهذا مرتبط بالداخل

والثاني النسبية المرجعياتية الضيقة التي يحد من موضوعية وسالمة رؤيتها السقف والتوجيه المسبق 

 للتفكير وبالتالي لألحكام سواء القيمية أو الوصفية.
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           .                . .  

األبواب  تطرق الشهرستاني للكالم والحديث عن الشيعة في الفصل السادس من الباب األول من

المخصصة ألرباب األديان والملل وأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، الباب الذي خصه للمسلمين، وذلك 

 بعد أن عرض في فصول كال من المعتزلة والجبرية والصفاتية والخوارج والمرجئة.

م يميل هذا ولئن جاء قوله عنهم: >وهم خمس فرق: كيسانية وزيدية وإمامية وغالة وإسماعيلية؛ وبعضه

في األصول إلى االعتزال وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبيه< فإن هذا القول مخالف لما قاله هو 

نفسه وذكره من خبرهم وما ورد عنده من متعين أوصافهم وخصائصهم وأقوالهم؛ فيبقى هذا القول غير 

خاطئا ال ينطبق بالحقيقة وال  مطابق للواقع ومنافيا للحقيقة بحيث لو اقتصر عليه أعطى تصورا ال محالة

 يمثلها.

إن المعلوم الثابت هو أن كل الفرق الشيعية وشبه الفرق هي تكتالت رجالية وشخصانية تتركز حول 

رجل وشخص واحد معين مستثناة الزيدية التي انطلقت مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

على امتداد مؤكد محفوظ؛ لكن بعد موته لحقت طالب رضي هللا عنهم، منطلقا متصال بأصل الدين 

الفروع بباقي الفرق في إجماعها واتفاقها على مخالفة الحق والدين لمجرد حدث البغي وتمكن سلطان 

 البغاة، اآلخر النقيض في الخط السني، وادعاء تبنيه بعد إزاحته ما كان أصله الحقيقي واالمتداد.

ضية، وباستثناء الزيدية في منطلقها وأمرها األول فالفرق الشيعية هكذا وبفعل هذا االرتداد، فعل النقي

وشبهها أضحت على حقيقة الكفر الصراح، المفرق للدين والمغير ألحكام التشريع، وادعاء للنبوة 

 األلوهية والوقوع في تأليه الرجال واألشخاص.

الحنفية منهم، نجد باقي الفروع  وهكذا نجد على غرار المختارية الفرع األول للكيسانية وتبرؤ محمد بن

؛ فالفرع الثاني الذين هم الهاشمية؛ فمنهم عبد هللا بن عمر الكندي الذي اقد ضلت عن الحق ضالال بعيد

ادعى النبوة واأللوهية، فعبده أتباعه وكفروا بالبعث والقيامة. والفرع الثالث البيانية أتباع بيان بن سمعان 

ي بن أبي طالب رضي هللا عنه. والفرع الرابع من الكيسانية الرزامية الذين التميمي القائلين بألوهية عل

 أنكروا الشريعة وكفروا بالتنزيل، وظهر فيهم من ادعى األلوهية.

أما الزيدية فجميعهم طعنوا في الصحابة رضي هللا عنهم، ومن كان هذا أمره فما الطعن فيهم حقيقة إال 

هذا الطعن المفضي للزوم الحكم بالكفر هم اإلمامية الذين منهم  طعن في الدين. وأبلغ وأشد ما بلغه
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اإلثناعشرية الممثل التعاصري في إيران اليوم الذين سنعرض لهم بعد حين بخصوص الحيثيات والقرائن 

 المستصدرة للحكم.

 أما الغالية أو الغالة فمنهم السبئية الذين ألهوا عليا رضي هللا عنه.

 ويقول عن اإلسماعيلية:

>اإلسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن اإلثني عشرية بإثبات اإلمامة إلسماعيل بن جعفر، وهو ابنه 

 األكبر المنصوص عليه في بدء األمر<

>وهم يقولون: نحن اإلسماعيلية ألنا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا اإلسم وهذا الشخص، ويعنون به 

ن يقولون بإمامة موسى بن جعفر أخيه، وهو موسى إسماعيل ابن جعفر الصادق، عكس الموسوية الذي

الذي أظهر اإلمامة زمن هارون الرشيد لتنتهي حياته في السجن مسموما على  173الكاظم المتوفى سنة 

 يد يحيى بن خالد البرمكي.

 وبعد موته:

لي بن > فمنهم من توقف في موته وقال ال ندري أمات أم لم يمت؛ ويقال لهم الممطورة؛ سماهم بذلك ع

 إسماعيل، فقال: ما أنتم إال كالب ممطورة.

 ومنهم من قطع بموته، ويقال لهم القطعية.

 ومنهم من توقف عليه وقال إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة؛ ويقال لهم الواقفة<

لإلثناعشرية قال: هوبصدد عرض  

مامة بعده في أوالده >إن الذين قطعوا بموت موسى الكاظم بن جعفر الصادق وسموا قطعية، ساقوا اإل

 فقالوا:

اإلمام بعد موسى الكاظم ولده علي الرضا، ومشهده بطوس؛ ثم بعده محمد التقي، الجواد أيضا، وهو في 

مقابر قريش ببغداد؛ ثم بعده علي بن محمد التقي، ومشهده بقم؛ وبعده الحسن العسكري الزكي؛ وبعده 
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وهو الثاني عشر. هذا هو طريق اإلثناعشرية في إبنه محمد القائم المنتظر الذي هو بسر من رأى، 

< 113زماننا  

وغالبية اإلمامية متفقون على سوق اإلمامة إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد بن علي زين 

 العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما.

بعد اختالف. ثم اإلثناعشرية أوالء اختلفوا في كل درجة إمامية اختالفا من   

وعن ضاللهم البين وتخبط قولهم بالغيبة وما يلزمون به من ذلك من الحكم في سفه عقولهم وكفر أحوالهم 

 يقول المؤلف رحمه هللا ويتسائل متعجبا ومنكرا:

>ومن العجب أنهم قالوا: الغيبة قد امتدت مائتين ونيفا وخمسين سنة، وصاحبنا قال: إن خرج القائم وقد 

ربعين فليس بصاحبكم؛ ولسنا ندري كيف تنقضي مائتان ونيف وخمسون سنة في أربعين طعن في األ

 سنة؟ 

وإذا سئل القوم عن مدة الغيبة كيف تتصور؟ قالوا: أليس الخضر وإلياس عليهما السالم يعيشان في الدنيا 

 من سنين ال يحتاجان إلى طعام وشراب؟ فلم ال يجوز ذلك في واحد من آل البيت؟

: ومع اختالفكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة؟قيل لهم  

ثم الخضر عليه السالم ليس مكلفا بضمان جماعة، واإلمام عندكم ضامن، مكلف بالهداية والعدل، 

 والجماعة مكلفون باالقتداء به واالستنان بسنته، ومن ال يرى كيف يقتدى به؟

ة في الصفات متحيرين تائهين. وبين فلهذا صارت اإلمامية متمسكين بالعدلية في األصول وبالمشبه

اإلخبارية منهم والكالمية سيف وتكفير؛ وكذلك بين التفضيلية والوعيدية قتال وتضليل؛ أعاذنا هللا من 

 الحيرة.

ومن العجب أن القائلين بإمامة المنتظر، مع هذا االختالف العظيم الذي بينت، ال يستحيون فيدعون فيه 

له تعالى}وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى أحكام اإللهية، ويتأولون قو

عالم الغيب والشهادة{ قالوا: هو اإلمام المنتظر الذي يرد إليه علم الساعة؛ ويدعون فيه أنه ال يغيب عنا، 

 وسيخبرنا بأحوالنا حين يحاسب الخلق، إلى تحكمات باردة، وكلمات عن العقول شاردة.
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لقد طفت في تلك المعاهد كلها            وسيرت طرفي بين تلك المعالم           

فلم أر إال واضعا كف حائر                على ذقن أو قارعا سن نادم           

 أسامي األئمة اإلثني عشر عند اإلمامية:

والتقي والنقي والزكي والحجة المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضى 

 القائم المنتظر<

هكذا فالموثوق تاريخيا والثابت من االمتداد المتصل ليس هو الصورة المرئية التي تمثل مدرك الشيعة 

 وتصورها لدى اآلخر بالنسبة لحقيقتها ومجالها المنغلق المغشى والمعتم بالتقية.

من طرف الشيعة، حقيقة معتمدة سلوكا ومنهجا، لها األثر وهذا منا إدالء لما يمثل حقيقة التبني للتقية 

وكامل التأثير في الصورة المقدمة والممثلة للشيعة، صورة هي لألسف مخالفة للحقيقة، صورة عنوانها 

 إخفاء الحقيقة ومنافاة صدقية التعامل مع اآلخر، وانتهاج سلوك المغالطة في هذا التعامل.

من كتاب )أوائل المقاالت(  131ما نقلوه عنه في هامش الصفحة >يقول عالمتهم الشهرستاني على

منشورات مكتبة التراث اإلسالمي: -هجرية1403المطبوع في بيروت عام   

لذلك أضحت شيعة األئمة من آل البيت تضطر في أكثر األحيان إلى كتمان ما تختص به من عادة 

نزيهة كانت الشيعة تستعمل التقية وتحافظ على أوعقيدة أو فتوى أو كتاب أو غير ذلك.. لهذه الغايات ال

وفاقها في الظواهر مع الطوائف األخرى، متبعة في ذلك سيرة األئمة من آل محمد وأحكامهم الصارمة 

حول وجوب التقية من قبل؛ التقية ديني ودين آبائي، ومن ال تقية له ال دين له، إذ أن دين هللا يمشي على 

114سنة التقية<  

(:175\2ي في كتاب الرسائل )ويقول الخمين  

>ومنها )يعني التقية( ما شرعت ألجل مداراة الناس وجلب محبتهم ومودتهم... ومنها التقسيم بحسب 

المتقى منه، فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين باإلسالم، سواء كانوا من قبل السالطين أو 

وثالثة من فقهائهم وقضاتهم، ورابعة من عوامهم...  الرعية، وأخرى تكون من سالطين العامة وأمرائهم،
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ثم إن التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافق للعامة، كما لو فرض أن السلطان ألزم 

 المسلمين بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره<

(:142\2ويقول الخميني كذلك في الرسائل )  

ت صحة العمل الذي يؤتي به تقية سواء كانت التقية الختالف بيننا >وليعلم أن المستفاد من تلك الروايا

وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين واإلفطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي 

 كالوقوف بعرفات اليوم الثامن ألجل ثبوت الهالل عندهم<

ا عند الخميني عندما يقول بكل وضوح:ويرد التأكيد على التقية حتى كأنها المنهاج، يأتي هذا صريح  

(115\2>ولوال التقية لصار المذهب في معرض الزوال واالنقراض<<)الرسائل)  

فهذه أدلة تكفي ونصوص ثابتة بمصادرها، وإنه ليكفي أن يكون عندهم أهل السنة بمثابة العامة وهم 

قولهم: )عندهم(.المراد في قولهم وتعبيرهم:)بيننا وبينهم( ما يعود عليه الضمير في   

كما أن موقف اتخاذ التقية شرطا وإطارا وجوديا ال مجال بحال للمحيد عنه كأنها الدين عندهم واالعتقاد 

الراسخ في محوريتها منهاجا وسيرة حتى ظهور القائم يحكم ويبث في حكمه حسما وتقريرا أن الشيعة 

اقلة لحقيقته.  >ينقل عالمتهم آية هللا موضوع معتم الكيان، ليس يخرج منه حزم األشعة المعرفية الن

منشورات  244\1 –الحاج ميرزا محمد تقي األصفهاني في كتابه )مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم 

اإلمام المهدي قم( عن تفسير علي بن إبراهيم القمي في قوله تعالى:}فمهل الكافرين أمهلهم 

(: 17رويدا{)الطارق  

وفي شروط  115م لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس<لوقت بعث القائم فينتق

اليوم ينضاف إلى إشكال التقية كحاجز معتم دون الوقوف على ما هي الشيعة من داخلها وواقعها، 

ينضاف إليه إشكال قد يفوق التقية سلبية وتحريفا ونيال من صحة األحكام بخصوص ثنائية السنة 

شكال مرده أن شروط الرؤية في حد ذاتها واستقالال عن موضوعها يبقى محددا وركنا والشيعة، هذا اإل

أساسا في سالمة الرؤية وسالمة حيادها الواقعي والموضوعي. لكن ولألسف الواقع غير ذلك وهذا الواقع 

 وهذه الشروط هي صلب اإلشكال اليوم، اليوم الذي أصبح فيه أكثر مما مضى للكلمة ولإلعالم أثره

وخطره الكبير، ال سيما أن االستبداد إنما يعني اليوم التحكم في الرأي وفي إنتاج األحكام، ولو كانت هذه 
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األحكام متصلة بصميم وجوهر االعتقاد واألساس المعرفي الذي يقوم عليه سلوك وتوجه المؤمن 

ي.والمسلم، والعلماء اليوم هم مؤسسة نظامية محتَضنة مما بيناه في الجزء الثان  

 أين اإلشكال إذا؟

إننا قد تبينا حقيقة الشيعة، أجل، إن مخالفتهم للحق ظاهرة وأقوالهم هي للكفر أقرب منها لإليمان، هذا 

صحيح، وليس من ذوات أقوالنا ومجرد هوى أحكامنا، وإنما لثبوت الدليل بالحق، وما ينبغي لنا أن نأتي 

كان. فهذا صحيح... أمرا ونحن ننهى عنه، ال ينبغي أن نظلم أحدا أيا  

لكن هذه الدول التي تدعي أنها تمثل السنة، ما حظ الحقيقة في هذا االدعاء وما حظ السنة وحقيقة 

السنة في حياتها وسلوك مجتمعاتها، إنها ألبعد وبمكافئ القيمة عن الدين وأهله  وحقيقته من بعد 

ة  تدور  دورانا انجذابيا من فرط الهوان . إنها ليست سوى كتلة وكتالت متناثرة أقطارا مقاطعاتيالشيعة

والضعف في الفلك األمريكي، صاغرة ولسان حالها يقول: هذه مجتمعاتي وهذه أموالي سائلها وجامدها 

افعلوا بها ما تشاؤون، شرذمات من بقايا مجرمي التاريخ والمرتزقة بكرامة األمة ودينها حتى، وهم 

عية بأنهم حماة الدين، وإن هذا لهو سّي ومثل القسم الكاذب يستغفلون الشعوب ما قبل العلمية الصنا

 إلبليس لعنه هللا في دعواه االهتمام والنصح.

إن الواقع والشهود والحكم العلمي في موضوع الدول المدعية سنية أنها تكتالت أرضية محضة، قانون 

لمركز المعادي إليران، ال على تواجدها تكتلي انجذابي كلي حول المركز الغربي واألمريكي تعيينا؛ هذا ا

الغرب؛ وهذا ما يبرزه بقوة التقابل  -شيعة، ولكن على المحور والبعد العالئقي اإلسالم -بعد عالقة سنة

: قطب أمريكا وإسرائيل ودول السنة في مواجهة قطب حماس المتضاد والقطبي الذي ال يحتاج إلى بيان

 واإلخوان المسلمين وحزب هللا وإيران.

يسعى له اإلعالم الرسمي في قلب الصورة، وتزييف حقائق الواقع، الذي هو المسير الحقيقي  إن ما

لإلنسان وللشعوب في كل أمر وشيء من تواجدها، سياسة واقتصادا وائتمارا بالحق الذي نزل من 

ته السماء، والذي ال ريب في السؤال عنه في يوم قريب مجموع له الناس،   تزييف صورة الواقع وحقيق

شيعة، وكونه يتهدد  -بتحويل وجعل الصراع التواجدي مع اآلخر في تقابل وصراع ومواجهة سنة

الوجود التاريخي للسنة؛ إن هذا الصنيع والمسعى الذي ال يفتر وهو عمدة أمرهم، ال يمثل إال أداة ويافطة 

ام الذي قال فيما أنزل كاذبة خاطئة، ليس ألصحابها ذرة من اإليمان الحق والوجل من ذي الجالل واإلكر

من الحق ال ريب فيه:}ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر' كال سوف تعلمون ثم كال سوف تعلمون' كال لو 

تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم'{)سورة التكاثر(، ومن 
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ان ممن يستأثرون بكلية أموال عيال هللا العزيز الوهاب، الذي لم يكفه القرآن واعظا ولتمييز حقيقة اإليم

خلق الناس سواسية فجعل ذلك قانونا وشرعة في الدين الحق دين اإلسالم، من لم يفقه هذا من الكتاب 

وسنة الرسول األمين صلى هللا عليه وسلم وسيرة أكرم الناس بالتقوى الخلفاء الراشدين، وخوفهم 

من يجوع وآخر من يطعم، من وتر هذا العلم واليقين فهو في موضع مقول المغفل وزهدهم، فكانوا أول 

 ال يحميه القانون الذي عندهم وكما يقولون.

.               .              . 

العنصر الثالث الممثل بدوره لعامل النسبية في المرجعية والمحدد سبقا لزوايا األحكام وسقف المقول؛ 

من خالل تحليل نقدي لمقال جاء على أتم المناسبة موافقا لغرضنا ومستوفيا موضوعا هذا العنصر نقدمه 

لدراستنا، المقال هذا بقلم السيد نور الدين الزاهي صدر في العدد السابع والعشرين لليومية 

بعنوان: السنة والشيعة...أو حرب النظائر. وهذا نص المقال: 116المغربية:)أخبار اليوم(  

جون ماري دومناخ عصرنا الحالي بكونه عصرا تكراريا ومحاكاتيا)ميميتيكيا(. لم >يصف الفيلسوف 

ينتج عصرنا هذا مفاهيم كبرى جديدة. بل يكتفي بتكرار المفاهيم: البديل المقترح لمفهوم الحداثة هو ما 

وهو عصر ليبرالية أو الليبرالية المتوحشة... وقس على ذلك. -بعد الحداثة. وبديل الليبرالية هو النيو

 محاكاتي بحكم السيادة الكبيرة لحروب الهوية وهيمنة سؤالها القاتل داخل الفضاءات الفكرية والسياسية.

وبما أن الكل، يضيف نفس الفيلسوف، يجهد نفسه لتحقيق وإنجاز هويته الخاصة، فإنه ال يصادف سوى 

ختالف وتالقي المختلف، آخرين لهم نفس الهاجس والمحفز والغاية. وبسبب ذلك عوض أن يتأسس اال

يصادف الكل نظيره الذي يشبهه ويحاكيه، والذي قد يبدو داخل الخطاب أنه عدوه ونقيضه. هي ذي 

 حكاية الحروب القديمة والجديدة بين الشيعة والسنة، وقبلها بكثير حكاية اقتتال اإلخوة األعداء.

لكون الشبه يثير ويؤجج نعرات مع صراع النظائر يتعطل كل شيء، وتشتد العداوة ال لسبب سوى 

 الصراع التي قد تصل حد القتل والتصفية.

يعتبر األنتروبولوجي روني جيرار المحاكاة أصال للعنف الرمزي والمادي القاتل، وهو ما جعل في رأيه 

أديانا وأعرافا وقوانين كثيرة تالحقها بالمنع والتحريم. تخرج المحاكاة الواحد من أحاديته وتحوله إلى 

وكيفيات الحفاظ عليها. ضعف أو نظير، وهو ما يفجر ويعلن بعنف سؤال الهوية الخالصة والطاهرة، 
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هكذا يسطر كل طرف الثوابت المقدسة لهويته، ويشكل حدود موطنه وحراس حدوده باسم التهديد 

 الخارجي الواقعي أو المفترض.

تتوحش الهويات وتفقد االختالفات أبصارها ال لسبب سوى لكون األمر يتعلق بنظائر هم في األصل 

وصراعات السلطة إلى أعداء. فمن هم الشيعة؟ ومن هم السنة؟الشرعي توائم، وحولهم مسار التاريخ   

لن نلجأ في سياقنا هذا إلى كتب الفقه الشيعية والسنية إلغراق القارئ في مبتغيات الفقه وحيله في القفز 

على ما يجب الفصل فيه، بل نستعين بالعلوم االجتماعية وبعلمها التاريخي. يكشف المؤرخ حيل الفقيه 

الملتوية التي يحلو له أن يتيه فيها لكي يتحاشى القول الفصل مع مر األيام، يقول المؤرخ  ويعري دروبه

عبد هللا العروي، ينمو الكالم في هللا ويتفرع، بينما الكالم في شؤون البشر، في السياسة والمجتمع يخبو 

نترك الفقيه في ويذبل، مع أنها األصل واألساسي. ولذلك يؤكد نفس المؤرخ وينصح بأنه علينا أن 

متاهاته ونعود إلى الواقع القائم في زمنه لنطرح مجددا وبوضوح تلك األسئلة التي عمل هو وغيره منذ 

 قرون على تجاهلها. إنها الدعوة الفعلية إلى التاريخ النقدي.

 في كتابه: السنة واإلصالح، يفحص عبد هللا العروي وضعية أهل السنة بجرأة ونقدية نادرتين، مثلما

يعرض وضعية الشيعة بكل موضوعية ونقدية، مثلما يضعهما وجها لوجه منذ أن برزا على ساحة 

: كل ما نقوله عن التراث السني، سلبا أو إيجابا، يقابله 132التاريخ. يقول عبد هللا العروي في الصفحة 

 الشيعي، إذ األصول واحدة والمنهج واحد والمصطلح واحد.

تناسين بحقائق تاريخية ثالث، يعرف الكل أن القرآن نزل على فترات زمنية يذكر العروي الناسين والم

وصلت حد عقدين من الزمن. كان متفرقا ولم يجمع ويؤلف إال بعد مدة ال تقل طوال عن األولى. سيرة 

النبي )ص( المعتمدة اليوم لم تحرر إال بعد مرور قرن على تاريخ جمع القرآن. واألحاديث المتعلقة 

وأعمال النبي لم تصنف بكيفية تجعلها في متناول القضاة والوعاظ إال بعد مرور قرن آخر على بأقوال 

 تأليف السيرة، وبناء على ذلك يتساءل المؤرخ:

أي نص كان الناس يقرأون بالفعل طول الثالثين سنة التي تلت الهجرة في مساجد المدينة وفي غيرها  -

 من األمصار البعيدة؟

وى عن أقوال وأفعال النبي )ص( طوال القرن األول، ال في دمشق أو مكة، بل في أي حديث كان ير -

 المناطق النائية مثل أرمينيا والمغرب؟
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على أي سند كان يعتمد الخلفاء واألمراء والقضاة طوال القرون الثالثة األولى عند الفصل في  -

م على طول وعرض مملكة توازي النزاعات الكبيرة والصغيرة التي كانت تعرض بين المسلمين وغيره

 مساحتها امبراطورية الروم؟

أسئلة ال يمكن لغير المؤرخ إثارتها واإلجابة عنها، ومن ثم إرساء فعل التذكير كفعل تاريخي. فكيف إذن 

 تشكل كل من الشيعة والسنة؟ وكيف دبروا صراعاتهم في غياب النصوص المرجعية الموحدة والمدونة؟

يط في كتابه )الفتنة( ما طرأ مباشرة بعد موت النبي )ص( فيقول أن الثالثين يشخص المؤرخ هشام جع

سنة األولى عرفت قتل صحابة وازنين، مثلما ستعرف أيضا انقسام النخب القارئة إلى فرق ومذاهب 

ثالثة متصارعة. فالخوارج هم من عرفوا أصال بالقراء، وهم فرقة ال تعترف بصحبة النبي )ص( أو 

ر كاف لتولي السلطة، فالجماعة يجب أن تحكم باسم هللا وكتابه. ثم أهل السنة وهم الفئة بالشرف كمبر

التي تشكلت من األخيار واألشراف وأصحاب النفوذ الذين يفضلون أن تحكم الجماعة باسم هللا وباسم 

ص( الشرف والنبل. وأخيرا الشيعة وهي الفئة التي تشكلت ممن ال يتصورون أن تورث سلطة النبي )

وهي واحدة ال تتجزأ، روحية وسياسية، إال كما تورث الطبائع والعادات، أي داخل البيت وحسب 

 العرف، وقد أورث النبي )ص( سره لعلي.

إنها الفرق األولى التي ستتصارع ألجل السلطة، لكن التاريخ سيحسم األمر لصالح السنة، وبذلك 

لسنة، أي كيفية تطبيق النص األصلي على سيفرضون فهمهم للنص، وبسلوكهم وآرائهم سيضعون ا

الواقع البشري المتحول. ستواجه السنة بتأويالت الفرق األخرى. وسيضطر هؤالء في النهاية إما إلى 

 االنفصال واالنعزال، وهو ما حصل للخوارج، أو العمل على تأسيس سنة موازية، وهو ما قام به الشيعة.

ال يعارض الشيعة فكرة السنة؛ بقدر ما يتشبثون بسنة مخالفة. : 131يقول عبد هللا العروي في الصفحة

 أما الخوارج فإنهم ال يرضون بأية سنة وبأي تقليد مستقر ومتراكم.

بهذه الكيفية يؤكد عبد هللا العروي غير ما مرة على أن اختالف الشيعة والسنة ليس في السنة في حد 

األسس ومبررات شرعية فرض التأويل والفهم من ذاتها، وال في األصول والمنهج والمصطلح، بل في 

جهة، وبشرعية االنفراد بالسلطة من جهة أخرى. وإذا ما كان أهل السنة قد استطاعوا دحر الخوارج 

فإنهم لم يستطيعوا ذلك مع الشيعة. فهذا المذهب سار في التقوي، وبعد إخفاقاته في الوصول إلى السلطة 

قوة خفية مؤثرة. يرجع العروي سبب ذلك إلى التطرف النظري لهذا  احتفظ بجاذبية ال تنكر جعلت منه

المذهب واتساق مواقفه، وكذا للضغف والتخاذل الذي ظل يميز أتباعه ويسمهم بالتردد بين العجز والتقية 

 من جهة، واالنتهازية والظهور من جهة ثانية.
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خ وإلى اآلن ال صلة لها بالشرع ويعيش السنة والشيعة وضع النظائر بامتياز، وحروبهم عبر التاري

وحيله، بل بالسياسة والسيادة، لذلك فإنهم، حسب المؤرخ، يمكرون بمكر التاريخ. فالسنة باسم فترة 

وجيزة ومسطحة يطلبون من التاريخ أن يتوقف عند الحد الذي رسموه. لقد قيل كل شيء فما فائدة 

 التكرار؟

قل وما يجب تفكيره من جديد.. في هاته الحالة يلجأ السنة إلى في هذه الحالة يظهر التاريخ مكرها ما لم ي

مكر آخر: ال يمكن اكتشاف حركة التاريخ إال تحت ضغط دنيوي ينعت في الغالب بأنه تهجيد تاريخي. 

نفس األمر ينطق به لسان الشيعة: ال نبي بعد النبي، وقد أورث سره لعلي بن أبي طالب، إذ نص على 

لك السر ذريته جيال بعد جيل، فال مجال لمخالفة قانون الشرع والطبيعة، فالحق خالفته. وعلي أورث ذ

يورث والسر كذلك. وبذلك فأصحاب اإلرث والسر هم المرجع الفصل في أمور الدنيا والدين. وهم ال 

 يفعلون سوى تشريع مخزونات السر المحفوظ، ال تجديد وال عقل، وال علم؟

ات هو العامل األساسي في كل حروب الشيعة والسنة، وكذا في تكرارها هذا االنطواء المتبادل حول الذ

بنفس العدة الرمزية والشرعية، سنة تضاهي سنة، تقليد يواجه تقليدا، محافظة تحارب محافظة، وكل 

طرف يعلن حدوده الحمراء التي ال يجب االقتراب منها. يقول عبد هللا العروي: لم يعد اليوم مبرر ألي 

يعد هدفنا التبشير بالقناعة، الظرف التاريخي يفرض علينا فرضا أن نغامر ونتقدم في كل تحذير، لم 

 الحقول الملغومة<

 

من حقائق بادئ ذي بدء، ونحن في إطار ال يجمعنا فيها إال العلمية، ينبغي أن نذكر صاحب المقال بأن 

أستاذيته، فذلك من شأنه إعدام الذات العلمية، أي شرط حقيقتها كذات مفكرة هو عدم مطلقية اآلخر في 

.الخاصة العقلية والتفكيرية لهذه الذات  

إن المادة التي على منوالها نسج النص وتشكل حقيقة وكائنا فكريا هي تحديدا لفظة وإسم )النظائر( 

بصيغتها الجمعية، والتي خالف صيغة المفرد شاع وكاد أن يقتصر استعمالها في القاموس العلمي 

ئي، حتى حق اعتبار ورودها خارجه مجازا واقتباسا. فالنظائر هي الذرات المتساوية عدد الفيزيوكيميا

اإللكترونات، مما يعني تماثال في الخاصيات الكيميائية، ألن هذه األخيرة تمثيل خاصاتي لتماس الذرة 

ن وغطائها الخارجي، غطائها اإللكتروني الخارجي، لكنها تختلف على مستوى النواة المكونة م

البروتونات والنوترونات، وبالضبط في عدد هذه األخيرة، أي النوترونات، مما يعني اختالفا على 

 مستوى الخاصيات الفيزيائية.
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إذا نقلنا هذا المعنى بنسق علمي إلى حقل األنتروبولوجيا واالجتماع وحقل حركته الذي هو التاريخ، فإن 

أن العالقة ليست محاكاتية، وإنما عالقة جواهرية صورة النظائر بهذه الدالة هو وجود جواهري، وب

اختالفية اختالفا نوعيا وخاصا. فالمحاكاة في هذا المعنى الوارد في النص هي سعي تواجد، أما النظائر 

 فهو وجود وليس سعيا في التواجد، ألن الجوهر والشيء ال يخلق ذاته ونفسه.

فة عنها في التمثيل والتعبير، بل هي صنف قراءاتي كذلك فالمفاهيم الحقة للظواهر، وليست بنفس المسا

. وإذا كانت قوانين الظواهر التاريخية سننية، فهذه المفاهيم من مثل ما بعد الحداثة أو لهذه الظواهر

الليبرالية المتوحشة ال تعني في التقييم أو المعيار المنطقي للتاريخ سوى ضعف اإلنسان في علمه وفهمه، 

في التاريخ وفي مسار هذا التاريخ الذي يسير به في مسالك حضارية، ال طاقة وال  وبالتالي في تحكمه

قبل للتنبؤات وللعلم المستقبلي لإلنسان أن يعلم بها وبطبيعة مادتها الحضارية سلبا وإيجابا بالنسبة 

 لإلنسان.

ط يكمن اإلشكال نعود هنا إلى حيز مصداقية الوصل بين السنة والشيعة ومعنى النظائر، وها هنا بالضب

التاريخي والتصوري. فأما بالمعنى التاريخي للنظائر فيجوز إسناد هذا الوصف وهذه العالقة التي 

يرادفها تعبير التوأم الذي ورد في المقال، غير أنه باالعتبار الشرعي والديني ال يصح البتة، ألن الوحدة 

اطع التاريخي بالمحور الممتد عبر خط أو االشتراك في األصل الشرعي أو األصول ليس إال في التق

السنة والخلفاء الراشدين، أي ليس في جواره التماسي الذي ال يمثل في وجود الشيعة إال الجوار الزمني 

األول، والذي ما فتئ أن أصبح نقضه، بمعنى مناقضته، تعبيرا تمايزيا عن اآلخر الذي صادر االنتماء 

 واالنتساب إليه.

فقول العروي وغيره بوحدة األصول عند السنة والشيعة قول خاطئ ومردود،  ليهمن أجل هذا وبناء ع

علته التباس وخلط الكائن بما كان؛ بل وعلى البعد التاريخي أمكن اعتبار انطالقة التواجد الشيعي مع 

 المفارقة التماسية المناقضة لهذه الوحدة في األصول.

 -الطبعة الثانية-54ص -أوائل المقاالت -لمفيد في كتابه >يقول شيخهم محمد بن محمد النعمان الملقب با

بيروت، ما نصه: -ط الكتاب اإلسالمي 21إيران، وص -تبريز  

>إن األخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختالف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين 

117فيه من الزيادة والنقصان<  

                                                           
124ص -ال ننخدع 
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ط. األولى  1/44-ملقب بالفيض الكاشاني في )المقدمة السادسةوفي )تفسير الصافي( للمولى محسن ال

بيروت/لبنان(: -مؤسسة األعلمي للمطبوعات -1272  

>المستفاد من جميع هذه األخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السالم أن القرآن 

بل منه ما هو خالف ما أنزل، الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى هللا عليه وسلم، 

ومنه ما هو غير محرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها 

لفظة آل محمد غير مرة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، وغير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب 

118المرضي عند هللا وعند رسوله صلى هللا عليه وآله<  

(:1/242-بيروت -( و)ط. األعلمي1/371ويقول الطبرسي الشيعي اإلمامي)  

>وليس يسوغ مع عموم التقية التصريح بأسماء المبدلين وال الزيادة في آياته... فحسبك من الجواب عن 

 هذا الموضع ما سمعت فإن شريعة التقية تحظر التصريح بأكثر منه<

االمتداد لمحور الكتاب والنبوة الممتد من آدم عليه السالم، فهل للكافر هذا القرآن.. وهذا الكتاب الذي هو 

هذا وقد نزل من  به ومن يطعن فيه نسبة وصلة بهذا المحور واألصل، وهل له حقيقة بقية من إيمان؟..

 الحق والقرآن العظيم قوله عز وجل الذي ال معقب لحكمه:

تاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل' ومن }يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل  ورسوله والك

(.135يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا'{)النساء   

وهي ثاني أصول الدين واألحكام، فهذا قول محمد  وأما بخصوص عالقة الشيعة بالسنة البيانية للكتاب،

طبع إيران(: 272ص‘‘)كذبوا على الشيعة‘‘الرضوي في مؤلفه   

>ولو أن أدعياء اإلسالم والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السالم التبعوهم ولما أخذوا أحكام دينهم عن 

 المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل<

مذاهب المنسوبة لهؤالء العلماء واألئمة األجالء لم تتشكل إال من بعدهم وهم براء من صنيع والحق أن ال

الذين وظفوا هذه المذاهبية في شر وظيفة وسيء مآل من تفرقة األمة، واإلسالم إنما هو بالجماعة 

رقوا واختلفوا (،}وال تكونوا كالذين تف103والوحدة:}واعتصموا بحبل هللا جميعا' وال تفرقوا'{)آل عمران

(  ، وإن كان من داع في درس من 105من بعد ما جاءهم البينات' وأولئك لهم عذاب عظيم{)آل عمران
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الدروس ضرورة في توضيح الفصل والفرق ما بين الحقيقة واالصطالح والعرف في البيان فهذا أوضح 

الموضوع من التسميات المثال وأجاله إبرازا في انفصال حقائق الجواهر عما هو تام االتصال في 

 والتعريفات. وأمر المقلدة فحسب التقليد في الداللة على جهلهم.

ها هنا نصل إلى نقطة أخرى وموضع من مواضع الخلل والتلبيس في بيان عبد هللا العروي، كما نقل، 

 وبالتالي طبعا على مستوى تبعاته في القول والتفكير، فهو يقول ويفوه يتلفظ بالتالي:

رض الشيعة فكرة السنة بقدر ما يتشبثون بسنة مخالفة. أما الخوارج فإنهم ال يرضون بأية سنة >ال يعا

 وبأي تقليد مستقر ومتراكم<

إن هذا ليرى ضربا من ضروب السفسطة بل هو من أمكر المسالك عند السوفسطائيين في  هدم سالمة 

فشطر من البناء التفكيري وصورته القولية بناء القول والتفكير من غير استشعار عند المتلقي باالختالل. 

أسس وبني على السنة كلبنة اصطالحية شرعية، ثم غير بعيد يعطى للفظ محموال آخر، محموال معجميا 

أوليا، وهو غير مقبول هنا ألن األصل في البناء أوله الذي به أقيم وعليه تأسس. فالسنة قاموسا تاريخيا 

سساتي وشرعي واحد. السنة هي العمل باالمتداد التاريخي القانوني وسياسيا هي حقيقة واحدة وجوهر مؤ

للكتاب والسنة. ومن معاني الحق ما دل على الثبات والديمومة، وما عالقة أوالء وهؤالء بالسنة إال بقدر 

 ما يحققون من قانونها المؤسساتي في تواجدهم واجتماعهم التاريخي والحضاري.

ي ال يشوبه ما يشوب المرجعيات النسبية الضيقة األفق مما يخرم الحقيقة فعلى هذا التحديد العلمي الذ

العلمية يتم تحديد هوية السنة والشيعة. وهو تحديد داخل مرجعية مهيمنة وكونية قادرة على تفسير 

 التاريخ ووعائه الكوني بتركيباته كلها التي سلف البيان المجمل لقانونها التفسيري و خطوطها العريضة.

السنة باعتبار هذه المرجعية المحتضنة أو على األقل في حدود وقصارى اإلمكان التوافقي مع قوانين إن 

الفلك ومجرات الفضاء والشمس والقمر، ترتبط وتتصل وجوديا بالشرع والفقه؛ وأي امتهان لهذا الحيز 

عيد كل االصطالحي الشرعي ال يدل سوى عن نزوع مرجعياتي وتحجر هو عن العلمية وصبغتها ب

البعد، ويدل عن منظار بزاوية جد ضيقة تحجز من بداخلها عن إمكان حر وتحول دون أفق منفتح في 

 الرؤية.

فبعيدا عن أي معيار وميزان علمي، ومن غير أساس يبنى عليه، يتم التساؤل لغاية التعبير عن هذا 

لتطرف ما استطاع إلي ذلك النزوع، وبنزعة غير الواثق بنفسه، فال يلمس لها قيمة سوى بالتمرد وا

 سبيال، تطرفا يتجسد في المخالفة المثيرة بهكذا تساؤل وباألصح تلفظ:
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 >فمن هم الشيعة؟ ومن هم السنة؟

لن نلجأ في سياقنا هذا إلى كتب الفقه الشيعية والسنية إلغراق القارئ في مبتغيات الفقه وحيله في القفز 

م االجتماعية وبعلمها التاريخي. يكشف المؤرخ حيل الفقيه على ما يجب الفصل فيه، بل سنستعين بالعلو

 ويعري دروبه الملتوية...أن نترك الفقيه في متاهاته..<

 >.. وحروبهم عبر التاريخ وإلى اآلن ال صلة لها بالشرع وحيله بل بالسياسة والسيادة..<

الفلسفياتي والفكرياتي، إن هؤالء الذين ال يتورعون، أو باألصح ال يجدون ألنفسهم ورعا، وبوهمهم 

وقصورهم عن األسباب المشروعة إلكساب ذواتهم كينونة علمية حقيقية ومستقلة عن الترديد االقردي 

الحقير والعبودي في واقعه ألقوال وعبارات بذاتها صادرة منهجيا عن المفكرين والمؤرخين المتباكين 

المسيحي المزورين للتاريخ من أمثال ش.  على مسيحية الشمال اإلفريقي المبررين لالستعمار الغربي

، وإن كان مريدوهم ال يدركون ذلك أنطلوجيا وقد ال يستشفون ذلك في قراءاتهم.. ألن 119أندري جوليان

 المريد سالك للطريقة ال يسأل وأنى يرجى لمن به صمم أن يستقل بسؤاله الهوياتي والوجودي؟

يرجون للكتاب المنزل من السماء وقارا من أن يصبغوا  إن هؤالء الذين ال يتورعون من أن يقرنوا و ال

ألفاظ هاهنا الشريعة وقاموسها بألفاظ ترى للحكماء المميزين بين الخبيث والطيب والحسن والقبيح بأنها 

، ألن الفقه بالذات هو علم ، هؤالء يستحيل وهمهم جهال مركبا ال مطلق الجهل، بل جهل وجوديمبتذلة

مر والخلق، من ذات مشكاة قانون المادة ومطلق الوجود، وهو الذي بموجبه الشرع، والشرع وجه أل

يسبح به كوكب األرض في عباب الفضاء  وكينونته وسلطانه على مفاهيم سقراط وديكارت وابن خلدون

بسرعة حول نجمها أربعة وعشرين كلم في الثانية تحمل على ظهرها أوالء الذين يجادلون في هللا بغير 

. الجهل الوجوديدى وال كتاب منير، تحملهم وأكثرهم ال يدركون، بضاعتهم الجهل المركب، علم وال ه

وبالنسبة للتوقير الذي هو من خصائص الفالسفة حقا وفقهاء العلم الوجودي ننصح هؤالء بالرجوع إلى 

قير في كتيب "الطريقة" لديكارت وقراءته قراءة تحليلية واعية، والوقوف على حقيقة وموضع هذا التو

 ذكر المقدس ومفردات وتعبير العقل المشرب حقيقة الوجود.

أما عن الشبهة أو الشبهات التي قد يكفي لوصف حقيقتها كلمة وتعبير صاحب المقال: >يذكر العروي 

الناسين والمتناسين بحقائق تاريخية ثالث< تعبير االنسياق بغير شخصية تواجدية تفكيرية، فهذه الشبهات 

إسالميين. من ثمة ال غرابة أن يأتي بها العروي، فهو عنهم -وظيفا عند المستشرقين والضدهي األكثر ت

أخذ، وفكره محوريا موروث صبغتهم؛ وأيضا ال عجب أن يسلك مريدو الزاوية الجاهلية المهجنة المسماة 
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بالعلمانية، تلبيسا مقصودا على األقل في استمرارية اإلسم والصفة المصادرة ضدا على الحقيقة والعقل 

ألنهم أبعد عن العلمية في األسئلة الفلسفية المصيرية، ال عجب أن يقولوا بقولهم ويسلكوا مسلكهم 

 وطريقتهم.

وهنا نذكر بما نزل من الكتاب الذي يصل السماء باألرض منذ أن كان اإلنسان والتاريخ، ما نزل مفصال 

انه بعد الرسل:قرآنا عربيا تذكرة لئال يكون للناس حجة على هللا سبح  

}ما يجادل في آيات هللا إال الذين كفروا' فال يغررك تقلبهم في البالد' كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من 

بعدهم' وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه' وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم' فكيف كان 

(.4-3عقاب'{)غافر  

آتاهم' كبر مقتا عند هللا وعند الذين آمنوا' كذلك يطبع هللا على }الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان 

(35كل قلب متكبر جبار'{)غافر  

(54} إن الذين يجادلون في آيات هللا بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إال كبر ما هم ببالغيه'{)غافر  

هم عند ربهم إال مقتا' }هو الذي جعلكم خالئف في األرض' فمن كفر فعليه كفره' وال يزيد الكافرين كفر

وال يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إال خسارا' قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون هللا أروني ماذا 

خلقوا من األرض أم لهم شرك في السماوات' أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه' بل إن يعد الظالمون 

(.40-32بعضهم بعضا إال غرورا'{)فاطر  

(100لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا' ويجعل الرجس على الذين ال يعقلون'{)يونس }وما كان  

إن استفهام عبد هللا العروي وتساؤله عن المرجعية القانونية لالجتماع اإلسالمي، بل وعلى حد قوله 

، وتعبيره: عن الكتاب الذي كان بين يدي الناس في المدينة ومكة وغيرهما من األمصار في بالد اإلسالم

وعن بيان هذا الكتاب، ويعني بذلك السنة، وعن وجود وتحقق هذه األصول في الفترة األولى التي جعلها 

 تمتد مؤسساتيا إلى ثالثة قرون..

هذا االستفهام عند العروي هو دليل حاسم يثبت الحكم بالضيق والحجر المرجعياتي ليس فحسب في 

 موضوع المفكر فيه، بل في ذات عقل التفكير.
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لم يك ولن يكون أبدا مجرد وضع السؤال دليل سداد الفكر ودليل كينونة فكرية وفلسفية، بل إدراك  إنه

، لتكون كفاءة وطاقة تحديد قيمتي السلب حقيقة المشروعية هو الشرط األول وعتبة هذه الكينونة

عطياتية واإليجاب للمشروعية من بعده تبعا لدرجة موضوع التساؤل، وهي باألساس ناظمة ثنائية م

 معلوماتية ومعيارية عقلية منطقية.

في وضعنا وحالتنا هاته المفارقة ظاهرة في كون الموضوع موضوعا تاريخيا سننيا، أي ما فوق السطح 

الزمني الكرونولوجي المحدود والمقتصر على ربط الوقائع بزمكانها، ليصبح التاريخ مجموعا مفهوماتيا 

على حدود وقدر اإلمكان، االستيعاب الذي ال يحصل وال يتم إال منتظما ومعبرا عن قراءة مستوعبة 

بالخطوط والرسوم الحاملة لهذا التاريخ المعبر عنها في عموم البيان بالسنن، واألداة أو المنظار فيه هو 

 المعيار العقلي والمنطق.

عليه وسلم ليس بدعا  فإذا ثبت وعلم بالبرهان الوجودي حقيقة محور الكتاب والنبوة، فإن محمدا صلى هللا

من الرسل، ورسالة السماء المثبتة بأقصى وأعلى مستويات البرهان تكفي حجاجا مع معطى الراسخين 

في العلم من علماء أهل الكتاب هودا ونصارى، أي معطى علمهم مطلق اليقين بثبوتية محور النبوة 

سواه واضطلع عليه أم جهله مما هو والكتاب، الذي هو عندهم، سواء علمه عبد هللا العروي ومن دونه و

جاهله، أوثق مصدر لعلم التاريخ. وآية هذا المعطى هو ارتكاز دليل الحق عليه في قوله وبرهانه العلي 

 الحكيم:

(.127-124}وإنه لفي زبر األولين' أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل'{)الشعراء  

 كما يقول عز من قائل:

تاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون' هل ينظرون إال تأويله' يوم يأتي تأويله }ولقد جئناهم بك

يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 

(52-51الذي كنا نعمل' قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون'{ )األعراف  

قوله تعالى}جئناهم{ يعود على بني آدم مطلقا في المجال الوجودي الذي بشحنته انبثق فالضمير في 

الكوجيتو الديكارتي، المجال الذي ال بناء وال بنية لخطوطه إال بالحي القيوم، الحقيقة األسمى في الفلسفة 

ض العلماني في الدرس الفلسفي الغربي وفي العرالحقيقة المحتجزة والمعتم عليها  اليونانية، وهي

 وباألصح الجاهالني المستجهل للبريئة، عرضه لتاريخ الفكر اإلنساني واليوناني خاصة.
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إن أهم وأبرز االستخالصات والنتائج الذي بلغها اإلدراك الفلسفي بالمعنى القويم للفلسفة كونها تفكرا 

تائج في مسار األفكار حكيما ال مجرد أقوال شعرية وهيامات بعيدة عن معنى الفكر حتى، أهم هذه الن

والحقائق والمتوصل إليه عبر وسيط العلوم التقنية والدراسة الطبيعية للبعدين الفيزيائي والبيولوجي 

، منبثق القدرة والخلق هو العلم للوجود بما هو في قاعدة كينونة متجسدة وفضاء كوني إطار، هي أن

عة وجودية، فهي بمثابة شحن وجودية في والتجلي الواضح هو أن الكائنات ال توجد إال بخطوط وأش

مجال وجودي؛ وبهذا يفسر ضمنيا ويوضح هذا المدى للقدرة. فعلم هللا جل وعال الذي به خلق هو الذي 

به سبحانه قدر ويقدر؛ وبالتالي يصبح التساؤل عن التحقق وبلوغ الرسالة وانتشارها تساؤال معبرا عن 

حقيقة وواقع الفكر اإلنساني السائر في معراج معرفة الحق جهل عظيم بحقيقة الوجود وعدم مسايرة ل

دون توقف؛ فالعلم الموقن كون هللا تعالى عليما قديرا مثبت لهذا الحكم. وهو سبحانه الحي القيوم الذي 

أعطى للبروتون اللبنة األساس للكون عمرا يتجاوز األس الثاني والثالثين لعشرة أي مائة ألف مليارمليار 

ليكفل له استمرارية وقيام بنائه، ولوال هذا الشرط المقدر تقديرا النحلت المادة وانهار هذا  مليار سنة

البناء واختفى أثره كأن لم يكن، وهاهنا نتلو قوله تعالى الذي سبق حلمه غضبه وغلبت رحمته عقابه 

 الرحمان الرحيم:

ا من أحد من بعده' إنه كان حليما }إن هللا يمسسك السماوات واألرض أن تزوال' ولئن زالتا إن أمسكهم

(41غفورا'{)فاطر  

}تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا' الذي له ملك السماوات واألرض ولم يتخذ 

(.2-1ولدا ولم يكن له شريك في الملك' وخلق كل شيء فقدره تقديرا'{)الفرقان  

الذي أنزل الكتاب وبعث رسوله صلى هللا عليه وسلم  فاهلل تعالى الذي خلق الكون وكفل استمراريته هو

ليكون للعالمين نذيرا، فجعل القرآن مجيدا بالغا خطابه ما بلغ الليل والنهار، وتكفل جل وعال بحفظه 

ال ينظرون  موكان هللا عزيزا حكيما. فما أمر هؤالء إذا إال أن ذهبت التبعية بملكة التفكير عن قلوبهم، فه

بينات في آفاق المعرفة التي ال ذرة للفقه وال للعقل وال مسحة للفلسفة والتفكر الحكيم دونها. لهذه اآليات ال

وهذا الذي أوجب بالحق الفلسفي ذاته وما الفلسفة إال تحري الحقيقة والقول بها، الحكم على محمد عابد 

انحفاظ الحق في حفظ  الجابري بعمه الحقائق الوجودية حين تقرر في عقله ومبلغ فلسفته مشروعية سؤال

القرآن، وهذا قوله بالحرف: >إذا كان من الممكن فعال أن تكون هناك آيات ضاعت، فإنها ستكون من 

القرآن المكي، ألن اإلسالم في المرحلة المكية عاش عشر سنين من االضطهاد أدت إلى هجرة الرسول 

وف قد فرضت صعوبات كبيرة والمسلمين نحو المدينة في ظروف صعبة، والبد أن تكون هذه الظر

في"تهريب" صحائف القرآن نحو المدينة .. وبالتالي فإذا كانت هناك أشياء ضاعت، فيجب أن تكون من 
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القرآن المكي الذي يتضمن سورا طواال .. لكن ال أحد يتحدث عن آية أو سورة أو أي شيء ضاع من 

سالم يعاني من تلك الظروف القاسية، فلماذا القرآن المكي. فإذا كان القرآن المكي لم يضع منه شيء، واإل

سيكون الضياع من القرآن المدني الذي نزل في عهد الدولة، عهد االستقرار. منطقيا يجب أن يكون 

 العكس..

.. أما احتمال الحذف المقصود آلية أو آيات فإن مثل هذا القصد، إن وجد، ال يمكن إال أن يكون قصدا 

120سياسيا..<  

رابي في الخطاب الذي يتغيى أسلوب اإلضراب فيبث الشك المنافي للتقرير بتورية على هذا النسق اإلض

هو نفسه الذي يرى في النسق  -ورد الكيد إال بما يليق به من اللفظ -مستوى المنطق وإيحائية لفظية خبيثة

ثم يتم الرد الشيعي الجمعي، حيث يتم العمل على نشر هذه الشبه التي ليس من بعدها إال الكفر الصريح 

من طائفة منهم على نحو ال يتوافق وال هو بما ينبغي أن ترد به، كما هو واضح في رد آية هللا خميني 

ه( 'فصل الخطاب في تحريف كتاب رب األرباب'، يقول آية هللا خميني:1320على كتاب النوري )ت  

وال عمال وإنما هو إيراد  >لو كان األمر كما توهم صاحب فصل الخطاب لكان الذي كتبه ال يفيد علما

روايات ضعاف أعرض عنها األصحاب تنزه عنها أولو األلباب من قدماء أصحابنا ... هذا حال كتب 

، وال تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها 121روايته غالبا كالمستدرك

إال أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب  بالهزل أشبه منه بالجد، وهو رحمه هللا شخص صالح متتبع،

والعجائب وما ال يقبله العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكالم النافع. والعجب من معاصريه من 

أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا حتى ما وقع مما بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك 

    123<122األرض؟

والجابري، وكنا دوما ننوه بجهوده وقصديته الفكرية، وكنا نرجو من هللا تعالى أن يهديه إلى المنحى 

األقوم فيصبغ الجهد بصبغة نور الحق فيهدى للنجاعة الفلسفية الحقة ال المحرفة والمؤدلجة والمهجنة 

و من حيث أراد التميز كان في بالدعائم التكوينية اإللحادية الالسقراطية يقينا، وقد سبق الكتاب عليه فه

ذلك تقييم بنائه في نقد العقل العربي واإلسالمي المستهدف بالحقيقة، لقد تبين بكل وضوح ضالله 

وقصور منظاره وفلسفته في قواعد بنائه الموجهة، خاصة الموجه المنظمي للغنيمة، لقد أبى الحق إال أن 

                                                           
09-01ص-48مواقف  
120  

كتاب للنوري 
121  
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حقيقته حين ظن له عقله، وسولت له نفسه، والنفس  يتجلى الجابري بنفسه إلى العقل السقراطي، فظهرت

أمارة بالسوء، مشيرة له بالسبق والتميز وبقاء الذكر وليكن ما يكون في جناب الحق، ظن له عقله 

وسولت له نفسه عن قصور في أفق الرؤية واإلبصار بالحقائق الوجودية المهيمنة التي كان يوقن بها 

لتميز في القول تميزا في الشهرة، ولكن زلة عظيمة ما بعدها في معيار ديكارت نفسه، هذه المرة لم يجد ا

التفكر والفحص الحقائقي قصورا وضالال، فهو، أي الجابري، لم يدرك ولم يتأن حتى يدرك ويبصر بأن 

أسباب النزول ما هي إال بعد من األبعاد األرضية، وهذه األخيرة ليست محصورة في األحداث التاريخية 

ة، فالحق مطلق نوره، وهو أوسع من أن يحاط بإطار أرضي تاريخي، وباعتبار مخلوقاتي جد التنزيلي

ضئيل، وهذا من ناحية اإلدراك والتصور الوجودي هو نفسه علة المشبهة والمجسمة في سؤال الصفات 

المنشأ وهو كذلك علة نفاة الرؤية على المطلق من النشآت الوجودية، فاإلسقاط ليس هو الحقيقة والمدرك 

المخلوق ليس إياها، بل إن هذا متوافق ومعجزة اختراق القرآن الحكيم لهذا المجال األرضي لثالث 

وعشرين سنة. فهذا الذي ذهل عنه الجابري وقال من بعده من الضالل ما قال. وهنا ال مندوحة من 

عالى:}الم' ذلك الكتاب ال التذكير بالمبدإ والشرط األساس في علم الحق دراسة وتفسيرا هو قوله سبحانه وت

ريب' فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون صالة ومما رزقناهم ينفقون' والذين يؤمنون بما 

أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هو يوقنون أولئك على هدى من ربهم' وأولئك هم 

(4..1المفلحون'{)البقرة  

لت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون' }إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وج

الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا' لهم درجات عند ربهم ومغفرة 

(4..2ورزق كريم'{)األنفال  

(21-27}والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون'{)المعارج  

النور والتصور الصحيح لألمر الجلل هو الذي عبر عنه عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد قيل فحقيقة 

 له إنا نراك تذكر عندك الجنة والنار فال يكون فيك من الخوف ما يكون حين يذكر عندك الموت أو القبر؟

ام العظيم الذي إن تقدير هللا العظيم حق قدره والتصور الحق للحق يوجب الخوف والوجل من هذا المق

تشيب له الولدان، والجابري يقول ويعبر عن منظاره للوجود الحق وللقرآن العظيم الذي يزعم أنه أنهى 

مساره التفكيري بدراسته، الجابري يقيم عقله ومحدود تصوره على أدق ما يكون التقييم وأوضح ما يكون 

ملك الموت أن يأتيه فليأت. أبهذا  التصوير في قوله في معرض لقاء صحافي معه أنه آنها إن أراد

المنظار وصلفه، وبهذا الموقع والحظ من الحقيقة الوجودية ومن عظم هذه الحقيقة يمكن أن يفسر القرآن 
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العظيم؟ ال وهللا إنه لنور ال يؤتى إال للمؤمنين حقا الذين إذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وهم من 

اليقين السقراطي بأن عذاب ربهم غير مأمون. ذلك وقد ارتأينا أن عذاب ربهم مشفقون، والذين يوقنون 

نخص بالرد على هذا الكتاب للجابري الذي لم يرجع فيه إلى العقل وال إلى العلم استقالال، فذلك أقوم 

 قيال، وأوفى بحسب ارتجاج الردود من المغرب إلى المشرق مقصدا وغاية.

