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تقديم

املؤرخــن ّ
أن املرجعيــة الدينيــة يف الزمــن املــايض مل
يعتقــد البعــض مــن ّ
يكــن هلــا صفــة الشــمول واالتســاعّ ،
وأن حالــة التعدّ ديــة املرجعيــة كانــت هــي
الســائدة يف تلــك العصــور؛ بحكــم صعوبــة وســائل النقــل مــن جهــة ،وبســاطة
وســائل االتصــال مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى؛ فكانــت املرجعيــات الكــرى تتســع وتضيق
تبعــا ملتغــر ٍ
ات عــدّ ةّ ،
لعــل أبرزهــا هيمنــة (الــذات املرجعيــة) عــى الســاحة
ً
ّ
العلميــة ،باإلضافــة إىل تنامــي الشــعور بالتقديــس هلــذه املرجعيــات (الكــرى).
وبالرغــم مــن مصداقيــة التشــخيص التارخيــي للحالــة املرجعيــة إالّ ّ
أن
الصحيــح -تارخي ًيــا -هــو تواجــد مرجعيــات كــرى ذات هيمنــة واســعة يف
العصــور املتقدّ مــة ّ
قــل نظريهــا يف عرصنــا احلــارض ،مــن أمثــال :ثقــة اإلســام
(الكلينــي) ،ورئيــس املحدّ ثــن (الشــيخ الصــدوق) ،وذو املجديــن (الرشيــف
املرتــى) ،وشــيخ الطائفــة (الطــويس) ،وغريهــم -أعــى اهلل مقامهــم مجي ًعــا،-
فهــؤالء األعــام واملراجــع الكبــار مــن أعــام الطائفــة يمكــن وصــف مرجعياهتم
باملرجعيــات الشــاملة ،حتــى يف فــرات غياهبــم عــن الســاحة العلميــة ،فشــيخ
الطائفــة الطــويس -مث ـاً -هيمنــت شــخصيته العلميــة عــى املجتمــع الشــيعي
بــأرسه طيلــة قـ ٍ
ـرن ونصــف تقري ًبــا بعــد وفاتــه؛ فلــم يكن جيــرؤ أحــد مــن الفقهاء
أن يطــرح فتــاواه الفقهيــة مقابــل فتــاوى الشــيخ الطــويس ،حتــى جــاء العالمــة
الكبــر ابــن إدريــس احلــي الــذي ناقــش الكثــر مــن آراء الشــيخ الطــويس قــدّ س
رسه الرشيــف.
ّ
فــإذا كانــت للمرجعيــات الدينيــة صفــة الشــمول واالتســاع؛ فـ ّ
ـإن هلــا
أيضــا -صفــة احلركــة الفاعليــة يف شـتّى مناحــي احليــاة ،وليــس ّأدل عــى ذلــك
ً
مــن مرجعيــة الشــيخ كاشــف الغطــاء ،واملــرزا السـ ّيد حممــد حســن الشــرازي،
واآلخونــد حممــد كاظــم اخلرســاين ،وغريهــا مــن املرجعيــات العظمــى التــي
ســامهت يف ّ
كل األبعــاد احلياتيــة املعــارصة ،بــل ّ
إن بعــض مراجعنــا العظــام
حتــرك مجــوع
مل تنقطــع إفاضاهتــم حتــى بعــد وفاهتــم ،وبقيــت شــخصياهتم ّ
املؤمنــن يف شـتّى األقطــار اإلســامية ،ومــن مجلــة مراجعنــا العظــام -األمــوات
األحيــاء :-الشــيخ أمحــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،والس ـ ّيد كاظــم الرشــتي،
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املرتجــموالشــيخ مرتــى األنصــاري ،والشــيخ حممــد بــن حســن أبــو مخســن
َ
لــه ،-والشــيخ حممــد بــن عبــداهلل العيثــان ،والس ـ ّيد حممــد مهــدي الشــرازي،
والســ ّيد اخلوئــي زعيــم احلــوزة العلميــة ،وغريهــم مــن العلــاء األعــام يف
خمتلــف األزمــان.
رسه هــو أحــد هــؤالء املراجــع الكبــار
ومرجعنــا أبــو مخســن قــدّ س ّ
الذيــن أنجبتهــم األحســاء ،وســطعت أنــوار مرجعياهتــم إىل أقــايص الدنيــا ،ومل
يــزل -أبــو مخســن -خيالــط ح ّبــه تاريــخ األحســاء االجتامعــي ،ومل يــزل علمــه
مطروحــا عــى مائــدة العلــاء يف احلــوزات العلميــة.
ً

ويف هــذه الرتمجــة (مرجعنــا أبــو مخســن) نحــاول أن نتصــدّ ى بالبحــث
والرصــد والتدقيــق إىل مســرة املرجعيــات الكــرى يف عاملنــا اإلســامي ،و
أيضــا تاريــخ مرجعياتنــا األحســائية حتديــدً ا؛ وذلــك لغيــاب الدراســات
نرصــد ً
التارخييــة اجلــا ّدة عــن حيــاة هــؤالء العظــام خــال القــرون ّ
املتأخــرة.
وقبــل البــدء ال بــدَّ لنــا مــن التأكيــد ّ
أن هــذه الدراســة ليســت دراســة
ألنــا ليســت ترمجــة تقليديــة ل َع َل ـ ٍم
(ســهلة) ،بــل هــي دراســة شــاقة ومتعبــة؛ ّ
كبــر مــن أعــام الشــيعة ،بــل هــي ترمجــة للتاريــخ الشــيعي الفلســفي والفكــري
ك ّلــه ،وهــي مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى ترمجــة لـ ِّ
ـكل علــاء الشــيعة الكبــار عــر عصــور
التاريــخ.
ّ
إن دراســة مثــل هــذه تســعى ألن تكــون (بانوراميــة) يف رؤيتهــا لرتمجــة
مر ّكــزة ،ختتــر عــاد ًة يف بضــع صفحــات؛ لذلــك ســعت دراســتنا ألن تكــون
أيضــا.
ذات رؤيــة شــاملة للتاريــخ ،وللمــكان ،ولإلنســان ً

حسن الشيخ  -الدمام
1437/5/28هـ
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الفصل األول
تاريخنا األحسائي
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قبل التاريخ:

الجاهلــي -قبــل اإلســام -حيــاة البــداوة ،ومــا
عــاش اإلنســان
ّ
يالزمهــا مــن ارتحـ ٍ
ـال وتن ّقـ ٍ
ـل طل ًبــا للمــاء والــكأل؛ ولذلــك فلــم يكــن لــدى
ـات
ـي بالتاريــخ ،وال مدرســة فكر ّيــة متكاملــة ،بــل وال منظومـ ٌ
ـي آنــذاك وعـ ٌ
العربـ ّ
ـم اقتصاديــة وسياســية واضحــة ،ففــي ذلــك الوقــت المب ّكــر مــن
ثابتــة ،أو نظـ ٌ
البــدوي الوعــي التاريخــي الــذي عرفتــه الشــعوب
عمــر الزمــن لــم يعــرف
ّ
األخــرى -كمــا يــرى الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن -حيــث كانــت
(أيــام العــرب) هــي ّ
ـدوي ووعيــه ،وهــذا الوميــض الهالمــي مــن
كل تاريــخ البـ ّ
الشــعور بالماضــي ال يرقــى ألن يكــون وع ًيــا تاريخ ًيــا بالمعنــى الحضــاري الذي
مدونــة يمكــن أن تبنــي
نفهمــه اليــوم)1(1؛ ولهــذا لــم ينشــئ العربــي أ ّيــة ثقافــة ّ
شــخصية اإلنســان العربــي الحضاريــة ،بــل كانــت الحيــاة علــى درجــة عاليــة
أي مؤ ّثـ ٍ
ـر تاريخــي علــى مســتوى الجغرافيــا
مــن الســذاجة والبســاطة ألحــداث ّ
أو التاريــخ ،وهــذا نابــع مــن انعــدام الشــعور بالزمــن كمفهــو ٍم حضــاري ،أي
ّ
أن العربــي لــم يكــن لديــه ذلــك الشــعور باســتمرار األحــداث وديمومتهــا
وتفاعالتهــا المتشــابكة؛ فاقتصــر وعيــه علــى (أيامــه) ،ومعرفتــه (بأنســابه)،
وكالهمــا -األيــام واألنســاب -لهمــا ذلــك االرتبــاط الماضــوي البســيط.
إن التاريــخ لــه وظيفــة أخالقيــة ،وهــذه الوظيفــة تتجـ ّ
ّ
ـذر معالمهــا مــن
هو ّيــة وطبيعــة النهــج الــذي تســلكه األمــة فــي بنــاء نفســها ،وفــي هو ّيــة الــدور
الــذي تعــدّ نفســها للقيــام بــه فــي محيطهــا الجغرافــي؛ ولذلــك فـ ّ
ـإن التاريــخ هو
ـول التاريــخ
المــادة البانيــة للنهــج الفكــري لألمــة ،مــن دون أن يعنــي ذلــك تحـ ّ
إلــى مــادة إعالميــة ،أو أداة دعائيــة لهــذا الفكــر؛ ّ
ألن التاريــخ الحقيقــي ينبغــي أن
يخــدم غايــات رســالية وأخالقيــة ســامية ،لذلــك فـ ّ
ـإن التاريــخ كمــا يــراه الشــيخ
شــمس الديــن يصنعــه البشــر باســتمرار «ينســجونه خي ًطــا فخي ًطــا ،ويبنونــه
ذر ًة فــذرةً ،مــن مالييــن اآلمــال الصغيــرة ،والمخــاوف الصغيــرة ،واألحقــاد
ـون منهــا عجينــة التاريــخ،
الصغيــرة ،والشــهوات الصغيــرة التــي تتراكــم فتتكـ ّ
 )1( - 1حركة التاريخ عند اإلمام عيل  ،Cالشيخ مهدي شمس الدين ،املؤسسة الدولية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1418 ،4هـ ،ص.87
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ً
تتضمــن فكــرة تغييــر وروح تغييــر،
تاريخــا مــا لــم
ولكنّهــا لــن تكــون
ّ
وتجعــل مــن آحــاد اآلمــال والمخــاوف واألحقــاد والشــهوات التــي تبلــغ
تلــف بوهجهــا ّ
كل
كبيــرا تنبــض فيــه روح واحــدة
المالييــن شــي ًئا واحــدً ا
ّ
ً
المجتمــع والجماعــة ،فتكــون حركــة واحــدة متد ّفقــة هــادرة تحدوهــا رؤيــا
واحــدة ،أو رؤى متقاربــة ،حينئــذ تنشــط حركــة التاريــخ».)1(2
ّ
إن وجــود حالــة التغييــر التــي تحـ ّـرك عجلــة التاريــخ ،هــي فــي الحقيقــة
ـول إلــى فعــل جمعــي ،وصــراع
حالــة فريــدة تبــدأ مــن الداخــل ،قبــل أن تتحـ ّ
حضــاري ،ولكنّــه ليــس صرا ًعــا ض ّي ًقــا فرد ًيــا (مــن أجــل المكانــة أو الهيبــة)
كمــا يعتقــد هيجــل -بــل إحســاس جمعــي حيــن تتّحــد الرغبــات الفرديــة؛لتكــون حركــة مركزيــة واحــدة قــادرة علــى إدارة المجتمــع أو األمــة.
أ ّمــا حالــة التغييــر الفرديــة فهــي نابعــة مــن اإلنســان ،أي ّ
أن إحســاس
ـدرا
اإلنســان بقيمتــه الذاتيــة ومطالبتــه باالعتــراف بــه ظـ ّـل وإلــى اآلن يم ّثــل مصـ ً
للفضائــل النبيلــة ،مثــل :الكرامــة والشــجاعة والشــهامة ،)1(3رغــم ّ
أن هنــاك
مظلمــا فــي نظــر بعــض المن ّظريــن الذيــن قادهــم اعتقادهــم إلــى ّ
أن
جان ًبــا
ً
للشــر اإلنســاني ،إالّ ّ
أن هــذه
(الكرامــة) و (الشــهامة) هــي المصــدر الرئيــس
ِّ
النظــرة قاصــرة؛ فليســت الكرامــة هــي مصــدر الشـ ِّـر اإلنســاني ،بــل ّ
إن تاريــخ
اإلنســانية هــو مزيــج مــن االنتصــارات واالنكســارات م ًعــا ،فكمــا ّ
أن تاريــخ
أيضــا ســجل كئيــب
اإلنســان هــو ســجل مشــرق النتصاراتــه وإنجازاتــه ،فهــو ً
حافــل بأخطائــه وانتكاســات حركتــه نحــو المســتقبل وخيبــات أملــه ،أي إ ّنــه
تاريــخ شــامل غيــر انتقائــي ،إالّ ّ
أن ســجل اإلنســانية يحتفــي دو ًمــا بإشــراقات
اإلنســان وانتصاراتــه وإنجازاتــه التــي لــم تكــن ســوى حصيلــة (التغييــر)،
ومعركــة اإلنســانية ،وصراعهــا الطويــل ضــدّ األخطــار والشـ ِّـر مــن جهــة ،وغايــة
التاريــخ (الرســالية) مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى.
وإذا كان غاية التاريخ وسعي األمم في صراعها الطويل هو محاربة
 )1( -2حركة التاريخ عند اإلمام عيل  ،الشيخ مهدي شمس الدين ،املؤسسة الدولية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1418 ،4هـ ،ص.150
 )1( -3هناية التاريخ ،فرانسيس فوكوياما ،دار العلوم العربية ،بريوت1993 ،م ،ص.206
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ٍ
األخطــاء ،والوصــول إلــى الغايــة (الرســالية)؛ فـ ّ
حينئذ
ـإن بدايــة التاريــخ
تبتــدئ مــن فجــر الرســاالت ،ومــا قبــل ذلــك الزمــن ليــس بتاريــخ ،وزمــن مــا
قبــل الرســاالت هــو مــا قبــل التاريــخ بالنســبة لإلنســانية؛ حيــث لــم يكــن لمــا
ٍ
ٍ
ٍ
معانــاة يمكــن أن تعــود بالفائــدة
أهــداف ،أو
تجــارب ،أو
أي
(قبــل التاريــخ) ّ
علــى اإلنســانية ،وباإلضافــة إلــى ذلــك فقــد «ح ّقــق اإلنســان بإشــراق عهــد
ـوره نحــو األعلــى وتكاملــه،
ـوات ،قفــزة نوعيــة عظيمــة وحاســمة فــي تطـ ّ
النبـ ّ
ـوات عــن كونــه تكوينًــا حيوان ًيــا بيولوج ًيــا
فقــد خــرج المجتمــع البشــري بالنبـ ّ
إلــى كونــه ظاهــرة عقليــة روحيــة ،فعقلنــت
النبــوات المجتمــع اإلنســاني
ّ
وروحنتــه».)1(4

التحوالت:
التاريخ وعصر
ّ

نزعــم هنــا ّ
وحولتها
ـوات حينمــا عقلنــت المجتمعــات اإلنســانيةّ ،
أن النبـ ّ
مكونــة مــن ظواهــر عقليــة
مــن مجتمعــات بدائيــة إلــى مجتمعــات راقيــة ّ
وغائرا فــي أعمــاق تلــك المجتمعات
ـول عمي ًقــا
وروحيــة -لــم يكــن ذلــك التحـ ّ
ً
ـوالت تالمــس
ـوالت اإلنســانية :فهنــاك تحـ ّ
البشــرية؛ ذلــك لتعــدّ د أشــكال التحـ ّ
وتحــوالت أخــرى تغــور فــي أعمــاق مجتمعــات
أســطح المجتمعــات،
ّ
أخــرى ،أو لنقــلّ :
ـم دفعـ ًة واحــدةً؛ فالحضــارة لهــا
إن تغييــر المجتمعــات ال يتـ ّ
مــزاج خــاص ،هــذا المــزاج الحضــاري هــو اختمــار عوامــل ش ـتّى :مــن نظــم
وأنســاق اجتماعيــة ،وقي ـ ٍم فكريـ ٍ
ـة ،وأخــرى ســلوكية تحتــاج إلــى زمـ ٍ
ـن طويـ ٍ
ـل
ـون الرئيــس للحضــارة -حتــى تنتــج
مــن التفاعــل مــع العنصــر البشــري -المكـ ّ
حضــارة مغايــرة ،لهــا تاريــخ يضعهــا بيــن األمــم الراقيــة ،أي ّ
التحول الســريع
أن
ّ
ـة تحتــاج إلــى وسـ ٍ
ـة راقيـ ٍ
ـة حضاريـ ٍ
ـة إلــى أمـ ٍ
ـة بدويـ ٍ
أو التلقائــي مــن أمـ ٍ
ـيط قـ ٍ
ـادر
علــى إحــداث ذلــك االختمــار الطبيعــي لـ ّ
ـكل العوامــل الحضاريــة المســاعدة
األخــرى.
 )1( - 4حركة التاريخ عند اإلمام عيل  ،الشيخ مهدي شمس الدين ،املؤسسة الدولية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1418 ،4هـ ،ص.73
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للتحول الزمة لهذا التغ ّير الشامل في مزاج األمة،
هناك أدوار
ّ

صحــت النظريــات التــي
وهــذا األمــر يقـ ّـرره غوســتاف لوبــون« :فــإذا ّ
صــح ّ
أن األمــم الراقيــة ال تســتطيع أن تغ ّيــر
شــرحناها فــي هــذا الكتــاب،
ّ
أيضــا أن تنتقــل فــي ذلــك مرحلــة بعــد
حضارتهــا دفع ـ ًة واحــدةً ،بــل يلزمهــا ً
دورا ،وقــد يظهــر ّ
أممــا راقيــة تركــت
أخــرى ،وأن تقطــع أدوار التحـ ّ
أن ً
دورا ً
ـول ً
دينًــا بديــن ،وبدّ لــت نظا ًمــا بنظــام ،واختــارت لغ ـ ًة دون لغــة ،وفنو ًنــا جديــدة
غيــر مــا كان آلبائهــا مــن ذلــك ،ولكنّهــا فــي الواقــع لــم تصــل إلــى هــذا
ـورت مــا اتخذتــه تحويـ ًـرا ك ّل ًيــا علــى مهــل،
االنقــاب إالّ بعــد أن تكــون قــد حـ ّ
وصقلتــه حتــى جعلتــه مواف ًقــا لمزاجهــا العقلــي» ،)1(5وال نعتقــد ّ
أن التاريــخ
يناقــض هــذا الــرأي ،وال يكفــي أن يقــوم بطــل مــن أبطــال التاريــخ وحــده إثــر
انقــاب اجتماعــي ،حتــى يحــدث ذلــك التغييــر الجوهــري فــي األمــة ،وإذا
د ّققنــا مفــردات التغييــر التــي أحدثهــا ذلــك البطــل فلربمــا نجــد ّ
أن التغييــر
ـميات األشــياء كمــا هــي لــم
اقتصــر علــى أســماء األشــياء ،بينمــا بقيــت مسـ ّ
مكونــات التغييــر الضروريــة
تتغ ّيــر (الــدورة التاريخيــة)؛ لعــدم اختمــار جميــع ّ
لعمليــة التغييــر الشــاملة ،أ ّمــا مــا يقــوم بــه األبطــال الحقيقيــون فــي عمليــة
التغييــر فــا يمكــن مصادرتــه ،أو تهميشــه؛ ألنّــه الدفعــة األولــى فــي عجلــة
التغييــر االجتماعيــة ،ومــا يضيفــه هــؤالء األبطــال هــو الخميــرة الالزمــة لعمليــة
االختمــار الحضاريــة.

األبطــال الحقيقيــون الذيــن (غيــروا) التاريــخ ،لــم يغيــروه بيــن عشـ ٍ
ـية
ّ
ّ
وضحاهــا ،وتاريخنــا -األحســائي -يبــدأ برســالة الســماء ،فــكان الفكــر،
ومــن ثــم بــدأت األفعــال تختمــر عبــر األجيــال ،وكانــت حضارتنــا هــي ذلــك
التــزاوج الشــرعي بيــن الفكــر والفعــل ،والحضــارة فــي نهايــة المطــاف ليســت
ســوى نتــاج الفكــر مــن خــال الفعــل الجمعــي لألمــة ،كمــا ّ
أن الفعــل هــو
لغــة الفكــر وضميــر الحضــارةّ ،
وكل تاريـ ٍ
ـخ هــو جــوالت الفكــر فــي ميــدان
الفعــل والعمــل ،حتــى يكــون التغييــر حقيق ًيــا ،وجذر ًيــا فــي أغــوار المجتمعات
تطور األمم ،جوستاف لوبون ،دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان،
رس ّ
ّ )1( - 5
1987م ،ص.64
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البشــرية ،بعــد أن اختمــرت ّ
ـون األمــة علــى مهــل.
كل العوامــل التــي تكـ ّ

وال يمكــن ألحـ ٍ
ـد أن يجــادل فــي ّ
«أن الحضــارة بصــورة عامــة ليســت
بإنجــاز جيـ ٍ
ـور
ـل أو جيليــن أو ثالثــة أو أكثــر؛ فهــي تُولــد بــوالدة أ ّمتهــا ،وتتطـ ّ
ال باندثارهــا ،لكــ ّن جوهرهــا ال يندثــر؛ فجوهــر ّ
بتطورهــا ،وتندثــر هيــك ً
كل
ّ
ٍ
حضــارة هــو اإلنســان ،حيــث تتم ّثلــه ،فيغ ّيــر مــن عاداتــه ونهــج ســلوكه ،ويبــدّ ل
ويوســع فــي دائــرة معرفتــه؛ فيهجــر
فــي زاويــة مط ّلــة علــى األمــور واألشــياء،
ّ
الكثيــر مــن القديــم ويبتــدع الجديــد ،ولكــن حالمــا يقطــع الغــرور أو المكابــرة
صلتــه بربــه؛ فإ ّنــه يهجــر نفســه ،ويغتــرب عــن ذاتــه؛ فيجلــده القلــق بســياط
الضيــاع ،وتقــذف بــه الحيــرة إلــى مســتنقع الشــهوة ،وتلقــي بــه الشــهوة إلــى
براثــن العبــث ،وهنــا يعــاوده القلــق مــن جديــد؛ فيزيــل الغشــاوة عــن بصيرتــه؛
فيســتيقظ ضميــره؛ ليقــود عقلــه عائــدً ا بــه اإليمــان باللــه عــز وجــل».)1(6

ّ
إن تاريــخ األمــة هــو حركــة الزمــان الحضاريــة مــن خاللهــا ،وفعــل
ـكل حضـ ٍ
ـارة تاريخ ،ولـ ّ
األمــة الحضــاري خــال الزمــان ،ولـ ّ
ـكل تاريـ ٍ
ـخ موضوع
حضــاري ،واإليمــان باللــه عــز وجــل هــو الموضــوع الحضــاري لألمــة ،لذلــك
ـوات ،وبمــا ّ
فـ ّ
أن وجــود التاريــخ مشــروط
ـإن بدايــة التاريــخ مرتبــط بتاريــخ النبـ ّ
بوجــود موضوعــه (أي اإليمــان باللــه) ،ووجــود اإليمــان باللــه فــي أمـ ٍ
ـة مــن
األمــم مرهــون بوجــود الرســاالت الســماوية؛ فـ ّ
ـإن تاريــخ األحســاء يبــدأ منــذ
دخــول (اإلســام) إلــى أرضهــا ،ومــا عــدا ذلــك التاريــخ ليــس ســوى (أيــام)
ـور دارسـ ٍ
غابــرة و (شــواهد) قبـ ٍ
ـة ال قيمــة كبــرى لهــا.
ّ
النبــوات فــي
إن العهــد التاريخــي لإلنســانية بــدأ مظاهــره بوجــود
ّ
يقــرر الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن فــي
المجتمعــات البشــرية ،كمــا ّ
ـوات أ ّدت مجتمعاتهــا للوجــود اإلنســاني
كتابــه (حركــة التاريــخ) ،وهــذه النبـ ّ
الحضــاري األكمــل ،ويضيــف شــمس الديــن« :إنّــه لــم يجــد فــي جميــع
الــكالم الصــادر عــن اإلمــام علــي عليــه الســام حدي ًثــا عــن التاريــخ قبــل عهــد
ـوات»؛ ومــن هنــا فـ ّ
ـوة هــو بدايــة العصــر التاريخــي للبشــرية،
ـإن إشــراقة النبـ ّ
النبـ ّ
 )1( - 6تاريخ الفكر األوريب ،رونالد سرتومربغ ،مؤسسة عكاظ للصحافة والنرش ،جدة1984 ،م،
ص.13
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ويؤكّــد الشــيخ شــمس الديــن هــذا المفهــوم بقولــه« :مــا قبــل التاريــخ إذن
بالنســبة
ـوات؛ حيــث كانــت اإلنســانية تعيــش
إلــى اإلنســانية هــو مــا قبــل النبـ ّ
فــي حالــة البــراءة الفطريــة ،وكانــت النفــس اإلنســانية ال تــزال عــذراء ،ســاذجة،
أي تعليــم؛ ولــذا لــم تكــن لــدى اإلنســانية فــي فتــرة مــا
بدائيــة ،خاليــة مــن ّ
قبــل التاريــخ هــذه تجــارب ومعانــاة يعــود عرضهــا بالفائــدة التعليميــة والتربوية
متحضــر ،تــام التكويــن ،علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد ،يفتــرض
لمجتم ـ ٍع
ّ
ـوات ،وهــو
مــن فيــه أ ّنــه يبنــي علــى هــدى خاتمــة الرســاالت ،وخالصــة النبـ ّ
مجتمــع األمــة اإلســامية».)1(7
ً
لقــد ح ّققــت اإلنســانية
ـوات ،كمــا
تاريخــا حقيق ًيــا بإشــراق عهــد النبـ ّ
ح ّققــت األمــم قفــز ًة نوعيــة وحاســمة نحــو التكامــل ،أي ّ
أن المجتمعــات
مكونــة تكوينًــا حيوان ًيــا بيولوج ًيــا
البشــرية خرجــت بالرســاالت مــن مجتمعــات ّ
إلــى مجتمعــات ذات ظواهــر عقليــة وروحانيــة.
النبــوات فــي
إذن العهــد التاريخــي للبشــرية بــدأ بظاهــرة ظهــور
ّ
المجتمعــات البشــرية ،هــذه
النبــوات التــي تســعى نحــو حيــاة أفضــل
ّ
لمجتمعاتهــا ،ويشــير الشــيخ شــمس الديــن« :ال نجــد فــي جميــع الــكالم
النبــوات ،ومــن هنــا
عمــا قبــل عهــد
ّ
الصــادر عــن أميــر المؤمنيــن حدي ًثــا ّ
اســتنتجنا أ ّنــه يعتبــر إشــراق النبــوة وظهــور األنبيــاء فــي المجتمعــات البشــرية
بدايــة العصــر التاريخــي للبشــرية».)1(8
وقــد ب ّيــن اللــه ســبحانه وتعالــى فــي القــرآن الكريــم تاريــخ عهــد
َان النَّــاس ُأمـ ًة و ِ
ـوات فــي المجتمــع البشــري ،حيــث يقــول تعالــى﴿ :ك َ
احدَ ًة
النبـ ّ
ُ َّ َ
ـرين ومن ِْذ ِري ـن و َأ ْنـ َـز َل معهــم ا ْل ِك َتــاب بِا ْلحـ ِّ ِ
َف َب َعـ َ
ـم
َ
َ
َ َ
ـق ل َي ْح ُكـ َ
ََُ ُ
ـث الل ـ ُه النَّبِ ِّيي ـ َن ُم َب ِّشـ ِ َ َ ُ
اخ َت َل ُفــوا فِيـ ِ
بي ـن النَّـ ِ ِ
يمــا ْ
ـه﴾ ،ســورة البقــرة.213:
َْ َ
ـاس ف َ
 )1( - 7حركة التاريخ عند اإلمام عيل  ،Cالشيخ مهدي شمس الدين ،املؤسسة الدولية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1418 ،4هـ ،ص.71
 )1( - 8حركة التاريخ عند اإلمام عيل  ،Cالشيخ مهدي شمس الدين ،املؤسسة الدولية للدراسات
والنرش ،بريوت ،ط1418 ،4هـ ،ص.71
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َان النَّــاس ُأمــ ًة و ِ
ففــي قولــه تعالــى﴿:ك َ
احــدَ ةً﴾ هــو إنســان مــا قبــل
ُ َّ َ
ـوات ،حيــث يحيــا اإلنســان فــي وحــدة فطريــة قائمــة
التاريــخ ،أي مــا قبــل النبـ ّ
علــى أســاس وحــدة المصالــح ووحــدة الــدم مــن جهــة ،وعلــى عامــل ســلبي
مــن جهــة أخــرى ،هــو عــدم وجــود مــا يهــدّ د حالــة الســكون والخمــود التــي
تم ّيــز هــذه الحيــاة؛ نظـ ًـرا لبســاطة الحاجــات وتو ّفــر مــا يليهــا ،ويشــبعها فــي
ٍ
ٍ
مغالبــة وصــراعٍ ،ولكــن وحــدة المصالــح ووحــدة
حاجــة إلــى
الطبيعــة دون
ـاني كامــل؛ ولذلــك فقــد ح ّقــق اإلنســان
الــدم ليســت كافيــة لقيــام مجتمـ ٍع إنسـ ٍّ
ـوات ،أرقــى مــن وحــدة الــدم والمصالح.
قفــز ًة نوعيــة حيات ًيــا بإشــراق عهــد النبـ ّ
ولقــد ع ّبــر اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام فــي شــأن
ـوات وبدايــة العصــر التاريخــي لإلنســان بقولــه« :واصطفــى ســبحانه أنبيــاء
النبـ ّ
أخــذ علــى الوحــي ميثاقهــم ،وعلــى تبليــغ الرســالة أمانتهــم ،لمــا بــدل أكثــر
خلقــه عهــد اللــه إليهــم ،فجهلــوا حقــه ،واتخــذوا األنــداد معــه ،واجتالتهــم
الشــياطين عــن معرفتــه».)1(9

وهكــذا يع ّبــر اإلمــام عليــه الســام حتــى آخــر خطبتــه عــن آفــاق اآليــة
النبــوات للمجتمعــات البشــرية تضــيء
الكريمــة ،ومــن ثــم تواتــرت حركــة
ّ
ً
عقولهــا ،وتصنــع لهــا
تاريخــا ،ويضيــف اإلمــام عليــه الســام فــي خطبتــه:
«إلــى أن بعــث اللــه ســبحانه محمــدً ا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم
نبوتــه ،مأخــو ًذا علــى النبييــن ميثاقــه ،مشــهورة ســماته،
إلنجــاز عدتــه ،وإتمــام ّ
كريمــا ميــاده».)2(10
ً

أيام األحساء:

ممــن ّأرخــوا (لتاريــخ) األحســاء القديــم
يشــير العديــد مــن
المؤرخيــن ّ
ّ
(هجــر) إلــى ّ
أن اآلثــار الموجــودة اليــوم تعــود إلــى أمــم منــذ عهــود ســحيقة؛

 )1( - 9رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،اخلطبة األوىل.
 )2( - 10املصدر السابق.

16

حيــث تــم العثــور علــى عـ ٍ
ـدد كبيـ ٍ
ـر مــن األدوات المصنوعــة مــن حجــر الصوان
ّ
التــي اســتخدمتها األقــوام الســابقة فــي صيــد فرائســهم وتقطيــع لحومهــا ،وعثــر
علــى عــدد مــن رؤوس حــراب وســكاكين صنعــت مــن صخــور صوانية
يتــراوح عمرهــا فــي تقريــر الباحثيــن مــا بيــن عشــرة آالف ســنة واثنتــي عشــرة
ألــف ســنة؛ فهــي بذلــك ترجــع إلــى عهــود الرعــي القديمــة مــن عمــر البشــرية
وبدايــة عصــر االســتيطان واالســتقرار واالنشــغال بالزراعــة ،)1(11وتعــود تلــك
األدوات ،والفــؤوس ،واألزاميــل إلــى أقــدم الحضــارات ،حيث حضــارة العصر
الحجــري المب ّكــر ،والبعــض منهــا يعــود لحضــارة العصــر الحجــري األوســط،
أ ّمــا بعــض الموجــودات فهــي تعــود لحضــارة العصــر الحجــري الحديــث،
وك ّلهــا حضــارات مــا قبــل التاريــخ اإلنســاني ،أ ّمــا ّ
ـون الخــاص
الفخــار الملـ ّ
بحضــارة العبيــد ،فيعــدّ مــن أبــرز دالئــل االســتيطان المب ّكــر للســاحل الشــرقي؛
ّ
بمؤشــرات اســتيطانية مبكّرة
حيــث رصــدت العديــد مــن المواقــع التــي حفلــت
مــن عصــور ســحيقة أهمهــا فتــرة العبيــد ،التــي يؤ ّكــد الباحثــون أنّهــا نشــأت في
واحــة األحســاء أوالً ،ثــم نزحــت إلــى الشــمال ،وتو ّطــدت فــي بــاد الرافديــن،
المؤسســة للحضــارة الســومرية هنــاك.
وكانــت الركيــزة األولــى أو البــذرة
ّ
تــم العثــور عليهــا فــي
وليســت األدوات واألوانــي واألســلحة التــي ّ
مواقــع عديــدة علــى طــول الســاحل الشــرقي للجزيــرة العربيــة هــي الوحيــدة
علــى دالئــل االســتيطان المبكــر ،بــل إضافـ ًة إلــى ذلــك هنــاك :شــبكات الــري،
والمدافــن ،والمعابــد ،والنقــوش بأنواعهــا ،ولكنّهــا تـ ّ
ـدل علــى عصــور مــا قبــل
التاريــخ فــي هــذا الجــزء مــن العالــم.

ـمى (بالحضــارة الدلمونيــة) ،التــي
ومــن أبــرز العصــور القديمــة مــا يسـ ّ
أكــدّ أغلــب الباحثيــن علــى ّ
أن (دلمــون) هــي جزيــرة البحريــن والســاحل
الغربــي للخليــج ،وذلــك النطبــاق األوصــاف الــواردة فــي شــأن عصــر دلمــون
فــي كتابــات الســومريين علــى هــذا العصــر.)1(12
 )1( - 11تاريخ هجر ،عبدالرمحن بن عثامن املال ،ط ،2مطابع اجلواد ،األحساء1411 ،هـ1991/م،
ج ،1ص.49
 )1( - 12تاريخ هجر ،عبدالرمحن بن عثامن املال ،ط ،2مطابع اجلواد ،األحساء1411 ،هـ1991/م،
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وبعــد انهيــار عصــر دلمــون فــي أراضــي الســاحل الشــرقي (األحســاء)
لتبقــى ضمــن ذخائــر عصــور مــا قبــل التاريــخ ،حتــى قامــت (المدنيــة
الجرهائيــة) أو العصــور الجرهائيــة الذائعــة الصيــت؛ لمــا يتم ّتــع بــه أفرادهــا من
الغنــى والثــراء العريــض ،وذلــك بســبب نهــوض الجرهائييــن بأعبــاء الوســاطة
مــر
العالميــة فــي التجــارة الدوليــة عبــر البحــار فــي تلــك األزمــان ،وعلــى ّ
العصــور كانــت (هجــر) تحتــل مركــز الريــادة فــي مضمــار المالحــة ،والنقــل،
والتجــارة ،بفعــل موقعهــا االســتراتيجي فــي جزيــرة العــرب ،عــاوة علــى
الخبــرات والمهــارات التــي يمتلكهــا الجرهائيــون فــي ســبر أغــوار البحــار،
والمعرفــة الدقيقــة بدروبــه المالحيــة ،والقــدرات الهائلــة فــي صناعــة الســفن
العمالقــة ،وبامتــاك الجرهائييــن ّ
كل تلــك اإلمكانيات اســتطاعوا اكتشــاف أهم
مغاصــات اللؤلــؤ واســتخرجوها ،وعرفــوا طــرق البحــار ومنافذهــا ،وأســرار
الريــاح ،ومعرفــة األنــواء والنجــوم ،األمــر الــذي م ّكــن ســفنهم الشــراعية مــن
عبــور البحــار والخلجــان ،فوصلــت ســفنهم إلــى أعالــي الفــرات ،وشــواطئ
البحــر األحمــر والبحــر المتوســط ،بــل ّ
إن ســفنهم الشــراعية التــي كانــت بمثابــة
الشــريان التجــاري وصلــت إلــى الهنــد والصيــن ،وغيرهــا مــن أقاصــي البلدان؛
فامتلكــوا ناصيــة المالحــة البحريــة ،وســيطروا علــى وســاطة التجــارة والنقــل
البحرييــن بيــن شــعوب العالــم القديــم ،وبهــذه الوســاطة العالميــة تمكّنــوا مــن
أيضــا مــن الســيطرة علــى الطــرق البريــة،
جمــع األمــوال الهائلــة ،التــي مكّنتهــم ً
ّ
ولعــل أكبــر إنجــاز خ ّلفتــه الفتــرة الجرهائيــة بناؤهــا لعاصمتهــم األســطورية
(الجرهــاء) التــي ورد اســمها فــي عــدد كبيــر مــن المصــادر القديمــةّ ،
لعــل
أشــهرها علــى لســان الرحالــة اليونانــي (إســترابون) المتو ّفــى 25 -21م ،حيــث
أسســها
وصفهــا فــي معجمــه الجغرافــي ،وتعــد الجرهــاء (جـ ّـرة) أهــم مدينــة ّ
الجرهائيــون علــى الســاحل الشــرقي.)1(13

ج ،1ص.11
 )1( - 13تاريخ هجر ،عبدالرمحن بن عثامن املال ،ط ،2مطابع اجلواد ،األحساء1411 ،هـ1991/م،
ج ،1ص.128
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بداية التاريخ:

حينمــا جــاء النبــي األكــرم -صلــى اللــه عليــه وآلــهّ -
مبشـ ًـرا ونذيـ ًـرا؛
فـ ّ
ـإن قبائــل العــرب كانــت تتق ّفــى أخبــاره ،وتراقــب األحــداث عــن كثــب ،وقــد
انقســمت القبائــل العربيــة إلــى قســمين:
القســم األول :وهــم غالبيــة قبائــل العــرب التــي لــم تســلم ،وتســتجب لنــداء
الســماء.
القســم الثانــي :القبائــل -وهــم قلــة -التــي اســتجابت لدعــوة النبــي األكــرم
صلــى اللــه عليــه وآلــه -طائعيــن غيــر مكرهيــن ،ومــن هــذا القســم كانــتقبيلــة (عبــد القيــس) أشــهر القبائــل العربيــة علــى ســاحل الخليــج ،بــل ّ
إن
المفســرين يؤ ّكــدون هــذا الــرأي؛ حيــث يذهــب ابــن جريــر الطبــري فــي
بعــض
ّ
ـون و َلـه َأسـ َلم مـن فِــي الســماواتِ
ِ
ِ
تفســير قولــه تعالــىَ ﴿ :أ َف َغ ْيـ َـر ديـ ِ
َّ َ َ
ـن اللــه َي ْب ُغـ َ َ ُ ْ َ َ ْ
ض َطو ًعــا وكَرهــا وإِ َلي ِ
ــون﴾ ســورة آل عمــرانّ ،83 :
ــه ُي ْر َج ُع َ
أن الذيــن
َ ْ ً َ ْ
َو ْالَ ْر ِ ْ
أســلموا طو ًعــا فــي الســماء هــم المالئكــة ،والذيــن أســلموا طو ًعــا فــي األرض
ـق لهــم أن يفخــروا بــه؛ أل ّنــه تخليــد إلهــي
هــم األنصــار وعبــد القيــس ،ويحـ ّ
لهــم إلــى يــوم القيامــة».)1(14
بــل وتتناقــل كتــب الحديــث قــول الرســول محمــد صلــى اللــه عليــه
وآلــه وســلم مخاط ًبــا األنصــار « َيــا َم ْع َشـ َـر األَن َْصـ ِ
ـم
ـم َفإِن َُّهـ ْ
ـار َأك ِْر ُمــوا إِ ْخ َوا َن ُكـ ْ
ا ِم َأ ْشــبه َش ٍ
اهك ُْم فــي ِ
اإل ْســ َ
ــارا َأ ْســ َل ُموا َط ِائ ِعيــ َن
َأ ْشــ َب ُ
َُ
ُــم َأ ْشــ َع ًارا َو َأ ْب َش ً
ــىء بِك ْ
ْ
ِ
ُوريــن إِ ْذ َأبِــى َقــوم َأ ْن يس ِ
ــل ُموا َحتَّــى ُقتِ ُلــوا».)2(15
ــر ُمك َْرهيــ َن َوالَ َم ْوت ِ َ
ْ ٌ ُْ
َغ ْي َ

هــذا الدخــول لقبيلــة عبــد القيــس إلــى الديــن اإلســامي ،ليــس إالّ
المؤرخين
دخــوالً إلــى التاريخ مــن بوابتــه الواســعة ،وخال ًفــا لما يتناولــه بعــض
ّ
مــن ّ
أن قبيلــة عبــد القيــس أوشــكت علــى االرتــداد بعــد وفــاة الرســول -صلــى
اللــه عليــه وآلــه -مــن هــول الكارثــة ال ينســجم مــع المسـ ّلمات التاريخيــة مــن
 )1( - 14جامع البيان تأويل القرآن ،أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق حممود شاكر ،ط ،2مرص،
ج ،6ص.567
 )2( - 15مسند ابن حنبل ،ج ،3مؤسسة الرسالة2009 ،م ،ص.432
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إســام عبــد القيــس طو ًعــا ،ومــع شــهادة النبــي الكريــم لهــم ،بــل ّ
إن
أيضــا ،ولعـ ّـل مــن
الشــواهد التاريخيــة المتكاثــرة تؤ ّكــد ثباتهــم علــى اإلســام ً
أبــرز تلــك الشــواهد التــي ّ
تــدل علــى دخــول عبــد القيــس اإلســام طو ًعــا
وثبوتهــا عليــه قصــة تشــكيل الوفــادة األولــى لقبيلــة عبــد القيــس ،بأمــر مــن
المنــذر بــن عائــذ العبــدي (األشــج) ،وقــد ذكــرت المصــادر التاريخيــة قــدوم
عمــرو بــن القيــس إلــى مكــة ،والتقائــه برســول الله صلــى اللــه عليه وآلــه.)1(16
وال نرغــب هنــا أن ندخــل فــي تفاصيــل رحلــة وفــد عبــد القيــس إلــى
مكــة -المدينــة المنــورة -ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث تـ ّ
ـدل علــى رغبــة عبــد
القيــس فــي الدخــول إلــى اإلســام طو ًعــا حينمــا ســمعت بــه ،إالّ ّ
أن البعــض
مــن
المؤرخيــن ُيــورد أدل ـ ًة وشــواهدَ وأســبا ًبا دفعتهــا للدخــول فــي اإلســام،
ّ
فقــد أورد الباحــث علــي حبيبــة عــد ًدا مــن هــذه األســباب يســتحيل بعدهــا أن
ترتــدّ عنــه ،وهــي التــي دخلــت فيــه طو ًعــا:
 عاشــت عبــد القيــس فــي منطقــة البحريــن -األحســاء -وهــي منطقــة خصبــة،تكاثــرت فيهــا النخيــل ،وتم ّيــزت بالرخــاء ،وبإطاللهــا علــى البحــر ،منــح
القبيلــة فرصــة النظــرة المتأنيــة فــي األمــور التــي تــدور مــن حولهــم.
 عرفــت منطقــة األحســاء األديــان الســابقة والســائدة فــي محيطهــا ،وبالتالــيوالتعصــب ،بــل ّ
أن معرفتهــا بهــذه األديــان قربتهــا مــن
لــم تعــرف الجحــود
ّ
الديــن اإلســامي.
 أقامــت عبــد القيــس -والقبائــل واألخــرى -الســاكنة منطقــة البحريــن صالتاقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة مــع القبائــل العربيــة ،وغيــر العربيــة القاطنــة فــي
ممــا ه ّيأهــا لتق ّبــل الديــن الجديــد.
بــاد جنــوب العــراق وفــارس والشــام ّ
وإذا كانــت الوفــادة األولــى لعبــد القيــس بقيــادة عمــرو بــن عبــد
القيــس ،فـ ّ
ـإن الوفــادة الثانيــة كانــت بقيــادة الجــارود بــن عمــرو بــن المعلــى

 )1( - 16الطبقــات ،ابــن ســعد ،ج  ،5مكتبــة اخلانجــي1421 ،هـــ2001/م ،ص .564اإلصابــة يف
متييــز الصحابــة ،ابــن حجــر العســقالين ،ج  ،3دار الكتــب العلمية ،بــروت ،لبنــان1995/1415 ،م،
ص.236
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العبــدي -وكان نصران ًيــا -فلمــا وصــل إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآله؛
دعــاه إلــى اإلســام ،فقــال الجــارود« :يــا محمــد ،إ ّنــي قــد كنــت علــى ديــن،
وإ ّنــي تــارك دينــي لدينــك ،أفتضمــن لــي دينــي؟» ،فقــال رســول اللــه صلــى
اللــه عليــه وآلــه« :نعــم ،أنــا ضامــن لــك أن قــد هــداك اللــه إلــى مــا هــو خيــر
منــه»؛ فأســلم الجــارود ،وأســلم وفــد عبــد القيــس الذيــن قدمــوا معــه ،أ ّمــا
كتــب الحديــث فإنّهــا ُتــورد العديــد مــن األحاديــث عــن النبــي محمــد صلــى
اللــه عليــه وآلــه التــي أشــار فيهــا إلــى منزلــة عبــد القيــس وخاصــة فــي الوفــادة
األولــى ،مثــل قولــه صلــى اللــه عليــه وآلــه« :اغفــر لعبــد القيــس» ،و ّ
«إن خيــر
أهــل المشــرق عبــد القيــس» ،كمــا أوردهــا ابــن حنبــل.)1(17
صحــة هــذه األحاديــث ،أو تلــك
وطب ًعــا لســنا هنــا بصــدد التث ّبــت مــن ّ
ٍ
المؤرخــون؛ ألنّهــا ليســت ســوى إشــارات يعضــد
الشــواهد التــي أشــار إليهــا
ّ
تبوأتهــا عبــد القيــس بدخولهــا فــي
بعضهــا ً
بعضــا ،للمكانــة الرفيعــة التــي ّ
التاريــخ اإلســامي.
لقــد دخــل األحســائيون التاريــخ بدخــول عبــد القيــس فــي التاريــخ
اإلســامي ،وبقيــت هــذه القبيلــة ملتزمــ ًة بالديــن اإلســامي ،و ُبنــي مســجد
(جواثــى) ثانــي مســجد أقيمــت فيــه صــاه الجمعــة ،وبقيــت هــذه القبيلــة
مطيع ـ ًة للرســول األكــرم صلــى اللــه عليــه وآلــه ،ولإلمــام علــي عليــه الســام
فــي ّ
كل حروبــه ،وبــرز منهــم رجــال كبــار ،أمثــال :حكيــم بــن جبلــة ،وصعصعة
بــن صوحــان ،الــذي اختــاره اإلمــام عليــه الســام رســوالً إلــى معاويــة؛ لمــا
عــرف فيــه فصاحــة القــول ،وســداد الــرأي والحكمــة.
وال نرانــا نبالــغ إذا قلنــا :إن بدايــة التاريــخ األحســائي ،أو بدايــة العهــد اإلنســاني
الحقيقــي إلقليــم منطقــة األحســاء ،كان بدخــول قبيلــة عبــد القيــس فــي الديــن
اإلســامي ،ومــع بدايــة التاريــخ األحســائي فقــد كان هنــاك الفعــل الحضــاري
المتجســد فــي روح اإلســام وقيمــه ،ومبادئــه ،وشــخوصه.
ّ
اإليمــان بالديــن مرتبــط بتاريــخ األنبيــاء والرســل طالمــا ّ
أن هــؤالء
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األنبيــاء والرســل عليهــم الســام مرتبــط وجدانهــم باإليمــان باللــه عــز وجــل،
فقبــل دخــول عبــد القيــس اإلســام لم يكــن لألحســاء تاريــخ حضــاري ناهض،
بــل هــي أيــام قبــل عصــر التاريــخ.

تاريخ األنبياء:

بالتو ّقــف عنــد تاريــخ األحســاء نــدرك ج ّيــدً ا أنّــه ابتــدأ مــن تاريــخ
األنبيــاء ،ومــن تاريــخ علمــاء الطائفــة الكبــار ،مــن أمثــال :الشــيخ أحمــد بــن
فهــد األحســائي ،والشــيخ ابــن أبــي جمهــور األحســائي ،وفــي مســيرة شــيخنا
األوحــد ،ومســيرة العلمــاء األحســائيين الكبــار ،مــن أمثــال :الشــيخ محمــد بــن
حســين أبــي خمســين ،فهــم مــن أبــرز الشــخصيات العلميــة واإلســامية التــي
ســاهمت فــي تفعيــل وتحريــك الحركــة العلميــة اإلســامية فــي مجمــل البلدان
اإلســامية فــي تلــك الفتــرة ،وبالتحديــد فــي منطقــة األحســاء والخليــج.
ونحــاول هنــا أن نتت ّبــع العطــاء الكبيــر مــن خــال المســيرة المباركــة
للشــيخ األوحــد ،والشــيخ محمــد أبــي خمســين محاوليــن اســتخدام أدوات
محــدّ دة مــن علــم االجتمــاع يســتخدمها علمــاء التاريــخ فــي رصــد الظواهــر
االجتماعيــة.
ـؤرخ؛ فـ ّ
ـإن
وإذا كانــت هنــاك أدوات فــي علــم االجتمــاع يســتخدمها المـ ّ
مــادة التاريــخ مــن جهــة أخــرى تعتمــد علــى اســتجالء ثــاث حقائــق رئيســة،
كمــا يراهــا الباحثــون:
أولــى هــذه الحقائــق (الحقيقــة المرئيــة) ،وهــي أوثــق المصــادر علــى
ـؤرخ الــذي يرصــد األحــداث هــو أشــبه بالمــرآة التــي تعكــس
اإلطــاق ،فالمـ ّ
الصــورة والحــركات ،ويليهــا (الحقيقــة المرويــة) المســتمدّ ة وقائعهــا مــن
األخبــار الصحيحــة المتواتــرة ،إالّ ّ
أن هــذه الحقيقــة تؤخــذ أحيا ًنــا بمزيــد مــن
ٍ
ـدس والتلفيــق؛ العتبــارات شـتّى مــن
تعرضهــا للـ ِّ
التح ّفــظ والحــذر؛ الحتمــال ّ
الميــول السياســية ،والحزبيــة ،والمذهبيــة ،ومــع ذلــك تعتبــر الحقيقــة المرويــة
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ـؤرخ لكتابــة التاريــخ ،أ ّمــا الحقيقــة
هــي العمــود الفقــري الــذي يتكــئ عليــه المـ ّ
ّ
شــك فــي أنهــا مــن الوثائــق الماديــة
الثالثــة فهــي (الحقيقــة الخط ّيــة) ،وال
أيضــا.)1(18
ـؤرخ تعـ ّـزز األد ّلــة التاريخيــة ،وتعـ ّـزز اســتنتاجاته ً
للمـ ّ

ـؤرخ لتاريــخ األحســاء ،وتاريــخ حركتهــا الثقافيــة األولى
وإذا أردنــا أن نـ ّ
ٍ
ـأي حــال مــن
وجــب علينــا اال ّتــكاء علــى هــذه الحقائــق الثــاث ،فــا يمكــن بـ ِّ
األحــوال اســتبعاد حقيقــة رئيســة مــن حقائــق التاريــخ ،وإذا عددنــا رجــل الديــن
األول بالمعنــى الشــامل للمجتمعــات فــي ذلــك الزمــان؛
أ ّنــه المحـ ّـرك الثقافــي ّ
ـإن حقيقــة التاريــخ (المرويــة) لألحســاء تشــير إلــى ّ
فـ ّ
أن مجتمعهــا األحســائي
ـه مجتهـ ٍ
قــد خــا تمامــا مــن أي فقيـ ٍ
ـد خــال ثالثــة قــرون متصلــة ،منــذ القــرن
ّ
ً
الســادس الهجــري وحتــى القــرن الثامــن ،بينمــا صعــب علينــا فــي القــرن
التاســع تت ّبــع ّ
كل آثــار الفقهــاء رغــم تواجدهــم فــي هــذا القــرن ،ولــم تحدّ ثنــا
إحــدى حقائــق التاريــخ عــن أكثــر مــن فقيهيــن فــي القــرن العاشــر ،وفقيهيــن
فــي القــرن الثانــي عشــر ،بينمــا خــا القــرن الحــادي عشــر مــن الفقهــاء تما ًمــا.
وتبلــغ ذروة تواجــد الفقهــاء فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر
فجــر الشــيخ أحمــد بــن زيــن الدين
الهجرييــن ،ففــي بدايــة القــرن الثالــث عشــر ّ
األحســائي ثورتــه العلميــة والفكريــة ،وتكاثــرت العلمــاء فــي قرنــه والقــرن
الالحــق ،وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الحركــة العلميــة الح ًقــا ،فـ ّ
ـإن األحســاء
فقيهــا ومرج ًعــا مــن مراجــع التقليــد علــى
وكذلــك القطيــف -لــم تشــهد ًاإلطــاق فــي القــرن الخامــس عشــر ،إالّ ّ
اســتمرت
أن الحركــة العلميــة قــد
ّ
وتكاثــر العلمــاء وطــاب العلــم.)1(19
ويمكننــا إرجــاع كثــرة الفقهــاء ومراجــع التقليــد األحســائيين فــي
القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجرييــن إلــى ســببين رئيســين:
األول :هجــرة طــاب العلــم األحســائيين إلــى الحواضــر العلميــة
لاللتحــاق بالحــوزات العلميــة؛ حيــث باتــت الهجــرة إلــى تلــك الحواضــر
 )1( - 18القطيف ،حممد سعيد املسلم ،مطابع جامعة امللك سعود ،الرياض1417 ،هـ ،ص.10-9
 )1( - 19فقهاء األحساء ،حممد جواد اخلرس ،ص(110خمطوط).
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أمــرا
العلميــة ،مثــل :النجــف األشــرف ،وكربــاء المقدّ ســة ،وقــم المقدّ ســة ً
بديه ًيــا فــي برنامــج حيــاة الطالــب العلميــة.)2(20

أ ّمــا الســبب الثانــي :فيمكــن إرجاعــه لبــزوغ مدرســة آل البيــت
الحكميــة التــي تز ّعمهــا فــي األحســاء الشــيخ محمــد أبــو خمســين؛ فخلقــت
ضخمــا امتــدّ مــن كربــاء ،وشــمل ّ
ّ
حــط
كل مدينــة إســامية
ــارا علم ًيــا
ً
ت ّي ً
الشــيخ األوحــد رحلــه فيهــا ،مــن أمثــال :أصفهــان ،ومشــهد ،وكرمــان شــاه،
واألحســاء ،وغيرهــا مــن البلــدان والمــدن اإلســامية ،يقــول نــور الديــن
الشــاهرودي« :بــرزت فــي حــوزة كربــاء شــخص ّيات علميــة دينيــة ،كانــت
ـورات فلســفية ،أثــارت جــدالً بيــن العلمــاء والفقهــاء ،ومــن
لهــم أفــكار وتصـ ّ
جملــة هــذه الشــخصيات ،تأتــي فــي الصــدارة شــخصية الشــيخ أحمــد الشــيخ
األحســائي ،بوصفــه صاحــب أطروحــات فلســفية كانــت وال تــزال مثــار بحــث
وجــدل وتضــارب فــي الــرأي بيــن العلمــاء الذيــن ناصــروه ،والذيــن جــاؤوا
مــن بعــده حتــى يومنــا هــذا».)1(21
وإذا كانــت حقائــق التاريــخ الثــاث مجتمعــة تحدّ ثنــا عــن غيــاب دور
رجــل الديــن الفقيــه ،أو غيــاب آثــاره طــوال ســبعة قــرون مــن الزمــن -فـ ّ
ـإن
حقائــق التاريــخ بالمقابــل تؤ ّكــد لنــا ّ
أن فجــر األحســاء العلمــي والثقافــي بــدأ
منــذ القــرن الثالــث عشــر -حينمــا أوجــد الشــيخ أحمــد الشــيخ األحســائي
وفجــر هــذه الثــورة العلميــة ،عندمــا ذهــب إلــى
ذلــك الت ّيــار الثقافــي العــامّ ،
رافضــا آراء الفلســفة
اتّبــاع أئمــة آل البيــت عليهــم الســام فــي رأيهــم الحكمــي ً
اليونانيــة الوثنيــة التــي نحــا إليهــا بعــض الفالســفة العــرب والمســلمين ،مــن
أمثــال :الفارابــي ،وابــن ســينا ،والم ـ ّ
ا صــدرا ،وغيرهــم مــن الفالســفة.
وإذا جــاز لنــا أن نقــولّ :
إن هــذه الهجــرة العلميــة لطــاّب العلــوم
الدينيــة للحواضــر العلميــة ســبب رئيــس لبدايــات الحركــة العلميــة األحســائية
يجــوز لنــا كذلــك أن نقــولّ :إن ثــورة الشــيخ األوحــد الحكميــة هــي ســبب
 )2( - 20املرجع السابق.
 )1( - 21انظر :تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،نور الدين الشاهرودي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان،
1410هـ1990/م ،ص.153
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ثـ ٍ
ـان وهــام لبدايــات هــذه الحركــة.

األحساء قبل أبي خمسين:

ّ
إن حديثنــا عــن الثــورة العلميــة الكبــرى التــي أشــعل فتيلهــا شــيخنا
األوحــد ،وتالمذتــه الكبــار ،مــن أمثــال :الشــيخ محمــد أبي خمســين ،يســتدعي
بالضــرورة الحديــث عــن المجتمــع األحســائي القديــم ،أو لنقــل يســتدعي
رصــد الحــراك الثقافــي والمعرفــي الســائد قبــل بدايــة ثــورة األوحــد العلميــة
بشـ ٍ
ـيء مــن التفصيــل والتدقيــق.
فقيهــا مجتهــدً ا طــوال ثمانيــة
عرفــت منطقــة األحســاء أربعــة عشــر ً
قــرون مــن الزمــن ،منــذ القــرن الخامــس الهجــري وحتــى نهايــة القــرن الثانــي
عشــر ،أي قبيــل بــزوغ ثــورة الشــيخ األوحــد العلميــة ،فيمــا تواجــد خمســة
فقيهــا خــال القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجرييــن.)1(22
وعشــرون ً

أ ّمــا تفاصيــل الحيــاة العلميــة لألحســاء قبــل ثــورة الشــيخ األوحــد
المؤرخيــن المعاصريــن ،ومنهــم:
العلميــة وبعدهــا ،فقــد تناولهــا العديــد مــن
ّ
الشــيخ محمــد علــي الحــرز فــي بحثيــن ها ّميــن ،تنــاول فيهمــا ش ـتّى مناحــي
الحيــاة العلميــة مــن حيــث إعــداد العلمــاء (الفقهــاء) ،فرصــد حركتهــم مــن
حيــث انتمائهــم الجغرافــي ،وهجرتهــم ،والوافــدون منهــم ،كمــا رصــد حركــة
التأليــف (الحقيقــة الخط ّيــة) لهــؤالء العلمــاء ،وصنّــف تلــك المؤ ّلفــات طب ًقــا
أيضــا المراكــز
للمواضيــع العلميــة التــي كُتبــت فيهــا ،وتناولــت مجلــة الواحــةً ،
العلميــة لهــؤالء العلمــاء ،واألســر التــي جــاؤوا منهــا.)2(23

ولقــد غ ّطــت دراســة الشــيخ الحــرز خمســة قــرون مــن الزمــن تقري ًبــا
مبتدئًــا ببدايــات ســنوات القــرن التاســع الهجــري ،وتحديــدً ا منــذ عــام 800
األول مــن الدراســة غ ّطــى الفتــرة مــا
هـــ وحتــى عــام 1375هـــ ،وفــي القســم ّ
 )1( - 22فقهاء األحساء ،حممد جواد اخلرس ،ص( 108-107خمطوط).
 )2( - 23جملة الواحة ،العدد  ،39السنة  ،11الربع الرابع2005 ،م ،ص.107
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بيــن عــام  800هـــ إلــى عــام 1209هـــ ،وغ ّطــى فــي القســم الثانــي مــن عــام
1210هـــ -وهــي ســنة الشــيخ األوحــد -إلــى عــام 1375هـــ ،أي ّ
أن النطــاق
الزمنــي لدراســته فــي رصــد الحركــة العلميــة األحســائية قبــل ثــورة الشــيخ
وبعــده بعقــود مديــدة ،وتمتــد ألكثــر مــن أربعــة قــرون مــن الزمــن العلمــي
لألحســاء ،إبــان ثــورة الشــيخ األوحــد (1210هـــ 1241-هـــ) ،بــل وبعــد
عصــر الشــيخ األوحــد (1242هـــ 1375 -هـــ) ،واختــار عصــر الشــيخ األوحد
الــذي يبــدأ مــن ســنة 1410هـــ ؛ باعتبارهــا الســنة التــي هاجــر فيهــا الشــيخ إلى
خــارج األحســاء -كمــا أشــرنا -لتكــون هــذه الســنة بالتحديــد نقلــة تاريخيــة
فــي األحســاء علــى عــدة أصعــدة.)1(24
ولعـ ّـل لســنة 1210هـــ التــي هاجــر فيهــا الشــيخ األوحــد رضــوان اللــه
عليــه مــن األحســاء عــدة دالالت ،منهــا:
أوالًّ :
أن هــذا التاريــخ (1210هـــ) حــدث فيــه انتقــال الســلطة مــن
بنــي خالــد إلــى آل ســعود ،وتر ّتــب علــى هــذا األمــر تغييــرات جذريــة تعــد
تــم انتقــال
نقلــ ًة تاريخيــة فــي األحســاء علــى المســتوى السياســي ،فعندمــا ّ
ـوالت علــى مســتوى الفكــر الشــيعي ونشــاطه فــي
الســلطة السياســية جــرت تحـ ّ
المنطقــة.
ثان ًيــا :هــي الفتــرة الزمنيــة التــي هاجــر فيهــا الشــيخ األوحــد مــن
األحســاء ،وترتّــب علــى هــذه الهجــرة انطــاق مدرســة آل البيــت الحكميــة
ٍ
ـاحات إســامية أوســع ،وخاصــة بعدمــا تشـكّلت رؤاه وأفــكاره ،والتــي
إلــى سـ
أ ّثــرت بدورهــا علــى الحركــة العلميــة الشــيعية فــي ّ
كل البلــدان اإلســامية،
تكونــت واكتملــت المعالــم األساســية لمدرســة آل البيــت الحكميــة؛
وأخيـ ًـرا ّ
لتعــود مــن جديــد لألحســاء ،وبعــد فتــرة قصيــرة مــن انطالقهــا القــوي؛ لكــي
تنتشــر علــى أيــدي علمــاء كبــار ،مــن أمثــال :الشــيخ أبــي خمســين ،والشــيخ
العيثــان وغيرهمــا ،لتحــدث هـ ّـز َة علميــة كبــرى فيهــا.
ثال ًثــا :التغ ّيــر الكبيــر فــي معالــم األحســاء الديموغرافيــة نتيجــة
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الهجــرات الجماعيــة مــن مــدن وقــرى األحســاء ،ومعظــم دول الســاحل
الشــرقي ،ومــن معظــم العوائــل األحســائية إلــى العديــد مــن الــدول العربيــة؛
بســبب الحــروب والتضييــق والفقــر.
راب ًعــا :انتشــار مدرســة آل البيــت الحكميــة ،عندمــا تبنّــى معظــم علمــاء
المنطقــة -األحســاء والقطيــف -وأصحــاب الثقــل العلمــي ،وعلــى رأســهم
المراجــع القاطنيــن بالمنطقــة األفــكار الحكميــة للمدرســة التــي قادهــا الشــيخ
ـة فكريـ ٍ
األوحــد ،األمــر الــذي يمكــن وصفــه بنقلـ ٍ
ـة فــي تاريــخ المنطقــة علــى
ّ
المســتوى الدينــي والفكــري والثقافــي م ًعــا.

كانــت الحركــة العلميــة فــي األحســاء قبــل القــرن التاســع الهجــري
ولفتــرة طويلــة شــبه ميتــة ،أ ّمــا الفتــرة مــا بيــن (800هـ1209-هـــ) فهــي التــي
شــهدت شــبه تنــا ٍم واضـ ٍ
ـح للحــراك العلمــي ،بحيــث يمكــن للباحــث رصــده
ّ
لــكل مناشــط الحيــاة
رغــم ق ّلــة المصــادر ،وعــدم وجــود التوثيــق الكافــي
العلميــة.