     

مق من حق التفكير المستقل وبقية من حياة وقدرة استنباط، ونحيلهم وإننا نذكر هؤالء مما ال زال به ر

 إلى ما به يتحدد موضع السؤال، إلى هذه الحقائق الثابتة والمعطيات:

الصفة العلمية والتعليمية لمصعب بن عمير رضي هللا عنه بالمدينة في المرحلة المكية  وقبل التأسيس  -1

 للدولة اإلسالمية.

رسول الكريم صلى هللا عليه وسلم من شتى القبائل وربوع الجزيرة العربية.الوفود على ال -2  

المكون والمادة المرجعية الفقهية والقانونية التي يلقنها ويعلمها كل طالب علم من بعثه عليه الصالة  -3

 والسالم لمعاذ بن جبل رضي هللا عنه إلى اليمن.

رخميدس وحقيق االتصال التاريخي، ذلك أن ما كما أننا بخصوص المؤرخ نهيب به أن يعمل خاصة أ

بلغنا وما بين أيدينا ما كان ليبلغ إال باستمرارية وحفظ متصل. وما أحوج العروي وجمع مريدي الزاوية 

الحق، التعرض وتالوة ما أنزل  يالكولونيالية بالتعرض ولو آنا وجوديا قد يكون به خالصهم األنطولوج

خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم هم أطفال ثم هم اليوم في الضاللة وعين  هللا ذو العزة والجبروت الذي

 الجهل، ويحسبون أنه مفكرون، ليقرأوا وليعوا البيان العلي الحكيم:

(1}ق' والقرآن المجيد'{)ق  

(.22-21}بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ'{)البروج  

.              .                . 

كان هذا جردا للمركبات التشكيلية في تصور الحقيقة الشيعية، التي بإدراكها والوعي بنظمتها ينحل 

الغموض الذي يغشاها وتنجلي العتمة التي تمنع وتحول دون الرصد الكافي لضبطها. ولئن كان اختراقنا 

ن وحدة المصطلح للتقية أتى بسبيل على معبر دحض مقالة العروي وتفنيد بأوسع النظر ما في ظنه م
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والمنهج واألصول، فإننا بقصد إثبات هذه الصورة من جهة الحقيقة سنركز ونسلط الضوء أكثر على ما 

.وراء الجدار تحديدا، برصد االعتبار الداخلي، اعتبار الشيعة لآلخر  

>يقول المال محمد باقر المجلسي، والذي يلقبونه بالعلم العالمة الحجة فخر األمة، في "بحار 

(":320\23ألنوار)ا  

اعلم أن إطالق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين واألئمة من ولده عليهم السالم 

124وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار<  

( باب 201\1>ويقول آية هللا الشيخ عبد هللا المامقاني الملقب عندهم بالعالمة الثاني في"تنقيح المقال")

م:1252ط.النجف -لفوائدا  

وغاية ما يستفاد من األخبار جريان حكم الكافر والمشرك في اآلخرة على كل من لم يكن اثني 

125عشريا<  

( 324 -323\12وفي كتابه المعروف والمعتمد لدى الشيعة "الحدائق الناصرة في أحكام العترة الطاهرة)

 يقول الشيخ يوسف البحراني وبصريح اللفظ:

لمسلم على الناصب وأنه ال يجوز أخذ ماله من حيث اإلسالم خالف ما عليه الطائفة المحقة >إن إطالق ا

126سلفا وخلفا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله بل قتله<  

 هذا وإن الناصب عندهم من قدم أبا بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم على علي رضي هللا عنه.

ي في كتاب سماه "الشيعة هم أهل السنة")طبعته مؤسسة الفجر في لندن >ويقول محمد تيجاني السماو

 وبيروت(:

>.. وبعد هذا العرض يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين عادوا عليا وحاربوا أهل البيت عليهم السالم 

 هم الذين سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة<

                                                           
01ص-نفس المصدر 
124  

نفس المصدر 
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بيروت،  -به "النصب والنواصب" ط. دار الهاديويذكر عالمتهم محسن المعلم، وعلى حد زعمه، في كتا

تحت عنوان:)النواصب في العباد(، يذكر أكثر من مائتي  252ص -الفصل الثالث -في الباب الخامس

ناصب،ضمنهم: عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، أم المؤمنين عائشة، أنس بن 

ن المسيب، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد هللا، مالك، حسان بن ثابت، الزبير بن العوام، سعيد ب

اإلمام األوزاعي، اإلمام مالك، أبو موسى األشعري، عروة بن الزبير، ابن حزم، ابن تيمية، اإلمام 

الذهبي، اإلمام البخاري، الزهري، المغيرة بن شعبة، أبو بكر الباقالني، الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار 

محمد رشيد رضا، محب الدين الخطيب، محمود شكيب األلوسي...وغيرهم السنة المحمدية في مصر، 

127كثير<  

 -ط. دار التعارف 21\1وهكذا نجد آية هللا العظمى محسن األمين في يصرح في كتابه"أعيان الشيعة

:1214لبنان-بيروت  

128والجماعة<>الخاصة، وهذا يطلقه أصحابنا على أنفسهم، مقابل العامة الذين يسمون بأهل السنة   

وهو األمر الذي نلفيه بتعبير تقريري عندما يقول محققهم البارز آية هللا العظمى فتح هللا النمازي 

الطبعة األولى: -بيروت -نشر دار األضواء-21ص -الشيرازي في "قاعدة ال ضرر وال ضرار"  

129>وأما الحديث من طرق العامة فقد روى كثير من محدثيهم كالبخاري ومسلم..<  

ن أسوأ وخبيث ما ينطوي عليه السلوك الشيعي، ويجدونه له تسويغا باسم التقية، هذا الذي يعبر عنه وم

 -15ص-قولهم كما جاء على لسان شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتاب "المقنعة"

إيران من قوله:\قم -مؤسسة النشر اإلسالمي  

غسل مخالفا للحق في الوالية، وال يصلي عليه، إال أن تدعوه >وال يجوز ألحد من أهل اإليمان أن ي

ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخالف، وال يترك معه جريدة؛ وإذا صلى عليه 

 لعنه، ولم يدع له فيها<

                                                           
01ص -نفس المصدر 
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دجردي وإننا نجد في الموسوعة المعتمدة لدى الشيعة آلية هللا العظمى الحاج أقا حسين الطبطبائي البرو

( بابا بعنوان وأي عنوان هذا الذي غلب فيه الحنق حتى أنسى صاحبه 411\4"جامع أحاديث الشيعة")

 فاستحال العنوان نصا،فأسماه أو باألصح قال فيه:

>أنه يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في وقتها، ثم يصلي مع المخالف تقية إماما أو مأموما، أو 

130لي وال يصلي<يجعلها نافلة، أو يريهم أنه يص  

ومن ضمن الدعوات المنطلقة من داخل الجسم الشيعي الداعية إلى الحق والناهية عن السوء الصيحة 

في مؤلفه المسدد ذي العنوان المبين البليغ:"الشيعة والتصحيح: المدوية للعالمة الدكتور موسى الموسوي 

131الصراع بين الشيعة والتشيع" إصدار المجلس اإلسالمي األعلى  

POST-TEL CENTER 

2210 Wishire Blvd Suite 451 

Santa Monica CA  90403 

U.S.A    

 ومما جاء في مستهل هذا النداء والبالغ الحجة:

> وبعد أن ولدت ونشأت وترعرعت في بيت الزعامة الكبرى للطائفة الشيعية، ودرست وتأدبت على يد 

132الكبرى وحتى هذا اليوم..< أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة  

> كلما تعمقت في الشيعة والتشيع وعقائد اإلمامية أجد أن هناك هوة عظيمة تفصل بين الشيعة والتشيع 

قد تصل بعض األحيان إلى التناقض الصارخ حيث أرى بوضوح أن التشيع شيء والشيعة شيء آخر، 

أمامي العصور الثالثة التي انبثق فيها وكلما تعمقت في تاريخ الصراع بين الشيعة والتشيع تتجلى 

الصراع مبتدئا بالعصر األول، وهو عصر ظهور الصراع الفكري بعد الغيبة الكبرى الذي مهد الطريق 

 207للعصر الثاني، وهو ظهور الدولة الصفوية على يد مؤسسها الشاه إسماعيل الصفوي في عام 

لعصر الثالث واألخير، وهو عصر الصراع الذي هجرية وتأسيس الدولة الشيعية في إيران. ومن ثم ا

                                                           
81ص -لمصدرنفس ا 
130  
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نشاهده في حياتنا المعاصرة بين األفكار الشيعية الحديثة والتشيع، تلك األفكار التي عصفت بالمجتمع 

133الشيعي وأدت إلى نتائج حزينة وخطيرة ال تحتملها األرض وال السماء<  

 يقول الموسوي:

الفكر العربي واألفكار الفلسفية التي لعبت دورا كبيرا في >وال شك أن دخول الفلسفات اليونانية إلى 

تأسيس المدرستين االعتزالية واألشعرية كانت وراء الصراع بين الشيعة والتشيع وإظهار الشيعة 

بالمظهر الذي نحن عليه اآلن. وال شك أيضا أن عرض الخالفة بالصورة التي عرضها علماء المذهب 

يعة كان سببا النعزال المذهب الشيعي عن سواه وابتعاده عن المذاهب مستندين على روايات رواة الش

وكان . األخرى محتفظا بحالة انعزالية وهجومية بعيدة عن كل ألفة وانسجام مع الفرق اإلسالمية األخرى

البد إلبقاء المذهب محصورا على الطائفة وعدم االنسجام بينها وبين الفرق األخرى هو إيجاد حلة من 

لذلك أخذت الشيعة تسلك طريق تجريح الخلفاء الراشدين تمنع كل تقارب وتقريب مع اآلخرين. و التنافر

مستندة على الروايات التي وضعها الرواة على لسان أئمة الشيعة مخلفة وراءها من الخراب وذمهم 

134والدمار ما ال يحصيه إال هللا<  

ن الربط الذي انبنى عليه التأصيل في بالطبع، ولئن كانت مكونات القول في هذا النص صحيحة، فإ

ظهور ما سماه بالصراع والتناقض بين الشيعة والتشيع ليس يصح، كما أن الجانب الفكري هنا ليس 

عامال عرضيا البتة، بل هو عامل أدلوجي محض على ما بيناه وأفضنا في بيانه. وإنما الصحيح هو 

مصداقية مرجعها، األمر الذي سار على جدلية مع الجانب المرتبط بنوعية المادة الفكرية ومدى صحة و

 العلة الوجودية ونفسانية العنصر والجسم الشيعي ذاته كما عبر عنه شاهد صدق بلسان مبين:

كما أعتقد جازما أن بين هؤالء األكثرية توجد فئة غير قليلة ساهمت في تغيير مسار الفكر اإلسالمي >

ب اإلسالم والمسلمين بما فيهم علي وعمر، مع أنهم في ظاهر الموحد إلى طريق الشقاق والنفاق، ولضر

الغرض كان هدم المذاهب كلها إن شئت فقل األمر كانوا يظهرون بمظاهر حماة المذهب الشيعي، إال أن 

.الطعن في اإلسالم  

هجرية، وذلك الستحالة 322)قبل سنة فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري، وهو عصر الغيبة الكبرى 

أي اثر لفكرة اغتصاب الخالفة من اإلمام علي أو أنها حق التثبت واالتصال بمصادر الروايات( ال نجد 
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وهكذا وكما قلنا إلهي اغتصب منه أو أن صحابة رسول هللا )ص( اشتركوا وساهموا في ذلك األمر؛ 

135الفة اإللهية ومخالفة النص اإللهي<تغيرت فكرة األولوية بخالفة علي إلى فكرة الخ  

هذه الصفة االستعدائية في التنشئة والتوجيه الفكري المعبر عنها بالصفة األدلوجية تتجلى في  ذروتها 

 باالعتماد المنهاجي على التقية التي يقول عنها الموسوي بقلب مشفق وشديد المرارة والتحسر:

اإلسالمية لعبت دورا كبيرا في إبقاء الشيعة بعيدة عن الفرق  >وإنني ال أشك أبدا أن التقية قاتلها هللا

األخرى كما أنها سببت في رميها بأمور عجيبة وغريبة ما أنزل هللا بها من سلطان وهي بريئة منها. 

ولكن الدفاع عن تلك االتهامات واألوهام القى صعوبة بالغة بسبب اشتهار الشيعة بالتقية ورميهم بإخفاء 

كل شيء. ومما يحزن له قلبي ويعصره عصرا هو أن التقية في الفكر الشيعي تجاوزت عامة الحقيقة في 

الناس واستقرت في أعماق قلوب القادة من زعماء المذهب، األمر الذي كان السبب في دعوتنا لتخليص 

ي القول الشيعة من تلك الزعامات. فعندما يرتضي القائد الديني لنفسه أن يسلك طريق الخداع مع الناس ف

136والعمل باسم التقية فكيف ينتظر الصالح من عامة الناس؟<  

ه وإن هذا الذي رآه الموسوي من زاويته المحددة بشروطها الموضوعية رآه تناقضا بنيويا داخليا بيان

ما هو في واقع الحال وحقيقة هذا الواقع سوى المسافة التي ابتعدت عنها الشيعة من تشيع  –ثنائية شيعة 

اريخية وواقعية تمثل االمتداد الحق للحق وللسنة والكتاب وأهل الجماعة، جماعة ما عليه رسول نقطة ت

هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، المسافة التي ابتعدت بها عن هذا الموضع والموقع من الحق إلى أن 

ي بصريح اللفظ آل بها المآل إلى موقع الزيغ ومناوأة اإٌلسالم. وهكذا يقول هذا الشاهد الموضوع

 ويتساءل منكرا تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:

>لست أدري كيف يستطيع المرء أن يقول بتحريف القرآن وهو أمام نص صريح يدحض كل األقوال 

حول التحريف، ولست أدري أيضا كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمنا بالقرآن وهو يدلي رأيا يناقض ما 

137(<2ة الكريمة:}إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{ )الحجرجاء فيه واآلي  

>لقد صارحنا فقهاءنا من الشيعة وقلنا لهم أن كتبكم طعنت وجرحت الخلفاء الراشدين الذين لهم مكانة 

كبرى في قلوب المسلمين، وأزواج النبي )ص( وصحابته، والسنة ال تقول مثل هذا الكالم في أئمة 

138وتذكر فضائلهم< الشيعة، بل تكرمهم  

                                                           
نفس المصدر 
135  

41ص -نفس المصدر 
136  

111ص -نفس المصدر 
137  



199 
 

>.. وال يجوز تجريح الخلفاء وذمهم بالكالم البذيء الذي نجده في أكثر كتب الشيعة، الكالم الذي يغاير 

139كل الموازين اإلسالمية واألخالقية<  

 ويمكن أن نجمل هذا كله فيما خلصت إليه الكلمة الجامعة وثابت الحكم الذي جاء فيه:

ا أمام النص الصريح بسبب واحد أال وهو إيجاد الفرقة في الصف >أعتقد جازما أن فقهاءنا اجتهدو

، فهم 140اإلسالمي الكبير، وحمل الشيعة على عدم الكالم مع الفرق األخرى في صالة يوم الجمعة<

يقولون بعدم وجوبها العيني في عصر الغيبة، يختار بينها وبين صالة الظهر، ومنهم من حرمها في 

 عصر الغيبة مطلقا.

ف المجتمع الشيعي بقوله:كما يص  

141>يعيش المجتمع الشيعي بقيادة زعاماته مغلقا على نفسه بالتقية، فيظهر شيئا ويبطن شيئا آخر<  

 ويبرز ما أزرى به الحال ونذير واقع الكفر واتخاذ بشرا آلهة من دون هللا:

142>فكيف تسوغ لنا نفوسنا أن ننسب إلى أئمتنا صفات تعلو على صفات رسول هللا )ص(<  

                                          .           .           .  

هذه هي الصورة الواقعية للشيعة و الخوارج من خالل التحديد العلمي المباشر والموضوعي المجاوز 

فطبيعة الشيعة . للنسبية المقارباتية، وذلك طبعا باعتبار حدود وحيز السؤال في مساحة الموضوع ككل

البغي من جسم األمة وفضائها بفعل انعواج هذا الفضاء واختالله ب طبيعة انشطارية والخوارج معا

كبؤرة مركزية أسهم فيه بنسب متباينة عوامل أخرى كما هي الذي كان مبدأ أمره في الشام التاريخي 

 السنن في التركيب الظواهري والتراكم.

االعتبار الموضوعي المباشر للظاهرة من كونه معتمدا التحديد العلمي هاهنا يستمد قوته إضافة إلى 

باألساس على تاريخانية قصوى، ال من حيث إطار استيعابيتها الذي يحتضن محور التاريخ اإلنساني 

برمته، بل حتى من جهة القيمة الحقائقية لمرجعية هذه التاريخانية ومكوناتها المجمع عليها من لدن 

                                                                                                                                                                                     
99ص -نفس المصدر 
138  

09ص -نفس المصدر 
139  

128ص -نفس المصدر 
140 

41ص -نفس المصدر 
141  

91ص -نفس المصدر 
142  



200 
 

فرد الشيعة  ي، وعلى البعد الحري بالنسبة لسقراط وابن سينا وديكارت؛أساطين وحكماء الفكر اإلنسان

على معيار التصنيف االجتماع التاريخي في صلتها وعالقتها باإلسالم إال كنسبة وعالقة أصحاب 

 الروحانيات وعباد المالئكة والهياكل والكواكب بنبيي هللا هرمس وشيت عليهما السالم.
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 الفصل األول

 التفرق الخبري

      

، المعتزلة والقدرية والصفاتية والمرجئة لصنف الالفقهي أي الخبري للفرقبخصوص الشطر الثاني من ا

وغيرهم، فإننا نجد العامل والمكون األساس هو المكون الخبري القراءاتي، وليس للعامل السياسي فيه من 

إال بقدر ومناسبة التركيب الطبيعي والعضوي للديني والسياسي، على ما سبق توضيحه من دليل دخل 

وشاهد الصفة الشمولية لمناحي االجتهاد الفكري واإلزهار والتفتح العلمي وينعه. فالقول بالخلفياتية وما 

فكرا أو اتجاها يمت للعصبية واالحتضان النفعي والبراغماتي  في تبني العباسيين لما يرى ويصنف 

معتزليا، هذا االدعاء ال يقوم على بينة من الحق وال على أثارة من حجة واضحة من العلم؛ إنما هو قول 

 مفتقد لصدقية الحقيقة العلمية، محض الخرص ومجرد المعارضة من أجل الحفاظ والتمايز الذاتي.

لصفاتية وقبيل هاتين، أن نضعها كلها كذلك ال يحق لنا بأية حال أن نضع الشيعة والخوارج والمعتزلة وا

وهذه  ؛لألولى انشطارية النواة واألصل فاللوحات الماهياتية الوجودية .قسائم إلطار صبغاتي واحد

محافظة على القاعدة الوحدوية، منطلقة منها  الثانيةوجهتها على معايير وصبغة المنهاج والفكر. بينما 

. ومما يدلك على هذا التمايز الجوهري للصنفين هو تداخلهما التهاالقراءاتية الخبرية وتأويعلى المناحي 

 وتخلل واختالط أطيافهما اختالط وتخلل األرضي بالديني والفكري. يقول الشهرستاني:

>وأما كالم جميع المعتزلة البغداديين في النبوة واإلمامة فيخالف كل البصريين؛ فإن من شيوخهم من 

يميل إلى الخوارج. والجبائي وأبو هاشم قد وافقا أهل السنة في اإلمامة، يميل إلى الروافض ومنهم من 

وأنها باالختيار، وأن الصحابة مترتبون في الفضل ترتبهم في اإلمامة، غير أنهم ينكرون الكرامات أصال 

لألولياء من الصحابة وغيرهم، ويبالغون في عصمة األنبياء عليهم السالم من الذنوب، كبائرها 

ا<وصغائره  

ومرة أخرى نسطر على أن بناء القول هاهنا نؤكد فيه على تصحيح المعيار التصنيفي المعتمد في 

مفهومي األصول والفروع. وفي صلة بهذا يقول أو نعيد استحضار كلمة أبي عبد هللا جعفر بن محمد بن 

 علي بن الحسين بن علي:
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بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا؛ فما بالنا  >إن هللا تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا؛ فما أراده

143نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟<  

هذا هو الوضع الصحيح للمعاني والسلم القويم لقيم الحقائق، وإليه يرد ما رسخ عن جبلة التقليد من 

ين في هذا اصطالح في قاموس الخبرية المتكلمة بالمعرفة والتوحيد، وهذا التصحيح هو الحكم الب

. ذلك أنه وكما تم الحكم بفساد وعدم مشروعية التفرق االنشطاري للشيعة االصطالح والقاموس

والخوارج ألجل حرمة البغي وفساد وبطالن علته، فكذلك الحكم على باطل التفرق الخبري لبطالن 

ما أمر به. متعلقه الذي ما أمر الشرع به وال دعا وندب إليه، وإنما هو على نقيضه وخالف وعكس  

، وأهميتهما في اعتبار موضوع معيار المكون ومعيار التصنيف عالوة على العنصرين المعياريين،

التفرق، هناك عامل أشد تأثيرا وسلبية على تصور الواقع وطبيعة المواقف بخصوص مذاهب القول عند 

امل المرجعياتي المصادر العمختلف الفرق؛ وهذا العامل هو المتحقق والحاضر الدائم بقوة، ونعني به 

، نفس المصادرة التي أشرنا إليها للتمثيل واالنتساب لحقيقة السنة أو السنة والجماعة بالمعنى االتباعي

 على مستوى الفعل والتشكل السياسي.

 من حيث التأصيل والتحديد يقول الشهرستاني:

تكلمين:> نتكلم هنا في معنى األصول والفروع، وسائر الكلمات. قال بعض الم  

"األصول: معرفة الباري تعالى بوحدانيته وصفاته، ومعرفة الرسل بآياتهم وبيناتهم. وبالجملة: كل مسألة 

 يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي من األصول"

ومن المعلوم أن الدين إذا كان منقسما إلى معرفة وطاعة، والمعرفة أصل والطاعة فرع، فمن تكلم في 

د كان أصوليا، ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيا. فاألصول هو موضوع علم المعرفة والتوحي

 الكالم، والفروع هو موضوع علم الفقه.

 وقال بعض العقالء:

"كل ما هو معقول ويتوصل إليه بالنظر واالستدالل فهو من األصول، وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه 

              بالقياس واالجتهاد فهو من الفروع"      
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 وأما التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية:

إن هللا تعالى واحد في ذاته، ال قسيم له؛ وواحد في صفاته األزلية ال نظير له؛ وواحد في أفعاله ال شريك 

 له.

 وقال أهل العدل:

ذاته، وال قسيم له في إن هللا تعالى ال قسمة وال صفة له، وواحد في أفعاله ال شريك له؛ فال قديم غير 

 أفعاله، ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين؛ وذلك هو التوحيد.

وأما العدل، فعلى مذهب أهل السنة أن هللا تعالى عدل في أفعاله، بمعنى أنه متصرف في ُملكه وٍملكه، 

تضى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد. فالعدل وضع الشيء موضعه، وهو التصرف في الملك على مق

 المشيئة والعلم؛ والظلم ضده؛ فال يتصور منه جور في الحكم وظلم في التصرف.

 وعلى مذهب أهل االعتزال:

 العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة.

 وأما الوعد والوعيد، فقد قال أهل السنة:

عد على ما نهى. فكل من نجا واستوجب الثواب الوعد والوعيد كالمه األزلي؛ وعد على أمر، وأو

 فبوعده، وكل من هلك واستوجب العقاب بوعيده؛ فال يجب عليه شيء من قضية العقل. 

 وقال أهل العدل:

ال كالم في األزل، وإنما أمر ونهي. ووعد وأوعد بكالم محدث؛ فمن نجا فبفعله استحق الثواب، ومن 

من حيث الحكمة يقتضي ذلك.خسر فبفعله استوجب العقاب. والعقل   

 وأما السمع والعقل، فقد قال أهل السنة:

الواجبات كلها بالسمع، والمعارف كلها بالعقل. فالعقل ال يحسن وال يقبح، وال يقتضي وال يوجب؛ 

 والسمع ال يعرف، أي ال يوجد المعرفة، بل يوجب.

 وقال أهل العدل:
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ل؛ وشكر المنعم واجب قبل ورود السمع، والحسن والقبح المعارف كلها معروفة بالعقل، واجبة بنظر العق

 صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح.

فهذه القواعد هي المسائل التي تكلم فيها أهل األصول. وسنذكر مذهب كل طائفة مفصال إن شاء هللا 

 تعالى<

ية، ليس لها سيتم ذكر هذه المذاهب وتفصيل القول والحكم بشأنها، لكن بمنظار وعلى أساس مرجعية نسب

لألسف مستند من الحق، مخالفة لميزان ولما يقوم عليه أمر السماء واألرض؛ وحسبك في عدم علميتها 

صفة المصادرة لمنبر وتمثيلية أهل السنة كحقيقة شرعية تاريخية وقيمة مرجعية أساس ما سواها ودونها 

 من القيم.

عقل والسمع.فاألصول عندهم هي: التوحيد والعدل والوعد والوعيد وال  

الصفة والشهرستاني قضي عنده األمر وحدد كل شيء منذ البدء. هذا وإن كان ما ذكرناه من حقيقة 

األدلوجية والضيق المرجعي في المنظار الالئكي وتحجره وتعسفه في جناب العلمية ولو كان يدعيها 

، فهذا لحق وهم يعلمون، كذبا يعلمه سادات وشيوخ الالئكية أكثر من غيرهم ويكتمون اشعارا كاذبا

المنظار الرسمي، وهو منظار الشهرستاني هنا أيضا، هو كذلك عائق  مرجعياتي يزيح المكون المنهاجي 

مسخر للسياسي الزمني  لحقيقة أهل السنة من موقعه وحقيقته الشرعية، إلى اصطالح مفرغ أجوف،

ن الحق الذي أخذه هللا تعالى على األرضي، مخال أيما إخالل بميثاق النصيحة في الدين وميثاق تبيي

العلماء، ومخالف كذلك لما أمر به سبحانه من نهج العدل في األمر كله:}وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا 

قربى' وبعهد هللا أوفوا' ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون' وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه' وال تتبعوا 

(.154م به لعلكم تتقون'{)األنعامالسبل فتفرق بكم عن سبيله' ذلكم وصاك  

وليس من العدل في شيء أن نصادر تمثيل السنة أو السنة والجماعة ثم نصدر على المخالفين أحكام 

الكفر والخوارجية، وتهما وأحكاما أخرى بمخالفة صحيح االعتقاد ومسنون الشريعة. وإن رسول هللا 

ذاهب لفتح حصون خيبر: ))يا علي ألن يهدي هللا  صلى هللا عليه وسلم قد قال لعلي رضي هللا عنه وهو

على يدك رجال واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس((، وهؤالء يخرجون منها من آمن، ال لشيء إال 

لحاجة وغاية قوم يدعون السنة أو السنة والجماعة وما هم منها، ويقولون أنهم حماة الدين ولكنهم قوم 

األمة أحزابا حتى يتم لهم ما يشاءون، فبئس المنظار وبئس الذي يصنعون.آثروا أثرة من الدنيا، ففرقوا   
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ليستا كما أرادوها سلطة والسنة أو السنة والجماعة إن الحق يعلو على كل النسبيات والشخصانيات، 

معنوية وتخويال شرعيا ُينال بالغلبة، وال هي شعار ُيتقمص وُيّدعى، بل هي حقيقة لجوهر كل ذلك 

هي استسالم هلل عز وجل الذي له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم، هي منهاج التعادلية وأساس له، 

وسواسية العباد، ال ارتدادا لجاهلية األنظمة السياسية الكسروية والملوكية اإلقطاعية من بعد ما جاءتهم 

فكل ما ظاهر على  . وما كان لبشر وال جماعة من الناس أن تدعو وتأمر بالكفر بعد اإلسالم.البينات

الحق المنزل أمرا من السماء هو مكر حتى ال نقول ونربأ بلفظ فقه، هو مكر سياسة أعداء الدين ممن 

يدعون وُيدعون بفقهاء الفكر السياسي، خدام ومنظري الجاهلية السياسية ظلما للعباد، يأكلون السحت 

 ويضلون األمة.

عتبار للسنة أو السنة والجماعة وتصورها يتحدد ثم من جهة الخبر وخصوص المعرفة والصفات، فاال

 ويتشكل على نحو ما يلي من الموازين والمعايير:

>حتى انتهى الزمان إلى عبد هللا بن سعيد الكالبي وأبي العباس القالنسي والحارث بن أسد المحاسبي، 

بحجج كالمية، وبراهين  وهؤالء كانوا من جملة السلف إال أنهم باشروا علم الكالم، وأيدوا عقائد السلف

أصولية، وصنف بعضهم ودرس بعض حتى جرى بين أبي الحسن األشعري وبين أستاذه )أبي علي 

الجبائي( مناظرة في مسألة من مسائل الصالح واألصلح فتخاصما، وانحاز األشعري إلى هذه الطائفة، 

انتقلت سمة الصفاتية إلى فأيد مقالتهم بمناهج كالمية، وصار ذلك مذهبا ألهل السنة والجماعة، و

144األشعرية<  

فها هنا نحن بصدد مصدر للحكم والتعيين دون اإلجماع كدرجة في مرجع األقضية ومصادر األحكام هي 

دون الكتاب والسنة. فكيف يقبل وأنى يستقيم قول من يحدد ويزعم أنه يحدد الدين والشرع بما ال يجوز 

 وال تقبل الفتوى به في نازلة واحدة؟

لصيغة التي تم بها وضع وتدبير هذا االختالف الذي كان حتميا لحتمية التوسع االستخالفي في الفكر إن ا

والعقل حذت حذو من قبلنا، ونحت على مسلك النصارى في تدبير اختالفهم بشأن سؤال طبيعة المسيح 

ذهب الرسمي، عليه السالم، مما ذكرنا من أمر االضطهاد وسفك الدماء الذي تعرض له المخالفون للم

مذهب أثناسيوس ، مذهب القياصرة، ورغم أن الصحيح كان في طور أمة عيسى عليه السالم وأقربه إلى 

الحق هو المذهب اآلخر، مذهب آريوس بالتحفظ البياني على لفظ المذهب، األمر الذي يثبت بقوة مدى 
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لعالقة البنيوية هاته في الزخم االرتباط االجتماعي والطبيعي للسياسي بالديني، وكذلك يرسخه امتداد ا

 والتأثير التاريخي والسياسي في التقابل واالختالف بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية.

 يقول الشهرستاني في بيانه التعريفي للصفاتية:

ة >اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون هلل تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة واإلراد

والسمع والبصر والكالم، والجالل واإلكرام، والجود واإلنعام، والعزة والعظمة، وال يفرقون بين صفات 

الذات وصفات الفعل، بل يسوقون الكالم سوقا واحدا. وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه 

فات خبرية.وال يؤولون ذلك، إال أنهم يقولون هذه الصفات قد وردت في الشرع، فنسميها ص  

ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتون، نسمي السلف صفاتية، والمعتزلة معطلة. فبالغ بعض 

السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، واقتصر بعضهم على صفات دلت األفعال 

 عليها وما ورد به الخبر، فافترقوا فرقتين:

حتمل اللفظ ذلك.فمنهم من أّوله على وجه ي  

ومنهم من توقف في التأويل وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن هللا تعالى ليس كمثله شيء، فال يشبه شيئا من 

المخلوقات وال يشبهه شيء منها، وقطعنا بذلك، إال أنا ال نعرف معنى اللفظ الوارد فيه مثل قوله تعالى 

( ومثل قوله }وجاء 75يدي{)ص( ومثل قوله }خلقت ب5}الرحمان على العرش استوى{)طه

( إلى غير ذلك. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه اآليات وتأويلها؛ بل التكليف قد ورد 22ربك{)الفجر

 باالعتقاد بأنه ال شريك له، وليس كمثله شيء، وذلك قد أثبتناه يقينا.

ا على ظاهرها، فوقعوا في ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا ال بد من إجرائه

التشبيه الصرف، وذلك على خالف ما اعتقده السلف. ولقد كان التشبيه صرفا خالصا في اليهود، ال في 

 كلهم، بل في القرائين منهم، إذ وجدوا في التوراة ألفاظا كثيرة تدل على ذلك.

 -أئمتهم باإلله تعالى وتقدسأما الغلو فتشبيه بعض  -ثم الشيعة في هذه الشريعة وقعوا في غلو وتقصير

وأما التقصير فتشبيه اإلله بواحد من الخلق. ولما ظهرت المعتزلة والمتكلمون من السلف رجعت بعض 

الروافض عن الغلو والتقصير، ووقعت في االعتزال. وتخطت جماعة من السلف إلى التفسير الظاهر 

 فوقعت في التشبيه.
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وال تهدفوا للتشبيه فمنهم: مالك بن أنس رضي هللا عنهما إذ قال:  وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل

االستواء معلوم والكيفية مجهولة، واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه هللا، 

145وسفيان الثوري، وداوود بن علي األصفهاني، ومن تابعهم<  

ا من قوله:>حتى انتهى الزمان... وانتقلت سمة الصفاتية وهذا الكالم تال مباشرة وجاء بعد ما ذكرنا وسقن

 إلى األشعرية<

أال يعلم هؤالء أن صفاء الحق وهيمنة سريانه هي أقوى وأعظم من أن تحل موضعه هذه المرجعيات 

الضيقة بأحكامها المسبقة، وإن حقيقة هذا الحجر المنافي للبراءة والحياد العلمي جلية ظاهرة هاهنا في 

معطلة(. -المعتزلة( و)صفاتية -البياني المتمثل في داللة التمايز ومفارقة الثنائيتين:)السلفالمرتكز   

هذا البيان الممايز المفارق إنما مرجعه وصبغة البغي وال شيء غيره، بغي بالقول والكلمة من ذات وقبيل 

ها فخرجت من رحمة وامتداد بغي السلطة والسياسة الذي فرق األمة أشطارا وأحزابا، حتى أزرى ببعض

 هللا تعالى وكان عاقبة مآلها مروقا عن الدين وكفرا.

ولو نظرنا في النص التأطيري أعاله، ورغم ما نتج عن اإلخالل بشرط الموضوعية والحياد من انكسار 

في بنيته، فإن نور الحق من وجه كينونته له قوة ذاتية في تمييز وتراتبية قيم األشياء. فبالحق ومعيار 

بشأن ذات الحق  الموضوعية لما ارتبطأصح وأسلم زاويا القراءة أن  البيان يمثل بارزا غير منازع فيه

،  هي أقرب وأقوم قوال ومصححة لما سواها من القراءات سواء زاوية المعتزلةهي بالذات  والصفات

بات وتعطيل، وما كان للشيعة أو ما أريد به بالسلف، أشعرية وغيرهم. وليس اإلشكال في الحقيقة سؤال إث

 كذلك؛ وإنما هو إشكال في التصور.

وهذا الحيز العلمي هو من دون شك أكثر المواضع إبرازا للمصادرة الفاضحة والبينة للمرجعية وهيئة 

إصدار األحكام، والتحكم في الحقيقة الشرعية ألولي األمر، واحتكار السلطة المعنوية والفعلية والتاريخية 

لجماعة أو السنة والجماعة.لمسمى السلف وا  

                                                           
81ص-نفس المصدر 
145  
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 الفصل الثاني

 قانون التفصيل مفتاح إشكال الصفات

 

: قول الحسن البصري األصح في الصفاتقانون التفصيل والبيان الخلقاتي لإلنسان -0   

في الجزء الثالث من المنهاج تم التحديد لمفهوم التفصيل، كأحد وأهم ركن في نظمة مفاهيمية ترى بحق 

وهنا صدعا بالحق أقرب، إن لم تكن األصح من غيرها، معلما ضابطا للتفسير الحق للقرآن العظيم. 

مفتقد لهذا األساس وصدقا في البالغ نذكر أن ما هو معروض في مؤلفات هذا العلم، نعني علم التفسير، 

 والمعلم، الذي ال سبيل في تهيئة شروط التفسير الصحيح على اإلمكان الحق إال به.

والمعنى المحدد للتفصيل في األساس العلمي ونظمته هو تناسق الكتاب مع تاريخية وبيئة التنزيل بما 

 نتلوه في أحسن الحديث وأبلغ البيان:

(1دن حكيم خبير{)هود}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من ل  

(2-1}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت  

وإنه ومن غير شك وال مرية يثبت لنا، واعتبارا لمحورية هذه المادة البيانية في القرآن، أن المعنى الذي 

م والتحليل والتجزيء، هو معنى وحمل أخذه بها وشاع عند المفسرين، المحال على ما يفيد معاني التقسي

للفظ على معنى غير صحيح، بل وسيذهب حتما ويوجه ليس فحسب اآليتين على المعنى غير الصحيح، 

بل المحور التفسيري للقرآن كله. وإننا لنعلم ما نلفظ وما نقول، ولقد بيناه تذكرة لمن أراد أن يتذكر، 

لبيان، بينا ذلك في الجزء الثالث من )تذكرة العلماء(.وبشكل ميسر واضح على أيسر وأوضح ما يكون ا  

هنا بخصوص حديث الصفات، نعالج الرؤية بزاوية أخص وأضيق، بغاية جعل التناسق ال على توجه 

ومستوى البيئة الوجودية لإلنسان في األبعاد التاريخية والجغرافية والعمرانية، لكن في اتجاه مخالف 

ذا الوجود في آلياته وخلقته وحواسه. كما أن هذا التناسق ال يبقى متصال عوالم وأبعادا، عالم جهاز ه

بالكتاب والوحي كلية وكليا من جانب التأصيل، إال أن له منه بيانا. وإلدراك هذه البنية العالئقية عن 

 قرب، نقرأ ما أنزل من اآليات المفصالت قرآنا عربيا لقوم يعقلون:

(2-1ان علمه البيان'{)الرحمان}الرحمان علم القرآن' خلق اإلنس  
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 هذا ُبعد عالئقي بسيط.

 ثم قوله تعالى:

}لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية هللا' وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم 

له إال هو يتفكرون' هو هللا الذي ال إله إال هو' عالم الغيب والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي ال إ

الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركون' هو هللا الخالق 

البارئ المصور' له األسماء الحسنى' يسبح له ما في السماوات واألرض' وهو العزيز 

(24..22الحكيم'{)الحشر  

لسان تسبيحها؛ هذا ُبعد التناسق والتفصيل البياني. فلو أنزل الكتاب على أمة الجبال لكان ببيانها ولغتها و

 وبرهان هذا التوجيه واإلنحاء التفسيري برهان قوي ومتين عناصر المحورية في السياق:

 }وتلك األمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون'{

 }وله األسماء الحسنى{

 }يسبح له ما في السماوات واألرض'{

فالقرآن هو الحق؛ ولو أنزل على الحوت  التصور األحادي لبيان القرآن؛فاألمثال هنا تحرير للفكر من 

نزل على لسانها.في البحر أل  

واألسماء الحسنى ليس يحيط بكنهها تصور اإلنسان ولغته مهما رقت في مدارج البيان والمعاني بالغتها. 

التسبيح، مرسخا في أعلى ومن أجل هذه المباينة بين الحقيقة والمدرك منها، من أجل ذلك حق بالحق 

ذرى التعبير في هذا السياق من القرآن العظيم بضمير الغيب، ذرى متتاليات داللة على منتهى العرفان 

 وحقيقة العلم.

وعلى معنى من ضروب المعاني أقرب للفهم فالسمع والبصر إن هما إال صفتان خطابيتان، فخطاب 

ه. وليس يخرج سمع اإلنسان وبصره في حقيقة األشياء الحق منزل على المخاطب مفصال في بيانه وخلقت

طاقي ذي طبيعة محض فيزيائية وحيوية، هو ذاته النسق  –عن كونهما أمرا محدثا من تفاعل مادي 

القانوني الخلقي للمجسات الكهرومغناطيسية المبصرة على غير خلقة وهيئة أبصارنا، وكذلك القانون 

آللية من الرادار إلى الطائرة بغير ربان.التطبيقي الذي يغمر جل الصناعية ا  
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، خلقته هو، وخلقة وبنية الكون الذي يوجد فيه ووسطه الذي يحتضنه، كأنه البيان اإلنساني بيان خلقاتي

اختزال لمادته وهيئته. وكال السمع والبصر خلق وصناعة بغاية حكمة بالغة في حصول استشعار والتقاط 

ق، الذي به قوام السماء واألرض، وبه قائم أساس هذا الصرح العظيم مجساتي وإدراك ومعرفة بعلم الح

للوجود والكون. فهاهنا تنجلي المعاني ويتضح التفسير األوضح األسنى أن آية أو آيات الكرسي كما 

وصفت في مثبت صحيح العلم، أنها سيدة آي القرآن، ألنها نور هيمن بالحق على كل أبعاد التفكر وحدود 

اني في حقيقة ذات هللا جل وعال ذي الجالل واإلكرام:العلم اإلنس  

}هللا ال إله إال هو' الحي القيوم' ال تأخذه سنة وال نوم' له ما في السماوات وما في األرض' من ذا الذي 

يشفع عنده إال بإذنه' يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم' وال يحيطون بعلمه إال بما شاء' وسع كرسيه السماوات 

(254-253وال يؤوده حفظهما' وهو العلي العظيم'{)البقرةواألرض   

بل للحق المنزل كتابا خطابا لسانا، هو هذا التوضيح أو المعنى للتفصيل الخطابي، تفصيل خطاب الحق، 

( وقوله 105الموازي والموافق فقها وتفسيرا لقوله عز وجل:}وبالحق أنزلناه وبالحق نزل'{)اإلسراء

 تعالى:

في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق' أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد'  }سنريهم آياتنا

(53أال إنهم في مرية من لقاء ربهم' أال إنه بكل شيء محيط'{)فصلت  

وهذا به األمر يؤول أن مرجع علم الكتاب وتأويله هلل الذي أحاط بكل شيء علما، المهيمن القدوس:}وما 

(. 7'{)آل عمرانيعلم تأويله إال هللا  

هذا األمر من حقيقة العلم المكين المؤسس على بين الدالئل وساطع الحجة والبرهان، هو الذي على نوره 

وأساسه لزمت مرجوحية القراءة لهذه اآلية بالوصل، وقد زل في ذلك زلال مسؤوال باعتبار علة التوفيق 

علة ال زنة لها في مقام القرآن العظيم، وكل والتأويل المغرض البن رشد رحمه هللا تعالى، ألن هكذا 

 يخطئ، وما خال بشر من كبوة، وهللا تعالى واسع الرحمة غفور رحيم.

اتباعا لما أمر به الحق سبحانه من سلوك العدل وإقامة القسطاس المستقيم نهجا في بناء العمل والقول، 

وما قرره من رد الصفات رحمه هللا قول الحسن البصري  وبناء على ما تم واتضح البيان بشأنه يكون

، فإن األحق بالقبول ما وافق واألحق باألخذ واالعتبار أصح األقوال العلى لذات الجالل في العالمية

الحق، وينهى سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى، فتزل قدم القول عن الصدق، وتتخلف صبغة العلم، }فال 

(.134وا فإن هللا كان بما تعملون خبيرا{)النساءتتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرض  
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ضيق مجال قول أبي الحسن األشعري في الصفات -1  

:قال األشعري>  

اإلنسان إذا فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ، وكيف دار في أطوار الخلقة طورا بعد طور حتى وصل 

ه من درجة إلى درجة، ويرقيه من إلى كمال الخلقة، وعرف يقينا أنه بذاته لم يكن ليدبر خلقته، وينقل

نقص إلى كمال، علم بالضرورة أن له صانعا قادرا، عالما مريدا، إذ ال يتصور حدوث هذه األفعال 

المحكمة من طبع لظهور آثار االختيار في الفطرة، وتبين آثار اإلحكام واإلتقان في الخلقة، فله صفات 

فعال على كونه عالما قديرا مريدا، دلت على العلم دلت أفعاله عليها، ال يمكن جحدها، وكما دلت األ

والقدرة واإلرادة، ألن وجه الداللة ال يختلف شاهدا وغائبا، وأيضا ال معنى للعالم حقيقة إال أنه ذو علم، 

وال للقادر إال أنه ذو قدرة، وال للمريد إال أنه ذو إرادة؛ فيحصل بالعلم اإلحكام واإلتقان، ويحصل بالقدرة 

والحدوث، ويحصل باإلرادة التخصيص بوقت دون وقت، وقدر دون قدر، وشكل دون شكل؛  الوقوع

146وهذه الصفات لن يتصور أن يوصف بها الذات إال أن وأن يكون الذات حيا بحياة للدليل الذي ذكرناه<  

 ويضيف الشهرستاني عنه قوله:

بقيام الدليل على كونه عالما  >وألزم منكري الصفات إلزاما ال محيص لهم عنه، وهو أنكم وافقتمونا

قادرا، فال يخلو إما أن يكون المفهومان من الصفتين واحدا أو زائدا. فإن كان واحدا فيجب أن يعلم 

بقادريته، ويقدر بعالميته، ويكون من علم الذات مطلقا علم كونه عالما قادرا. وليس األمر كذلك، فعلم أن 

رجع االختالف إلى مجرد اللفظ أو إلى الحال أو إلى الصفة، وبطل االعتبارين مختلفان؛ فال يخلو إما أن ي

رجوعه إلى اللفظ المجرد، فإن العقل يقضي باختالف مفهومين معقولين، ولو قدر عدم األلفاظ رأسا ما 

ارتاب العقل فيما تصوره. وبطل رجوعه إلى الحال، فإن إثبات صفة ال توصف بالوجود وال بالعدم 

لوجود والعدم، واإلثبات والنفي، وذلك محال، فتبين الرجوع إلى صفة قائمة بالذات إثبات واسطة بين ا

 وذلك مذهبه<

األمر جلي في محدودية وضيق مجال هذا القول الممثل لرؤية وإدراك أبي الحسن األشعري لسؤال 

.وموضوع الصفات  

                                                           
80ص -نفس المصدر 
146  
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 يقول ابن الجوزي رحمه هللا:

لى سهل وصعب، فأما السهل فهو أعمال الجوارح، إال أن منه >تفكرت يوما في التكليف، فرأيته ينقسم إ 

ما هو أصعب من بعض، فالوضوء والصالة أسهل من الصوم، والصوم ربما كان عند قوم أسهل من 

الزكاة، وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب أصعب من بعض، فمن المستصعب النظر واالستدالل 

147ند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل العقل.<الموصالن إلى معرفة الخالق. فهذا صعب ع  

 

يموالفارابي وابن حزم في الرد القو التضليل في لفظ "التعطيل": الغزالي -3  

وليس األمر يخلو أيضا من شطط وحجر في حجز اإلدراك داخل ودون هذه الحدود األولية والقاصرة 

ره من خالل اعتباره لعنصر وشرط طبعا. وبه يتضح شأن الصحة في مرجع الحسن البصري وتصو

الهيمنة والمدى األقصى للسعة المرجعية، الممثلة على وجه الخصوص باألبعاد الوجودية والخطوط 

المجالية لهذا الوجود في تأصيل الخلق واألمر؛ ولقد أتى تصورا على الذي أحسن انتظاما وفاقا مع الحق 

(.2ثله شيء' وهو السميع البصير'{)الشورىوفقها، له مرجع مكين في قوله جل وعال: }ليس كم  

عنصره وتمثيله البياني هو:}ليس كمثله شيء{     المكون األول للخطاب ولمصدره ف -  

هو:}وهو السميع البصير'{.عتبار الهيئة المخاَطبة ولشرط التفصيل والمكون الثاني الممثل ال -  

في إطار أفق منظارهم قول الصفاتية محدود االستنباط الحق ما بقي للعلم معنى وللعلمية حقيقة يقتفيها أن 

، وال ينبغي أن قول المعتزلة في الصفات مهيمن عليه من غير نقض، وهو القول الحقواعتبارهم، و

 شك في خطئهم في مسائل يستمر الخطأ العظيم في جعله تابعا مقترنا سلبا وإيجابا بالمعتزلة، الذين ال

أخرى، كخطئهم الشنيع في القرآن العظيم؛ أما قولهم هذا في الصفات، فمن يقول به يقول بالحق، والحق 

 أعلى وسابق لالعتزال والمعتزلة؛ وإنما كل أمكن لقوله إصابة الحق كما جاز عدمه.

سداده، وهو أن ال شك في وجود كما أن ثمة حقيقة ثابتة ومعطى ليس دون األخذ به واعتباره حكم يرجى 

العامل والخلفية السياسية، وأخرى من تأثيرات ذات طبيعة غير علمية وال صلة لها بالماهية المعرفية 
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والفقهية، مذهبية خاصة، وراء حدة هذا اإلشكال، إشكال وسؤال الصفات، وتأجيج التنازع بشأنه 

 واالختالف.

وجدناه والحال هذه مختال ومخال بصفة خلوص القول للحق، وإذا عدنا إلى النص أو النصين السابقين 

ذلك أنه ال حقيقة ألي إلزام، وال المعتزلة أنكروا الصفات أصال، وما كانوا هم معطلة. وإن أقل ما يقال 

. فليس الخالف في اإلثبات من غير قل إمكان أننا أمام حالة بغي وتضليل، وتهجين للمدارك والعقول

وقد أشار إلى هذا أبو حامد الغزالي رحمه هللا تعالى حين قال أن لو سئل لتصور. للصفات، لكنه في ا

الطير أن يصف الخالق سبحانه لتصوره ذا منقار وجناحين؛ وهذا كذلك ما أشار إليه وعبر عنه الرجل 

اتنا الحكيم طاليس من مؤمني ممن سبقنا من أهل يونان حين قال إننا ال نعرف هللا تعالى إال من خالل ذو

 وأنفسنا.

وكل ما قيل في النص بشطريه  سواء أتى دليال أم نتيجة يعوزه القبول والصحة، ألن إطار الخطابي ال 

يصحح غير اإلثبات؛ كما أن تمايز السمع والبصر عند اإلنسان والمخلوق مطلقا ليس بالبديهة يفيد 

اس بالوسط الوجودي كمرتكزي تمايزهما في سنخ الحق األول. فمستندهما للمخلوق جهتا ومستويا تم

استشعار ووليجتي إدراك لهذا الوجود وتصوره. إذن مرجع خلقي وسطي، وكل خلق بشرط مخلوقيته 

 مأسور فنتلو بالحق قوله سبحانه:

(        254}وال يحيطون بشيء من علمه إال بما يشاء'{)البقرة  

(107}يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما'{)طه  

(2}ليس كمثله شيء' وهو السميع البصير'{)الشورى  

وذلك تقديسا لذاته سبحانه وتنزيهه من أوهام تصورات المخلوق، ومن نسبية إدراكه والجهل العظيم لهذا 

اإلنسان بمحدوديته التي ال يفي اللفظ بحقيقتها، محدوديته الخلقية واإلدراكية في جناب هللا نور السماوات 

 واألرض.

؛ ز الصفاتي عند المخلوق ناسب على تقدير الخلق واإلدراك تركيبية خلقته، وهذا ليس ينبغي للحقفالتماي

مما هو ممثل في تحليل بيان الكتاب والقرآن الحكيم بارتفاع واصالت وروابط العطف على سياق ورود 

هو' عالم الغيب أسمائه الحسنى داللة على انطباقية جواهري، فقوله تعالى:}هو هللا الذي ال إله إال 

والشهادة' هو الرحمان الرحيم' هو هللا الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز 

الجبار المتكبر' سبحان هللا عما يشركون' هو هللا الخالق البارئ المصور' له األسماء الحسنى' يسبح له ما 
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( أتت فيه األسماء الحسنى أو ما سمي 24..22رفي السماوات واألرض' وهو العزيز الحكيم'{)الحش

بالصفات انطباقيا ليس به حروف عطف. وهذا ما يبرزه ويجليه قوله تعالى}فله األسماء الحسنى{ بإفادة 

التخصيص لحقيقة األسماء وهي بالبيان ممثلة عددا، تخصيصها إلى مسند وجوهر أخص صفاته أنه 

ل على أنها منطبقة في الحق. يقول أبو نصر الفارابي رحمه هللا سبحانه وتعالى واحد ال يتعدد؛ فهذا دلي

وليس ينبغي أن تظن بأن أنواع كماالته : >148تعالى وأسكنه فسيح جناته  

 

 وهنا يجدر بنا بل يتحتم ذكر االعتراض القوي البن حزم رحمه هللا تعالى على إسناد معنى 

ق مع الحق:الصفة هلل سبحانه مما هو على كمال التناسق واالتفا  

>قال أبو محمد: وأما إطالق لفظ الصفات هلل تعالى عز وجل فمحال ال يجوز ألن هللا تعالى لم ينص قط 

في كالمه المنزل على لفظة الصفات وال على لفظة الصفة وال حفظ عن النبي صلى هللا عليه وسلم بأن 

ضي هللا عنهم، وال عن أحد من هلل تعالى صفة أو صفات. نعم وال جاء قط ذلك عن أحد من الصحابة ر

خيار التابعين وال عن أحد من خيار تابعي التابعين. ومن كان هكذا فال يحل ألحد أن ينطق به ولو قلنا أن 

اإلجماع قد اتفق عن ترك هذه اللفظة لصدقنا، فال يجوز القول بلفظ الصفات، وال اعتقاده، بل هي بدعة 

اء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل بها من سلطان، إن يتبعون إال منكرة. قال هللا تعالى: إن هي إال أسم

 الظن وما تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.

قال أبو محمد: وإنما اخترع لفظ الصفات المعتزلة وهشام ونظراؤه من رؤساء الرافضة، وسلك سبيلهم 

أسوة وال قدوة، وحسبنا هللا ونعم قوم من أصحاب الكالم، سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس فيهم 

149الوكيل،) ومن يتعد حدود هللا فقد ظلم نفسه(<  
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أما أصل االعتراض فصحيح، لكن أبا حزم ال شك أخطأ أوال في االستشهاد باآلية من كتاب هللا العزيز 

الحكيم، والمعتزلة كما بيناه وإن سلمنا جدال أنهم ممن ابتدع هذا اإلسناد فقد وظفوه توظيفا حكيما، وفق 

نزيه ذاته سبحانه وتعالى.   بين استيفاء الشرط الخطابي وفي ذات اآلن تحييد معنى إسناده البشري وت  

، إنما ذلك للمخلوق الذي انفصلت وتعددت فاهلل سبحانه يبصر ويسمع ليس بتعدد وال انفصال جهاتي

جهاته التركيبية. صفاته جل وعال كلها والسمع والبصر من متضمن علمه وحقيقته  في المرجع الحق 

تأصيل حقائق الخلق واألمر، وهذا أمر جلي  وخطابه بالكنه الذي يسبره أولو النهى من سموق في معراج

 وبين التدليل والتحديد ال اإليحاء في آيات الكرسي.

أما السمع والبصر على مستوى البيان اإلنساني فهما الحقيقتان المتباينتان على تبعية هيئتهما الصناعية 

الطاقية. -المادية  

 وأما ما جاء من قول الشهرستاني:

ذلك إذ وجدوا الصفات مذكورة في الكتاب والسنة<>وكان السلف يخالف في   

فهو على غرار ما ذهب إليه أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي في كتابه 'حجج 

  151الذي ذكر فيه >حجج كل طائفة على اختالف نحلهم وآرائهم وافتراق مللهم وأهوائهم< 150القرآن'

ير السفسطة والتجهيل والتضليل، ذلك أنه ال يتصور أحد يؤمن قول ملتبس ليس من غاية منه ترجى غ

بالقرآن العظيم ويرد وينفي وجود الصفات في الكتاب والسنة، لكن االختالف واقع في علم وفقه شأن 

التفصيل وحقيقته من عدم فقهه وإدراكه والجهالة به. وكذلك في درجة الموضوع وضابط ألفاظه وبيانه 

خروج في هذا المستوى عن البيان الشرعي.الذي ال ينبغي له ال  

الممايز والمباين للخالق سبحانه عن المخلوق المتعددة تراكبية ا القانون ثم ال جرم أن الذين يجهلون هذ

جهاته الخلقية، هم المعطلة حقا والمنكرون لما ينبغي ويلزم من معرفة الحق ولزوم المباينة، ألنها دليل 

األقوال والجدل مجرد الجدل. ولهذا ذكر في معرفة آداب الحديث وما المعرفة ال الظن والخرص و

يستحب للمحدث أن يتجنب ما ال تحتمله عقول مخاطبيه >وما ال يفهمونه كأحاديث الصفات، لما ال يؤمن 
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عليهم من الخطإ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم. قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا ال 

  152لهم إال كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم<تبلغه عقو

فأي الفريقين وهذا نور وهجه ضياء وبرهان، أي الفريقين في سؤال الصفات قوله قول الشرع؟ وإن  

 أولى األقوال بالشرع ما انطبق بالحق وكان له منه برهان يقين وصدق.

ائي قوله بإثبات إرادات عن هذا االختالف نقل الشهرستاني عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الُجب

حادثة ال في محل يكون البارئ تعالى بها موصوفا مريدا، وتعظيما ال في محل إذا أراد أن يعظم ذاته، 

وفناء ال في محل إذا أراد أن يفني العالم، وأخص أوصاف هذه الصفات يرجع إليه من حيث إنه تعالى 

 أيضا في محل.

حى قوله:بهذا المعطى يتم توجيه وتحديد مذهب ومن  

>البارئ تعالى عالم لذاته، قادر حي لذاته، ومعنى قوله لذاته أي ال يقتضي كونه عالما صفة هي علم أو 

 حال توجب كونه عالما<

فهذا ليس البتة إنكارا وال تعطيال للصفات أبدا، بل ينكر وينفي التصور والصيغة االنفصالية للصفات، 

ع، المتعددة مركباته وجهات تفاعله وتماسه في الزمن التي هي من خصائص المخلوق وصفات المصنو

واألحوال مع محل ومستقر كينونته ووجوده. يقول أنبادقليس أحد حكماء اليونان الذي تلقى العلم عن نبي 

 هللا داوود عليه السالم، واختلف إلى لقمان الحكيم فأخذ عنه الحكمة:

محض، وهو اإلرادة المحضة، وهو الجود والعزة، >إن البارئ تعالى لم تزل هويته فقط، وهو العلم ال

153والقدرة والعدل والخير والحق، ال أن هناك قوى مسماة بهذه األسماء، بل هي هو، وهو هذه كلها<  

 وهذا من ذات محمول آيات الحق المبين من سورة الحشر التي تلونا آنفا.

ينزهه ويباينه عما من الخصائص فمحمد الجبائي رحمه هللا يثبت هلل ذي الجالل كونه عالما لكن 

. فقول الجبائي في الصفات على المرجع المطلق للكتاب والسنة، مرجع ناموس ما به قيام للمخلوق

. ولئن كان هذا القول هو قول الفالسفة فال يغير ذلك من الحق السماوات واألرض، هو القول الصحيح

دى الجهل في التأطير الصحيح للفلسفة كما شيئا، بل يفيد ضرورة شرعية وعلمية في النظر وتحديد م
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أثرنا سؤاله من قبل، وسوف يكون العود إلى طرحه وبيانه بعد حين في عرضنا لفكر أحد كبار رجال 

 الفكر والعلم اإلسالمي والبشري ككل، الحسين ابن سينا رحمه هللا وألحقنا به مغفورا لنا مسلمين.

هاشم، من كون العالم عالما حال هي صفة وراء كونه ذاتا، فهو لكن قول ابن الجبائي، عبد السالم أبي 

قول انفصالي ليس له معنى وال محل له سريانا ال يصح في المرجعية المطلقة؛ كما أن تشبيه قوله 

وأحواله الصفاتية بأقانيم النصارى محض العدوان واالفتراء والشطط والبغي واإلثم، ال مسحة فيه من 

حفظ فيه للورع. إن األقانيم مركبات متوازية التواجد واالعتبار عندهم، أي عند  الخوف من الجليل وال

النصارى. أما أحوال الصفات عند أبي هاشم فلفظتها البيانية واسمها دال عليها، وهي كما قال صفات 

 وراء كونه ذاتا.

 

التضليل بالخلط بين حقيقة مخلوقية األعمال واالبتالء في اإلرادة -5  

صلح كله قد أتى مطابقا لحكم القرآن الجبائي وابنه أبي هاشم في الشكر والمعرفة والصالح واألوكالم 

 موافق له غير معارض وال مناقض؛ بل أن خلق العليم الحكيم العقل يفيد وجوب المعرفة والشكر:

}وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 

(172)األعرافبلى'{  

>واتفقا على أن هللا تعالى لم يدخر عن عباده شيئا مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من 

، ألنه قادر، عالم جواد، حكيم، ال يضره اإلعطاء، وال ينقص من خزائنه اللطفالصالح واألصلح و

األعود في العاقبة، واألصوب في  المنح، وال يزيد في ملكه االدخار، وليس األصلح هو األلذ، بل هو

العاجلة، وإن كان ذلك مؤلما مكروها، وذلك كالحجامة والفصد، وشرب األدوية. وال يقال إنه تعالى يقدر 

على شيء وهو أصلح مما فعله بعبده. والتكاليف كلها ألطاف؛ وبعثة األنبياء، وشرع الشرائع، وتمهيد 

154لها ألطاف<األحكام، والتنبيه على الطريق األصوب، ك  

ما ينسب في القول بخصوصها إلى الجاحظ وثمامة، وهما من المعتزلة، و القدرة والجبر واالختيار 

وما كان ينبغي للحسن بن محمد النجار من الجبرية، هو أصح األقوال الموافق لعلم التنزيل كتابا وسنة، 
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والمصادرة في تمثيلية كلمة أهل   أن يضير بالحق القصور عن اإلبصار بحقائقه وتجلياته، وال االدعاء

بع ال أن يْتبع.السنة أو أهل السنة والجماعة.  َُ ًُ ًُ َت ُُ فالحق يهدي وأولى أن ًي  

نقل محقق الملل والنحل محمد سيد كيالني جزاه هللا تعالى خير الجزاء، نقل عن عبد القاهر البغدادي 

 قوله:

وبة إليه ما حكاه الكعبي عنه من قوله: إن >فمن ضالالته )أي عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ( المنس

المعارف كلها طباع، وهي مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لهم. ووافق ثمامة )ثمامة بن أشرس 

النميري( في أن ال فعل للعباد إال اإلرادة، وأن سائر األفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم 

م أيضا أنه ال يجوز أن يبلغ أحد فال يعرف هللا تعالى. والكفار عنده ما طباعا وأنها وجبت بإرادتهم، وزع

 بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه، فهو ال يشكر بما عنده من المعرفة بخالقه وتصديق رسله.

فإن صدق الكعبي على الجاحظ في أن ال فعل لإلنسان إال اإلرادة لزمه أن ال يكون اإلنسان مصليا وال 

ا وال حاجا وال زانيا، وال سارقا وال قاذفا وال قاتال..<صائم  

سبحان هللا، وإن هذه لهي خلتهم في تأليب عامة الناس على من خالفهم بإثارة مغلوطة كاذبة خاطئة من 

خالل ظاهر من اللفظ المثير، وهللا عز وجل يعلم أن ليس بينه وبين الموضوع وحقيقة اإلشكال صلة وال 

وحمل الناس على موقف ال يفقهون  ،وإنما هي مجرد أساليب تضليل وتلبيس موضوع،عالقة في صلب ال

 في الواقع من أمره شيئا.

 فكيف تأتى له هذا االستنباط ؟ وأية قراءة هاته التي أنتجت وتم بها هذا االستنباط؟ 

يجري في هذا  أليس هللا سبحانه وجلت قدرته هو الحي القيوم، وأن ال حول وال قوة إال باهلل، وأن ما

 الكون من أمر صغير وال كبير، دقيقه وجليله، كله بسننه تعالى وقهره؟

فإن هذا هو معنى قوله:>وقعت منهم طباعا< أي بقوانين وناموس من عند هللا مسطر للكون والحدوث؛ 

 فهو مدبر األمر سبحانه:

سنة مما تعدون' ذلك عالم  }يدبر األمر من السماء إلى األرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف

(5-4الغيب والشهادة العزيز الرحيم'{)السجدة  

فاآليتان هاتان من القرآن العظيم لمن تدبرهما قد أفادتا تعليل علمه تعالى الغيب والشهادة بتدبيره القاهر 

 عز وجل الواحد الصمد، وسياق السورة المباركة في غاية بيانها أتى على أكمل الوفق وذات المعنى
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المعبر عنه اسم السورة. فهذا ال يذر ألوالء المضلين الملبسين على الناس، وهو حالها للدجل أقرب منهم 

 للعلم، موطئ قدم وفي هذا األصل البياني من الشرع بالذات.

فاألعمال مخلوقة كانتظام حركاتي بناموس الكون، فيبقى إذا حقل االبتالء اإلرادة. هللا تعالى رب 

. فالحق والناموس مبدأ فهذا ما يراد من معنى التوليد رض يدبر األمر والخلق ال شريك له،السماوات واأل

االتصال وعدم الفطور من خصائصه؛ فال انخرام التصال مقتضياته وجريانه؛ وفي كل ذلك ابتالء العبيد 

 وهللا تعالى جلت قدرته واسع حكيم:

(77فقهون حديثا'{)النساء}قل كل من عند هللا' فمال هؤالء القوم ال يكادون ي  

 

واإلشكال اإلدراكي القرآن كالم هللا غير مخلوق -4  

 ومنقول قول المشبهة من الصفاتية في القرآن:

>إن الحروف واألصوات والرقوم المكتوبة قديمة أزلية، وقالوا: ال يعقل كالم ليس بحروف وال كلم؛ 

وسلم:))ينادي هللا تعالى يوم القيامة بصوت  واستدلوا بأخبار منها ما رووا عن النبي صلى هللا عليه

يسمعه األولون واآلخرون(( ورووا أن موسى عليه السالم كان يسمع كالم هللا كجر السالسل؛ قالوا: 

وأجمعت السلف على أن القرآن كالم هللا غير مخلوق؛ ومن قال هو مخلوق فهو كافر باهلل، وال نعرف 

صره ونسمعه ونقرأه ونكتبه.من القرآن إال ما هو بين أظهرنا فنب  

 والمخالفون في ذلك:

أما المعتزلة فوافقونا على أن هذا الذي بين أيدينا كالم هللا، وخالفونا في القدم، وهم محجوجون بإجماع 

 األمة.

وأما األشعرية فوافقونا على أن القرآن قديم، وخالفونا في أن الذي في أيدينا كالم هللا، وهم محجوجون 

ع األمة أن المشار إليه هو كالم هللا؛ فأما إثبات كالم هو صفة قائمة بذات الباري تعالى ال أيضا بإجما

155نبصرها وال نكتبها وال نقرأها وال نسمعها، فهو مخالفة اإلجماع من كل وجه<  

                                                           
148ص -نفس المصدر 
155  
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واتفق المعتزلة على أن كالم هللا مخلوق في محل، وهو حرف وصوت، كتب أمثاله في المصاحف حكاية 

ائي وابنه أبي هاشم هو من فعل الكالم ال من قام به الكالم، إال أن الجبائي عنه. والم ُّ ٍُ تكلم عن الُجٍب

خالف أصحابه خصوصا في قوله: يحدث هللا تعالى عند قراءة كل قارئ كالما لنفسه في محل 

156القراءة<  

 وقولهم بالخلق يردونه ويؤصلونه إلى نفي المشاركة في القدم بتصورهم واعتبارهم.

  .            .              .  

هذا جماع وخالصة ما في إشكال وسؤال الصفات من مختلف القول و مذاهب الخالف، لكن ليس عند نقد 

األمور تبقى القيم بحكم من يحملها، فللعلم، والراسخون فيه يعلمون، قانون وسلم به درجاته ترتقى 

ختلت وذهبت عن األحكام مصداقيتها هناك محددا وإدراكه. ومن أبرز المحددات التي إذا اختل شرطها ا

.المرجعية والمنظار  

فالحاجز األولي الممثل في القصور، والضيق المرجعي بعدم كفاية السعة التصورية واإلدراكية 

للموضوع السؤال أو اإلشكال، يصبح على مستوى المعيارية في حد ذاته هو اإلشكال، وذلك للوقوع أمام 

وجود شرط احتواء الموضوع. حالة صعوبة بل عدم  

وال في إمكانه سوى إبصار لون واحد وحيز  ،وكذلك المنظار والجهاز المستقبل الذي ال يستقبل وال يلتقط

 ذبذباتي منحصرة حياته الخطابية فيه وإدراكه، أنى له إبصار الموضوع كال وكليات؟

ة:يقول ابن رشد رحمه هللا في كتاب فصل المقال من زاوية نقد معين  

يجب أن يصرح بها في الشرع للجميع، نشأت فرق  157> . . ومن قبل التأويالت والظن بأنها )مما(

المعتزلة آيات  158اإلسالم حتى كفر بعضهم بعضا وبدع بعضهم بعضا، وبخاصة الفاسدة منها. فأولت

كثيرة وأحاديث كثيرة، وصرحوا بتأويلهم للجمهور، وكذلك فعلت األشعرية، وإن كانت أقل تأويال. 

 فأوقعوا الناس من قبل ذلك في شنآن وتباغض وحروب، ومّزقوا الشرع وفّرقوا الناس كل التفريق.

ما أخطأ فيه األشعريون                                     

                                                           
91ص -نفس المصدر 
156  

مضافة في الترجمة العبرية، وأيضا في مخطوط المكتبة األهلية بمدريد. 
157  

في مخطوط المكتبة األهلية: فتأولت. 
158  
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مع الجمهور وال مع  159ى هذا كله إن طرقهم التي سلكوها في إثبات تأويالتهم ليسوا فيهاوزائدا إل

الخواص، )أما مع الجمهور فلكونها أغمض من الطرق المشتركة لألكثر، وأما مع الخواص( فلكونها إذا 

تؤملت وجدت ناقصة عن شرائط البرهان، وذلك يقف عليه بأدنى تأمل من عرف شرائط البرهان. بل 

كثير من األصول التي بنت عليها األشعرية معارفها هي سوفسطائية، فإنها تجحد كثيرا من 

الضروريات، مثل ثبوت األعراض وتأثير األشياء بعضها في بعض، ووجود األسباب الضرورية 

 للمسببات والصور الجوهرية والوسائط.

ألشعرية كفرت من ليس يعرف وجود ولقد بلغ تعدي نظارهم في هذا المعنى على المسلمين أن فرقة من ا

161.<160البارئ سبحانه بالطرق التي وضعوها لمعرفته في كتبهم، وهو الكافرون والضالون بالحقيقة  

وخالصة القول على ضوء ما بيناه وأوردناه بخصوص الصفات ولزوم الفصل ما بين مجال الخطاب 

كإطار، عما فوقه مما اختص واتصل التفصيلي أو المخاطبة التفصيلية، المجال المخلوقاتي النسبي 

 بمصدر الخطاب. فنقول على أساس مرجع مهيمن مطلق:

إن القرآن كالم هللا عز وجل؛ وهو الحق من عنده تعالى؛ والحق غير مخلوق. وإنما المخلوق صيغة 

قراءته من المخلوق في البيئة والوسيط الوجودي المخلوق. وهذا هو الذي يصوب ويهذب لفظ الحكاية، 

ن المادة المعجمية للتحاكي والمحاكاة قد تحي وتفيد صورة ما من صور التمثيل، وهللا أعلم بمستقر أل

 األمور ومآل الحقائق ومبدئها ومنتهاها.

نحن ذكرنا هنا القضايا واألقوال التي يقترن ذكرها بذكر المعتزلة اقترانا بحق أو بغير حق، وهذا ال 

العلم سبب، إن هو إال إقران خلفياتي مذهبي من جهة السلب، ال يبرره في الحق مبرر وال يسيغه في 

يمت للحقيقة وللعلمية في شيء وتوظيف بياني للتحريف والتضليل؛ وإن المفارقة ها هنا مفارقة معبرة 

 إذا كان المعتزلة في هذا اإلشكال وبهذه األقوال هم أقرب إلى الحق من غيرهم.

ينتسب إليهم من مذهبه مذهب أئمة للكفر والطعن في الدين وفي  وهذا بالطبع ليس ينفي أن فيهم وممن

رموزه وشعائره وحرماته، ومن يفعل ذلك ويمضي بقوله في نقض ومناقضة أصل من أصول اإلسالم 

وحقيقة كمال الدين وتمام النعمة، فحكمه صريح ومآله الخسران المطلق المبين ولبيس المآل. وإن من 

ل هللا تعالى العزيز الحكيم:محكم الحق ومطلق العلم قو  

                                                           
في مخطوط اإلسكولاير: ال. 
159  

في مخطوط المكتبة األهلية: الكافرون الضالون بالحقيقة. 
160  

48. 44ص -فصل المقال 
161  
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(4}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا'{)المائدة  

(.22} قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر'{)الكهف  

 

قانون التفصيل حل إشكال الصفات والمشروعية التفرق الخبري -6  

ثنا عنه، نعيد التذكير بأهم وأبرز ما خلص إليه والدرس والتحليل من وعن التفرق الخبري، واستيفاء لحدي

 نقاط وحقائق:

أنه تفرق باطل غير شرعي لعدم دخول موضوعه في دائرة األمر والتكليف. -1  

بناء على األول واستنباطا تأتي الحقيقة أو الحكم الثاني في الخطإ البين المخالف والبعيد كل البعد عن  -2

البيان، هذا الذي يعتبر التفرق الخبري ممثال للصنف األصولي في الثنائية  الحق وميزان

فروع. -التصنيفية:أصول  

مفتاح اإلشكال وحل العقال قانون التفصيل. -3  

 

: ضالل قولتهم: نتعبد هللا بمعتقد فساد التصور األشعري والمعتزلي في الرؤية على السواء -2

والعقيدة الفالنية فالن  

شك عند كل مؤمن ومؤمنة في هذا، نسوق ونورد هنا ما يوضح هذه الحقيقة التي قصرت  ال يبقىولئ 

بأبي الحسن األشعري والمعتزلة وغيرهم على السواء، قصرت بهم عن إيجاد الحل، وما كان قولهم في 

نى غالبه إال عصبية لمقوالت أولية في المذهب، وهذا يكفي للحكم بعدم المصداقية ألقوالهم، بله أن يب

 عليه الدين ويتعبد بها أصوال في الديانة واالعتقاد، فسبحان هللا عما يصنعون:

 >                                     باب في الرؤية 
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احتجت المعتزلة في أن هللا عز وجل ال يرى باألبصار بقوله عز وجل ال تدركه األبصار وهو يدرك 

قالوا فلما عطف هللا عز وجل بقوله وهو يدرك األبصار على قوله ال تدركه األبصار وكان  162األبصار

قوله وهو يدرك األبصار على العموم أنه يدركها في الدنيا واآلخرة وأنه يراها في الدنيا واآلخرة كان 

م قوله وهو يدرك قوله ال تدركه األبصار دليال على أنها ال تراه األبصار في الدنيا واآلخرة وكان عمو

األبصار ألن أحد الكالمين معطوف على اآلخر. قيل لهم: فيجب إذا كان عموم القولين أحدا وكانت 

األبصار أبصار العيون وأبصار القلوب ألن هللا عز وجل قال فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب 

فأراد أبصار القلوب وهي التي يقصد التي في الصدور وقال أولي األيدي واألبصار. أي فهي باألبصار 

بها المؤمنون الكافرين ويقول أهل اللغة فالن بصير بصناعته يريدون بصير العلم ويقولون قد أبصرته 

بقلبي كما يقولون قد أبصرته بعيني فإذا كان البصر بصر العيون وبصر القلوب ثم أوجبوا علينا أن يكون 

ه وهو يدرك األبصار ألن أحد الكالمين معطوف على اآلخر قوله ال تدركه األبصار في العموم كقول

وجب عليهم بحجتهم أن هللا عز وجل ال يدرك بأبصار العيون وال بأبصار القلوب ألن قوله ال تدركه 

األبصار في العموم كقوله وهو يدرك األبصار وإذا لم يكن عندهم هكذا فقد وجب أن يكون قوله ال تدركه 

وهو يدرك األبصار وانتقض احتجاجهم. وقيل لهم: أنكم زعمتم أنه لو كان قوله األبصار أخص من قوله 

ال تدركه األبصار خاصا في وقت دون وقت لكان قوله وهو يدرك األبصار خاصا في وقت دون وقت 

وكان قوله )ليس كمثله شيء( وقوله )ال تأخذه سنة وال نوم( وقوله )ال يظلم الناس شيئا( وفي وقت دون 

جعلتم قوله ال تدركه األبصار خاصا رجع احتجاجكم عليكم. وقيل لكم إذا كان قوله ال تدركه  وقت فإن

األبصار خاصا ولم يجب خصوص هذا اآليات فلم أنكرتم أن يكون قوله عز وجل ال تدركه األبصار إنما 

ال يوجب أراد في الدنيا دون اآلخرة كما أن قوله ال تدركه األبصار أراد بعض األبصار دون بعض و

ذلك تخصيص هذه اآليات التي عارضتمونا بها. فإن قالوا قوله ال تدركه األبصار يوجب أنه ال يدرك بها 

في الدنيا واآلخرة وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره وال ندركه بها. قيل لهم فما أنكرتم أن يكون ال 

اه بها فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس ندركه بأبصار العيون وال يوجب إذا لم ندركه بها أن ال نر

بإدراك له بها كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له. فإن قالوا رؤية البصر هي 

إدراك البصر. قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال إن رؤية القلب وإبصاره هو إدراكه وإحاطته فإذا 

وجل وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة وال إدراك فما أنكرتم أن تكون  كان علم القلب باهلل عز

 رؤية العيون وإبصارها هلل عز وجل ليس بإحاطة وال إدراك.

)جواب( ويقال لهم إذا كان قول هللا عز وجل ال تدركه األبصار في العموم كقوله وهو يدرك األبصار 

ألن أحد الكالمين معطوف على اآلخر فخبرونا أليس األبصار والعيون ال تدركه رؤية وال لمسا وال ذوقا 

                                                           
هكذا هو النص من حيث الترقيم 
162  
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هو يدرك األبصار وال على وجه من الوجوه؟ فإن قالوا نعم فيقال لهم أخبرونا عن قوله عز وجل و

أتزعمون أنه يدركها لمسا وذوقا بأن يلمسها فإن قالوا ال فيقال لهم قد انتقض قولكم إن قوله وهو يدرك 

 األبصار في العموم كقوله ال تدركه األبصار.

)سؤال( إن قال قائل منهم إن البصر في الحقيقة هو بصر العين ال بصر القلب قيل له زعمت هذا وقد 

ة القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا؟ وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن سمى أهل اللغ

البصر في الحقيقة هو بصر القلب دون العين وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصر بصر العين وبصر 

 القلب.

ى يدرك )جواب( ويقال لهم حدثونا عن قول هللا عز وجل وهو يدرك األبصار ما معناه فإن قالوا معن

األبصار أنه يعلمها قيل لهم وإذا كان أحد الكالمين معطوفا على اآلخر وكان قوله عز وجل وهو يدرك 

األبصار معناه يعلمها فقد وجب أن يكون قوله ال تدركه األبصار ال تعلمه وهذا نفي للعلم ال لرؤية 

معناها العلم. قيل لهم فاألبصار  األبصار. فإن قالوا: معنى قوله وهو يدرك األبصار أنه يراها رؤية ليس

التي في العيون يجوز أن ترى فإن قالوا نعم ينقضوا قولهم أنا ال نرى بالبصر إال من جنس ما يرى 

الساعة فإن جاز أن يرى هللا وكل ما ليس من جنس المرئيات وهو األبصار في العين فلم يجوز أن يرى 

أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات؟ ويقال  نفسه وإن لم يكن من جنس المرئيات ولم ال يجوز

لهم حدثونا إذا رأينا شيئا فبصرناه أو إنما يراه الرائي دون البصر فإن قالوا أنه محال أن يرى البصر 

الذي في العين فيقال لهم اآلية تنفي أن تراه األبصار وال تنفي أن يراه المبصرون وإنما قال هللا عز وجل 

163بصار فهذا ال يدل على أن المبصرين ال يرونه على ظاهر اآلية.<ال تدركه األ  

>)سؤال( فإن قال قائل ما معنى قوله ال تدركه األبصار؟ قيل له يحتمل أن يكون ال تدركه في الدنيا 

وتدركه في اآلخرة ألن رؤية هللا تعالى أفضل اللذات وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين ويحتمل أن 

ز وجل أراد بقوله ال تدركه األبصار يعني أبصار الكافرين المكذبين وذلك أن كتاب هللا يكون هللا ع

يصدق بعضه بعضا فلما قال في آية "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" وقال في آية أخرى "ال 

164تدركه األبصار" علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار ال تدركه.<  
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أو النصان، هما بمثابة مدونة دراسية تكفي لمن استوفى دراستها وتحليلها، كما قلناه من قبل، فهذا النص 

أن يكون قد أحاط بما شغل العقول وملك القلوب، وكان مضمار السبق إلبراز مواهب القول والسير 

باللفظ أبعد سبرا لمكنونات الحقائق وأغوار المعاني. واألهم من كل ذلك جميعا، أن يعلم ويدرك ما هي 

ال أو إمام من األئمة التعبد في العقائد بما هي الدين، أن يكون ذلك مذهب القول لرجل من الرجحقيقة 

ويميز بين الليل والنهار  ،بمعنى عقل يعقل به ،بل كما بيناه وسنبينه لما كان له قلب ليس بمعصوم.

دودية إدراكه والواحد واإلثنين، جلي خلطه وظاهر اختالف قوله، وذلك أوال لبشريته واألصل في مح

وسقف تصوره، وأخرى للمذهبية وثالث األثافي المسايرة الجدلية للمعتزلة ولغيرهم مع انعدام أو اختالل 

التي ال تخدم الحق والعلم إنما غايتها المذهبية. وفي هذا  ،شروط الصحة في أكثر السجاالت والمجادالت

 نجد ابن تيمية رحمه هللا يقرر ويحذر قائال:

د يخاف على بعض العلماء، أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع >لكن الذي ق

عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في االستدالل، فيقول قبل أن يبلغ النظر 

يما غايته، مع كونه متمسكا بالحجة، أو يغلب عليه عادة، أو غرض يمنعه من استيفاء النظر، لينظر ف

يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إال باالجتهاد واالستدالل، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه االجتهاد، 

165قد ال ينضبط للمجتهد.<  

هذا القول والتخوف والتحذير هو موصول في الحق بما نتلوه من القرآن العزيز الحكيم في اآلية البينة 

بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة' إنك أنت الوهاب'{)آل من سورة آل عمران:}ربنا ال تزغ قلوبنا 

(1عمران  

(41}فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم'{)النور  

الذين يقولون نعبد هللا على مذهب فالن وعلى معتقد فالن، فإن هللا تعالى إنما أنزل الكتاب وأرسل  ليحذر

هم محمد صلى هللا عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقد نزل الرسل وآخرهم وخاتم

من القرآن العظيم وفيه قوله تعالى بلسان عربي مبين ال يحتمل التأويل:}اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

(4عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا'{)المائدة  

 الحجة البالغة في جعلها اإلمام محمد بن علي الشوكاني رحمه هللاوإن هذه اآلية المحكمة البينة هي التي 

 وال أبي حنيفة وال أحمد بن حنبل؛ فما قال هللا تعالى أبدا عليكم بمذهب مالك وال الشافعي وجه المقلدين؛
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من الناس، وما كان للمؤمن العاقل الحصيف أن يتعبد هللا سبحانه وتعالى ويعتقد فيه بما تأوله رجل 

. . نك هذا بهتان عظيمسبحا  

إن الدين من عند هللا تعالى وهو ما بعث به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم، وكما قال اإلمام مالك  

."قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد تم هذا األمر واستكمل"رحمه هللا:   

 

فقدان الجاحظ لبوصلة العقل في سؤال "الرؤية"  -8  

فال األشعري وال المعتزلة وال غيرهم هاهنا اهتدوا إلى قانون التفصيل وفيه حل العقال ومفتاح إشكاالت 

الخبر والصفات، كما أنه حل لجميع األسئلة الفلسفية المتعلقة بسلم اإلدراك والعقل، كسؤال القدم للمادة 

لتفصيل ولو من المفكر فيه، كان القدر. ولغياب هذا القانون، قانون اووالزمان خاصة، وسؤال القضاء 

تفاقم أبي عثمان الجاحظ وفقدانه التام لبوصلة التفكير السوي والقول العقالني في هذا اإلشكال والسؤال؛ 

 قال الجاحظ:

>وقال أصحاب الرؤية: اعتللتم علينا بقول هللا تعالى:}ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار{ وقلتم: هذه 

خرج العموم والعام غير الخاص.اآلية مبهمة وخرجت م  

كذلك العام إلى أن يخصه هللا بآية أخرى وذلك أن هللا تعالى لو كان قال:}ال تدركه  166وقد صدقتم

األبصار وهو يدرك األبصار{ ثم لم يقل:}وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة{ لعلمنا أنه قد استثنى أخرة 

 من جميع األبصار.

قوله:}قل ال يعلم من في السماوات واألرض الغيب إال هللا{ ومثل قوله:}وما قالوا: وإنما مثل ذلك مثل 

كان هللا ليطلعكم على الغيب{ وهذه األخبار مبهمة عامة فلما قال:}تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما 

منا كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا{ ولما قال أيضا:}وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء{ عل

 أن القول الثاني قد خص األول.

 وكذلك أيضا قوله:}ال تدركه األبصار{.
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قلنا للقوم: إن هللا تعالى لما قال:}تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك{ بعد أن قال:}وما كان هللا ليطلعكم على 

الف في لفظه الغيب{ علمنا أن ذلك استثناء لبعض ما قال إني أطلعكم على الغيب. وهذا االستثناء ال اخت

 وال في معناه وال يحتمل ظاهر لفظه غير معناه عندنا. وظاهر لفظه يحتمل وجها آخر غير ما ذهبوا إليه.

والفقهاء وأصحاب التفسير يختلفون في تأويله وهم ال يختلفون في تأويل قوله:}تلك من أنباء الغيب 

في قوله:}وجوه يومئذ ناضرة إلى نوحيها إليك{ قال: ذكر ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد 

 ربها ناظرة{ أنه قال: تنتظر ثواب ربها.

وذكر أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح مثل ذلك. وأبو صالح ومجاهد من كبار 

 أصحاب ابن عباس ومن العاملية ومن المتقدمين في التفسير. فهذا فرق بين.

الخلق بوجه من الوجوه فإذا كان مرئيا فقد أشبهه في أكثر الوجوه. وبعد ففي حجج العقول أن هللا ال يشبه  

فإذا كان قولهم في النظر يحتمل ما قلتم وما قال خصمكم مع موافقة أبي صالح ومجاهد في التأويل وكان 

ذلك أولى بنفي التشبيه الذي قد دل عليه العقل ثم القرآن:}ليس كمثله شيء{ كان التأويل ما قال خصمكم 

167ما قلتم.<دون   

هاهنا ال شك توقفت فطنة الجاحظ حتى خلط في كالمه هذا خلطا عجيبا ومزج بين كلية المعايير التي 

ئقي بشخصانية مصدر القول الذي عند خصومه حتى رضي بها حاال حين ركن مكرها إلى التعليل الحقا

راجح أجمع الفقهاء  للمفارقة ليس هاهنا حل سريانه وجوازه قصرا؛ فالتفسير عن الحسن ومجاهديا

والعلماء على رجحان األخذ به، لكن عند هللا تعالى ليس عقال وال دينا وال علمية أن يكون هو الدليل 

محض الدليل الذي يقوم الوجوب به. فهذا أول ما يجلي غياب حقيقة العقل عند الجاحظ في هذا الحيز 

سس القول المراد تبريره مذهبا وبين الحقيقة.دليال واضحا على انهدام البناء من جراء الالتوافق بين أ  

والغريب المثير حقا هنا وفي عبرة لمن يعتبر، عبرة للغالين في الحمية المذهبية التي ال شك هي من 

حمية الجاهلية، ألن الحق أحق أن يتبع، أن الجاحظ هنا أصابه العمه حقا، فهو قد قال وإن بغير إدراك 

لى جهتي مقام الخطاب الذي يعتبر ركن المخاطب بذكره ثنائية العام بياني، قال بقانون التفصيل ع

والخاص وبيان ذات الخطاب بثنائية الحقيقة والمجاز، فإنه أعرض كلية عن جهة التفصيل فيما هو داخل 

إمكانه اإلدراكي ويدل عليه قوله:>فإن قالوا: ألن ذلك ال يجوز في الدنيا، فقدرة هللا تعالى على ذلك في 
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ولم يبصر بالذي حجبه وحجزه دونه ظلمة التقليد وحاجز التعصب،  168يا كقدرته في اآلخرة<الدن

التفصيل ليس على بعد البيان في  عناصر الخطاب ولكن على بعد المستوى الوجودي والعوالمي للعقل 

 والذات المدركة ذاتها. 

      

ل الذي عّمر وال زال بين هاته الفرق هذا المثال من السؤال، سؤال الرؤية يفسر شطرا من طبيعة السجا

المتفرقة والمذاهب، كل مذهب بما لديهم فرحون، أمسى عندهم الذود عن مقوالت المذهب بالحق وبغير 

الحق، ذلك عندهم ال يضير، أمسى ذلك عندهم هو العلة التي من أجلها يجتمعون ويساجلون وينافحون ال 

بعدم التفرق أوال ويحذرنا منه أشد ما يكون التحذير، ففيه الشر الدين يقينا، ألن الدين اإلسالمي يأمرنا 

كله وعاقبته ذهاب قوة األمة وريحها، والدين اإلسالمي أساسه الصدق وتحري الحق والقول به، ولو 

 على النفس والوالدين واألقربين، وما وراء ذلك إال الضالل والخسران المبين.

التفصيل، جعلهم جميعا كمن يناقش سؤال السبق أللدجاجة أم للبيضة؟ إن عدم اإلدراك لما أسميناه بقانون 

 وهو ال يعلم لها مخرجا وال يعلم أنه في سؤال من قبيلها.

 

غلو األشعري في ابن حنبل وبيان ضالله الحق في معنى }األبصار{ من قوله تعالى }ال تدركه  -9

 األبصار'{

الخروج عن ضوابط القول في القرآن وهم ال يشعرون، ال ومن جهة ثانية لقد أفضى بهم تعصبهم إلى 

يشعرون بذلك إطالقا. إن أبا الحسن األشعري الذي قال في أحمد بن حنبل رحمه هللا قوال نهى رسول هللا 

وأال يطروه كما أطرت النصارى  ،صلى هللا عليه وسلم أصحابه رضي هللا عنهم من أن يخاطبوه بمثله

سالم، أحمد بن حنبل الذي قال فيه: >اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان المسيح بن مريم عليه ال

هللا به الحق ورفع به الضالل وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين 

ايير فرحمة هللا عليه من إمام مقدم وخليل )في نسخة وكبير مفهم( معظم مفخم<، وهذا الكالم يؤطر بالمع

العلمية طبيعة العقلية والسقف اإلدراكي الذي يمكن أن تصله، ولهذا حرم هللا تعالى ورسوله صلى هللا 

عليه وسلم أخذ المعتقد والدين عن الرجال، فالحق في المعتقد والدين يعلو على الرجال، وأبو الحسن 

 األشعري رجل من الناس. فأنى يوفكون؟ . .
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المستفيض من الحق في ضوابط  -علما وعمال-هللا ما كان ليرد وال ليناقض قلنا إن أحمد بن حنبل رحمه 

وقد ثبت عن الصحابة جميعا  يث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.القول في الدين وفي القرآن العظيم وحد

فقد حفظ عن أبي بكر الصديق  ب هللا بغير حق وبغير علم وتكلفا.الوجل والخوف من القول في كتا

عنه قوله: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب هللا بغير علم؟" بل إن  رضي هللا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن آيات مما أنزل عليه كقوله تعالى من سورة األعراف:}خذ العفو' 

أل جبريل ( فاستمهل السائل القول والعلم في اآلية حتى يس122وآمر بالعرف' وأعرض عن الجاهلين'{)

 عليه السالم.

ويزعمون القدرة واالستطاعة في الرد والعلم بشأن كل سؤال يطرح  ،وهؤالء يزعمون علم كل شيء

 عليهم دفاعا عن كيان المذهب وتعبيرا عن اكتماله المقوالتي.

إذن فالجهل بقانون التفصيل والتعصب المذهبي المقيت الذي ال يمت لدين الحق بصلة، هذان العامالن 

عال القوم يذهلون عن الحق، كحاطب ليل ال يميزون بين ما هو حق لهم وجائز، وما ليس بحق بل فيه ج

 وعيد أي وعيد.

لنعد إلى قول األشعري ورده على المعتزلة وغيرهم بشأن سؤال الرؤية، وبشأن اآلية من القرآن العظيم 

تحريف التنزيل بالقول فيه بغير هدى المنزل من عند هللا رب العالمين، ذي العزة والجبروت، الذي حرم 

وال كتاب منير، وإن تحريف التنزيل فيمن قبلنا كان وسيطه الترجمة والتفسير كما ورد من مثل هذا العلم 

 والفقه عند عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.

في كثير من  فلفظ }األبصار{ تأطيرها بمعنى تحديد داللتها، وقد بينا ضوابط التفسير وذكرناها من قبل

المواضع، يكون هنا أساسا، أي حسب اآلية، باعتبار تصريف اللفظ في القرآن العظيم، ألنه الحق والحق 

وهذا ما  به يستشهد وهو المرجع ال ما دونه.ال يختلف، وهو الممثل للبعد المعجمي والشرط اللغوي، 

وو النهى واأللباب. أما قول األشعري: وعليه عقالء اللغة وأئمتها ذ ،نحاه سيبويه رحمه هللا في الكتاب

. فهذا قول في ميزان الحق <وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصرا كما سموا بصر العين بصرا>

ى واقتضاء المقام لغو ليس يتصل بشيء مما نحن فيه، أو بالحري بخصوص اإلشكال المطروح في معن

الغاية منه الضغط البياني والوقع  ،ض شعريإنما هو قول وخطاب محاآلية البينة من القرآن العظيم. 

والعظيم  والعلي منها، الذي هو هنا  ،النفسي على المخاطب، ضغط ووقع اإلحالة على المقدس من اللفظ

لفظ وتركيب )أئمة اللغة(. والبعد الثاني بعد السياق ، ثم البعد الثالث من التأطير، وهو الواسق لإلشكال 
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لتالي تفسيرا، وهو المرتبط بقانون التفصيل، ليبين لذوي األبصار أن القوم جميعا، بيانيا وإدراكا وبا

 جميعا في هذا الخضم المتالطم من ظلمات الجدل والسجال كان بعدم اهتدائهم لقانون التفصيل.

 البعد األول، بعد التصريف المعجمي للفظ:

ا وجمعا وفي كل األحوال اإلعرابية فقد وردت هذه المادة المعجمية للفظ )بصر( في القرآن الحكيم إفراد

سبعا وأربعين مرة، منها ما أتى مضافا ومنها ما أتى مضافا إليه ومنها ما جاء مفردا، أي تركيبا ال عددا. 

ولفظ األبصار في اآلية الكريمة أو اللفظان من القسم الثالث:}ال تدركه األبصار' وهو يدرك األبصار' 

(. فإن نحن نظرنا إلى غير هذين اللفظين، بالطبع ألنهما موضوع 104وهو اللطيف الخبير'{)األنعام

السؤال، فإن كل ما ورد في القسمين األول والثالث جميعا، وبحسب السياق مطلقا، أي في الجملة وفي 

ولم يأت أبدا هذا  لمراد هو الحاسة الخلقية لإلنسان.مقام القول، كله فيه المعنى واضح ومحدد أن المعنى ا

ذلك ليعلم ما هو وزن إيراد األشعري في  ضافة لغير اإلنسان؛هذه المادة في القرآن العظيم ماللفظ و

استدالله بإضافته للقلب. ألن هاهنا مجاز في اللفظ، لفظ البصر، الذي لم يأت في القرآن البتة، وإنما قد 

ى:}فسيروا في من غير أن يصرف اللفظ إلى غير الحقيقة كقوله تعال ،جاء على مستوى الجملة ككل

(، وذلك في القسم الثاني، قسم المضاف إليه، 137األرض فانظروا كان عاقبة المكذبين'{)آل عمران

 وعدده ثالثة في آيا ت ثالث:

(3}إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار'{)آل عمران  

(45}واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي األيدي واألبصار'{)ص  

(2بصار'{)الحشر}فاعتبروا يا أولي األ  

 

أما السياق، فيكفي فيه الجوار القبلي لآلية المؤطر بشكل واضح مبين بحقيقة ومعنى الخلق، بل وبالمادة 

المعجمية الغالبة والموجهة للمعنى الدالة عليه: }بديع السماوات واألرض'{}وخلق كل شيء'{}خالق كل 

غير مثال سبق، فإن السياق القرآني الحكيم شيء'{ وكما أن بديع السماوات واألرض أي خالقهما على 

بل إن الوقف عليها جميعا يؤكد ما قلناه وبيناه على  مؤطر كالهما بمعنى وحقيقة الخلق. مادته ومعناه

سلطان من الحق مبين. وإن معنى األبصار هنا في اآلية الكريمة بكل بساطة ووضوح هو على مستمد 

لحق المبين:}فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في المعنى من بالغة قوله عز وجل وقوله ا

وتوجيه تركيب بصر القلوب هو  معنى الصحيح لألبصار معجما عربيا.(. فهذا ال44الصدور'{)الحج
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نفسه التأطير المستمد من قوله تعالى وهو الحق أحسن الحديث قرآنا عربيا غير ذي عوج، تأطير }تعمى 

ه موضع القول لآلية البليغة، بمعنى في تقابل ل}تعمى األبصار{. ومن أبصر فلنفسه القلوب{، الذي به يفق

إنما يتعبد هللا تعالى الذي أنزل القرآن العظيم بما نزل من الحق  عمي فعليها وما ربك بظالم للعبيد؛ومن 

هم إال رجال ما أبو الحسن األشعري وال المعتزلة وال غيروبينه رسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم. و

في  ن وبها تتعبدون هم مخطئون ال ريبمثلكم، يخطئون ويصيبون، وفي هذه التي أنتم لهم فيها مقلدو

 ذلك.

 

خالصةال-01  

وكما سنراه فيما بعد فيه أيضا حل  .األمر الحاسم هنا هو قانون التفصيل، مفتاح العقد الكالمية جميعا

ؤال أو لنقل عدم الفقه وعدم االستيعاب لإلدراك األفالطوني كس ،إشكاالت فلسفية ال زالت عالقة إلى اليوم

وتصوره، حتى ليصبح من الحق القول والتقرير بأن أغلب المرددين للفظ المثل األفالطونية لم ينضبط 

والدليل ببساطة هو أن هذا المفهوم أو المعنى  حديد الصحيح الذي عند أفالطون.عندهم ولم يتحدد الت

من خالل أقصى تعميالت وسريان قانون التفصيل، بجعل البعد أو الفضاء الزمني يتصل ويتحدد كليا 

موحدا ضمن الحق، على نسق ومنوال توحيد القوى الفيزيائية. وهذا بالضبط هو الذي يحل ويعطي 

كنهاية للمسار الفلسفي من اليونان إلى ما بعد ابن سينا. وفيه رفع  ،الذروة في التصور الحق للوجود

والعسر التصوري بالنسبة لإلدراك اإلنساني المحدود لمسألة القضاء والقدر.التعقد   

إعمال قانون التفصيل هنا في تأطير هذه المسألة المرتبطة بتالوة اآلية الكريمة من القرآن العظيم:}ال 

(، هو العمل اقتضاء وحصول 104تدركه األبصار' وهو يدرك األبصار' وهو اللطيف الخبير'{)األنعام

فقه بمضمون وفحوى قوله تعالى العليم الحكيم:ال  

( 1}ألر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{)هود  

(1}حم' تنزيل من الرحمان الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون{)فصلت  

األربعة لتذكرة  ولقد بينا حقيقة هذا القانون في كتاب )مفاتيح علم الكتاب(، الجزء الثالث من األجزاء

 العلماء.
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فالمجال الخطابي للتنزيل، ونزوال من التدرج أو الدرجات العليا لسلم التفصيل، وهي كون الوحي الكريم 

فتناسقا مع خلقته وبيانه نزل الكتاب  .منحاه من الخالق نحو المخلوق، وأن هذا المخلوق هو جنس بني آدم

 ،بمقتضى المكونات والشروط التاريخية خية للرساالت،ى األطوار التاريعلى البيان البشري، ثم عل

 وبلسان كل قوم كانت لغة ولسان كتابها ورسولها. 

بناء على هذا وهو الحق األبلج فأول التأطير للمجال هو بشريته وأرضيته ودنيويته، بمعنى أن سريان 

حجة في غيره، هو مجال  وبالقول والمعيار العلمي الصارم الذي ال فقه وال عقل وال ،الخطاب مجاليا

ومخلوقيته وخلقيته بشريته. فالمرجع الخطابي وإطاره الدنيا واألرض  ،الكتاب بزمنيته وأرضيته

المخاطب الذي هو بشر في خلقة البشر  همها حقيقة وشرط المتلقي المخاطب؛التي أ ،بشروطها الخطابية

العقل، والسمع واألبصار. أي أن قوله  الفؤاد المتضمن لمفهوم :بحواسه ومجساته اإلدراكية الوجودية

وهو الحكيم الخبير الذي فصل آياته البينات سبحانه وتعالى بمقتضى شرط  ،تعالى وهو أعلم بما ينزل

الخطاب، معنى قوله:}ال تدركه األبصار' وهو يدرك األبصار' وهو اللطيف الخبير'{ هو خطاب وتنزيل 

فيكون القول أو ما افترض من القول أعاله للمعتزلة ر. محكم مفصل اقتضاء وتناسقا من لن حكيم خبي

وأبي الحسن األشعري جميعا، محض االختالط ومحض سلوك السفسطة كانوا مدركين لذلك أم لم 

وهم يزعمون االحتكام إلي العقل أكثر من غيرهم، هو قول ال  ،ألن هذا القول المزعوم للمعتزلةيدركوه. 

، وال يصح إطالقا هذا القول بالتعميم، ألنه ال عالقة شرطية بين يقبل أصال في تركيبته المنطقية

خصائص وميزات قضيتين أو قضايا في قضية جمعية صحيحة. فهذا استخفاف بالمخاطب الجدلي ألنه 

في أخس اإلخالالت العقلية والمنطقية. والنتيجة أنهم جميعا قد أخطأوا وولدوا ضالال من القول، المعتزلة 

وأبو الحسن األشعري، الذي أذهلته المسايرة  ، وهو الحق من رب العالمين.التفصيلفي نقض قانون 

الجدلية وعلة الوجود المذهبي في ضرورة الدفاع عنه، حتى اختلط عليه األمر وقال ما قال كما في 

نهى العلماء، بعضهم، وكرهوا  ي ما يقول وال يشعر به. ولذلكرالنص الثاني أعاله وكأنه ال يد

رات لما يصحبها من الخروج عن الجادة وقول الحق.المناظ  

على مثل حجج القرآن كما جمعه أبو الفضائل  ،وجامع القول في كل هذا أن مؤطر القراءة الحجاجية

هو قانون التفصيل وال وجه للتعيين وسداد التحديد بدونه.   ولعل أوضح  ،169أحمد الرازي في كتابه

هو المصادرة الالمشروعة لتمثيلية ومنبر  ،باشر في إشكال الصفاتالعلل وأشدها إسهاما على نحو غير م

أهل السنة وأهل السنة والجماعة ولقيمته القانونية والفقهية كمرجع شرعي، مصادرته بعامل وسلطان 

الظهور والغلبة، ومحدد في نهاية المطاف للطائفة صاحبة األمر الموجهة والمعينة للجهاز والنظام 

                                                           
م1898-ه1048-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية -كتاب حجج القرآن: اإلمام أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي 
169  
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ألقسى )بالسين( البغي في جناب الحقيقة، أوقعت تلبيسا عظيما على  ادرة الممثلةالرسمي. هذه المص

مستوى التاريخي، وعلى أهم ما مثله المسلمون في مسار الفكر والعلم اإلنساني، ذاك الذي كان المعتزلة 

نعني من  ،أما استجهال الناس بتعميم األحكام، وقد رأينا أن منهم أو ممن ينتسب إليهم هم حاملي مشعله.

وال  يحق عليه الكفر؛ لكن التعميم  هو استجهال ليسوحسم ما به الحكم  ،ضالله بين جلي المغتزلة،

هي خلة وصفة معلومة منذ أول الدهر شأنا خالصا  لمن جعل نفسه من جملة أهل العلم؛ خلة وصفة ينبغي

وهم كالحرباء تأخذ لون  ،يرى فيهم أتباعهم التقاة راصين محرفي الحقائق أصحاب الدجل؛معرفا للخ

أضل للشيخ والوليد. شر مكانا والسائد، يحسبونهم ورثة األنبياء وهم   

فهؤالء يخلون بواجب النصح لعامة المسلمين بإيهامهم غير الحق، خصوصا وأن أول االنشقاقات الكبرى 

ستقيم والمحجة في جسم األمة اإلسالمية، وبذور أخطر وأعظم الضالالت االنشطارية عن صراط هللا الم

البيضاء، التي حصلت إنما كان علتها وسببها الرئيس البغي واإلثم بغير الحق. ثم هم بعد ذلك وقد علموا 

إذ أجمعوا أمرهم وسعوا جدهم في كفر دور المعتزلة  ،أن الحق ال يبخس الحقائق شأنها التاريخي

من بعد ذلك  الخلق وما كان لهم الخيرة.األمر والتاريخي، الدور التاريخي الشامخ الذي كتبه لهم من له 

نجد ابن كثير غفر هللا له كما نقلناه في غير هذا الموضع يأتي في معرض ما يأتي به من الكالم، وعلى 

وجه التقرير والتوصيف المثبت لمعاوية بن أبي سفيان بأنه أول ملوك اإلسالم، هكذا وكأن اإلسالم 

فان لحقيقة واحدة.والملكية من مشكاة واحدة اسمان متراد  

إنه يكفي النظر والتقييم العلمي، بمفهومه  ها؛ونعود في إطار قضية إحقاق الحق ووضع األمور في نصاب

التحليلي، للمفاهيم التي ولدها الفكر المعتزلي ليعلم أنه كان حقا وسيطا في مسار العلم اإلنساني، وأعظم 

بالعلم بعدا في تاريخية البشرية ككل، وبحكم سننية االتصال والتناسق، فقد كان ذلك عامال حاسما وفاعال 

ى الحق المبين في مجال وامتداد الرسالة السمحة التي بعث به رسول هللا صلى هللا عليه قويا بإذن هللا تعال

وما يدريك أنهم يوم القيامة يبعثون في زمرة من بدلوا من  ،وسلم؛ ولكن هؤالء أذهب العمى بصائرهم

يحافظوا على بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم اليوم يدعون أنهم أهل السنة أو السنة والجماعة ل

الالت والعزى ومناة الثالثة ولو كانوا في صفة بشر، ويأبون إال أن يبقى ويعمر تخلف األمة وتضيع بين 

 اللئام من األمم..

حتى ولو اعتبرا غير مولدين ابتداعا منقولين قلنا بأنه يكفي مفهوم الطفرة عند المعتزلة ومفهوم المعدوم، 

ومؤشران للشأو السامق في أبعاد اإلدراك  ،داللة القيمة التمثيلية للفظعن الفكر اليوناني، فهما عينتان ب

ن المدرسة للمعتزلة. فإيجاز القول إوالذكاء التحليلي الذي بلغ أوجه التفكير اإلسالمي، ممثال في هذه 

هذين المفهومين المنتظمين في العقل المعتزلي نفسهما يقعان اليوم في مطلع القرن الواحد والعشرين 
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وقع مرتكزات المستوى األعلى وسقف فكر الفيزياء النسبية وتطبيقاتها وتفسيراتها. وما يلزم التنبيه م

أو في حدود المفهوم شطر المعرفة بالمعنى التمثيلي للحيز المعرفي، بل نحن بصدد  ،عليه أننا لسنا أمام

المعرفي المحدد لطاقة وهيئة  بعد الطاقة التفكيرية ودليله ما فوق المعطياتي والمعلوماتي، أي ما فوق

أن هذه القاعدة والمدرسة اإلسالمية  ،وعلماؤه يشهدون ،النظم التفكيرية. ويأبى التاريخ إال أن يكون دليال

التي جددت من طبيعة العلم، وجعلت من مفهومه شأنا أكثر واقعية وصدقية، مما أغنى البشرية عن 

ن خالل مأسسة الشرط والنهج التجريبي، هذا األساس متاهات األبنية  الفكرية والحضارية، وذلك م

هو ما كان األساس وعليه امتد المسار التطوري العلمي، مرحلة تتلو سابقتها ودرجة  ،البنيوي العلمي

تعلو أخرى في سلم البناء واالجتهاد، حتى بلغ العقل اإلنساني هذا الذي بين أيدينا ونراه كأنه المستحيل، 

شر المسلمين ببلوغه، بل وأشر ما بات يرسخ أن ال شأن لنا به إطالقا، وعلم الحديد ال رجاء لنا نحن مع

والذرة والنواة لهو من صميم ما أوجبه الشرع للذود عن بيضة األمة وحصول األمن، الذي به يتم صون 

 المجتمع اإلسالمي في إقامة دينه وتعظيم حرماته وشعائره، وحفظ سيادته على أرضه ونظمه.

من يعدونهم مثل التقوى والصالح  -وللحسرة -م هؤالء الذين يحرفون الحقائق ويمتهنون استجهالهل يعل

وهم ليسوا لهم بناصحين. هل يعلمون ويعلم تابعوهم الذين ينعقون بما ال يعلمون وال يشهدون إال نهج 

وهو ابن سينا  المشيخة أرضعوا لبانها وشدت أفئدتهم بإصارها، هل يعلمون أن عطاء ونتاج رجل واحد،

 رحمه هللا، بقي حتى عهد قريب هو المقرر المعتمد في الدرس الطبي لجامعات أوروبا ولمدة عدة قرون؟

ليس يضير عمال بما يلزم على األقل من طرح سؤال عالقة  ،وعلى ضوء هذا وما انجلى من الحقائق

الفلسفة ر أن الفكر المعتزلي والتصورات السائدة بالفلسفة وبالحقيقة الفلسفية، وذلك بحسبان واعتبا

لكن ليس بالنسبة للحق ولكن بالنسبة للرسمي  مقترنان تأصيال ومسارا، في المبدإ األول وفي المصير.

 والسائد.

يدعون  ،وليعلم سدنة هيكل المصادرة لهيئة أهل السنة أو أهل السنة والجماعة ومن مضى في مسلكهم

وبية التبعية لألحبار والرهبان في بني إسرائيل، ليعلموا وعلم السنة وسنتهم عصبية وتقليد وربوبية كرب

 ،المؤمن يحجزه عن البغي واإلثم، أن التأطير والدراسة الفقهية سواء للعقل المعتزلي أو التفكير

باالصطالح السائد المسمى فلسفي عند صفوة من رجاالت المسلمين أولي البصائر واأللباب، تأطير هذا 

وقوي باألساس  ،ق والعلم والعمل به، أنه محقق لوصل مدرسي ومنهاجي بارزعلى وجه تحري الح

 العلمي والبنيوي المنزل في قوله تعالى العزيز الحكيم:

}وإلهكم إله واحد' ال إله إال هو' الرحمان الرحيم' إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 

وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها  والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
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وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم 

(.143يعقلون'{)البقرة  
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 تصحيح االتصال بين الحكمة وعلم الكتاب
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 الفصل األول

النبوة والكتاباتصال حكماء اليونان بعلم   

 وضالل التقليد في األحكام

 

االفتراء العظيم في وصف فالسفة يونان بالكفر -0  

كل حديث عن فالسفة اإلسالم وعن ابن سينا خاصة ال يتم الرجوع فيه بالدرس والتمحيص للفلسفة 

بمثابة االمتداد اليونانية ورجاالتها وأساطينها هو حديث مبتور خداج، ذلك أنهما من جهة النهج واألبعاد 

لجوهر وحقيقة واحدة، فكل حكم يسري على األصل ال شك أنه سيكون الموجه األساس في الحكم على 

 االمتداد وفي تحديد الموقف منه.