لقــد بلــغ عــدد (الفقهــاء والمشــايخ) فــي منطقــة األحســاء مئة وخمســة
عالمــا خــال هــذه الحقبــة الزمنيــة ،ويمكــن تقســيمهم إلــى :علمــاء
عشــر ً
مح ّلييــن ،وافديــن ،ومهاجريــن ،فأ ّمــا العلمــاء المح ّليــون وهــم تلــك المجموعة
مــن العلمــاء الذيــن لــم يبارحــوا بالدهــم إال للدراســة الدينيــة فــي الحواضــر
العلميــة ،وكانــت األحســاء محـ ّـل نشــاطهم وتفاعلهــم العلمــي ،ولهــم نشــاطهم
عالمــا ،بينمــا بلــغ عــدد
العلمــي الواضــح ،وقــد بلــغ عددهــم ســتة وســبعين ً
عالمــا ،وهــم نخبــة العلمــاء الذيــن جذبتهــم
العلمــاء الوافديــن أحــد عشــر ً
الحركــة العلميــة فــي األحســاء ،فاســتوطنوا فيهــا للتعليــم أو التع ّلــم ،ولقــد
وصــل عــدد العلمــاء المهاجريــن مــن األحســاء إلــى خارجهــا ثمانيــة وعشــرين
عالمــا هاجــروا إلــى العديــد مــن الحواضــر العلميــة فــي إيــران ،والعــراق،
ً
ومكــة المكرمــة ،وجبــل عامــل ،وكانــت هجــرة هــؤالء العلمــاء بســبب جــذب
الحواضــر للعديــد مــن ط ـاّب العلــم مــن ش ـتّى بقــاع األرض ،باإلضافــة إلــى
العوامــل االجتماعيــة والسياســية التــي مـ ّـرت بهــا األحســاء فــي تلــك الفتــرة.
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أ ّمــا نتــاج تلــك القــرون األربعــة لهــؤالء العلمــاء األفاضــل مــن
المصنّفــات فقــد بلغــت ( )99مصن ًفــا ،ويأتــي الشــيخ محمــد بــن أبــي جمهــور
فــي المرتبــة األولــى؛ حيــث وصلــت مصنّفاتــه إلــى ( )37مصن ًفــا ،وتناولــت
تصانيــف هــؤالء العلمــاء مواضيــع شــتّى ،منهــا :علــوم القــرآن الكريــم،
والحديــث وعلومــه ،والعقائــد ،والفقــه ،واألخــاق ،وغيرهــا مــن المواضيــع
اإلســامية األخــرى.
وعــن هــذه الحقبــة (800هـ1209-هـــ) يقــول الباحثــونّ :
إن األحســاء
زخــرت بحركــة علميــة شــبه فاعلــة ،ســاهمت فــي تدعيمهــا كثــرة المراكــز
وهمــة العلمــاء المتواجديــن فيهــا ،فقــد اســتقر فــي مدينتــي
العلميــة فــي البــادّ ،
الهفــوف والمبــرز وقراهمــا القليــل مــن العلمــاء ،وهاجــر شــطر آخــر منهــم،
كمــا اســتوطنها عــدد مــن العلمــاء اآلخريــن ،وكان هــؤالء العلمــاء الذيــن
توزعــوا علــى أحــد عشــر مركـ ًـزا علم ًيــا هــم قطــب الرحــى فــي بنــاء الصــرح
ّ
العلمــي باألحســاء ،ولكــن ذلــك النتــاج القليــل اســتغرق أربعــة قــرون مــن
الزمــن.)1(25
وباإلضافــة إلــى هــذه المراكــز فـ ّ
ـإن وجــود األســر العلميــة هــو اآلخــر
ّ
مؤشــر علــى تواجــد الحركــة العلميــة فــي تلــك الفتــرة ،ولعـ ّـل الســبب فــي ذلك
هــو ّ
أن األســر العلميــة تتو ّلــى عــاد ًة القيــادة فــي البــاد بمرجعياتهــا الدينيــة،
يضــاف إلــى ذلــك أن هــذه البيوتــات واألســر هــي نتــاج التفاعــل االجتماعــي
مــع مجمــل النشــاطات العلميــة فــي المنطقــة ككل ،وتســهم مــن جهـ ٍ
ـة أخــرى
أيضــا.)2(26
فــي نشــأة المراكــز العلميــة ً

األحساء بعد أبي خمسين:

وإذا كانــت تلــك هــي تضاريــس الحركــة العلميــة قبــل عصــر الشــيخ
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األوحــد وتالمذتــه بـ ّ
ـكل تفاصيلهــا ،طــوال مــا يربــو علــى أربعــة قــرون مــن
الزمــن؛ ّ
فــإن بعــض الباحثيــن قــد أعطــى تفصيــ ً
ا دقي ًقــا آخــر عــن الحركــة
ٍ
فتــرة
العلميــة إ ّبــان عصــر الشــيخ األوحــد (1210هـ1242-هـــ)  ،أي فــي
زمنيـ ٍ
ـة مقدارهــا ثالثــة عقــود مــن الزمــن فقــط ،وهــذه الفتــرة الزمنيــة ال يمكــن
وضعهــا مقابــل فتــرة زمنيــة تتجــاوز أربعــة قــرون ،بــل ّ
بعضــا مــن زمــن
إن ً
أيضــا ،وهــي فتــرة
الشــيخ األوحــد داخــل فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة الطويلــة ً
بــروز مرجعيــة الشــيخ محمــد أبــي خمســين.
أ ّمــا العلمــاء فــي عصــر الشــيخ األوحــد فقــد بلــغ عددهــم خمســة
عالمــا ،عشــرون منهــم عاشــوا فــي األحســاء ،ولــم تكــن هجرتهــم
وثالثيــن ً
للمراكــز العلميــة إال لطلــب العلــم والدراســة ،إالّ ّ
عالمــا
أن أربعــة عشــر ً
فضلــت
فضــل الهجــرة الدائمــة ،وســكنوا فــي العــراق وإيــران ،بينمــا ّ
أحســائ ًيا ّ
27
شــخصية واحــدة الهجــرة المعاكســة؛ فســكنت األحســاء (.)1
وعلــى الرغــم مــن التنامــي الكبيــر للحيــاة العلميــة فــي منطقــة األحســاء
فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة القصيــرة -إالّ ّ
أن هنــاك عــد ًدا مــن العوامــل األخــرى
عملــت علــى تحجيــم هــذا التنامــي وتراجعــه مــن وجهــة نظــر بعــض الباحثيــن:
التوســع الكبيــر فــي هجــرة العلمــاء للحواضــر العلميــة،
أوالً:
ّ
واســتقرارهم هنــاك ،وضيــاع الكثيــر مــن أخبارهــم ومصنّفاتهــم.
تــأزم األوضــاع السياســية فــي تلــك الفتــرة؛ حيــث ُض ّيــق
ثان ًيــاّ :
علــى المــدارس الشــيعية ،و ُمنعــت إقامــة صــاة الجماعــة ،و ُع ّطلــت الشــعائر
الحســينية.
ثال ًثــا :التك ّتــم الشــديد -فــي هــذه الفتــرة الزمنيــة -مــن قبــل العلمــاء
علــى نشــاطهم العلمــي واألدبــي؛ ممــا أ ّدى لضيــاع العديــد مــن مصنّفاتهــم،
أيضــا؛ خو ًفــا مــن المالحقــة والقتــل.
وإخفــاء دورهــم ً
راب ًعــا :ق ّلــة المصــادر التــي ّأرخــت لهــذه الفتــرة بالــذات؛ بســبب
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األوضــاع السياســية واالجتماعيــة ،واقتصــرت الترجمــات علــى األعــام منهم،
ممــن خ ّلفــوا مصنّفــات عقــب رحيلهــم؛ األمــر الــذي صبــغ هــذه الفتــرة
أو ّ
ٍ
بشــيء مــن الضبابيــة فــي الرصــد والتوثيــق.
خامســا :التأكيــد علــى ّ
أن الحقبــة الزمنيــة هــذه -اثنتــان وثالثــون ســنة-
ً
قصيــرة جــدً ا مقارنــة بالمرحلــة المدروســة قبــل عصــر الشــيخ األوحــد ،والتــي
امتــدّ ت إلــى أكثــر مــن أربعــة قــرون.
توصــل إليــه بعــض
نتوصــل إلــى نتيجــة عكســية لمــا ّ
ولكنّنــا هنــا ّ
الباحثيــن ،فعلــى الرغــم مــن ّ
كل المعوقــات ،فقــد بلــغ عــدد العلمــاء خمســة
ٍ
عالمــا ،األمــر الــذي ّ
جهــة أخــرى علــى دوران الحركــة
يــدل مــن
وثالثيــن ً
العلميــة بوتيــرة متســارعة فــي هــذه الفتــرة الوجيــزة ،ولــم تــؤ ّد ّ
«كل هــذه
العوامــل وغيرهــا إلــى ضــرر الحيــاة العلميــة ،أو بــطء عجلتهــا خــال هــذه
الفتــرة».)1(28
ولقــد جــاء هــؤالء العلمــاء الخمســة والثالثــون الكبــار مــن مدينتــي
الهفــوف والمبــرز ،وعــدد مــن القــرى ،مثــل :القــارة والقريــن والمطيرفــي
وغيرهــا ،أ ّمــا حركــة التأليــف فقــد كانــت فــي أوجهــا ،ففيما بلــغ عــدد مصنّفات
القــرون األربعــة الســابقة لمنطقــة األحســاء ( )99مصنّ ًفــا ،بلــغ عــدد مصنّفــات
فتــرة عصــر الشــيخ األوحــد ( )214كتا ًبــا ،وقــد تناولــت تلــك المصنّفــات
معظــم المواضيــع القرآنيــة ،والحديثيــة ،والفقهيــة ،والتاريخيــة ،واألدبيــة ،إالّ
ّ
أن الالفــت للنظــر فــي حركــة التأليــف فــي هــذه المرحلــة هــو اقتصارهــا علــى
عــدد محــدود مــن العلمــاء؛ والســبب يعــود لق ّلــة المعلومات عــن معظــم علماء
ـروزا بينهــم،
هــذه الفتــرة ،فقــد كانــت شــخصية الشــيخ األوحــد هــي األكثــر بـ ً
للمؤرخيــن للتدويــن ،كمــا ّ
أن الشــيخ األوحــد كان يولــي عنايـ ًة
واألكثــر جذ ًبــا
ّ
فائق ـ ًة بنســخ ونشــر مؤلفاتــه ،وهــذا األمــر ســاهم فــي حفظهــا مــن الضيــاع،
ـهل للباحثيــن تدويــن وضبــط عناوينهــا وفهرســتها.)1(29
وسـ ّ
 )1( - 28جملة الواحة ،العدد  ،50السنة  ،11الربع الرابع2005 ،م ،ص.64-63
 )1( - 29جملة الواحة ،العدد  ،51السنة  ،11الربع الرابع2005 ،م ،ص.71-70
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ولــم يتو ّقــف النشــاط العلمــي بعــد عصــر الشــيخ األوحــد (1241هـ)،
بــل ّ
إن الحركــة العلميــة إ ّبــان القــرن الثالــث عشــر بقيــت تســير بصــورة
متســارعة؛ بفضــل الدفعــة القويــة التــي تركتهــا ثــورة الشــيخ األوحــد فــي
األوســاط العلميــة ،ويكفــي أن نشــير إلــى ّ
أن األحســاء عرفــت أحــد عشــر
فقيهــا كبيـ ًـرا خــال ســتين عا ًمــا ،وهــي الفتــرة المتب ّقيــة مــن بعــد عصــر الشــيخ
ً
األوحــد ،باإلضافــة إلــى العشــرات مــن العلمــاء والمشــايخ وطلبــة العلــوم
الدينيــة.
فقيهــا أغلبهــم
ـم اثنــي عشــر ً
أ ّمــا القــرن الرابــع عشــر الهجــري فقــد ضـ ّ
مــن مراجــع التقليــد ،وكان مــن بينهــم :الشــيخ محمــد حســين أبــو خمســين
ومحمــد بــن عبداللــه العيثــان ،بينمــا أضحــت الحــوزات العلميــة المحليــة
تضــم بيــن أركانهــا المئــات مــن طلبــة العلــوم الدينيــة ،حتــى ّ
أن األحســاء
ُعرفــت فــي تلــك الفتــرة باســم (النجــف الصغــرى) ،إضافـ ًة إلــى أختهــا منطقــة
القطيــف.
ويمكــن مالحظــة ّ
أن عصــر مــا بعــد رحيــل الشــيخ األوحــد شــهد كثــرة
العلمــاء ومراجــع التقليــد األحســائيين ،وتم ّيــز هــذا العصــر بكثــرة المــدارس
أيضا.
العلميــة ً
ويؤكّــد الباحثــون عنــد وصــف الحركــة العلميــة فــي األحســاء بعــد
عصــر الشــيخ األوحــد بأنّهــا حركــة علميــة مزدهــرة؛ بســبب توفــر العلمــاء
والمــدارس العلميــة ،وأبــرز هــؤالء الذيــن كانــوا مــن أقطــاب الحركــة العلميــة
آنــذاك :الســ ّيد هاشــم الســلمان المتوفــى ســنة 1309هـــ ،والشــيخ أحمــد
حبيــب الدنــدن المتوفــى ســنة 1315هـــ ،والشــيخ محمــد بــن حســين أبــو
خمســين المتوفــى ســنة 1316هـــ ،والشــيخ علــي بــن محمــد العيثــان المتوفــى
ســنة 1326هـــ ،والشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان المتوفــى ســنة 1331هـ،
والشــيخ محمــد طاهــر أبــو خمســين المتوفــى ســنة 1341هـــ ،والشــيخ موســى
بــن عبداللــه أبــو خمســين المتوفــى ســنة 1353هـــ ،والشــيخ عمــران بن حســن
الســليم المتوفــى ســنة 1360هـــ ،والشــيخ حبيــب بــن قريــن المتوفــى ســنة
1363هـــ ،والشــيخ عبدالكريــم بــن حســين الممتــن المتوفــى ســنة 1375هـــ،
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والشــيخ معتــوق بــن عمــران الســليم المتوفى ســنة 1379هـــ ،وغيرهــم كثيرون
مــن المراجــع والعلمــاء واألفاضــل والمشــايخ األحســائيين.
أ ّمــا الحــوزات والمــدارس العلميــة فقــد كانــت هنــاك ثمــان منهــا
فــي تلــك الفتــرة ،فــي مدينــة الهفــوف (حــوزة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو
خمســين) ،وفــي مدينــة المبــرز (حــوزة السـ ّيد هاشــم الســلمان) ،وفــي القــارة
حوزتــي (الشــيخ محمــد العيثــان ،ومدرســة ابــن عمــه الشــيخ علــي بــن محمــد
العيثــان) ،باإلضافــة إلــى الحــوزات والمــدارس األخــرى فــي قــرى (الحليلــة)
و (العمــران الشــمالية) و (الجبيــل) ،ويشــير الباحثــون فــي حركــة النشــاط
العلمــي فــي األحســاء وفــي قراهــا ،مثــل :قريــة القــارة ،والتــي هي مســقط رأس
الشــيخ الرئيــس العيثــان ،مؤكّديــن علــى ّ
«أن الحركــة العلميــة بهــا كانــت نشــطة
ـم عــد ًدا كبيـ ًـرا
فــي عصــر الشــيخ محمــد العيثــان ،حيــث كانــت (القــارة) تضـ ُّ
مــن العلمــاء والخطبــاء واألدبــاء ،ونظــرة واحــدة إلــى تالميــذ الشــيخ محمــد
العيثــان واألعــام الذيــن يحتمــل تتلمذهــم علــى يــده مــن قريــة القــارة ،نــرى
صحــة مــا ذهبنــا إليــه».)1(30
مــدى ّ

 )1( - 30راجع كتابنا (الرئيس العيثان) ،ص.121-49
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الفصل الثاني
حكمتنا اإلسالمية
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على عتبة الفلسفة:

لــم يكــن للعــرب قبــل اإلســام تاريــخ أو فلســفة ،ولــم تكــن لهــم
حضــارة رســالية ،بــل ولــم يعــرف العــرب أبطــاالً حقيقييــن ،ولكــن ماهــي
الفلســفة؟

الفلســفة فــي جوهرهــا تفكيــر فــي الماورائيــات ،والعــرب قبل الرســالة
لــم يعرفــوا هــذا النــوع مــن التفكيــر.
اإلســام لفــت نظــر العــرب إلــى المــاوراء ،وجعلهــم يف ّكــرون تفكيـ ًـرا
أيضــا.
مــا ورائ ًيــا فــي الخالــق ،وفــي الخلــود ،وفــي الخلــق ً

الفتوحــات اإلســامية ،واحتــكاك العــرب باألمــم األخــرى ،وحــركات
الترجمــة والنقــل مــن علــوم تلــك األمــم ،كانــت مناه ـ ً
ا لالقتبــاس ،والحالــة
العربيــة الحضاريــة كحــال الحضــارات األخــرى ،مـ ّـرت بمراحــل حتــى تصــل
إلــى نضــج فلســفي ،إالّ ّ
المؤرخيــن
أن النضــج الفلســفي الــذي يشــير إليــه أكثــر
ّ
للفلســفة اإلســامية ،قــد حــاد بهــا عــن جوهرهــا األصيــل ،وأبعدهــا عــن
مقاصدهــا العاليــة ،ولعـ ّـل البدايــات يمكــن تأريخهــا مــن وقــت بــروز (علــم
الــكالم) علــى الســاحة اإلســامية ،فقــد بــرز المتك ّلمــون كمدافعيــن عــن
العقائــد اإلســامية ،باألدلــة العقليــة ،والبراهيــن الفكريــة ،فبــرزت معهــا
الفلســفة.)1(1
ظهــر علــم الــكالم كعلــم يمكــن بواســطته إثبــات العقائــد الدينيــة بالحجــج،
ودفــع الشــبهات ،وإلــزام الخصــم بإقامــة البراهيــن القطعيــة ،وإذا اســتوحى
علــم الــكالم مــن الشــريعة اإلســامية الغايــة والهــدف ،فإنّــه اســتوحى مــن
الفلســفة مناهجهــا العقليــة ،)1(2علــى الرغــم مــن ّ
أن معظــم الفالســفة حاولــوا
التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة ،أو اتّجهــوا لتقريــر العالقــة بيــن الوحــي والعقل،
واتــكأت منهجيــة الفلســفة علــى عنصريــن رئيســين:
 )1( - 1راجــع :الفلســفة العربيــة عــر التاريــخ ،رمــزي نجــار ،دار اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت،
1977م ،ص.80
 )1( - 2راجع العرفان اإلسالمي ،حممد تقي املدريس ،دار البيان العريب ،بريوت1992 ،م ،ص.16
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األول :مصدرية تشريع العقل اإلنساني.
الثاني :الموروث الفلسفي اليوناني.
ويشــير الدكتــور محمــد يوســف مرســي فــي كتابــه (بيــن الديــن
والفلســفة) إلــى ّ
أن أبــرز المحــاوالت التوفيقيــة فــي تاريــخ الفلســفة اإلســامية،
هــي تلــك التــي قــام بهــا الفيلســوف (الكنــدي) فــي مشــكلة العالــم وصلتــه
باللــه ،حيــث يوافــق رأيــه الفلســفي رأي علمــاء الــكالم فــي عصــره ،ويخالــف
فيهــا فالســفة اليونــان ،مــن أمثــال( :أرســطو) الــذي ذهــب إلــى قــدم العالــم،
ويعتبــر رأي الكنــدي خطــوة مب ّكــرة فــي طريــق التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة،
أن محــاوالت التوفيــق لــم تنحصــر بمحاولــة الكنــدي ،بــل ّ
إالّ ّ
إن للمعلــم الثاني
الفارابــي -محاولــة كبــرى فــي التوفيــق بيــن العقــل والوحــي ،حيــث يذهــبالفارابــي إلــى حقيقــة واحــدة ،ولكنّــه يع ّبــر عنهــا بصــورة مغايــرة؛ حيــث عمــد
إلــى التوفيــق بيــن رأي أرســطو وأفالطــون فــي كتابــه الشــهير (الجمــع بيــن
رأيــي الحكيميــن)؛ فجــاءت محاولتــه تطبي ًقــا لمبــدأ التوفيــق.
وإذا تص ّفحنــا كتــب ابــن ســينا ،وخاصــة الكتــب المتقدّ مــة ،مثــل:
ّ
المتأخــرة ،مثــل( :اإلشــارات والتنبيهــات) نالحظ
(الشــفاء) و (النجــاة) ،وكتبــه
محــاوالت التوفيــق واضحــة فيهــا ،وعلــى الرغــم مــن َّ
أن ابــن ســينا يميــل
خاصــا
للفلســفة اإلشــراقية ،إالّ أ ّنــه اســتطاع أن يرســم لنفســه
منهجــا فلســف ًيا ً
ً
بــه ،يقــوم هــذا المنهــج علــى الحــدس العقلــي ال التجربــة واالختبــار ،ومــا
اعتمــاد ابــن ســينا نظريــة (الفيــض) مــن جديــد ،إال محاولــة توفيقيــة واضحــة
بيــن الديــن والفلســفة.
واســتمرت محــاوالت التوفيــق لقــرون طويلــة فــي تاريــخ الفكــر
ّ
اإلســامي لفالســفة كبــار ،مــن أمثــال :السجســتاني ،ومســكويه ،وبطليمــوس،
وابــن طفيــل ،وابــن رشــد ،حتــى جــاءت المحاولــة التوفيقيــة الكبــرى لم ـ ّ
ا
صــدرا فــي حكمتــه المتعاليــة.
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فلسفتنا العربية:

ال نجــد للعــرب قبــل اتصالهــم بالشــعوب األخــرى وخاصــة الشــعب
اليونانــي فلســفة محــدّ دة ،فمعظــم تــراث األمــة العربيــة فــي تلــك األيــام الغابرة
إنّمــا هــو قليــل مــن الشــعر والخطابــة ،وال غرابة فــي ذلك؛ حيــث ينظر للفلســفة
وتطورهــا ،والحقيقــة ّ
أن الفكــر والفلســفة
ـي األمــم
ّ
علــى أنّهــا داللــة علــى رقـ ّ
يحتاجــان إلــى منــاخ متكامــل مــن العناصــر الثقافيــة األخــرى الالزمــة لألمــم،
وتتط ّلــب الفلســفة تربــة خصبــة؛ ألنّهــا مــن أعقــد الزراعــات.)1(3
أن العــرب عاجــزون عــن اإلتيــان بفلســفة مســتقلة ،إالّ
وال يعنــي هــذا ّ
أن المنــاخ لــم يكــن مهيـ ًـأ إلنتــاج فلســفة شــاملة ،أي ّ
ّ
إن اختمــار فلســفة عربيــة
لــم تكتمــل فــي تلــك األيــام ،كمــا ّ
أن نضــج الفلســفة اليونانيــة لــم يكــن حصيلة
بضــع فالســفة كبــار ،مــن أمثــال :أرســطو وأفالطــون ،بــل هــو جهــد بشــري
ومحصلــة نتــاج جمعــي ،وخالصــة أفــكار وجهــد متواصــل ومتكاثــر،
ضخــم،
ّ
إ ّنــه جهــد عميــق ومعمــور بالتأمــل والــدرس.)2(4
ـوات أصبحــت مه ّيــأة لظهــور
الجزيــرة العربيــة بعــد مجــيء عصــر النبـ ّ
العلــوم التأ ّمليــة ،وفــي مقدّ متهــا الفلســفة ،وبعــد قــدوم عصــر اإلســام،
األول مــن الخالفــة ،ظهــرت العديــد مــن المســائل الفكريــة
وانقضــاء العصــر ّ
والعقائديــة ،حيــث بــرزت مســألة النــص والتفســير ،وتوالــت العديــد مــن
إشــكاالت المســائل العقائديــة ذات األبعــاد الفلســفية ،كقضيــة الصفــات
5
فحركــت هــذه المســائل
اإللهيــة ،والقضــاء والقــدر ،والظاهــر والباطــن ()1؛ ّ
تطوراتــه الفكريــة
العقــل العربــي البتــداع مناهــج وأطــر فلســفية ،يقيــم عليهــا ّ
توســع رقعــة الدولــة اإلســامية ،ودخــول أمــم جديدة
وأسســه العقائديــة ،ومــع ّ
فــي هــذه الرقعــة الواســعة ،وازديــاد حركــة الترجمــة؛ أمكــن للعقــل العربــي
ّ
ّ
فاحتــك بثقافــات مغايــرة ،مثــل:
يحتــك بثقافــات الحضــارات األخــرى،
أن
 )1( - 3راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.105
 )2( - 4انظر :فالسفة الشيعة ،عبداهلل نعمة ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ص.22
 )1( - 5راجــع :مدخــل إىل فلســفة الشــيخ أمحــد األحســائي ،حســن فيوضــات ،توزيــع دار املحجــة،
بــروت ،لبنان1424 ،هـــ ،ص.53
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الهنديــة والروميــة والفارســية ،باإلضافــة الحتكاكــه باألمــم القديمــة كاليونانيــة،
ومقتبســا منهــا العديــد مــن األفــكار
مبتد ًئــا بتقليــد فلســفات األمــم الســابقة،
ً
الفلســفية ،إالّ أنّــه وبعــد فتــرة مــن الزمــن ليســت بالقصيــرة ،تمكّــن العــرب
مــن خلــق فلســفتهم الخاصــة بهــم ،بالرغــم مــن تأ ّثرهــم بالفلســفات األخــرى،
وخاصــة اليونانيــة ،ونســجهم علــى منــوال أرســطو وأفالطــون وســقراط.
مــا يم ّيــز الفلســفة العربيــة عــن اليونانيــة عقالنيتها مــن جهــة ،ومنهجيتها
ّ
تتخــط الديــن ،بــل حاولــت
التوفيقيــة مــن جهــة أخــرى؛ حيــث إنّهــا لــم
المزاوجــة الفكريــة بيــن الوحــي وبيــن العقــل ،ورغــم تعــدّ د مســارات الفلســفة
العربيــة فــي ظـ ّـل المجتمــع اإلســامي إلــى مســارات متباينــة ،إالّ ّ
أن معظمهــا
بقــي معتمــدً ا فــي غايتــه علــى الكتــاب والســنة ،ثــم حكّمــت العقــل فــي الكثيــر
مــن المشــكالت الماورائيــة التــي واجهتهــا ،مثــل :الجبــر والتفويــض ،كمشــكلة
عقائديــة بــرزت فــي الصــدر اإلســامي األول.
جــاءت (الجهميــة) ودعــت إلــى ّ
أن اإلنســان مجبــور فــي أفعالــه ،وال
قــدرة لــه وال اختيــار ،ويقابــل تلــك الفرقــة اإلســامية (الجهنيــة) التــي أ ّكــدت
ّ
قــو ٍة خارجيــة
أي ّ
أن الفــرد اإلنســاني هــو مصــدر أفعالــه ،وال تســيطر عليــه ّ
رب أفعالــه ،وهــو يمتلــك الحر ّيــة المطلقــة ،أ ّمــا
علــى إرادة أفعالــه ،أي أ ّنــه هــو ّ
اإلماميــة فقالــت« :ال جبــر وال تفويــض ،ولكــن أمــر بيــن أمريــن»( ،)1وهــو
الموقــف الوســط.
المؤرخيــن يربطــون -كمــا أشــرنا ســال ًفا -ظهــور الفلســفة
البعــض مــن
ّ
بظهــور علــم الــكالم ،هــذا العلــم الــذي بــرز للدفــاع عــن العقائــد اإلســامية،
وأثــار المتك ّلمــون العديــد مــن القضايــا الكالميــة الها ّمــة ،التــي م ّيــزت الفــرق
ومؤسســها واصــل بــناإلســامية عــن بعضهــا البعــض ،فجــاءت (المعتزلــة)
ّ
أن العقــل هــو قيــاس الحقيقــةّ ،
عطــاء -بمبــدأّ :
وأن الشــك ضــرورة حســنى
للوصــول إلــى اليقيــن ،وال إيمــان إالّ باالقتنــاع ،واعتــزل حلقــة الحســن
البصــري.)2(6
 )1( - 6بحار األنوار  ،العالمة املجليس  ،ج  ، 75ص 354
( )2راجع :الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.81

37

وفيمــا رأت المعتزلــة وجــوب تقديــم العقــل علــى النقــل حيــن
متوســط بيــن
تعارضهمــا ،جــاءت (األشــعرية) مناهضــة للمعتزلــة ،وبــدور ّ
البصرييــن والمعتزليــن ،بعــد أن كان األشــعري معتزل ًيــا ،وقـ ّـررت األشــعرية ّ
أن
الصفــات الوجوديــة للــذات اإللهيــة هــي معـ ٍ
ـان أزليــة قائمــة بالــذات ،ونســبت
وجــود العــرش ،واليــد ،والوجــه للــه ســبحانه وتعالــى ،بــل وذهبــت إلــى رؤيــة
اللــه ســبحانه وتعالــى يــوم القيامــة ،كمــا ذهبــت إلــى ّ
أن أفعــال المخلــوق
مخلوقــة مــن اللــه ،ولكنّهــا للمخلــوق كســ ًبا ووقو ًعــا عنــد قدرتــه.
واعتمــدت األشــاعرة فــي تفســيرها علــى الوحــي وظاهــر القــرآن
الكريــم ،فخاطبــت الكثيــر مــن ســواد المســلمين ،فاســتوعبت األشــعرية أكثــر
النــاس مــن المســلمين فــي مذهبهــا.

المؤرخيــن أصــل علــم الــكالم إلــى
و ُيرجــع البعــض اآلخــر مــن
ّ
المعتزلــة أو األشــاعرة ،وهــذا خطــأ فاحــش؛ ّ
ألن فيــه تغاف ـ ً
ا عــن دور الشــيعة
اإلماميــة فــي علــم الــكالم ،الــذي يعــدّ البدايــة لظهــور الفلســفة اإلســامية،
ويقصــرون دور الشــيعة علــى نقلهــم مــن المعتزلــة وتقليــد آرائهــا وأفكارهــا
العقائديــة ،فنحــن الشــيعة اإلماميــة نعتقــد ّ
أن ّأول مــن ســ ّن علــم الــكالم
واالحتجــاج هــو اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام ال ســ ّيما أ ّيــام
الشــورى ،والجمــل ،وصفيــن.
ومــن احتجاجــات اإلمــام علــي وفاطمــة عليهمــا الســام إلــى احتجــاج
اإلمــام الحســن عليــه الســام علــى معاويــة عــام الجماعــة علــى المنبــر
بالكوفــة ،وكذلــك احتجــاج اإلمــام الحســين عليــه الســام علــى معاويــة وعلــى
أهــل الكوفــة يــوم كربــاء ،كمــا ُروي عــن األئمــة عليهــم الســام الكثيــر مــن
االحتجاجــات ،مثــل احتجــاج اإلمــام الســجاد واإلمــام الرضــا عليهمــا الســام.
ونصــل إلــى نتيجــةّ :
أن المعتزلــة هــم مــن أخــذ عــن الشــيعة ،ولــم
يأخــذ الشــيعة مــن المعتزلــة أفكارهــم وآراءهــم العقائديــة ،وكيــف يكــون ذلــك
واألئمــة مــن آل محمــد عليهــم الســام بيــن ظهرانيهــم؟!.
ّ
ّ
أهــم المســاهمين فــي
شــك فيــه -كانــوا مــن
وممــا الإن الشــيعة
ّ
ّ
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انطــاق وتطويــر الحضــارة اإلســامية بـ ّ
ـكل ألوانهــا وصورهــا ،وفــي مختلــف
المياديــن ابتــدا ًء مــن تأسيســهم لعلــم الــكالم ،إلــى جميــع المياديــن العلميــة
والفكريــة والدينيــة ،التــي ســاهم فيهــا الشــيعة بـ ّ
ـكل اعتــزاز وفخــر.
لــم نقصــد فــي هــذا المدخــل المتشـ ّعب أن نبتعــد عن دراســتنا الرئيســة
عــن الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين -إلــى اســتعراض مبــادئ وآراءالفــرق اإلســامية ،ولكــن دراســتنا عــن أبــي خمســين هــي دراســة مع ّقــدة
ومتشــابكة ،نحتــاج إلــى فهــم ّ
كل المتغ ّيــرات التــي ســاهمت فــي إجــاء
شــخصية مرجعنــا أبــي خمســين ،ولــم نقصــد دراســة الفــرق اإلســامية وال
مناقشــتها؛ ّ
ألن ذلــك خــارج عــن إطــار البحــث ،ولكنّنــا أردنــا اإلشــارة لهــذه
المــدارس فقــط؛ إلســهاماتها المتباينــة فــي الحضــارة اإلســامية ،كمــا أنّنــا لــم
كل إســهامات الفكــر الشــيعي ،أو ّ
ا علــى ّ
نقصــد أن نســ ّلط الضــوء كامــ ً
كل
عطــاء الفكــر اإلمامــي؛ ّ
موســعة مســتقلة ،إنّمــا
ألن ذلــك يحتــاج إلــى دراســات ّ
أردنــا اإلشــارة التاريخيــة لهــذه المدرســة اإلســامية المباركــة ،وإســهامها فيمــا
يخــص علــم الــكالم علــى نحــو االختصــار.
ونؤ ّكــد أنّنــا أردنــا مــن هــذه اإلشــارة الســريعة الوصــول إلــى ّ
أن جميــع
مهــدت عبــر مســاهماتها فــي علــم
المــدارس اإلســامية -بــا اســتثناء -قــد ّ
الــكالم لدخــول الفلســفة أو إلنضــاج العلــوم العقليــة المختلفــة ،وتلــت مرحلــة
علــم الــكالم مرحلــة فلســفية أخــرى جديــدة ،وجــاءت بمنهج فلســفي مســتقل،
وبفيلســوف عربــي قــام بخطــوة توفيقيــة أولــى فــي تاريــخ الفلســفة العربيــة،
تم ّثلــت بمرحلــة أبــي يوســف يعقــوب بــن إســحاق الكنــدي (801م872-م)،
الــذي قــام بــدور حضــاري شــبيه بــدور ســقراط اليونانــي ،وبعــد الكنــدي جــاء
فالســفة كثــر ،مــن أمثــال :الفارابــي وابــن ســينا وانتهــا ًء بمـ ّ
ا صــدرا.)1(7
ويؤ ّكــد الباحثــون اليــوم ّ
أن الفكــر الشــيعي كان مــن أهــم المســاهمين
علــى اإلطــاق فــي الحضــارة اإلســامية ،فــي بدايتهــا وفــي مختلــف عصورها،
بــل ّ
وزخمــا فــي
أن العلمــاء الشــيعة كانــوا مــن أبــرز العلمــاء المســلمين عطــا ًء
ً