وأهم ما يطرح ويفرض نفسه كسؤال في هذا البعد وعلى هذا المستوى من حيث الغاية والمقصد هو 

لفكر اليوناني ورجاله وحكمائه. فهل صحيح ما هو مرسخ سؤال االنتماء الديني والعقائدي بخصوص ا

في األذهان تلقه ألسنة جيل بعد جيل تقليدا من أن هذا الحيز التاريخي الممثل بأهل يونان كله كفر ووثنية 

 مطبقة؟ ثم هل يصح اعتبار كل من سبقنا من بني آدم كفارا وثنيين؟

لمنا، وهو أعلم بما خلق وأعلم بمن في السماوات شاء، وإن هللا سبحانه وتعالى أعفليقل من كان ما 

واألرض، كتابا منزال وعلما للكتاب مسطرا أن من يحكم بالكفر على كل من سبقنا إنما يفتري على الحق 

الكذب ويحسبه من حاله هينا وهو عند هللا عظيم؛ فعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وآله وسلم:

)عرضت علّي األمم فرأيت النبّي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجالن والنبي وليس معه أحد، )

إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى األفق، فنظرت فإذا 
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عهم سبعون ألفا يدخلون سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى األفق اآلخر، فإذا سواد عظيم فقيل لي: أمتك وم

170الجنة بغير حساب وال عذاب... الحديث((  

شاهدنا من الحديث وفقهه هو المعنى فيه للفظ األمة الذي هو على معنى أتباع النبي، المؤمنين به 

وبدعوته. فمن آمن بنبيه الذي بعث وأرسل إليه وصدق بما جاء به فهو من موكب اإليمان وزمرة 

ومن بيان الحديث: فهذان سوادان عظيمان، جمع وأمة من أهل اإليمان عظيمة، المؤمنين من بني آدم. 

تتلوها أمة وجمع مثلهم عظيم، أقوام من بني آدم آمنوا بربهم ورسله. ثم هؤالء الخراصون يتفوهون 

وأتباعهم الناعقون بغير علم وال هدى، يرددون أقواال تلقفوها ال يعلمون أي درك تهوي بهم في نار جهنم 

ن وبال إفكها وعظيم وجرم ظلمها وإثمها. وضالل هؤالء وجهلهم ليس أقل غيا وجهال ممن كان يزعم م

أن نبي هللا وخليله إبراهيم عليه السالم كان يضرب باألقداح ويستقسم باألزالم. فهم في جهلهم وقولهم 

 الكذب بدءا وتقليدا مما ال علم لهم به هم فيه سواء.

لحق وإن لزمت وجبت،}وال يأب الشهداء إذا ما دعوا'{ من آية الدين في سورة والشهادة ال تقبل إال با

البقرة مما يوجه على الوجوب صيغ األمر في إقامة الشهادة مما ورد في آيات ومواضع كثيرة من كتاب 

ات هللا العزيز الحكيم. والحق هنا في شرط الشهادة هو العلم، علم المعاينة والشهود العيني المفرع عنه ذ

لفظ الشهادة أو علم ثبوت الحكم بموجب إثباته مما هو من معاني الحق، كاألمر الواجب الثابت وكل ما 

يكافئهما مرجعا، وإسناد حكم بحسب موضوع الشهادة والمستشهد عليه، فيأتي البرهان واآلية والحجة 

ة المالءمة على زاويتهما عموما في اللفظ، وتخصيصا في تصديق األحكام والمقوالت على جه

 والتناسب؛ يقول هللا سبحانه وتعالى:

}قل أرأيتم إن كان من عند هللا وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم' إن هللا 

(2ال يهدي القوم الظالمين'{)األحقاف  

(.127}أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل'{)الشعراء  

من الشأن عند هللا تعالى ما رأيت وكذلك من دفع عن أخيه ظلما يعلم أنه كذلك قد ولما كان للشهادة 

يجزى عند هللا جزاء حسنا، فاجتمع الحسنيان، واجب في الشرع ال مندوحة في وجوبه، وعمل ندب إليه 

يرجى به وجه القربى وخير الجزاء، فإنك أخي لو علمت من المحفوظ من العلم وموثوق الحقائق أن 

ء الرجال والحكماء من أهل اليونان قد ثبت تلمذتهم ومجالستهم وتلقيهم العلم، علم النبوة والكتاب، هؤال
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والحكمة عن أنبياء هلل ومرسلين داوود وسليمان عليهما السالم، واختلفوا متعهدين يغشون مجالس الذكر 

بغته اصطبغ ومنها والحكمة عند لقمان الحكيم، وأن فكرهم وعملهم ووصاياهم هذه هي مشكاته، بص

استمد معينه، أكنت تحكم بادئ الرأي عليهم بالوثنية والكفر أم كان عليك خلقا من المروءة والورع 

وحجزا لنفسك من المهالك والمرء رهين ما يتلفظ، أن تتريث وتتوقف فيهم حتى تستبين ما كان من 

اد السالطين أهل الزور وتحريف خبر أمرهم وشأنهم بشهود الحق واليقين، ال الناعقين بما ال يعلمون عب

 التاريخ؟

ق.م في 550ق.م و424يقول الشهرستاني رحمه هللا بحق طاليس من أهل ملطية الذي عاش تقريبا بين

 فصل استعراضه لفالسفة أهل يونان نقال عن المؤرخين بوثوق تحفظه طبيعة الخبر والموضوع:

171لنبوية<>وكأن طاليس الملطي تلقى مذهبه من هذه المشكاة ا  

ق.م:524ق.م و511وعن أنكسمانس الذي عاش بملطة كذلك ما بين  

172>وهو أيضا من مشكاة النبوة اقتبس، وبعبارات القوم التبس<  

ق.م(:435-425ويقول عن أنبادقليس)  

>وكان في زمن داوود عليه السالم، مضى إليه وتلقى منه العلم، واختلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه 

173عاد إلى يونان وأفاد<الحكمة، ثم   

 وفي ذكر فيثاغورس من أهل ساميا الذي عاش في القرن السادس قبل الميالد:

174>كان في زمان سليمان النبي ابن داوود عليهما السالم، قد أخذ الحكمة من معدن النبوة<  

 وعن أفالطون من أثينا:

175>معروف بالتوحيد والحكمة<  
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ن يمثل للمقلدين في األقوال حدثا مثارا للجدل وجديرا بالتساؤل واألدعى للنظر ولزوم التوقف مما وجب أ

عن قيمة الصدق، لما لقنوه وتلقه ألسنتهم، هو حقيقة سقراط أحد أعمدة هذا الفكر المستمد سناه وألقه من 

كالم األنبياء ومواعظ الحكماء وحلقات دروسهم، سقراط الذي كانت أخطر التهم الموجهة إليه، والتي 

ه وأرخت الستار على محاكمة طويلة دامت أياما هي تهمة الكفر باآللهة. في تحديده وتقديمه ألبت علي

 الخالص األوجز لهذا الرجل الشهم الجليل يقول الشهرستاني:

>سقراط بن سفرنيسقوس الحكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينة، وكان قد اقتبس الحكمة من فيثاغورس 

على اإلالهيات واألخالقيات، واشتغل بالزهد ورياضة النفس، وأرساالوس، واقتصر من أصنافها 

176وتهذيب األخالق، وأعرض عن ملذات الدنيا، واعتزل إلى الجبل، وأقام في غاربه<  

 و>سئل سولون الشاعر من أهل يونان: ما الحياة؟

 فقال: التمسك بأمر هللا تعالى.

177قبل أن يأتيكم المانع منها<وقال: جوعوا إلى الحكمة، واعطشوا إلى عبادة هللا تعالى   

ثم على دليل مكين في المستوى البياني وكما تم ذكره في الجزء الثالث من المنهاج، فالعناصر والمواد 

الكتابات هي في القاموس العلمي عند علماء أهل الكتاب متصلة معنى  -الكتابة -المعجمية البيانية: الكتاب

و ما نلفي له على منحى الترجيح توافقا في ما أمكن وجاز ومفهوما بعلم الوحي خاصة وبالحكمة. وه

تسميته، وكذلك أن نعتبره، الحمولة التاريخية آليات القرآن الحكيم المبرزة للمعنى والغاية البيانية، في 

 االقتران للكتاب والحكمة اقترانا وذكرا يكاد يكون مالزما بذكر المسيح عيسى ابن مريم عليه السالم.

حجة تاريخية حاسمة كبرى تفند مزاعم المقلدة في األحكام التاريخية، وهذه إنما شرطها  كما أن ثمة

الالزب الشهود واألدلة، ذلك أن رسالة هللا تعالى إلى أهل األرض في هذا الزمان والحقبة من التاريخ، 

ريقي، لسان ولغة كان الحامل اللساني لها األخطر شأنا واألهم في تبليغها ونشرها اللسان اليوناني اإلغ

حيث كانت النسخة اليونانية للتوراة أكثر أثرا واعتمادا في نشر دين هللا تعالى وكتابه من الطور الهليني، 

األصل العبري ومن النسخة العبرية ذاتها، بل كما هو مثبت، وليس يسطيع امرؤ تكذيبه جهالة وال 

روبا الغربية، قد اعتمد فيها وتمت من خالل النسخة جحودا، فإن ترجمة التوراة إلى اللغة الالتينية، لغة أو

 اليونانية.
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      .                  .     .  

 قال أفالطون في كتابه )النواميس( ونقل عنه قوله:

>إن األشياء التي ال ينبغي لإلنسان أن يجهلها، منها: أنه له صانعا، وأن صانعه يعلم أفعاله. وذكر أن هللا 

بالسلب، أي ال شبيه له وال مثال، وأنه أبدع العالم من ال نظام إلى نظام، وأن كل تعالى إنما يعرف 

178مركب فهو إلى االنحالل، وأنه لم يسبق العالم زمان، ولم يبدع عن شيء<  

أما عن السياسة وروح نظام االجتماع، ومنهم من جعل السياسة من األخالق إمعانا في تمثيليتها للعالقة 

أهي عالقة استعباد نظامي مهما تعددت تمويهات األسامي والبيان أم عالقة شراكة  س،الحقيقية بين النا

179؟ ومنهم من جعل السياسة واألخالق معا من الدين كسقراط.عن أحد بشيءوسواسية ليس يستأثر أحد   

لكن إن من ينكر وجود هللا تعالى من الدهريين ويكفر بالبعث وبالنبيئين وبالرسل كافر ال شك في كفره، 

>اتصاف كافة الفالسفة بالكفر دعوى غير مسلمة والبشرية في نمو معارفها كالجسم متدرجة تنمو 

تدريجيا وليس من سنة هللا في الكون بلوغ الكمال طفرة. فالفلسفة األفالطونية مثال تدعو إلى إنسان 

مثال ونماذج  فاضل ومجتمع بشري أفضل، وارتضت فيما بعد الطبيعة أن تكون الموجودات فيما بعد

تكون في وضع الغايات والمقاصد تتجه موجودات الطبيعة نحوها  -لموجوداتها، وبحكم أنها مثل ونماذج

وتحاكيها في سعيها وحركاتها، والوجود الطبيعي لذلك ليس غاية في نفسه وفيه ما ال يصح أن تقف 

ن الفضيلة العليا العدل، أي حركات اإلنساني عنده. ورأت األفالطونية في دائرة السلوك األخالقي أ

التوازن بين قوى النفس ليسيطر العقل اإلنساني على قوتي الغضب والشهوة. وهكذا فلسفة أرسطو، تقوم 

على المثالية، وتقصد إلى غايات غير مادية في النهاية، وإن بدا عليها طابع الطبيعة. وعند أرسطو 

طلق من تحديدها، وإليه يسعى الوجود في حركته، واجب الوجود غاية الوجود، وهو مجرد عن المادة وم

واإلسالم جعل غاية الوجود في هللا. وهللا في رأيه فوق الوجود المادي، وسعي اإلنسان يجب أن يتجه إلى 

هللا وحده، وسلوك اإلنسان الفاضل ما نشأ إال عن حب هللا. فليس إذا بين اإلسالم والفلسفة في أصلها 

180عداء.<  

الي نفسه يقول:وأبو حامد الغز  
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>. . إذ يتحقق أن هؤالء الذين يتشبه بهم من زعماء الفالسفة )يريد فالسفة اليونان( ورؤساؤهم برآء عما 

181قذفوا به من جحد الشرائع، وأنهم مؤمنون باهلل، ومصدقون برسله.<  

لمقدوني لما ، فإنه يحكى عن اإلسكندر ادمثل نذكره في هذا الشأن عبرة بالغة لمن ألقى السمع وهو شهي

تشاور بعضهم في أمر السجود له تعظيما وإجالال كما يصنعه ويفعله ممن يدعون أنهم أهل السنة 

والجماعة حاشا أن يكون هذا مما أمر به هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم، أبى ذلك اإلسكندر إباء ورد 

 عليهم بمعرفة حقيقة نفسه وقدره في األرض والسماء فقال:

182لغير بارئ الكل، بل يحق له السجود على من كساه بهجة الفضائل<>ال سجود   

واإلسكندر هذا الذي يوصف ويذكر بالعارف باهلل لم يكن معلمه ومؤدبه سوى أرسطو الذي يعتبر ابن 

سينا رحمه هللا ومن سبقنا من المؤمنين والمؤمنات، يعتبر امتدادا له في مستوى التفكير، وإن كان إلى حد 

ء الحكماء متحدين من حيث المقاصد العلمية والسلوكية للحكمة.ما كل هؤال  

 

لشهرستاني بشأن ابن سيناالمثيرة لتناقضات الالتقليد في األحكام و -1  

ومن ثم وعلى ضوء هذه المعطيات، يتبين أن ليس للقوم الذين يحكمون ويعمون في الحكم بالكفر والوثنية 

صا، ليس لهم من حجة إال أنهم وجدوا شيوخهم ممن يقرون أهل اليونان وحكماءهم )فالسفتهم( تخصي

بمن يحكمهم في مهده ويأخذون على ذلك إصره، وجدوا أوالء يقولونه ويلقنونه؛ فاسمع ما ينسب ويقوله 

 ابن القيم غفر هللا له كما ورد ذكره ونقل في تقديم )الملل والنحل( بتحقيق محمد سيد كيالني:

، نذكر منها:>وللشهرستاني مؤلفات كثيرة  

م:1241. إغاثة اللهفان. طبع مصطفى البابي الحلبي2.ج243المصارعة، قال ابن قيم الجوزية ص -1  

>وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه )المصارعة( أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار 

اد وقعد، ونقضه بكتاب سماه المعاد، ونفى علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم. فقام له نصير اإللح

)مصارعة المصارعة(، ووقفنا على الكتابين، نصر فيه أن هللا تعالى لم يخلق السماوات واألرض في 

 ستة أيام وأنه ال يعلم شيئا، وأنه ال يفعل شيئا بقدرته واختياره، وال يبعث من في القبور<
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183ونصير اإللحاد الذي ذكره ابن القيم هو نصير الدين الطوسي<  

فهاهنا مسحة التقليد وخروج القول عن خلق العلمية بسلوك ما يصنعه الكهنة من مصادرة وإثارة 

المشاعر والنفوس، وليس لقولهم ذرة من الحقيقة في األمر، وهذا المسلك الذي ال يعدو كونه خداعا 

رو بن للمخاطب وتلبيسا على المشاعر على صفة ولبوس الناصح، هو نفسه الذي سولت له نفسه عم

العاص قبل إسالمه أن يسلكه مكرا وحيلة سوء ظنها كافية ليؤلب ويظاهر نجاشي الحبشة على 

المهاجرين من المسلمين، لكن هللا سلم، وله األمر سبحانه من قبل ومن بعد، فقد قيض لهذا الرجل الناصر 

كون الناس أمة واحد للحق عقال راجحا أن تتالعب به حيل العقول عن جهل ملقن أو مكر كره أهله أن ي

سواسية كأسنان المشط، ال يستأثر أحدهم عن أحد بما أنزل هللا من خير في األرض للعباد، وإنما 

األفضال بالعمل والمسحاة، ولنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبي بكر والعمرين الجد والحفيد 

ويبدل من بعده فليس بمعجز في األرض  وعلي رضي هللا عنهم األسوة والمثال، ومن يشاقق هللا ورسوله

 وال في السماء.

وما يدلك على تهافت هؤالء وابتغاؤهم التلبيس وامتهانهم واتباعهم غير سبيل الحق سبيال أنهم ال يثبتون 

على سيرة في القول واحدة، وإنما كان أخص خواص الحق الثبات على األحكام ألن من دالئله عدم 

ك وقد رأيت ما كان منهم موقفا من ابن سينا تعجب أيما عجب حينما تسمع االنتقاض واالختالف. فإن

وترى منهم إطراء وكان الباطل بتناقضه على نفسه دليال، يذكر الشهرستاني وهو يعرض لفالسفة 

 اإلسالم فيقول عنهم:

ن >مثل يعقوب بن إسحاق الكندي، وحنين بن إسحاق ويحيى النحوي وأبي الفرج المفسر، وأبي سليما

السجزي، وأبي تمام يوسف بن محمد النيسابوري، وأبي زيد بن أحمد بن سهل البلخي، وأبي محارب 

الحسن بن سهل بن محارب القمي، وأحمد بن الطيب السرخسي، وطلحة بن محمد النسقي، وأبي حامد 

بن محمد االسفزازي، وعيسى بن علي بن عيسى الوزير، وأبي علي بن محمد بن مسكويه، وأبي 

رياء يحيى بن عدي الصيرمي، وأبي الحسن بن محمد يوسف العامري، وأبي نصر محمد بن محمد زك

 بن طرحان الفارابي، وغيرهم. وإنما عالمة القوم أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا.

كلهم سلكوا طريقة أرسطو طاليس في جميع ما ذهب إليه وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها 

أفالطون والمتقدمين.رأي   
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ولما كانت طريقة ابن سينا أدق عند الجماعة، ونظره في الحقائق أغوص، اخترت نقل طريقته من كتبه 

، وأعرضت عن نقل الباقين، وكل الصيد في على إيجاز واختصار كأنها عيون كالمه ومتون مرامه

.184جوف الفرا<  

لى الناس وعلى فالسفة المسلمين وابن سينا منهم من هنا نبدأ في تفنيد المزاعم الباطلة ودحض الكذب ع

خاصة من توصيفهم ورميهم بالكفر والضالل، والحكم عليهم وعلى الفلسفة اليونانية ورجالها باإللحاد 

.والوثنية  

 إن مجرد شهادة الشهرستاني بحق الحسين ابن سينا، ويأبى الحق إال أن يشهد به األغيار:

الجماعة، ونظره في الحقائق أغوص<>طريقة ابن سينا أدق عند   

هذا ركن ملزم الحكم على خصومه إما أنهم دونه أفق اإلدراك ومستوى الفكر وكنه الحقائق مما ال 

يؤهلهم لتواصل فكري مع خطابه، وإن الفكر عوالم مخلوقة وفضاءات بذاتها قائمة، وإما أنهم أشربوا ما 

وبدلوا من بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتولونهم  تهواه األنفس فركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم

ويخدمون الشاكلة الفكرية الستبدادهم دون البريئة بما جعله هللا تعالى، وما كان لهم الخيرة، على 

السواسية وشورى بينهم، وهم في ذلك كله يصادرون الكلمة ويدعون أنهم أهل السنة والجماعة، فهذه 

أقبح وأشنع. الخلفية والحمية للباطل  

إن أبا علي الحسين بن عبد هللا بن سينا رحمه هللا لم يعد حقيقة غير التي ذكرها عنه هاهنا الشهرستاني، 

وليست حقيقته لوحده بل هي صبغة وحقيقة الفلسفة اليونانية والنهج الذي نهل من معينه ومضى عليه 

النبوة ألقه ونوره، وعلى هديه وسلطانه ألقى فالسفة المسلمين األولين، وكله أمر يستمد من علم الكتاب و

 في الفكر رواسيه وأثبت عن بصيرة أولى البصائر معالمه.

فمن هذه الحقيقة كان المنظار الذي صاغ عليه المعتزلة، وإن هم أخطأوا في مسائل ومواضع، فقولهم في 

صة التفصيل وقانونه الصفات، كما تبين على ممحص الدليل وحقيق البرهان، وبالتحديد على أساس خا

أنه كان القول الراجح لغيره من األقوال، ورؤيتهم كانت الرؤية األغوص واألدق، مهيمنة ليس لهيمنتها 

داحضة، على ما سواها وعلى رؤية الصفاتية جد القاصرة خاصة إال ما كان من تفريقهم بين صفات 

إلى الممكن لإلدراك اإلنساني، كما  األفعال وصفات الذات، فهذا لم يذهب ولم يصعد بقانون التفصيل

 سيتضح بعد حين.
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كذلك فإن البناء والهيكلة التفكيرية، وهيكلة المقول الفلسفي اليوناني واإلسالمي ليست مبرأة من النقص 

ومن العوار في خصوص الجائز وعير الجائز من القول والهيكلة، بل وفي مصداقية المادة البيانية ذاتها 

واللغة قد تصل في عالقتها بالفكر والمقول إلى حد اعتبار االنطباق والتكافؤ. وهذا قد باعتبار القاموس 

نال حقيقة من جهد ومن مردودية جهد وإدراك ابن سينا خاصة، ألنه بعد أن اتصل بها أصبح خادما 

 وأسيرا لها هيكلة وإمكانا تفكيريا.

هة الحق ومدى قربه أو بعده من الحق كما أن حقيقة هذا النتاج التفكيري اإلنساني وتأطيره من ج

واإليمان باهلل تعالى وباليوم اآلخر، ال يضيره عدم إدراك هذه الحقيقة، وال المتسمين بالمتفلسفة الذين هم 

أعداؤها ألن من كان عدوا للحق فهو عدو للفلسفة، ال في الغرب وال عندنا، وكما أوجز القول 

ضالل:>إن منكري البعث وفرق الكفر بعيدون عن الفلسفة في بخصوصهم تعليقا على كتاب المنقذ من ال

يقول عبد السالم  185أصالتها، فالفلسفة هي المعارف اإلنسانية المتعلقة باألفكار الكلية والوجود المطلق.<

:186ياسين تحت عنوان فصل:'الوحي والفلسفة'  

سف المشبع بأفكار رضعها >لعل الحوار مع العسكري يكون إليه مسلك أهون وأقرب إلى محاورة المتفل

وتمثلها وسكنت في فكره وطبعه ونمط حياته ونظرته للكون وحكمه على األشياء والناس بمنهجيته 

 العقالنية الطاغية.

العسكري رجل التقنية والعلوم وأوامر تطبق. فمن الطبيعي أن يكون في سلوكه بعض تحجر وتصلب 

والمرؤوس. لكن براءته من الفلسفة وما تصنعه الفلسفة وتقييم للحياة وما فيه بمعيار مرتبية الرئيس 

بالعقول وما تسلخ من فطرة تجعله أقرب إلى مراجعة ما يكون معه من ميراث عقدي. وذاك ما تشير إليه 

 كلمة أنور السادات التي قرأناها في الفقرة السابقة.

جيبون للدعوة اإلسالمية ويكونون تقول المالحظة الميدانية: إن طلبة كليات العلوم والطب والهندسة يست

ال سيما في المدارس المقتفية نظام  -صفوة جندها، بينما الطلبة الذين مروا بالشعب األدبية والفلسفية

ينغلقون عن الدعوة. ذلك ألنهم اكتسبوا "منعة" ضد اإليمان بما أودعتهم  -التعليم الفرنسي ومناهجه

" المميت وعدوانها من الشك والتشكيك ومركزية اإلنسان في المناهج الفلسفية التي تعرضوا "إلشعاعها

ال  -جل هللا–فكرة تتطور مع العصور، وأن اإلنسان خلق فكرة هللا  -تعالى هللا–الوجود وعقيدة أن هللا 

 العكس.<
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هذا كالم ال يستقيم على نحو مما يقوم عليه ميزان السماوات واألرض ال في معانيه إن جاز أن لكل 

ن األلفاظ معنى، وال في بيانه الذي استعمل اللفظ في غير ما وضع له ال حقيقة وال مجازا.تركيب م  

أوال إن العقل في اإلسالم مناط التكليف فال تكليف وال مخاطب بهذا الدين القيم إال العاقل، ومن أجل ما 

رى علماء طرأ على هذه الحقيقة ضمن مفاهيم محورية من تغير وانحراف عن التصور الصحيح انب

أجالء في االهتمام ووضعوا مؤلفات خاصة تفسر وتذكر بالقيمة والمحورية التي للعقل في اإلسالم 

بارك هللا في أثره، وإنه ليكفي لوسم هذا الكالم بعدم العقلية وفي القرآن العظيم  187كالشيخ القرضاوي

يجعل الرجس على الذين ال الكفاء لمن يتذكر قوله تعالى:}وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا و

(، هذا في الشق البياني الحامل لمادة المقول الداخلي ولمدى اإلمكان العقالني 100يعقلون'{)يونس

والحقائقي لصياغته حتى يخرج كالما وخطابا على النطق الخارجي، شق تركيبه اللفظي 'منهجيته 

تفاقمة للكالم فهو وضعه المواد المعجمية العقالنية الطاغية'، أما الشق الثاني وبناء على الصياغة الم

والعناصر البيانية ل'التحجر والتصلب' و'معيار مرتبية الرئيس والمرؤوس' طلبة كلية العلوم والطب 

والهندسة' في نفس الخانة التكافؤية المناقضة والضد للفلسفة. ونوجز القول بأنه إذا كان الملحدون 

حقيقة الدين دين المدينة التي قتلت وأعدمت سقراط ال دين سقراط، والمتفلسفون أعداء الفلسفة يعتبرون 

فإنه ينبغي أيضا اعتبار أن ال فلسفة في الحق إال بشرط األهلية التصورية الهندسية والعلمية. ومن 

الطريف حقا أن يكون عابد الجابري في أحد حواراته مع إحدى قناتي التلفزة المغربية قد قال وبلفظ 

ن ذوي االتجاه والتكوين األدبي أكثر حوارية وقابلية للحوار من ذوي االتجاهات العلمية؛ واضح مبين كو

 فهذه لعمري مفارقات عجيبة.
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 الفصل الثاني

 النجم الثاقب في نسف االفتراء على الحسين بن سينا

 بخصوص العلم والصفات

 

كعلم المخلوق  وتركيبيا تجزيئيامن أن يكون علمه  أجل  رحمه هللا  عند ابن سيناهللا تعالى  -0   

نبدأ مستعينين به سبحانه وتعالى وهو الحق المبين في التصدي وتكذيب ما يزعمونه ويكيدونه من إشاعة  

ال يعلم تقوله إياه أنه جل وعال كون ابن سينا رحمه هللا كان يقول بأن هللا سبحانه، تعالى عما يتقولون، 

مفضوح وتضليل للناس واستخفاف وتسفيه لعقول تابعيهم، امتهانا الجزئيات. وحقيقة أمرهم افتراء 

ويوم  ؛لتهجين ما يعتبرونه على أسوإ المحمل والمعنى بالعامة والعوام على ما يخطه لهم السادة والكبراء

 القيامة ما يدريك أن مقامهم كما جاء به الحق قرآنا يتلى تذكرة وبصائر:

(.47راءنا فأضلونا السبيال'{)األحزاب}وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكب  

ولتستبين سبيل المفترين الذين يمتهنون تحريف الحقائق وال يلوون على وازع من اإليمان وخوف من 

مغبة وسوء عاقبة ظلم العباد، فهذا كالم الرجل ولفظ كلماته وعبارات فكره، فانظر هل ترى فيه مما 

نصح في حق أتباعهم ومريديهم، الذين أنزلوهم على غير ما قالوا أم هي خيانة منهم لواجب األمانة وال

يرضي الحق الذي خلق فسوى وأنعم بالسمع والبصر والفؤاد فكّرم، أنزلوهم منزلة العقل الذي به يعقلون 

، ومن الغريب أنه ذاته الذي ساقه الشهرستاني هذا كالم ابن سينا رحمه هللا والبصر الذي به يبصرون؟

ه:في فصل الحديث عن  

>بل كما أنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له. وهو مبدأ للموجودات التامة بأعيانها 

والموجودات الفاسدة بأنواعها أوال وبتوسط ذلك بأشخاصها. وال يجوز أن يكون عاقال لهذه المتغيرات 

أنها معدومة غير  مع تغيرها حتى يكون تارة يعقل منها أنها موجودة غير معدومة وتارة يعقل منها

موجودة. ولكل واحد من األمرين صورة عقلية على حدة، وال واحد من الصورتين يبقى مع الثانية فيكون 

واجب الوجود متغير الذات، بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو فعلي كلي، ومع ذلك فال 
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ي األرض{، وأما كيفية ذلك، يعزب عنه شيء شخصي، ف}ال يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وال ف

فألنه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل الموجودات وما يتولد عنها. وال شيء من 

األشياء يوجد إال وقد صار من جهة ما واجبا بسببه، فتكون األسباب بمصادماتها تتأدى إلى أن يوجد 

ا، فيعلم ضرورة ما تتأدى إليه وما بينها من األزمنة عنها األمور الجزئية. فاألول يعلم األسباب ومطابقاته

وما لها من العودات. فيكون مدركا لألمور الجزئية من حيث هي كلية، أعني من حيث لها صفات، وإن 

188تخصصت بها شخصا فباإلضافة إلى زمن متشخص أو حال متشخصة<  

< عن سياقها إنما رات مع تغيرهاوال يجوز أن يكون عاقال لهذه المتغيفيظهر إذا أن من يجرد قوله: >

يعمد خيانة القول وخداع الناس ليلبسوا عليهم تصوراتهم ومواقفهم. وليت األمر يقصر على السياق 

األولي للتركيب، فإن هاهنا ركنه فصل الخطاب الذي مربطه نظمة قراءة الخطاب المحددة لسياقات 

ر هنا ليس مقتصرا في التحريف على مثل من المعاني وفضاءاتها ال سياقات التركيب، بمعنى أن األم

يقف في قراءته لآلية الكريمة من سورة الماعون}ويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون..{ فيقف 

عند قوله}للمصلين{، وهنا يحاكيه ويماثله بتر الكالم بعضه عن بعض وهو في كليته جوهر وحقيقة 

، بل يرتبط أساسا بالمرجع اإلطار للخطاب الذي التعليل واحدة، عمدتها وسبيكتها التي تقوم عليها هي

دونه العمى والضالل ومظنات الدجل واإليهام والتدليس، وهو اإلطار المتصل بسبيل من التوضيح بذات 

التعليل، ذلك أن المعلم البياني، معلم وبيان ابن سينا رحمه هللا ينطلق من متغيرات ومحددات اإلدراك 

وطاقته التصورية واالستيعابية للحقائق وللخلق واألمر.اإلنساني وكفاءته،   

فابن سينا رحمه هللا أراد بقوله خالف ما سعوا في تلبيسه إياه؛ وما كان لرجل مثله قد آتاه هللا من نور 

الحكمة والعقل أن يأتي منكر القول وأبعد ما يكون عن سوي السبيل معنى وقيال. لقد أراد بما أيسره من 

خاطبه المعجمي، وتارة مخاطبا الكلم ومن ضروب قريبة من التعليل والتبيان معتمدا تارة على رصيد م

فؤاده بما أيسر من أدنى نسق التفكير والبرهان، وهذا ما يتجلى ويفيده عين كالمه، وما النصح في هذه 

الحال إال البالغ واإلشهاد. لقد سعى وأراد أن ينزه ذا الجالل واإلكرام جل وعال بسلب كل معاني 

التركيبية والتجزيئية ينتج عنه التغير وعدم الوحدة  التركيبية والجهاتية عن ذاته عز وجل وعلمه، إذ

فهو رحمه هللا تعالى ينفي هذا التصور التجزيئي التغيري في علم هللا تعالى ولم ينف علمه وعدم الثبات؛ 

. ولعله أو من أجل ذلك نجده على الّتّو يرد على سبحانه بالجزئيات وهو سبحانه بكل شيء عليم

على القوة االستحضارية التحليلية اآلنية التي من هللا عليه بها، بالتذكير بقوله  المستجهل مما يبرهن ويدل

 سبحانه:
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(3}ال يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض{)سبأ  

فيتبين إذا لمن له قلب يعقل به ولم  يئد عقله ليجعل اآلخرين يعقلون له، ومن حصل له فقه معنى االتباع 

الربوبية في بني إسرائيل، أن الذي أراده ابن سينا رحمه هللا موجه للتصور  في الدين وكيف كانت

المخلوقاتي الذي يتمسك به من يدعون ويحتكرون تمثيل السلف؛ وإنما مذهب السلف حقيقة وعند هللا 

الغني الحميد هو الحق حيثما كان وحيثما كانت وجهته، إال الذين ظلموا فال يخشى سواه، وهو تعالى 

إلى الحق، وإلى عبادته وحده من غير اتخاذ أولياء يصدون عن السبيل ويفسدون في األرض وال يهدي 

ويحسبون ويخالهم من جهل أمرهم ناصحين مرشدين. ،يصلحون  

فهذا التصور للعلم، أي علم هللا تعالى، تصور تجزيئي مجالي، يماثل ويحاكي التجزيء الجهاتي والبعدي 

ر؛ والهيمنة االختزالية للمجال العلمي مثلها في الخلق وبيانها ما نزل من للصفات األخرى كالسمع والبص

(.27الحق في قوله تعالى:}ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة' إن هللا سميع بصير'{)لقمان  

 هكذا نجد ابن كثير في تفسيره لهذه اآلية يستحضر ويذكر ما يتلى من قوله تعالى:

أن نقول له كن فيكون{ }إنما أمرنا إذا أردنا شيئا  

( 50}وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر{)القمر  

 ولعل اآلية األولى وقع فيها تصحيف من قوله سبحانه:

(34}إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون{)يس  

(14أو }إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون{)النحل  

 ثم يقول من بعدها مفسرا:

أي ال يأمر بالشيء إال مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء ال يحتاج إلى تكرره وتوكيده<>  

 وهو نفس المعنى الذي يعبر عنه سيد قطب في تفسيره فيقول:

>واإلرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق يستوي عندها الواحد والكثير، فهي ال تبذل جهدا 

الجهد مع كل فرد، وعندئذ يستوي خلق الواحد و خلق الماليين، محدودا في خلق كل فرد، وال تكرر 

وبعث النفس الواحدة وبعث الماليين. إنما هي الكلمة، هي المشيئة:}إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
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فيكون{ ومع القدرة والعلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق:}إن 

189بصير{<هللا سميع   

والحجة الواضحة والفاضحة لكذب هؤالء، وامتهانهم اإلفك العظيم واالفتراء على الناس وعلى الحسين 

بن سينا رحمه هللا خاصة بتقويله ما ال يتفق ومعرفته باهلل تعالى وإيمانه وعلمه وما ال ينبغي له أن يقوله، 

، هو أن قوله هنا الثابت الصحيح، القائم على وعند هللا تعالى الحق المبين تقاّص الخصماء ويقوم األشهاد

شريعة من الحجة واضحة، وعلى بين من التأصيل كما ترد ويتبع النور نبراسه ومشكاته، هو ليس قوله 

مسندا إليه مبدعا منفردا به استقالال، بل هو من أثارات العلم المحفوظة بسند التواتر العلمي والحقائق 

اليم رجاالت العلم والفكر )الفالسفة( من أهل اليونان الذين تعلموا واختلفوا المجمع عليها في تصانيف وتع

إلى مجالس األنبياء عليهم السالم والحكماء، دليل هذا القول في تأصيله وتعليله على وضوح العلم بدليله 

( وقوله 14مما هو مشار إليه في قول الحق سبحانه وتعالى:}أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير'{)الملك

عز وجل:}قل أتنبئون هللا بما ال يعلم في السماوات وال في األرض' سبحانه وتعالى عما 

(.11يشركون'{)يونس  

 وأكثر هيمنة وسعة مجالية قوله تعالى وهللا واسع عليم:

(14}قل أُتعلّمون هللا بدينكم وهللا يعلم ما في السماوات واألرض' وهللا بكل شيء عليم'{)الحجرات  

هو ذا قول أرسطو كما ورد لفظه في شرح ثامسطيوس:ثم ها  

>األول يعقل ذاته، ثم من ذاته يعقل كل شيء، فهو يعقل العالم العقلي دفعة واحدة من غير احتياج على 

انتقال وتردد من معقول إلى معقول، وأنه ليس يعقل األشياء على أنها أمور خارجة عنه فيعقلها منها 

يعقلها من ذاته، وليس كونه عاقال وعقال بسبب وجود األشياء المعقولة حتى  كحالنا عند المحسوسات، بل

190يكون وجودها قد جعله عقال، بل األمر بالعكس<  

وطبعا بمعنى أنه تعالى فاطرها وموجدها وصانعها؛ فهو سبحانه األول واآلخر، والظاهر والباطن، ومن 

نه األحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو ثمة وسع كل شيء علما. ومن حيث وجهة صفاته وذاته سبحا

 السميع البصير.

                                                           
تفسير سورة لقمان  -سيد قطب : في ظالل القرآن  

189  
 004ص -الجزء الثاني -تحقيق أمين علي مهنا، علي حسن فاعو -الملل والنحل  

190  
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بل إن ابن سينا رحمه هللا ال يقف عند حدود القول بأن هللا تعالى يعلم الجزئيات، إنما يذكر محدودي 

اإلدراك، الذين قال علي رضي هللا عنه بخصوصهم: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن 

ابن سينا يقول ويذكر بأن علم هللا تعالى وإدراكه هو أوسع إحاطة مما يكون من ُيكذب هللا ورسوله؟" إن 

 العلم وأحوط اإلدراك؛ فهو يقول بالحرف الواضح:

191>وهو يعلم بها من ذاته ألن ذاته سبب لألشياء كلها<  

 ويقول:

192>إدراك األول لألشياء من ذاته هو أفضل أنحاء كون الشيء مدِركا ومدَركا<  

 

والفارابي والقصور اإلدراكي  في حق ابن سينا القيموابن وابن تيمية لغزالي الثابت للشنيع اخطأ ال -1

 عند المتفلسفة والمقلدة 

وال ينبغي العجب من هذه المواقف التي أصلها وعلتها األساس إما الجهل والقعود عن العلم حتي يكون 

من الحق.هو محدد القول ومنتجه، أو التقليد واتباع الغير بغير هدي   

 أما المثل البين لألول ودونه يكون أحرى فهو حكم أبي حامد الغزالي الذي يقول متحدثا عن الفالسفة:

>وأما اإللهيات ففيها أكثر أغاليطهم، فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه في المنطق، ولذلك 

مذاهب اإلسالميين، على ما نقله  كثر االختالف بينهم فيها، ولقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيه من

الفارابي وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصال، يجب تكفيرهم في ثالثة منها، 

صنفنا كتاب )التهافت(. أما المسائل  -وتبديعهم في سبعة عشر. وإلبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين

وذلك في قولهم:الثالث، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين   

( إن األجساد ال تحشر، وإنما المثاب والمعاقب هي األرواح المجردة، والمثوبات والعقوبات روحانية 1)

ال جسمانية. ولقد صدقوا في إثبات الروحانية، فإنها كائنة أيضا، ولكن كذبوا في إنكار الجسمانية، 

 وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به.

                                                           
دراسة مقارنة في فكر ابن  -منى أحمد أبو زيد: مفهوم الخير والشر في الفلسفة اإلسالمية : د.21. والتعليقات ص8-9ابن سينا: الرسالة العرشية ص 

82ص-المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت-1ط-سينا
191  

: عن نفس المرجع114ص 18ف 1ابن سينا: اإلشارات ن 
192  
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 يعلم الكليات دون الجزئيات. وهذا كفر صريح. بل الحق أنه ال يعزب عن ( ومن ذلك قولهم: إن هللا2)

 علمه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض.

193( ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل.<3)  

العام، ولكن الجهل العارض بخصوص بالطبع فالجهل الذي نعني به هنا في حالة الغزالي ليس بالجهل 

هذا الحيز التفكيري غير المتصل طبيعة وقاموسا بعموم التفكير والعلم اإلنساني. والجهل كذلك هاهنا 

مرده عدم السعة في االتصال واالضطالع سواء على شرط االهتمام وباألصح صرفه كلية للغاية 

لضبط واالستيعاب. أو من جهة السعة واألمد والمقصد بإجماع الفكر، وهو الشرط األهم واآلكد في ا

الزمني الذي له نفس التوجه الشرطي لألول. وإذا علمنا أن أناسا اشتغلوا أو شغلوا سنين ذوات العدد، بل 

عشرات السنين بالفلسفة وبالدرس الفلسفي، تدريسا وتأريخا وإلى اليوم، بل ومنهم من يشار إليه 

إال لذين أخذ هللا عليهم الميثاق أن ال يقولوا إال الحق وأن ال يحكموا بالفيلسوف، وكذلك منهم العلماء ا

بالعلم، كل هؤالء رأيناهم يقولون ويلقون بألسنتهم أن ابن سينا بل وأرسطو من قبله كانا يقوالن بأن هللا 

ال إلى وانظر مث .سبحانه وتعالى ال يعلم الجزئيات كما رأينا وسقنا من قبل قول الشهرستاني وابن القيم

دراسة مقارنة في فكر ابن  -ةمفهوم الخير والشر في الفلسفة اإلسالميكتاب "اختالط األمر عند المؤلفة ل

، فهي بعد أن نقلت عين أقوال أرسطو وابن سينا بأن هللا تعالى يعلم األشياء من ذاته فهو عز وجل سينا"

ل في العنوان الجزئي الرابع من الفصل خالقها بعلمه وهو موجدها سبحانه وتعالى، نلفيها بعد ذلك تقو

 الرابع )مشكلة العلم اإللهي وارتباطها بالبحث في الخير والشر(:

هللا تعالى يعلم الموجودات بعلم كلي: – 4>    

إذا كان هللا تعالى عند ابن سينا يعلم الموجودات من ذاته، فما هي حدود هذا العلم؟ أو ما هي المستويات 

194دي إلى نقص في ذاته؟<التي يعلمها فال تؤ  

فهذا إنما يدل على عسر أو لنقل عدم الضبط الحقيقي المفهوم والمستوعب لمقول العلم اإللهي العلي عند 

ابن سينا وأرسطو. وبالضبط فهذا هو مربط الفرس ومرتكز كل ما يليه من األسئلة الفلسفية والكالمية، 

ينضبط له ويهتدي إلى الحق فيه، فإنما هو يخبط خبط ومن لم  الة القدم ومسألة القضاء والقدر.خاصة مس

بمؤلف  عشواء ويظن في نفسه أنه يتفلسف ويمارس الفلسفة. وهذا الجهل المركب بالذات هو الذي أدى

يقول وبتهكم ال يدل في الحقيقة إال على مدى بعده عن  المعرفة منذ اإلغريق حتى ابن رشد"تاريخية "

                                                           
42ص-أبو حامد الغزالي: المنقذ من الضالل 
193  

88ص-د. منى أحمد أبو زيد 
194  
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في التصور الصحيح المقبول بالمعايير  لمي، تهكمه على مقولة "المثل"راكي العوامحور الفلسفة اإلد

 العلمية، ألنه متكامل متناسق، وهذا هو أساس البناء والهيكلة النظرية، يقول المؤلف:

من باطن النفس اإلنسانية التي هي مقر المثل ومصدر المعرفة  -حسب نظرية أفالطون–>وتنبع المعرفة 

البدن كانت تعيش في العالم العلوي عالم المثل الذي زودها بكل أنواع المعرفة،  ألن النفوس قبل حلولها

وحينما هبطت إلى العالم السفلي لخطيئة ارتكبتها، نسيت معارفها، وهي بشيء من االنتباه يمكنها أن 

 تتذكر ما كانت قد اطلعت عليه، إضافة إلى أنها تمتلك صفة إلهية هي صفة الخلود.

ل خاصية يتميز بها الفالسفة باعتبارها النوع األول الوحيد والممكن من المعرفة أو هو إن العلم بالمث

 النوع الوحيد ألنها تمثل الصورة المثالية الثابتة، وإن ما ال يتغير هو وحده الذي يمكن معرفته.

ة الكهرباء ولنا أن نتساءل )هذا قول المؤلف بالطبع( عن السبب الذي منع األرواح البشرية من تذكر نعم

حين ظلت تعيش في ظالم قاتل آالف السنين، كما أن أحدا ال يدري لماذا استيقظت روح أديسون وأرواح 

أصحاب المخترعات العلمية ذات التقنية العالي بعد ألفي عام على ظهور نظرية المثل األفالطونية لتتذكر 

 هذه المخترعات وتقدمها هدية لإلنسانية.

إلى دليل على تهافت مبدإ المثل )الذي جعلته شاعرية أفالطون وخياله موضوعا ولسنا بحاجة بعد ذلك 

حسبنا أن نشير إلى أنه لم يستطع هو ذاته أن يطبقه على جمهوريته التي  195مزخرفا ومديحا غامضا(

196افترضها مثالية وكاملة ال يعتريها التغير وإلهية خالدة ال تتعرض إلى فساد.<  

فهو إن كان  حقل التلقي والفهم لكالم أفالطون.اك أن صاحب هذا الكالم ليس في فهذا دليل بمعايير اإلدر

يفهم كالم التأريخ للترجمات األدبية للفلسفة، وهذه هي التي تبقى في ذاكرته تتراكم تراكما، فيحسب من 

ه حقيقة بعدها أنه من أهل الفلسفة وهما، فإنه ال شك بالنسبة لكالم وبعد تفكير أفالطون المتواجد علي

ووصل إدراك المثل، مصاب بعمى األبعاد على شاكلة عمى األلوان، ال عالقة له إدراكية ووجودية بهذا 

ولو أبصر به لما تساءل عن سبب عدم تذكر األرواح البشرية نعمة الكهرباء آالف السنين. إنما  .البعد

يصح علميا ومنطقيا تمثيلهما بقيمتي الوجود والعدم. رحمه هللا في عالم وهذا في عالم؛ الحق أن أفالطون  

 

                                                           
04ص -قصة الفلسفة 
195  

48ص -تاريخية المعرفة منذ اإلغريق حتى ابن رشد -الموسوعة الصغيرة -مجيد محمود مجيد 
196  
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قلنا إذا كان الحال هكذا بالنسبة لمن عمر دهرا من الزمان واستغرق الحياة في تصفح كتب الفلسفة 

وتاريخها ونقدها وسجاالتها، ودراساتها وندواتها ومحاضراتها، فكيف يمكن أن يتم االستيعاب المحقق 

حامد الغزالي لهذا الحقل كما قلنا بخصوصياته التفكرية واإلدراكية، وبالقاموس لحقيقة االطالع لدى أبي 

الذي هو بمثابة بؤر فكرية وفي ذات اآلن كثقب سوداء ال نهاية إن ذهبت موغال متفكرا فيها، في أقل من 

ير عامين، ومن دون شرط إجماع الهم واستفراغ الجهد، مما ينبغي لهذا الشأن الشائك الغير مذلل عس

 النوال. بهذا الخصوص يقول الغزالي نفسه:

> ثم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكالم بعلم الفلسفة، وعلمت يقينا أنه ال يقف على فساد نوع من 

العلوم من ال يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوي أعلمهم في أصل العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز 

تحقيق(( ذاك  -صاحب العلم من غوره وغائله، فإذ )وفي نسخة: وإذ درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه

 يمكن أن يكون ما يدعيه من فساد حقا. ولم أر أحدا من علماء اإلسالم صرف عنايته وهمه إلى ذلك.

ولم يكن في كتب المتكلمين من كالمهم، حيث اشتغلوا بالرد عليهم إال كلمات معقدة مبددة، ظاهرة 

 يظن االغترار بها بغافل عامي فضال عمن يدعي دقائق العلوم. فشمرت على ساق التناقض والفساد، ال

الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ وأقبلت على ذلك في 

أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا ممنو )مبتلى: شرح هامش( بالتدريس 

لثالثمائة نفر من الطلبة ببغداد. واإلفادة  

فأطلعني هللا سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه األوقات المختلسة على منتهى علومهم في اقل من 

سنتين ثم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبا من سنة، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره، 

197يس، وتحقيق وتخييل اطالعا لم أشك فيه.<حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلب  

إن في هذا لعبرة بالغة لمن يقلد الرجال في القول والعمل ال يلوي على شيء من غير هدي من الكتاب 

والسنة مبين. وهذا يدعو أكثر لكي يعتبر مفهوم المشيخة االعتبار الصحيح، فإنما العلم الحق غير 

فذلكم ما ليس يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. فهذا  ب والسنة؛م بالدين إنما هو بالكتاالمظنون والعل

الغزالي الذي تقرر عند مؤرخي األفكار أنه سابق لديكارت في منهج الشك ونسقه المعرفي، وإن لزم 

الحذر في مصداقية هذه االنتقائية التاريخية التي ال تمثل الحقيقة والواقع بالنسبة للتاريخ اإلنساني الذي 

وإنما هي تصانيف ومعايير جد نسبية، بل ومفهوم  وتأثيرا وعطاء.يعج برجال وعلماء يقينا هم أثقل وزنا 

منهج الشك المعرفي ضمن كثير من المفاهيم المرسخة بيانا وأدبياتيا علميا، قد ينظر إليها في التمحيص 

                                                           
18ص-المنقذ من الضالل 
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حقيقة فلسفية عامة، كما هو والتقييم األكثر واقعية وعلمية وموضوعية سوى تواجد وولوج حيز تفكري ل

 شأن منهج الشك بحقيقة اإلدراك اإلنساني في عالقته بالعالم المادي والمحسوس. 

قلنا بأن الغزالي الذي نهج الشك سبيال للمعرفة اليقينية، نلفيه هنا حين يقول: >حتى اطلعت على ما فيه 

التالي إدراكه ليس بكفل في امتالك من خداع وتلبيس، وتحقيق وتخييل اطالعا لم أشك فيه< نجد شكه وب

الحقيقة والتقييم األصح. والدليل الذي ال يمكن أن يرده أحد ممن له الحد األدنى من العقل من بني آدم 

 جميعا، هو أن الغزالي يقول إن ابن سينا قال بأن هللا تعالى ال يعلم الجزئيات:

ع كلي ال يدخل تحت الزمان، وال يعلم الجزئيات >فإنه )يريد ابن سينا( زعم أنه يعلم األشياء كلها بنو 

198التي يوجب تجدد اإلحاطة بها تغيرا في ذات العالم<  

والحقيقة الثابتة ثبوت الحق أنه رحمه هللا يقول عكس ذلك، بل يقول وينبه ويعلم الناس أن علمه لها  

الكينونة والوجود، ألنه  وإدراكه سبحانه وتعالى هو أوسع ما يكون من العلم مما يتصور من الجهات في

سبحانه وتعالى أوجدها وخلقها بعلمه. وهذا كان أقوى ما حسم به أمر الرد البن رشد على الغزالي، وذلك 

 لهيمنة هذه الحقيقة لغيرها من الحقائق االستداللية ووضوحها:

)أنها علة(  وفي نسخة )علة( وفي أخرى -> . . أن علمه هو الفاعل للموجودات، ال الموجودات فاعلة 

199لعلمه<  

وكما أشرنا إليه آنفا، فليس الغزالي لوحده من أخطأ في حق ابن سينا، وإن كان ذلك لعدم االطالع 

المستوعب، فإن الجم الكثير غيره قد تابعوا هذه الفرية تقليدا، فهذا ابن جزي الذي يؤكد أكثر من غيره 

ثر تفاوت الناس في الفهوم، حتى العلماء على تفاضل الخلق في سعة اإلدراك، وهو القائل: >ما أك

يتفاوتون التفاوت الكثير في األصول والفروع، فترى أقواما يسمعون أخبار الصفات فيحملونها على ما 

يقتضيه الحس كقول قائلهم: ينزل بذاته إلى السماء وينتقل. وهذا فهم رديء، ألن المنتقل يكون من مكان 

كثر منه ويلزم منه الحركة، وكل ذلك محال على الحق عز إلى مكان ويوجب ذلك كون المكان أ

، ابن جزي الذي يقول هذا نجده ظهيرا لالفتراء والباطل والبهتان العظيم وممن تلقوه بألسنتهم 200وجل.<

وقالوه تقليدا وبغير بعلم، ولم يلقوا له باال ويحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم؛ قال وفي قوله مفارقة يا 

د:لشؤم التقلي  
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>أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق. فإن الفالسفة لما رأوا إيجاد شيء ال من 

شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة اإلحاطة بكل شيء قالوا: إنه 

201يعلم الجمل ال التفاصيل.<  

الفالسفة وابن سينا تحديدا، وإما غاشية التقليد لم يعد يبصر من  فإما أن الرجل لم يطلع ولم يستوعب قول

بعدها شيئا، فقال ما وجده يردد ويقال كالذين من قبله والذين من بعده، ثم يوم القيامة عند ربكم 

تختصمون؛ فإن هللا تعالى يأمر في القرآن العظيم بالتبين حتى ال يصاب قوم بجهالة فيحصل الندم، ويقول 

وتعالى في نزل من أمره هدى وتبصرة لمن أراد أن يكون من المتقين حقا:سبحانه   

}يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط' وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا' اعدلوا هو 

(2أقرب للتقوى' واتقوا هللا' إن هللا خبير بما تعملون'{)المائدة  

آيته هو هذه اآلية البينة، وهذا بيانه وصدقه ومن أصدق من هللا قيال:وإن من خلق الرسوخ في العلم و   

هو العزيز الحكيم'{)آل  }شهد هللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولو العلم قائما بالقسط' ال إله إال

(11عمران  

الكذب المبين  ابن القيم وممن يلقون بألسنتهم هذاابن تيمية وفماذا يقول وبم سيجيب الغزالي وابن جزي و 

: >بل وأئمتهم ال يثبتون )يعني الفالسفة( علمه قال ابن تيمية راء العظيم في حق ابن سينا وغيره؟واالفت

بتفاصيل أحوال العالم، بل ومنهم من يقول: ال يعلم شيئا، ومنهم من يقول ال يعلم إال نفسه، ومنهم من 

ينا وهو أجود أقوالهم مع تناقض هذا القول يقول: يعلم الجزئيات على وجه كلي، وهذا اختيار ابن س

202وفساده<  

أقول وهللا تعالى ال يستحيي من الحق: إن تناقض واضطراب قول ابن تيمية هنا ظاهر ال يخفى، 

فالتفاضل يصيغة 'أجود' ال يكون إال في مجال الجيد؛ والتقوى لصاحبها وإنما العلم عند هللا بالحق 

هو الحق وهو جل جالله حرم الظلم وجعله بين عباده محرما. والميزان، وهللا تعالى  

 ويأبى هللا تعالى إال أن ينطق الحق على لسان ابن تيمية نفسه فنجده يقر ويقول:

                                                           
219ص -نفس المصدر 
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>وابن سينا تكلم في أشياء من اإللهيات والنبوات والمعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه وال وصلت إليها 

203عقولهم وال بلغتها علومهم...<  

عن الحق  وبكل نهي وأمر فيه من غير لي به نماوإن هللا تعالى يقول في القرآن العظيم الذي أمرنا باإلي

 لكوال اتباع الهوى على أال نعدل وأن ال يجرمنا شنآن قوم عليه، يقول سبحانه وتعالى:}وال تقف ما ليس 

(؛ فاألمر كما قال ابن تيمية لم 34علم' إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسئوال'{)اإلسراء به

جراء تمكن التقليد منها، وال بلغتها علومهم. فأعظم ببغي من يجادل بل ويحكم وال تصل إليه عقولهم، 

>ترجم الذهبي البن سينا في السير فقال: وله كتاب على أمر ال يفقه فيه شيئا وال يبلغه عقله وال علمه؛ 

كفره الغزالي في كتاب ))المنقذ من الضالل(( وكفر الفارابي. سير  الشفاء وغيره وأشياء ال تحتمل، وقد

204((<535\17أعالم النبالء ))  

وإن يبق للسمع واألبصار واألفئدة حقيقة ما دامت السماوات واألرض، فإن هذه الفتاوى بشأن أمر ال 

لرحمة ليجمعن عباده الذي كتب على نقسه ا تبلغه عقولهم وال وصلته علومهم هو وهللا تعالى الحق المبين

إلى يوم  القيامة ال ريب فيه، موصول بقوله تعالى:}إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 

(15علم وتحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم'{)النور  

فشرط السمو إلى  به هو نفسه وقع فيه ولم يعمل به. أن الذي يحذر منه ابن جزي ويقر كذلك والعجيب

درجة إدراك قول ابن سينا هنا هو شرط االعتبار لمباينته سبحانه وتعالى عن صيغة وزمنية وتجزيئية 

فبم سيرد هؤالء يوم  ذي يحصل له العلم بالمعلوم وبعده؛التصور واإلدراك المفيد للعلم عند المخلوق ال

قوله على الصدق والبينة والحجة المستوفية، إذ القيامة والذين ال يزالون على نهج التقليد الذي ال يبني 

 يعرض على األشهاد قول ابن سينا رحمه هللا:

>وليس يجوز أن يكون واجب الوجوب يعقل األشياء من األشياء، وإال فذاته متقومة بما يعقل، فيكون 

ل، ويكون تقومها باألشياء، وإما عارضة لها أن تعقل فال تكون واجبة الوجود من كل شيء، وهذا محا

لوال أمر من خارج لم يكن هو بحال، ويكون له حال ال يلزم عن ذاته بل يلزم عن غيره، فيكون لغيره 

 في تأثير. . .