 )1( - 7راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.109
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جميــع المياديــن الفكريــة والعلميــة فــي تلــك العصــور ،وقــد ســبق الفكــر
الشــيعي غيــره مــن المــدارس األخــرى ِ
والفــرق فــي ش ـتّى العلــوم.
الحقيقــة ّ
صحــة لمــا
أن الشــيعة ســبقت المعتزلــة واألشــاعرة ،وال ّ
يــردده بعــض المستشــرقين غيــر المنصفيــن ،كآدم مســتز فــي كتابــه (الحضــارة
اإلســامية) مــن ّ
«أن الشــيعة ورثــت المعتزلــة» ،وأخــذت منهــا جـ ّـل علومهــا
وأفكارهــا.
ّ
إن الشــيعة ومنــذ تأسيســها ووجودهــا ســبقت جميــع المــدارس
اإلســامية علــى اإلطــاق ،والحقيقــة ّ
أن جميــع المــدارس اإلســامية أخــذت
مــن الشــيعة ،عندمــا أخــذت مــن اإلمــام علــي وأوالده عليهــم الســام ،بــل
وخلوهــا مــن الشــوائب ،ونعــود فنؤ ّكــد ّ
أن
وتم ّيــزت أفــكار الشــيعة بصفائهــا
ّ
المــدارس األخــرى هــي التــي أخــذت مــن الشــيعة ،فالمعتزلــة أخــذوا الكثيــر
ّ
المتأخريــن-
مــن أفــكار الشــيعة ،ودونــك الشــيخ أبــو زهــرة -مــن العلمــاء
أيضــا.
يــرى هــذا الــرأي ً
وفــي الجهــة المقابلــة يذهــب آخــرون ،مــن أمثــال :عبدالرحمــن
الشــرقاوي ،ومحمــد عمــارة -إلــى ّ
أن الشــيعة هــم الذيــن أخــذوا مــن المعتزلة،
وهــذا األمــر مــن الدكتــور محمــد عمــارة -بالــذات -ليــس غري ًبــا ،فهــو ينتصــر
للمعتزلــة فــي ّ
كل كتاباتــه ،ولكنّــه لــم يســأل نفســه :هــل بقــي معتزلــي واحــد
إلــى اليــوم؟ ،لقــد انقــرض المعتزل ّيــون ،واندثــرت المعتزلــة ،ولــم يبــق لهــا مــن
أثــر إالّ فــي كتــب الدكتــور عمــارة! ،والمضحــك فــي األمــر ّ
أن عمــارة فــي كتابه
(المعتزلــة ومشــكلة الحر ّيــة اإلنســانية) الــذي يناقــش فيــه نشــأة مفهــوم الحر ّيــة
والعــدل ،يؤكّــد علــى ّ
«أن المعتزلــة يرجعــون بسلســلة أفكارهــم فــي هــذا
البــاب إلــى أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب» ،ويد ّلــل علــى هــذا القــول
بتعليــق أبــي محمــد إســماعيل الفــرزاذي فــي مقدّ مــة شــرح القاضــي عبدالجبــار
لألصــول الخمســة عنــد المعتزلــة بقولــه« :أ ّنــه أخــذ هــذه األصــول مــن الفقيــه
اإلمــام األوحــد نجــم الديــن أحمــد بــن أبــي الحســين الكنــي ،وهــو عــن الفقيــه
اإلمــام األجــل محمــد بــن أحمــد الفــرزاذي ،وهــو عــن عمــه الشــيخ الســعيد
البــارع إســماعيل بــن علــي الفــرزاذي ،وهــو عــن محمــد بــن مــزدك ،وهــو
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عــن أبــي محمــد بــن متّويــه ،وهــو عــن الشــيخ أبــي ســعيد النيســابوري ،وهــو
عــن قاضــي القضــاة عمــاد الديــن بــن عبدالجبــار بــن أحمــد -رحمــه اللــه-
 ،وهــو عــن الشــيخ المرشــد أبــي عبداللــه البصــري ،وهــو عــن الشــيخ أبــي
علــي بــن خــاد  ،وهــو عــن الشــيخ ابــي هاشــم  ،وهــو عــن أبيــه الشــيخ بــن
علــي الجبائــي  ،وهــو عــن أبــي يعقــوب الشــحام ،وهــو عــن عثمــان الطويــل،
وهــو عــن الشــيخ أبــي الهذيــل ،وهــو عــن واصــل بــن عطــاء ،وهــو عــن
أبــي هاشــم محمــد بــن الحنفيــة ،وهــو عــن أبيــه أميــر المؤمنيــن علــي ،عليــه
الســام» ،وبعــد هــذا التدليــل الطويــل علــى ّ
أن المعتزلــة أخــذت عــن الشــيعة
يعــود الدكتــور عمــارة بعــد أقـ ّـل مــن ثــاث ورقــات ليقــول« :يكفــي أن نعلــم
ّ
أن مــع المعتزلــة فــي القــول بالعــدل ،واالنتصــار لحر ّيــة اإلنســان واختيــاره،
فر ًقــا كثيــرة مــن مــدارس عــدّ ة ،»....ويعــدّ د تلــك الفــرق ،ومنهــا :الشــيعة،
والخــوارج ،والزيديــة ،وال غرابــة فــي هــذا الدفــاع المســتميت والمتهافــت فــي
دفــاع الدكتــور محمــد عمــارة ،فربمــا هــو المعتزلــي الوحيــد اليــوم علــى وجــه
البســيطة!.
أن الدالئــل ك ّلهــا تشــير وتؤ ّكــد ّ
يهمنــا هنــا ّ
أن الشــيعة أســبق مــن
مــا ّ
األشــاعرة والمعتزلــة جمي ًعــا فــي شـتّى العلــوم العقليــة والنقليــة ،ولقــد أشــرنا
ســاب ًقا -إلــى ّأســس علــم الــكالم
أن اإلمــام علــي عليــه الســام هــو ّأول مــن ّ
واالحتجــاج ،ونعتقــد ّ
أن األئمــة عليهــم الســام هــم مصــدر جميــع العلــوم.
لقــد ســبق اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام جميــع الفــرق
واهتــم بفلســفته ،والدفــاع عــن العقائــد ،والعــدل
بالحديــث عــن التوحيــد،
ّ
وأســس التفكيــر العقالنــي قبــل أن يأتــي واصــل بــن عطــاء« ،وقــد
بالمنطــقّ ،
صيغــت تعاليمهــم هــذه فــي قضايــا فلســفية طغــت علــى قــول الكثيريــن مــن
علمــاء الــكالم ،وفالســفة المســلمين ،فرددوهــا علــى ألســنتهم ودونوهــا
أساســا لفلســفتهم مــن حيــث يقصــدون أو ال
فــي أســفارهم ،واتخذوهــا ً
يقصــدون» ،)1(8ويؤكّــد الشــيخ مغنيــة فــي (معالــم الفلســفة) هــذا المعنــى
مــرات عــدّ ة بقولــهّ :
«إن أئمــة الفــرق والمذاهــب ابتــدأوا بعلــم الــكالم حيــث
 )1( - 8انظر :معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.169
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انتهــى منــه أهــل بيــت النبــي عليهــم الســام ،قــال ابــن أبــي الحديــدّ :
«إن
أصحابنــا المعتزلــة ينتمــون إلــى واصــل بــن عطــاء ،وواصــل تلميــذ أبــي هاشــم
بــن محمــد بــن الحنفيــة ،وأبــو هاشــم تلميــذ أبيــه محمــد ،ومحمــد تلميــذ أبيــه
علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام».)2(9

مــن هنــا يتضــح بجـ ٍ
ـاء صفــا ُء الفكــر الشــيعي ،وأســبقيته علــى جميــع
المــدارس اإلســامية األخــرى ،فبدايتــه كانــت علــى يــدي نبينــا محمــد صلــى
اللــه عليــه وآلــه واألئمــة األطهــار عليهــم الســام ،ونهايتــه -وال نهايــة لــه-
علــى أيــدي األعــام مــن علمــاء الشــيعة الكبــار ،نعــم؛ ال نهايــة لفكــر اســتمدّ
ضيــاءه مــن وحــي الســماء ،ولكن قــد يحتــاج القــارئ إلى تأريــخ ،أو إلــى حقب
زمنيــة ،تحــدّ د لــه مراحــل نمــو ومســيرة الفكــر الشــيعي الــذي ابتــدأ فــي القمــة،
نعــم؛ قــد يحتــاج القــارئ إلــى معرفــة المراحــل أو الحقــب الزمنيــة للفكــر
اإلمامــي ،فــي إطــار مصــادره وتعاقــب رجاالتــه ،مــن هــذه الزوايــا التاريخيــة
ـور الفكــر الشــيعي ،كمــا يراهــا
يمكــن لنــا أن نحــدّ د أربــع حقــب زمنيــة لتطـ ّ
المستشــرق الفرنســي هنــري كوربــان فــي كتابــه (تاريــخ الفلســفة اإلســامية).
األولــى :وهــي حقبــة األئمــة المعصوميــن عليهــم الســام ،وتالمذتهــم
المفضــل بــن عمــر ،وهشــام بــن الحكــم ،وجابــر بــن يزيــد
الكبــار مــن أمثــال:
ّ
الجعفــي ،وهــي مرحلــة التأســيس للمذهــب اإلمامــي الشــيعي ،واســتمرت
هــذه المرحلــة حتــى تاريــخ الغيبــة الكبــرى لإلمــام المهــدي المنتظــر عليــه
الســام (329هـــ 940 -م).
الثانيــة :وتمتــدّ هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ الغيبــة الكبــرى لإلمــام
المهــدي عليــه الســام حتــى مجــيء الشــيخ نصيــر الديــن الطوســي (672هـــ
القمــي -الشــيخ الصــدوق،-
 1273م) ،وفــي هــذه الحقبــة نجــد ابــن بابويــه ّوالشــيخ المفيــد ،والســيدين الشــريفين الرضــي والمرتضــى.
الثالثــة :وتبــدأ مــن زمــن المع ِّلــم األكبــر نصيــر الديــن الطوســي حتــى
النهضــة الصفويــة فــي إيــران ،وتتم ّيــز هــذه الحقبــة بخصوبتهــا الفكريــة؛ األمــر
 )2( - 9رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،ج ،2دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،ص.128
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الــذي ه ّيــأ لتلــك النهضــة ،وفيهــا العديــد مــن األســماء الكبيــرة ،مــن أمثــال:
العالمــة الحلــي وأفضــل الكاشــاني.
تختــص بالنهضــة الصفويــة مــع نهضــة مدرســة
الرابعــة :وهــي
ّ
أصفهــان ،والميردامــاد (1041هـــ) والم ـ ّ
ا صــدرا وتالميذهمــا ،مــن أمثــال:
أحمــد علــوي ،ومحســن الفيــض ،وعبــد الــرزاق الالهيجــي ،والقاضــي ســعيد
القمــي وغيرهــم.
ّ

تختــص بالفكــر الحكمــي الــذي نشــأ علــى يــدي
الخامســة :وهــي
ّ
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الشــيخ األوحــد ،واألبعــاد اإليمانيــة فــي فلســفته
ـؤرخ لبدايــة هــذه المرحلــة ،بــوالدة الشــيخ األوحــد
الحكميــة ،ويمكــن أن نـ ّ
ـتمر هــذه الحقبــة إلــى اآلن ،مــع اســتمرار تتابــع تالمــذة
عــام 1166هـــ ،وتسـ ّ
ممــن
ممــن يحملــون نفــس خ ّطــه الحكمــي ،وتكثــر الفالســفة ّ
الشــيخ األوحــد ّ
ـتمرين علــى نهــج المـ ّ
ا صــدرا الشــيرازي ،إالّ أ ّنــه
ســاروا علــى نهجــه ،أو المسـ ّ
مــن الصعــب إحصــاء ّ
كل فالســفة الشــيعة ومتك ّلميهــا فــي هــذا الفصــل مــن
مختلــف العصــور اإلســامية.

ماه ّية الفلسفة:

الفلســفة هــي نــوع مــن التأ ّمــل والتســاؤل ،ومــا جــاءت البشــرية إالّ
لتســأل ال لتجيــب ،لذلــك فـ ّ
ـإن فرانســيس بيكــون يع ّبــر عنهــا« :بالمعرفة الناشــئة
وتعريــف للفلســفة كهــذا جديــر بالمالحظــة واالختبــار،)1(10
عــن العقــل»،
ٌ
وتســاؤل الفلســفة تســاؤل قديــم ومشــروع ،قديــم قــدم اإلنســانية ،وقــدم
األول الــذي وقــف أمــام المجهــول متسـ ً
وممــا ال شـ ّ
ـك
اإلنســان ّ
ـائل حائـ ًـراّ ،
فيــه ّ
أن الفكــر قــد ســبق الــكالم قط ًعــا.
طب ًعــا؛ ّ
إن تعريــف فرانســيس بيكــون ليــس هــو التعريــف الوحيــد،
وهنــاك تعاريــف أخــرى لفالســفة مــن مختلــف األمــم والحضــارات ،يجــدر

 )1( - 10انظر :من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.5
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أهمهــا :تعريــف ســقراط« :هــي
االطــاع علــى بعــض منهــا ً
أيضــا ،ومــن ّ
البحــث العقلــي عــن حقائــق األشــياء المــؤدي إلــى الخيــر ،وأنهــا تبحــث عــن
الكائنــات الطبيعيــة وجمــال نظامهــا ،ومبادئهــا وعلتهــا األولــى» ،)2(11وال
يختلــف تعريــف أفالطــون وأرســطو عــن تعريــف أســتاذهما ســقراط ،إالّ ّ
أن
هــذا التعريــف قــد تغ ّيــر كثيـ ًـرا بعــد أن انســلخ عــن الفلســفة معناهــا العــام الــذي
كان يطلــق عليهــا فــي العصــور المتقدّ مــة.
ويعرفهــا الفيلســوف الكنــدي فيقــول« :هــي علــم األشــياء بحقائقهــا،
ّ
ألن الفلســفة ال تطلــب معرفــة الجزئيــات ،إذ ّ
وهــذه الحقائــق كل ّيــة؛ ّ
إن
الجزئيــات غيــر متناهيــة ،والالمتناهــي ال يحيــط بــه العلــم ،وللفلســفة مــن
حيــث كــذا شــرف علــى جميــع العلــوم اإلنســانية ،ولكـ ّن الشــرف األعلــى بيــن
علــوم الفلســفة للفلســفة األولــى».)1(12
مهمــة عقليــة -كمــا تــرى -وليســت لفظيــة ،وإذا
ومهمــة الفيلســوف ّ
ّ
مــا اســتعمل اللفــظ؛ فإنّمــا يســتعمله كوســيلة فقــط ،وأداة للتعبيــر عــن حقائــق
عــرف ابــن ســينا الفلســفة بقولــه« :الحكمــة اســتكمال
عقليــة
مجــردة ،وقــد ّ
ّ
بتصــور األمــور ،والتصديــق بالحقائــق النظريــة والعلميــة،
النفــس اإلنســانية،
ّ
علــى قــدر الطاقــة اإلنســانية» ،مــن هنــا كانــت الفلســفة العلــم الوحيــد الــذي
مجــر ًدا مــن القيــود ،أي ّ
يبحــث فــي الوجــود وماه ّيتــه وع ّلتــه،
أن موضــوع
ّ
الفلســفة هــو الكــون ،ومــا بعــده ،واإلنســان.
وليــس ّ
أدل علــى هــذا الفهــم العقلــي للفلســفة مــن تعريــف الفالســفة
المتأخريــن لهــا ،كالشــيرازي والســبزواري ،ومــن غيــر المســلمين ديــكارت،
ّ
ا صــدرا الشــيرازي ّ
ا يــرى م ـ ّ
وهيجــل ،فمث ـ ً
أن الفلســفة« :اســتكمال النفــس
اإلنســانية بمعرفــة حقائــق الموجــودات علــى مــا هــي عليهــا ،والحكــم
بوجودهــا تحقي ًقــا بالبراهيــن ،ال أخـ ً
ـذا بالظـ ّن والتقليــد ،بقدر الوســع اإلنســاني،
نظمــا عقل ًيــا علــى حســب الطاقــة البشــرية؛ ليحصــل التشـ ّبه
وهــي نظــم العالــم ً
 )2( - 11املرجع السابق ،ص.6
 )1( - 12من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.6
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بالبــاري».)2(13
يعرفهــا بقولــه« :بالحكمــة صيــرورة
أ ّمــا الفيلســوف الســبزواري فإ ّنــه ّ
عالمــا عقل ًيــا مضاه ًيــا للعالــم العينــي ،وهــي العلــم بأحــوال أعيــان
اإلنســان ً
14
الموجــودات علــى مــا هــي عليه فــي نفــس األمــر بقــدر الطاقــة البشــرية» (.)1
ويعرفهــا هيجــل بتعريــف قصيــر لــه داللتــه الفكريــة فــي علــم الفلســفة:
ّ
«الفلســفة معرفــة الحقائــق الثابتــة» ،وهــي عنــد ديــكارت« :العلــم العــام لجميع
العلــوم ،وهــي معرفــة العناصــر األساســية مــن ّ
كل علــم ،وهــي معرفــة الكائــن
الجدير بالكينونــة».)2(15
هنــاك تعاريــف عديــدة للفلســفة ،ولكــن ليــس هنــا محـ ّـل اســتعراضها
جمي ًعــا ،كمــا أنّنــا ال ننــوي اإلســهاب فــي الشــرح والتفصيــل فــي تعاريــف
الفلســفة ،ولكنّنــا نهــدف إلــى اإلشــارة إلــى قاســم مشــترك يجمــع بينهــا ،وهــذا
محصلتهــا النهائيــة ،أال وهــو ّ
(أن
القاســم هــو أنّهــا تتفــق علــى عامــل مهــم هــو
ّ
الفلســفة علــم خيــر) أو علــم نافــع ،فبفضــل الفلســفة وبحوثها ّ
يتوشــح اإلنســان
والشــر والســعادة
بالحكمــة الخالــدة التــي لوالهــا لمــا بقــي معنًــى للخيــر
ِّ
واأللــم ،بــل لــوال الفلســفة النهــارت جميــع القيــم اإلنســانية الســامية.
كمــا ترشــدنا تلــك التعاريــف بشــكل واضــح إلــى منهــج الفلســفة
وطريقهــا وهــو العقــل ،وللعقــل أســلوبان الســتخراج الحقيقــة ،األول:
قديــم ،وهــو القيــاس الصــوري الــذي اعتمــده أرســطو واضــع علــم المنطــق،
والثانــي :االســتنباط الرياضــي الــذي اعتمــده ديــكارت وســ ّلم بــه العقليــون
مــن بعــده.)1(16
يهتــم
األول -القيــاس الصــوري -صور ًيــا؛ ألنّــه
ــمي األســلوب ّ
وس ّ
ُ
ّ
يصــح الحكــم علــى ٍ
أمــر بأنّــه
بصــورة التفكيــر وهيأتــه ،قــال أرســطو« :ال
ّ
 )2( - 13املرجع السابق ،ص.7
 )1( - 14من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.7
 )2( - 15املرجع السابق ،ص.7
 )1( - 16راجع :معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.18
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صــادق ،إالّ إذا كان نتيجـ ًة لقيـ ٍ
ـاس مضبــوط» ،)2(17أي ّ
أن هنــاك تالز ًمــا عقالن ًيــا
بيــن قوليــن ،فــإذا مــا س ـ ّلمنا
بصحــة المقدّ مــات؛ فيلزمنــا التســليم بالنتيجــة؛
ّ
باعتبارهــا قهريــة لهــذه المقدّ مــات ،فالقيــاس ينتقــل بنــا مــن مقدّ مــات معلومــة
ـك ّ
إلــى حقيقــة مجهولــة ،وال شـ ّ
أن أرســطو وضــع ذلــك القيــاس فــي أســلوب
منهجــي كامــل مرتبــط.)3(18
ّ
فيتلخــص
أ ّمــا االســتنباط الرياضــي -األســلوب الثانــي للفلســفة-
فــي اســتخراج الحقيقــة مــن البديهيــات التــي يجــزم بهــا العقــل لذاتهــا دون
دليــل.)4(19
أي عمليــات فكريــة
هــذه الحقيقــة تنتقــل للذهــن مباشــرة ،دون ّ
وســيطة ،يقصــد بهــا االســتدالل ،أي ينتقــل الذهــن مــن حقيقــة معلومــة إلــى
حقيقــة جديــدة مجهولــة مباشــرة ،كانتقالنــا مــن «أنــا أف ّكــر» إلــى «أنــا موجــود»،
إالّ ّ
أن الفالســفة المســلمين يعتمــدون علــى القيــاس األرســطي ،وال ينكــرون
االســتدالل الرياضــي وال التجربــة كأســلوب ثالــث للفلســفة.)1(20
مــن هنــا وطب ًقــا لهذيــن األســلوبيين الســابقين ،فـ ّ
ـإن الفيلســوف يقــوم
دائمــا بإرجــاع مباحثــه الفلســفية إلــى مبادئهــا األساســية وفروضهــا التــي قامــت
ً
21
عليهــا؛ قاصــدً ا الكشــف عــن األســس التــي تقــوم عليهــا الممكنــات (.)2
وعندمــا يبحــث فيلســوف عــن الماه ّيــات ،فإنّــه يســتخدم العقــل
معــوالً عليهــا ّ
كل التعويــل؛ باعتبارهــا
بأســاليبه
منهجــا جري ًئــا يقــوم علــى
ً
ّ
افتــراض قــدرة الطريقــة العلميــة وســدادها فــي ّ
كل ميــدان ،بــل ّ
أن النظــرة
التأمل ّيــة الفلســفية نظــرة عاليــة ال تقـ ّـل عــن النظــرة الدينيــة التأمل ّيــة عــن عال ـ ٍم
خلقــه إلـ ٌه قــادر علــى ّ
كل شــيء ،وباعتمــاد الفالســفة المســلمين علــى (العقــل)
 )2( - 17املرجع السابق ،ص.18
 )3( - 18انظــر :الفلســفة العربيــة عــر التاريــخ ،رمــزي نجــار ،دار اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت،
1977م ،ص.45
 )4( - 19راجع :معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.19
 )1( - 20معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.22
 )2( - 21انظر :من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.18
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فــي جميــع مباحثهــم الفلســفية؛ فـ ّ
ـإن المســافة بيــن الديــن والفلســفة أضحــت
تطــول وتقصــر مــن فيلســوف آلخــر ،فجــاءت الحاجــة للتوفيــق بيــن الديــن
والفلســفة؛ ليح ّقــق االنســجام بيــن نظرتــه العقليــة ومعتقــده الدينــي،)3(22
اتجاهــا ســائدً ا لتقريــر العالقــة بيــن
وهــذا التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة أصبــح
ً
الوحــي والعقــل.
محــاوالت التوفيــق -هــذه -ال ينكرهــا أحــد مــن الفالســفة المســلمين،
بــل نجدهــم يؤ ّكــدون علــى هــذه المحــاوالت التوفيقيــة ،وعلــى رأس هــؤالء
الفالســفة ابــن رشــد الــذي أكّــد ّ
بــأن الحكمــاء مــن الفالســفة ال يجيــزون
الجــدل فــي مبــادئ الشــرائع ،بــل وذهــب إلــى ّ
أن الفلســفة ال ينبغــي لهــا
التعــرض لقــول مثبــت أو مبطــل لمبــادئ الشــرائع العامــة ،)1(23وبالتأكيــد
ّ
فقــد ســبق ابــن رشــد العديــد مــن الفالســفة العــربّ ،
وتأخــر عنــه العديــد مــن
ممــن نــادوا بتلــك المحاولــة التوفيقيــة.
الفالســفة اآلخريــن ّ
بعــض الفالســفة اتــكأ علــى العقــل ولــم يبـ ِ
ـال بالوحــي ،كمــا ّ
أن البعض
اآلخــر مــن العلمــاء رفضــوا الفلســفة بحجــة كونهــا هد ًمــا للديــن وللمعتقدات،
إالّ ّ
أن هنــاك أصحــاب الموقــف الوســط ،حيــث حــاول أصحــاب هــذا الموقف
التوفيــق بينهمــا ،إالّ أنّهــم لــم يخرجــوا عــن تلــك األطــر (المواقــف) الثالثــة
منهجــا جديــدً ا للفلســفة اإلســامية.
حتــى جــاء الشــيخ األوحــد ليقـ ّـرر
ً

مهــدت لنشــوء علــم الــكالم علــى
هنــاك العوامــل الموضوعيــة التــي ّ
الســاحة اإلســامية ،إضافــة إلــى ذلــك هنــاك الخالفــات السياســية والعقائديــة
والفكريــة ،التــي ســاهمت هــي األخــرى فــي دفــع علــم الــكالم إلــى الواجهــة،
ورغــم ذلــك فقــد تأ ّثــر علــم الــكالم بالفلســفة واســتعملها للــذود عــن العقيــدة
الدينيــة ،حتــى اختلــط مــع الفلســفة بشــكل قــد يصعــب فصلهمــا عــن بعضهمــا
البعــض.)1(24
 )3( - 22راجع :بني الدين والفلسفة ،حممد يوسف مريس ،مجهورية مرص العربية1959 ،م ،ص.45
 )1( - 23راجع :بني الدين والفلسفة ،حممد يوسف مريس ،مجهورية مرص العربية1959 ،م ،ص.24
 )1( - 24معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.24
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ورغــم هــذا االختــاط والتشــابك بيــن علــم الــكالم وعلــم الفلســفة
نســتطيع أن نجيــب علــى عــدد مــن األســئلة الشــائكة هنــا :مــا هــي غايــة علــم
الــكالم ومــا موضوعــه؟ وهــل غايتــه وموضوعــه متشــابهان مــع غايــة الفلســفة
ـمي علــم الــكالم بهــذا االســم؟ ومــا هــي أوجــه الشــبه
وموضوعهــا؟ ولمــاذا سـ ّ
واالختــاف بينــه وبيــن علــم الــكالم؟
عرفــوا علــم الــكالم بعلــم التوحيــد ،أو علــم
العلمــاء المســلمون ّ
األصــول الــذي يمكــن بواســطته االســتدالل علــى آراء الفــرق اإلســامية علــى
حقيقتــه منــهّ ،)2(25إال ّ
أن تســميته بعلــم الــكالم جــاءت ّ
متأخــرة تاريخ ًيــا؛ فلــم
يعــرف هــذا العلــم بهــذه التســمية إالّ فــي العصــر العباســي عندمــا تصاعــدت
االختالفــات عنــد الفــرق اإلســامية ،وتحديــدً ا فــي مســألة كالم اللــه (هــل هــو
ـمي العلــم باســمها؛
حــادث أم قديــم؟) ،والتــي تعتبــر مــن أشــهر مســائله ،فسـ ّ
وبالتالــي ّ
ــرف علــى أنّــه «علــم يمكــن بواســطته إثبــات
فــإن علــم الــكالم ُع ّ
العقائــد الدينيــة بالحجــج ،ودفــع الشــبهات ،وإلــزام الخصــم بإقامــة البراهيــن
القطعيــة».)3(26
عرفــوا علــم التوحيــد -علــم الــكالم-
بعــض العلمــاء اآلخريــن ّ
بتعريــف آخــر ،بأنّــه «إثبــات الحقائــق الدينيــة بالبراهيــن العقليــة».)1(27
ولكــن يمكننــا التأكيــد علــى المقاصــد البحثيــة الســتة التــي تناولتهــا
الكتــب الكالميــة:
أوالً :إثبات الصانع (اإلله) ،وصفاته وعالقته بالعالم.
النبوة وما يتبعها من المعجزة والعصمة.
ثان ًياّ :
ثال ًثا :اإلمامة وشروطها.
راب ًعا :المعاد وأحواله.
 )2( - 25املرجع السابق ،ص.25
 )3( - 26راجع :العرفان اإلسالمي ،حممد تقي املدريس ،دار البيان العريب ،بريوت1992 ،م ،ص.16
 )1( - 27راجع :العرفان اإلسالمي ،حممد تقي املدريس ،دار البيان العريب ،بريوت1992 ،م ،ص.16
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خامسا :الموجودات الممكنة.
ً

سادسا :الوجود.
ً

وإذا كان علــم الــكالم يتنــاول هــذه المقاصــد البحثيــة ،فـ ّ
ـإن الفلســفة
أيضــا ،لكــ ّن الفالســفة يختلفــون عــن المتك ّلميــن
تعالــج هــذه المباحــث ً
فــي الطريقــة والمنهــج؛ فالمتك ّلــم يس ـ ّلم بمبــادئ العقيــدة ،ثــم يسـ ّ
ـتدل علــى
صحتهــا بالبراهيــن العقليــة ،ويدفــع الشــبهات عنهــا ،أ ّمــا الفيلســوف فإ ّنــه يبــدأ
ّ
مســلما حــاول التوفيــق
بمبــادئ الفلســفة أو حقائقهــا ،فيســ ّلم بهــا ،وإذا كان
ً
بينهمــا.)1(28
وبالرغــم مــن ّ
أن نشــأة علــم الــكالم داخليــة كمــا يرى السـ ّيد المدرســي
فــي عرفانــه اإلســامي ،إالّ ّ
أن الفلســفة أ ّثــرت كثيـ ًـرا فــي علــم الــكالم ،فتحــدّ ي
الفلســفة لــم يمنــع علمــاء الــكالم مــن تقليــد الفالســفة فــي كثيــر مــن المســائل
العقائديــة ،بــل ّ
إن علــم الــكالم فــي مقاصــده اســتوحى المنهــج العلمــي مــن
الفلســفة ،ابتــدا ًء مــن المنطــق األرســطي إلــى مناهــج الجــدل وطبيعــة الحجــج،
حتــى آل األمــر إلــى اســتدراج علــم الــكالم شــي ًئا فشــي ًئا إلــى حيــث الفلســفة ال
فــي المنهــج فقــط ،وإنّمــا فــي اقتبــاس مفــردات البحــث ولغتــه الفلســفية فــي
أيضــا.
كثيــر مــن مباحثــه الكالميــة ً

ذكرنــا ّ
أن الشــيعة اإلماميــة لــم تأخــذ علــم الــكالم مــن المعتزلــة أو
األشــاعرة ،بــل ّ
مؤســس علــم الــكالم عنــد الشــيعة هــو اإلمــام علــي بــن أبــي
إن ّ
طالــب ،ومــن بعــده األئمــة المعصوميــن عليهــم الســام أجمعيــن ،وتمتلــك
الشــيعة عشــرات األد ّلــة علــى هــذا الــرأي ،حتــى قبــل أن تنشــأ فرقــة المعتزلــة،
رواد
رواد علــم الــكالم عنــد الشــيعة اإلماميــة ،وهنــاك ّ
وقــد أشــرنا ســال ًفا إلــى ّ
رواد علــم الــكالم عنــد الشــيعة اإلماميــة ،كآل نوبخــت المعروفيــن
آخــرون مــن ّ
بح ّبهــم وواليتهــم لإلمــام علــي وآل بيتــه عليهــم الســام ،ومنهــم :الفضــل
نوبخــت الــذي عاصــر هــارون العباســي ،وأواله القيــام بخزانــة كتــب الحكمــة،
 )1( - 28راجع :معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص-25
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وأبــو عثمــان المازنــي بــن محمــد النحــوي البصــري المشــهور ،والفضــل
بــن شــاذان النيســابوري ،وإبراهيــم بــن محمــد ســعيد الثقفــي ،ويعقــوب بــن
أبــي ســهيل نوبخــت ،وغيرهــم مــن علمــاء الــكالم عنــد الشــيعة فــي القــرون
المتقدّ مــة.)1(29

وجــاء المتك ّلمــون بعــد علمــاء الــكالم الشــيعة بعقــود عديــدة ،ومنهــم
الجعــد بــن درهــم الــذي كان مولــى لبنــي مــروان ،وهــو ّأول مــن تك ّلــم بخلــق
القــرآن ،وقــد قــاوم الفقهــاء قــول الجعــد ،وشــهد عليــه قـ ٍ
ـاض بالرقــة بالكفــر
حكمــا بإعدامــه فقتلــه خالــد القســري،
والــر ّدة أمــام الخليفــة هشــام؛ فأصــدر
ً
وكذلــك جهــم بــن صفــوان وهــو أحــد تالمــذة الجعــد ،ويعتنــق الجبريــة ،إالّ
ّ
أن الجهــم نفــى الصفــات األزليــة للــه ســبحانه وتعالــى ،بخــاف مســألة الجبــر
الــذي اعتقــد فيــه ّ
أن اللــه خالــق اإلنســان وأفعالــه ،واإلنســان أشــبه بالريشــة،
وبســبب معتقداتــه هــذه ُأعــدم علــى يــد األموييــن فــي خراســان.)2(30

كمــا أعــدم األمويــون غيــان الدمشــقي؛ ألنّــه ومعبــد الجهنــي كانــا
وأن الخالفــة تصلــح لغيــر القرشــيّ ،
يقــوالن بحر ّيــة اإلرادة وخلــق القــرآنّ ،
وأن
العمــل ال يدخــل فــي اإليمــان.
وفيمــا قــال الدمشــقي والجهنــي بحريــة اإلرادة ،قــال الحســن البصــري
المؤرخيــن أنّــه ّأول مــن تك ّلــم فــي
كثيــر مــن
وشــره ،ويــرى
بالقــدر خيــره
ّ
ٌ
ِّ
القــدر ،كمــا أ ّنــه مــن أبــرز العلمــاء الذيــن أثــروا فيمــا تــا مــن مراحــل الحركــة
الكالميــة ،وانتشــر مذهبــه علــى يــد جماعــة كبيــرة مــن تالميــذه وأتباعــه ،ومــن
هنــا فـ ّ
ـإن الحســن البصــري تنتهــي إليــه العديــد مــن المذاهــب العقائديــة ،مثــل:
المعتزلــة ،والصوفيــة ،واألشــاعرة ،وأمســى قــدوة الكثيــر مــن العلمــاء الذيــن
المتصوفــة ،مــن أمثــال:
أخــذوا فكــرة القدريــة التــي أشــاعها بيــن تالميــذه
ّ
رابعــة العدويــة التــي ســكنت البصــرة ،وذهبــوا إلــى الجبــر ،وقالــواّ :
إن أفعــال
ألول
العبــاد ك ّلهــا مخلوقــة مــن اللــه ســبحانه وتعالــى ،تما ًمــا كمــا قــال بهــا ّ
 )1( - 29راجع :أعيان الشيعة ،حمسن األمني ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،
1406هـ1986/م ،ص.134
 )2( - 30راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.130-105
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مــرة الجهــم بــن صفــوان.