 . . . 
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ومن وجه آخر ال يجوز أن يكون عاقال لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة عقال زمانيا 

ون تارة يعقل عقال زمانيا منها أنها موجودة غير متشخصا بل على نحو آخر نبينه؛ فإنه ال يجوز أن يك

معدومة، وتارة يعقل عقال زمانيا منها أنها معدومة غير موجودة، فيكون لكل واحد من األمرين صورة 

عقلية على حدة، وال واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغير الذات، ثم 

دة ربما يتبعها مما ال يتشخص لم تعقل بما هي فاسدة، وإن أدركت بما الفاسدات إن عقلت بالماهية المجر

هي مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة، 

وكما أن إثبات كثير من األفاعيل للواجب الوجود نقص له، كذلك إثبات كثير من التعقالت، بل واجب 

كل شيء على نحو كلي، ومع ذلك ال يعزب عنه شيء شخصي، وال يعزب عنه مثقال  الوجوب إنما يعقل

؟؟205ذرة في السماوات وال في األرض، وهذا من العجايب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة.<  

نعم فإن هذا مما يحوج تصوره إلى لطف قريحة لزم اعتبارها في البيان حتى ال يقع المحذور مما عبر 

:206مه هللا بقول بليغعنه الكندي رح  

>توقيا سوء تأويل كثير من المتسمين    
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فالحمد هلل أن له الحكم سبحانه وتعالى، وأنه جل وعال على كل شيء شهيد، وأن مراد كالم ابن سينا ال 

كما حرفه ظلما وتضليال للناس على من وقف في اآلية الكريمة من سورة الماعون على قوله تعالى }ويل 

ن دون أن يتلوها تامة تمام الحق وتالوته؛ فإن مراد الكالم هنا واضح كل الوضوح هو أن للمصلين{ م

اإلشكال هو في صيغة العلم وطبيعته، الذي عبر عنه بقوله:>من وجه آخر< أي ال على الوجه الذي 

 يتصوره اإلدراك اإلنساني المحدود الذي يقيس كل شيء على أبعاد وجوده، وهذا يوجهه توضيحا قوله

>بل على نحو آخر نبينه< بمعنى ال تحسبن أن علم هللا سبحانه وتعالى يتشكل كما يتشكل علم اإلنسان، 

فهذا قياس بالمخلوق وبالمتراكب المتجزئ في خلقته وفي آليات سمعه وبصره وإدراكه. فهذا هو الذي 

دين الذين لو سمعوا قول الحق يريد أن يبينه، ال العلم وغير العلم، بل صيغة هذا العلم. ولهذا رحمة بالمقل

ما استجابوا له ألنها غاشية التقليد وكأن على القلوب أقفالها، من أجله ولكيال يكون حجة من بعده، يؤكد: 

>ومع ذلك ال يعزب عنه شيء شخصي، وال يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وال في األرض<، فهو 

ب للمباينة ولعقلها وقلبها الذي يفقهها بالحق يصل ب>ومع ذلك< بين هذا التصور الصحيح المستوج

المهيمن، وهو أن هللا تعالى بكل شيء عليم وال يعزب عنه مثقال ذرة في األرض وال في السماء. فأنى 

 يؤفكون؟..

ولهذا، نعني لدرجة وضوح هذا البيان، الذي لم يدخر ابن سينا في شأنه جهدا ولم يأل، نجده يعود فيقرر 

ية التي تجهز على كل العوائق الالعلمية والتي ال يرجى معها علم الحق فيقول:الحقيقة المعيار  
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>فإن منع مانع أن يسمى هذا معرفة للجزء من جهة كلية، فال مناقشة معه؛ فإن غرضنا اآلن غير ذلك 

وهو في تعريفنا أن األمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما وإدراكا يتغير معهما العالم، وكيف يعلم 

    207درك علما وإدراكا ال يتغير معهما العالم.<وي

بل وإلى اليوم منهم من تحيط به كتب ابن سينا والفارابي وأرسطو وابن رشد وغيرهم من كل جهة،     

 ثم هم مع ذلك ال يكادون يفقهون البن سينا في الشأن حديثا.

:لنسمع إذا البن رشد رحمه هللا أجزل هللا له األجر وتجاوز عن سيئاته  

>وإلى هذا كله فقد نرى أن أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم من أنهم يقولون أنه 

تقدس وتعالى ال يعلم الجزئيات أصال. بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها، وذلك أن 

هللا سبحانه بالوجود على مقابل  علمنا بها معلول للمعلوم به، فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره. وعلم

هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. فمن شبه العلمين أحدهما باآلخر فقد جعل ذوات المتقابالت 

  208وخواصها واحدا، وذلك غاية الجهل<

وإنما قول أرسطو وابن سينا هو عين اإلخبار المستفاد من االستفهام التقريري في قوله جل جالله:}أال 

(14من خلق وهو اللطيف الخبير'{)الملك يعلم  

من بعد هذا، ومن بعد أن أدركنا أن حصول عدم الشك عند اإلمام الغزالي رحمه هللا لم يكن حاال متوافقا 

مع الحق ومع قيمة الصدق في الواقع، فلم يحجزه عن السقوط في هذه الزلة العظيمة، التي هي تبعة يقينه 

بتحقق حقيقة االضطالع على اإلنتاج التفكري الفلسفي للمشائين والبن سينا المطلق في عدم شكه وإدراكه 

رجلين مسلمين  تكفير على أبي نصر الفارابي وابن سيناالحكم ب . وهل من زلة بعد أعظم منخاصة

مؤمنين من خير رجاالت التاريخ اآلدمي إطالقا من بعد المصطفين األخيار أنبياء هللا تعالى عليهم 

سالم وصحبهم وحوارييهم الكرام؟  وأية زلة هاته في عظم جرمها إذا كان هذا الحكم مبنيا الصالة وال

بل الغزالي كما بيناه قصرت به الشروط عن االطالع واالستيعاب، فوهم في  على أمر ليس بحق يقينا؟

تهم هم، متفلسفقوله، ورسخ الخطأ وتبعه في وهمه ومخالفته للصدق كثير من الناس معلموهم وجاهلو

وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن من قال ألخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما. إنه  وغيرهم؛

لعضل وإنه لقول يحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم. ثم إن هاهنا ليس يقوم مسوغ الخطإ في االجتهاد 

 راجحا عن القضية في حيثياتها وتبعاتها العظيمة في كل شيء.  

                                                           
104نفس المصدر 
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ابن رشد رحمه هللا يقول ويدلي بكلمته في هذا األمر الذي ليس كغيره من أمور الخالف، وال لندع هنا 

، يقول ابن رشد:اليسير الهينهو ب  

 >                            تكفير الغزالي لفالسفة اإلسالم

تقول في  فإن قلت: فإذ لم يجب التكفير بخرق اإلجماع في التأويل إذ ال يتصور في ذلك إجماع، فما

الفالسفة من أهل اإلسالم، كأبي نصر وابن سينا؟ فإن أبا حامد قد قطع بتكفيرهما في كتابه المعروف 

وفي  -تعالى عن ذلك -ب)التهافت( في ثالث مسائل: في القول بقدم العالم، وبأنه تعالى ال يعلم الجزئيات

ن قوله في ذلك أنه ليس تكفيره إياهما قلنا: الظاهر م -تأويل ما جاء في حشر األجساد وأحوال المعاد. 

 في ذلك قطعا، إذ صرح في )كتاب التفرقة( أن التكفير بخرق اإلجماع فيه احتمال.

وقد تبين من قولنا أنه ليس يمكن أن يتقرر إجماع في أمثال هذه المسائل، لما ُروي عن كثير من السلف  

ح بها إال لمن هو من أهل التأويل، وهم األول، فضال عن غيرهم، أن ههنا تأويالت يجب أن ال يفص

الراسخون في العلم. ألن الوقف عندنا هو الوقوف على قوله تعالى }والراسخون في العلم'{، ألنه إذا لم 

يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من اإليمان به ما ال يوجد عند غير 

هم المؤمنون به، وهذا إنما يحصل على اإليمان الذي يكون من قبل أهل العلم. وقد وصفهم هللا بأن

 البرهان، وهذا ال يكون إال مع العلم بالتأويل.

فإن غير أهل العلم من المؤمنين هم أهل اإليمان به ال من قبل البرهان. فإن كان هذا اإليمان الذي وصف 

بالبرهان فال يكون إال مع العلم بالتأويل، ألن  هللا به العلماء خاصا بهم فيجب أن يكون بالبرهان. وإن كان

هللا تعالى قد أخبر أن لها تأويال هو الحقيقة، والبرهان ال يكون إال على الحقيقة. وإذا كان ذلك كذلك، فال 

209يمكن أن يتقرر في التأويالت التي خص هللا العلماء بها إجماع مستفيض. وهذا بين عند من أنصف.<  

الي بخصوص العلم، وذلك لوهمه وعدم ضبط حقيقته أصال، الحقيقة التي يقول بها فإذا تبين خطأ الغز

ابن سينا وأرسطو وغيرهما، وذلك واضح من خالل مثال األسطوانة عند الغزالي في عالقته مع متلقي 

اإلشارة الوجودية واإلدراكية من حيث الوضع يمنة ويسرة، فإن ذلك يبين أن تصور الغزالي لعلم هللا 

لى الواسع العليم ولعلم اإلنسان المخلوق الذي خاصة علمه وإدراكه العالقات النقطاتية التي ال تعتبر تعا

إال في المجال ذي الخطوط الزمكانية، أما علمه جل وعال فهو ذات الفضاء الوجودي والحق كله، فليس 

كحدث وجودي ليس في الحق نسبية الجهات والقبل والبعد الزمكاني، والتواجد في نقطة زمكانية 

كالفضاء الوجودي المطلق كلية، هو الوجود كلية ال تجزيء فيه ألنه ال أبعاد فيه إال الحق. وهذا يؤكد 
                                                           

18ص -نفس المصدر 
209  



263 
 

حقيقة علمية كبرى هو أن الغزالي رحمه هللا لم يبلغ هو كذلك إدراك قانون التفصيل، فهو قد اعتبر 

لك داخل إطار الزمان والمكان بإحداثيات وجعل الحديث عن علم هللا تعالى وصلة الزمان بالقدم، جعل ذ

القبل والبعد واليمين والشمال مما اعتبره ابن رشد محض سفسطة ال كما زعمه الغزالي ردا على 

الفالسفة وإبطاال لمقولهم، كما أنه لم يطق وعجب لقول ابن سينا رحمه هللا في قوله بأنه سبحانه وتعالى 

ة في األرض وال في السماء، فهذا دليل عدم صعوده في إدراكه يعلم بعلم كلي وال يعزب عنه مثقال ذر

:210وعقله لقانون التفصيل؛ يقول الغزالي  

 

                                                           
118ص-تهافت الفالسفة لإلمام الغزالي 
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، ولكن أكثر قول أرسطو والفارابي وابن سينا في علم هللا تعالى كنهه كمال التنزيه لجالله سبحانه -3

 الناس ال يفقهون

لم تتسع له الظروف والحياة ليطلع اضطالعا  عالوة على عدم بلوغ الغزالي قانون التفصيل، فإنه

مستوفى على التصور كما هو في حقيقته، ال كما يتقاوله الناس عن أرسطو والفارابي وابن سينا رحمهم 

وإن أكثر الناس كما سطر عليه القرآن الكريم، أكثرهم ال  .هللا تعالى الذي ال يشرك في حكمه أحدا

 يفقهون.
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أرسطو في كل ما قال وفي كيفية وبيان ما قال وكما صرح هو بنفسه ولسانه  بل إن مرجع القول كله عند

، مرجع ذلك كله عند أرسطو وغايته هو حفظ حقيقة 211كما سطرت عليه وذكرته الدكتورة منى أبو زيد

كمال هللا سبحانه وتعالى وتنزيهه، ف>التغيير فيه انتقال إلى األنقص، وهذا فيه حركة ما، فيكون العقل 

، >فهو يعقل العالم دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى 212قال بالفعل بل بالقوة<ليس ع

213معقول<  

فهنا ال شك نلفي لفظ ومادة )عقل( المعجمية تبرز إلى حد ما أكثر المعنى الذي يريده أرسطو من نفي 

الذي حدا بالفارابي للتسطير على العالقة المعرفة للعلم اإلنساني بالنسبة لعلم هللا تعالى، وهذا بالضبط 

، أي األول تعاملي 214تمايز علم اإلنسان وعلم هللا تعالى الواسع العليم بأن األول نفساني والثاني بسيط

تواجدي للمخلوق المتراكب والمركب في كل شيء فيه، في حواسه ومجساته اإلدراكية وفي تواجده 

أرسطو أن يكون علم هللا تعالى عليه، فاهلل تعالى يتنزه الزمني والمكاني والمواضعي. وهذا هو الذي نفى 

أن يعلم وأن يكون علمه بهذا التجزيء، الذي ينقض كونه تعالى واسع عليم وأن الكون كله والفضاء 

الوجودي والكوني بأبعاده المتناهية الصغر والكبر، وفي كل ما أمكن من تصورات التجزيء الهندسية 

على قلب بشر بمعنى عقله، كل ذلك بعلمه كائن، فكيف ال يعلمه هللا تعالى والتصوراتية مما ال يخطر 

خالقه وموجده ومدبر أمره، وإنما العلم التجزيئي هو المطابق للعلم النفساني النسبي المخلوق عالمه، وهللا 

.(14)الملكتعالى خالقه وعالم به وبعلمه:}أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟{  

ي هذا كله وحسم الحكم العلمي فيه مثله ما يعلم حقيقة عند كل متعلم من الوجود الفعلي وخالص القول ف

رية أو لحيز من تحريف الكلم عن مواضعه مصاحب دوما لفعل الترجمة، سواء منها القراءة التفسي

ه وسبيله لم تكن وليجتفالمثل األقصى هنا هو أن تحريف الكتاب عند من قبلنا، الترجمة اللفظية واللغوية، 

إال هذا السبيل والطريق. فحيز اللبس والتلبيس أيضا هو كون الكالم والقول هنا بالضبط له مؤطران 

وال أمكن بالتالي أن  ،بعدم اعتبارهما ال يمكن إطالقا تأطير مضمونه وصنفه الخطابي ،خطابيان تحليليان

ران هما:تسند إليه قيمة حقائقية مصيب أو مخطئ وصحيح أو خطأ؛ هذان المؤط  

أوال عدم جواز اعتباره قوال مستقال بذاته، ألنه غطاء بياني تابع لمجمل بابه، بل لمجمل ودرجة التصور 

 واإلدراك السامق الذي يحلق ويتواجد فيه.

                                                           
91ص-دراسة مقارنة في فكر ابن سينا -مفهوم الخير والشر في الفلسفة اإلسالمية 
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والثاني أن هذا القول موضوعه التحديد البياني للقول قبله، وبالضبط للعنصر البياني للفظ العلم، بتحليل 

للغة والبيان باألبعاد الوجودية المطلقة.متضمن لعالقة ا  

ولطبيعة هذا اإلشكال أو باألحرى لهذا القول، أصبح مظنة وموضع إغراض افترق فيه القوم ملبسين 

وملتبسا عليهم. ولقد بينا أمر الملتبس عليهم ممن يقلدون ويرددون األقوال واألحكام بغير علم وال كتاب 

فظن باطالعه المجمل في فترة ال تسع وال  ذلك وقال ما ليس بحق؛ لي قد ضل فيمنير. وإذا كان الغزا

تكفي لالضطالع، وقد تأثر بما سمع وما تردد فكان بذلك قراءته وحكمه، قد ظن أنه على حق متجاوز 

وكذلك إذا تبين لك أن ابن تيمية قد ضل كما ضل الغزالي،  للشك في حكمه، فما القول إذا فيمن دونه؟

بها آمنا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ي ال إله إال هو ال نشك البتة باألفئدة التي فإننا وهللا الذ

وبها تعبدنا هللا تعالى واستخلفنا، ال نشك مثقال ذرة في صلة هذا بزلة العالم ونصيب هذا األمة من اتباع 

هللا صلى هللا عليه وسلم يخطئ سنن من قبلنا في التقليد الذي مقته الشرع الحنيف، وكل ما دون رسول 

ويصيب، ومن نهج غير هذا مدركا لحقيقة نهجه أو غير مدرك فقد ضل سواء السبيل ولو عد نفسه 

يحسن صنعا وأنه دون غيره على السنة وعلى المحجة البيضاء. فحقيقة هذه الفتاوى وبخصوص هذا 

اتباع لسنن من قبلنا فيما نتلوه من الحيز، وتحديدا في الصفات وبالبعث، وفي حق ابن سينا إنما هو 

قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم غير الحق' وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل القرآن العظيم:}

(72وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل'{)المائدة  

الهم واألخذ بها كأنه فلئن كان الغزالي والحاكم والذهبي وغيرهم من أجلة علمائنا، فإن الغلو في تقليد أقو

الحق ال يأتيها الباطل من بين يديها وال من خلفها، هو غلو كغلو الذين من قبلهم ال شك في ذلك؛ وهذا 

 الفتاوى ولو كثرت فإنها عند هللا تعالى داحضة إذا ما كانت غير حق وبغير الحق.

  

خطر التفلسف التقليداني على الفلسفة وعلى الدرس الفلسفي -5  

أما الملبسون المغرضون والمسارعون في الكفر وفي تحريف الحقائق ويزعمون ويقولون إنهم يقدمون 

للناس القول الفلسفي وعقولهم عن الفلسفة قاصرة، فهؤالء يا لخيبة الحال هم شر على الفلسفة ووبال، فهم 

لفلسفية وتعليمها، وما هم في الزنادقة حقا ألنهم يهدمون من الداخل وقد دخلوا بدعوى االنتماء والمعرفة ا

ماجد فخري  -المعلم األول -ذلك من شيء. وهاك مثاال ونموذجا صارخا، ففي كتاب "أرسطو طاليس

دكتور في الفلسفة من أساتذة الفلسفة في الجامعة األمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية" وفي أخطر 

لسفية ال للفيلسوف فحسب، بل لعموم الخلق القضايا المهتمة بأخطر وأسمى الغايات المعرفية والف
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وللمتلقين للخطاب الفلسفي خصيصا، في هذا الشأن العظيم وهو كما يعلمون مربط الفرس للهم والشأن 

 الفلسفي كله، يقول صاحب دكتوراه الفلسفة وأستاذها:

يبدو من ظاهر  >بقي أن نسأل: أيدرك هللا شيئا من أمر العالم، أم يقتصر إدراكه على محض ذاته، كما

كالم أرسطو؟ وإذا لم يدرك العالم فهل له به غير الصلة الغائية التي أشرنا إليها؟ أم هو إلى ذلك العلة 

 الفاعلة للكون كذلك؟

يصر أرسطو في الفصل التاسع من كتاب الالم أنه يستحيل أن يكون موضوع اإلدراك اإللهي شيئا غير 

 الذات اإللهية: 

ذلك يعني أن هذا اإلدراك مرتبط بشيء آخر غير الذات اإللهية، يتوقف أ( ألن القول بخالف 

 عليه ذلك اإلدراك،

أي هللا، -ب( وألن إدراك المتغير )أي العالم( يؤدي إلى تغير في المدرك له  

ج( وألن ذلك يعني أن ثمت شيئا أشرف من فعل اإلدراك هو موضوعه، فلم يكن هللا أفضل 

أفضل الوجود، وهللا كما أثبتنا فعل محض. لذلك وجب أن نقول، الموجودات، ولم يكن وجوده 

( وإن نصر على 25ب1074) -عند أرسطو، "أن ثمت أشياء ال يعقل أن يدركها العقل اإللهي"

أن "العقل اإللهي يدرك ذاته، ألنها أفضل الموجودات، فهي إذن إدراك لإلدراك )أو عقل 

(34ب1074)-للعقل("  

صبح إسناد معرفة الجزئيات إلى هللا عسيرا جدا. إال أن بعض شراح وبناء على هذا الوضع ي

أرسطو، كابن رشد والقديس توما، وجدوا مخرجا من هذه المشكلة، فذهب ابن رشد إلى أن هللا 

يدرك المبادئ الكلية للموجودات وحسب، ألنها من طبيعة ذاته، وذهب القديس توما إلى أن هللا 

من خالل إدراكه لذاته.يدرك ما عداه من الموجودات   

وواضح أنه إذا امتنع إثبات علم هللا للموجودات امتنع كونه علتها الفاعلة، التصال الفعل 

باإلدراك، في الكائنات العاقلة. والحق أن حل اإلشكال األول يصبح أيسر من اإلشكال الثاني، 

ليسي. فحتى لو سلمنا بأن متى سلمنا بالمقدمات الكبرى التي يبنى عليها الميتافيزيق األرسطوطا

هللا يعلم الموجودات، فال يعني ذلك ضرورة أنه فاعل الكون، وهي النتيجة السلبية التي تلزم عن 

 هذه المقدمات:
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أوال: ألن السبب الفاعل هو المحرك ال على سبيل الشوق )شيمة العلة الغائية(، بل عن طريق 

ان المحرك األول الذي يتحرك هو صانع الحركة التي تولد حركة من جنسها في المعقول. فك

شيمة الصانع عند أفالطون.–الكون أو فاعله بمعنى دقيق   

ثانيا: إن أزلية المادة تتنافى مع القول أن هللا خالق الكون أو مبدعه، ألن المادة األزلية مازالت 

لفعل الذي موجودة بالقوة منذ البدء، ومهما كان من بون شاسع بين الوجود بالقوة والوجود با

فهذه المادة ليست عدما محضا؛ وإال استحال أن  -تستمده هذه المادة من الفعل المحض أي هللا(

تكون مبدأ لوجود ما بالفعل. فكان لها إذن شيء من الوجود مهما انحط قدره. ويتصل بأزلية 

عن عدم(  المادة أزلية الحركة والزمان، وهي مفاهيم تحول جميعا دون نسبة اإلبداع )أي الخلق

 إلى هللا.

ثالثا: ينفي أرسطو في مواضع عدة إمكان انبثاق شيء عن عدم. ومع أن العدم من شروط 

الصيرورة الثالثة، كما رأينا، إال أن أرسطو يعني بهذا العدِم العدَم النسبي، اي حال السلب الذي 

عدم محض  يتحول عنها الموجود إلى ضدها، ال العدم المحض. والقول بإمكان الوجود عن

يقوض أسس الميتافيزيق األرسطوطاليسي، وال سيما مفهوم القوة، ومفهوم الفعل المتصل به، 

 ويبطل التمييز األساسي بين اإلمكان واالمتناع الذي يبني عليه مفهوم القوة عنده، كما رأينا.

حين أنكروا ونحن نرى أن المشائين العرب، ال سيما ابن رشد، إنما نفذوا إلى غور هذه المسألة، 

الخلق عن عدم، وذهبوا إلى أن العالم أزلي من طرفيه. ولم يخرج عن عرفهم هذا إال الكندي 

215الذي يدعو هللا مؤيس األشياء عن ليس مقتديا في ذلك، وال شك بالمتكلمين، ال بالفالسفة<  

أهل فلئن كان من عجيبة تضاف إلى عجائب الدنيا فهذه هي. فالرجل دكتور الفلسفة، وهو من 

الدار أو كذلك هو في ظاهر االعتبار وال نرى له مسحة إدراك، وما بصر ولو عن جنب 

فلسفي خدمة بالجهتين المؤطرتين للقول حتى يبرزهما وهو األستاذ موكول له تلقين الدرس ال

وكان أكثرهم إصرارا على نقل  ،بل ياللمفارقة وجدناه أبعد الناس عن ذلك للفلسفة وللحق.

طبيعته البيانية وإطاره الحق إلى موقع اإلغراض وتحريف القول عن مواضعه على اإلشكال من 

شاكلة الوقوف على "ويل للمصلين" من اآلية الكريمة، ألن هذا هو الذي يؤول إليه الحال بوضع 

اليد وإخفاء المؤطرين، كون الكالم ال يعتبر إال أنه بيان محض، وأنه ال يحق بحال فصله 

بل األعجب من هذا واألنكى هو  .عن الحيز أو ما يعبر عنه بالجوار والسياقواعتباره مستقال 

                                                           
142..  144ص-ماجد فخري: أرسطو طاليس المعلم األول 
215  



269 
 

أن نفاجأ بضرب وخضم من التناقضات متالطم ليس يحصره عدد وال يحده وجه بكل بناء 

بل بالعقل وطبيعة التفكير السليم عند كل الناس. والذي يحسنه هذا أو باألصح  ،أرسطو الفلسفي

في وضع ذاته النفسية والوجودية، وليس لها ما تستقل به  وجده ميسرا له هو المسارعة

عقال،على ركاب أثر من نمط القول، ال على شاكلة فنون القول وهيئة األغراض الشعرية كما 

اقتفاها الشعراء من بعد امرئ القيس، فذاك أمر يهم األنساق يكون فيها السبق بمثابة اإلبداع، 

ففعل العقل  المشترك للناس من مبتدع األشياء. ألنها كمثلوليس يحط من القدر أن يبنى عليها، 

والذات التواجدية محقق بفعل البناء؛ فالذي يثار عند هؤالء ترديدهم، ليس بناؤهم، لنفس النمط 

من القول، بل وتكرير نفس اللفظ حتى. الحظ مدخل القول، وفي هذا الشأن الخطير، عند د. منى 

علم الموجودات بعلم كلي:هللا تعالى ي -أحمد أبو زيد: >  

إذا كان هللا تعالى عند ابن سينا يعلم الموجودات من ذاته، فما هي حدود هذا العلم؟ أو ما هي 

المعقوالت التي يعلمها فال تؤدي إلى نقص في ذاته؟< وعند أستاذنا د. ماجد فخري: >بقي أن 

ذاته، كما يبدو من ظاهر  نسأل: أيدرك هللا شيئا من أمر العالم، أم يقتصر إدراكه على محض

كالم أرسطو، وإذا لم يدرك العالم فهل له به غير العلة الغائية التي أشرنا إليها؟ أم هو إلى ذلك 

 العلة الفاعلة للكون كذلك؟<

فالبنية العميقة على داللة النحو التحويلي لنوام تشومسكي على اإلسقاط البياني الفلسفي هي هي،  

ليس هؤالء الناس وإن كانوا أساتذة الفلسفة والموكول إليهم تلقينها بمعنى أن القول مسطور و

والحقيقة والواقع أن هذا  ددين وصدى ليس إال للقول المسطور.وتقديم مقولها، ليسوا إال مر

 الترديد هو كفل للنجح وتسنم لدرجات أكاديمية بمعايير ليس من شيء فيها يكفل قيمتها.

بين أمرين وحقيقتين، األول أن هؤالء يفترض فيهم وقد أمضوا إننا وهللا ال ندري كيف نجمع 

سنين عددا نصاب نيل الشواهد الجامعية والدكتوراه، ويفترض أنهم درسوا الفلسفة ككل بمراحلها 

التاريخية وتحوالت ومستويات اهتمامها، وأنهم لقنوا ودرسوا أرسطو وابن سينا وابن رشد، 

وبالتالي تمثيلها كونها البحث عن الحقيقة، وأن  ،استيعابهاوأنهم أقرب الناس فهوما لفهمها و

والثاني هو استعجال وتسارع   ن غلو الغالين وانتحال المنتحلين.يزيحوا عنها مما علق بها م

أستاذي الفلسفة يا للمفارقة المبكية المضحكة، وفي أعظم القضايا الفلسفية واالعتقادية، 

قا، بدؤهما بما بدآ به من القول الذي يناقض العلمية مناقضة والمصيرية على البعد المعرفي إطال

منكرة بالتحكم والمصادرة بنفي علم هللا بالجزئيات، بل وبخلق سمج ووقح من القول باعتماد 

االستفهام االستبعادي على غرار االستفهام اإلنكاري قسما خطابيا إخباريا عند البالغيين. وهللا لو 
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ين ولو مثلت الفلسفة كائنا يتكلم لوسموكم بأحط درجات السفه والغباء، بعث أرسطو وابن سينا حي

ولكان أفضل ما يرمونكم به أنكم ال تدركون ما تقولون وأنكم ألسنة بغير عقول، بله أن تكون لها 

 صلة بالحق وبالفلسفة، ال قابلية للتلقي وال للتلقين، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

نفس الرد على ابن القيم والغزالي ومن يردد قولهم بغير الوقوف على أما النصح للدكتورة وهو 

عين الحقيقة بأعين عقولهم، واإلسالم ينهى عن النقل في األقوال بغير برهان ويأمر بالتبين، ال 

كما نراه عند من يزعمون العقالنية وهم يئدون العقل وأدا؛ ويرمون المؤمنين بأهل النقل وهم 

لهم أقواال بشرية ال يفقهون لها موضعا وال فحوى ولو كانت عين الظلم ينقلون مغيبين لعقو

ألساطين الفلسفة الحقة؛ أما النقل عند المؤمنين فهو نقل الوحي الذي أجمع أولو األلباب ذوو 

المعايير الحقة أنه أعلى من درجة البرهان الرياضي، بل هو بدليل األقصى الوجودي 

فالدين ليس دين المدينة والقوم الذين قتلوا سقراط ولكن هو الدين )األنطلوجي( الحقيقة العليا. 

الذي آمن وناضل من أجله ودعا إليه سقراط الذي قال قولته الحقة التي يتكاتمها أعداء الحقيقة 

هذه كلمات سقراط تطرق آذان أعداء العقل  -وما الفلسفة إال البحث عن الحقيقة -وأعداء الفلسفة

:واإليمان في كل حين  

>فليس دفاعي من أجل نفسي كما يبدو للبعض، وإنما هو من أجلكم: وذلك حتى ال تخطئوا 

بإدانتي في حق هدية اإلله إليكم. ذلك أنكم إذا حكمتم بإعدامي فلن تجدوا بسهولة آخر مثلي، آخر 

216مشدود بأمر اإلله.<  

:217اقة اإلنسانيقول الكندي بعد أن عرف الفلسفة بأنها معرفة األشياء بحقائقها بقدر ط  

 

    

                                                           
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  -سلسلة محاورات أفالطون مترجمة عن النص اليوناني: دكتور عزت قرني-محاكمة سقراط -أفالطون 

للنص األصلي  11أ( أي الفقرة أ من ص 11)-2441 -معدلة ومنقحة -2ط-دكتوراه الدولة في اآلداب من السربون -(القاهرة(: عبده غريب
216  

-14-24ص -سائل الكندي الفلسفية: كتاب الكندي إلى المعتصم باهلل في الفلسفة األولىر 
217  
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النصح والرد هو أن قول ابن سينا، ومن الغريب حقا أن ال ينتبه أهل الدار فيما يتصور لذلك،  

إنما هو نفس القول عند الفارابي وعند أرسطو، وإنه ليس برأي ذاتي بل من الزم الحكمة في 

وتوضيح تغير مناحي اللفظ  كما هو الزم إيضاح تغير منحى الشعاع الضوئي بحسب  ،البيان

 ،تغير وسط السريان ومعامل االنكسار. ولئن كان جهل المهتمين واألقربين للفلسفة فيما يعتبر

وضعف تمثلهم واستيعابهم للحقيقة وظلمهم إياها قد يخفف من جرم وجريرة األبعدين، فالظلم 

ول عظيم، ويحسبونه هينا وهو عند هللا عظيم.حاصل ومقام الق  

 

أما األستاذ الدكتور فقد ذهب مذهبا ال يلوي فيه على شيء وال أدناه من العقل في حقيقته نطقا 

خارجيا وال داخليا، ال لفظا وال نسيجا تفكيريا. وال بأس، بل لعله من الواجب أن نسير مع قوله 

تبيانا للساري والسائد في األدبيات تحت مسمى  كلمة كلمة حتى يكون ذلك نموذجا ومثاال

االهتمام الفلسفي وحتى التعليمي نمطا من القول واحدا معتمدين النقل مغيبين للعقل، الذي هو 

مناط التكليف في اإلسالم وكفل التبين بصائر عد أهل اإليمان، جمودهم وتعطيلهم لعقولهم أزرى 

للكفر ولوك أللفاظ اإللحاد يحسبونها تكفل لهم مرتكز  بالفلسفة إزراء، وما بضاعتهم إال مسارعة

وجود من خالل قانون الوجود العالئقي من خالل موضع المخالفة والتمايز، ولكن يا لبؤس 

قدرهم، إنما هو تواجد في فضاء نقيض الحق، نقيض الغاية الفلسفية؛ يقول هللا تعالى ذو العزة 

 والجبروت:

الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء' أال إنهم هم السفهاء ولكن ال }وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 

(12يعلمون'{)البقرة  

يبدأ هذا اإلنسان، وإن تعجب فهو يمثل اللسان األكاديمي الجامعي للفلسفة كما أرادها أن تكون 

يبدأ بمحض المصادرة والتحكم  فة ال شك؛أعداؤها، ألن من يستعدي العقل ويغيبه هو عدو للفلس

اربا بعرض الحائط أوليات المنطق الذي هو الهيكلة العقلية للمقول، وهذا هو المبدأ الالعقالني ض

ووثن الفلسفة المادية بكبت العقل وحجزه المبدئي عن مجرد التساؤل عن الحق. وليس هذا 

فحسب إنما هو يفتري الكذب ويبهت أرسطو، وإن لم يكن هذا تأطيره في ميزان الحق فهو أجهل 

س بالبيان اإلنساني وليس له أهلية التعليم إطالقا ألن اللغة شرطها اآلكد قبل غيره من النا

الشروط، ولكنها غاشية الخلفية تعمي األبصار وتولد الجحود. وهذا عين قول أرسطو نعرضه 

 هنا:
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>وقد يلحق بموضوع العقل إشكاالت، فهو أولى الظواهر باأللوهية. أما كيف يتصف بهذه 

ع إشكال: فإذا لم يعقل شيئا فأين سمو منزلته؟ إذ يكون بمثابة امرئ في حالة الغفلة؛ الصفة فموض

وإذا يعقل شيئا ما، فثمة مبدأ يتوقف عليه، فال يكون جوهره التعقل، بل يكون ذلك قوة له، فال 

يكون الجوهر األفضل، ما دام يستمد شرفه من فعل التعقل. وكذلك سواء كان جوهره العقل أم 

ل، فما تراه يعقل؟ ينبغي أن يعقل ذاته أو شيئا عداه. فإذا كان يعقل شيئا عداه، فهل يعقل التعق

الشيء ذاته دائما أم يعقل شيئا آخر سواه؟ ثم هل في إدراكه للخير أو لما يتفق له عرضا فرق أم 

 ال، أم يمتنع قطعا أن يعقل ما عداه؟

وهية، وال يلحق به التغير. إذ التغير فيه يعني فبّين إذن أنه يعقل أشرف المعقوالت وأوالها باألل

تغيير إلى حال أسوإ، وهذا ضرب من الحركة، فإذا فإذا لم يكون جوهره تعقال بل قوة، كانت 

 مواصلة التعقل له مضنية.

ثمت شيء أشرف من العقل هو المعقول، إذ أن العقل والتعقل قد  218وبديهي أنه ينبغي أن يكون

ذا وجب تحاشي ذلك )وهو واجب ألنه أولى بنا أن ال نرى بعض يحيطان بما هو أخس. فإ

األشياء )الخسيسة( من أن نراها( فالتعقل ليس األفضل. فوجب أن يعقل ذاته، ما دام هو 

219األفضل، وأن يكون عقال يعقل العقل.<  

فالذي ينفيه أرسطو هو هذا التصور للعلم كعالقة وجودية، أو حقل وجودي دالته متغيرها حالة 

المعلوم ويكون فيه العلم واإلدراك مكونا جوهريا وجوديا. وهذا ما جهد نفسه من أجل إفهامه 

وتقريبه ابن سينا وابن رشد كما بيناه، وعبر عنه الفارابي بكالم بسيط وجيز وهو أن علم هللا 

تعالى بسيط وعلم اإلنسان مركب. وظاهر كذب الرجل والدكتور األستاذ حين أوهم بقصر ابن 

علم هللا عز وجل الخالق العليم على المبادئ الكلية للموجودات وحسب، بما يوحي إليه هذا  رشد

القول والتعبير بعدم علمه عز وجل تعالى عما يقول الجاهلون للجزئيات. وابن رشد يقول عكس 

 ذلك إطالقا كما أوردنا في رده على الغزالي. بل إن هذه النقطة بالذات، التي تبين إلى حد كبير

وواضح ألولي النهى واأللباب افتقاد القوم لقانون التفصيل وأن فيه الحل لكل العقد واإلشكال، قد 

ذكرها ابن رشد رحمه هللا، وهي تدل على أن الغزالي وغيره حين قصر بهم اإلدراك عن 

النهاية عند الفيلسوف الحق لالصعود سواء بقانون التفصيل أو بمعراج عقلي كالمفهوم الرياضي ل

الكندي رحمه هللا، لم يكن لهم إال أن حاروا باإلشكال إلى غير حقيقته، فانتقلوا من سؤال وإشكال 

                                                           
هكذا كتبت 
218  

114ص -د.فاخر مجدي -(: أرسطو طاليس المعلم األول8،1،9،8" الفصول12)ما بعد الطبيعة، كتاب الالم " 
219  
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رغبة واستنكافا عن اإلقرار بالقصور كما ذكر الغزالي هو نفسه عن  "هل"الكيف إلى سؤال ال

:220جالينوس  

 

للعلمية  عن هذا األمر من تحوير اإلشكال عن حقيقته خروجا من المأزق إلى مأزق مناقض

وللحقيقة ألنه محض سفسطة، ودليال مهيمنا هيمنة الحق كون الحل ليس إلشكال سؤال العلم أو 

القدم بل لكل هذه األسئلة الفلسفية التي ال تنصاغ لإلدراك اإلنساني إال بقانون التفصيل، وإن لم 

:221ينتبه إليه كقانون منطقي عقلي، يقول ابن رشد  

                                                           
98تهافت الفالسفة: ص 
220  

411ص -تهافت التهافت 
221  
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لمادة للقوة والفعل و أرسطو حجر الزاوية في الضبط المفهوماتي  العدم غير المحض عند -4

 الخلق أو الهيولى أو الالمتعين وموضوع األزلي

أما تلفظ الدكتور حتى ال نقول القول، ألن القول حقيقة ما كان وراءه عقل، تلفظه بشأن تقويض 

السقراطي وسلم  أسس الميتافيزيق األرسطي والعدم غير المحض، فإنه بحسب الفحص بالمعنى

الجوهرية في تعريفه األفالطوني واألرسطي معا، الذي هو السلم المفهوماتي األوثق استيعابا 

ه العقلية واألخص في ذلك ذكرا سالمت ن البناء الفلسفي إلى يومنا هذا،لمطلق ما سيأتي م

م، األكثرين هذا التلفظ هو وحده كاف لتحديد مكمن اإلشكال عند القو وسريان توافقه المنطقي.

منهم، خاصة المرتكزين على النقل لقول أساتذتهم ومشايخهم الشرقيين والغربيين من دون أية 

مشاركة بذواتهم العقلية، ذلك أن شبه المفهوم هذا، العدم غير المحض، يمثل الحق والحقيقة كما 

ية، وهي هي مفهوما في تعريف الفلسفة في أقصى حدود اإلدراك البشري والعقالنية والعلم

الحقيقة التي ترجمها التفكير الفلسفي اليوناني في عالقة ابستمولوجية مباشرة بالمادة البيانية 

 والمعجمية للصورة.

العدم غير المحض عند أرسطو ال يقوض البناء األرسطي، بل هو في البنية العميقة للتفكير 

اس، وهي التي تكفل رفع إشكال وبالنسبة لهيكلته المنطقية بمثابة حجر الزاوية والمقولة األس

الضبط المفهوماتي لمادة الخلق أو الهيولى أو الالمتعين وموضوع األزلي، وذلك بالصعود 

بدرجة الجوهرية إلى أسمى وأعلى من زمن كينونة الخلق وتعينه خلقا مشهودا محسوسا. وهكذا 

رار أو باألصح على يتبين أن هذا هو الحق في حقيقة حل أرسطو تحديدا لمبدإ المادة على غ

ن بحله وقوله العقالني في مبدإ الحركة، ال كما زعم وتلفظ صاحبنا الدكتور بغير توافق منطقي بيّ 

روية وال إعطائه عقله مهلة وجودية أنطلوجية للتفكر المستقل عن الترديد ألقوال أساتذة اإللحاد، 

ها البحث عن الحقيقة، لكن بالفحص الملحدين أوال في الحقيقة الفلسفية الكبرى، وهي تعريفها كون

فمفهوما القوة  العقلي والحضور المتصل الحر لالستبصار والنقد، ال للنقل عن أقوال البشر وحده.

والفعل أساس البناء األرسطو طاليسي إنما هما المكافئ التعبيري المفهوماتي العتبار عدم العدم 

يوجد، لكن باعتبارين.المحض، أي العدم النسبي، أي وجود الوجود قبل أن   

فاإلشكال عند القوم هو هذا بالذات والقصور عن الصعود بالعقل ما بعد األبعاد الخلقية وخاصة 

 منها البعد الزمني.
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هذه الحقيقة العظيمة الماثلة علما عظيما وآية في منتهى اآلفاق ألولي النهى والبصائر، الحقيقة 

رسطو من بعد أفالطون بكل وضوح بياني على نسق التي يكفي تقديرا لشعاع نورها أن يقرها أ

عقالني قريب، إال على الذين أشربوا في قلوبهم اإللحاد وعلى أبصارهم غشاوة النقل، فعطلوا 

العقل الذي هو أشرف ما خلق هللا تعالى ووهبه لإلنسان، به يعز ويذل ويرفع ويخفض، ثم هم 

لمة التي قالها أرسطو وأبى الحق إال أن تبقى من بعد ذلك يحتكرون ويزعمون العقالنية، هذه الك

محفوظة ال تزال إلى اليوم تمأل صدور الملحدين غيضا ولم يجدوا عنها محيصا؛ يقول د.طيب 

 تيزيني:

>إن عرضا أساسيا لتعليم أرسطو حول "الصورة" ال يستنفد من خالل تقريره بأن الصورة هي 

والسلبية، وإنها )أي الصورة( مبدأ  -الالمتعينة–ة المبدأ الفعال بالنسبة إلى الهيولى الالمصور

الحركة بالنسبة إلى هذه الهيولى. إن أرسطو يتحدث أيضا عما يسميه ب"غاية" الوجود. وبحسب 

هذا يصبح كل شيء في الوجود "خاضعا" لغائية مطلقة، بدءا من المادة الالمتعينة وانتهاء 

ذ نقطتين من هذه القضية بعين االعتبار والنظر بصورة الصور، التي هي اإلله. هاهنا ينبغي أخ

إليهما على نحو متمايز. فمن طرف أول ينسحب مبدأ الغائية ذاك على مجموع أشكال الوجود، 

كما قلنا من قبل، هذه األشكال الوجودية التي ال تجد ينبوعها األول إال في اإلله المحرك الذي ال 

في الوقت الذي يؤكد فيه أرسطو "على غائية  يتحرك، أو صورة الصور. ولكن من طرف آخر،

الطبيعة على وجه العموم، فإنه يفصل نفسه عن تعليم أفالطون حول نفس العالم الواعية 

222والواضعة للغاية، ويطور مفهوم الغائية الداخلية والالواعية للطبيعة<  

الواضح عند هنا في الشطر األول يبرز قهر الحجر المرجعي األدلوجي لجلوة ووضوح النسق 

أرسطو بخصوص هذه الحقيقة الوجودية أخطر القضايا المصيرية والوجودية، لجلوة هذا النسق 

الحجاجي العقالني عند المتكلم. والشطر الثاني ال فصل للغائية إال عنده تكريسا للسعي المغرض 

بعدهم  في اختالق فروق ولو بيانية بين حكماء اليونان، وأيضا بين الفالسفة المسلمين من

بخصوص هذا الحقل، ولتحرف دالالت كلماتهم ثم إجماع األمر والحكم عليهم بهتانا عظيما 

بالهرطقة، حقل الشأن األعلى أو الفلسفة األولى؛ فالغائية الداخلية والالواعية إنما هي بحسب 

 سياقها، سياق سريان الحق وقوانينه كما عبر عن ذلك طاليس.

نا هو أن الدليل األقوى من غيره من حيث معيار المنهاجية والذي ينبغي التسطير عليه ه

بخصوص وشمول ما قد سبق نسقا ومقوال هو التوافق مع بيان الوحي المصدق بدليل األقصى 

                                                           
دار دمشق -111ص -مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط -عربي: د. طيب تيزينيفي الفكر الفلسفي ال 
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في هذا السؤال المعرفي، وأن ال سبيل بهذا لمفاضلة حجية ومصداقية المصدرين الحقائقيين، 

، "كن فيكونل"ي للقلم واللوح المحفوظ، وللكلمة والتوافق مع النسق العلمي للمنتظم المفاهيم

 المصدق ببيان النبوات بيانا معرفيا مسطرا.

 

                              التأويل                      وفي  223مسألة القدمخطأ ابن رشد في  -6

منظارها قوال بينا أما مسألة القدم وهي أشد المسائل تعقيدا، فليس عند المرجعيات جميعا بزوايا  

 جليا يوجبه الفؤاد ويحقه المنطق.

إن ابن رشد يرد النزاع واالختالف إلى التسمية فقط، ويقول بأن الحكماء والمتكلمين بفرقهم >اتفقوا على 

أن ههنا ثالثة أصناف من الموجودات، طرفان وواسطة بين الطرفين، فاتفقوا في تسمية الطرفين، 

 واختلفوا في الواسطة.

ما الطرف الواحد، فهو موجود وجد من شيء، أعني عن سبب فاعل ومن مادة، والزمان متقدم عليه، فأ

أعني على وجوده. وهذه هي حال األجسام التي يدرك تكونها بالحس، مثل تكون الماء واألرض 

 والحيوان والنبات وغير ذلك. وهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من القدماء واألشعريين على

 تسميتها محدثة.

وأما الطرف المقابل لهذا، فهو موجود لم يكن من شيء، وال عن شيء، وال تقدمه زمان.  وهذا أيضا 

اتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديما. وهذا الموجود مدرك بالبرهان، وهو هللا تبارك وتعالى. هو 

 فاعل الكل وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدره.

صنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين، فهو موجود لم يكن من شيء، وال تقدمه زمان، وأما ال

 ولكنه موجود عن شيء، أعني عن فاعل، وهذا هو العالم بأسره.

اختالف المتكلمين في القدم والحدوث                                 

لمتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثالث للعالم. فإن ا

عليه، أو يلزمهم ذلك، إذ الزمان عندهم شيء مقارن للحركات واألجسام. وهم أيضا متفقون مع القدماء 

 على أن الزمان المستقبل غير متناه، وكذلك الوجود المستقبل.

                                                           
سيأتي إيضاح هذه الحقيقة أكثر في كتابنا "الجابري دون عتبة القرآن الكريم والمرجفون في الفلسفة" 
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ه، وهذا مذهب أفالطون وإنما يختلفون في الزمان الماضي والوجود الماضي، فالمتكلمون يرون أنه متنا

 وشيعته. وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متناه كالحال في المستقبل.

فهذا الوجود األخر األمر فيه بين أنه قد أخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القديم. فمن 

يه ما فيه من شبه غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث، سماه قديما، ومن غلب عل

المحدث سماه محدثا. وهو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيا وال قديما حقيقيا. فإن المحدث الحقيقي فاسد 

ضرورة، والقديم الحقيقي ليس له علة. ومنهم من سماه محدثا أزليا، وهو أفالطون وشيعته، لكون الزمان 

 متناهيا عندهم من الماضي.

اعد كل التباعد حتى يكفر بعضها وال يكفر. فإن اآلراء التي شأنها هذا يجب فالمذاهب في العالم ليست تتب

أن تكون في الغاية من التباعد، أعني أن تكون متقابلة، كما ظن المتكلمون في هذه المسألة، أعني أن اسم 

224)القدم( و)الحدوث( في العالم بأسره هو من المتقابلة. وقد تبين من قولنا أن األمر ليس كذلك<  

 

إن األمر هنا جلي لنا كون ابن رشد والمتكلمين أيضا، لم يكتب لهم اإلبصار بقانون التفصيل، الذي ليس 

. وإننا لنستشعر 225مقول وال مبدأ فلسفي وال منطقي غيره، أمكن له أن يحل هذا السؤال الفلسفي العلمي

ن يحصل االرتداد البياني بوجود مسد وعدم وجود منفذ ومتنفس عند ابن رشد في هذه النقطة بالذات حي

بتكرار اللفظ التفسيري: أعني، بعد كل جملة وكأنها أصبحت الزمة وهجيرى. وإن مظاهر الخلط هنا 

ظاهرة، أولها أن األشياء المحسوسة هي ضمن العالم، وهذا يفقد التقسيم مصداقيته وصحته، ثم إنه قد 

( من سورة 7قوله عز وجل في اآلية )ذهب مع قدم الزمان والوجود حتى استشهد بغير وجه صحيح ب

 هود ، فنجده يقول:

>وإن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أعني غير منقطع، وذلك أن قوله تعالى:}وهو الذي 

خلق السماوات واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء'{ يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا 

بل هذا الزمان، أعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي هو عدد الوجود، وهو العرش والماء، وزمانا ق

226حركة الفلك.<  
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إن استدالل ابن رشد هنا باطل لبطالن وعدم صدقية المقدمة في قضيته الشرطية المستنبط منها حكمه 

 ومقوله، ذلك أن التأويل، سواء بمعنى المستقر في داللة اآلية أو بمعنى الحق واألصل في مراد البيان،

يؤّول( تأويال  -وكالهما معنى للتأويل، أي بالمعنى اللغوي لالصطالح العلمي، سواء بالصلة بمادة )أّول

يُؤول(، قلنا إن هذا التأويل الذي بنى عليه ابن رشد مقدمته  -أو بالتوسع في الصيغة واللفظ من مادة )آل

عتبار، ذلك أن ابن رشد قد ضل تأويل فاسد بسبب عدم االنضباط وبسبب انخرام الشرط اللغوي في اال

ووهم في العنصر البياني لآلية }كان{ فاعتبرها ناسخا على اصطالح النحويين، وإن كان الصحيح الذي 

حق في االصطالح أنها محدد ومؤطر زماني تعبيرا متوافقا والحقيقة البيانية، وإنما }كان{ هنا في اآلية 

الزمني نقطاتي حدوثي، وليست مخصصا زمانيا. الكريمة تامة بمعنى الحصول والتحقق إسقاطها  

إننا نشعر ههنا وكأن الحق أبى إال أن يرد قول ابن رشد غير المنضبط والالموزون في ما أصبح مقترنا 

بذكره، وهو وقوفه، أو كما عبر هو اختياره، وهذا اللفظ ال يصح هنا على كل الوجوه ولو على سبيل 

من سورة آل عمران على قوله تعالى )والراسخون في العلم'( وتقسيمه التوسع البياني، وقوفه في اآلية 

للمجال الخطابي في عنصر المتلقي إلى األصناف الثالثة: البرهاني والجدلي والخطابي تأويال لآلية من 

( ووفاقا 125سورة النحل:}ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن'{)

ه في التأويل والبرهان. ثم لم يلبث حتى قال وعلى ظاهر البيان أن توجه التالوة قراءة واتباعا لمقولته هات

لآلية المحكمة من كتاب هللا العزيز الحكيم بالنسبة للعامة ممن هم دون الصنف البرهاني على غير 

 التالوة لهؤالء، بالوقف على اسم الجالل، فهو يقول:

الظاهر الذي اإلشكال في كونه ظاهرا للجميع وكون معرفة تأويله >ولهذا يجب أن يصرح ويقال في 

غير ممكن فيهم، أنه متشابه ال يعلمه إال هللا، وأن الوقف يجب ههنا في قوله تعالى:}وما يعلم تأويله إال 

227هللا'{<  

ي وهي من الجانب المنطق م صحة مقولة التأويل عند ابن رشد.فهذا كله لمن أبصر واتقى دليل خطإ وعد

التأصيلي مكافئة لمقولة األصناف الخطابية الثالثة التي بناها عليها بناء متسقا، بمعنى متكافئ. وإذا كان 

الدين ال يتحدد إال باألصول العليا للكتاب والسنة، واآلية موجهه للخطاب القرآني كله من حيث التالوة 

البتة وإطالقا أن يبنى ويقضى أمر كهذا  والتفسير والفقه، الذي يوجه العلم والعمل جميعا، فإنه ال يحق

األمر والشأن العظيم بتقسيم وتصنيف ال يقوم على أصل مكين من الحق مبين، ودرجته مهما توسع في 

اعتبارها ال تسمو أبدا وفي أية حال إلى درجة ما ينبغي أن يبنى عليه من أصول الدين والقول الثابت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فأنى يصرفون؟؟ المحكم من كتاب هللا تعالى وحديث وسنة  
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إنه ال يحق بأي حال بأن يبنى المنهاج في الدين منهجا وعمال بشيء ليس كفله إال يقين البشر ممن ليسوا 

بأنبياء يوحى إليهم، وقد رأينا كيف أن أبا حامد الغزالي حين جعل الشك معياره، وأيقن في نفسه أنه على 

ك في علمه ومعرفته وحكمه، نجده حين ظن أنه كذلك قد زل وضل ضالال عظيما في بينة من أمره ال يش

ال يعلم  -افترائه وقوله على ابن سينا والفارابي رحمهما هللا وتقويلهما بأن هللا تعالى عن ذلك علوا كبيرا

د الحق، جعل الجزئيات. ولهذا جعل هللا تعالى وبين في الكتاب الحق المبين، وما كان ألحد الخيرة من بع

الوجل والخوف من الزيغ والقول في كالم هللا تعالى المجيد، أي الذي مجال خطابه مجيد، جعلها ميزة 

وخاصة للراسخين في العلم، كما جاء في المحفوظ من الخبر واألثر من قول رسول هللا صلى هللا عليه 

صديق وعمر الذي قال فيه النبي وسلم وتحذيره من القول على هللا تعالى ورسوله بغير علم، وخوف ال

صلى هللا عليه وسلم إن يكن محدث من هذه األمة فهو عمر، خوفهما رضي هللا عنهما من ذلك؛ بل إن 

سياق اآلية كلها والداللة الجامعة لها هو هذه الحقيقة، وكون العلم بالمراد كما هو في الحق مهيمنا على 

عز وجل الذي له علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وذلك الخطاب في مجاله المجيد ال ينبغي إال هلل 

 هو إطار الخطاب.  