القواعد الفلسفية:

ـم القواعــد الفلســفية التــي ارتكــزت عليهــا
يمكــن أن نشــير هنــا إلــى أهـ ّ
أبــرز النظريــات الهامــة ،والتــي ســبق بهــا مفكــرو الشــيعة نظراءهــم منــذ بدايات
ـأول قاعدتيــن فلســفيتين ،واللتيــن
العصــور اإلســامية األولــى ،الكنــدي جــاء بـ ّ
تعــدّ ان جديدتيــن ومغايرتيــن للفكــر العربــي الفلســفي البســيط والســائد آنــذاك،
ولكـ ّن الفالســفة العــرب وعــوا قواعــد فلســفية عــدّ ة:
أن الشــيء ال يصــدر وال يكــون عــن عــدم مطلــقّ ،
األولــىّ :
وأن األشــياء
معدومــة بنظــر إضافــي فحســب؛ ّ
ألن طبيعــة العــدم التــي فرضوهــا تحــول دون
قبــول مطلــق العــدم بــدون ترجيــح.
الثانيــةّ :
أن الواحــد ال يصــدر عنــه إال الواحــد ،)1(31ومــن هنــا اعتبــر الكنــدي
رغــم شــطحاته الكبيــرة -مــن أوائــل الفالســفة المســلمين الذيــن حاولــواالتقريــب بيــن الفلســفة والوحــي ،أو كمــا قيــلّ :
إن الكنــدي يتحـ ّـرك فــي إطــار
العقيــدة اإلســامية ومبادئهــا.
الثالثة :بطالن التسلسل والالمتناهي.
الرابعة :استحالة بقاء سلسلة
والمحرك دون نهاية.
المتحرك
ّ
ّ
الخامسة :حركة األجسام ذاتية.

وكان للكنــدي محــاوالت كبــرى فــي التوفيــق بيــن العقــل والنقــل،
التوجــه اإلســامي ،عــارض فيهــا النظريــات
والتــي تم ّثــل إحــدى مظاهــر هــذا
ّ
اليونانيــة والهنديــة والبرهميــة التــي دأبــت للترويــج علــى ّ
أن العقــل وحــده هــو
المصــدر الكافــي لجميــع العلــوم والمعــارف والخيــر ،وأ ّنــه ال حاجــة لإلنســانية
للرســل أو األنبيــاء علــى أســاس ّ
أن األنبيــاء جــاؤوا بمــا يوافــق العقــل ،ولــم
يكــن إليهــم حاجــة؛ فالعقــل مغــن ،وإذا جــاء األنبيــاء بمــا يخالــف العقــل فهــو
 )1( - 31راجع كتابنا (فيلسوفان ثائران) ،ص.35
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مــردود عق ـ ً
ا.)1(32
أ ّمــا قاعــدة بطــان التسلســل والالمتناهــي فيوضحهــا الكنــدي فــي
ٍ
رســالته (فــي وحدانيــة اللــه وتناهــي جــرم العالــم)ّ :
متنــاه
«أن جــرم العالــم
ومحــدود ،وذلــك مــن خــال مقدّ مــات عقليــة واضحــة ،ترتكز بشــكل أساســي
علــى األســس الرياضيــة ،وإالّ لــو فرضنــا الضــدّ  ،وفصلنــا جــز ًءا محــدو ًدا مــن
جــرم العالــم كان الباقــي محــدو ًدا كذلــك؛ فيكــون -باإلضافــة -متناه ًيــا؛ ّ
ألن
أيضــا فــي اجتماعهمــا ،وبهــذا يكــون العالــم متنـ ٍ
ـاه فــي ٍ
آن
الجرميــن متناهيــان ً
33
واحــد ،وال يكــون اجتمــاع الضديــن» (.)2
وأ ّمــا إذا كان باقــي الوجــود غيــر متنــاه ،ثــم أضيــف مــا فصــل منــه،
كان بمجموعهمــا أكبــر منــه بعــد الفصــل ،ولكنّــه هــو؛ أل ّنــه متنـ ٍ
ـاه ،فالمتناهــي
يمكــن وصفــه بأنــه أصغــر مــن الالمتناهــي ،والالمتناهــي يوصــف بأ ّنــه أكبــر
أن الوجــود متنـ ٍ
وأصغــر- ،وهــو تناقــض -وأثبــت ّ
ـاه ،كان غيــر أزلــي بــا شـ ّ
ـك،
ـاه ،وقــد ثبــت قبــل أ ّنــه متنـ ٍ
وإالّ إذا كان ال أول لوجــوده كان غيــر متنـ ٍ
ـاه؛ فهــو
ّ
موجــود ،وهــو جــرم مــن العــدم ،فاحتــاج إلــى واجــد وهــو اللــه ســبحانه
وتعالــى ،وهــذا البرهــان العقلــي الــذي عــرض لــه الفيلســوف الكنــدي اعتمــد
عليــه كثيــر مــن فالســفة الشــيعة ،ممــن أتــوا بعــده ،مــن أمثــال :أبــي الفتــح
الكراجكــي المتوفــى ســنة (449هــــ( ،والطوســي المتوفــى ســنة ( 672هــــ)،
والمح ّقــق الدوانــي المتوفــى ســنة ( 918هــــ) ،وغيرهــم مــن الفالســفة ،حينما
تناولــوا هــذا البرهــان بأشــكال عــدّ ة.)1(34

كمــا ّ
أن مــن أبــرز النظريــات الدقيقــة التــي تناولهــا فالســفة الشــيعة
(الحركــة) وتحديدهــا ،وأثرهــا علــى النظريــات الكل ّيــة.)2(35
ويعــدّ هشــام بــن الحكــم مــن أوائــل مــن عرضــوا آراءهــم فــي الحركــة فــي
وفســر الســكون بعــدم
فســر الحركــة بالفعــلّ ،
إطارهــا الفلســفي الدقيــق ،عندمــا ّ

 )1( - 32انظر :من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.25
 )2( - 33انظر :بني الدين والفلسفة ،حممد يوسف مريس ،مجهورية مرص العربية1959 ،م ،ص.25
 )1( - 34انظر :فالسفة الشيعة ،عبداهلل نعمة ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،ص.33
 )2( - 35املرجع السابق ،ص.33
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الفعــل ،لذلــك فهــي عنــده مــن (مقولــة الفعــل) ،وليســت مــن (مقولــة األيــن)،
ّ
المتأخريــن عنــه.
كمــا يراهــا الكثيــر مــن الفالســفة
وممــن تنــاول الحركــة فــي إطارهــا الفلســفي ،الشــيخ الرئيــس (ابــن
ّ
ســينا) فــي تعريفــه (للتنبيــه) ،والتنبيــه كمــا أراده الفيلســوف هــو الداللــة علــى
وجــود اللــه ،واعتبــر ّ
كل حركــة تصــدر مــن محـ ّـرك فــي متحـ ّـرك ،حتــى ينتهــي
والمتحركــون إلــى محـ ّـرك غيــر متحـ ّـرك؛ وذلــك الســتحالة بقــاء
المحركــون
ّ
ّ
36
سلســة المتحـ ّـرك والمحـ ّـرك دون نهايــة ( ،)3ويضيــف ابــن ســيناّ :
أن تسلســل
العلــل الالنهائــي باطــل ،وإذا افترضنــا معلــوالً وفرضنــا لــه ع ّلــة ،والع ّلــة ع ّلــة،
مــن المســتحيل أن نكمــل إلــى مــا ال نهايــة لــه ،بــل يجــب أن نصــل إلــى ع ّلــة
غيــر معلولــة هــي الع ّلــة األولــى.
يفرقــوا بيــن الحركــة والتغييــر الفيلســوف
ومــن الفالســفة الذيــن لــم ّ
الكنــدي؛ ألنــه لــم يـ َـر فر ًقــا بينهمــا ،وقــد ربــط بيــن الزمــان والحركــة ،وربطهما
م ًعــا بالجســم ،فالزمــان زمــان الجســم (أي مــدّ ة وجــوده) إذ ليس للزمــان وجود
مســتقل ،والحركــة هــي حركــة الجســم ،وليــس لهــا وجــود مســتقل ،والجســم
أي جســم -متبــدّ ل بأحــد أنــواع التبــدّ ل ،مــن الحركــةمســتقل ،والجســم ّ
المحوريــة حــول مركــزه ،أو حركــة النقلــة مــن مـ ٍ
ـكان آلخــر ،أو حركــة النمــو
والتق ّلــص والزيــادة والنقصــان ،أو حركــة االســتحالة والتوالــد ،أو الحركــة
الجوهريــة فــي صــور الكــون والفســاد.)2(37
ومــن الفالســفة الشــيعة الذيــن تك ّلمــوا فــي الحركــة جالينــوس العــرب
(الــرازي) ،ولــه نظريــة مبتكــرة هنــا ترتكــز علــى ّ
أن الجســم يحــوي فــي ذاتــه
علــى مبــدأ الحركــة ،ووضــع رســالة فــي هــذا الــرأي خالــف فيهــا علمــاء
اليونــان ،مــن أمثــال :أرســطو ،وأطلــق عليهــا عنــوان (مقالــة فــي ّ
أن للجســم
وأن الحركــة مبــدأ طبيعــي) ،ويؤ ّكــد فــي هــذه الرســالة ّ
تحري ـكًا مــن ذاتــهّ ،
أن
 )3( - 36راجــع :الفلســفة العربيــة عــر التاريــخ ،رمــزي نجــار ،دار اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت،
1977م ،ص.132
 )1( - 37راجع :الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م،
ص.34
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الحركــة ال يمكــن رؤيتهــا ،بــل معلومــة ،وذاتيــة الحركــة وامتنــاع رؤيتهــا مــن
القواعــد الفلســفية فــي نظريــة الــرازي التــي خالــف فيهــا الفلســفة القديمــة
الموروثــة ،بالرغــم مــن ّ
أن هشــام بــن الحكــم أشــار إلــى امتنــاع رؤيــة الحركــة.
وللمعلــم الثانــي (الفيلســوف الفارابــي) رأي فــي الحركــة ،وهــو ّ
أن مبدأ
ـمى طبيعيــة ،متــى لــم يكــن مــن خــارج أو
الحركــة عنــده مرتبــط بــاإلرادة ،وتسـ ّ
نفســا
ـمى ً
عــن إرادة ،أ ّمــا الحــركات الالإراديــة فإنّهــا حــركات متســاوية ،وتسـ ّ
نباتيــة ،أ ّمــا الحركــة مــع إرادة ،أو علــى لــون واحــد ألــوان كثيــرة كيفمــا كانــت،
ـمى النفــس الحيوانيــة ،والنفــس الفلكيــة.
وتسـ ّ

ويذهــب الفارابــي إلــى ربــط الحركــة بالزمــان ،فالحركــة عنــده متصلــة
ـمى أنــا ،إالّ ّ
أن الحركــة عنــده دون
ـمى زما ًنــا ،ومقطــع الزمــان يسـ ّ
بهــا أشــياء تسـ ّ
بدايــة ونهايــة ،أي ال يجــوز أن يكــون للحركــة ابتــداء زمانــي ،وال آخــر زمانــي؛
فــإ ًذا يجــب أن يوجــد متحـ ّـرك علــى هــذا اللــون ومحـ ّـرك لذلــك ،والمحـ ّـرك
متحــركًا ،يجــب أن يكــون واحــدً ا ،وال يكــون ذا عظــم ،وال
الــذي ال يكــون
ّ
ـما ،وال يكــون متجز ًئــا ،وال فيــه كثــرة بوجــه.)1(38
جسـ ً

أدوات الفلسفة:

ٍ
أدوات للفلســفة،
الفالســفة اتخــذوا مــن العقــل والبرهــان والمنطــق
إالّ ّ
بعضــا مــن هــؤالء الفالســفة عدّ وهــا جــز ًءا مــن الفلســفة ،وســواء كانــت
أن ً
أدوات أم جــز ًءا مــن الفلســفة؛ فالفالســفة الشــيعة لهــم مســاهماتهم المعروفــة
فــي صــدر العصــور اإلســامية.
رواد علــم المنطــق فــي العصــر
الفارابــي وابــن ســينا رائــدان مــن ّ
اإلســامي ،وتحديــدً ا ســاهم الفارابــي فــي شــروحاته وجوامعــه ومختصراتــه،
وكذلــك ابــن ســينا فــي موســوعيته وتنســيقه ومنهجــه.)1(39
 )1( - 38راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.126
 )1( - 39راجع :املنطق السينيوي ،جعفر آل ياسني ،بريوت ،لبنان1983 ،م ،ص.7
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ّ
األول لعلــم المنطــق هــو الفيلســوف اليونانــي أرســطو
إن
المؤســس ّ
ّ
طاليــس ،وهــذا مــن المسـ ّلمات التاريخيــة ،إالّ ّ
أن المفكّريــن العرب والفالســفة
المســلمين أضافــوا الكثيــر لهــذا العلــم ،ولهــم تجديداتهــم األصيلــة ،ومــن
أبــرز التجديــدات األصيلــة التــي أضافهــا الفالســفة المســلمون كانــت علــى يــد
ـم تحديــدً ا
أحــد أبرزهــم وهــو الفارابــي المل ّقــب بالمعلــم الثانــي ،والــذي اهتـ ّ
ـرحا ،وتعلي ًقــا ،وتعري ًبــا؛ حتــى نــال هــذا اللقــب.
بالمنطــق األرســطي شـ ً
ٍ
كأداة مــن أدوات الفلســفة حــدا بالقاضــي
االهتمــام بعلــم المنطــق
أبــي قاســم صاعــد األندلســي فــي كتابــه (طبقــات األمــم) أن يقــول عــن
الفارابــي أ ّنــه« :بـ ّـز فــي صناعــة المنطــق جميــع فالســفة اإلســام ،وأربــا عليهــم
بالتحقيــق فيهــا؛ فشــرح غامضهــا ،وكشــف سـ ّـرها ،وقـ ّـرب تناولهــا ،وجميــع مــا
يحتــاج إليــه منهــا فــي كتــب صحيحــة العبــارة ،لطيفــة اإلشــارة ،من ّب ًهــا علــى مــا
أغفلــه الكنــدي وغيــره مــن صناعــة التحليــل وأنحــاء التعاليــم ،فجــاءت كتبــه
فــي ذلــك الغايــة الكافيــة والنهايــة الفاصلــة» ،والمنطــق عنــد الفارابــي علــى
ـوم العقــل ،وتســدّ د اإلنســان نحــو
جملــة مــن القوانيــن التــي مــن شــأنها أن تقـ ّ
االســتنتاج الصحيــح ،وتأخــذ مقدّ ماتــه بعقــل الفــرد نحــو الحــق فــي مجمــل مــا
يمكــن أن يقــع فيــه العقــل ،مــن أغــاط مــن المعقــوالت.)1(40
ومــن أبــرز التجديــدات التــي جــاء بهــا الفارابــي فــي علــم المنطــق،
قســم فيــه
مــا نجــده فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه (إحصــاء العلــوم) الــذي ّ
المنطــق إلــى موضوعــات ،وحــدّ د أقســام المعرفــة ،وأشــار إلــى ّ
أن المنطــق
يمكــن تقســيمه إلــى قســمين رئيســين:
ـور وأحــد أقســام
األول :ويشــتمل علــى المعانــي والحــدود ،وهــو قســم التصـ ّ
المعرفــة.
والثانــي :ويشــتمل علــى مباحــث القضايــا واألقيســة والبراهيــن ،وهــو قســم
التصديــق ،وهــو القســم الثانــي للمعرفــة.
 )1( - 40راجع :الفارايب ،فوزي عطوي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1978 ،م ،ص.62
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ـك ّ
وال شـ ّ
أن الفارابــي ومســاهماته وإضافاتــه فــي علــم المنطــق محــل
إعجــاب وتقديــر مــن الفالســفة والباحثيــن ،والفارابــي نفســه يشــير فــي كتابــه
إلــى أهميــة المنطــق وشــدّ ة حاجتــه ،ويلقــي نظــرة خاطفــة علــى المقــوالت
والعبــارة ،وأنــواع القيــاس الخمســة :البرهانيــة ،الجدليــة ،السفســطائية،
الخطبيــة ،الشــعرية.
ّ
كل ذلــك كتبــه الفارابــي فــي الفصــل الثانــي مــن كتابــه ،أ ّمــا فــي الفصل
الثالــث مــن الكتــاب فهــو عــن التعاليــم ،وقصــد بــه علــم العــدد والهندســة
واألثقــال ،والفلــك وغيرهــا مــن العلــوم الطبيعيــة.)1(41
ـم ابــن ســينا فــي دراســاته وكتبــه بعلــم المنطــق ،علــى الرغــم مــن
واهتـ ّ
أن الباحثيــن يؤ ّكــدون ّ
ّ
أن ابــن ســينا اقتفــى إلــى حــدٍّ كبيــر خطــوات الفارابــي،
ـم بشــكل خــاص بنظريــة التعريــف ،وبمنطــق القضايــا بالدرجــة الثانيــة،
فاهتـ ّ
والــذي هــو ضــرب مــن ضــروب االســتدالل االســتنباطي ،ومنطــق القضايــا هو
نــوع مــن القيــاس ،ومبحــث القيــاس مــن المباحــث الرئيســة بالنســبة للمنطــق
الســينيوي ،ســواء كان ذا عالقــة بالشــكل أم بالقيــاس البرهانــي ،التــي حــدّ د بنــاء
أشــكالها المنطقيــة ،وصياغتهــا الحمليــة علــى اختــاف الصــور ،باإلضافــة إلــى
تجديــد ابــن ســينا أصولهــا وفروعهــا الفلســفية.
وفــي البنــاء القياســي والبرهانــي لمنطــق القضايــا عنــد ابــن ســينا ،ال
بــدّ مــن وجــود مقدّ متيــن ،مــع أداة ثالثــة هــي (الحــدّ األوســط) ،وهــو المفتــاح
الرئيــس لتلــك المقدّ مــات« ،فلــواله ال ينهــض بنــاء الشــكل القياســي ،وال
يتوصــل إلــى نتيجــة معينــة ،أي ال يمكــن الوصــول مــن حكــم إلــى آخــر ،فهــو
ّ
42
إذن أســاس ضــروري فــي البرهنــة» (.)2

 )1( - 41انظر :من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.85
 )2( - 42راجع :املنطق السينيوي ،جعفر آل ياسني ،بريوت ،لبنان1983 ،م ،ص.67
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ُّ
خط النهاية:

أشــرنا قبــل قليــل إلــى الحقــب الزمنيــة األربــع التــي أشــار إليهــا
الفيلســوف الفرنســي هنــري كوربــان ،والحقبــة الخامســة التــي تم ّثلــت فــي
ظهــور حكمــة آل البيــت عليهــم الســام علــى يــد الشــيخ األوحــد ،هــذه
الحقــب لتاريــخ الفكــر الفلســفي اإلســامي الشــيعي ،حيــث وصــف الحقبــة
الزمنيــة الرابعــة (النهضــة الصفويــة ومدرســة أصفهــان) بأنّهــا تم ّثــل ظاهــرة
متم ّيــزة ال نظيــر لهــا فــي العالــم اإلســامي ،وتكـ ّ
ـذب ادعــاءات الك ّتــاب مــن
ّ
كنــزا دفينًــا،
أن الفلســفة انتهــت بمــوت ابــن رشــد ،فالفكــر الشــيعي مــازال ً
النبــوي والفكــر اإلســامي األصيــل،
يرتبــط بشــكل وحــدوي مــع الوحــي
ّ
ولذلــك فـ ّ
ـإن آثــار مـ ّ
ا صــدرا الضخمــة هــي عبــارة عــن شــرح ق ّيــم لمؤ ّلفــات
األصــول الشــيعية ،التــي تركهــا الكلينــي وغيرهــم مــن عمالقــة الشــيعة ،كذلــك
ـإن آثــاره تـ ّ
ـإن العالمــة المجلســي ،وبالرغــم مــن عــدم ميلــه للفلســفة ،فـ ّ
فـ ّ
ـدل
األول ،كمــا يــرى الفيلســوف الفرنســي هنــري
علــى أ ّنــه فيلســوف مــن الطــراز ّ
كوربــان.
ولكــن ال بــدّ أن نتذكّــر ّ
أن الحقبــة الرابعــة بالــذات هــي التــي قــادت
إلــى الحقبــة القاجاريــة التــي تأ ّلقــت فيهــا مدرســة آل البيــت الحكميــة بزعامــة
الشــيخ األوحــد.
وبعــد وفــاة الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن الشــيخ األوحــد ُبعثــت
الفلســفة التقليديــة مــن جديــد حــول آثــار المــ ّ
ا صــدرا والشــيخ األوحــد
م ًعــا.)1(43

حكمتنا والفلسفة:

لقــد انشــغل الفالســفة المســلمون قبــل زمــن الشــيخ األوحــد عليــه
الرحمــة بمحاولــة التوفيــق بيــن تــراث الفلســفة اليونانيــة ،وبيــن مبــادئ
 )1( - 43راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.130-105
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وقيــم الفكــر اإلســامي ،ســاعين فــي ذلــك إلــى رفــع التعــارض فــي مــؤ ّدى
ّ
ّ
ولعــل الســبب فــي بــروز هــذا المنهــج التوفيقــي عنــد فالســفة
كل منهمــا،
المســلمين -بــا اســتثناء -منــذ فيلســوف العــرب الكنــدي وحتــى ابــن رشــد
يعــود إلــى هيمنــة روح الفكــر اليونانــي علــى مف ّكــري الحضــارة اإلســامية،
كمــا ّ
أن عمليــة التوفيــق هــذه لــم تكــن خاليــة مــن التح ّيــز وعــدم اإلنصــاف؛
ولهــذا ظهــرت فلســفات إســامية فــي الشــكل غيــر صافيــة الجوهــر ،بــل هــي
كمــا يراهــا العديــد مــن الكتّــاب ،خليــط متداخــل مــن الفلســفات المتناثــرة
والديــن ،وغال ًبــا مــا يكــون الديــن تاب ًعــا لوجهــة نظــر الفلســفة ،وليــس متبو ًعــا
لهــا.
ً
مثــا -بشــكل علمــيلقــد عمــل فيلســوف المغــرب ابــن رشــد
ّ
ويلخصهــا ويشــرحها ،حتى
وممنهــج علــى نصــوص (المعلــم األول) ،يتع ّلمهــا
قــدّ م شــروحاته الثالثــة ألرســطو ،ول ّقــب ابــن رشــد بالشــارح الكبيــر؛ وذلــك
ـتقر رأيــه
بعــد أن أيقــن بأنّهــا الفلســفة الح ّقــة ،والحكمــة المتكاملــة ،وأخيـ ًـرا اسـ ّ
علــى التوفيــق بيــن الفلســفة والشــريعة ،وتصحيــح الديــن ممــا علــق بــه -فــي
ظنّــه -مــن مخالفــات المتك ّلميــن ،وتشــويش الفقهــاء ،)1(44ولــم تســلم فلســفة
ابــن رشــد كذلــك مــن خلــط الفلســفة بالديــن.
ولمــا كانــت تلــك الفلســفات عرجــاء تجعــل مــن الديــن تاب ًعــا لهــا؛
فقــد «عمــل الشــيخ األوحــد علــى اســتفراغ وســعه فــي إعــادة صياغــة المنظومة
الفكريــة الفلســفية المخالفــة لمذهــب آل البيــت عليهــم الســام مــن جديــد
علــى أسـ ٍ
ـائرا فــي هــذا الــدرب علــى ضــوء كلمــات أهــل البيــت
ـاس متيــن ،سـ ً
األطهــار عليهــم الســام ،وإرشــاداتهم الق ّيمــة».)2(45
هــذه المنظومــة الفكريــة الجديــدة ليســت ســوى مدرســة آل البيــت
الحكميــة تســتمدّ جذورهــا مــن القــرآن الكريــم ،ومــن أحاديثهــم عليهــم
ضخمــا ،وحركـ ًة علميـ ًة ثقافيــة أ ّثــرت
ـارا فكر ًيــا
ً
الســام ،األمــر الــذي خلــق ت ّيـ ً

 )1( - 44راجع كتابنا (فيلسوفان ثائران) ،ص.13 -10
 )2( - 45مدخل إىل فلسفة الشيخ أمحد األحسائي ،حسن فيوضات ،توزيع دار املحجة ،بريوت ،لبنان،
1424هـ ،ص.15
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فــي موطــن الشــيخ األوحــد األصلــي (األحســاء) وفــي العديــد مــن البلــدان
ـدر رئيــس مــن
اإلســامية ،هــذا مــن حيــث الحقيقــة (المرويــة) التــي هــي مصـ ٌ
المؤرخــون.
مصــادر التاريــخ ،كمــا يراهــا
ّ

أ ّمــا مــن حيــث (الحقيقــة الخ ّطيــة) وهــي مصــدر آخــر مــن مصــادر
التاريــخ ،فليســت ســوى آثــاره التــي خ ّلفهــا لنــا الشــيخ األوحــد ،وجميعهــا
تـ ّ
ـدل علــى تأصيلــه الفكــري ألركان مدرســة آل البيــت الحكميــة ،بــل ّ
إن كثيـ ًـرا
مــن تلــك الكتــب والرســائل هــي فــي مختلــف العلــوم والمعــارف ،حتــى عمــد
متخصصة؛
العديــد مــن الك ّتــاب والباحثيــن إلفــراد مصنّفــات خاصــة وفهــارس
ّ
لإللمــام بعناويــن وإعــداد مصنّفاتــه لكثرتهــا ،وهــي كمــا قــال عنهــا الســ ّيد
كاظــم الرشــتي« :كثيــرة يضيــق عنهــا قلــم اإلحصــاء».)1(46
وأورد السـ ّيد الرشــتي فــي دليلــه ( )86مصنّ ًفــا للشــيخ األوحــد ،وذكــر
الحــاج ريــاض طاهــر فــي فهرســهّ :
أن مؤ ّلفــات الشــيخ المطبوعــة بلغــت
( )104مؤلفــات ،أ ّمــا مــا صــدر عــن الشــيخ مــن خطـ ٍ
ـب وفوائــد وقصائــد فبلــغ
( ،)154ومجمــوع أجوبــة المســائل ( )555مســألة مخطوطــة ومطبوعة ،وأشــار
آغــا بــزرك الطهرانــي فــي الذريعــة إلــى ّ
أن رســائل الشــيخ أحمــد بلغــت ()75
رســالة ،وذكــر السـ ّيد العاملــي فــي األعيــان ّ
أن للشــيخ ( )102مــن المؤلفــات،
أ ّمــا الدكتــور حســين محفــوظ فيذكــر ّ
أن الشــيخ تــرك ( )140كتا ًبــا ،وأجوبــة
بلغــت ( )550تقري ًبــا ،وعــدّ د السـ ّيد الشــخص فــي أعــام هجــر ( )168مؤل ًفــا
للشــيخ األوحــد ،وبلــغ عــدد مصنّفاتــه طب ًقــا لرصدنــا إلــى ( )185بيــن مؤ ّلـ ٍ
ـف
ورسـ ٍ
ـالة وجـ ٍ
ـواب.)1(47
وتبقــى الحقيقــة (المرئيــة) أبــرز وأهــم المصــادر التاريخيــة ،وال نجــد
أدق مصـ ٍ
ّ
ـداق لهــذا المصــدر التاريخــي إالّ تالمذتــه الكثــر ،وتالمذتهــم البارزين
مــن أعــام المدرســة ،وإذا كانــت الحقيقــة (المرئيــة) هــي أوثــق المصــادر على
اإلطــاق ،فـ ّ
ـإن البلــدان اإلســامية -واألحســاء تحديــدً ا -شــاهدت وخالطــت
املتحيين ،كاظم الرشتي ،جامع اإلمام الصادق ،الكويت ،ط1423 ،3هـ2002/م،
 )1( - 46دليل
ّ
ص.139
 )1( - 47راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص - 61ص.102
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تالمــذة الشــيخ األوحــد ،وتتلمــذت علــى أيديهــم طــوال قرنيــن مــن الزمــن،
وهــؤالء العلمــاء (التالميــذ) هــم المــرآة الحقيقيــة والصادقــة التــي تعكــس
همتــه ،وغــزارة فكــره؛
ـؤرخ المنصــف ماه ّيــة فكــر الشــيخ األوحــد ،وعلـ ّ
ـو ّ
للمـ ّ
لذلــك يمكننــا القــول بكامــل الوثــوقّ :
إن مدرســة آل البيــت الحكميــة التــي
تز ّعمهــا شــيخنا األوحــد ،بآثــاره الكثيــرة ،وبذلــك العــدد الضخــم مــن تالميــذ
ــارا ثقاف ًيــا وعلم ًيــا فــي منطقــة األحســاء؛ أ ّدى إلــى
مدرســته ،قــد خلقــت ت ّي ً
تكاثــر العلمــاء والفقهــاء فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجرييــن.

مدرسة آل البيت الحكمية:

وهــي الحقبــة الخامســة واألخيــرة التــي أشــرنا إليهــا فــي الفصــل
الســابق مــن تاريــخ الفلســفة اإلســامية ،وهــي المرحلــة القاجاريــة كما أســماها
ـميها مرحلــة أو حقبــة مدرســة آل البيــت الحكميــة ،التــي
هنــري كوربــان ،ونسـ ّ
أسســها الشــيخ أحمــد الشــيخ األوحــد ،ومــن أبــرز أســاتذتها الشــيخ محمــد
ّ
أبــو خمســين.
هــذه المرحلــة الزمنيــة تم ّيــزت ببــروز حكمــة مدرســة آل البيــت
الحكميــة ،أصــدق الفلســفات اإلســامية وأقربهــا إلــى واقعنــا اإلســامي،
كمــا أنهــا مــن أبــرز المحــاوالت الحكميــة التوفيقيــة الناجحــة فــي العهــود
اإلســامية.
نعــم؛ كانــت هنــاك محــاوالت توفيقيــة -كمــا أشــرنا ســاب ًقا -للتوفيــق
بيــن الفلســفة والوحــي ،مثــل :محــاوالت السجســتاني ،ومســكويه ،وابن ســينا،
وابــن رشــد ،ولكــن تلــك المحــاوالت لــم تو ّفــق بســبب تابعيتهــم للفلســفة
وأدواتهــا.
ومــن أبــرز الــدالالت علــى محاولــة الشــيخ التوفيقيــة الناجحــة تلــك،
قولــه فــي (شــرح الفوائــد) حينمــا تحــدّ ث عــن منهجــه الحكمــي ،ومناهــج
مــن ســبقوه مــن الفالســفة« :وأنــا لــم أســلك طريقهــم ،وأخــذت تحقيقــات مــا
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علمــت عــن أئمــة الهــدى عليهــم الســام ،ولــم يتطـ ّـرق علــى كلماتــي الخطــأ؛
أل ّنــي مــا أثبــت فــي كتبــي فهــو عنهــم ،وهــم عليهــم الســام معصومــون عــن
الخطــأ ،والغفلــة والزلــل ،ومــن أخــذ عنهــم ال يخطــئ مــن حيــث هــو تابــع،
ِ
ِ
ِ
ـي َو َأ َّيا ًمــا ِآمنِي َن﴾ ســورة ســبأ،18:
ـيروا ف َيهــا َل َيالـ َ
وهــو تأويــل قولــه تعالــى﴿ :سـ ُ
وقولــي :لــم يجــر ذكرهــا فــي خطــاب ،يعنــي لــم يذكــر فــي األحاديــث ،إالّ
باإلشــارة والتلويــح ألهلــه ،وعلــى اللــه قصــد الســبيل».
وفــي إطــار الســياق مــع هــذا المنهــج الحكمــي المبتكــر ،الــذي اعتمــد
علــى اســتنباط األحــكام العقائديــة اإلماميــة مــن القــرآن الكريــم ،وأخبــار آل
البيــت عليهــم الســام ،جــاءت محاولــة الشــيخ الحكميــة المباركــة ،أي ّ
أن
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي يــرى ّ
أن اســتنباط األحــكام العقائديــة
اإلماميــة مــن الكتــاب والســنة النبويــة أولــى مــن اســتنباط األحــكام الفرعيــة
منهمــا؛ ألصالــة العقائــد اإلماميــة فــي الديــن.)1(48
ولكــن ال بــدّ أن نشــير بوضــوح هنــا إلــى ّ
أن محاولــة الحكيــم الشــيخ
األوحــد التوفيقيــة المباركــة ،أو المحاولــة التأسيســية الناجحة لحكمــة آل البيت
عليهــم الســام التــي قــام بهــا الشــيخ األوحــد ،لــم تكــن جديــدة ،إالّ ّ
أن الجديد
منهجــا جديــدً ا فــي علــم الحكمــة،
الــذي ا ّدعــاه الشــيخ ،والــذي يمكــن اعتبــاره
ً
هــو عــدم اعتمــاده علــى القواعــد المقـ ّـررة ســل ًفا فــي علــم الفلســفة وحدهــا،
بــل ابتــدع أدوات فلســفية جديــدة ،وقواعــد مبتكــرة ،معتمــدً ا علــى أخبــار أهــل
البيــت عليهــم الســام ،فهــو يعتمــد الحكمــة المســتخلصة مــن تــراث األئمــة
عليهــم الســام ،وال اعتبــار عنــده بمــا ال تقـ ّـره أخبارهــم.)2(49
ويــرى الشــيخ األوحــد ّ
أن منهجــه المبتكــر (محاولتــه التوفيقيــة) هــو
منهــج ســليم ،ويد ّلــل علــى ســامة هــذا المنهــج الحكمــي الجديــد ،بعجــز
العقــل البشــري عــن التشــريع ،فالمرشــد للعقــل فــي جميــع اســتنتاجاته ،هــو

 )1( - 48راجع :فكر ومنهج يف فكر الشيخ األحسائي ،عبداجلليل األمري ،دار النخيل ،بريوت ،لبنان،
ط1415 ،2هـ1995/م ،ص.51
 )2( - 49انظر :أعالم هجر ،هاشم حممد الشخص ،مؤسسة أم القرى ،الطبعة الثانية1416 ،هـ،
ص.179
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التشــريع الســماوي المحفــوف بالعصمــة اإللهيــة ،فــازم علــى العقــل اتّبــاع
الدليــل التشــريعي حتــى يأمــن الزلــل ،وباألخــص فــي األمــور العقائديــة؛
ّ
«ألن العقائــد ك ّلهــا موقوفــة علــى الوصــف والنعــت؛ لتوحيــد وتنزيــه صفــات
وأســماء البــاري تعالــىّ ،
وكل ذلــك توفيــق مــن الحــق ســبحانه ال يقــاس
إن الشــيخ األوحــد يــرى ّ
بالعقــل» ،)1(50بــل ّ
اهتمــت
أن الشــريعة اإلســامية ّ
باألمــور الصغيــرة جــدً ا ،وجعلــت لهــا أحكا ًمــا خاصــة ،فمــن األولــى الرجــوع
إلــى التشــريع الســماوي فــي األمــور العقائديــة.
نحــن نحتــاج للتو ّقــف أكثــر عنــد المحاولــة الجــا ّدة للشــيخ أحمــد
بــن زيــن الديــن األحســائي ،وهــذه المحاولــة الجــادة التــي قــام بهــا ال بــدّ مــن
وضعهــا فــي إطارهــا العــام ،أال وهــو مدرســة آل البيــت الحكميــة ،فالشــيخ
األوحــد عالــم إمامــي ،اســتطاع أن يلــوي عنــق االتجــاه التقليــدي الســائد فــي
رواد المعرفــة إلــى
الحــوزات الدينيــة إلــى اتجــاه إلهــي،
وضــم األالف مــن ّ
ّ
الفلســفة اإللهيــة.
انطلــق الشــيخ األوحــد فــي منهجــه الحكمــي مــن مبــدأ تعميمــي،
بمعنــى ّ
أن منهجــه الفقهــي ط ّبقــه علــى منهجــه الحكمــي؛ حيــث إ ّنــه اتــكأ علــى
القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة فــي اســتنباط األحــكام العقائديــة؛ فمــا
وافقهمــا أخــذ بــه ،ومــا خالفهمــا أزاحــه جان ًبــاّ ،)1(51إال ّ
أن الشــيخ كانــت
مهمتــه أصعــب بكثيــر مــن الفالســفة الســابقين؛ ذلــك ّ
ألن الشــيخ لــم يكــن
حكيمــا يحــاول تقريــب فلســفته للشــريعة فحســب ،بــل كان عالــم ديــن كبيــر
ً
أيضــا ،باإلضافــة إلــى ذلــك
يحــاول فهــم المعرفــة اإللهيــة مــن خــال النقــل ً
تقريــب الفلســفة ال للشــريعة فقــط ،بــل إلــى حظيــرة المذهــب الشــيعي اإلمامي
باتجاهــه األصولــي ،مــن هنــا فقــد أضــاف الشــيخ إلــى الحكمــة اإلســامية آراء
ممــن يــرى ضــرورة التوفيــق
مبتكــرة فيمــا يطابــق العقــل والنقــل م ًعــا؛ أل ّنــه كان ّ
 )1( - 50راجع :فكر ومنهج يف فكر الشيخ األحسائي ،عبداجلليل األمري ،دار النخيل ،بريوت ،لبنان،
ط1415 ،2هـ1995/م ،ص.47
 )1( - 51راجع :فكر ومنهج يف فكر الشيخ األحسائي ،عبداجلليل األمري ،دار النخيل ،بريوت ،لبنان،
ط1415 ،2هـ1995/م ،ص.85
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بيــن العقــل والنقــل ،كمــا يقــول محمــد كاظــم الطريحــي.)2(52
ّ
فــإن ردود الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن فــي العقائــد
ولذلــك
والمســائل ،ينحــى هــذا الجانــب الحكمــي التوفيقــي ،والــذي بــرز بشــكل
واضــح بعــد أن تكاثــرت الــردود عليــه ،وتعالــت االتهامــات ،رغــم ّ
أن الشــيخ
خالــف كبــار الفالســفة فــي نهجهــم ،ودحــض العديــد مــن آرائهــم؛ ألنــه
اســتوحى أحكامــه وعقائــده الفلســفية مــن الكتــاب والســنة ،)3(53لذلــك
فــإن الخــاف بينــه وبينهــم فــي الحكمــة والفلســفة ّ
ّ
أن الشــيخ ق ّلــد األئمــة
المعصوميــن فــي ّ
كل شــيء ،بحيــث جعــل مــن منهجــه الفكــري تاب ًعــا للشــريعة
اإلســامية.
ّ
إن المنهــج الفكــري عنــد الشــيخ األوحــد يمكــن تأصيلــه إلــى ثالثــة
مرتكــزات ،فــي إطــار محاولتــه التوفيقيــة الحكميــة الناجحــة:
أوالً :ابتــكاره لمنهــج فلســفي جديــد لــم يســبقه إليــه أحــد ،خالصتــه
التوفيــق بيــن الفلســفة وبيــن أخبــار آل البيــت عليهــم الســام؛ أل ّنــه يســتخلص
الحكمــة مــن تراثهــم المنقــول عنهــم.
ّ
وحــل الكثيــر مــن المســائل
ثان ًيــا :تفســيره للعديــد مــن األخبــار،
الشــائكة ،وقدرتــه علــى فـ ِّ
ممــن تركهــا
ـك الرمــوز الغيبيــة فــي هــذه األخبــارّ ،
القــوم فــي (ســنابلها) خشــي ًة مــن تناولهــا.)1(54
ثال ًثــا :تناولــه بالشــرح أعمــق الكتــب الفلســفية آنــذاك ،ومنهــا
(المشــاعر) و(العرشــية) لمــ ّ
ا صــدرا ،وابتداعــه للعديــد مــن المفــردات
والمصطلحــات الحكميــة ،التــي لــم يألفهــا المشــتغلون بالحكمــة أنفســهم.
وعندمــا تنــاول الشــيخ األوحــد (المشــاعر) و (العرشــية) تناولهمــا
 )2( - 52انظر :مقدمة كتاب (الرجعة) ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،بريوت ،لبنان 1993م ،ص.9
 )3( - 53راجع :فكر ومنهج يف فكر الشيخ األحسائي ،عبداجلليل األمري ،دار النخيل ،بريوت ،لبنان،
ط1415 ،2هـ1995/م ،ص.86
 )1( - 54انظر :أعالم هجر ،هاشم حممد الشخص ،مؤسسة أم القرى ،الطبعة الثانية1416 ،هـ،
ص.229
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بعمــق ،وبذهــن ثاقــب ،وجــودة فــي الســليقة ،وبفكــر صـ ٍ
ـاف مــن آثــار الحكمــة
اليونانيــة الوثنيــة.
ويســتطيع الباحــث المد ّقــق أن يالحــظ ّ
خاصــا فــي
أن لــه مذه ًبــا ً
توصــل إليــه عــن طريــق
التوصــل إلــى النتائــج الفلســفية؛ فهــو ال يكتفــي بمــا ّ
ّ
العقــل فقــط؛ أل ّنــه يــرى ّ
أن العقــل إذا لــم يسترشــد بالنقــل تن ّكــب عــن الطريــق
ـوي ،كمــا ال يكتفــي كذلــك بمــا يحصــل عليــه مــن النقــل فحســب؛ أل ّنــه
السـ ّ
أن النقــل إذا نــزل بمفــرده ال يســتطيع الوقــوف علــى قدمــه طويـ ً
يــرى ّ
ـا ،فهــو
ال يكتفــي بهــذا وحــده ،وال بــذاك ،وإنّمــا يعمــل جاهــدً ا علــى أن يطابــق بينهمــا
مطابقــة تامــة.)1(55
ّ
إن علمــاء الشــيعة الكبــار والفقهــاء اتفقــوا علــى منهج الشــيخ الحكمي،
بينمــا خالفــه بعــض الفالســفة ،كمــا اتفــق الفقهــاء علــى غــزارة علمــه ،وتض ّلعه
فــي مختلــف العلــوم ْ
وإن خالفــه بعــض الفالســفة فــي آرائــه الحكمية ،وأشــاروا
أ ّنــه كان بار ًعــا أكثــر فــي العلــوم العقليــة والنقليــة ،ولــه فيهــا مصنّفــات ،وقد كان
ـارزا بالخصــوص فــي علم الــكالم والحكمــة.)2(56
بـ ً

ّ
إن الفاحــص المتت ّبــع لكتابــات الشــيخ األوحــد ومنهجــه البحثــي،
وبالــذات فــي كتابيــه (شــرح العرشــية) و (شــرح المشــاعر) -يلحــظ بوضــوح
ّ
موســع لنظريــة المـ ّ
أن الشــيخ األوحــد يبــدأ أوالً بشـ ٍ
ا صــدرا ،وذلــك طب ًقــا
ـرح ّ
تيســر لــه مــن آيــات
لمــدى غمــوض النظريــة ود ّقتهــا ،ثــم يشــرع فــي نقــل مــا ّ
القــرآن الكريــم ،والروايــات ذات العالقــة بموضــوع النظريــة وجوهرهــا ،ثــم
ٍ
حينئذ
يقــارن بيــن النظريــة العقليــة ومفــاد اآليــات والروايــات المنقولــة ،وال بــدّ
أن يخــرج بإحــدى نتيجتيــن :إ ّمــا التطابــق أو التناقــض ،)1(57وإذا كان األمــر
متناقضــا اســتطرد فــي دحــض النظريــة بطريقــة النقــض واإلبــرام ،والنقيــض
ً
وعكــس النقيــض ،ثــم يسترســل فــي إعطــاء آرائــه ونظريتــه المخالفــة لنظريــة
 )1( - 55انظر :كتاب (حقائق) ،عيل الشيخ إبراهيم إسامعيل ،دار الزمان ،بغداد ،العراق1965 ،م،
ص.18
 )2( - 56انظر :كتاب (الرجعة) ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،بريوت ،لبنان 1993م ،ص.18
 )1( - 57انظر :كتاب (حقائق) ،عيل الشيخ إبراهيم إسامعيل ،دار الزمان ،بغداد ،العراق1965 ،م،
ص.18
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المـ ّ
يوســع دائــرة البحــث بذكــر
ا صــدرا ،والمتوافقــة لــدالالت النقــل ،حينهــا ّ
البراهيــن العقليــة والحجــج المنطقيــة التــي تؤ ّيــد آراءه ومفاهيمــه.

لقــد قامــت شــهرة الشــيخ األوحــد علــى عطائــه الحكمــي األصيــل،
النابــع مــن القــرآن الكريــم ،وروايــات آل البيــت عليهــم الســام؛ األمــر
مؤس ًســا لمدرســة آل البيــت الحكميــة ،ذات المنبــع اإلســامي
الــذي جعلــه ّ
الصــرف ،مــن هنــا ُعــرف الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،بتض ّلعــه
فــي الحكمــة اإللهيــة ،األمــر الــذي قــد يصــاغ منهجــه الفكــري مــن جانــب
مــا اشــتهر بــه ،فـ ّ
ـإن الشــيخ قــد بــرع فــي علــوم ش ـتّى ينبغــي علــى الدارســين
بحثهــا؛ الستكشــاف الجوانــب األخــرى مــن شــخصية الشــيخ العلميــة الرائــدة،
فقــد كان ح ًقــا مــن علمــاء ورجــاالت الشــيعة الالمعيــن ،الذيــن أخذوا بأســباب
المعرفــة والفكــر ،والحكمــة والــكالم ،والفقــه والعرفــان ،هــذا إلــى جانــب
تمرســه بالطــب والرياضيــات ،والنجــوم والكيميــاء ،وعلــم األعــداد والكلمــات
ّ
58
والحديــث واألصــول (.)2

حكمة أبي خمسين:

بعــد تلــك الرحلــة الطويلــة فــي فلســفة القــوم ،وحكمــة مدرســة
آل البيــت الحكميــة ،ليــس صع ًبــا اآلن رؤيــة حكمــة مرجعنــا أبــي خمســين
وح ّقــق العديــد مــن كتبــه الهامــة ،اتضحــت
بوضــوح تــام ،وبعدمــا ُطبــع ُ
رؤيتــه الحكميــة ،ومنهجــه الفكــري الــذي ســار عليــه ،ولقــد أطلقنــا علــى
هــذا االتجــاه الحكمــي (مدرســة آل البيــت الحكميــة) فــي العديــد مــن كتبنــا
ودراســاتنا الســابقة ،بزعامــة الشــيخ األوحــد رضــوان اللــه عليــه ،فراجــع
(أول المجتهديــن) و (الرئيــس العيثــان).
كتابينــا ّ
وال بــدّ أن نؤ ّكــد أنّنــا فــي هــذا الكتــاب نســتعرض آراء الشــيخ األوحــد
وتالمذتــه -كمــا كتبناهــا فــي مؤلفاتنــا الســابقة -قبــل اإلتيــان بــرأي الشــيخ

 )2( - 58انظر :فالسفة الشيعة ،عبداهلل نعمة ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،ص.113
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أبــي خمســين ،وال بــدّ مــن اإلشــارة إلــى ّ
أن منهــج علمــاء وأعــام المدرســة
مؤسســها الشــيخ األوحــد وإلــى اآلن منهــج متماســك
منــذ بدايتهــا علــى يــد ّ
ومتكامــل ،فلــم نجــد بعــد التدقيــق والتمحيــص آراء حكميــة صارخــة كان
يقــول بهــا الشــيخ األوحــد وخالفــه فيهــا بقيــة أعــام المدرســة ،هــذا التوافــق
والتطابــق الرصيــن بيــن علمــاء المدرســة ّ
يــدل علــى مصداقيتهــا وتماســكها
وقوتهــا فــي وجــه الفلســفات األخــرى ،ومــن جهــة أخــرى ّ
يــدل علــى ّ
أن
ّ
59
ينبوعهــم واحــد ،أال وهــو محمــد وآل محمــد عليهــم الســام (.)1
أثــار (علــم اللــه ســبحانه وتعالــى) الكثيــر مــن الجــدل والنقــاش بيــن
ـك فيــه ّ
وممــا ال شـ ّ
أن اللــه يعلــم ذاتــه ،ويعلــم الكــون
المتك ّلميــن والفالســفةّ ،
بمــا فيــه مــن أحــداث كل ّيــة وجزئيــة ،كمــا ّ
أن علمــه ســبحانه وتعالــى غيــر مق ّيــد
بزمــان وال مــكان؛ لذلــك فـ ّ
ـإن علمــه بالجزئيــات كعلمــه بالك ّليــات ،وال يبــدل
شــي ًئا مــن تفـ ّـرده ووحدانيتــه ،وال ذاتــه وصفاتــه.)2(60
ويــرى الطباطبائــي تح ّقــق ّ
علمــا حضور ًيــا بذاتــه،
أن للواجــب تعالــى ً
وعلمــا حضور ًيــا تفصيل ًيــا باألشــياء فــي مرتبــة ذاتــه قبــل إيجادهــا وهــو عيــن
ً
وعلمــا حضور ًيــا تفصيل ًيــا بهــا فــي مرتبتهــا وهــو خــارج مــن ذاتــه ،ومــن
ذاتــه،
ً
المعلــوم ّ
أن علمــه بمعلوالتــه يســتوجب العلــم بمــا عندهــا مــن العلــم.)3(61

وللشــيخ األوحــد اســتدالله الخــاص فــي إثبــات العلــم الجزئــي
والك ّلــي للــه ســبحانه وتعالــى« :أ ّنــه عـ ّـز وجـ ّـل عالــم ،بدليــل أ ّنــه خلــق العلــم
عالمــا لــم يصــح
فــي بعــض خلقــه والعالــم المتّصــف بــه ،ومــن لــم يكــن ً
أن يصنــع مــن هــو عالــم بمــا يصنــع فيــه مــن العلــم ،وألنّــه صنــع األفعــال
المحكمــة المتقنــة الجاريــة علــى مقتضــى غايــة الحكمــة ،ونهايــة االســتقامة،
ـم قديــم
عالمــا لــم يصــدر عنــه مثــل ذلــك ،وعلمــه قســمان :علـ ٌ
ومــن لــم يكــن ً
ـم حــادث وهــو ألــواح المخلوقــات ،كالقلــم واللــوح وأنفــس
هــو ذاتــه ،وعلـ ٌ
الخالئــق ،فأم ـ ّا العلــم القديــم فهــو ذاتــه تعالــى بــا مغايــرة ولــو باالعتبــار؛
 )1( - 59راجع كتابنا (آخر الفالسفة) ،ص.193-189
 )2( - 60معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.112
 )3( - 61بداية احلكمة ،حممد حسني الطباطبائي ،ص.228
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ّ
ألن هــذا العلــم لــو كان حدي ًثــا كان تعالــى خال ًيــا منــه قبــل حدوثــه ،فيجــب
قديمــا ،ثــم ال يخلــو إ ّمــا أن يكــون هــو ذاتــه بــا مغايــرة أو ال ،فــإذا
أن يكــون ً
كان هــو ذاتــه بــا مغايــرة ثبــت المطلــوب ،وإن كان غيــر ذاتــه ت ّعــددت القدمــاء
وهــو باطــل.
وأ ّمــا العلــم الحــادث فهــو حــادث بحــدوث المعلــوم؛ ألنــه لــو كان
علمــا؛ ّ
ألن العلــم الحــادث شــرط تح ّققــه وتع ّلقــه أن
قبــل المعلــوم لــم يكــن ً
يكــون مطاب ًقــا للمعلــوم ،وإذا لــم يوجــد المعلــوم لــم تحصــل المطابقــة التــي
هــي شــرطه ،وأن يكــون مقترنًــا بالمعلــوم ،وقبلــه لــم يتح ّقــق االقتــران ،وأن
يكــون واق ًعــا علــى المعلــوم وقبلــه لــم يتح ّقــق الوقــوع ،وهــذا العلــم الحــادث
علمــا للــه؛ تب ًعــا
ـميناه ً
هــو فعلــه ومــن فعلــه وهــو مــن جملــة مخلوقاتــه ،وسـ ّ
ألئمتنــا عليهــم الســام ،واقتــدا ًء بكتــاب اللــه ،حيــث يقــول تعالــىَ ﴿ :ق َ
ــال
ِع ْل ُم َهــا ِعنْــدَ َر ِّبــي فِــي ِكت ٍ
َــاب َل َي ِض ُّ
ــل َر ِّبــي َو َل َين َْســى﴾ ســورة طــه،52:
ِ
ويقــول تعالــىَ ﴿ :قــدْ َع ِلمنَــا مــا َتنْ ُقــص ْالَر ُض ِمنْهـ ِ
ـاب َح ِفيـ ٌ
ـظ﴾
ُ
ـم َوعنْدَ َنــا ك َتـ ٌ
ُ ْ
ْ
ْ َ
ســورة ق.)1(62»4:
وال ينســى األوحــد أن يشــير إلــى اســتنتاجاته وتقريراتــه الفلســفية
باألدلــة النقليــة مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة الشــريفة؛ لذلــك
ّ
فــإن اللــه ســبحانه وتعالــى عالــم ألنّــه أوجــد الموجــودات علــى أفضــل
الوجــوه وأحســنها ،ون ّظمهــا بشــكل محكــم ،وأودع فيهــا علمهــا وأســرارها،
وهــذا اإلتقــان الــذي أودعــه اللــه فــي الخالئــق يـ ّ
ـدل علــى علــم اللــه ،وهــو
أن ّ
البرهــان الــذي أورده األوحــد ،كمــا أشــار كذلــك إلــى ّ
كل موجــود ســوى
اللــه ممكــنّ ،
وكل ممكــن مســتند إليــه ،ومحتــاج بشــكل مباشــر أو بوســائط،
ومحمــد وآل محمــد عليهــم أفضــل الصــاة والســام هــم الوســائط ،فذواتهــم
إذن ع ّلــة لـ ّ
ـكل شــيء ،واللــه ســبحانه وتعالــى يعلــم ذاتــه بالضــرورة ،والعلــم
بالع ّلــة يســتلزم العلــم بالمعلــول.
وهــذا الــرأي فــي علــم اللــه ســبحانه وتعالــى لألحســائي هــو مذهــب
 )1( - 62حياة النفس ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،ص.12
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جميــع اإلماميــة ،الــذي يشــير إليــه الشــيخ المفيــد رحمــه اللــهّ :
«إن اللــه عالــم
بـ ّ
ـكل مــا يكــون قبــل كونــه ،وأ ّنــه ال حــادث إالّ وقــد علمــه قبــل حدوثــه ،وال
معلــوم وممكــن أن يكــون معلو ًمــا إالّ وهــو عالــم بحقيقتــه ،وأنّــه ســبحانه
ال يخفــى عليــه شــيء فــي األرض وال فــي الســماء ،وبهــذا اقتضــت دالئــل
العقــول والكتــاب المســطور واألخبــار المتواتــرة عــن آل الرســول -صلــى اللــه
عليــه وآلــه -وهــو مذهــب جميــع اإلماميــة».)1(63
إالّ ّ
أن الشــيخ رمضــان بــن إبراهيــم ســأل الشــيخ األوحــد عــن
تقســيم العلــم إلــى قديــم وحــادث ،وتســاءل الشــيخ رمضــان عــن مصــدر
موض ًحــا« :وهــذا التقســيم مــن كالم
هــذا التقســيم؛ فأجابــه الشــيخ األوحــد ّ
الناطقيــن عنــه تعالــى عليهــم الســام؛ حيــث جعلــوا العلــم ذاتــه وهــذا هــو
علمــا آخــر وهــو اللــوح المحفــوظ ،كمــا قــال فــي كتابــه
القديــم ،وجعلــوا لــه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال ع ْل ُم َهــا عنْــدَ َر ِّبــي فــي ك َتـ ٍ
ـال َف َمــا َبـ ُ
ـى َقـ َ
العزيــزَ ﴿ :قـ َ
ـاب َل
ـال ا ْل ُقـ ُـرون ْالُو َلـ ٰ
َي ِضـ ُّـل َر ِّبــي َو َل َين َْســى﴾ ســورة طــه52-51:؛ فجعــل ذلــك العنــد هــو الكتــاب
ِ
ِ
ـم َو ِعنْدَ َنــا
الــذي فيــه علمــه ،وقــال تعالــىَ ﴿ :قــدْ َعل ْمنَــا َمــا َتنْ ُقـ ُ
ـص ْالَ ْر ُض من ُْهـ ْ
ِ
ـاب َح ِفيـ ٌ
ـظ﴾ ســورة ق ،4:وأمثــال ذلــك فــي القــرآن الكريــم كثيــر ،وب ّينــوا
ك َتـ ٌ
ذلــك عليهــم الســام ،ومنــه قــول علــي بــن الحســين عليهمــا الســام« :العــرش
والكرســي بابــان مــن العلــم» ،وب ّيــن عليــه الســام ّ
أن العــرش هــو العلــم
الباطــن ،وفيــه علــل األشــياء والكيفوفــة ومظهــر البــدع والكرســي هــو العلــم
الظاهــر ،وهــذا إن شــاء اللــه ظاهــر».)1(64
ورغــم هــذا الوضــوح فــي تقريــر علــم اللــه ســبحانه وتعالــى إالّ ّ
أن
البعــض مــن الفالســفة ذهبــوا فــي علــم اللــه إلــى مجموعــة مــن األقــوال التــي
ال تتماشــى مــع مذهــب اإلماميــة:)2(65
أوالً :علــم اللــه بالك ّليــات بأنفســها ،وعلمــه الجزئيــات بماه ّياتهــا؛ ّ
ألن
 )1( - 63أوائل املقاالت ،حممد بن حممد النعامن (الشيخ املفيد)  ،دار الكتاب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،
1403هـ1983/م ،ص.57
 )1( - 64رسائل احلكمة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان1410،1990 ،م،
ص.234
 )2( - 65فلسفات إسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار اجلواد ،بريوت ،لبنان1993 ،م ،ص.556
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الك ّليــات ثابتــة ال تتغ ّيــر ،أمــا الجزئيــات فهــي متغ ّيــرة.

ثان ًيــا :علــم اللــه بذاتــه ،وال علــم غيــره؛ ّ
ألن العلــم هــو ارتســام صــورة
المعلــوم فــي ذات العالــم ،ولتعــدّ د الموجــودات ،يلــزم مــن علــم الواجــب بهــا
تجمــع الصــور الكثيــرة المختلفــة فــي ذاتــه.
ّ
ثال ًثــاّ :
أن اللــه ال يعلــم شــي ًئا أبــدً ا ،ال ذاتــه وال غيــره ،ســواء أكان ذلــك
الغيــر ك ّل ًيــا أو جزئ ًيــا ذهن ًيــا أو خارج ًيــا؛ ّ
ألن العلــم يســتدعي التغايــر بيــن العالــم
والمعلــوم ،وال مغايــرة فــي واجــب الوجــود.
ولقــد ناقشــت الفلســفة اإلســامية تلــك األقــوال الســابقة فــي علــم
اللــه وأثبتــت فســادها ،فاألقــوال التــي نفــت العلــم عــن اللــه ،أو التــي نفــت
أن علــم الواجــب كعلمنــا نحــن متناســية ّ
علمــه بالجزئيــات ،ارتكــزت علــى ّ
أن
علمنــا يحصــل بواســطة الحــواس والعقــل ،أ ّمــا علمــه ســبحانه وتعالــى فهــو
عيــن ذاتــه ،كمــا ّ
أن علمنــا تابــع لوجــود المعلــوم ،أ ّمــا المعلــوم تابــع لعلــم
اللــه ســبحانه وتعالــى ،ويبقــى علمنــا عبــارة عــن ارتســام الصــور بالذهــن ،أ ّمــا
علمــه تعالــى بهــا فهــي حضورهــا عنــده وانكشــافها لديــه ،وهــذا مــا ذهــب إليــه
الشــيخ األوحــد عنــد اإلشــارة إلــى علــم اللــه ســبحانه وتعالــى.
أمــا مــ ّ
ا صــدرا الشــيرازي فينطلــق فــي تحديــد موقفــه مــن داللــة
مفهــوم العلــم بشــكل شــامل ،حيــث ّ
إن العلــم فــي منظــوره كالوجــود ســواء
بســواء ،وعــن هــذا الســبيل يــرى صــدر المتأ ّلهيــن الشــيرازي ّ
أن اإللــه يكــون
أيضــا،
عالمــا بجميــع األشــياء بذاتــه ،كتبعيــة وجــود األمــور األخــرى لذاتــه ً
ً
كمــا يــرى مــن جهــة أخــرى ّ
أن للواجــب علميــن ،أحداهمــا علــم إجمالــي ،هــو
كمــال ذاتــه وثابــت لذاتــه فــي مرتبــة ذاتــه ،التــي يع ّبــر عنهــا بالمرتبــة األحديــة،
واآلخــر علــوم تفصيليــة تشــمل ســائر الجواهــر واألعــراض.)1(66
وناقــش العالمــة الح ّلــي فــي شــرح التجريــد أد ّلــة الفالســفة تلــك حيال
«إن ّ
علــم اللــه ،ور ّد عليهــا ،كمــا يــرى الشــيخ محمــد جــواد مغنيــةّ :
كل موجــود
 )1( - 66الفيلسوف الشريازي ،جعفر آل ياسني ،مكتبة الفكر اجلامعي ،بريوت ،لبنان1978 ،م،
ص.110

69

عالمــا بــه ،ســواء أكان جزئ ًيــا أو
ســوى اللــه فهــو ممكــن مســتند إليــه؛ فيكــون ً
قائمــا بغيــره ،وســواء أكان
قائمــا بذاتــه أو ً
عرضــا ً
كل ًيــا ،وســواء أكان موجــو ًدا ً
ا فــي األذهــان؛ ّ
موجــو ًدا فــي األعيــان أو متعقـ ً
ألن وجــود الصــورة فــي الذهــن
أيضــا ،فيســتند إليــه ،وســواء أكانــت الصــورة الذهنيــة صــورة
مــن الممكنــات ً
أمــر وجــودي أو عدمــي ممكــن أو ممتنــع؛ فــا يعــزب عــن علمــه شــيء مــن
الممكنــات وال مــن الممتنعــات ،وهــذا برهــان شــريف قاطــع».)2(67
ونعــود إلــى اســتدالالت الشــيخ األوحــد وتقريراتــه فــي علــم اللــه ،بعد
أن أطــال الفالســفة الحديــث ونقضــوا ،وأبرمــوا العديــد مــن األدلــة والبراهيــن،
والتفهــم:)3(68
أمــرا صع ًبــا علــى األفهــام
ّ
وجعلــوا مــن معرفــة علــم اللــه ً
بــكل معلــوم وقــادر علــى ّ
ّ
كل مقــدور؛ ّ
ألن نســبة جميــع
عالــم
«إنّــه تعالــى
ٌ
المعلومــات والمقــدورات فــي االحتيــاج إليــه علــى الســواء ،وغنــي ذاتــه عــن
ّ
عالما بشــيء
كل مــا ســواه فــا تكــون بشــيء أولــى منهــا بآخــر ،ولــو كان تعالــى ً
ـادرا علــى شــيء دون آخــر الختلفــت نســبته إليهــا ،والمختلــف
دون آخــر وقـ ً
ـوا كبيـ ًـرا».
أحوالــه ونســبة حــادث متغ ّيــر تعالــى اللــه عــن ذلــك علـ ً

وبذلــك يمكــن القــول إ ّنــه لــو افتــرض ّ
أن الموجــودات لــم تصــدر عــن
اللــه؛ التجــه الســؤال واالختــاف ّ
أن اللــه عالــم بهــا أو غيــر عالــم؟ ولكــن
بعــد التســليم بـ ّ
ـأن اللــه خالــق جميــع الممكنــات وأ ّنــه ال يتجــدّ د لــه علــم ،وأ ّنــه
فــوق الزمــان والمــكان فــا مجــال لبحــث هــذا الموضــوع فــي األصــل ،بــل ال
كل شــيء؛ ألن ّ
ـأن اللــه ســبحانه يعلــم ّ
بــدّ مــن اإليمــان بـ ّ
كل شــيء صــادر عــن
ـال َذر ٍة فِــي الســماو ِ
ِ
قولــه تعالــىَ ﴿ :عالِـ ِم ا ْل َغ ْيـ ِ
ات َو َل فِــي
َّ َ َ
ـب َل َي ْعـ ُـز ُب َعنْـ ُه م ْث َقـ ُ َّ
ـاب ُمبِيـ ٍ
ْالَ ْر ِ
ـك َو َل َأ ْك َبـ ُـر إِ َّل فِــي ِك َتـ ٍ
ض َو َل َأ ْص َغـ ُـر ِمـ ْن َٰذلِـ َ
ـن﴾ ،ســورة ســبأ.3:
وال بــدّ مــن اإلشــارة هنــا إلــى ّ
أن رؤيــة مدرســة آل البيــت الحكميــة
للحقيقــة المحمديــة ،والعلــل األربــع ،والمقامــات األربعــة ،والتفويــض -قــد
ذكرهــا الشــيخ األوحــد فــي معــرض حديثــه عــن فضائــل محمــد وآل محمــد
عليهــم الســام فــي العديــد مــن كتبــه وشــروحاته ،إالّ أنّنــا هنــا وبحكــم منهجنــا