إن ابن رشد هنا قد أتى بالبرهان على خطإ وفساد مقوله، ألنه هو نفسه قد ضل ولم يعلم ما هو أجدر 

 بالعلم من غير تأويل، فما بعده أحرى.

والمراد الداللي في اآلية الكريمة، ليس الحظر على والذي يلزم اإلشارة إليه بإيجاز، هو أن معنى التأويل 

العلماء في تفسير وتبيان التنزيل، فهذه مزيتهم، وهذا ميثاقهم، واألنبياء ورثة األنبياء. وإنما تقرير معيار 

القيم الحقائقية للقول والحكم، فالمتلقي محدود، والخطاب مجيد، والحق مهيمن. فالراسخون في العلم ال 

تالك الحقيقة والمنتهى في مراد القرآن العظيم، يؤولونه بمعنى يفسرونه بضوابط التفسير يجزمون بام

المحددة عند العلماء، ويعلمون أن تأويلهم هذا إنما هو نسبي واجتهاد مؤطر، وال يمكن أن ينطبق و ال أن 

 يكون هو التأويل الحق في المتشابه، فذلك ال يعلمه إال هللا سبحانه وتعالى.

لذي هو في متفكر ومبني القول عند ابن رشد في التأويل، فذلك ما نجده واضحا في قوله:أما ا  

>. . فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فال يخلو ذلك الموجود أن يكون قد 

سكت سكت عنه في الشرع أو عّرف به. فإن كان مما قد سكت عنه فال تعارض هنالك، وهو بمنزلة ما 

عنه من األحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت به فال يخلو ظاهر النطق 

أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا. فإن كان موافقا، فال قول هنالك. وإن كان مخالفا، 

 طلب هنالك تأويله.
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من غير أن يخل في ذلك  -لة الحقيقية إلى الداللة المجازةومعنى التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الدال

من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو الحقه أو مقارنه أو غير ذلك من  -بعادة لسان العرب في التجوز

228األشياء التي ُعّددت في تعريف أصناف الكالم المجازي.<  

ه أبو نصر الفارابي رحمه هللا مفال على فهذا القول في صبغته لفظا ومنطقا من حقيقة ومتضمن الذي قال

الذي أحسن في كتابه )إحصاء العلوم( وهو يعرض للقسم الثاني من المتكلمين المنافحين عن األصول 

 بحجة البيان والبرهان، فقال باللفظ:

> وقوم منهم آخرون يرون أن ينصروا أوال جميع ما صرح به واضع الملة باأللفاظ التي بها عبر عنها، 

يتبعوا المحسوسات والمشهورات والمعقوالت: فما وجدوا منها أو من اللوازم عنها وإن بعد، شاهدا  ثم

لشيء منها في الملة نصروا به ذلك الشيء، وما وجدوه منها مناقضا لشيء مما في الملة وأمكنهم أن 

تأولوه  -يال بعيداولو تأو -يتأولوا اللفظ الذي به عبر عنه واضع الملة على وجه موافق لذلك المناقض

عليه. وإن لم يمكنهم ذلك، وأمكن أن يزيف ذلك المناقض وأن يحملوه على وجه يوافق الملة فعلوه؛ فإن 

يضاد المشهورات والمحسوسات في الشهادة مثل أن تكون المحسوسات أو اللوازم عنها توجب شيئا، 

ة لما في الملة فأخذوه واطرحوا والمشهورات واللوازم عنها توجب ضد ذلك نظروا إلى أقواهما شهاد

 اآلخر وزيفوه.

فإن لم يمكن أن تحمل لفظة الملة على ما يوافق أحد هذه وال أن يحمل شيء من هذه على ما يوافق الملة، 

ولم يمكن أن يطرح وال أن يزيف شيء من المحسوسات وال من المشهورات وال من المعقوالت التي 

روا ذلك الشيء بأن يقال إنه حق ألنه أخبر به من ال يجوز أن يكون تضاد شيئا منها رأوا حينئذ أن ينص

229قد كذب وال غلط. ويقول هؤالء في هذا الجزء من الملة بما قاله أولئك األولون في جميعها.<  

فهنا بالطبع استوجب حمل إسناد القول ال بقصره على ظاهر المسند إليه، وإنما باعتبار البنية المدركة هو 

والتضمن ألبي نصر الفارابي رحمه هللا وجزاه بخير ما عمل وتجاوز عن سيآته.   باالستنباط  

  

إذن فمسألة القدم المرتبطة أصال بتحديد حقيقة الزمان ذاته ال يمكن أن تدرك وتحل إال من خالل تجاوز 

ود كوني تحديد الزمان ارتباطا فقط بالحركة، ألن الحركة ال تكون إال في مجال وفضاء, وهذا يلزمه وج

                                                           
14ص -نفس المصدر 
228  
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ومن هنا كان االنفتاح عند ابن سينا رحمه هللا  مخلوقاتي، والوجود المخلوقاتي الفضائي يلزمه زمان.

تعالى على حقيقة ومفهوم الدهر كمهيمن مجالي على البعد الزماني الجزئي المرتبط وجودا بالحركة 

:230فحسب  

 

كلها جميعا قاصر عن إيجاد المنفذ والحل،  إذن فاإلدراك البشري هنا بهذه اآلليات التفكيرية والمقوالت 

الذي هو قانون التفصيل. وسوف يأتي بإذن هللا تعالى العودة إلى هذا واإلدالء بالحل األمثل والواضح 

 لهذا اإلشكال الفلسفي اإلدراكي، وهللا تعالى يهدي من اتبع رضوانه سبل السالم.

حشر يكون دون األجساد. فهنا يطرح أكيدا قول علي بن أما مسألة المعاد وقول ابن سينا رحمه هللا بأن ال

أبي طالب رضي هللا عنه، بوجوب مخاطبة الناس على حسب إدراكهم لئال يقع منه تكذيب للحق وهم ال 

يدركون. ولقد ذكر كثير من أهل العلم الكبار، وهو الحق، أن ما في اآلخرة إنما يعبر به بلساننا وبياننا 

ن النشأتين والحقيقتين إال اللفظ، الستيعاب الخطاب بقانون التفصيل.األرضي وال اشتراك بي  
                                                           

صيغة  -1894 -دار القلم بيروت لبنان -الناشر: وكالة المطبوعات الكويت -الطبعة الثالثة -حققه وقدمه عبد الرخمان بدوي -عيون الحكمة: ابن سينا 
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خالصة وذكرى للمتقين -2  

والخالصة أن السديد من الحكم هنا كما قاله ابن رشد رحمه هللا أن ال سبيل لتكفير من يؤمن ومالئكته 

وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره. إنما يجب النهي والتحذير في الخوض مما نهى الشرع 

سنة وهو الحق من ربك. عن الخوض فيه وفيما يعارض وال يتوافق والبناء الحقائقي والعلمي للقرآن وال

وهذا بالضبط هو ما يلزم األخذ به، يجب النظر القويم وتقييم البناء الفلسفي في مقوالته جميعا وفي 

مفاهيمه، فما عارض التنزيل ال وجه في الحق ألخذه وتبنيه، وحقا فإن كثيرا من ذلك لزم عرضه للنقد 

 الفلسفي الحكيم والسليم.              

      

اكنا بيانه تفصيلي كما يفسره بقوة ووضوح مقول طاليس رحمه هللا بأننا ال ندركه سبحانه من ذاته إن إدر

بل من ذواتنا، وذواتنا مخلوقة مصنوعة. لقد نزل خطاب الوحي على مالءمة لخلق اإلنسان مفصال كما 

لى رأي منفرد أو سلف تفسيره وبيانه. وهذه األقوال العلمية المؤسسة أصال على استنباط تحليلي ال ع

 مجرد أهواء، لها من القرآن المنزل بالحق ظهير:

(.107}يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال يحيطون به علما'{)طه  

بناء على هذا واستنباطا مما حق به القول علما وتقرر فقها ونهجا متبعا لقوله تعالى:}وإذا جاءهم أمر من 

الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه  الخوف أو األمن أذاعوا به' ولو ردوه إلى

( يكون األساس العلمي المحدد والمعين حال شرعيا على أقصى وإمكان العلم هو الجمع 12منهم'{)النساء

 بين الحقيقتين:

األحادية لذاته سبحانه إطالقا وتنزيها عن أي وجه من وجوه التجزيء ومعاني التركيب. -1  

الخطابي كما تم تحديده وتفسيره.قانون التفصيل  -2  

فهذا حكم على هدي من العلم ونور من الكتاب مبين وما يجادل في الحق من بعد ما تبين إال الضالون 

 المضلون.
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وهكذا نرى قول ابن سينا رحمه هللا كأنه عين قول أرسطو رحمه هللا وبعثه مع زمرة المؤمنين ممن 

ال يشرك في حكمه أحدا، يقول ابن سينا وقد ألهم أحسن القول يرنو  سبقنا من األمم، وهلل الحكم وله الحمد

 دنوا للحقائق عمن قبله وبلغ تعليمه غاية اإليضاح، وأول الحكمة سداد اللسان وفق البيان:

>إن الصورة المعقولة التي تحدث فينا تصير سببا للصورة الموجودة الصناعية، ولو كانت بنفس وجودها 

ها الصورة الصناعية دون آالت وأسباب لكان المعقول عندنا هو بعينه اإلرادة كافية ألن تتكون من

والقدرة، وهو العقل المقتضي لوجوده، فواجب الوجود ليست إرادته وقدرته مغايرة لعلمه، لكن القدرة 

 التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقال هو مبدأ الكل ال مأخوذا عن الكل، ومبدأ بذاته ال متوقفا على

 غرض، وذلك هو اإلرادة، هو جواد بذاته، وذلك هو بعينه قدرته وإرادته وعلمه<

إنه ليس من قول بشر من بعد قول األنبياء أبلغ من هذا الذي أسما به الحد ضابطا لالختالف منزها لذات 

ركه الحق، الثابت الذي ال يتغير، األول ليس قبله شيء، اآلخر ليس بعده شيء، الخالق العليم، ال تد

األبصار وهو يدرك األبصار، وهو اللطيف الخبير. فهذا قول الصدق في قول ابن سينا، ومن يظلم 

وُيَقوْل ويفتري على الناس الكذب ليضل الناس بغير علم فليس بمعجز وليس له من ولي ينجيه يوم يقوم 

هنا يعجب منه ومن  الناس لرب العالمين فتوفى كل نفس ما كسبت، وهللا ال يحب الظالمين. وإن الظلم

فحشه وجوره أهل الحلم والوقار؛ إن ما يزعمونه ويقرأونه من تعطيل ابن سينا ونفيه للصفات ليس في 

هذا القول منه شيء، وال يصدقه ويقوله تابعا إال من سفه فؤاده الذي هو أشرف ما أنعم به هللا المنعم، به 

رضي الدونية يسير سير القطيع، ويوم القيامة  سبحانه يعز وبه يذل ويرفع ويخفض؛ ومن وأد عقله فقد

 يسألهم ربهم عن شأن الحكمة في السمع واألبصار واألفئدة.

                  .                    .  .  

 

ال شك أن من سولت له نفسه وسلك هذا المسلك في تحريف الكلم عن مواضعه حيث الكالم واضح 

فظه، مبسط التركيب ليس به قلب وال إضمار تقدير، من كان كذلك المعنى، مأخوذ على ظاهره وحقيقة ل

 فهو فيما على أنحاء البيان أبعد مناال عن ظاهر األفهام كان أسرع للتحريف وما تلبث به إال قليال.

فاسمع أجارك هللا المالك الذي ال مالك سواه إلى ما جاء في مؤلف )إغاثة اللهفان( البن قيم الجوزية، وال 

ا الجد من هللا الحق المبين الجد، وليس يعذر من جهالة أو إغفال في تقويل الناس ظلما والبغي ينفع ذ
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عليهم من األرض ديار؛ لقد جاء في موضوع القدرة والخلق والمشيئة والبعث هذه الكلمة التي هم قائلوها 

 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون:

المصارعة( أبطل فيه قوله بقدم العالم وإنكار المعاد، >وصارع الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه )

 ونفى علم الرب تعالى وقدرته وخلقه العالم<

ثم ال بد، وأبلغ البيان ما أتى انسياب الواقع لفظا مقام الحال، ال بد أن نسطر على هذا التالعب الساعي 

البعيدة عن المخاتلة، سيما في لمصادرة واالستبداد بنفسية المخاطب، مما ال يرضاه خلق وطبيعة المؤمن 

أمر هو على صلة بقوله تعالى:}يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو 

الوالدين واألقربين' إن يكن غنيا أو فقيرا فاهلل أولى بهما فال تتبعوا أن تعدلوا' وإن تلووا أو تعرضوا فإن 

(134النساءهللا كان بما تعملون خبيرا'{)  

إننا نعني هنا هذا التركيب من الخطاب الشعري، المشكل اعتمادا وتأثيرا على نفسية المخاطب لموقف 

متعصب له مسبق، وهو قوله أو باألصح تركيبه المرتكز في سحره وكيده على ربط المقدس األعلى جل 

ومخيال المخاطب بمادة  جالله وهللا تعالى غني حميد وال يرضى هكذا خلقا وكيدا، ربطه في نفسية

معجمية في سياقها سلبية خاطرة ومنطقا؛ فمثل هؤالء كيدا كمن تفتق ذهنه كيدا ومكرا سيئا في المطالبة 

بدم عثمان وكانوا هم سبب الفتنة أصال؛ فهذه مفارقة عظيمة بين االدعاء وسحره والخلفية ومكرها، 

يتسمون به وخلق سيء يسلكونه. ويمكرون ويمكر هللا، وهللا خير الماكرين. وهذا ميسم  

والحال أنه إذا أمكن لنا بتوفيق الحق سبحانه وهو العزيز الحكيم أن نحدد بأدنى قرب ما هو سبيل وكفل 

الحل والعلم بشأن سؤال الصفات، فتحدد وتعين تعيين الجواهر واألشياء في التفصيل، إذ اإلشكال هنا أشد 

عمن كان دأبه الكفاء واالقتصار على الظاهر من أولي المعرفة تعقيدا في طبيعته، وأبعد مناال وغوصا 

والمدارك ومستوى الحقيقة الوجودية في األشياء. فهو إشكال كما أشار إلى حقيقته ابن القيم نفسه حين 

أراد أن يتكلم في سؤال الروح ومناحي الحديث بشأنها، فقال بفصيح اللفظ أن الستيعاب وفقه مناحي 

اده خلق هللا تعالى عقوال وخلقا أولي درجات في التصور وهيئات اإلدراك.السؤال هذا وأبع  

فموضع اإلشكال يهم بعد التأصيل العلمي والوجودي للوجود بذاته وللخلق واألمر. وإنما اختالف ابن قيم 

، الجوزية بين رجاحة عقله وعلمه وقوله هاهنا، ال يفسره سوى غلبة الخلفية االنتمائية ووالء المذهبية

وهو تذكيرا وتنبيها نفس علة ضيق وإصر القول اإليديولوجي الذي يبقي صاحبه حجر ورهين إطار 

 موجه بأفكار مسبقة، بمثابة رواسي المذهب واإليديولوجية.



286 
 

ولو ذهبنا بالحرف الواحد بغية تحديد اإلشكال، وضبط هذا التحديد على أمكن االختزال، لتوافق الحكم أنه 

وحظوظ عقول البريئة من نور الحق وما نزل في قوله سبحانه وتعالى:بخصوص سلم اإلدراك   

}هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير 

(.12وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما'{)الطالق  
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 الفصل الثالث

 كلمة ابن سينا الحق تأويل الوجود

الحق في التأويلسقف التفكر   

 

في السؤال الفلسفي وعناء الفلسفة اإللحادية "العلم"و "العقل"مفهوما  -0  

في طرفيه  سؤال العقل والسؤال الصعب هنا الذي إليه يرد اإلشكال، ويحمل كل تفرعات موضوعه هو

مجالهما في ، وتختلفان ذاتا لموضعهما في الحق ومن حيث ولوحتيه اللتين تشتركان اللفظ لذات الماهية

 الوجود.

بما هو قانون مهيمن مطلق إليه  ،األول هو مشكاة الحق في الخلق واألمر ونسيجهما اللوحة أو الطرف

 مرد كل موجود، فبالحق هو قائم وبالحق وجد.

.لدى المخلوق هنا فهو الحاسة والملكة من ماهية العقل األولالعقل الثاني أما المراد ب  

لقد سبق أن عرضنا لسؤال العقل الثاني، عقل اإلنسان، في موضوع األداء القراءاتي الذي أفردنا له 

الجزء الرابع من سلسلة المنهاج، ونحمد هللا تعالى الهادي إلى سواء السبيل أن وجدنا األساس التفكيري 

ه حقيقة علمية ونسقا معرفيا والنسق العلمي لهذا الجزء مصدقا بما تجلى لنا من تحققه وسريانه، فألفينا

موشح جون سيريل شكل محور ذروة من ذرى اإلنتاج العلمي صادر حديثا للفيلسوف األمريكي 

. يقول جون سيريل في ديباجته محددا المقصد والغاية لمؤلفه بعد 231بعنوان:)العقل، مدخل موجز(

 السؤال المنهجي: لماذا كتبت هذا الكتاب؟:

ديثة في فلسفة العقل، وعدد منها يقدم تقريبا عرضا شامال للنظريات والحجج >هناك عدة كتب تمهيدية ح

المعاصرة في هذا الحقل. والحقيقة أن عددا منها مكتوب بوضوح ودقة وذكاء، ومعرفة علمية فائقة. إذن 

 ما الذي يبرر إضافة كتاب آخر إلى هذا الفيض من الكتب؟

                                                           
2441سبتمبر -عالم المعرفة -ترجمه أ.د. ميشيل حنا متياس -جون سيريل: العقل، مدخل موجز 
231  
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شاقا في دراسة موضوع لن يكون راضيا تماما عما  طبعا، وعلى األغلب، إن أي فيلسوف يبذل جهدا

 كتبه شخص آخر في الموضوع نفسه، وأظن أنني فيلسوف نموذجي بهذا الخصوص<

 وفي استصداره للفصل األول الذي اختار له عنوان: )إثنا عشرة مشكلة في فلسفة العقل( يقول:

ة أسباب تاريخية مهمة. لقد تصدرت >.. لقد أصبحت فلسفة العقل أهم موضوع في الفلسفة المعاصرة لعد

فلسفة اللغة الجزء األكبر من القرن العشرين واحتلت مرتبة )الفلسفة األولى(، وكثير من الفالسفة رأوا 

أن مجاالت فلسفية أخرى مشتقة من فلسفة اللغة وتعتمد عليها في حل مشكالتها، وعلى نتائج وصل إليها 

االنتباه اآلن انتقل من اللغة إلى العقل..<الفالسفة في هذه الفلسفة، ولكن مركز   

رغم كالمه هذا، الكالم الذي نحا أسلوبا تقريريا خالصا، فإن الفيلسوف جون سيريل المؤلف واألستاذ، 

ومنذ ابتداء الحديث وتوالي العناوين، والفصول المثيرة ألهم مواضيع ما يشغل الفكر العلمي والفلسفي، 

لى مجال حيوية الخاليا الدماغية، فهو في ذلك كله وطوله لم يزل يراوح انطالقا من حقل علم النفس إ

مكانه يطرح السؤال عقب السؤال، ممنيا ومسوفا بالجواب الذي ال يأتي وال يحسم في أمره حتى آخر 

سطر من سطور وصفحات الكتاب. وعجيب األمور لو علمت أن سر ذلك وعلته، إنما هو نكوص 

في تمثيله وانتمائه للمفهوم الغربي للفلسفة والعلم، وهو مفهوم يعلم هو في  صاحبنا الفيلسوف وإسرافه

قرارة نفسه قبل غيره أنه ال يمثل كل الواقع وكل حقيقة الوجود، ولو الشطر المدرك منه إدراك الشمس 

سع وأنى لها أن تجري طليقة حرة في الفضاء الوا ؟والنجوم. فكيف إذا للفلسفة الحقة أن يتحقق جريانها

المجيد وهي أسيرة هكذا نعرات إيديولوجية، استكبار وإعراض يمقته العقل الحق، وتمجه قوانين االنتظام 

 المتناغمة والمتكاملة للتفكير الفطري السوي؟

كيف للفلسفة والتفكير الفلسفي أن يكون ومن يدعيه ناقض جهارا لضابط أولي للمنهاجية؟   

وعية المرجعية بدءا.فال سالمة للرؤية بإخالل شرط الموض   

وبمعالجة محددة لزاوية اإليضاح، يحق لنا أن نتساءل بقصد االستفسار وإيجاد تفسير علمي وفلسفي، 

ومنهاجي طبعا، ذلك عندما ننظر ونبصر بهذا التناقض الشاخص بين كلمتي هذا الرجل المقدم نفسه 

ستيعابية ومنتهى ما يراه هو أنه شخصا وفيلسوفا نموذجيا، أن ال يستقر له بال وال يرضى بغير اال

والكلمتان ذواتا قيمتي السلب واإليجاب على جهة وبعد  مام التحليل وغاية النظر.قصارى التفكير وت

 مرسوم علم للحق، أوالهما قوله في مستهل الفصل الثاني:
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رأيهم يجب أن >إن تاريخ المادية رائع، ألنه على الرغم من أن الماديين مقتنعون بنصف إيمان ديني بأن 

يكون صحيحا فإنهم لم ينجحوا أبدا في صياغة مرضية لها يمكن قبولها من قبل الفالسفة اآلخرين عامة، 

 حتى من قبل ماديين آخرين<

 والكلمة الثانية التي هو قائلها في الفصل الرابع:

م من أنني ال >.. القول إنه عندما تندثر أجسادنا سوف يستمر وجود نفوسنا ممكن منطقيا، على الرغ

أعتقد أنه محتمل. أنا لم أحاول أن أبين أن هذا القول مستحيل )في الحقيقة أتمنى لو كان صادقا(، ولكنه 

 باألحرى ال يتناسق مع أي شيء آخر عن منهج عمل الكون؛ ولهذا االعتقاد غير معقول<

 إن هذا لهو العنت الفلسفي حقا. .

. وشقاء الفكر الفلسفي والعلمي حتى.   

ن هذا لهو العنت والعذاب الوجودي. .وإ   

. .عذاب تتنازعه المتناقضات الجحيمية المطلقة   

. .بين غرور النفس ووهج الشمس القاهر ضياؤه   

أنى يؤفكون؟   

بين خلق الوسط المتخذ اإللحاد بآيات هللا والحق األبلج في األنفس واآلفاق ملة تقاسموا عليها، موقنة بها  

كارا وكفرا بواحا صراحا  زعموه وهم يكذبون علما وعقال، وبين الحقائق الموضوعية، أنفسهم، مذهبا إن

يبهر نورها، فال يحجزها ويعقلها عن القلوب السوية أمر. هذا العذاب والوجود العنت األشقى يجليه 

ء التعبير المأساوي لألنا الداخلي والجوهر الباطني النقيض لظاهر الشخص ونزعة نفسه الغرور، ندا

ينطلق من قرارة ومن الماهية األولى للوجود الحق لهذه النفس، وكأنها تشكو وتتبرأ من هذه الفلسفة التي 

 ظاهرها فكر، وباطنها من قبله نقض صريح لذات العقل وصميم روح العلم. 

مصور ال ،فأعظم بمأساة وجود ونفس تستدرك على هذه الموجة العارمة الملحدة بهذا التعبير العميق البليغ

حقيقة واقع وحال الوجود اإلنساني في فضاء الكفر، المسماة تفصيما للشخصانية الوجودية بالالئكية 

والحداثية، التي ليست لو يعلم سوى وجودا في مجال الالأدمية؛ يقول النموذج أو باألصح يحتج الوجود 

 العميق على نسق قاموس تشومسكي:
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 >في الحقيقة أتمنى لو كان صادقا<

  تعالى:قال هللا

(14}وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا'{)النمل  

}أولم ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين' وضرب لنا مثال ونسي خلقه' قال من يحيي 

العظام وهي رميم' قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم' الذي جعل لكم من الشجر 

ا أنتم منه توقدون' أو ليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن يخلق مثلهم' بلى األخضر نارا فإذ

وهو الخالق العليم' إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن' فيكون' فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 

(12..74وإليه ترجعون'{)يس'  

انا من بعد أقوال غيره، نجده لقوله مك وإن صاحبنا ويزعم نفسه فيلسوفا نموذجيا أال يرضى حتى يجعل

لها من نفس بها من العتو والفجاجة ما تمجه خلق الفلسفة الطاهرة وروح العلمية الحقة الموضوعية، ويا 

ولو تقديرا لجناب دليل  نجده ال يرضى بلزوم معيار وأدب المخلوق بحفظ مناسبة حقوق مقام الخطاب

لى هذا الخلق الدنيء، والتبجح البعيد عن دماثة العقل الفلسفي . وإن الحكم العقلي والفلسفي عاألقصى

الحق، أسلوبا وخطابا، ووصف هذه الحالة الوجودية المرضية وموصول حكمها نتلوه بنص الحق في 

 قوله تعالى:

}هو الذي جعلكم خالئف في األرض' فمن كفر فعليه كفره' وال يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إال مقتا' 

يزيد الكافرين كفرهم إال خسارا' قل أرأيتم ما تدعون من دون هللا أروني ماذا خلقوا من األرض أم وال 

لهم شرك في السماوات' أم أتيناهم كتابا فهم على بينات منه' بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إال 

من بعده' إنه كان  غرورا' إن هللا يمسك السماوات واألرض أن تزوال' ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد

(41..32حليما غفورا'{)فاطر  

فأي شقاء لهذه النفس، وما أشد هذه المرارة التي تتجرعها ثمنا لكبريائها الزائفة، هي أول من يعلم موقنا 

في باطلها وزيفها، ومع ذلك والعرف والوفاق على الفصام الوجودي تتقمص ادعاء الوجود الفلسفي 

نساني في مضماره، حائزة قصب السبق فيه ال فلسفة وال علم بعدها؛ فال ، وريادة الفكر اإل232والعلمي

جرم أن وجب عذابها وضيقها، وأزمة تخنق وجودها ووعيها وشعورها، وهي ترى نفسها مستنكفة عن 

                                                           
ضمن هذه الصبغة ذات الوجود المركب جهله مقول وطرح جورج جيسدروف أستاذ الفلسفة بجامعة ستراسبورغ: العلم واإليمان أواسط القرن  

العشرين بالفرنسية
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اإلقرار بمنحيي الوجود القبلي والبعدي، وعن التسليم بقيمته الحقائقية، التي هي أكبر من قيمة عقل هذه 

ي خلقت بعد أن لم تك شيئا مذكورا، ويضيق صدرها ويشتد حنقها حين تفكر في حقيقة واقعها، النفس الت

فتجد أن ال شيء يحول بينها وبين الوجود السوي الحق، وأن ال برهان لها وال أثارة من الحقيقة، سوى 

 أنها في مجال أقسم أهله على الكفر، وتوافقوا عليه دينا وشاكلة تواجدية.

ولنتوقف قليال عند هذا التعريف للعلم، الذي أناطوه بظاهر الموجود ومحسوس األشياء ولننظر هنا 

والظواهر، فنبرز أقرب الحقائق الدالة على بطالنه وفساده. والحال أن العقل كلما تحرر عن هذا اإلصر، 

لمتكامل وجاوز المنع والحظر المفروض عليه، أيقن بسبيل التحري ووقف بالتحليل العلمي والمعارفي ا

الموزون والدقيق، أن وجود معاني الحرية واإلرادة والفكر والعقل، يعني على الحتم أن الوعي والنفس 

كليهما مؤثران في الحدوث الوقائعي والمحسوس للكون، ومن ثمة يتضح أن حصر حقيقة العلم وتعريفه 

.233ي في حد ذاته كذلكفي إطار مادي صرف استجهال مضل مبين، وإفساد لحقيقة النظر للكون الماد  

 

في حقيقتي "العقل" و"النفس" نا على ذروة القول الفلسفي المعاصرابن سي -1  

ففي نقطة وذروة التفاقم المعاييري في قلب ما يزعمونه منهاجية علمية، ويدعونه بغير حق فكرانية 

فلسفية، نقطة التساؤل عن حقائق العقل والنفس، تقع وتتالقى خطوط الحقيقة والمفهوم للعقلين األول 

له باهرا من علو والثاني، وعندها يبرز شخص الحسين بن علي بن سينا رحمه هللا ويشع نور مشكاة عق

ما عرج به بالحق، فائقا من دون األنبياء عليهم السالم من البشر والحكماء إدراكا لتأصيل الوجود سموا، 

نعمة من العزيز الوهاب. وكيف يراد أن ال يبلغ ذا الشرف والعال في العلم والمعرفة من زان حكمة 

ودرر لقمان الحكيم، بزينة القرآن المهيمن على مؤمني اليونان وارثي علم داوود وسليمان عليهما السالم، 

فمشكاة تفكر )فلسفة( ابن الكتاب، يكفله الرحمان حفظا ويبينه على أكمل التبيان الرسول الكريم العدنان، 

سينا ظاهرة ليس يغرض فيها إال مضل مرتاب، مشكاة حقائق ليست بآراء، وال هي بأقوال أثرة أشخاص 

سطر صحفا مشايخية ملقنة، كال إنها نظمة بالحق الذي تقوم عليه وشيوخ مذاهب جمعت جمعا، لت

 األرض والسماء، بها انتظمت وعليها صيغت. 

وجماع القول على إيجاز، أن الحسين بن علي بن سينا جزاه هللا تعالى عن العالمين خير الجزاء، هو 

واليوناني المؤصل بالدراسة  على البعد المعاييري والمنهاجي، يمثل كل الفلسفة، أي التفكر اإلسالمي

 والتحليل النزيهين الموضوعيين، المؤصل إلى علم النبوة والكتاب، وهللا ال يحب الظالمين.
                                                           

1889-العدد األول -مجلة الجمعية الفلسفية المغربية -مدارات فلسفية -انظر: هوسرل وأزمة الثقافة األروبية: إسماعيل مصدق 
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هنا يلتقي العقالن ويظهر استمداد الثاني لماهية األول، ويرد كل أمر في خلق السماوات واألرض 

ال هو الحي القيوم'{ وتتجلى بادية للنهى واإلنسان والحياة إلى معنى وكنه عظيم البيان:}هللا ال إله إ

والبصائر أنوار العلم الحق سراجا وهاجا، ويهتدي للحق في الصفات العلى بالتفكر أقمارا منيرة أولو 

األلباب أوعية الحكمة. فنور الحق حيثما ترنو األبصار مشع. أما التعصب ولو ادعى، غير مصدق، 

بسبيل تقليد منبوذ شريعة، مخالف لمنهاج األرض والسماء، تمثيل الحق وذودا عن منهاجه، فهو مقيم 

وهللا الغني الحميد ال يرضى من القول إال مسددا بالحق والقسطاس المستقيم، وينهى عن الفحشاء والمنكر 

والبغي، وأشدد بإثم تقويل الناس ما لم يقولوا، بل عكس ما قالوا، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا 

مون.وهم ال يظل  

ولو ذهبنا في تحديد الحل المنتظم المتسق على أدنى المقاربات الموضوعية الحقائقية لكل ما سبق لجاء 

 على اإلمكان بيانه بما يلي:

ال يعتبر القول بأنه سبحانه وتعالى عقل وعاقل إال بمعنى أنه حي، وقولهم معقول كونه عالما، فيرد الكل 

كن رغم هذا الشرط والقيد التسويغي يبقى التعريف والمقول غير وينطبق بكونه جل وعال حيا قيوما. ل

مؤصل على درجة عليا تناسبا في الخطر والقدر؛ ذلك أننا نلفي الماهية ولو في عالقة اشتراكية معجمية 

مع معنى العقل الثاني بمعنى السياق. وهذا اإلشكال يدل عليه ويجليه تعريفهم العقل الثاني بأنه ما كان 

ن المادة، بمعنى أن مكمل المادة في الوجود عقل؛ وهذا غير صحيح وال مسلم به، وال معيار مجردا ع

إن الماهية المشتركة بين العقلين األول والثاني هي الحق؛ وبناء عليه يستنبط  للتسليم به معلوم ومعين. ثم

 أمران: 

 األول أنها قانونية.

بما هو قانون اإليجاد والوجود والحياة والقيومية،  علموالثاني أن الخلق والقدرة يؤصالن ويردان إلى ال

}وهلل ما في السماوات وما -وهو الحق، وهو الفاصل والفصل الذي جعله ابن سينا وأرسطو رحمهما هللا 

وغيرهما من العلماء  -(122في األرض' يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء' وهللا غفور رحيم'{)النساء

ون هللا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات واألرض، وأولي األلباب الذين يذكر

وهو فصل تمايزي عالئقي، عقل إدراكه في خلقه، وعقل مِدرك ال الفاصل والفصل بين العقلين؛  جعلوه

 يخلق و غير خالق.

ن وابتغاء حصول البرهان الجلي واقتضاء لشرط الوضوح العلمي فيما يدحض زعم المفترين على اب

سينا، وما ينسبونه له ولمن سبقنا من ثلة من العارفين باهلل الذين هم بضوابط الشرع من أهل الكتاب ممن 
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سبقنا ممن آمن باهلل ورسله، ونعني هنا على وجه التعيين أولي األلباب والتفكر من أهل يونان الذين 

يلتفت إلى أقاويل من يقذفون  أخذوا علمهم وتعاليمهم عن أنبياء زمانهم والصالحين من حكمائهم، وال

بالغيب ويلقون بأفواههم ما ليس لهم به علم، وإنما وجدوا شيوخهم يتداولون قوال فهم له قائلون بأن أهل 

يونان أهل وثنية وكفر وما لهم بذلك من علم وإن هم إال يخرصون. فال غرو، وإن تعجب فعجب أن ليس 

لهم منظرو الالئكية الغربية وشياطين طمس معالم الوحي  لهم من دراسة بالطور اليوناني إال ما أراده

واإليمان من تاريخ وفكر البشرية. وهل سبق ألحدهم أن طرح سؤال مدى حظ المصداقية والواقعية في 

أدب هوميروس وشعره ومالحمه، أي مدى واقعية اإلسقاط المكوناتي في حقيقة الحياة عند اليونان 

وهذه الحياة في اجتماعها وإنسانها هي الوسيط المسطر لرسالة هللا وفكرهم، خصوصا وأن هذا الفكر 

 تعالى ونشر كتاب التوراة؟

من أجل ذلك استوجب وتحتم ما أمكن استجالؤه ورفع اإلشكاالت البيانية بشأنه، سواء ما كان أصال 

االستعمال اللغوي ومرتكزا بنائيا كإشكال حدهم وتعريفهم للعقل بأنه المجرد عن المادة، أو االختالف في 

على هذا المستوى األعلى واألول، المتصل باألمر العظيم للخلق واألمر واإلبداع األول. وكذلك مما 

موقعه نفس البؤرة اإلشكاالتية المعرفية ولو كان إشكاال غير مرتكز، وهو القول بأنه سبحانه وجل جالله 

 عقل، والقول بأنه ال يصدر عن الواحد إال واحد.

قطة بالذات المنتهى العجيب الصاعد تفكيرا فلسفيا بصارم التحليل العلمي والمختبراتي الموغل في هذه الن

العمق والدقيق، هي التي استنكف ولم ترض نفس جون سيريل بإقرار حقيقتها واإلبصار بها واإلفصاح، 

هو مصدر الوجود  حقيقة صلة الوعي والعقل اإلنساني بالحياة، وكون الحياة ظاهرة منبثقة بالحق الذي

، ويعلمون الحق وينكرونه، وأكثرهم للحق وعين القانون الذي من تجلياته لسانه ونسخته الرياضية

كارهون، جاحدون وعن آياته مستنكفون، ومن يستنكف عن عبادة خالقه ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، 

اء.والت مفزع يومئذ وال منجاة، وما هم بمعجزين في األرض وال في السم  

. وهذا يتصل به بأنه ال يصدر عن الواحد إال واحد فقبوله أن الحق ال يصدر عنه إال الحق القولأما 

مباشرة إشكال الصورة وصدور أقوال مختلفة متباينة بشأنها. ولبيان هذا االختالف ندلي بمصدرين لقول 

 مختلف؛ فطاليس يقول كما نصه )عن الملل والنحل(:
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لحق أنه أبدع مثل هذا العنصر، فما يتصوره العامة في ذاته تعالى أن فيها >ومن كمال ذات األول ا

الصور، يعني صور المعلومات، فهو مبدعه. ويتعالى األول بوحدانيته وهويته عن أن يوصف بما 

234يوصف به ُمبَدعه<  

يشاء وال ونقل عن أنكسيمانس رحمه هللا وهللا أعلم بمن آمن به ممن كفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من 

 يشرك في حكمه أحدا، قال أنكسيمانس:

 >ال يجوز في الباري تعالى إال أحد قولين: 

 إما أن نقول إنه أبدع ما في علمه،

 وإما أن نقول إنما أبدع أشياء ال يعلمها، وهذا من القول المستشنع.

لومات وال تتغير بتغيرها.وإن قلنا أبدع ما في علمه، فالصور أزلية بأزليته، وليست تتكثر ذاته بتكثر المع  

قال: أبدع بوحدانيته صورة العنصر، ثم صورة العقل انبعث عنها ببدعة الباري تعالى؛ فرتب العنصر 

في العقل ألوان الصور على قدر ما فيها من طبقات األنوار وأصناف اآلثار؛ وصارت تلك الطبقات 

بال زمان، وال ترتيب بعض على بعض.  صورا كثيرة دفعة واحدة كما تحدث الصور في المرآة الصقيلة

غير أن الهيولى ال تحمل القبول دفعة واحدة إال بترتيب وزمان، فحدثت تلك الصور فيها على الترتيب؛ 

ولم يزل األمر كذلك في العالم بعد العالم على قدر طبقات تلك العوالم، حتى قلت أنوار الصور في 

لصورة الرذلة الكثيفة التي لم تقبل نفسا روحانية، وال نفسا الهيولى، وقلت الهيولى، وصارت منها هذه ا

 حيوانية وال نباتية.

235وكل ما هو على قبول حياة وحس فهو بعد في آثار تلك األنوار<  

ها هنا لما نحن بصدده من اإليضاح ما أوفى الكفاء، ولمن استفسر عن منحى وزاوية التحليل ما أغنى، 

عاني األسنى وفحوى كالم ابن سينا على حقيقته، ال ما يفترى شنآنا خاصة في حصول الضبط والفقه للم

وجهال، وتقليدا قبيحا بغير علم وال بينة لها قدم صدق في الدنيا وال في اآلخرة يوم يقوم الناس لرب 

ويشكو كل لفظ قائله وتبرأ كل كلمة تظلما والوزن يومئذ  ،العالمين، وتجد كل نفس ما كسبت محضرا

 الحق.
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إلى العلم نؤوالوالخلق ي مع الصعود بقانون التفصيل القدرة -3  

. فلئن كان شرط الفقه أما إشكال الصورة فال شك أننا بصدد قانون التفصيل في أعلى درجاته وتحقيقاته

باالعتبار لهذا القانون المرجعي في علم وحقل التفسير، تفسير وفقه القرآن العظيم، ال يحصل إال 

والتفصيل للوحي والكتاب على أطوار وشروط األرض بمحمولها ومفهومها التاريخي، ولئن أدركنا كذلك 

، فهذا التفصيل الخطابي أن هذا اإلعمال لهذا القانون ولسريانه كان هو الحل في إشكال الصفات، أي

ك متصال حله وإشكاله بالقانون ذاته، قانون االختالف على المستوى التفكري والفلسفي األعلى ليس ينف

التفصيل، وغالبا ما يبرز في نقطة من تعبيرهم كدليل وآية على وجود هذا اإلشكال، وعلى طبيعته 

وماهيته التفصيلية بقولهم إن الزمن حادث مخلوق؛ وفي المستوى األعلى لألمر كله فال قبل وال بعد، 

أدنى للسداد وأقرب من القول: نور يعلو اإلدراك، أنى لمن كان ولكن في الحقيقة ال تعبير أقوى هنا و

 وخلق به أن يدركه؟

 وكذلك أتى أقرب من ذينك القولين قول أنبادقليس:

236>إن الباري تعالى أبدع الصور ال بنوع إرادة مستأنفة بل بنوع أنه علة فقط، وهو العلم واإلرادة<  

األعلى درجة في سلمه، التفصيل في سلم اإلدراك، وإن وإن نحن مضينا صعدا في تحديد هذا التفصيل 

 كان متضمنا فيه وال في صيغته، وهي من مقتضياته، ولكن في ذاته، وفي أفق وطاقة إدراكها؛ وذاك

ألنه الفاصل بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. وبناء عليه أمكن تمديد منحى وقول التفصيل األعلى 

البرزخ العلمي والبياني بين المبِدع والمبَدع سيرية والتوضيحية بالقول وكون أنبادقليس في محاولته التف

.المخلوقية -والعلة والمعلول هو سبق الذات وبرزخ الخالقية  

هذا الحيز العلمي والمعرفي واإلدراكي بالذات لزم إيراده ووجب ذكره في مقام القراءة والفقه لقوله عز 

 وجل:

جاعل في األرض خليفة' قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الماء ونحن }وإذ قال ربك للمالئكة إني 

نسبح بحمدك ونقدس لك' قال إني أعلم ما ال تعلمون' وعلم آدم األسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة 

لحكيم' فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين' قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم ا
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قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم' فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم 

(32..22ما تبدون وما كنتم تكتمون'{)البقرة  

فهاهنا نجد كشف الفصل وتجليه على بعد ووجه العلم، وهو على ذات وجه والبعد ما فوق األبعاد الذي 

الرؤية لنبي هللا موسى الكليم عليه السالم: يبرزه ويجليه سؤال  

}ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك' قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 

استقر مكانه فسوف تراني' فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا' فلما أفاق قال سبحانك تبت 

(143ألعرافإليك وأنا أول المومنين'{)ا  

 فهذا البعد أشمل للدرجة والصيغة والخلق، كل ذلك ال ينبغي له اإلدراك وال الذات المدركة حتى.

أما ما يتصل بموضوعنا سواء في الصفات والعلية والسبق للصورة أو مضارعتها وتقارنها أو بعديتها، 

درجاتي، والكمي إن صح الحمل، فيجمعهما البعد الصيغاتي مع الطاقة واإلدراك. ومن هناك كان البعد ال

 أيسر بيانا وأبلغ توضيحا لغيره من األبعاد.

وإنك لو اطلعت على كل ما هو مكتوب مما هو متاح ومعروض من كتب التفاسير ما وجدت قوال شافيا 

ال يشوبه اختالل. ومع إعطاء االحتماالت داللتها بما ورد من أقوال مفسرة أو تزعم تفسير وتأويل حقيقة 

ر القول االستفهامي واالستفساري على لسان المالئكة عليهم السالم: }أتجعل فيها من يفسد فيها صدو

 ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك'{

هو الذي يصنف اإلشكال هنا ضمن البعد الدرجاتي المعرفي بالنسبة لإلنسان وعلمه، وهو  وقولنا هذا

واألهم فيها هو هذا الجدار والبرزخ  ياه.من متعدد ومختلف زوا الذي يربطنا بحديثنا بكل جوانبه وأسئلته

الفاصل بين الخالق والمخلوق والمبدعات كلها السماوات واألرض وما فيهن؛ فالوسيط في الخلق واألمر 

 هنا هم المالئكة عليهم السالم؛ وإذا علمنا الحق وحصل لنا الفقه لقوله عز وجل:

ول له كن' فيكون' فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه }إنما أمره إذا أراد شيئا أن يق

(12-11ترجعون'{)يس  

 وقد قال سبحانه وتعالى:} إني جاعل في األرض خليفة'{

وقوله تعالى الحق، وخلقه سبحانه وقدرته ترجع إلى قوله سبحانه وعلمه، وأنه تعالى بائن عن خلقه، 

 المالئكة محققون تسبيح ذاته وتقديس جالله،
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ُعلم هذا وحصل فقهه علم على االستنباط باقتران وانطباق الخلق واألمر بالعلم أنهم ذات حقيقة العلم إذا 

 في الخلق، ألن الخلق يكون بهم، فهم بأمره تعالى يعملون.

ومن ساطع نور البرهان في هذا البناء المعرفي أوال السبق والجوار القبلي لآليات التي تلونا ذكرا من 

ما يدل على أول الخلق ويحيل إلى اللوح المحفوظ:سورة البقرة ب  

}كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم' ثم يحييكم ثم إليه ترجعون' هو الذي خلق لكم ما في 

(27األرض جميعا' ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات' وهو بكل شيء عليم'{)البقرة  

ي وصل آخر سورة يس واآليتين اللتين أوردنا من سورة الصافات، وهي وثانيا التناسق البياني الواضح ف

المجلية لوسيط الخلق واألمر المنطبق بالمالئكة عليهم السالم فهم رسل الخلق واألمر، وسبحان هللا رب 

 العالمين؛ وهاهنا موضع ذكر واستحضار ما نزل من الحق قرآنا مبينا:

ل عباد مكرمون' ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون' يعلم ما بين }وقالوا اتخذ الرحمان ولدا' سبحانه' ب

(27-24أيديهم وما خلفهم' وال يشفعون إال لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون'{ )األنبياء  

(145}لكن هللا يشهد بما أنزل إليك' أنزله بعلمه والمالئكة يشهدون' وكفى باهلل شهيدا'{ )النساء  

ذا الشأن من العلم يتصل تضمنا ال كلية بوجه اإلعجاز البياني في القرآن ونرى من خالل ذلك أن ه

تجليا في التعليل لشركهم، إنما  ال كما ألقى الشيطان في تالوته ألهل الكتاب ،العظيم المتمثل في االلتفات

 للعلو عن طاقة اإلدراك المحدود بمخلوقيته وقصارى ما يمكن أن يتحصل له من التصور والهيآت. 

لسنا نجد في توجيه وخصوص فقه قوله سبحانه:}إني أعلم ما ال تعلمون'{ وما أتى من كريم اآليات في و

سياقه الحكيم أحسن تفسيرا من االعتبار واالستناد لحقيقتين اثنتين: األولى مبرهنة كودل التي الحت 

العقل اإلنساني وتفكيره ؛ ذلك أن 237لروجي بنروس فلجأ للحسم بها في المقارنة بين اإلنسان والحاسوب

له طاقة ذات خاصة إبداعية منفتحة واتساعية بالقوة واإلمكان، عكس الحاسوب المحدد في سقفه التحليلي 

وسعته. وهذا هو المتصل بالحقيقة الثانية التي تنطبق بالذات بالتمايز الذي جعله هللا تعالى العليم الحكيم 

ات حرية النظر الفكري وفي التفكير، وهذا حظ لإلنسان من لإلنسان والنعمة التي وهبها إياه في درج

حقيقة قوله سبحانه:}إني أعلم ما ال تعلمون'{ ومعراجه وسبيله ما دل عليه قوله تعالى وهللا واسع 

 عليم:}وعلم آدم األسماء كلها{.
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اآلن لهذه المساحة والنموذج البياني لهذه الخاصية في العقل اإلنساني نأخذه من هذا التحليل الذي نقوم به 

من التساؤالت والقضايا الحقائقية والعلمية، والتي تبقى بحكم طاقة عقلنا، عقل اإلنسان عموما، وخاصة 

ويكون حتما ومنطقيا أن ترد في  .نقطاتية إدراكه، تبقى دون التغطية لكل مساحة الموضوع ولكل حقائقه

تصبح القراءة التفكيرية فمن طرف الكاتب،  عقل القارئ حقائق قد تكون أهم من كل ما ورد وتم قوله

. ومنحى هذه الحقيقة والخاصة للعقل والتفكير مكمال تحليليا وتأليفيا للمساحة األولى التي يمثلها الكتاب

اإلنساني هي الظاهرة والمتجلية فيما يعرف بالخاصة اإلبداعية للرياضيات، بمعنى قوتها على الخلق 

فحتم ولزوم أوال ربطه بالعلم في تحديد أشيائه هنا المعنى للخلق واإلبداع،  واإلبداع لألشياء. ولئن كان

. وهنا بالضبط ينجلي الرد ويستوجب الحسم في وصل العلم بالحق الذي به تكون القدرةواكتشافها، ثم 

مقولة فيورباخ " العيني قبل المجرد"  تدل عليهي ذاإلدراك العقلي ال كدرمدى سفه حقيقة وبالحكم في 

وسفه استهزائه وهو يسوق قول القديس أوغسطين: > من الغريب ومع أنه من الصحيح أن هذا العالم ما 

ها، الفلسفة وشقاؤمتاهات الفلسفة المعاصرة وتنجلي  238كان له أن يوجد إال ألنه تم التفكير فيه، من هللا<

يد من الصدق، المنفصمة المعاصرة الممثلة في جناحها في قول جون سيريل وكلماته العارية من أي رص

 البعيدة كل البعد عن عرى الحق ووثوقية العلم إذ يقول:

>أظن أن هناك سببا آخر دفع العديد من الفالسفة لقبول التوافقية. هؤالء الفالسفة ال يهتمون كثيرا بمشكلة 

متلهفون ألن يشددوا على حرية اإلرادة كما أنا عرفتها، إنهم يهتمون بمشكلة )المسؤولية األخالقية(، إنهم 

أن شخصا كهتلر ال يمكنه التنصل من المسؤولية عن أفعاله حتى لو استطاع أن يبرهن أن سلوكه كان 

محددا. بهذا المعنى هم يريدون القول إن المسؤولية األخالقية تتوافق مع الحتمية، وألنه على األقل بمعنى 

األخالقية والحرية. يبدو أنه يجب أال يوجد معنى  واحد ل )حر( يبدو أنه توجد عالقة بين المسؤولية

239)حر( يتفق مع الحتمية. هذه القضايا تثير االهتمام، ولكنها ليست ما يهمني في هذا الكتاب<  

والحق إن هذا لهو سقف التفكير والصعود اإلدراكي للعقل اإلنساني إلى يوم الناس هذا. وكما سنبينه 

العقل اإلنساني عند ضع أو غيره مما سيأتي. سوف يتبين أن توقف ويستبين للقارئ سواء في هذا المو

سؤال القضاء والقدر، والمسؤولية اإلنسانية عن أعماله، وعن الحتمية وعن عدل هللا تعالى؛ هذا التوقف 

الذي دل عليه قول ابن سينا في حقيقة الدعاء، وأنه ال يستجاب إال بموافقة علم هللا تعالى، وعلى هذا رأينا 

إيمانويل  ول البوطي كما سيأتي أو كما بيناه بخصوصه. وكذلك هذا التوقف تجلى بكل وضوح عند ق

قراءته واستيعابه شرط للتفلسف أن وغيره  "نقد العقل الخالص" الذي قال فيه هيجلكانط صاحب 

را كونه مظه -وهو كذلك مما هو بين ودليله كتاب "الدين في حدود مجرد العقل" – وللرشد الفلسفي
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تساؤله الذي لم يجد عنه مصرفا؛ هذا  تجلى هذا التوقف عند كانط فيلقد متحققا للعقل الفلسفي الحقيقي؛ 

؛ نعني طبعا السؤال الذي إن تم تحليل كتابه "الدين في حدود العقل المجرد" تجده الوشيعة فيه والروح

:240عنه بقوله أو بما ساقهشرنا إليه من قبل، وتحديدا اإلشكال الذي عبر سؤال مصدر الشر كما أ  

 

، التي تعتبر أيضا كممثالت لذات هذا السؤال هو حقيقة األمر مجمع األسئلة بدون جواب عند كانط نفسه

استفسار، قضايا متكافئة. إشكال ، هي في التأويل الفلسفي كتفكر تأمل فلسفي والقضية، أو بمعنى آخر

الخطيئة األولى الموروثة، وإشكال التاثير اإلنتاجي الحتمي لآلنات أو األحداث الوجودية أو بتعبير أكثر 

تطرق وعرض لها في مواضع وضوحا: إشكال القانون الكوني للسببية؛ كل هاتيك اإلشكاالت، وإن 

تنزاح عن المدرك فقط كسؤال بدون جواب عنده  وتساؤالت مخصوصة بها، هي ذاتها جميعا تعود وال

:241في سؤال وإشكال الحرية في فعل اإلنسان  
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وهذا يزداد وضوحا كسؤال بال قرار عنده في قوله المعبر في ذات اآلن عن حقيقة هذا السقف العقلي 

:242كشرط سامي في الحقيقة الفلسفية واإلدراكي وأيضا على روح الصدق  

 

إدراكية وعقلية محضة، هي وجوب االعتبار للمرجع  يكون بحقيقتين ال ثالثة لهما؛ األولى في هذاوالحل 

األعلى المهيمن للوجود وللسماوات واألرض كمجال يتم فيه االتصال بين نقاطه ليس بسرعة بالمفهوم 

بيانه  بعدن كما سيأتي الفيزيائي الفضائي في العقل البشري، بل ما فوق ذلك بالحق؛ بمعنى أن كل إنسا

، وهذه تجد صورتها أو لنقل إنما هو في صلب الحدث في األمر والنسق األول في أمر آدم عليه السالم

العقل األخالقي المهيمن عليه أو داخل العقل المحض مما آيته الكريمة قوله عز وجل في حقيقتها في 

 القرآن المصدق لما بين يديه من الكتاب وهيمنا عليه:

ن بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى' أن تقولوا }وإذ أخذ ربك م

يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم' أفتهلكنا بما فعل 

(174..172المبطلون' وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون'{)األعراف  

                                                           
212أسفل ص -نفس المصدر 
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ألدمي ليس يلزمنا أن نحجز التصور للوجود الروحي والنفسي والخلقي في ذات البعد. فاالمتداد المادي ا

ولعل أيسر الطرق أو المعارج إلى بعد الحق فوق الزمكان والفضاء المسافاتي ككل، هو ذاته هذا السؤال 

نتظام ال يتم حقيقة إال ضمن الحق، وكأن في هذا اال في حرية الفعل اإلنساني، ذلك أن انتظام السلوك

خالق تصبح هي العقلي والمنطقي المحض، كأن فيه الغاية والتوازن المطلق المحض؛ بمعنى أن األ

االنتظام داخل العقل المحض، الذي هو الغاية الحق، ومنتهى وذات حقيقة الغاية التي أمكن للعقل 

والباطن. اإلنساني التفكير فيها، وأن تمثل أمامه كغاية. فالحق هو األول واآلخر والظاهر  

فالعقل الذي يحمله اإلنسان فيه القلم الموجه لسلوكه، وهذا يؤطره وعلى سياقه يقرأ قول رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم: "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"

عليه  مهيمنكل ذلك  ،إذن فالفعل الفردي المخصوص والمشيئة الفردية كتحقق للعقل األخالقي وممثل له

حض الذي هو الحق، والحق به قوام السماوات واألرض، فال انفطار وال فطور بالمبادئ بالعقل الم

 الكونية العامة التي منها قانون التوازن.

هذا العقل المطمور والكامن في كل إنسان كما جاء أيضا تعبير كانط، كله ولبني آدم جميعا متصل بالحق 

والخطيئة الموروثة وقانون السببية حجة داحضة في وكأنه يتلقى األمر في النسق األول؛ فحجة اإلرث 

الحق. وكذلك ها هنا يظهر الجواب عن السؤال األول: لم لم يقم هللا تعالى إلى الشيطان فأرداه قتيال؟ بأن 

الفضائي القاصر المنحصر بقانون السببية الحدوثي، العقل الذي يطرح هذا السؤال محجوز في التصور 

سمولوجي للروح والنفس اإلنسانية، وإنما هي مرتبطة بالحق بحيث ال زمان وال وبالتصور الفضائي الكو

فضاء مسافاتيا وال تركيبيا ماديا وزمنيا. وهذا يالضبط هو الذي يبرز الحقيقة الثانية كعائق فلسفي أو 

ن بتعبير كانط نفسه، والذي كا المعرفة العالمة المتبحرة أو شرط كحل بالمعنى أعاله، وذلك بالركن

في األساس عند كانط ، ويكفي أنه المصدر الواضح حاضرا بقوة وأثر أيما تاثير في مقول وتوجيه فكره

الثنائي لإليمان الكنسي مقابل اإليمان الحق، هذا األساس الذي استغرق كثيرا من جهده، وأودى به كذلك 

ق، في مجال إحداثي مادي إلى أحكام خاطئة في شأن العبادة، التي هي بالحق مرتبطة بكائن أرضي مخلو

وهذا برهان معياري من جهة العقل المحض؛ وقبل ذلك كله  في التواجد مرتبط بالسلوك واألثر الفعلي.