 )2( - 67فلسفات إسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار اجلواد ،بريوت ،لبنان1993 ،م ،ص.557
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البحثــي وضعناهــا تحــت عنــوان واحــد؛ بهــدف إعطــاء صــورة إجماليــة
للمشــهد الحكمــي للمدرســة طالمــا ّ
أن حديثنــا عــن آراء المدرســة الحكميــة
المتعــدّ دة.
وســنأتي وبشــكل موجــز إلــى دفــاع الشــيخ األوحــد وتالمذتــه لهــذه
اآلراء إجمــاالً ،وباألخــص رؤيــة الشــيخ محمــد أبــي خمســين؛ ذلــك ّ
ألن
التفصيــل يســتدعي أن يكــون الكتــاب معن ًيــا بالحكمــة اإللهيــة ،كمــا ّ
أن التفصيل
قــد يخــرج بنــا عــن اإلطــار البحثــي الــذي رســمناه لهــذا الكتــاب.
فــي بيــان معنــى التفويــض آلل البيــت دخلــت مدرســة آل البيــت
الحكميــة فــي معــارك فلســفية كبــرى مــع الفالســفة فــي إثبــات التفويــض
الشــرعي آلل البيــت عليهــم الســام (الواليــة التكوينيــة) ،)1(69وهنــا يعتقــد
الشــيخ األوحــد أنّــه يأخــذ مــن الشــارح المجلســي رحمــه اللــه معنــى
التفويــض ،أي اعتقــاد الخالئــق بقولهــم ،وإســام جميــع األمــور إليهــم حتــى
يصلحــوا خللهــا فــي الحيــاة وفــي الممــات ،ومســلمين معهــم عليهــم الســام
كمــا ســلموا للــه تعالــى أوامــره عارفيــن إ ّياهــا ،ويؤكّــد الشــيخ األوحــد
ـوض فــي ذلــك ك ّلــه إليكــم ومس ـ ّلم
هــذا المعنــى فــي شــرحه للزيــارة« :ومفـ ّ
فيــه معكــم» مــا نقلــه عــن الس ـ ّيد نعمــة اللــه الجزائــري فــي شــرح التهذيــب
تفويضــا إذا ر ّده إليــه
ـوض األمــر إليــه
ً
«فوضــت أمــري إليــك أي رددتــه ،يقــال فـ ّ
ّ
70
وجعلــه الحاكــم فيــه» ( ،)2وفــي شــرح الزيــارة يؤ ّكــد الشــيخ األوحــد هــذا
المعنــى فــي التفويــض بكلمــات دقيقــة ،موجــزة ،مع ّبــرة عــن المعنــى بدقــة:
«أقــول معنــى التفويــض فــي اللغــة كمــا ســمعت ،وعلــى هــذا يكــون المعنــى
انتهــاء بعــد التصديــق أو مبالغــة فيــه أو تفري ًعــا عليــه -إ ّنــي فــي استشــفاعي إلــى
وتقربــي بكــم إليــه وتقديمــي لكــم أمــام طلبتــي وحوائجي
اللــه عــز وجــل بكــم ّ
وإرادتــي فــي ّ
ـوض
كل أحوالــي وأمــوري وكــذا فــي مــا ذكــر قبــل ذلــك ،مفـ ّ
ورا ّد فــي ذلــك ك ّلــه إليكــم ،أي أ ّنــي رضيــت بكــم حاكميــن فــي ّ
كل أحوالــي
وأمــوري وبحكمكــم فــي جميــع ذلــك ك ّلــه؛ أل ّنــي مؤمــن بسـ ّـركم وعالنيتكــم،
و(أول املجتهدين) ص.105
 )1( - 69راجع كتابينا (آخر الفالسفة) صّ ،262-251
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وأولكــم وآخركــم ،أو بســبب إيمانــي هــذا ّ
وأن مقتضــى
وشــاهدكم وغائبكــمّ ،
إيمانــي هــذا واســتقامتي عليــه ،وال أشـ ّ
ـك وال أرتــاب ،تفويــض جميــع أمــوري
وممــا خلقــت لــه
ـيّ ،
ـي ،وممــا يــراد فـ ّ
ممــا قضــى لــي وعلـ ّ
وجميــع أحوالــي ّ
إليكــم مس ـ ّلم جميــع ذلــك إليكــم ولكــم تســلما.)1(71»..
أشــرنا ســال ًفا إلــى ّ
أن رؤيــة الشــيخ األوحــد للحقيقــة المحمديــة،
والعلــل األربــع ،والمقامــات األربعــة ،والتفويــض ،قــد ذكرهــا الشــيخ األوحــد
فــي معــرض حديثــه عــن فضائــل محمــد وآل محمــد فــي العديــد مــن كتبــه
وشــروحاته ،وقــد وضعناهــا تحــت عنــوان (حكمــة أبــي خمســين) طالمــا ّ
أن
حديثنــا عــن مدرســة آل البيــت الحكميــة.
وســنأتي وبشــكل موجــز عــن دفــاع الشــيخ األوحــد وأبــي خمســين
لهــذه اآلراء إجمــاالً؛ ذلــك ّ
ألن التفصيــل يســتدعي أن يكــون الباحــث مشــتغ ً
ال
بالحكمــة اإللهيــة أو علــم الفلســفة ،كمــا ّ
أن التفصيــل يجــب أالّ يخــرج بنــا عــن
اإلطــار البحثــي الــذي رســمناه لهــذا الكتــاب ،بــل يســتدعي اتخــاذ موقــف
معرفــي ناضــج مــن الشــيخ أبــي خمســين وآرائــه الحكميــة ،ونحــن نــوكل
ّ
ذلــك للمشــتغلين بهــذه العلــوم ،علــى ّ
المتخصصيــن ينبغــي لهــم
أن الدارســين
ّ
أن يفــردوا مواضيــع دقيقــة لـ ّ
ـكل واحــد مــن العناويــن الحكميــة الهامــة التــي
أدلــى الشــيخ األوحــد وتالمذتــه فيهــا بدلوهــم.
ولقــد نفــى الشــيخ األوحــد تهمــة الغلــو عــن نفســه ،ودافــع عــن
آرائــه بمنطــق علمــي ،مؤ ّكــدا ّ
أن األئمــة األطهــار عليهــم الســام ليســوا ســوى
ـال مشــيئة اللــه وواســطته العامــة ،وأنّهــم إنّمــا يفعلــون ّ
محـ ّ
كل ذلــك بأمــر مــن
اللــه ســبحانه وتعالــى« :وأوصيــك وصيــة ناصــح أالّ تســتغرب هــذه األشــياء
أو تنكرهــا ،فإ ّنــا ال نريــد بذلــك أنّهــم عليهــم الســام فاعلــون أو خالقــون أو
رزاقــون ،بــل نقــولّ :
إن اللــه ســبحانه وتعالــى هــو الخالــق والــرازق ،وهــو
الفاعــل لمــا يشــاء وحــده عــز وجــل ،لــم نجعــل لــه شــريكًا فــي شــيء ،إالّ أنّنــا
وتنزهــه عــن المباشــرة ،وإنّما
لتكرمــه ّ
نقــول :إ ّنــه ســبحانه ال يفعــل شــي ًئا بذاتــه؛ ّ
 )1( - 71رشح الزيارة اجلامعة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،طبعة حديثة ،ج ،1ص.112
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يفعــل مــا يشــاء بفعلــه وبمفعولــه مــن غيــر تشــريك ،بــل هــو الفاعــل وحــده،
أ ّمــا فعلــه للشــيء بفعلــه فهــو أ ّنــه إذا أراد شــي ًئا كان مــا أراد كمــا أراد مــن غيــر
حركــة ،وال ميــل ،وال انبعــاث ،وال تف ّكــر ،وال رو ّيــة ،وليــس معــه شــيء يفعــل
بــه مــا يفعــل زائــد علــى فعلــه لمــا فعــل ،إ ْذ ليــس شــيء غيــر ذاتــه المقدّ ســة
يصــح عليــه إطــاق الشــيئية إال ذاتــه ثــم فعلــه شــيء
وفعلــه ومفعولــه ،فــا
ّ
بشــيئية ذاتــه ،أي فعلــه إنّمــا هــو شــيء بذاتــه تعالــى ،ومفعولــه إنّمــا هــو شــيء
بفعلــه ،وأ ّمــا مفعولــه فهــو تعالــى يفعــل بمــا شــاء مــن مفعوالتــه مــا شــاء مــن
صنعــه ،مثـاً :إذا أراد أن ينبــت الحنطــة خلــق المــاء كذلــك ،وخلــق زيــدً ا مثـ ً
ـا
يزرعهــا ،وخلــق لزيـ ٍ
ـد جميــع مــا يتو ّقــف عليــه عملــه مــن القــوى والعلــوم،
وتســليطه علــى البــذر والمــاء واألرض ،فــإذا ألقــى البــذر فــي األرض وســقاه،
كمــا ع ّلمــه اللــه وألهمــه أنبــت اللــه ســبحانه بهــذه األشــياء التــي هــي مفعوالتــه
َح ُر ُثـ َ
ـم ت َْز َر ُعو َن ـ ُه َأ ْم
ـم َمــا ت ْ
ـون َأ َأ ْن ُتـ ْ
مــا شــاء مــن صنعــه ،فقــال تعالــىَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُتـ ْ
الز ِار ُعـ َ
ـون﴾ ســورة الواقعــة ،64 -63 :واللــه ســبحانه هــو الــزارع وحــده
ن َْحـ ُن َّ
مــن غيــر تشــريك.)1(72»...
ويناقــش الشــيخ األوحــد العلــل األربــع مــن خــال شــرحه لمفهــوم
الشــفاعة؛ حيــث يــرى ّ
التصــرف فــي أمــر الحســاب
أن الشــفاعة نــوع مــن
ّ
ـإن األئمــة عليهــم الســام لهــم هــذه الواليــة العامــة علــى ّ
والجنــة؛ لذلــك فـ ّ
كل
شــيء علــى اعتبــار ّ
أن اللــه ســبحانه وتعالــى جعــل إيــاب الخلــق إليهــم ،كمــا
تواتــرت األخبــار ،إالّ ّ
أن المنكريــن -كمــا يــرى الشــيخ األوحــد -جــاء إنكارهم
ّ
نتيجــة عــدم احتمالهــم ألمــر آل البيــت؛ ّ
وألن
ألن أمرهــم صعــب مســتصعب،
عقولهــم لــم تتــأ ّدب بــآداب آل البيــت ،ويدافــع الشــيخ األوحــد عــن جعــل أمور
تفويضــاّ ...« :
كل مــن تت ّبــع آثــار الفريقيــن وجــد
الخلــق بيــد األئمــة بأ ّنــه ليــس
ً
فلمــا خلقهــم
هــذا المعنــى فــي األحاديــث مــن الطرفيــن قــد مــأ الخافقيــنّ ،
ـوض أمــور
وجعلهــم أوليــاء أمــور الخلــق ك ّلهــم ،وأولــى بهــم مــن أنفســهم فـ ّ
الخلــق إليهــم ،وليــس معنــى هــذا التفويــض رفــع يــده واســتقاللهم بالخلــق؛
ّ
كبيــرا ،ولكــ ّن معنــاه مــا
علــوا
ألن هــذا شــرك باللــه تعالــى اللــه عــن ذلــك
ً
ً
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أن معنــاه ّ
ذكرنــاه ســاب ًقا فــي مواضــع متعــدّ دة مــن ّ
أن اللــه ســبحانه خلقهــم لــه،
فلــم يجعــل لهــم مشـ ّية غيــر مشـ ّيته وال إرادة غيــر إرادتــه؛ أل ّنــه تعالــى جعلهــم
محــال مشــ ّيته وألســنة إرادتــه ،كمــا قــال تعالــى فــي ح ّقهــمَ :
ّ
﴿ل َي ْســبِ ُقو َن ُه
بِا ْل َقـ ْ ِ
ـم بِ َأ ْمـ ِ
ـر ِه َي ْع َم ُلـ َ
ـون﴾ ســورة األنبيــاء.)1(2773:
ـول َو ُهـ ْ

ودافــع الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين وتالمــذة األوحــد
عــن آراء أســتاذهم ،ونفــوا تهمــة الغلــو التــي ألصقهــا القــوم بهــم ،وذهــب
الس ـ ّيد كاظــم الرشــتي أبــرز تالمــذة الشــيخ األوحــد ،والشــيخ حســن الشــهير
(بكوهــر) وغيرهمــا مــن تالميــذه فــي الدفــاع عــن آراء أســتاذهم بعدمــا تبنّوهــا
جمي ًعــا ،وخاصــة تلــك اآلراء المتع ّلقــة باألئمــة األطهــار عليهــم الســام ،يقــول
«إن خاتــم النبييــن مبــدئ وجــود الكائنــات ّ
الرشــتي ّ
وكل الــذرات الوجوديــة
بتوســطه ،وجــدوا كأشــعة الشــمس بالنســبة إليهــا ،فجميــع األنــوار المنبثــة فــي
ّ
74
األشــعة جــزء مــن ســبعين جــز ًءا مــن نــور الشــمس» ( ،)2وهــو يشــير إلــى
العلــل األربــع التــي ذكرهــا الشــيخ األوحــد فــي شــرح الزيــارة.

ويعــود الرشــتي ليؤ ّكــد مفهــوم التفويــض الــذي تحــدّ ث فيــه الشــيخ
بقولــه« :وأ ّمــا الــرزق فهــو خيــر ينتفــع بــه صاحــب الحيــاة فــي حياتــه ،وليــس
لغيــر اللــه ســبحانه ،وغيــر رســول اللــه وأهــل بيتــه أن يمنــع الــرزق من شــخص
صاحــب الحيــاة».)3(75
واعتبــر الرشــتي ّ
أن تلــك فضائــل األئمــة ويجــب علــى المؤمنيــن
نشــرها ،وانتقــد مــن يكتــم فضائلهــم...« :وهــؤالء كتمــوا فضائلهــم ومناقبهــم،
حتــى أنكــروا الزيــارة الجامعــة الكبيــرة المرويــة عــن الهــادي عليــه الســام،
التــي قــام عليهــا إجمــاع الشــيعة أن تكــون منهــم ،ومحــو فقــرات مــن الزيــارة؛
محتجيــن ّ
بــأن النــاس يضلــون إذا رأوا هــذه الفقــرة ،ومنعــوا أن يقرؤوهــا،
ّ
76
فصــاروا هــم أعلــم مــن اللــه.)1( »..
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ّ
ولعــل ّأول المجتهديــن (الميــرزا موســى الحائــري) هــو مــن أبــرز
ّ
المتأخريــن بكتابــه (إحقــاق
المدافعيــن عــن مدرســة آل البيــت الحكميــة مــن
الحــق) ،الــذي تنــاول فيــه ّ
كل اإلشــكاالت الفلســفية التــي أثيــرت ضــدّ الشــيخ
األوحــد ،وناقشــها بعمــق وتحليــل فلســفي عميــق ،يقــول فــي نقاشــه للعلــل
األربــعّ :
«إن مــن المعلــوم أنّــه ال يوجــد شــيء فــي األرض وال فــي الســماء
إال بعلــل أربــع :ع ّلتــان داخلتــان ،وهمــا :مــادة الشــيء ،وصورتــه ،وع ّلتــان
خارجتــان :الع ّلــة الفاعليــة للشــيء ،والع ّلــة الغائيــة لــه ،والفائــدة منــه الســابقة
يتكــون
تصــو ًرا والالحقــة لــه وجــو ًدا ،وبفقــدان إحداهمــا ال
علــى الشــيء
ّ
ّ
الشــيء وال يدخــل إلــى عرصــة الوجــود ،)..ثــم يؤ ّكــد الحائــري علــى ّ
أن العلل
هــم األئمــة األطهــار (مــن كلمــات الشــيخ األوحــد مــن كــون األئمــة الطاهريــن
واســطة وآل ـ ٌة لفعــل اللــه ســبحانه فــي إيجــاد األشــياء).)2(77
ويــرى الميــرزا موســى الحائــري ّ
أن رأي المدرســة الحكميــة فــي
التفويــض هــو الموقف الوســط ،وأ ّكــد ّ
األول أخــذوا طريــق اإلفراط؛
أن القســم ّ
ـق األئمــة عليهــم الســام ،أ ّمــا القســم الثالــث فإنّهــم مــن أهــل
فغلــوا فــي حـ ّ
التفريــط ،وكال القســمين مــن الهالكيــن ومــن الفــرق الضالــة ،أ ّمــا القســم
اســتقروا علــى النمــط الوســط والجــادة الوســطى ،ووقفــوا
األوســط «فهــم
ّ
علــى معرفــة مواليهــم علــى مــا صــدر منهــم فــي النفــي واإلثبــات ،ولــم يتعــدّ وا
طورهــم فــي طريــق النجــاة».)1(78
ويــرى ّ
كل مــن كتــب مــن تالمــذة الشــيخ األوحــد أ ّنــه وتالمذتــه بريئون
مــن ّ
كل التهــم الباطلــة التــي ُو ّجهــت ضدّ هــم ،وطريقتهــم أصوليــة اثنــي
عشــرية ،يقــول الميــرزا علــي الحائــريّ :
«إن الشــيخ أحمــد وجميــع تالمذتــه
حتــى الس ـ ّيد كاظــم الرشــتي رحمــه اللــه مــا توجــد عندهــم طريقــة خاصــة،
وال مذهــب مخصــوص ،وطريقتهــم ليســت إالّ طريقــة اإلماميــة االثنــي عشــرية
تفحصنــا ال مزيــد
ال غيــر ،وك ّلهــم ّ
منزهــون عــن العقائــد الباطلــة حســب مــا ّ
احلق ،موسى احلائري ،منشورات جامع اإلمام الصادق ،ط ،4الكويت،
 )2( - 77إحقاق ّ
1421هـ2000/م ،ص.173-171
احلق ،موسى احلائري ،منشورات جامع اإلمام الصادق ،ط ،4الكويت،
 )1( - 78إحقاق ّ
1421هـ2000/م ،ص.280
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عليــه».)2(79
وقــام الميــرزا علــي الحائــري بتحقيــق معنــى الغلــو فــي نهايــة كتابــه
ً
مفصــا علــى اعتراضــات ومضــادات الســ ّيد
(عقيــدة الشــيعة) ،ور ّد فيهــا
محســن األميــن العاملــي فــي ترجمتــه للشــيخ أحمــد األحســائي ،وفــي دفاعــه
أن ّ
«كل مــا ســوى اللــه تعالــى حــادث ممكــنّ ،
هــذا أشــار إلــى ّ
وأن اللــه جــل
وعــا هــو الواجــب القديــم» ،وأوضــح ّ
أن الغنــى واالســتقالل عيــن ذاتــه،
كذلــك الفقــر واالحتيــاج ذاتــي الممكــن ال يفارقــه بوجــه فهــو مفتقــر أبــدً ا
حدو ًثــا وبقــا ًء ،ومحتــاج إلــى بارئــه فــي جميــع األحــوال ،وكذلــك هــم األئمــة
عليهــم الســام ،وأ ّكــد أ ّنــه ال يمكــن وال يعقــل مــن حــادث أن يكــون شــريكًا
للــه تعالــى ولــو فــي جزئــي ،لذلــك فـ ّ
ـإن الشــراكة أو التفويــض ولــو فــي أمــر
ـو وإفــراط ،ونفــى قــول األوحــد بـ ّ
ـأن األئمــة األطهــار وكالء
جزئــي فهــو غلـ ٌّ
أيضــاّ ،
وأن األئمــة
مــن القديــم فــي أمــر مــن األمــور ،وال شــيء نظيــر الوكالــة ً
عليهــم الســام ال يمكــن لهــم االســتغناء عــن خالقهــم« ،فجميــع مــا يصــدر
والتصرفــات فــي الكــون ،وفــي أركان
منهــم مــن معجــزات وخــوارق العــادات
ّ
الوجــود فهــي أفعــال اللــه تعالــى ،وهــم مظاهــر وحوامــل لهــا كمــا ّ
أن الب ّلــور
مظهــر الشــمس.)1(80»...
ثــم توالــت الدفاعــات عــن مدرســة آل البيــت الحكميــة ،تنفــي عنهــا
تهمــة الغلــو فــي آل البيــت ،وتؤ ّكــد مظلوميتهــا ممــا نُســب إليهــا ،ولعـ ّـل مــن
أهــم تلــك الكتــب والمقــاالت مــا كتبــه الميــرزا حســن اإلحقاقــي (الديــن
بيــن الســائل والمجيــب) ،)2(81والميــرزا عبــد الرســول اإلحقاقــي (حقائــق
الشــيعة وتوضيــح الواضحــات) ،ومحمــد حســنين الســابقي (عبقريــة األوحــد)
1393هـــ ،والخطيــب علــي الشــيخ إبراهيــم إســماعيل (حقائــق) ،الكويــت
1965م ،واألســتاذ صالــح الســليمي (أضــواء علــى مدرســة الشــيخ األوحــد)،
الكويــت ،وغيرهــم كثيــر.
 )2( - 79عقيدة الشيعة ،عيل احلائري اإلحقاقي ،ب م1986 ،م ،ص.89
 )1( - 80عقيدة الشيعة ،عيل احلائري اإلحقاقي ،ب م1986 ،م ،ص -118ص.124
 )2( - 81املرجع السابق ،ص.125 -107
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وضحت المدرســة الحكميــة دالالت
وفــي معنــى الحقيقــة المحمديــةّ ،
هــذا المعنــى فــي العديــد مــن بحوثهــا العقائديــة حيــن تتعــرض لمقــام النبــوة
واإلمامــة.
أشــرنا ســاب ًقا إلــى اآلراء الحكميــة التــي تم ّيــزت فيهــا المدرســة ،منهــا
رأيهــا الحكمــي فــي مقــام النبــوة ،وبيــان الشــيخ األوحــد لمــا يجــب علــى
المكلفيــن االعتقــاد بــه مــن إرســال الرســلّ ،)1(82
نبــي هــذه األمــة هــو
وأن ّ
محمــد بــن عبداللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم ،وهــو خاتــم النبييــن فــا
يكــون نبــي بعــده وال معــه ،وللنبــي األكــرم معاجــزه العديــدة التــي صــدّ ق اللــه
بهــا دعــواه ،منهــا :انشــقاق القمــر ،ونبــع المــاء مــن بيــن أصابعــه ،وإشــباع
النــاس بطعــام يســير.
ّ
فــإن هنــاك حقيقــة أخــرى للنبــي
ولكــن علــى المســتوى الفلســفي
األكــرم صلــى اللــه عليــه وآلــه عنــد المدرســة ...« :وإنّمــا يقــال فــي الع ّلــة
ـوم
الفاعليــة علــى نحــو مــا ذكرنــا ســاب ًقا مــن كــون الفاعليــة هــي المثــال المتقـ ّ
بالفعــلّ ،
فــإن المثــال الــذي هــو اســم الفاعــل ،كالقائــم لزيــد هــو المشــية
تقــوم ظهــور ،بمعنــى ّ
أن المثــال هــو المشــية
المتقومــة بالحقيقــة المحمديــة ّ
ّ
حــال تع ّلقهــا بالحقيقــة المحمديــة ،كمــا تقــولّ :
إن الســراج هــو النــار حــال
تع ّلقهــا بالدهــن ،واألولــى فــي التحقيــق أن يقــال :إنّــه الحقيقــة المحمديــة
حــال تع ّلــق المشــية بهــا وربطهــا بهــا ،كمــا تقــولّ :
إن الســراج هــو الدهــن
ـس
حــال تع ّلــق المشــية بهــا المع ّبــر عنــه فــي اآليــة الشــريفة (آيــة النــور) بمـ ّ
ِ
ـار﴾ ســورة
النــار فــي قولــه تعالــىَ ﴿ :ي ـكَا ُد َز ْيت َُهــا ُيضــي ُء َو َلـ ْ
ـم ت َْم َس ْس ـ ُه َنـ ٌ
ـو َلـ ْ
النــور ،35:والمــراد مــن هــذا الســراج المضــيء للغيــر الــذي تع ّلقــت بــه
وتوهجــت إليــه فــي عبادتهــا لــه بافتقارهــا إليــه فــي تلقــي وجوداتِهــا
األشــعة
ّ
منــه ،إنّمــا هــو فــي الحقيقــة الدهــن الــذي تك ّلــس بحــرارة النــار ويبوســتها،
حتــى كان دخا ًنــا فانفعــل بالضيــاء عــن مــس النــار التــي هــي الحــرارة واليبوســة
فمســها هــو فِع ُلهــا أبرزتــه بنفســه ال مــن ذاتهــا؛ أل ّنــه ليــس جــز ًءا منهــا ،وهــذا
ُّ
ِ
ـار﴾،
هــو الــذي أشــار إليــه تعالــى ﴿ َي ـكَا ُد َز ْيت َُهــا ُيضــي ُء َو َلـ ْ
ـم ت َْم َس ْس ـ ُه َنـ ٌ
ـو َلـ ْ
 )1( - 82حياة النفس ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،ص.40-39
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ولــم يقــل يــكاد النــار تضــيء ولــو لــم تتع ّلــق بالدهــن؛ ّ
ألن االســتنارة إنّمــا هــي
مــن الدهــن وذلــك لشــدّ ة صفائــه وبياضــه ،قــال يــكاد يضــيء لكنــه ال يضــيء
إالّ
بمــس النــار.)1(83»...
بمــس النــار ،فالدهــن هــو المضــيء
ّ
ّ

ويوضــح الشــيخ األوحــد حقيقــة الزيــت وحقيقــة آل محمــد بقولــه:
ّ
ـس النــار ،والزيــت هــو
« ...والحقيقــة المحمديــة هــي الزيــت المســتضيء بمـ ّ
الوجــود المختــرع بالفعــل فاســتضاءته بهــذا االختــراع ،فالحقيقــة المحمديــة
باالختــراع هــو المثــال المشــار إليــه ،فكمــا ّ
أن الســراج الظاهــر الــذي ب ّينــا لــك
ـس النــار هــو ع ّلــة
أ ّنــه فــي الحقيقــة هــو الدخــان المنفعــل باالســتضاءة عــن مـ ّ
وجــود األشــعة ،بــل ال وجــود لشــيء منهــا إالّ بكونــه صــورة ظهــور ذلــك
الســراج ،وهــو الع ّلــة الفاعليــة لتلــك األشــعة ،كذلــك الحقيقــة المحمديــة
باالختــراع أي بكونهــا محـ ً
ـا لــه هــي ع ّلــة وجــود األشــعة ،وهــي الع ّلــة الفاعلية
لهــا؛ ّ
ألن الحقيقــة المحمديــة بذلــك هــي اســم الفاعــل فهــي كالقائــم بالنســبة
إلــى زيــد مــن حيــث هــو فاعــل القيــام ،وهــذا آيــة معرفــة ذلــك للعالِمين بكســر
الــام.)1(84»..
وفــي بيــان العلــل األربــع دافعــت مدرســة آل البيــت الحكميــة عــن
هــذه اآلراء الحكميــة بالدليــل والحجــة والبرهــان ،وقــد انبــرى علماء المدرســة
إلثبــات تلــك اآلراء الحكميــة ،منــذ الشــيخ األوحــد رضــوان اللــه عليــه وانتهــا ًء
بمرجعنــا أبــي خمســين.
وعندمــا يشــرح األوحــد عبــارة «مؤم ـ ٌن بإيابكــم مصــدِّ ٌق برجعتكــم»
مــن الزيــارة الجامعــة يــرى ّ
أن األئمــة عليهــم الســام هــم علــل الوجــود التامــة:
ٍ
«إن ّ
ّ
واحــد منهــم عليهــم الســام ع ّلــة تا ّمــة لوجــود العالــم فــي صــدوره
كل
وفــي بقائــه ،فهــو باللــه ع ّلــة فاعليــة ،وهــم بأمــره يعملــون ،وشــعاعهم بمشــية
اللــه ع ّلــة ماديــة ،ومــن آياتــه أن تقــوم الســماء واألرض بأمــره ،وظـ ّـل هياكلهــم
بــإرادة اللــه ع ّلــة صوريــة ،وأحوالهــم بقــدر اللــه ع ّلــة غائ ّيــة ،وال ينافــي مــا
قلنــا فــي منتخــب بصائــر ســعد عــن أبــي عبداللــه عليــه الســام فــي الحديــث
 )1( - 83رشح الزيارة اجلامعة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،طبعة حديثة ،ج ،3ص.298
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ـي ّأول مــن آخــذ ميثاقــه مــن
القدســي إلــى أن قــال تعالــى ...« :يــا محمــد علـ ٌّ
ـي آخــر مــن أقبــض روحــه مــن األئمــة
األئمــة -عليهــم الســام -يــا محمــد ،علـ ٌّ
عليهــم الســام -الحديــث.)2(85»..وفــي مــكان آخــر مــن شــرح الزيــارة يعــود الشــيخ األوحــد فيشــير إلــى
ّ
ـي اللــه الوجــودي الكونــي والوجــودي
أن األئمــة عليهــم الســام تراجمــه لوحـ ّ
التشــريعي؛ لذلــك فإنّهــم« :علــل جميــع الخالئــق ،العلــل الفاعليــة؛ لكونهــم
ّ
محــال مشــ ّيته ،وألســنة إرادتــه ،وأيــدي إيجــاده وإبداعــه ،والعلــل الماديــة؛
لكــون مــواد األشــياء مــن فاضــل أنوارهــم وأشــعة وجوداتهــم ،والعلــل
الصوريــة؛ لكــون صــور األشــياء مــن فاضــل هيــآت ذواتهــم وحركاتهــم
وإقباالتهــم وإدباراتهــم للمؤمــن علــى نحــو التوالــي والموافقــة ،وللكافــر علــى
نحــو خــاف التوالــي وعلــى المخالفــة ،والعلــل الغائيــة؛ لكــون األشــياء ألســن
الثنــاء عليهــم».)1(86
وب ّيــن الســ ّيد الرشــتي فضائــل األئمــة عليهــم الســام التــي يجــب
علــى المؤمنيــن نشــرها ،وأنكــر علــى َمــن يكتمهــا« :وهــؤالء كتمــوا فضائلهــم
ومناقبهــم ،حتــى أنكــروا الزيــارة الجامعــة الكبيــرة المرويــة عــن اإلمــام الهــادي
عليــه الســام التــي قــام عليهــا إجمــاع الشــيعة أن تكــون منهــم» ،)2(87كمــا
أيضــا إلــى دفــاع الميــرزا موســى الحائــري عــن الشــيخ
أشــرنا قبــل قليــل ً
األوحــد فــي كتابــه (إحقــاق الحــق) الذي تنــاول فيــه ّ
كل اإلشــكاالت الفلســفية
التــي أثيــرت ضــدّ الشــيخ األوحــد ،وناقشــها بعمــق وتحليــل فلســفي عميــق
ومنهــا العلــل األربــع.
ونعطــي مثـ ً
ـال واحــدً ا لحكمــة مرجعنــا أبــي خمســين :العلــل األربــع
التــي اســتعرضناها مــن كتــب الشــيخ األوحــد وكتــب أعــام المدرســة ،فنجــد
ّ
خاصــاُ ،يعــدّ
أن الشــيخ الكبيــر محمــد بــن حســين أبــا خمســين يفــرد لهــا كتا ًبــا ً
 )2( - 85املرجع السابق ،ج ،3ص.65
 )1( - 86رشح الزيارة اجلامعة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،طبعة حديثة ،ج ،3ص.255
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مــن أهــم كتبــه (نجــاة الهالكيــن) فــي حصــر العلــل األربــع فــي محمــد وآل
محمــد عليهــم الســام.
وخال ًفــا للفالســفة القدمــاء؛ فـ ّ
ـوز إطــاق
ـإن الشــيخ أبــا خمســين ال يجـ ّ
الع ّلــة علــى اللــه ســبحانه وتعالــى؛ فليــس مــن قواعــد مدرســة آل البيــت
الحكميــة ّ
أن اللــه ســبحانه هــو ع ّلــة العلــل.
ويــرى شــيخنا أبــو خمســين ّ
أن أســماء اللــه تعالــى توقيفيــة فــا يجــوز
ٍ
ـميه مــن تلقــاء نفســه؛ لألخبــار المســتفيضة عــن آل البيــت عليهــم
ألحــد أن يسـ ّ
الســام ،فــا أحــد يعلــم مــن الفالســفة أو العلمــاء مــا هــو االســم الالئــق للــه
جــل جاللــه ،بــل ّ
إن الع ّلــة هــو إطالقهــا علــى الخلــق ال علــى الخالــق  ،كمــا
عليمــا قبــل إيجــاد
هــو صريــح قولــه عليــه الســام فــي دعــاء العديلــة «كان ً
العلــم والع ّلــة».
وإذا ثبــت عــدم ورودهــا علــى لســان المعصــوم؛ ظهــر عــدم جــواز
إطالقهــا علــى الخالــق.
ّ
ويســتدل مرجعنــا أبــو خمســين بعــدم جــواز إطــاق الع ّلــة علــى
الخالــق بقاعــدة حكميــة ثابتــة ،فالع ّلــة قســمان :تامــة وناقصــة ،فــإذا كانــت
األولــى يســتحيل تخ ّلــف المعلــول عنهــا ،وإالّ لــكان ال معنــى لوصفهــا بالتمام،
فلــو كان اللــه عـ ّـز وجـ ّـل ع ّلــة الكائنــات لمــا جــاز تخ ّلفهــا عنــه ،ولــزم أن يكــون
ـا بهــا ويكــون محـ ً
مقتر ًنــا بهــا ومتصـ ً
ـا لهــا وهــذا باطــل.
وإذا كانــت الثانيــة للــزم اســتكماله واحتياجــه إلــى ممــدّ يعينــه ويمــدّ ه،
وذلــك يســتلزم حدوثــه ،فظهــر مــن هــذا التقريــر التــام ّ
أن كونــه تعالــى ع ّلــة
أي ع ّلــة كانــت.)1(88
لغيــره باطــل عاطــل ّ
ومــن حكمــة الشــيخ أبــي خمســين المســتمدّ ة مــن مدرســة آل البيــت
الحكميــة إثباتــه بطــان كــون ذات اللــه تعالــى ع ّلــة غائيــة للموجــودات ،ويــرى
أن الحــق ع ّلــة غائيــة بـ ّ
أبــو خمســين بطــان ّ
ـكل معنــى ،فلــو جــاز ذلــك لجــاز
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كونــه غايــة تنتهــي إليــه األشــياء وأ ّنــه تعالــى مرجــع مــا فــي األرض والســماء،
متجانســا لهــا ومماثـ ً
ـا لهــا وأ ّنــه
ـح ذلــك فــي ح ّقــه تعالــى ثبــت كونــه
وإذا صـ ّ
ً
مــن ســنخها لثبــوت عــدم انتهــاء الشــيء إلــى الشــيء إلــى مغايــره ومخالفــه،
وعــدم عــوده إلــى مباينــه ومضــاده ،بــل يعــود إلــى جنســه وينتهــي إلــى شــكله
«انتهــى المخلــوق إلــى مثلــه وألجــأه الطلــب إلــى شــكله».
أ ّمــا المعنــى اآلخــر فلظهــور ّ
أن الغائيــة مــا ألجلهــا الفعــل واإليجــاد،
فهــي ال توجــد وال تتح ّقــق إالّ بعــد الفعــل؛ أل ّنــه ألجــل حصولهــا ،فلــو كانــت
يقــرر الشــيخ أبــو خمســين «فعلــى
حاصلــة لمــا احتيــج إلــى الفعــل ،وهنــا ّ
القــول بكونــه غايــة بهــذا المعنــى يلــزم ّ
تأخــره تعالــى عــن أفعالــه ،وهــذا بطالن
بمــكان لظهــور عــدم النفــع فــي التقــدّ م الصــوري».)1(89