العقل ذاته،  هو أمر الوحي الكريم الذي يقصر العقل اإلنساني عنه، وال يجادل فيه إال بهدم معايير هذا

وفد ثقيف مما هو محفوظ في كتب السيرة وكما جاء صلى هللا عليه وسلم ل هقولذلك ما جاء من الخبر و

أن الحقل الوجودي ". ذلك ال خير في دين ال صالة فيهفي رواية ابن سعد، قوله صلى هللا عليه وسلم: "

والتواجدي االستخالفي لإلنسان من مكوناته الماهياتية السلوك والفعل ومقتضياتهما النفسية واإلدراكية 

والدين إنما هو العالقات الوجودية كما جاء في حديث وبيان  اجدية وبالكل المنتظم.في عالقتها بالذات التو
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؛ وهذا هو واقع األمر موضوع الفلسفة، الممثل في 243الرسول عليه الصالة والسالم: "الدين النصيحة"

و ال عند كانط، وهولكن في حقيقة األمر لم يكن ذلك  عالقات اإلنسان بالتماسات والمستويات الوجودية.

إال بعلة كأي إنسان، باعتبار هذه الخلفية الوجودية القاهرة،  يمكن أن يخرج عن أسره الخلقي والخلقي

تصوره الدين في معطاه المسيحي الكهنوتي واإلكليروسي، وما ذلك بالدين الحق. فاإلسالم ال كهنوت فيه 

وهذا العامل  اإلسالم يجب ما قبله.والتوبة النصوح أمر و فالعقل في اإلسالم مناط التكليف وال إكليروس،

هو المفسر لما يبدو من تناقضات عند كانط بهذا الخصوص، ألن مفهوم الشعائر والعبادات عنده وفي 

مرجعه التركيبي البياني كمعطى ومكون العقل أو المعرفة العالمة عنده يعني بادئ البيان الطقوس 

الحق المنزل أمرا من ، والذي ال ينطبق بالعبادة في معناها الكنسية الكهنوتية بكل حقلها االعتقادي الفاسد

عند هللا تعالى، مما سيق بيانه من قبل. ولهذا يالحظ ورود أحكام بخصوص الشعائر والعبادة تارة إنكارا 

 وتارة تقريرا.

ري أما بشأن الحقيقة األولى، فإن إدراك كانط أو بالحري عقله لم يبعد في صعوده أو في مجاله التفكي

في صعوده وهو يشكل  هماولمن ذروة صعوده، أعنها، ألنه حقا تواجد في حفلها وذلك في حالتين وآنين 

:244الصورة البيانية للمكون اإلبليسي في األساس الخلقي لإلنسان  

                                                           
رواه مسلم 
243  
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 تفاهم ما معه.

 ويضيف أسفل الصفحة:



305 
 

 

إشكال الهيئة التصورية للعقل  تقريبا وتحقيقا للغاية اإليضاحية فيوالثانية أو اآلن الثاني وهو أكثر 

اإلنساني، وما ينبغي من االختالف والتمايز باعتبار أفق الرؤية، نعني هنا تحديدا لزوم ذلك في اعتبار 

العالم المحسوس وحقله، والمطلق المهيمن الذي ليس هذا المحسوس إال تحليال أن شئنا القول وتفصيال 

اه من قبل في موضع آخر وأوردنا بخصوصه حديث رسول هللا منه، والمناسبة هنا قوية التناسب كما بين

صلى هللا عليه وسلم: "ما نبي إال وأنذر أمته المسيح الدجال" وأشرنا إلى الداللة ما فوق الزمنية في بيان 

هذا الحديث، بل وهي أكثر وضوحا في ذلك حين يسن ذكرها والدعاء بها في كل صالة عقب التشهد 

:245يل كانطاألخير. يقول إيمانو  
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شعلتي العقل والحياة بقيومية السماوات واألرضل الوصل المجالي -5  

ولكن سواء أدرك ذلك جون سيريل أم لم يدركه، فهذا الموقع الملتقى الذي يقول به التوافقيون، والذي 

غير الظاهر يلزم بمقتضى إبعاد وتنحية هذا التعريف للعلم، التعريف الميكانيكي السببي، ألنه ال يرى 

وينتفي هيكلته وروحه المحركة له تماسيا الممثلة في الفكر كاختيار وإرادة ومسئولية؛ بمعنى أن العالم 

هذا ظاهره وباطنه، ماديه وإراديته، متصل أصال وقانونا بالحق؛ وهذه القانونية هي المفسرة لحتميته. و

مفسر العلمي األعلى والوحيد والمحصل االرتباط التكويني والتأثيري للوعي والسلوك والعقل هو ال

السؤال الذي ترزح تحته تلكؤات ونكوصات الفلسفة المعاصرة، المترددة بين  لجواب سؤال ما هو العقل؟

عقدها األدلوجي المفارقة بالنظر لصفتها التمثيلية وادعائها العلمية، عقد تقاسم أهلها على اإللحاد خطا 

وهو حتما وقطعا ينقض شرط الموضوعية الذي هو أساس العلم وإطار الحق، وبين  لفكرها. وشرعة

وهذا هو ذات وعين العالقة والوصل اتباعها لخط ونور الحق الذي هو عين الموضوعية والعلمية الحقة. 

بين العقلين ومعنى روح الخالق سبحانه وتعالى في الخلق؛ ومن ثم فبقدر نور الحق يقوم ما في األرض، 

وهذا التنزل هو عين الخط التشكيلي لفكر ابن سينا رحمه هللا ووالديه والمؤمنين جميعا، األحياء منهم 

 واألموات، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

ثم ال شك أننا نالحظ هنا بروز عالقة العقل بالحياة حقيقة وجوهرا وبالوجود، وتحديدا بحسب العوالم 

العلمية، يظهر مستوى الوصل العلمي للعقلي مع الحيوي )البيولوجي( والتصورات الفضائية الكليانية 

والعصبي؛ وكذلك وبالتأكيد يبرز ويتضح الحجم والقدر الصحيح للمدى العلمي وللموضوعية في هذه 

العالقة التي يحاول صنف ممن هم في االعتبار من جملة الفالسفة والمدعون صفتها، وهم قد تقاسموا 

د في آيات هللا رب العالمين، وإنكار أشعة العمق القانوني للكون وللوجود، يحاولون أن على الكفر واإللحا

يجعلوها هي األفق العلمي كله، ويجعلون مذهبهم الحجر على العقل ذاته، وهم من بعد ذلك بأشد صور 

 النكارة والوقاحة يدعون العلمانية انتسابا كما يزعمون للعلم.

، وهو وصل حقائقي علمي وليس مجرد رأي، الوصل شبه المحوري في لقد كان هذا الوصل كما قلنا

فكر ابن سينا وهيكلة تفكيره وبنيته كأنه نسق الخطو في تحليله ودرج الصعود على معراج العلم بسلطان 

الحق حيثما أبصرت من مناحيه وآفاقه وفصول أقواله. وكذلك ومما ال ينسينا هذه الطبيعة والقيمة العلمية 

وصل والحقيقة القانون هو تقريره والبناء عليه في مجمل معارج المعرفة لفالسفة اليونان لهذا ال

 والراسخين في الحكمة من المؤمنين من رجال زمانهم. ولنعد إلى قول أنكسمانس:
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>.. حتى قلت أنوار الصور في الهيولى، وقلت الهيولى، وصارت منها هذه الصورة الرذلة الكثيفة التي 

نفسا روحانية، وال نفسا حيوانية وال نباتية.لم تقبل   

 وكل ما هو على قبول حياة وحس فهو بعد في آثار تلك األنوار<

وهذا مستوى صعودي فاق  فبالحق قيومية الوجود، والحياة والوجود هي من روح هللا تعالى الحي القيوم،

، ومنهم كانط الذي قال فيه طالقافيه ابن سينا والفارابي كالهما فالسفة الغرب ممن جاءهم من بعدهم إ

وهنا يحسن بنا أو ال  شوبنهور إن المرء يبقى طفال في معرفته )أو فلسفته( حتى يقرأ كانط ويفهمه.آرثر 

بد لنا من تحصيل تحديدات بسيطة لكن كبيرة في أهميتها وفي حسمها من حيث التحديد، وهذا الخطر 

وبأوضح صورة، حجم النقاشات وتضارب األقوال والعظم في األهمية، يدل عليه أكبر الداللة 

واالختالفات التي تكاد ال تستقر وال تنتهي عن تداخالت معاني وحقائق العقل والنفس والوعي، وما 

اشترك فيها أو تقارب من األلفاظ في منحى الداللة والمعنى والمعبر عنه من مدركات الواقع وحيزاته. 

ن آخر نتاج الفلسفة اإلنسانية، بالرغم وبلزوم االعتبار للضيق بل قد وجدنا كتاب جون سيريل وهو م

الرجعي للفيلسوف الممثل لإلصر المسبق المعبر عنه عموما بالخلفية، وجدناه يعج وضاق صدرا بهذه 

 التساؤالت على طول ومسار كل الفصول تقريبا. 

لف منها كتابه ومؤلفه يقول جون سيريل في خاتمة الفصل التاسع من الفصول األحد عشر التي ائت

 )العقل(، وهو الفصل الذي خصصه لسؤال الوعي وتفسير السلوك:

>خاتمة هذا الفصل كئيبة نوعا ما. تصور الالوعي واحد من أكثر التصورات إرباكا وسوءا بالتنظير في 

ي لتطوير الحياة العقلية المعاصرة. ومع ذلك ال نستطيع التقدم من دونه. إن ما نحتاج إليه إذن هو السع

فكرة متماسكة للوعي. يمكن أن نتوافق مع ما نعرفه عن بقية الواقع بما فيه معرفتنا عن كيف يعمل 

 الدماغ. الناتج هو مبدأ الترابط<

 لكنه لم يلبث إال يسيرا حتى يقول وفي نفس الفصل:

األطروحة التي  >ولكن دعونا اآلن نلفت نظرنا إلى الفئة الثالثة من الحاالت، الالوعي العميق، وهنا

 أدعمها يمكن التعبير عنها بكل بساطة:

ال توجد حاالت كهذه، ال يوجد شيء كالحالة العقلية الالواعية العميقة، توجد عمليات غير واعية 

نيروبيولوجية يمكن وصفها وكأنها قصدية، وتوجد عمليات نيروبيولوجية قادرة على إنتاج حاالت 
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ة العقلية ليست ذلك النوع من الشيء الذي يمكن أن يصبح مضمون بصورة واعية، ولكن مادامت الحال

 حالة واعية، فإنها ليست حالة عقلية أصلية.

كنا نناقش هذه الحاالت وكأن النيروبيولوجية قصدية، وكأنها عقلية، وكأنها تطيع قواعد، ولكن هذا ليس 

 صحيحا<

ء ربنا سبحانه وتعالى أن نطلع عليه من الذي شا 246ومثل جون سيريل نجد السيد إيرفان الزلو في كتابه

أن أرجع وأضيف في هذا الموضع ما يشاء هللا تعالى أن بعد ما أنهيت كتابي هذا بعدد سنين. ورأيت 

مدى استشعاره بتميزه كباقي األسماء التي أوردها كما أنها  من خالل تمهيد الرجل لكتابه لقد تبينأضيف. 

شأن كتابه الذي مهد له بهذه  وبالطبع فهذا م؛عقول هذا الكوكب ونوابغه، ليس يدانيهم في ذلك غيره

الهالة عن نفسه وعن العلماء وعن األندية العلمية التي هي الرائدة في تصوره للعقل اإلنساني، ناهيك عن 

هتمامها بهذا الشأن أكثر من غيرها حتى باتت هي العقل بشرا يمشي ويتكلم. بالطبع شدة حرصها وا

أرجو أال أكون نفسي في هذا الدور، والنفس أمارة بالسوء إال ما رحم ربي، ألنني إنما أريد أن أقول هنا 

هاني في دحض البنية الفكرية والعقلية لهذا الكتاب، هي ذاتها األساس االستداللي والبروبكل بساطة أن 

مقولة حوار األديان ووتعدد المذاهب الفقهية. وهذا التطابق ذهب مذهبا بعيدا، وهذا إنما يدل على 

استقاللية الخيوط أو الخطوط المجالية التفكيرية عن اإلنسان وعن العقل كإنسان. لكنها مفارقة قصوى 

فا وهو يحسب فرحا بما عنده من حين يكون المرء أو نفس العقل أو العقل، حين يكون دوغمائيا متطر

أعقل الناس وأعلمهم.العلم، أنه   

وخالصة الكتاب أو ما أسماه السيد الزلو بالتركيب الجديد أو التركيبة الجديدة للواقع الكوني وبالطبع 

ما أطلق عليه بأنظمة الحالة  الغراء فيهو صبغته المنحى التطوري، للبناء العلمي منظار هذا الواقع،

، ومن خالل ظاهرة أو مفهوم طاقية ديناميكية مفارقة وأبعد عن حالة التوازن -، أنظمة ماديةالثالثة

داخل الحلقة أو الدور األكبر، التي تجتمع داخله، فينتج عن ذلك تراكم  -األنظمة–االلتقاء للعناصر 

ه إلى حالة اتصالي وتواصلي، يؤدي بدورتجميعي للطاقة الحرة المستمدة من الجوار مع حصول إشباع 

 جديدة أبعد عن التوازن وهكذا دواليك.

:بما يلي يقول إيرفان ال زلو ما يمكن أن نترجمه  

                                                           
246 Ervin Laszlo : La cohérence du réel Evolution , cœur du savoir Preface de Federico Mayor – gauthier-
villars 
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> سنبدأ استكشافنا لألرضية الصلبة ولمتانة التركيبة الجديدة على المستوى التجريبي بالصعود إلى ما 

كذا سنرجع إلى نقطة البدء يعتبر علميا بمتابة آدم وحواء، إلى أولى بدايات تطور المادة في الكون. ه

: انطالق وبدء الزمان والمكان، إلى أولى الميكروثانيات، المفروضة نظريا، التي ميزت ميالد المنطقية

  247السياقات التطورية المعروفة لدى العلماء.<جميع 

هو  هاهنا يطرح السؤال: لم توقف هذا الفكر )ممثال في تفكر الكاتب وعقله( عند آدم وحواء، وليس هذا

وني للمادة والطاقة؟األساس التركيبي المكافئ لألساس النيوكل  

أليس هذا العنصر البياني )آدم، حواء( عنصر كتابي متصل باألساس الخلقي والخلقي لإلنسان كما هو 

 عند العقل اإلنساني المتفكر بادئ البديهة؟

عجيبة. إن هذا الرجل العالم في نفسه، فهذه هي الدوغمائية التي أشرنا إليها من قبل، وهذه هي المفارقة ال

يذكر آدم وحواء نقطة من فضاء ولون أبى وكأنه دين له وملة أال ينظر إليه ولو عن جنب، ولو من باب 

للمخاطبين من هذا الكوكب ممن ال يرون بذات المنظار الذي  الجدلية الموضوعية والضرورة العلمية

فرط دوغمائيته اإللحادية الفظة، أو مما هو دليل عليها، هو أن  كإيمانويل كانط مثال. لكنه، ومنينظر به، 

كتابه بالنسبة للعقل المنطقي رغم أنفه يدعو إلى اإليمان على عكس ما أراد به من هذا المكون صاحبه 

من اإللحاد. فالعقل اإلنساني السوي يقرأ بدرجة حرية على منحى ما نطلق عليه بالقراءة بين السطور، 

رغم أنف الكاتب وإن كان هذا األخير بعامل سلبي ما  داد والطيف الداللي واالستنباطي العقلييقرأ االمت

.انفصامي أو أدلوجي ال يود ذلك أو يكفر به  

: >...ليس هناك إطالقا شيء من الغاية المسبقة في ظهور نوعنا )النوع أو معنى قوله إن قول الكاتب

ليرده  248بق يقود إلى خلق اإلنسان تقديرا أو ضرورة<سا وال سبب نهائي وال تصور كلي -البشري(

لتطور الكون ولو على حدود منظاره المادي، ويرده بقوة وبظاهر األمر  االتصال الماتريوشكي العرائسي

وباطنه عنوان كتابه الدال على الترابط والتناسق واالتساق والوحدة القانونية للكون مما هو يقينا من نور 

فطري لإلنسان، العقل العلمي الرياضي والفيزيائي والطبيعي خاصة، نور قوله تعالى:الحق في العقل ال  

}إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما 

 أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح

(143والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلون'{)البقرة  

                                                           
14ص–نفس المصدر  
247  

149ص -نفس المصدر 
248  
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هذه الوحدة القانونية للكون كما هي مقتضى عنوان الكتاب لزوما هي كما رآها كانط أو اهتدى بها 

دية الخالق سبحانه وأننا مخلوقاته وأننا ملزمون بعبادته. وهذا عين ما يتلى ومن تقرير االستنباط في حلوا

ه جل جالله:قول  

}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يغشي الليل بطلبه حثيثا 

     (53والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره' أال له الخلق واألمر' تبارك هللا رب العالمين'{)األعراف

ثم استوى على العرش' ما لكم من دونه من  }هللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما في ستة أيام

رض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف ولي وال شفيع' أفال تتذكرون' يدبر األمر من السماء إلى األ

سنة مما تعدون' ذلك عالم الغيب والشهادة' العزيز الرحيم' الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان 

نفخ فيه من روحه' وجعل لكم السمع واألبصار سواه ومن ماء مهين' ثم من طين' ثم جعل نسله من ساللة 

وقالوا أئذا ضللنا في األرض إنا لفي خلق جديد' بل هم بلقاء ربهم  واألفئدة' قليال ما تشكرون'

(10..3كافرون'{)السجدة  

من الباب  ذلك، ولقد سبق أن عرضنا من زاوية قريبة لهذا السؤال اإلدراكي والعلمي في الفصل الثاني

  الثالث الجزء الرابع من "تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج" الخاص بالقراءات والتجويد.

على إيرفان الزلو إدراكه أن ما يفرح به من العلم أو فرح، إنما هو نسيج تكويني أساسه  والذي ينبغي

األسماء والذاكرة والمبادئ العقلية األولى التي أساسها هي مبدأ االختالف، وأنك لو أخذت أي طفل ولو 

مايز هو القوة . لكن التكان مشردا من مشردي نتاج الخلق البشري، لوجدته في إمكان أينشتاين أو غيره

الباطنية للصعود التفكري:} ويتفكرون في خلق السماوات واألرض' ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك' 

والكل يعلم أن قضية التخلف التكنولوجي والصناعي هي قضية  (121فقنا عذاب النار'{)آل عمران

قريب.سياسية باألساس. واليابان بثورة الميجي مثال حاسم وإيران على نحو منه   

فالعقل الرياضي كأساس ليس عنه محيد الحتناك أي علم طبيعي، إنما هو علم ينبني على األساس الذي 

ذكرناه آنفا، االختالف، العنصر، الدالة، والعقل السوي العادي. وبالحركية أمكن له أن يصل ذلال إلى ما 

س ألعلى وطرف األبحاث العلمية الرياضية والنظريات. فالعقل الرياضي كأسا ليس له نهاية من األبنية

هو عقل تعليمي يكفي فيه العقل األولي السوي. لكن إذا لم يسمح هذا العقل أو لم يوجه حقله التفكيري إلى 

فهو سيبقى عقال  -واإلنسان محدود زاوية التلقي والرؤية بحكم مخلوقيته -حيث حقل المطلق الوجودي

الى وقوله الحق:}وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا ويجعل فنيا مستوياتيا ليس وجوديا؛ يقول هللا تع

( 100الرجس على الذين ال يعقلون'{)يونس  
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والتقاعس واالستنكاف كل هذا التلكؤ والنكوص عند السيد سيريل ومن هو على شاكلته الوجودية، 

تمسك باألرض  عن ذكر الوصل الوجودي لشعلتي العقل والحياة بالخالقية والقيومية التي المستكبر

، والذي أكد عليه الكندي بقوة، ومن قبله فيثاغورس، يكفي فيه على قدر نور الحق والسماء أن تزوال

ووضوحه، ويسر ذكره وشخوص سبله ومعالمه أوال، وبترتيب منهجي ونسقي التراتب المستوياتي 

رحمه هللا في مؤلفه: لحاالت وجود الكائن وكما ورد عند ابن سينا مما ساقه عنه وذكره الشهرستاني  

 >اعلم أن النفس كجنس واحد ينقسم إلى ثالثة أقسام:

أحدها: النباتية؛ وهي الكمال األول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويربو ويغتذي، والغذاء جسم من 

 شأنه أن يتشبه بطبيعة الجسم الذي قيل إنه غذاؤه؛ ويزيد فيه مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل.

ي: النفس الحيوانية؛ وهي الكمال األول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك الثان

 باإلرادة.

والثالث: النفس اإلنسانية؛ وهي الكمال األول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل األفعال الكائنة باالختيار 

 الفكري واالستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك األمور الكلية<

قوى النباتية ثالثة: الغاذية والمنمية والمولد، والحيوانية اثنتين: محركة ومدركة، واإلنسانية قوتين وجعل 

 اثنتين: القوة العالمة والقوة العاملة، وسمى كليهما عقال باالشتراك.

، فالمستويات الوجودية هنا ممثلة في المستوى اآللي، وهو البيولوجي، والحيواني النيروبيولوجي القاعدي

 واإلرادي القصدي واالختياري، وهو الوجود العقلي الواعي.

فإنا نجد هنا كل التحليل وعلى درجة أعمق وأدق التحليل العلمي المعاصر والحديث مما هو من عجائب 

ومكرمات الحق في العقل عند ابن سينا ومن النقاط المثيرة حقا ومن غير جدل في تاريخ العلم ومسار 

دعو ويلفت النظر في وجوب االعتبار والدراسة التحليلية والنقدية للعطاء العلمي تفكيره، مما يفرض ي

 لهذا الرجل المتميز ولجيله التاريخي من كبار العلماء على مستوى تاريخ البشرية على اإلطالق.

المعطى الثاني هو ما بين أيدينا من ثابت العلم المطلق الصدقية والسريان، والمستنبط من خالله أو 

لمحدد الفروق بين المسميات والحقائق أو انطباقها. وقد جاء المؤلف المسند البن قيم الجوزية المسمى ا

بكتاب )الروح(، جاء في هذا السياق وكالمه في هذه الفروق والموضوع. وأصدق ما في ذلك من مثبت 

 الحكم ما نتلوه في بيان الحق سبحانه وتعالى:
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والتي لم تمت في منامها' فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل األخرى }هللا يتوفى األنفس حين موتها 

(32إلى أجل مسمى' إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون'{)الزمر  

}فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون' وله الحمد في السماوات واألرض وعشيا وحين تظهرون' 

موتها' وكذلك  يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي األرض بعد

(12..17تخرجون'{)الروم  

والتوجيه لهذا السياق يتم باعتباره مع األول من سورة الزمر، ويعضده ويرجحه الجوار القبلي كما يعطي 

 بدوره لهذا الجوار توجيها تفسيريا وهو قوله عز وجل:

(11}هللا يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون'{)الروم  

لتوجيه الفقهي هو الذي ينتظم علميا مع األذكار الواردة أصوال في السنة النبوية وهذا اإلنحاء بالمعنى وا

الشريفة التي هي فيما أوتي رسول هللا صلى هللا عليه والسالم فقد جاء خبرا أنه عليه الصالة والسالم 

 أوتي القرآن ومثله معه:

صلى هللا عليه وسلم إذا استيقظ قال: عن حذيفة بن اليمان وأبي ذر رضي هللا عنهما قاال: كان رسول هللا   

249))الحمد هلل الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور((  

 وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

250))إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد هلل الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي  بذكره((  

عنها عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: وعن عائشة رضي هللا  

))ما من عبد يقول حين يرد هللا تعالى روحه: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو 

251على كل شيء قدير، إال غفر هللا تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر((  

ى هللا عليه وسلم:وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل  

                                                           
رواه البخاري 
249  

رواه ابن السني 
250  

ابن السني 
251  
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))ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد هلل الذي خلق النور واليقظة، الحمد هلل الذي بعثني سالما سويا، 

252أشهد أن هللا يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إال قال هللا تعالى: صدق عبدي((  

إذا استيقظ من الليل قال:وعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان   

))ال إله إال أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما، وال تزغ قلبي بعد إذ 

253هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب((  

به وبناء على هذين المعطيين العلميين الجليين الذين ال نجد وال نرى عند جون سيريل ومن ذهب مذه

الفلسفي ذي العين الواحدة فكرا وعقيدة، ال نجد عنده مستندا علميا له معشار اعتبار صدق مما لهما على 

المطلق من الحقائق ومعايير العلم، يبرز وينجلي تمايز العالقة والتحديد بين الوعي والعقل والروح 

الوصل التأثيري والنفس واألساس الحيوي )البيولوجي( والعصبي؛ ومن خالل محور وخط هذا 

والعالئقي، يرد سلوك الوجود رمة بمكوناته وجميع وكلية أحواله، يرد إلى الحق وإلى الصلة التناسبية 

لحظها من حقيقته ونوره؛ وبضمور هذا النور وخفوته تفسد األرض ويحصل االنحالل لبنيتها. وهذا 

عند الملحدين، إال عن جنب تماسا  االرتباط الجوهري والبنيوي العظيم هو الذي نكاد ال نرى له ذكرا

اضطرارا معبرين عنه بالمسؤولية األخالقية، وهي في حقيقة أمرها جهة االلتقاء واالتصال مع األمر 

العظيم الذي هو غاية الوجود وبه قوامه مرجع ومنتهى كل ما هو قائم، وهو الدين، وعليه محور التاريخ 

 والوجود البشري ككل.

هو الحيز التفسيري من جهة ارتباط قوام الوجود وفساده بمدى تحقق الحق فيه  وهذا الحيز الحقائقي

بصنف األصل والنصوص الثابتة من األحاديث النبوية الشريفة، المنبئة عن الرسول األمين عليه الصالة 

والسالم في ذكر أشراط الساعة كما هو مروي عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه صلى هللا عليه وسلم 

:قال  

)) إذا اتخذ الفيء دوال، واألمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعق 

أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت األصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم 

ر، ولعن آخر هذه األمة أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمو

                                                           
ابن السني 
252  

الكويت -مكتبة المنار -واألحاديث التي قبله عن المأثورات: اإلمام حسن البنا -رواه أبو داود 
253  
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أولها، فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتابع كنظام قطع سلكه 

254فتتابع((  

بموازاة أو ضمن هذا الحيز البؤرة بالحق ألعلى األسئلة واإلشكاالت الفكرية والفلسفية، نعرض مقولتهم 

مقلدون سواء، رجما بالغيب وما هم في عين الحق بعالمين؛ ضمن مقوالت ما يقولونه، الشيوخ واألتباع ال

 كما ها هنا نلفي كما ذكرنا ابن قيم الجوزية غفر هللا له يسارع فيه  فيقول:

 -أي قول ابن سينا->وصارع محمد الشهرستاني ابن سينا في كتاب سماه )المصارعة( أبطل فيه قوله

 بقدم العالم وإنكار المعاد..<

 

يالشنآن المضمار فُيولّ  وحين يدنو يترك  

الحق ال يبقىوتشخص الحقيقة وغير    

كان على الحق أبد الدهر ال يخشى فمن   

ينسىومن أساء فيا لسوأة البغي ال    

فقد تبين لك كيف أساءوا، وقد أجمعوا أمرهم على تقويل الرجل ما لم يقل، وسلكوا في أمرهم ما سلكه  

مواضعه، وبتر الكلمات عن سياقها، التي ال حياة لها أصال ولم تبرأ إال الذين من قبلهم، بتبديل الكلم عن 

به، نجما من تربة اإلفصاح والمعنى. فهم قد صنعوا هذا المنكر من الصنيع في تقويلهم ابن سينا رحمه 

هللا في علم هللا تعالى ما لم يقل؛ وفي غير المقام من القول حين استشكل واستعصى المعنى عن البيان، 

عرضت الفتنة فما تلبثوا به إال يسيرا؛ فنظروا بالشانئة وقالوا دعوكم وابن سينا الدهري فإنه يقول بقدم و

 العالم. والعزاء البن سينا أن الحكم هلل الحق ال يشرك في حكمه أحدا.

 

الخطأ الفاحش للشهرستاني وابن القيم في حق ابن سينا بخصوص مسألة القدم -4  

ماذا يقول رحمه هللا: لنسمع أوال البن سينا  

                                                           
األبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح -باب أشراط الساعة -كتاب الفتن -رواه الترمذي 
254  
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>وإذا عرفت أنه واجب الوجود، وأنه مبدأ لكل موجود، فما يجوز عنه يجب أن يوجد؛ وذلك ألن الجائز 

أن يوجد وأن ال يوجد إذا تخصص بالوجود منه احتاج إلى مرجح لجانب الوجود؛ والمرجح إذا كان على 

فيه، وال مباين عنه يقتضي الترجيح في هذا الحال التي كان عليها قبل الترجيح، ولم يعرض البتة شيء 

الوقت دون وقت قبله أو بعده، وكان األمر على ما كان عليه لم يكن مرجحا إذا كان التعطل عن الفعل 

والفعل عنده بمثابة واحدة؛ فال بد وأن يعرض له شيء؛ وذلك ال يخلو: إما أن يعرض في ذاته وذلك 

ود ال يتغير وال يتكثر؛ وإما أن يعرض مباينا عن ذاته، والكالم يوجب التغير، وقد قدمنا أن واجب الوج

 عن ذلك المباين كالكالم في سائر األفعال<

 وقال:

>والعقل الصريح الذي لم يكذب يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها واحدة، وهي كما 

يوجد عنها شيء، فإذا صار اآلن  كانت، وكان ال يوجد عنها شيء فيما قبل، وهي اآلن كذلك، فاآلن ال

يوجد عنها شيء فقد حدث أمر ال محالة: من قصد أو إرادة أو طبع أو قدرة أو تمكن أو غرض، وألن 

الممكن أن يوجد وأن ال يوجد ال يخرج إلى الفعل وال يترجح له أن يوجد إال بسلب. وإذا كانت هذه الذات 

ح، فال بد من حادث موجب الترجيح في هذه الذات، موجودة وال ترجح وال يجب عنها الترجح، ثم رج

وإال كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كانت من قبل ولم تحدث لها نسبة أخرى، فيكون األمر بحاله، 

ويكون اإلمكان صرفا بحاله؛ وإذا حدثت لها نسبة فقد حدث أمر وال بد أن يحدث في ذاته أو مباينا عن 

لك.ذاته، وقد بينا استحالة ذ  

وبالجملة فإنا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل حادث في ذاته أو مباين عن ذاته وال نسبة أصال؛ فيلزم أن 

ال يحدث شيء أصال وقد حدث، فعلم أنه إنما حدث بإيجاب من ذاته وأنه سبقه ال بزمان ووقت وال تقدير 

فهو محتاج إلى الواجب لذاته،  زمان، بل سبقا ذاتيا من حيث إنه هو الواجب لذاته، وكل ممكن بذاته

 فالممكن مسبوق بالواجب فقط، والمبَدع مسبق بالمبدع فقط ال بالزمان<

إذا كانت قراءة الشهرستاني وابن قيم الجوزية ومن يقول بقولهما وقد ال يفقه له معنى، وقد أجمعوا وما 

عقلون ويبصرون غير الحق كان لهم عن العين الشانئة أن يحوروا، فيرون ويرى أتباعهم الذين بهم ي

لمواقع األلفاظ وما وضعت له في البيان في سوي األفهام واللسان، إذا كانت قراءتهم هاته الشانئة اآليلة 

في أمرها كذبا وبهتانا من غير وجل من هللا الغني الحميد، ثم هي استجهال صريح ألتباعهم ودجل، إن 

إليمان، وإن كان إشكال المرجئة كان عن سعي منهم كانت شقت لنفسها ما أشقى به المرجئة في لفظ ا

فإن الشهرستاني وابن القيم ومن  مقصود في اإلخالل بصلة الحق وقانون التفصيل بين المعجم والسياق،

مضى على قولهما سائرا على نحلة قول ما قال المذهب والشيوخ، قد نحوا منحى معاكسا بإسناد لفظ 
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حمولة في قول ابن سينا، والممثلة له في مجموع ومستوى المعاني. وهذا )القدم( وصفا واسما للحقيقة الم

 ال جرم في الخطإ أفحش، ومن جهة مخالفته للحق أظهر.

ولئن كانت درجة اإلدراك هنا القانون فيها والمبدأ التفصيلي عصي الضبط غير يسير التمثل، فلزم 

ال مؤمنون وعلماء كبار طريقة من القول باألولى أن يرجح موقف التحفظ والورع ال أن يسلك هكذا رج

 ال يرى فيها وال مستند دليل إال محض المذهبية بعد اإلسالم والتباغض والشنآن العظيم.

هو ما يكون  ،إن عوز الطاقة التمثيلية واإلدراكية أو التحامل واإلغراض واالستجهال للتابعين والمقلدين

مكافئه وترجمته الجوهرية تسمية حقيقة وكائن إدراكي وعلمي ومعرفي، هذا الذي عبر عنه ابن سينا 

بالقدم، خاصة إذا علم أن الخطاب مجاله معلوم اللغة والبيان، هذا بالذات الذي وجدناه واهتدينا إليه بحمد 

ي العقدين بغير خاص اهتمام لهذا الموضوع، هللا تعالى وتوفيقه، وإن كنا قد تصفحناه وقرأناه قبل حوال

وذلك في المقدمة التحليلية لكتيب )فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال( في نسخة 

مبتورة الغالف مما لم نطلع معه على صاحب التقديم ومصدر الطباعة واإلصدار. ومما نقرأه فيه 

:بخصوص مسألة قدم العالم وحدوثه ما يلي  

>هنا يحصر ابن رشد النزاع بين الغزالي والفالسفة في دائرة ضيقة جدا، ويبين أن االختالف في اللفظ 

 فقط.

 يقسم ابن رشد الموجودات ثالثة أصناف:

وهو موجود وجد من شيء وعن شيء وتقدمه زمان )لم يكن وجد فيه هذا الموجود( مثل  -أوال: الحادث

الشجرة بالذات، أو هذا المقعد أو زيد من الناس... األشياء التي نشاهدها تتكون، كهذه  

وهو هللا تعالى. -وهو موجود وجد ال من شيء، وال عن شيء، ولم يتقدم وجوده زمان -ثانيا: القديم  

وهو موجود وجد ال من شيء، ولكنه عن شيء )ونقطة الخالف بين الفالسفة  -ثالثا: العالم بأسره

(. لقد قال الغزالي أن الزمان بدأ مع العالم وقبل العالم ال يوجد والغزالي أصبحت محصورة في الزمان

فقال إن الزمان حادث. وقال الفالسفة إن  -زمان ألن الزمان مقياس الحركة وبدون العالم ال توجد حركة

 إذ تعريف القديم بهذا -هذا العالم تابع هلل منذ األزل، فالزمان قديم ال بمعنى أنه علة نفسه وقائم بذاته

قديما  -حسب الفالسفة–المعنى ال ينطبق إال على هللا، ولكن بمعنى إنه تابع هلل منذ القدم؛ فلم يعد العالم 

 بالمعنى المذكور أعاله، بل هو حادث بمعنى  تابع في وجوده هلل، ولكن هذه التبعية هي منذ األزل.
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هللا فقط وجب تكفيرهم حينئذ ألنهم فإذا قال الفالسفة أن العالم قديم بالمعنى الذي ال ينطبق إال على 

يكونون قد أنكروا أصال من أصول الدين؛ ولكنهم لم يعتبروا العالم قديما بهذا المعنى، فال داعي إذن 

 لتكفيرهم إذا هم اجتهدوا في تأويل أصل من أصول الدين دون أن ينكروه. وهذا حق شرعي لهم.

ون على أن الزمان مقارن للحركات واألزمان، أو بمعنى ويذكر ابن رشد بهذه المناسبة أن المتكلمين متفق

آخر هم متفقون على أن الزمان مقياس الحركة، وأنه ال توجد حركة بدون جسم، وإن قبل الحركة ال 

يوجد زمان، ولكن ال يمنع أن تكون األجسام وحركاتها تابعة هلل تعالى منذ األزل، فيكون الزمان والعالم 

 قديمين بهذا المعنى<

كذا ينجلي أن المسألة ومكمن اإلشكال ومظنته فيما يبتغي إليه أصحاب الزيغ والشبهات هو بالذات في ه

درجة ما يتحقق هنا من مبدإ وقانون التفصيل التي هي هنا درجة ومستوى التفصيل اإلدراكي، وهو نفس 

 اإلشكال في مسألة العلم كما يعبر عن ذلك ابن رشد رحمه هللا إذ يقول:

ذا كله فقد نرى أن أبا حامد قد غلط على الحكماء المشائين فيما نسب إليهم من أنهم يقولون أنه >وإلى ه

تقدس وتعالى ال يعلم الجزئيات أصال. بل يرون أنه تعالى يعلمها بعلم غير مجانس لعلمنا بها؛ وذلك أن 

انه بالوجود على مقابل علمنا بها معلول للمعلوم به، فهو محدث بحدوثه ومتغير بتغيره؛ وعلم هللا سبح

هذا، فإنه علة للمعلوم الذي هو الموجود. فمن شبه العلمين أحدهما باآلخر فقد جعل ذوات المتقابالت 

 وخواصها واحدا، وذلك غاية الجهل<

لكن الذي يتأكد وينبغي التسطير عليه هو أن ما ارتبط من اإلشكال بمسألتي العلم والقدم ليس يمت في 

تأويل، وإنما يحصل أن تكون هذه العالقة وهي كذلك بالنسبة للمعاد.أساسه بعالقة بال  

وتعبير ابن رشد هنا في تعيين وجه اإلشكال محددا إياه في االشتراك اللفظي، تعبير صائب ناجع، 

لفرضه في الداللة على المباينة للمراد من لفظ العلم لدى طرفي الخالف. وهذا ال شك هو الذي يفسر 

يغ رد القدرة للعلم عند من يقتصر في رؤيته على زاوية وأفق محجور، غلوا وتكلفا صعوبة وعسر تسو

 ال أصل له وال مستند في الحق والشرع، ونعني هنا خاصة الرؤوس المتعصبة ال لشيء إال لغاية التمايز.

وطبعا فإن اإلدراك حظا درجات، وبالتعلم يتحصل العلم، وبرياضة الفكر وممارسته يرجى تجاوز 

حجر والضيق أفقا بعد أفق، وكل ميسر لما خلق له.ال  

وبخصوص موقف الفالسفة وحلولهم في هاتين المسألتين، العلم والقدم، فالخطأ الشائع في أوساط الفكر 

أن يسند وصف الرأي القول بمعنى الرأي المختص بهذا الفيلسوف أو ذاك، واألمر في واقع المعيار 
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لك، ألننا كما أشرنا وأثرنا التنبيه واالهتمام، أننا بصدد منتظم من العلمي والحقائقي وضابطه ليس كذ

الحقائق متناسق ومتسق بمتين من بنية الحق وصارم من منطق قانونه. لذلك فالحل الذي ذكر الغزالي في 

بيان الفرق بين العلمين يعتبر أبعد وغير متصل بصلب اإلشكال وحقيقته المتمثلة في التفصيل. وكذلك 

قول أفالطون بسبق الالنتظام قوال خاطئا ال شك؛ ذلك أن الجامع لمجمع حلول هذه التساؤالت يعتبر 

ومتضارب األقوال ومختلفها حقيقة واحدة من شأنها ترتيب الحقائق واألقوال ال على القائلين واألشخاص 

. بل سنجد فيه واآلراء والنزوعات، إنما على هيكلة من القانون الذي لن ترى فيه فطورا وال اختالال

تصويبا يصحح ما نحى به من القول ابن رشد في استشهاده بقوله تعالى:}وهو الذي خلق السماوات 

(، قال ابن رشد:7واألرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء{)هود  

>يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزمانا قبل هذا الزمان، أعني المقترن 

بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركة الفلك؛ وقوله تعالى:}يوم تبدل األرض غير األرض 

( يقتضي أيضا بظاهره أن وجودا ثانيا بعد هذا الوجود؛ وقوله تعالى:}ثم استوى 41والسماوات{)إبراهيم

( يقتضي بظاهره أن السماوات خلقت من شيء<11إلى السماء وهي دخان{)فصلت  

هللا تعالى، وهذا كالمه لم يزل محفوظا بإذن هللا تعالى حجة على قصور المتفلسفة  لكن ابن سينا رحمه

:255ودحضا دامغا الفتراء المتقولة، هذا كالمه شاهدا لعلهم يستعتبون  
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>ونسبة  فقوله هاهنا رحمه هللا وأثابه ووالديه خير الثواب، قوله هاهنا لمن كان له قلب )بمعنى عقل(:

.زمان . . . فقد صح أن الزمان قبل القسر.< واضح في معلولية الزمانوليس في الما مع الزمان   
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فاصل الخالقية وسبق العلة -6  

سواء لما انبهم لدى ابن رشد والغزالي وأفالطون وغيرهم، هاهنا وكذلك بشأن الصفات الحل الجامع و

بمفاهيم ومعاني العنصر والهيولى، والعلم والذات والقدم، وإشكال الصورة المرتبط والمحدد على التبع 

وما تعلق بهذا من اختالف في دقيق ومشكل حقيقة ومدلول ألفاظها، الحل الجامع يتم ويكفل على أساس 

 معطيين وأصلين من الكتاب والسنة، اآلية من قوله تعالى:

ا }ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق وأجل مسمى' والذين كفروا عما أنذرو

(2معرضون'{)األحقاف  

 وحديث عبادة بن الصامت رضي هللا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

))إن أول ما خلق هللا القلم، فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن إلى 

المنتخبة من مشكاة األبد(( رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب إسنادا. وجاء في حاشية األبواب 

 المصابيح:

(: حديث غريب 20/33>هذا معنى قول الترمذي، أي: حديث غريب إسنادا، وأما لفظه فقال في )القدر()

( من هذا الوجه وقال: حديث حسن غريب. وال تناقض 2/232من هذا الوجه. وأخرجه في )التفسير()

علته عبد الواحد بن سليم وهو ضعيف، بين القولين، فاالستغراب إنما هي بالنظر في هذا الوجه، و

والتحسين هو باعتبار أنه لم ينفرد به، وهو رواه عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة بن 

( من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة ويزيد بن أبي حبيب، 5/317الصامت: حدثني أبي، فأخرجه أحمد )

، 4700بن الصامت، رواه أبو داود، ورقم الحديث كالهما عن الوليد به. وله طرق أخرى عن عبادة 

256فالحديث صحيح بال ريب<  

 فهذا ال مرية بالحق الحكم الصحيح تحقيقا مصدقا لما أنزل من الوحي والكتاب من قبلنا:

}ما كان حديثا يفترى' ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 

(111يؤمنون'{)يوسف  

                                                           
باب اإليمان بالقدر -نفس المصدر 
256  
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  عليه وسلم بما فحواه:ولقوله صلى هللا

 ))أال إني أوتيت القرآن ومثله معه((

رحمه -وأمكن على الجواز إلى حد بعيد اختزال هذا الوصل بما عرضه الشهرستاني في ذكره لطاليس 

أحد السبعة أساطين الحكمة في اليونان:-هللا تعالى رب العالمين وكتبه ممن سبقنا باإليمان فيمن قبلنا  

ة في السفر األول منها:>وقال في التورا  

إن مبدأ الخلق هو جوهر خلقه هللا تعالى ثم نظر إليه نظرة الهيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء، ثم ثار من 

الماء بخار مثل الدخان، فخلق منه السماوات، وظهر على وجه الماء زبد مثل زبد البحر فخلق منه 

 األرض، ثم أرساها بالجبال.

تلقى مذهبه من هذه المشكاة النبوية.وكأن طاليس الملطي إنما   

والذي أثبته من العنصر األول الذي هو منبع الصور شديد الشبه باللوح المحفوظ المذكور في الكتب 

اإللهية، إذ فيه جميع أحكام المعلومات وصور جميع الموجودات، والخبر عن الكائنات، والماء على 

(<7لعرش }وكان عرشه على الماء{)هودالقول الثاني شديد الشبه بالماء الذي عليه ا  

هكذا فإذا كان القلم مخلوقا هو الكاتب للوح المحفوظ الموافق للتعبير الغالب بالعنصر، وإذا كانت 

الكتابة بالحق، فالقلم هو نسقه وهو الموافق للعقل األول، والزمن ضمن جهات الخلق وأبعاده، ولكنه 

بالعزة والعلو فوق الزمن، ليس فيه لجهات البعد والقبل ضمنه هو مع الخلق كله من الحق المتواجد 

معنى وال كينونة وال حقيقة؛ فالحق مثله مثل النور ال يتحلل إال بعد خرق الواسط العازل والفاصل 

.للحدوث، والذي يتم معه االنتقال الحدوثي العوالمي من العنصر إلى الهيولى  

الجالل واإلكرام والعزة والجبروت نور السماوات  الفاصل بين الخالق سبحانه وتعالى ذي ذلك وإن

واألرض وبين خلق القلم واللوح المحفوظ إنما هو فاصل الخالقية، وإنه لفاصل عظيم، والسبق سبق 

العلة؛ وكل ذلك سابق لحدوث وخلق الزمان وجريانه؛ وذلكم هو التوضيح الجلي الساطع لمعنى القدم 

الحق وأجل مسمى، وانتظام الخلق ألنه من أصله بالحق والحق وخلق السماوات واألرض وما بينهما ب

 أساسه الحكمة والنظام.

وبالطبع هنا ترد كل اإلشكاالت السابقة للعلم والصفات والقدرة وغيرها، ويتم إزاحة االلتباس وعدم الفهم 

لعليم الحكيم.لها، ووصلها ببعضها البعض، ذلك أن هللا هو الحق والحق ال يتجزأ، وهو سبحانه وتعالى ا  
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: إثبات ابن سينا رحمه هللا للبعث والمعادفقه حقيقة التفصيل شرط مصداقية التأويل -2  

 وإذا تقرر وعلم بميزان الحق أن مسألتي العلم والقدم مردهما والحل فيهما يرجع إلى أمر علمي بحث هو

ذلك ليس فيه مثقال ذرة وال ، وأن الحق في قانون التفصيل الحقائقي والكينوناتي على مستوى اإلدراك

فمنازل القمر ووصل مواضع النجوم ال حظ فيها للمذهبية والرأي،  ضع للقول المذهبي وال للرأي.مو

فشأن مسألة المعاد ليس كذلك، إذ تستوجب شروطا وإطارا معينا لها يجمع بين المصداقية في القول 

شرطين هو الكفيل برفع وإزاحة الطيف ولزوما شرط ورود التأويل. والجمع بين هذين ال ،وشرعيته

 الكثير من االختالف والتعارض.

إن أول ما يتحتم اعتماده للحد وتضييق إمكانات الجدال هو المسطرة والحكم األعلى الذي ال ينبغي تقديم 

أنه اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم  هو أن اإليمان معرف في الحق ومحددالقول بين يديه، و

آلخر والقدر خيره وشره؛ وهذا ما سطر عليه  ابن رشد رحمه هللا في ذكره األصول التي ال يمكن ا

وقد أجملها في ثالثة أصول: ؛إنكارها أو تأويلها تأويال يفضي إلى إنكارها  

-سبحانه وتعالى–اإلقرار بوجود هللا  -1  

اإلقرار بالنبوات. -2  

اإلقرار بالسعادة والشقاء األخرويين. -3  

فهذا حق له  -ألنه من أهل البرهان-فمن أنكر أصال منها كان كافرا، ومن أقر بها واجتهد في تفسيرها

وواجب عليه، أما من هم ليسوا من أهل البرهان فقد تلطف هللا وضرب لهم األمثال، فما عليهم سوى 

257التصديق بتلك األمثال<  

ة التأويل.إذن تصبح المسألة كلها بعد شرط اإليمان منحصرة في مسأل  

بيد أنه هاهنا بالضبط، وبغير قيد مانع لمطلق التأويل، يكمن موضع ومصدر الجدل بغير الحق، ألن 

هو دون درجة التناسب  ،أو بمعنى أكثر سدادا ،امتالك شرط وحقيقة االنتماء ألهل البرهان ليس كافيا

اعدة علمية حقة تامة الهيمنة فال يمكن أن يؤسس تأويل على غير ق الكافل لشرعية ومصداقية التأويل؛

                                                           
المقدمة التحليلية لفصل المقال في إصداره المشار إليه 
257  
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الفقهية والتفسيرية لما دون درجة موضوع التأويل، إذ بتناسقه االمتدادي لها يكون له كفل صدق القاعدة 

 واألساس.

ويجدر تنبيها اإلشارة كون لفظ )األمثال( أعاله الوارد سياقا مقابل أهل البرهان، والحمولة التصورية 

ا على الداللة التي ينبغي إسنادها لسانا وتصورا إدراكيا وفلسفيا لبيان والمعنوية له، ليس سليما وفاق

 القرآن العظيم بخصوص وصف أحوال المعاد؛ وهذا ما سيأتي بيانه.

التي بها ينتظم مجموع  ،أما القاعدة شرط مصداقية التأويل وشرعيته فهي ليست إال فقه حقيقة التفصيل

الذات والعلم والقدم. وبناء عليه فابن سينا رحمه هللا كممثل حقائق وخطاب الوحي المبين في الصفات و

الذي قال بشأنه ابن تيمية إنه لم يبلغه أحد من قبله وال لحقه  -ه وصنفه الفقهي والمعرفيلمستواه وضرب

التأصيل البياني وفي تأويله الذي هو في حقيقته أو يفضل ويستحسن تسميته تمييزا وتنبيها ب -فيه من بعده

فابن سينا في  يل للحقائق المعبر عنه في البيان؛ألنه متصل بأعلى درجات التفصيل والتأصابي، والخط

هذا أو ذلك كله لم يخرج عن إطار وبناء الميزان الذي به تدور األرض حول الشمس وتستحيل طاقة 

.الشمس غذاء للشجر والنبات  

النسبية للغة، ليس فقط نسبة للفرد في وهنا كذلك يفرض الفقه اللغوي نفسه بقوة فيما يخص التمثالت 

العالقة باألساس اإلنباتي األول لمفردات المعجم، فهي وإن كانت موحدة في المعاجم فصورها ليست 

متطابقة في اإلدراكات والفضاءات اإليحائية والداللية لألنفس المختلفة واألشخاص؛ فلكل منها في كل 

وداللتها، تربتها الظرفية والنفسية، التي بنسيجها كان  نفس تربة تصورية، هي التي تعطيها صورتها

أنبت اللفظ وشكل عنصره المعجمي الدائم، إال أن يحصل التسديد والتصحيح على أنحاء تكاملية دقيقة مع 

االستعماالت والسياقات العملية، في الواقع والتعبير، إذا كان تصورها األول مخالفا على غير مسافة 

ي الداللة والصورة، تعيق حتما شرط التعبير والتواصل.مقاربة ومقبولة ف  

قلنا بأن هنا تطرح قضية النسبية ال على مستوى الفرد، بل االستعمال العام الشائع والمعنى المراد في 

شيوع االستعمال والبيان، وذلك ما يخص لفظ )التأويل(، فقد مثل أو هو يمثل من حقيقة وجهة داللته 

وطبعا  -على صعيد ومستوى العلماء، يمثل دليل إمكان اإلجماع العملي على الخطإالمعتبر بها، وحتى 

وإن كان   -حتى ال يغرض المتربصون الخطأ ليس يعني الضاللة التي ال تحصل إال بعد العلم والبينة

ذلك من المعيار الفقهي بخصوص األحكام واالجتهاد وبشروطه عمال شرعيا صحيحا، أي في مسلك 

نتاج الفقهي للحكم.المصدر واإل  
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هي  ،بل أيضا على مستوى العلماء غالبهم ،إن الداللة الشائعة المستعملة ال على مستوى عامة الناس

، ولذلك أو فالتأويل هو األصل وهو الحقيقة بعينهاداللة الفهم والتفسير على أساسه، واألمر غير ذلك؛ 

ات صريح الداللة على الرد المتعدي ب)إلى( كما من مقتضاه لم يأت في القرآن إال مفردا، وجاء في سياق

في قوله سبحانه وتعالى:}يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم' فإن تنازعتم 

في شيء فردوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر' ذلك خير وأحسن 

(..51تأويال'{)النساء  

وبه  هي حقيقته وكنهه في الحق ومعناه. لزم إضافته واعتباره ليعلم ما شروط التأويل ومافهذا الضابط 

كان الشرط األساسي والقاعدة المعرفية والفقهية المتوافقة مع الحق والعقل بما هو موافق مع ميزان 

م قانونا يق العلالذي جعله هللا سبحانه وتعالى الخال ،والحساب والنظام ،والحياة والفكر ،السماء واألرض

 لألشياء، كان ضروريا والزما لمشروعية ومصداقية مسعى التأويل وإدالء القول بشأنه.

 

أو قول فالن من  ،ال رأيا لعالم انفرد به ،اآلن وقد علمنا هذا الحق في األساس من الشروط والضوابط

الحكيم:الناس قوال رآه من عنديته، ولكن بشرعة الحق وائتمارا تبعا ألمره العلي   

}يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء بالقسط' وال يجرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا' اعدلوا هو 

(.2أقرب للتقوى' واتقوا هللا' إن هللا خبير بما تعملون'{)المائدة  

بن سينا من بعد هذا األساس من العلم المبين والقاعدة من الحق والقسطاس المستقيم، لننظر إلى كالم ا

ولفظه من القول أكان ما يدعيه وادعاه خصومه بخصوص البعث والمعاد وما اتصل به، حقيقة ومطابقا 

لكالمه وعين لفظه، أم هو قبيل ما صنعوا في مسألتي العلم والصفات مما حقيقته التعصب محض 

مما  ،لشيوخالتعصب والشنآن الذي يعمي ويصم، فال تراهم يلوون على شيء إال التعصب للمذهب وا

فينتج عنه حتما قصور التفكير وضيق األفق..؟ ،يحجر على الرؤية ويذهب سعة ونور البصيرة  

سنقتصر على ما يفي االستدالل مما أثبته ونقله عنه الشهرستاني ممثال مختزال لمناحي قوله، وهي كما 

جود هيكلي نظري سطرنا عليه وأكدناه على أساس واحد ومنظار علمي ومعرفي وحقائقي واحد، له و

وعلمي كامل وتام المصداقية في ميزان المعايير العلمية الحقة العليا، والتي أحد عناصر تمثيلها العارف 

والعالم الحكيم طاليس في الذات والصفات، والعارف العالم الحكيم فيثاغورس في البنية الهيكلية للوجود، 

فكر أوروبا والغرب، الذي نسقه األبرز وروحه هذه الهيكلة التي عليها امتد وانبنى هيكل عمران و
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التصور التوحيدي المتوافق والمتناغم لكل ظواهر الطبيعة وقوانين مختلف المناحي والحقول، والذي مثل 

فيه المعلم الممتد التصور الوحدوي والتناظري للكون عند الفيلسوف الحق والعالم الفلكي الكبير البولوني 

القرن السادس عشر، الذي كان عمله امتدادا تفكيريا علميا لمن قبله، خاصة  كبلر، المتوفى في منتصف

 مشايخ علم التفكر في بنية خلق هللا تعالى، عارفي وحكماء اليونان..

إذن فالذي نسعى جادين للتأكيد عليه وترسيخه هو أن أقوال ابن سينا رحمه هللا لم تكن بدعا من القول 

قبلها، وال كانت رأيا فرادة من القول خاصة بصاحبها، لقد كانت ضمن  أتت منفصلة عما بين يديها وما

إطار ومرجع قائم من العلم، راسخ في الحق رسوخ نعمة هللا العزيز الوهاب في البريئة السمع واألبصار 

 واألفئدة، وال يضير الحق العميان والجهل ووأد العقول بادعاء االتباع وما هو باتباع؛ إنه بناء له بالحق

صدق العلمية ومشروعيته، وهاكم إشهادا حجة ليقطع دابر التقليد المذموم وظلم الناس بغير الحق، هاكم 

 مما ينقل عن ابن سينا يرحمه هللا من القول:

>..ويتقرر عنده )أي عند اإلنسان أو نفس اإلنسان( هيئة الكل ونسب أجزائه بعضها إلى بعض، والنظام 

قصى الموجودات الواقعة في ترتيبه، ويتصور العناية وكيفيتها، ويتحقق أن اآلخذ من المبدإ األول إلى أ

الذات المتقدمة للكل أي وجود يخصها، وأية وحدة تخصها، وأنها كيف تعرف حتى ال يلحقها تكثر بوجه، 

وكيف ترتيب نسب الموجودات إليها. وكلما ازداد استبصارا ازداد للسعادة استعدادا، وكأنه ليس يتبرأ 

نسان من هذا العالم وعالئقه إال أن يكون قد أكد العالقة مع ذلك العالم، فصار له شوق وعشق إال ما اإل

هناك يصده عن االلتفات إلى ما خلفه جملة. ثم إن النفوس والقوى الساذجة التي لم تكتسب هذا الشوق 

حيحة إقناعية وال تصورت هذه التصورات، فإن كانت بقيت على ساذجيتها واستقرت فيها هيئات ص

وملكات حسنة خلقية سعدت بحسب ما اكتسبت. أما إذا كان األمر بالضد من ذلك أو حصلت أوائل الملكة 

العلمية وحصل لها شوق قد تبع رأيا مكتسبا إلى كمال حالها فصدها عن ذلك عائق مضاد فقد يبقى الشقاء 

وإما معاندون متعصبون آلراء فاسدة  األبدي. وهؤالء إما مقصرون في السعي لتحصيل الكمال اإلنساني،

مضادة لآلراء الحقيقية؛ والجاحدون أسوأ حاال. والنفوس البله أدنى من الخالص على مثل ما يخاطب به 

العامة، ولو لم يكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فوقهم، ال كمال فتسعد تلك السعادة، وال عدم كمال 

النفسانية متوجهة نحو األسفل، منجذبة إلى األجسام؛ وال بد لها من  فتشقى تلك الشقاوة؛ بل جميع هيئاتهم

 تخيل، وال بد للتخيل من أجسام..

قال: فال بد لها من أجرام سماوية تقوم بها القوة المتخيلة؛ فتشاهد ما قيل لها في الدنيا من أحوال القبر 

قاب المصور لهم في الدنيا وتقاسيه، والبعث والخيرات األخروية. وتكون األنفس الرديئة أيضا تشاهد الع
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فإن الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسية، بل تزداد تأثيرا كما تشاهد في المنام. وهذه السعادة 

 والشقاوة بالقياس إلى األنفس الخسيسة.

. أما األنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه األحوال وتتصل لكمالها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية

ولو كان بقي فيها أثر من ذلك، اعتقادي أو خلقي، تأذت به وتخلفت عن درجة عليين إلى أن ينفسخ 

 عنها<

 

إن من يقول من بعد قول ابن سينا هذا أنه رحمه هللا ينكر البعث والمعاد فهو كاذب بين كذبه. إن مادتي 

ار قانونيا للنص استقالال عن الشقاوة والسعادة هنا من حيث الداللة هما على اإلقرار بالبعث اعتب

مصدره؛ ذلك أن الخلق العلمي وشرط خلة التقوى وورع اإليمان يحجز ويعقل من أن يكون االتهام ابتداء 

عن حكم مسبق أو شنآن في حق رجل مؤمن محققا لإلسالم؛ ثم إن النص والقول الذي صدر عنه إذا 

دناه على أحسن التوافق وأكمل البيان لما نتلوه نظرنا إليه بعينين ال واحدة، عين التعصب والشنآن، وج

في القرآن العظيم كتاب هللا العزيز الحكيم، الغني الحميد الذي يأمر بالعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء 

 والمنكر والبغي، ومن البغي أن تفتري على الناس الكذب وتِقولَهم ما لم يقولوا.

المبين متعلقه حقيقتان كبريتان في اإليمان وارتباط وصلة  والتوافق هنا مع ما نزل من الحق والقرآن

 المعاد والثواب بالعمل ، والعلم بتمايز النشأتين والدارين.

 أما الحقيقة األولى فهي ما نزل من الحق في قوله عز وجل:

(2}قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها'{)الشمس  

 وأما الثانية فقوله المجيد:

(41غير األرض والسماوات'{)إبراهيم}يوم تبدل األرض   

 وقوله سبحانه وهو العزيز الحكيم:

-43}نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما ال تعلمون'{)الواقعة

44)  
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عل ثم كيف إذا وجدنا دليال دفاعا قويا عن ابن سينا وبينة قاصمة حاسمة؛ ويأبى الحق إال أن يكون ويج

 للمظلوم من لدنه نصيرا وظهيرا..

يقول ابن تيمية رحمه هللا، وهو كما يعلم الشيخ البن قيم الجوزية الذي رأينا منه ما رأينا من تحامل 

وموقف من القول مناوئ للحسين ابن سينا رحمه هللا، يقول ابن تيمية في كتابه )التفسير الكبير( تحت ما 

م(:جعله عنوانا فرعيا ب)أنواع الكال  

 >وذلك أن الكالم نوعان:

إنشاء في األمر وإخبار. فتأويل األمر هو نفس الفعل المأمور به، كما قال من قال من السلف: إن السنة 

تأويل األمر. قالت عائشة رضي هللا عنها: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول في ركوعه 

أخرجه ابن ماجة والبخاري وأبو داود –ل القرآن وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأو

تعني قوله }فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا{. -والنسائي وأحمد بن حنبل  

 وأما اإلخبار فتأويله عين المخبر به إذا وقع، ليس تأويله فهم معناه.

تعالى:}ولقد جئناهم بكتاب فصلناه وقد جاء اسم )التأويل( في القرآن في غير موضع وهذا معناه؛ قال هللا 

على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون' هل ينظرون إال تأويله' يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 

(53-52جاءت رسل ربنا بالحق'{)األعراف  

 فقد أخبر أنه فصل الكتاب، وتفصيله بيانه وتمييزه بحيث ال يشتبه، ثم قال}هل ينظرون{ أي }ينظرون إال

تأويله' يوم يأتي تأويله{ إلى آخر اآلية، وإنما مجيء ذلك ما أخبر القرآن به بوقوعه من القيامة 

وأشراطها، كالدابة وياجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ومجيء ربك والملك صفا صفا، وما 

فحينئذ يقولون: في اآلخرة من الصحف والموازين، والجنة والنار، وأنواع النعيم والعذاب، وغير ذلك؛  

}قد جاءت رسل ربنا بالحق' فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا 

(.53نعمل'{)األعراف  

 وهذا القدر الذي أخبر به القرآن من هذه األمور ال يعلم وقته وقدره وصفته إال هللا، فإن هللا يقول:

( 17}فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{)السجدة  

 ويقول:
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 أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر.

وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إال األسماء، فإن هللا قد أخبر أن في الجنة خمرا ولبنا وماء 

، بل بينهما تباين وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك، ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه

عظيم مع التشابه كما في قوله}وأتوا به متشابها{على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله، فأشبه 

اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق من بعض الوجوه، فنحن نعلمها إذا 

، ولكن لتلك الحقائق خاصية ال ندركها في الدنيا وال خوطبنا بتلك األسماء من جهة القدر المشترك بينهما

سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه، وتلك الحقائق على ما هي عليه هي 

258تأويل ما أخبر هللا به<  

المه ثم إن ابن سينا رحمه هللا ووالديه ومن سبقنا باإليمان، قد فصل القول في هذا تفصيال، إذ جعل جل ك

في فصل "فروع العلم اإللهي" من كتابه "تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات"، جعله في ذلك مما ال 

شبهة قراءة أو استعصاء وعسر فهم إال على من به سفه عقلي أو من قوم مضلين  يبقى معه لبس أو

 عمين:

                                                           
التفسير الكبير -ابن تيمية 
258  
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259ما صح وقصر عنه من معرفة.<  

فيه: العبارة، أمكن رصد حقائق ثالثلي فهاهنا كالم أبي علي واضح المعنى ج  

تقرير الجزاء األخروي حقيقة مثبتة، القصر على الروح فيه هو في سياق الخطاب الجدلي، كما أثر  -1

فأجابه علي كرم هللا  أيت إن لم يكن هناك بعث وال جزاء؟: أرقال له رجل عن علي رضي هللا عنه حين

ضي هللا عنه جدال وحكمة في الخطاب. فكذلك قول ابن وجهه أن إذا كان كذلك نجوت ونجونا، قاله ر

سينا رحمه هللا في مقوله األول بالقصر على الروح جدال لتقرير وإثبات البعث في قلب المخاطب. وذلك 

 ما يؤكده وتوجهه الحقيقتان التاليتان:

تقرير البعث بالروح والبدن نصا وخبرا ال يعتريه إمكان النقض إطالقا. -2  

النظر العقلي كأمر بديهي أصال لملكة التفكر والبيان اإلنسانيين من بعد التصديق في السعادة إمكان  -3

يفي به إال ما جاء به الخبر في القرآن أو حديث رسول  الروحانية، وأما البدنية فالشأن فيه التوقف، ليس

  هللا صلى هللا عليه وسلم.

والسعادة والشقاوة، هذا التصور عند ابن سينا رحمه هللا إذن فالتصور الحامل ألحوال القبر والنشور، 

هو ذاته عين التصور عند ابن عباس رضي هللا عنه ولم يعد عنه وهو هو الذي قال به ابن تيمية 

. إذن فال حيا هللا المقلدة وال جعل لقلوبهم التي أماتها ووأدها التقليد المنافي لحكمة نعمة األفئدة رحمه هللا

لها نورا. ال جعل هللا  

 

للوجود ةالجذريالرد إلى الحقيقة التأويل  -8  

الماهية  وال شك أننا هنا نستبين الصلة الشرطية القاعدية األولى وحقيقة ووضوح المعنى التأصيلي ألن

. وهذه النقطة والدرجة في سلم اإلدراك هي بالذات التي الزالت الفلسفة الغربية في الواصلة هي التفصيل

سقفها األعلى المعاصر وفي شخص فالسفتها وأساتذة الفلسفة مثل جون سيريل، وفي آخر ما بلغ من ذلك 

                                                           
 -دار العرب للبستاني القاهرة -الطبعة الثالثة -تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات :تأليف الرئيس أبي علي الحسين بن عبد هللا بن سينا 

118..110ص  pdf259  
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إدراكيا كما ورد في إنتاجه الحديث )مدخل موجز للعقل(، الزال أمرها مستشكال، وطبعا فإن التعليل ليس 

بحتا، وإنما الخلفية األخالقية واالعتقادية المؤولة هنا للعامل ذي الصفة االبستمولوجية، لها نصيب في 

 الثابت المقاوماتي الذي ينال من موضوعية ومنحى القول والتفكير.

ألهمية هذه النقطة وقيمتها العلمية الحاسمة بخصوص هذا السجال الذي أكثره رهين المدى العلمي 

لمعرفي وال عالقة له بالمذهبية، ألن مصداقية هذه األخيرة ومعناها ال يتم إال بعد حصول الشرط وا

العلمي أي تحققه؛ من أجل ذلك، ولعلنا نضيف لحججنا السابقة مزيدا من الوضوح، ولينجلي ويتضح 

ي الصفات، الوصف العلمي واإلدراكي لمجموع وكل اإلشكاالت التي ذكرناها وعرضنا لها منذ الحديث ف

وليحصل أيضا ويفهم معنى التفصيل وحقيقته القانونية، سنسوق من أقوال سيريل ما يفي بهذا الخصوص 

 المقصد الغاية.

 يقول الفيلسوف وأستاذ الفلسفة سيريل:

>الرأي في اإلدراك الذي لخصته )لخصه بالتماس الحواسي للعالم الخارجي( منذ لحظات هو نوع من 

< وفي بعض األحيان >الواقعية الساذجة<.>الواقعية المباشرة  

أعني  -أنهم-معظم الفالسفة في تاريخ هذا الموضوع مقتنعون أن هذا الرأي كاذب. إنهم يعتقدون >وب

فالسفة عظاما مثل ديكارت ولوك وباركلي وهيوم وكانط< أننا ال نرى العالم الحقيقي، ال نرى أشياء 

إنما  -العالم الحقيقي. إن كل ما ندركه في الواقع مباشرةوحاالت واقعية موجودة بصورة مستقلة في 

هو تجاربنا الباطنية الشخصية. -ندركه من دون توسط عمليات استنتاجية  

 في القرون الماضية عبر الفالسفة عامة عن هذه النقطة بالقول:

بير عن >ال نرى أشياء مادية، نرى معطيات حسية فقط، بعض األلفاظ السابقة التي استعملت للتع

كانط،. ولكن إذا تساءلنا: ما هو -هيوم، )تمثيالت(-لوك، )انطباعات(-المعطيات الحسية كانت )أفكار(

 الشيء المباشر للفعل اإلدراكي بالمعنى الحرفي، الدقيق، الفلسفي؟

ية كان التقليد يقول تقريبا دائما إن األشياء المباشرة لألفعال اإلدراكية ليست تعبيرات تسمي أشياء ماد

 موجودة بصورة مستقلة، ولكن تعبيرات تسمي تجاربنا الباطنية، معطياتنا الحسية<

هذا عرض تاريخي جد مختزل لإلشكال، ومسار نقطته يمثل في تفرعاته من بعد تعريفات المعطيات 

 -الحسية والواقعية اإلدراكية والمباشرة والساذجة في التعابير، الحلول المنطبقة بألفاظ )االنطباعات



335 
 

األفكار(. وبديهي أن يكون فيلسوفنا جون سيريل بحكم خلفيته المرجعياتية على غير ما يراه  -التمثيالت

فالتأويل الرد إلى الحقيقة وطبعا مؤولي الوجود. هؤالء الذين أمكن، بل وحق وصفهم وتسميتهم، ب

الحق الصادر عنه  الجذرية للوجود، ورغم التعابير المختلفة للوحته كما عند أفالطون وغيره، فهي

وما أظن خصوم المؤولين، الوجود كما هو تقديرا ونظاما وحسابا، وتعبيره الشرعي )اللوح المحفوظ(. 

وخاصة أولي النسق اإلدراكية المناسبة يجهلون هذا؛ ولكنه الجحود استكبارا وعلوا ونفورا، وما يزيدهم 

مناحي الطبيعية األولية للعقل العلمي، ما هذا الكبر الزائف المتضح مخالفته للموضوعية وإخالله بال

يزيدهم ذلك إال ضيقا وعنتا وتناقضا داخليا، تبرز مظاهره إلى السطح من حين آلخر، بالرغم من كل ما 

يكتمونه من الحق وهم يعلمون. ولنسمع هنا أو لننظر إلى هذا العذاب والعنت المأساة، الذي تلمسه وتجده 

امنا في تأوهات أنفسهم المنفصمة والبنية العميقة لتعابيرهم.. لنسمع لهذه حقيقة مشفقة ووجودا معذبا، ك

الكلمات المعبرة عن مأساة فلسفية لنفس مستنكفة عن الحق، ال يزيدها جحودها إال عذابا وشقاء..هذه 

 كلمات لجون سيريل يستهل فقرة ما أسماه ب)دحض نظرية المعطيات الحسية(:

كير في اإلدراك بأجمعها تعاني سوء فهم، كما قلت سابقا، أظن أنها أكثر >أظن أن هذه الطريقة في التف

النظريات كارثية في تاريخ الفلسفة خالل األربعة قرون الماضية، لماذا؟ ألنها تضع عقبات مستحيلة أمام 

ة تفسير صحيح للعالم الحقيقي من قبل الكائنات اإلنسانية والحيوانات األخرى. تؤدي تقريبا بصورة حتمي

من ديكارت ولوك إلى باركلي وهيوم. ومن هناك إلى كانط. وتتأزم األمور بصورة سيئة فعال عندما 

ينتقل التقليد إلى هيجل والمثالية المطلقة، فكرة تمحيصها نقديا بصورة كاملة مرة أخرى يبعث فَي شعورا 

هذا الكتاب إذا لم أحاول باالكتئاب العميق. ولكن سوف ال أنجز عملي الذي وعدتكم به بل سوف أنجزه ب

 اإلجابة عنها بالتفصيل فلنبتدئ<

وإن بالغة وسيمياء الواقع النفسي ليس يعبر عنه أكثر من كون هذا الكالم التسويفي ليس في بدء فصول 

الكتاب وإنه ياللمأساة والمفارقة هو كالم يلفظ به صاحبه في الفصل ما قبل األخير من الكتاب. فانظر إلى 

نه وبين تقرير ظاهرية الوجود وظواهره الحسية والمادية؛ إنه ما عبر عنه في أكثر من ما يحول بي

موضع من كتابه كما هو في نهاية الفصل الرابع إذ يصرح ويبوح بثقل ما تحمله نفسه من عذاب 

 االنفصام رغما عنها، ويا لذروة العذاب والمأساة:

نفوسنا ممكن منطقيا، على الرغم من أنني ال أعتقد >القول إنه عندما تندثر أجسادنا سوف يستمر وجود 

 أنه محتمل<

أما إنه اتباع الهوى ونأي عن الفلسفة بعيد، وهل الفلسفة الحق إال تفكر على هدي المنطق وناموس 

 الكون. ويا حسرة على الكافرين الذين يتبعون الظن وما تهوى األنفس.
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منين فشأنه إيمان مثبت يثبته ويكفله تقريرا وداللة قوله برد لكن ابن سينا رحمنا هللا وإياه ووالدينا والمؤ

 الوجود إلى مبدئه وجذره مما يعبر عنه علميا ومعرفيا بالتأويل.

فيستخلص إذن ويستنبط من جهة المعيارية الفقهية والقانونية، أن الجهل والحكم على األمور من شنآن 

مقتضياته وفي قريب آفاقه وبعيدها، بل سرعان ما  في المواقف، ال يرجى وال حق له أن يوافق الحق في

 يدحض باطله ويزاح عن أن يؤخذ به أو يقبل خطؤه وفساد حكمه.

 

المسار الحضاري األقوم للبشرية ،ابن سينا إعجاز علمي للحضارة اإلسالمية -9  

 يقول دكتور بول غليوني:

ذياع شهرتهما شرقا وغربا، فإن > ومع صيت الرازي وعبقريته، ومع براعة المجوسي وعلمه، ومع 

العمالق الذي سيطر على الفكر الطبي في البالد العربية وفي الغرب على السواء قرونا طويلة حتى 

القرن السادس عشر، هذا العمالق هو أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا الذي وصلتنا أخباره بفضل 

سينا الشاملة منذ أولي سنه، فقد حفظ القرآن واألدب  تلميذه أبي عبيد الجوزجاني. وقد ظهرت عبقرية ابن

شفي األمير نوح بن المنصور على يديه فسمح له بالتردد على مكتبته وقرأ فيها ما لم يقرأه  وسنه عشر،

260أحد من قبله . . .<  

س ن قول ابن سينا ليس تأويال على ما هو شائع معناه بداللة التفسير المطلق، إنما هو تأصيل جذري أسإ

على الحق ووافق هيكلته القانونية المفسرة والمستوعبة علميا لهيآت الحوادث والظواهر الطبيعية، 

ولحركة ونظام الفلك وكينونة ونمو النبات واإلنسان. وهذه الماهية العلمية المطلقة المجال النطباقها 

علو والسموق، الذي عز بالحق الذي هو روح الوجود وقانونه وناموسه، هو السر في هذه الدرجة من ال

نظيره في تاريخ اإلنسانية قاطبة، علو درجة أقواله ومتعلقها وأفكاره وأفقها، وفي شتى من العلوم ما إن 

مواضيعها ال زالت وبذات اللفظ يقرأ عنها، وتنشر في أخص المجالت العلمية والتعليمية المهتمة بأدق 

 الشأن العلمي الحديث والمعاصر.

                                                           
82ص -سلسلة' أعالم العرب' ابن النفيس -دكتور بول غليوني 
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حسين ابن سينا رحمه هللا في المقالة الرابعة من الطبيعيات التي موضوعها النفس وقواها يقول أبو علي ال

حين وصفه وحديثه عن القوى الباطنة المدركة، وهي قسيم القوة المدركة من خارج في تقسيم القوة 

 المدركة، القسم الثاني إلى جانب القوة المحركة في النفس الحيوانية:

المدركة الحيوانية قوة>بنطاسيا< وهو الحس المشترك، وهي قوة مرتبة في >ثم من القوى الباطنة 

التجويف األول من مقدم الدماغ، تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليه. ثم 

الخيال والصورة، وهي قوة مرتبة في آخر التجويف المقدم من الدماغ، تحفظ ما قبله الحس المشترك من 

اس، ويبقى فيها بعد غيبة المحسوسات. والقوة التي تسمى متخيلة بالقياس إلى النفس الحيوانية، الحو

وتسمى مفكرة بالقياس إلى النفس اإلنسانية؛ فهي قوة مرتبة في التجويف األوسط من الدماغ عند الدودة 

ثم القوة من شأنها أن تركب بعض ما في الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب االختيار. 

الوهمية، وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف األوسط من الدماغ، تدرك المعاني غير المحسوسة الموجودة 

في المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة بأن الذئب مهروب منه، وأن الولد معطوف عليه. ثم القوة 

ا تدركه القوى الوهمية من الحافظة الذاكرة، وهي قوة مرتبة في التجويف المؤخر من الدماغ، تحفظ م

المعاني غير المحسوسة في المحسوسات. ونسبة الحافظة إلى الوهمية كنسبة الخيال إلى الحس المشترك، 

 إال أن ذلك في المعاني وهذا في الصورة<

بالتقييم على المعايير المنهاجية والميتودولوجيا الحالية ال فرق بين العقل التشكيلي  العلمي للخريطة 

يفية للدماغ عند ابن سينا وما هو معتمد في العصر الحديث سواء خريطة فليشينغ أو خريطة الوظ

برودمان إال فارق الدهر وسبق الزمن بزهاء ألف سنة. وإن هذا اإلعجاز الحضاري والتاريخي لإلسالم 

ز على درجة والمسلمين كما يبرزه ابن سينا كواحد من الجم الكثير من رجاالت اإلسالم الكبار وجيل ممي

تميز رجال اليونان وحكمائه. نجد لهذا حقائق وبراهين علمية باهرة ومثيرة إلى حد الذهول وأقصى 

اإلعجاب. ولنسمع أو لننظر إلى هذا اإلمالء التعليمي والتدريسي البن سينا الذي يقول فيه مما سبق سوقه 

 من علمه وقوله:

ر النيرات و أضواؤها كما يقع في المرائي >.. ثم ربما وقع على صقيل الظاهر من السحاب صو

والجدران الثقيلة فيرى ذلك على أحوال مختلفة بحسب اختالف بعدها من النير وقربها، وبعدها من 

المرئي وصفائها وكدورتها، واستوائها ورعشتها، وكثرتها وقلتها، فيرى هالة وقوس قزح، وشموس 

 وشهب<

قول مثير لالنتباه هو االهتمام بالخاصات الدقيقة للظواهر  هذا حديث عن التداخل الموجاتي، لكن أهم

 الطبيعية كقوله وهو يعطي تحديدا وصفيا للصاعقة:
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>.. ولكنها نار لطيفة تنفذ في الثياب واألشياء الرخوة، وتنصدم باألشياء الصلبة كالذهب والحديد، فيذيبه 

كب وال يحرق السير<حتى يذيب الذهب في الكيس وال يحرق الكيس، ويذيب ذهب المرا  

وهذا هو الذي يتكلم فيه ابن سينا معلما أستاذا هو عين المبدإ الفيزيائي الذي استثمر تكنولوجيا في صناعة 

األفران ذات الموجات الدقيقة المستعملة في أقصى ما تطور في القطاعات الصناعية وبلغ تطبيقه حقل 

وم.األفران المنزلية السريعة التي تعرف انتشارا الي  

هكذا يتضح لنا وبصورة واضحة، أن ابن سينا رحمه هللا قد بلغ في العقل بمعايير أعلى السلمات التقييمية 

، وماحاد عن قول الحق السيد محمد رضا غاية ما يرجى لعقل بشري أن يبلغهللعقل والتفكير العلمي، بلغ 

  261الحكيم الحائري حين قال:

 

  :مؤلفاته
ومؤلفاته ابن سينا في الطب والصيدلة هي "القانون" وقد كتبه خالل ارتحاله 

الطويل في ثالثا مدن هي : جر جان والرى وهمدان ويقع في خمسة أبواب هي: 

في كليات الطب واألدوية المفردة ، واألمراض واألمراض الجزئية الظاهرة 

والباطنة في أعضاء اإلنسان واألمراض التي ال تختص بعضو بعينة واألدوية 

المركبة وقد نقل "جيرار الكريمونى" هذه الموسوعة الطبية التاريخية من 

العربية إلى الالتينية في القرن الثاني عشر الميالدي وانتشر كتاب القانون في 

                                                           
-م1881-الطبعة األولى -بيروت -مؤسسة األعلمي للمطبوعات -11ص -لعبقري يتيم وتاريخ حاف -محمد رضا الحكيم الحائري: ابن سينا 

ه1011
261  
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أوروبا وظل يدرس بها في فرنسا في جامعتي مونبلييه ولوفان إلى سنة 
262

 .9569م. وفي بلجيكا في جامعة بر وكسل إلى سنة 9191م

كذلك إيضاحا للسائلين عن قيمة هذا الرجل الجليل العارف باهلل جل الحكيم الحائري  ويقول في حقه 

:263جالله  

 

 

:264ويقول  

                                                           
حقيقة ابن سينا باألدلة ومن واقع فتاوى العلماء  

262  
228-224عبقري يتيم وتاريخ حافل: ص –ابن سينا  
263  

28ص -نفس المصدر 
264  
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باعتبار القصور المرجعياتي للفلسفة الغربية فهو يحقق الهيمنة المجالية ألقصى حدود كذلك و ،من هنا

أبرزها من دون شك هو سؤال القضايا المطروحة في إطارها. والتفكير الفلسفي، ويعطي حلول أهم 

العقل والوعي، إذ نجده موصوال وصال واضحا مستفيضا بالحياة وبالحق الذي قوام وحياة الوجود، وليتم 

وإنه ليكفي مفهوم التقرير البرهاني في التأثير والتشكيل الفاعل المستمر للوعي وللفكر في الوجود. 

ند جون سيريل، كواصل وعقد للوصل بين اإلدراكات والممارسات الفكرية وحاالت الفجوة كما جاء ع

اإلدراك، مما يدل على المسؤولية في القصد التواجدي وتحقق معاني الطاعة والعصيان، واالهتداء 

والضالل، ذات الصبغة األخالقية تبعا لتعبير جون سيريل، وإنما هي الحق المعلل للوجود ذاته، الذي 

لوعي إال أداة ومظهرا له.ليس ا  

 

: حل إشكال الجبر واالختياراإلبداعية الخالقة للرياضيات والقوة التأثيرية الكامنة في الدعاء -01  

إن هذا التأثير الداخلي اآلني والمستمر بين الوعي أو اإلرادة والوجود بكل عوامله ومكوناته وقانونه، 

فاعلة وقانونية في ذات اآلن، هي الحق، وهي المفسرة لما الدال على الماهية المشتركة التي هي مادة 

كما هو معبر عنها حديثا في النظريات  265يعبر عنه بالخاصة اإلبداعية والخلقية أو الخالقة للرياضيات

المعيارية ومبرهنة )نودر(، ليحصل الدليل والحكم الصحيح بأن الوعي والعقل إنما هو نتاج الحياة التي 

.هي بالحق ونتاجه  

                                                           
265 Le pouvoir créateur des mathématiques- LA RECHERCHE- n 215 novembre 1989- Alain Boulot ancien 
élève de l école polytechnique agrégé de philosophie docteur en philosophie maitre de conférences à l’université 

de France-Comite 
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ومقول مبرهنة نودر هو أن لكل تماثل متصل لالكرانجية مركب انحفاظ كمياتي مناسب خالل االنتقال 

 التحولي لهذا المركب، وبيانه كما في الجدول التالي:

 

التماثل                              الكمية المنحفظة   

إزاحة على البعد الزمني         الطاقة   

إزاحة فضائية                    كمية الحركة   

دوران فضائي                   العزم الحركي                                 

 

كما أن داللة الكرانج أو الكرانجية مركب أو نظام فيزيائي ما، تمثل وتساوي فارق الطاقة الحركية 

ركب يعني ثبات قيمته.والطاقة الموضعية؛ والتماثل هنا لالكرانجية الم  

التحليل االبستمولوجي لهذه المبرهنة هو التماثل المبرز للوحدة القانونية على وجوه أو درجات كينونة 

 ووجود مختلفة تماثل قانوني أو وحدة قانونية زمنية ووحدة قانونية فضائية ووحدة قانونية اتجاهاتية.

برهنة هي حقل الميكانيكا، فإن امتداد سريانها في نظرية وإذا كانت المناطات والتجليات األولية لهاته الم

المجاالت، سوف يذهب بها مذهبا عظيما قد يعتبر علما ويافطة كبرى ترفع اإلدراك اإلنساني ومنظاره 

الفلسفي إلى رؤية ال شك أكثر تمكنا وضبطا لبنية الوجود والتجاه ومنحى حقائقه. وهذا من خير ثمرات 

.الكرانج يلي الميكانيكي والعقالني الذي أسسه ووضع رواسي صرحهوحسنات المنحى التحل  

في نظرية المجاالت تعتبر التفاعالت جزيئياتية، أي أنها تتجسد وتتحقق في تبادالت جزيئية مسماة 

بالبوزونات. ولكل قسم أو نوع من القوى بوزوناته الخاصة. هذه البوزونات يمثل دورها االتزاني 

النظريات المعيارية. غير أن المثير مما يستنبط تبعا لشروط الفيزياء الكمية، ولحقيقة واالنحفاظي جوهر 

ومعنى المسافة شبه المنعدمة لمسار التبادل الجزيئاتي في التفاعالت يتم اعتبار سرعة االنتقال ما فوق 

ذا بالضبط ما ؛ وهمما يعني التواجد ما فوق المادي وما فوق الظاهراتية السببية للقوى سرعة الضوء،

كان هدف المنحى المعقلن الذي يزيح االعتبار للقوى في تحديد قانون وحال الظاهرة الفيزيائية كما هو 

.معادلة الكرانجبين في   
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أما النتيجة البديعة الباهرة واالستنباط العظيم ال مرية، فذلك كون هذه التوازنات الشكلية الرياضية 

أحوالها، يتم ليس على مستوى المادة، بل في عالم قانونها، الذي هو المحددة لوجود المادة وظواهرها و

وهذه هي النهاية لمسار القول وما عبر عنه برنار ديسبانيا بالصفة الباطنية  في الواقع قانون الكون.

، وكذلك كونها تجريدها مع درجةالمتناسبة من حيث قوتها التأثيرية والتغييرية للواقع  266للرياضيات

؛ 267ق للفيزياء الكمية ومفهوم الدالة الموجاتية بداللتها على االعتبار الكلياني والوحدة القانونيةأصل الخل

هذا  التحليل، هو الحائل الحقيقي ال ريب دون  لكن حاجز المجال الالئكي المفروض حتى على نهايات

وبما أن هذا القانون هو الحق الذي تقوم عليه السماء واألرض والحياة، وتحديدا أصل الحياة،  االستنباط.

فيحصل وينجلي أن الرياضيات بماهيتها، ماهية الحق، أمكن، بل هي كذلك محققة ومجسدة للخلق، ألنها 

ته البليغة ونصحه وسيط قانون التواجد والحياة. ولهذا أنذر ووجه العالم الفيلسوف جاستون باشالر نذار

األمين إلى الملحدين من الفالسفة والمتشككين معتمدا بالذات على هذه الحقيقة، وأعظم بها آية بينة 

وبرهانا فائقا نوره مهيمنا ألولي البصائر والعرفان؛ و}ما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن هللا' ويجعل 

واألرض وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال  الرجس على الذين ال يعقلون' قل انظروا ماذا في السماوات

. ومنه يتم التقرير بالدليل الفلسفي والعلمي البحت خطأ االعتبار التقابلي بين (101-100يؤمنون'{)يونس

كما هو أو كما حصل من االلتباس عند مالك بن نبي رحمه هللا تعالى  الروح والعقل والجمال واألخالق

. ولعله تأثر في هذا بهرمان دي كيسلنجر، ذلك  268تابه "شروط النهضة"وكان مقوال مكونا واضحا في ك

:269فنلفيه يقول كتابه " صراع األفكار في البالد المستعمرة" أننا سوف نجد بيانا على نقيض هذا في  

                                                           
266 Bernard d’Espagnat – Penser la science ou les enjeux du savoir- La bibliotheque GAUTHIER-
VILLARS- p25 

181..184ص -نفس المصدر  
267  

 -كتاب الدوحة -الناشر وزارة الثقافة والفنون بدولة قطر -ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين -شروط النهضة -انظر : مالك ين نبي 

144-148 -81ص: –صيغة  PDF268  
: 1ط -دار الفكر الجزائر، دار الفكر دمشق -ندوة مالك بن نبي بإشراف -الصراع الفكري في البالد المستعمرة -مالك بن نبي: مشكالت الحضارة 

صيغة -141ص -1884: القاهرة 1ط -م1899 -ه1049 PDF269  
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الكندي رحمه هللا تعالى غير المسبوق على هذا إمام حكماء المسلمين وهنا ليس بد وحقيق أن يذكر شأو 

لرياضي والفلسفي للوجود حين يجعل حقيقة مفهوم الالنهاية في الرياضيات معراجا إلى السماء السلم ا

بتأكيد وتسطير أن كل ما بالفعل والمخلوق والجرم بكلية أبعاده الزمكانية مأسور ومحدد  ،وإلى الحق

عدم صحة قوله بالنهاية، والالنهائي ال يكون إال في اعتبار وفي فضاء ما بالقوة؛ وبالطبع مع خطإ و

بخطإ الباحثين في الطبيعة المعتمدين على الطريقة والمنهج الرياضي. كذلك هذا ما يبين خطأ الغزالي في 

وضعه الرياضيات والمنطق، بل والفطنة والذكاء، جهة العنصر البياني السلبي في مقوله االرتكازي 

 لكتابه 'تهافت الفالسفة'.

كير عند ابن سينا تجده لعمرك سقف الفلسفة اإلنسانية المعاصرة فانظر يرحمك هللا إذا إلى نسق التف

برمتها، وبه يدعى اليوم الجاحدون من أهلها، والحيارى الممتطين جارف موجها مذهبا إلحاديا دينا وثنيا 

نه وتعالى عما يصفون.. وهم ال يبصرون وال يلوون على شيء، به يدعى لشهود أن ال إله إال هللا، سبحا

إال أنهم وجدوا شيوخهم  ،قومه لم يألوا وال يألون يجاسرونه العداء ومنكر الشنآن ليس بدليل نيوهؤالء ب

من ينزل شيخه وأحدا من الناس منزلة العصمة في القول ال  هعلى قول فهم على آثارهم مقتدون، وإن

جرم هو مخالف للحق قد خرج عن المنهاج، وال يشفع له شيء في وزره، فاهلل تعالى الغني الحميد قد 

 حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما.

أثيري للرياضيات، ومن ثم للفكر وإننا نلفي في هذه الحقيقة المعرفية والعلمية، حقيقة التجسيد الخلقي والت

والوعي اإلنساني، ربطا لعقل كل إنسان وحياة كل مخلوق بالحق سبحانه وتعالى؛ وأحسن ما يكون 
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تفسيرا لهذا الوهج والهالة من المعرفة والحق هو ذكر قول ذي الجالل واإلكرام وما نزل من الكتاب 

 والقرآن العظيم:

ره كمشكاة فيها مصباح' المصباح في زجاجة' الزجاجة كأنها كوكب }هللا نور السماوات واألرض' مثل نو

دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار' نور على 

نور' يهدي هللا لنوره من يشاء' ويضرب هللا األمثال للناس' وهللا بكل شيء عليم' في بيوت أذن هللا أن 

ر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام ترفع ويذك

الصالة وإيتاء الزكاة' يخافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من 

به الظمآن ماء حتى إذا فضله' وهللا يرزق من يشاء بغير حساب' والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحس

جاءه لم يجده شيئا ووجد هللا عنده فوفاه حسابه' وهللا سريع الحساب' أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج 

من فوقه موج من فوقه سحاب' ظلمات بعضها فوق بعض' إذا أخرج يده لم يكد يراها' ومن لم يجعل هللا 

ن في السماوات واألرض والطير صافات' كل قد علمه له نورا فما له من نور' ألم تر أن هللا يسبح له م

(41..35صالته وتسبيحه' وهللا عليم بما يفعلون' وهلل ملك السماوات واألرض' وإلى هللا المصير'{)النور  

هذا الوصل والتعلق للوعي والحياة بالعرش والتأثير الفاعل في الكون والوجود هو المفسر والمحلل 

. وال يبقى بعده تعارض المسؤولية الكاملة لإلنسان مع علم كامنة في الدعاءال لحقيقة والقوة الفعلية

هللا تعالى؛ ففي الحق ال قبل وال بعد، وإنما القبل والبعد تفصيل خلقي للحق. وبالقاموس األدق، صلة 

ه تواجد نقاط الحق بالمعنى المكافئ لتبادل اإلشارة المجالية مخترقة لألبعاد كلها ال مسافة فيها. وهنا فق

القلب واإلدراك بأن ال إله إال هللا الحي القيوم، األول واآلخر والظاهر والباطن، كأن ال شيء، وكذلك 

 حقيقة الحق، في الوجود إال هو.

ها هنا بالضبط، على سلم قانون التفصيل، يحل ما استعصى على القوم جميعا من إشكال القدرة والفعل 

ال لما يريد، ال يكون شيء من حوادث الخلق واالستطاعة؛ ففي علو السلم، له ا لخلق واألمر كله، فع 

وأفعال اإلنسان حتى يدبر ويقضى في السماء متنزال تنزيال وسبحان هللا رب العالمين. وبسلم التفصيل 

ذاته، تفصيل الحق عند درجة التكليف وفضائه األرضي، يتلى الحق بإسناد العمل والفعل للمكلف بتمديد 

ملها، أمانة الحق. وأعظم باتساق التوافق هنا باآليات الكريمة وقوله جل جالله:}قال يا أيها األمانة وح

المأل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين' قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 

د إليك طرفك' فلما مقامك وإني عليه لقوي أمين' قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت

رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني آشكر أم أكفر' ومن شكر فلنفسه' ومن كفر فإن ربي 

( وهذه اآليات هي التي استشهد بها الجاحظ رحمه هللا تعالى واسع المغفرة 50..39غني كريم'{)النمل



345 
 

حديثنا، هو اختراق األبعاد  . لكن القوي هاهنا في مقام270والرحمة في سؤال االستطاعة والفعل

األرضية وحقيقة علم الكتاب، وكذلك العلم باإلمكان وبالحقيقة كما يدل عليه سياق الحق في اآليات 

 هاته البينات من القرآن العظيم.

وهذا دليل وبرهان معياري، عضدا وحجة لتحليلنا في نظمته، هو تعيينه صلى هللا عليه وسلم ووصله 

م بين اسم هللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب وآية الكرسي وأول اآليات من سورة آل عليه الصالة والسال

 عمران وفيهما أتى ذكر قوله تعالى:}هللا ال إله إال هو الحي القيوم'{

وهنا كذلك نلفي نور تحية السالم وتأصيل وكنه حقيقتها، وهي في بيانها وجذر هذا البيان تجمع بين 

م هو الحقيقة الوجودية برمتها، وبهذا نتلو قوله سبحانه وتعالى في سورة الدعاء والحياة. فالسال

{.4األنعام:}وهو هللا'{)األنعام  

وبهذا التصور األسمى على معراج التفصيل يتقبل اإلدراك ويفقه بالدليل أن الصدقة تزيح البأس وتزيد 

اإلنسان من حقيقة الفعل التحققي للخلق في العمر، ألن في الحق وعلم هللا تعالى ال قبل وال بعد، وفيه أن 

 واألمر في كل آن، واألرزاق واآلجال والتسخير لمكونات الخلق، كل أولئك بالحق.

هنا وقفت الفلسفة واإلدراك البشري إلى اليوم، وهنا بقانون التفصيل وإدماج بعد الزمان في الحق على ما 

هللا ونوره وهديه العقد الفلسفية كلها. وإن الجامع بيناه بكل وضوح ميسرا لإلدراك ذلال، هنا تحل بحمد 

لها كلها هو سؤال القضاء والقدر، الذي استعصى على اإلدراك اإلنساني وهو غير مبصر بقانون 

التفصيل كما استعصى على اإلدراك الفلسفي حل المفارقة في قراءة أرسطو بين اعتباره ذات القول 

لمعقول، أي العلم والمعلوم، وما يزعمونه من انعزال الخالق سبحانه للنقيضين، عدم المسافة بين العقل وا

 عما يقولون، عن خلقه.

وما يدلك أن اإلدراك الفلسفي لم يتجاوز هذا المستوى أو النقطة بعد إبصاره بهذا القانون، قانون 

هو التفصيل، وخاصة هنا بإدماج الحق وجعله من ذات الحق تفصيال له، من ذات الخلق واألمر، 

التعريف المجمع عليه، وهذا يكفي لجعل اإلجماع فيما ليس فيه نص من غير المتشابه، غير حجة 

بالبرهان، الدليل هو اإلجماع، وكذا قال ابن سينا كون القضاء علم هللا تعالى والقدر تحققه األرضي. لكن 

                                                           
181:  2راجع الحيوان  -148.141ص  -دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -تأليف الدكتور أحمد كمال زكي -الجاحظ: أعالم العرب 
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في الفعل الوجودي، وإنما  الذي يبين الخطأ هنا بقوة وبشكل مقرر هو قول ابن سينا بأن الدعاء ال يؤثر

.271إذا كان مستجابا فإنما وافق ما في علم هللا تعالى  

إنه يلزم لإلدراك أن يصعد بقانون التفصيل حتى تمحي األبعاد كلها إال الحق، فيمحي الزمان، ويصبح 

نا األمر كأن كل نقطة وجودية متصلة بالعرش وباألمر األول للسجود واألمر والنهي والخطاب األول. ه

تحل إشكالية الجبر واالختيار وما أخذ عقول الفرق الكالمية دهرا ولبثوا فيه زمانا طويال. ولألمانة 

الوجودية والتاريخية، يصبح قول أفالطون أو باألحرى إدراكه المصور والمعبر عنه بالمثل وبالظل، ويا 

ل والتصور األقرب من غيره. للمفارقة القول الذي يسخر منه اليوم بعض المنتسبين للفلسفة، هو القو

وإنما المسافة الفاصلة سواء عنده، أي كما يتصورها قارئو وسامعو فلسفته وقوله، هي بحسب إدراكهم 

وبعدهم عن إدراك وإبصار وقابلية هذا اإلدراك لقانون التفصيل، كما هو ظاهر في مفارقة مكوني القول 

كون القدرة علما إلى منتهى التفصيل لتصور  عند أرسطو وكما ظهر في عدم صعود ابن سينا ما بعد

معنى قوله تعالى }الحي القيوم{، وهو ما أشرنا إليه في الجزء الثالث من تذكرة العلماء، في كتاب مفاتيح 

علم الكتاب، من كون كل نقطة بجوار أرنبة أنفنا فيها أو تجتمع فيها السماوات السبع جميعا. وهنا نعود 

لسفية والمقوالت بمفاهيمها إن هي إال تفصيل بحسب األبعاد المعتبرة، فالكون باعتبار لنقول بأن األبنية الف

أبعاده المادية الفيزيائية ال متناهية لكن باعتبار تفصيل على الحق إدماجا لألبعاد كلها فإنما هو كالنقطة 

وبين كل سماء والتي وهللا تعالى بكل شيء محيط وهو معكم أينما كنتم، وإن بين األرض والسماء الدنيا 

 فوقها ما ليس من أبعاد مسافات البشر وقدرته.

وكل هذا وأحسن الحديث وأبلغ صور البيان للحق فيه، قد نزل به الروح األمين على قلب رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم بلسان عربي مبين، في آيات بينات من القرآن العظيم،؛ يقول هللا تعالى:

اوات واألرض' وهو العزيز الحكيم' له ملك السماوات واألرض يحيي ويميت' وهو }سبح هلل ما في السم

على كل شيء قدير' هو األول واآلخر والظاهر والباطن' وهو بكل شيء عليم' هو الذي خلق السماوات 

واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش' يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من 

يعرج فيها' وهو معكم أن ما كنتم' وهللا بما تعملون بصير' له ملك السماوات واألرض' وإلى  السماء وما

(4..1هللا ترجع األمور' يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل' وهو عليم بذات الصدور'{)الحديد  

 على كل شيء قدير }هللا الذي خلق سبع سماوات ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا

(12وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما'{)الطالق  
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هذا قول جامع موجز، ونرجو من هللا تعالى إن علم في ذلك خيرا أن يوفقنا للعودة إلى البناء الفلسفي 

اليوناني اإلسالمي نقدا لمقوالته وقاموسه خاصة على نحو وعمق أكثر، وبإحاطة أوسع. ونظن بل نرى 

ق أن قانون التفصيل والصعود الوجودي للفيلسوف الحق الكندي بمفهوم الالنهاية في بكامل الوثو

الرياضيات، إلى ما فوق الهيولى باعتبارها الفلسفي البياني، هو المفتاح والمعراج الذي تنحل معه كل 

فبالصعود العقد اإلدراكية لإلنسان في سؤال الفلسفة األولى وأسئلة ما وراء الطبيعة والمادة والكون، 

التفصيلي يدرك ويعلم مخلوقية ومحدودية كل ما له صفة البعدية على أي كانت ماهيتها وطبيعتها، 

ومفهوم الالنهاية في الرياضيات بانتقاله من المحدود إلى الالمحدود أو الهيولى إلى ما فوق الهيولى إنما 

بهذه الجلوة واألفق الصاعد للعقل هو وصل قانوني ال على تماس رفيع، بل برزخا عليا حكيما بالحق، و

تندثر أغاليط التماوجات الدجلية لمفاهيم وأشباه مفاهيم لم تنضبط حتى عند أصحابها، فالحقيقة الوجودية 

هي التي كانت جامع القول عند فيثاغورس والكندي وابن سينا، هي التي في اآلية التي نزلت من تحت 

الحي القيوم، وأن في الحق الذي الخلق واألبعاد والمسافات  العرش، آية الكرسي هو أن هللا تعالى هو

(،}هللا الذي خلق سبع سماوات 4واألجرام واألحوال تفصيل له، ال مسافة، }وهو معكم أينما كنتم'{)الحديد

ومن األرض مثلهن' يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء 

(، 43(، ولهذا لزم التسبيح، و}يمسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه'{)الحج12قعلما'{)الطال

فالدعاء صلة العبد بخالقه حيث ال مسافة، والقضاء والقدر حق ألن ال مسافة في الحق بين نقاطه فالكون 

ى نسق والخلق واألمر بالعرش، ودين له واحد مفصل على أطوار التاريخ بقانون التصديق والتفصيل عل

مفهوم القطع المدمجة في الرياضيات أو ما يسمى أيضا بالماتريوشكا؛ يقول تعالى:}وأنزلنا إليك الكتاب 

(، فالتفصيل التاريخي كإسقاط لتفصيل 50بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه'{)المائدة

جودي للمفهوم الرياضي الالنهاية الحق خلقا وأمرا كما سردناه من أول الكتاب، والوصل القانوني الو

للكندي، الواصل والموحد القانوني في ابستمولوجيته، إن هذا يبطل منطقيا ووجوديا مقولة حوار األديان، 

والحق كما قال محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن لو بعث موسى عليه السالم ما وسعه إال أن 

 يتبعه صلى هللا عليه وسلم.

ة هنا، ونحن نعلم أن من المتفلسفة والمتقولة مغرضين، قد يقولون ويسارعون لوصف كذلك ال مندوح

هذا بوحدة الوجود؛ ذلك أن متفلسفة اإللحاد، وهو نقليون نصيون ليس للوحي مطلق الصحة، بل 

لنصوص بشرية من غير تمحيص وال فحص، أغرضوا في مفاصل ومقوالت رئيسة في الفلسفة، فجعلوا 

أفالطون ومقول المحرك الذي ال يتحرك عند أرسطو ثنائيين، األول باالعتبار العددي  مقول المثل عند

والثاني في العلة والفعل، وجعلوا حقيقة الوحدة القانونية الممثلة بالمعادلة الوحدانية، معادلة الحق للوجود، 

وجود؛ وهذا محض الجدلية جعلوها إما بمقول أن الطبيعة خالقة لنفسها وإما بمقولة مكافئة، مقولة وحدة ال
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ال على المفهوم البنيوي للتاريخ، وإنما بالسلم البرهاني للخطاب، فهذه جدلية وسفسطائية ال تستهدف إال 

الذين يتوهمون أنهم فلسفيون وهم نقليون نصيون ال يفقهون ما يرددون؛ فتصور أفالطون تصور هيآتي 

ري، ومقول أرسطو في المحرك الذي ال إسقاطي على تعليمي توضيحي مفصل على اإلدراك البش

يتحرك ليس كما تحكم فيه النقليون النصيون وإغراضا في طبيعة هذا اإلدراك بالذات وحجروه في البعد 

المخلوق أصال للزمن فجعلوه تعقيبيا، إنما هو على حقيقة المباينة. وهذا كله يكفي فيه وبوضوح ليس 

ومفهوم الالنهاية الرياضي، صعوده ووصله من األرض  بعده وضوح الصعود والوصل بقانون التفصيل

إلى ما فوق األرض  بالمفهوم القرآني ومفهوم الوحي المنزل على البشرية في تاريخها، وبين الهيولى 

إلى ما فوق الهيولى بالمفهوم الفلسفي، اختراقا لبرزخ الخالقية المعبر عن هذه المباينة، التي وقف عندها 

، سقفه في نموذج نظرية االنفجار الكبير حين لم يجد غير اللجوء إلى مفهوم غير محدد التفكير العلمي في

؛ وبوحدة قانونية للحق مفصال على كل زوايا الخلق ومعراج تفصيل الحق في الخلق كما مفهوم الطفرة

 بيناه بقوة في حل إعضال وإشكال الداروينية كما بيناه. وإذا فكل إغراض إلحادي أو صوفي بوحدة

الوجود هنا إنما هو تعبير عن قصور وجهل  ال ينبغيان إطالقا لمن يزعم أنه يخدم الفلسفة والذي يزعم 

أنه يحب هللا سبحانه تعالى، فالفلسفة هي تحري الحق والحقيقة في الوجود والعمل به، وحب هللا جل 

لبيسي وال ثنائية عازلة وال وعال دليله اتباع محمد صلى هللا عليه وسلم. فال وحدة وجود على المعنى الت

علة قديمة معطلة، إنما هي قيومية توجب بإدراكها حق اإلدراك التسبيح الذي هو بالحق أعلى مدارج 

 االستشعار واإلدراك الوجودي؛ والحمد هلل رب العالمين.
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الطبعة  -تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات: تأليف الرئيس أبي علي الحسين بن عبد هللا بن سينا -

دار العرب للبستاني القاهرة  -الثالثة PDF 

pdf الطبعة الثانية منقحة  -ادي أبو ريدةتحقيق وتقديم: محمد عبد اله -رسائل الكندي الفلسفية -

يطلب من: دار الفكر العربي، لجنة التأليف، مكتبة الخانجي، القاهرة -ومصححة  

-pdf  -القاهرة -دار المعارف -تحقيق وتقديم الدكتور سليمان دنيا -تهافت الفالسفة لإلمام الغزالي - 

15ذخائر العرب -الطبعة الثامنة  

-pdf تحقيق الدكتور سليمان دنيا أستاذ الفلسفة المساعد بكلية أصول الدين  -رشدتهافت التهافت البن  -

ذخائر  -1244 -دار المعارف -الطبعة األولى -بالجامعة األزهرية وأستاذ الفلسفة بجامعة القرويين

37العرب  

 -1ط -نادراسة مقارنة في فكر ابن سي -مفهوم الخير والشر في الفلسفة اإلسالمية:د. منى أحمد أبو زيد -

-بيروت -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع PDF 

 -مؤسسة األعلمي للمطبوعات -عبقري يتيم وتاريخ حافل: محمد رضا الحكيم الحائري–ابن سينا -

ه1411-م1221-الطبعة األولى -بيروت  PDF 

الصغيرةالموسوعة  -تاريخية المعرفة منذ اإلغريق حتى ابن رشد: مجيد محمد مطلب -  

 -مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، في الفكر الفلسفي العربي: دكتور طيب تيزيني -

بيروت -دمشق -دار دمشق  

الناشر: وزارة الثقافة  -ترجمة عمر كامل مسقاوي، عبد الصبور شاهين -مالك بن نبي: شروط النهضة -

كتاب الدوحة -والفنون لدولة قطر  PDF 

 -ن نبي: مشكالت الحضارة، الصراع الفكري في البالد المستعمرة بإشراف ندوة مالك بن نبيمالك ب -

1240: القاهرة 1ط -م1211 -ه1401 -3ط -دار الفكر دمشق -دار الفكر الجزائر  PDF  
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علي موال جداول  -نقله إلى العربية فتحي المسكيني -إيمانويل كانط: الدين في حدود العقل المجّرد -

صيغة  -طبع في لبنان -2012الطبعة األولى  -الكويت pdf 

 -2العدد -مجلة المنعطف -حول المركزية الغربية والقراءة اإليديولوجية للثرات: موسى المنصوري -

1224 

أغسطس 1ط-54الكتاب -محمد عابد الجابري: سلسلة مواقف -  

2004-52الكتاب  -محمد عابد الجابري: سلسلة مواقف -  

المملكة العربية  -دار بلنسة للنشر والتوزيع -الدكتور محمد إسماعيل المقدم خدعة هرمجدون: -

الطبعة األولى -الرياض -السعودية  

52الكتاب -2007 -سفير الدولية للنشر -منشورات الزمن -العالقة بين السنة والشيعة: محمد سليم العوا -  

ال ننخدع: عبد هللا الموصلي -  

-إصدار المجلس األعلى  -الشيعة والتشيع: الموسوي موسى الشيعة والتصحيح، الصراع بين  POST- 

TEL CENTER 2210 Wishire Blvd Suite 451 Santa Monica CA 90403 U.S.A 

العدد الرابع من المجلد الثالث -عالم الفكر -  

2010\1\17 -4521العدد -القدس العربي -  

2002\4\1أخبار اليوم)اليومية المغربية( -  

حقيقة ابن سينا باألدلة وواقع فتاوى العلماء -شبكة األسهم القطرية نتدياتموقع م -   

- Bernard d’Espagnat- Penser la science ou les enjeux du savoir- La 

bibliotheque GAUTIER-VILLARS- DUNOD 

- Ervin Laszlo : La cohérence du réel Evolution, cœur du savoir Preface de 

Federico Mayor gauthier-villars 
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- SCIENCES ET AVENIR : HORS-SERIE N 113 DCEMBRE 1997/ JANVIER 1998 : Les 

secrets de la Bible 

 - SCIENCE ET FOI au milieu du 20 siècle UN DEBAT DE CONSCIENCE DE 

L’OCCIDENTAL MODERNE DU NOUVEAU SUR L’AFFAIRE GALILEE- Georges 

GUSDORF- Professeur de philosophie a l’université de Strasbourg 

 - LA RECHERCHE : HORS-SERIE- AVRIL 1998- naissance et histoire du COSMOS 

 - LA RECHERCHE N290- Septembre 1996 

 - LA RECHERCHE N291- Octobre 1996 
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