فالصحيــح فــي حكمــة أبــي خمســين هــو ّ
أن األســماء هــي للظهــورات
ال للــذات؛ لثبــوت عــدم االســم لهــا ،لكــ ّن المقصــود مــن األســماء عنــد
اإلطــاق هــي الــذات ال غيــر ،وإذا ثبــت ّ
أن الــذات ليــس لهــا اســم وال صفــة
بــل همــا لظهوراتــه ،وظهــوره تعالــى صفتــه ودليلــه ،فكمــا أ ّنــه تعالــى مجـ ّـرد
ومنــزه عــن جميــع صفــات اإلمــكان ،وبســيط فــي أعلــى
التجــرد
فــي غايــة
ّ
ّ
مراتبهــا ،فكذلــك صفتــه ودليــل عنوانــه يجــب أن يكــون مجـ ّـر ًدا واحــدً ا بســي ًطا
فــي أعلــى مراتــب التجريــد والبســاطة ،بحيــث ال يكــون فيــه تعــدّ د وكثــرة
واختــاف وك ّليــة وجزئيــة وعمــوم وخصــوص إالّ بحســب المرايــا والمظاهــر
التــي يتصــف بهــا وبغيرهــا مــن األحــوال.)2(90
ومــن آراء مرجعنــا أبــي خمســين الحكميــة :حصــر الع ّلــة الفاعليــة
والماديــة فــي محمــد وآل محمــد عليهــم الســام؛ حيــث ّ
يحشــد الشــيخ أبــو
خمســين فــي كتابــه (نجــاة الهالكيــن) عشــرات اآليــات واألحاديــث ومقتطفات
مــن زيــارات األئمــة عليهــم الســام تؤ ّكــد علــى ّ
أن محمــدً ا وآلــه هــم الواســطة،
وأ ّنــه ســبحانه يفعــل بهــم ،مثــل مــا رواه المجلســي فــي تحفــة الزائــر « َمـ ْن َأرا َد
ـذب ،وبِ ُكــم ي ِ
ِ
الزمـ َ ِ
ـب،
باعــدُ الل ـ ُه َّ
ْ ُ
ـم ُي َب ِّي ـ ُن الل ُه ا ْل َكـ َ َ
ـان ا ْلكَلـ َ
ـم ،بِ ُكـ ْ
الل ـ َه َبــدَ َأ بِ ُكـ ْ
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ِ
ـم
ـم َي ْم ُحــو مــا َيشــا ُء َو ُي ْثبِـ ُ
ـم َف َتـ َ
ـم الل ـ ُهَ ،وبِ ُكـ ْ
ـم َي ْختـ ُ
ـت ،وبِ ُكـ ْ
ـح الل ـ ُه َوبِ ُكـ ْ
َوبِ ُكـ ْ
ِ
ـك الـ ُّ ِ
ِ
َي ُفـ ُّ
ـم
ـم ُيــدْ ِر ُك اللـ ُه ِو ْتـ َـر َة ك ُِّل ُم ْؤمــن َي ْطلـ ُ
ـذ َّل مـ ْن ِرقابِنــاَ ،وبِ ُكـ ْ
ـب بِهــاَ ،وبِ ُكـ ْ
ِ
ـم ُتنْـ ِ
ُخـ ِ
ـم ت ْ
الســما ُء
َتنْبِـ ُ
ـجارهاَ ،وبِ ُكـ ْ
ـت ْالَ ْر ُض َأ ْشـ َ
ـز ُل َّ
مارهــاَ ،وبِ ُكـ ْ
ـر ُج ْالَ ْر ُض ث َ
ـم ُينَـ ِّـز ُل الل ُه ا ْل َغ ْيـ َ
ـم
ـم َيك ِْشـ ُ
َق ْط َرهــا َو ِر ْز َقهــاَ ،وبِ ُكـ ْ
ـثَ ،وبِ ُكـ ْ
ـف اللـ ُه ا ْل َكـ ْـر َبَ ،وبِ ُكـ ْ
تُسـبح ْالَر ُض ا َّلتــي ت ِ
ـم َوت َْسـت َِق ُّر ِجبا ُلهــا َعـ ْن َمراســيها إِرا َد ُة الـ َّـر ِّب
ْ
َحمـ ْـل َأ ْبدا َن ُكـ ْ
َ ِّ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فــي َمقاديــر ُأ ُمــوره ت َْهبـ ُ
الصــاد ُر َع ّمــا ُف ِّصـ َـل
ـم َو ّ
ـم َوت َْصــدُ ُر م ـ ْن ُب ُيوت ُكـ ْ
ـط إ َل ْي ُكـ ْ
ِم ـن َأحــكا ِم ا ْل ِعبـ ِ
ـاد».)1(91
ْ ْ
وفــي دعــاء العشــاء فــي شــهر رمضــان «ال ّلهــم ُا ْشــدُ د بِ ِ
ــه َأ ْز َرنَــا،
ْ
ُ َّ
ــض بِــهِ
ِ
ْجــح بِ ِ
ِ
وا ْق ِ ِ
ــه َط َل َبتِنَــاَ ،و ُف َّ
ــرناَ ،و َب ّي ْ
ض بِــه َح َوائ َجنَــاَ ،وأن ِ ْ
َ
ــك بِــه َأ ْس َ
ُو ُج ْو َهنَــا».
ومــن خــال اســتعراضه للعديــد مــن األدلــة القرآنيــة واألحاديــث
«أن األدعيــة والزيــارات مشــحون ٌة بـ ّ
الشــريفة ،يقـ ّـرر الشــيخ أبــو خمســينّ :
ـأن
محمــدً ا وآلــه هــم الواســطة ،وأ ّنــه ســبحانه يفعــل بهــم ،وأ ّمــا كونهــم عليهــم
فــأن ّ
ّ
كل مــا فــي الكــون مــن أشــ ّعة أنوارهــم ومظاهــر
الســام ع ّلــة ما ّديــة؛
أســرارهم ،ومــن عكوســات ظاللهــم وأنوارهــم ،ومــن مبــدأ أصــوات خطاباتهم
فــي تســبيحاتهم ،فمــواد األشــياء الداخلــة فــي ح ّيــز اإلمــكان واألكــوان مــن
أشــعتهم المنفصلــة مــن أنوارهــم» ،)2(92بــل ّ
إن مرجعنــا أبــا خمســين حصــر
الع ّلــة الغائ ّيــة والصوريــة بالحقيقــة المحمديــة ،بعــد ّ
أن حصــر الع ّلــة الفاعليــة
والماديــة فيهــم عليهــم الســام كمــا ب ّينــا.
ويوضــح الشــيخ أبــو خمســين معنييــن عنــد اســتدالله علــى كــون
ّ
محمــد وآلــه ع ّلــة غائيــة للموجــودات:
األولىّ :
أن الموجودات بأسرها خلقت ألجلهم ولمنافعهم.
والثانيــةّ :
أن مرجــع الخالئــق إليهــم ،وحســابهم عليهــم ،كمــا أشــار إليــه تأويــل
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ـى َر ِّبـ َ
ـى﴾ ســورة النجــم.42)1(93 :
قولــه تعالــىَ :
ـك ا ْل ُمنْت ََهـ ٰ
﴿و َأ َّن إِ َلـ ٰ

ويــرى الشــيخ أبــو خمســين عــدم جــواز كــون الــذات المقدّ ســة ع ّلــة
فاعليــة وما ّديــة وغائ ّيــة للمخلوقــات؛ والســبب لمنافــاة الع ّليــة مقــام الصمــد،
ولمنافــاة الع ّليــة مقــام األزل ،فاللــه خالــق الموجــودات ،وســاحة عـ ّـزه أرفــع
مــن أن تنالــه هــذه الصفــات ،ومــا يجــري علــى المخلوقــات ال يجــري علــى
الخالــق.

ويؤ ّكــد ّ
أن محمــدً ا وآلــه هــم الع ّلــة الصوريــة لجميــع الكائنــات؛ «ألنّهــا
فصورهــا مــن هيــآت
مكونــة مــن فاضــل طينتهــم عليهــم الســام؛ ّ
لمــا كانــت ّ
األشــعة المنفصلــة عــن أجســامهم؛ ّ
ألن هــذه األشــعة مــواد للمخلوقــات،
كل موجـ ٍ
والمــادة لهــا هيــآت :هيــأة بحســب الفطــرة األوليــة التــي خلــق اللــه ّ
ـود
عليهــا ،وهيــأة بحســب الفطــرة الثانويــة التــي يقــع فيهــا التغيير بحســب الســعادة
والشــقاوة ،ومعاملــة ٍّ
كل بفعلــه الصــادر عنــه باالختيــار ،وفعلــه عملــه ،وعمــل
والشــقي مــن
الشــيء أم الشــيء ،ولــذا ورد« :السعيد َمن ســعد في بطن أ ّمــه،
ُّ
ـقي فــي بطــن أمـ ِ
ِ
ـه» ،أي عملــه المتل ّبــس بــه.)1(94
ّ
شـ َ
ومــن خــال حكمــة الشــيخ أبــي خمســين يظهــر لنــا هــذا التماســك
القــوي فــي آراء مدرســة آل البيــت الحكميــة ،فمرجعنــا أبــو خمســين ال يبتعــد
عــن رأي المدرســة فــي بيــان مراتــب آل البيــت عليهــم الســام ،أال وهــي مقــام
البيــان ،ومقــام المعانــي ،ومقــام األبــواب ،ومقــام اإلمامــة.

فــاألول :مقــام البيــان« ،هــو المع ّبــر عنــه فــي أحاديثهــم وأدعيتهــم
وخطبهــم بالجــاالت ،والمقامــات ،والعالمــات التــي ال تعطيــل لهــا فــي ّ
كل
مــكان ،وهــذا المقــام ال اســم لــه وال رســم؛ ألنّــه مقــام الحديــدة المحمــاة
بالنــار ،كمــا قــال عليــه الســام« :ظاهــري واليــة ،وباطنــي غيــب ال يــدرك».
والثانــي :مقــام المعانــي« ،ومقــام الواليــة المطلقــة ،واســتواء صفــة
حــق ح ّقــه ،وســوق ّ
الرحمانيــة علــى العــرش ،وإعطــاء ّ
كل مخلــوق
كل ذي ٍّ
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إلــى رزقــه ،فهــم فــي هــذه المرتبــة ذات اللــه العليــا ،وشــجرة طوبــى ،وســدرة
المنتهــى ،وجنّــة المــأوى التــي مــن عرفهــا لــم يشــق أبــدً ا ،ومــن جهلهــا ضـ ّـل
ســعيه وغــوى ،واإلضافــة فــي ذات اللــه العليــا الالميــة ،يعنــي ملــك اللــه
وعبــده ،وألجــل شــرفه نســبه إلــى نفســه ،كمــا قــال تعالــى عــن الكعبــة «بيتــي»
اك ِفيـن والر َّكـ ِع الســج ِ
فــي اآليــة الشــريفةَ ﴿ :أ ْن َطهــرا بيتِــي لِل َّط ِائ ِفيـن وا ْلع ِ
ود﴾
ُّ ُ
َ َ َ
َ َ ُّ
ِّ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــت فيــه مــ ْن ُروحــي﴾ ،ســورة
﴿و َن َف ْخ ُ
ســورة البقــرة ،125:وقولــه تعالــىَ :
الحجــر.)1(2995:
والثالــث :مقــام األبــواب ،أي «مقــام الســفراء إلــى خلقــه ،وهــو مقــام
ّأول بــاب العقــل ،والســفارة للخلــق فــي قــوس اإلدبــار واإلقبــال ،والســفارة
العامــة فــي جميــع الوجــودات الشــرعية والشــرعيات الوجوديــة ،وهــم عليهــم
الســام فــي هــذا المقــام بــاب اللــه الــذي ال يؤتــى إالّ منــه ،كمــا فــي األحاديــث
المتواتــرة والزيــارات المتظافــرة ،مثــل قولــه عليــه الســامَ « :مـ ْن َأرا َد اللـ َه َبــدَ َأ
ـم».)2(96
ـمَ ،و َم ـ ْن َق َصــدَ ُه ت ََو َّج ـ ْه بِ ُكـ ْ
ـمَ ،و َم ـ ْن َو َّحــدَ ُه َقبِـ َـل َعنْ ُكـ ْ
بِ ُكـ ْ

والرابــع :مقــام اإلمامــة الظاهــرة للنــاس ،فمنزلتهــم فــي هــذا المقــام
هــو «قطــب الوجــود وسـ ُّـر الشــاهد المشــهود؛ ألنّهــم غوثــه فــي البــاد ،وعينــه
فــي العبــاد ،وحفظــه الشــريعة والــوارد ،وبهــم تقــوم الســموات واألرض ،ولوال
وجودهــم فــي هــذا العالــم النهدمــت الســموات ولســاخت األرضــون بمــن
ألنهــم رحــى الموجــودات وحقيقيــة الكائنــات ،وقــد أشــار إلــى هــذا
فيهــا؛ ّ
المعنــى أميــر المؤمنيــن عليــه الســامَ « :أمــا و ِ
اللــه َل َقدْ َت َق َّم َص َهــا ُف َل ٌن َوإِنَّــ ُه
َ َ
َليع َلــم َأ َّن مح ِّلــي ِمنْهــا محـ ُّـل ا ْل ُق ْطـ ِ ِ
97
الر َحــى» (.)1
َ َ َ
َْ ُ َ َ
ـب م ـ َن َّ
وإذا د ّققنــا فــي حكمــة مرجعنــا أبــي خمســين؛ وجدناهــا مــن حكمــة
مدرســة آل البيــت الحكميــة ،إالّ ّ
أن الشــيخ أبــا خمســين غــاص فــي أعماقهــا،
ـي فــي كتــب مرجعنــا أبــي
واســتخرج آللــئ حكمتهــا ،هــذا األمــر واضــح جلـ ّ
خمســين ،ويكفــي الرجــوع إلــى كتابــه الشــهير (مفاتيــح األنــوار فــي بيــان

 )1( - 95نجاة اهلالكني ،حممد حسني أبو مخسني ،ص.115
 )2( - 96املرجع السابق ،ص.115
 )1( - 97نجاة اهلالكني ،حممد حسني أبو مخسني ،ص.117
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معرفــة مصابيــح األســرار) حتــى نــدرك األســرار التــي كشــف عنهــا الشــيخ أبــو
اختــص بالحكمــة اإللهيــة ،ودافــع عــن مدرســة آل
خمســين ،فهــذا الكتــاب
ّ
البيــت الحكميــة باألدلــة العقليــة ،مســتدالً بالروايــات الشــرعية.
ومــن أبــرز اســتدالالته فــي بيــان معنــى الظهــور وإطالقاتــه ،ومــا يتع ّلــق
أن ّ
أن المعنــى الجامــع للظهــور هــو ّ
بــه فــي هــذا الكتــاب ،أ ّنــه أ ّكــد ّ
كل شــيء
فيــه تفصيــل لشــيء يقــال لــه ظهــور ،ويعطــي أبــو خمســين أمثلــة للظهــور،
كالكرســي ،فإنّــه ظهــور العــرش؛ لكونــه مقــام التفصيــل ومحــل البــروج
والمنــازل ،ويعــدّ الواليــة ليســت إالّ
للنبــوة؛ ألنّهــا محــل للتفصيــل
ظهــورا
ّ
ً
ومقــام الهدايــة ،بخــاف الواليــة التــي يــرى أبــو خمســين ّ
أن لهــا األمــر ك ّلــه،
لمــا ذكــر أنّهــا فــي مقــام التفصيــل ،وهــو اإلعطــاء والمنــع ،ولــه إطالقــات،
وبعــد أن يعــدّ د الشــيخ أبــو خمســين اإلطالقــات بالتفصيــل إلــى إيضــاح معنــى
السلســلة الطوليــة والسلســلة العرضيــة ،ويشــرح بد ّقــة حكيـ ٍم مبـ ّـرز الظهــورات
فــي السلســلتين الطوليــة والعرضيــة ،حتــى يأتــي إلــى بيــان ظهــور الحقيقــة،
ـأول المظهــر ،هــو الحقيقــة المحمديــة -ســام اللــه عليهــا-
ـأول الظهــور بـ ّ
«فـ ّ
بالمعنــى العــام الشــامل لألربعــة عشــر عليهــم الســام علــى نهــج البســاطة،
وأول الظهــور بثانــي المظهــر علــى االختــاف ،هــو المالئكــة العاليــن ،الذيــن
ّ
ِ
ِ
ْــت مــ َن ا ْل َعاليــ َن﴾
أخبــر اللــه فــي القــرآن عنهــم بقولــهَ ﴿ :أ ْســ َت ْك َب ْر َت َأ ْم ُكن َ
ســورة ص75:؛ لكونهــم مــا أمــروا بالســجود آلدم عليــه الســام ،وهــؤالء
أربعــة مالئكــة فــوق الكروبييــن:
فأعالهــم روح القــدس ،وهــو ّأول مــن ذاق مــن حدائقهــم -ســام
اللــه عليهــم -الباكــورة ،وهــو القلــم األعلــى ،والركــن األيمــن األعلــى،
والنــور األبيــض الــذي مبــدأ األرزاق منــه ،وهــو العقــل الك ّلــي ،وهــو ملــك لــه
رؤوس بعــدد أنفــاس الخالئــق ،وهــو الــذي يســتمدّ منــه األنبيــاء فــي أمورهــم،
وعلومهــم وأطوارهــم وشــؤوناتهم ،وهــذا هــو عقلهــم عليهــم الســام ،وهــو
ٍ
شــجرة نبتــت فــي أرض الممكــن.
ّأول
وثانيهــم الــروح مــن أمــر اللــه ،الــذي أخبــر عنــه تعالــى فــي كتابــه
ِ
ـك َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْيـ َ
﴿وك ََٰذلِـ َ
ـاب
وحــا ِمـ ْن َأ ْم ِر َنــا َمــا ُكنْـ َ
ـت َتــدْ ِري َمــا ا ْلك َتـ ُ
ـك ُر ً
العزيــزَ :
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َو َل ْ ِ
يم ُ
ــان﴾ ســورة الشــورى ،52:وهو مقــام التفصيــل بالنســبة إلــى روح
ال َ
القــدس ،وهــو الركــن األيمــن األســفل مــن العــرش األعظــم ،والنــور األصفــر
األول ،والمــاء الــذي بــه حيــاة ّ
كل شــيء،
الــذي هــو مبــدأ الحيــاة ،وهــو المــداد ّ
وهــو الــروح الك ّلــي ،فتســتمد ّ
كل األرواح منــه فــي جميــع مقاماتهــم ومراتبهــم،
وهــو روحهــم ســام اللــه عليهــم».)1(98
ويضيــف مرجعنــا أبــو خمســين حــول الــروح قولــه« :ولنــا للــروح
إطالقــات ،مـ ّـر ًة نطلقهــا علــى العقــل ،كمــا قــال صلــى اللــه عليــه وآلــه وســلم:
«أول مــا خلــق اللــه روحــي» ،يعنــي عقلــي ،للضــرورة أنّــه مخلــوق قبلــه،
ّ
وألن قيــام ّ
ّ
كل مــا ســواه بــه،
ومـ ّـر ًة نطلقــه علــى الفــؤاد ،لكونــه ّأول موجــود،
ومـ ّـر ًة نطلقــه علــى النفــس والطبيعــة ،حتــى علــى المثــال الــذي هــو ممــدّ لهــذا
البــدن ،كمــا أشــار إليــه اإلمــام عليــه الســام ،حيــن ُســئل عــن الــروح ،قــال:
«جســم لطيــف فــي مــادة أكثــف منــه».)2(99
موضحــا من ًعــا مــن االلتبــاس علــى القارئ
ويؤ ّكــد الشــيخ أبــو خمســين
ً
«لك ـ ّن إطالقــه أوالً وبالــذات علــى الــذي ذكرنــا ،وعلــى باقــي المعانــي مــن
حيــث االعتبــارات :فروعاتــه ،وشــؤوناته ،وأطــواره».)3(100

 )1( - 98مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.192 -190
 )2( - 99املرجع السابق ،ج ،1ص.193-192
 )3( - 100املرجع السابق ،ج ،1ص.193
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الفصل الثالث
عرفاننا اإلسالمي
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التصوف والعرفان:
ّ

فــي عالمنــا اإلســامي هنــاك الكثيــر مــن العلمــاء الكبــار ،ولكــن هنــاك
القليــل مــن العرفــاء العظــام الذيــن ســاروا فــي عرفانهــم علــى نهــج وطريقــة
محمــد وآل محمــد عليهــم أفضــل الصــاة والســام ،وبالمقابــل هنــاك كثيــر
المتصوفيــن الذيــن اتخــذوا مــن ّ
مــن
التقشــف ولبــس الصــوف طري ًقــا لكســب
ّ
العلــم ،وهنــاك قليــل مــن الزاهديــن الذيــن اتخــذوا مــن بســاطة الحيــاة طريقــة
لمســاواتهم بالفقــراء مــن أفــراد المجتمــع اإلســامي.
إالّ ّ
أن البعــض مــن علمــاء المســلمين خلطــوا بيــن الزهــد المشــروع،
ّ
والتقشــف المكــروه ،وخلطــوا بيــن األســاليب المشــروعة لطلــب العلــم،
وتزكيــة النفــس ،وبيــن األســاليب غيــر المشــروعة لكســب المعرفــة ،وتعذيــب
النفــس ،بحجــة الوصــول إلــى الحقيقــة.
ّ
إن الحقيقيــة التــي جــاء بهــا اإلســام تتم ّثــل فــي إباحــة الطيبــات،
وتحريــم الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن؛ ّ
ألن الحــرام هــو الشــرك،
والكــذب ،والبغــي ،واإلثــم ،والفواحــش ،والعيــش علــى حســاب النــاس،
أ ّمــا العيــش فــي النعيــم المبــاح فــا حــرج وال إثــم فيــه ،وهنــاك زهــد مبــاح
شــرعي؛ لمســاواة الحاكــم بالمحكــوم ،والغنــي بالفقيــر ،وهنــاك ّ
تقشــف منبــوذ
يقــوم علــى التخ ّلــي عــن ّ
كل نعــم الحيــاة وتحريمهــا ،واالنــزواء عــن النــاس،
والتو ّقــف عــن العمــل ،والعيــش علــى حســاب اآلخريــن.
التقشــف المنبــوذ هــو غيــر الزهــد الممــدوح ،ويـ ّ
ّ
إن ّ
ـدل علــى ذلــك مــا
ورد فــي نهــج البالغــة ،عندمــا قــال العــاء بــن زيــاد الحارثــي لإلمــام علــي
عليــه الســام وكان مــن أصحابــه« :يــا أميــر المؤمنيــن ،أشــكو إليــك أخــي
ـي
عاصمــا ،قــال :ومــا لــه؟ قــال :لبــس العبــاءة ،وتخ ّلــى عــن الدنيــا! قــال :علـ ّ
ً
ـدو نفســه ،لقــد اســتهام بــك الخبيــث -أي الشــيطان-
بــه ،فلمــا جــاء قــال :يــا عـ ّ
أمــا رحمــت أهلــك وولــدك؟ أتــرى اللــه أحـ ّـل لــك الطيبــات وهــو يكــره أن
تأخذهــا؟ أنــت أهــون علــى اللــه مــن ذلــك ،قــال :يــا أميــر المؤمنيــن ،هــذا
لســت
أنــت فــي خشــونة ملبســك ،وجشــوبة مأكلــك ،قــال :ويحــك ،إنّــي
ُ
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إن اللــه فــرض علــى أئمــة العــدل أن يقــدِّ روا أنفســهم بِ َضع َفـ ِ
ـتّ ،
ـة النــاس؛
كأنـ َ
َ
ُ ُ
كيــا يتب َّيــغ بالفقيــر فقــره» أي يهيــج بــه ألــم الفقــر فيهلكــه.

مــن هنــا فـ ّ
ـإن الزهــد فــي اإلســام هــو أال تطغــى عنــد اإلنســان النزعــة
الماديــة علــى النزعــة الروحيــة ،والجانــب الدنيــوي علــى الجانــب األخــروي،
ولكـ ّن الزهــد الطبيعــي المشــروع الــذي يســعى إلــى تحقيــق أهــداف مشــروعة،
ـوف منبــوذ خــرج عــن األهــداف المشــروعة التــي وضعها اإلســام،
مقابــل تصـ ّ
أي ّ
ـوف شــيء والزهــد الممــدوح شــيء آخــر.
أن التصـ ّ
ّ
منهــي عنــه شــر ًعا،
التصــوف فــي بداياتــه وإلــى مــا وصــل إليــه
إن
ّ
ٌّ
ـوف هــو مــن أركان وأصــول ومبــادئ اإلســام ،كمــا أ ّنــه ليــس
وليــس التصـ ّ
مــن الشــعائر الدينيــة ،وال هــو حقيقــة اجتماعيــة وإنســانية فرضــت نفســها
فرضــا علــى حيــاة المســلمين.
ً

البعــض وجــد ّ
التصــوف هــو فــي الزهــد الشــديد ،واالمتنــاع عــن
أن ّ
متــاع الدنيــا ،ولبــس الصــوف والمر ّقعــات ،وحمــل المســابح ،وتــرك الكســب
ـوف طريقـ ًة للعلــم،
والعمــل ،والبعــض اآلخــر مــن
المتصوفــة وجــد فــي التصـ ّ
ّ
تســربت إلــى الفكــر
واختــرع نظريــات ليســت مــن الديــن فــي شــيء ،بــل
ّ
اإلســامي مــن الفلســفات الهنديــة واليونانيــة القديمــة؛ فجــاءت نظريــات
تصــوف آخــر كنــوع مــن
وحــدة الوجــود ،والحلــول ،واالتحــاد ،وهنــاك
ّ
الشــعوذة والمــراء وا ّدعــاء الســحرّ ،
التصــوف وأنواعــه هــذه
وكل نظريــات
ّ
ـي عنهــا ،يقابلهــا الطــرق الشــرعية (العرفانيــة) التــي تتبــع
مذمومــة شــر ًعا ،ومنهـ ٌّ
التعاليــم اإلســامية ،وتمــارس الرياضــات اإلســامية المشــروعة.

يقــول اإلمــام علــي عليــه الســام فــي ربــط المعرفــة بالعرفــان« :إِ َّن ِمـ ْن
ِ ِ
َأحـ ِ ِ ِ ِ
ـب
َج ْل َبـ َ
است َْشـ َع َر ا ْل ُحـ ْـز َن َوت َ
َ ِّ
ـب ع َبــاد اللــه إِ َل ْيــه َع ْبــدً ا َأ َعا َنـ ُه اللـ ُه َع َلــى َن ْفســه َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاح ا ْل ُهــدَ ى فــي َق ْلبــه» ،كمــا ربــط اإلمــام بيــن المعصيــة
ـو َ
ف َف َز َهـ َـر م ْص َبـ ُ
ا ْل َخـ ْ
والجهــل بقولــه« :مــن قــارف ذن ًبــا فارقــه عقــل ال يعــود إليــه أبــدً ا».
العرفــان أســلوب إســامي يتج ّلــى فيــه الــورع والزهــد والصفــاء ،بينمــا
ـوف ّ
تقشــف ورهبنــة وطــرق ومســالك ومعــارج ليســت مــن اإلســام فــي
التصـ ّ
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شــيء ،لذلــك فـ ّ
ـوف شــيء آخــر.
ـإن العرفــان شــيء والتصـ ّ

ويــرى الشــيخ مرتضــى مطهــري ّ
أن العرفــان :هــو علــم المعرفــة باللــه
ســبحانه وتعالــى ،وينقســم إلــى قســمين :عرفــان نظــري ،وعرفــان عملــي،
والغايــة التــي يبتغيهــا العــارف هــي الوصــول إلــى مقــام مــن ال يــرى فــي
الوجــود غيــره (تعالــى) ،أي ّ
أن العــارف يريــد أن يصــل إلــى مرتبــة َف َأ ْين ََمــا ت َُو ُّلوا
َف َثــم وجـه اللـ ِ
ـه﴾ ســورة البقــرة ،115:يريــد أن يصــل إلــى مقــام فيــه يــرى اللــه
َّ َ ْ ُ
أقــرب إلــى اإلنســان مــن نفســه؛ أل ّنــه تعالــى يحــول بيــن المــرء ونفســه.

والخالصــةّ :
أن العــارف الســالك إلــى اللــه يريــد أن يصــل إلــى مقــام
ـي بالنوافــل حتــى أح ّبــه ،فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه
«ومــا يــزال عبــدي يتقـ ّـرب إلـ ّ
الــذي يســمع بــه ،وبصــره الــذي يبصــر بــه ،ويــده التــي يبطــش بهــا».

العرفــان النظــري هــو فــرع مــن فــروع المعرفــة اإلنســانية التــي تحــاول
ـيرا كامـ ً
ـا عــن الوجــود ونظامــه ،ويمكــن تحصيــل هــذه المعرفــة
أن تعطــي تفسـ ً
مــن خــال دراســة كتــب الحكمــة والفلســفة اإلســامية ،إالّ ّ
أن هنــاك فر ًقــا بيــن
الفلســفة والعرفــان النظــري.
أ ّمــا العرفــان العملــي :عبــارة عــن عالقــة اإلنســان وواجباتــه تجــاه
نفســه والكــون وخالقــه ،وبذلــك يكــون العرفــان -العملــي -كاألخــاق ،أي
أ ّنــه علــم عملــي ولكــن مــع فـ ٍ
ـارق ســنب ّينه الح ًقــا ،وهــذا القســم مــن العرفــان
ـمى (علــم الســير والســلوك) الــذي يتعـ ّـرض إلــى بيــان البدايــة التــي ينبغــي
يسـ ّ
قمــة اإلنســانية
علــى الســالك أن يخطوهــا للوصــول إلــى التوحيــد الــذي هــو ّ
المنيعــة ،والمنــازل والمراحــل التــي يجتازهــا فــي طريقــه ،والحــاالت التــي
تعــرض لــه فــي هــذه المراحــل.)1(1
العــارف يريــد الوصــول إلــى التوحيــد ،وهناك فــارق كبيــر بيــن التوحيد
قمــة اإلنســانية المنيعــة والغايــة القصــوى التــي ينتهــي إليهــا
الــذي يــراه العــارف ّ
فــي ســيره وســلوكه ،والتوحيــد الــذي يــراه عا ّمــة النــاس ،بــل الــذي يؤمــن بــه
املطهري ،دار املحجة البيضاء  ،بريوت ،لبنان1993 ،م ،ص.14
 )1( - 1العرفان ،مرتىض ّ
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ـإن توحيــد العــارف يعني -كمــا يــراه البعــضّ -
أيضــا ،فـ ّ
أن الموجود
الفيلســوف ً
الحقيقــي منحصــر باللــه تعالــى ،فـ ّ
ـكل مــا ســواه ليــس ســوى (ظــال) ،فليــس
هنــاك شــيء ســوى اللــه تعالــى ،والذيــن يخالفــون العرفــاء ال يرضــون هــذه
المرحلــة مــن التوحيــد ،بــل يرونهــا أحيا ًنــا كفـ ًـرا وإلحــا ًدا ،إالّ ّ
أن العرفــاء يرونها
وأن ّ
هــي التوحيــد الحقيقــيّ ،
كل مــا ســواه ال يخلــو مــن شــائبة الشــرك.)2(2
وعلــى الرغــم مــن الجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا الكتّــاب والعلمــاء
كثيــرا بينهمــا ،بــل
والتصــوف إالّ أنّهــم يخلطــون
فــي التفريــق بيــن العرفــان
ّ
ً
أيضــا ،وعلــى الرغــم مــن ّ
أن العلمــاء
ويختلفــون فــي تعريــف معنــى العرفــان ً
والمتصوفيــن إالّ ّ
أن البعــض فــي نهايــة
يحاولــون أالّ يخلطــوا بيــن العرفانييــن
ّ
األمــر يجعلهــم فــي سـ ّلة واحــدة ،كمــا ّ
أن عــد ًدا مــن الك ّتــاب والمؤلفيــن يــورد
العديــد مــن األدلــة مــن القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت عليهــم الســام
والمتصوفيــن ،وتراهــم بعــد بضعــة أســطر أو بضــع صفحــات
فــي ذ ّم التصــوف
ّ
المتصوفــة ،ويعدّ ونهــم مــن أكابــر العرفــاء!.
يعــودون للثنــاء علــى هــؤالء
ّ

إن األعجــب فــي ّ
بــل ّ
كل ذلــك أنّهــم ُيعنونــون كتبهــم أو فصــول كتبهــم
بعناويــن ش ـتّى ،مثــل( :العرفــان) أو (العرفــان اإلســامي) أو (معالــم الفلســفة
(التصــوف وأهــل البيــت) أو (الفلســفة اإلســامية) ،ولكنّهــم
اإلســامية) أو
ّ
التصــوف،
والتصــوف؛ فيــوردون األد ّلــة علــى ذ ّم
يفرقــون بيــن العرفــان
ّ
ّ
ال ّ
ويمجــدون
التصــوف بانبهــار وتمجيــد،
إالّ أنّهــم يكتبــون عــن نظريــات
ّ
ّ
المتصوفيــن ،ويعدّ ونهــم مــن أكابــر العرفــاء ،ويخلطــون بيــن الحكمــة اإللهيــة
ّ
أي إنّهــم حينمــا يكتبــون يخلطــون (الحابــل بالنابــل)،
وحكمــة اليونــانّ ،
نموذجــا واحــدً ا
ويكتبــون عــن (فلســفتنا) و (الحكمــة اإللهيــة) وال يعطــون
ً
للحكمــة اإلســامية ،ويناقشــون (حركــة الفكــر الفلســفي) ،وال يناقشــون الفكــر
الحكمــي آلل البيــت عليهــم الســام.

 )2( - 2املصدر السابق ،ص.18-16
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التصوف:
مراحل
ّ

ـوف هــي الزهــد؛ لحفــظ التــوازن فــي
كانــت البدايــات األولــى للتصـ ّ
المجتمــع اإلســامي ،وبســبب المســاواة بيــن الحاكــم والمحكــوم والغنــي
والفقيــر ،وهــو زهــد ممــدوح ،حتــى ال تطغــى المــادة البغيضــة علــى الجانــب
الروحــي اإلنســاني.
التصــوف وســيل ًة للمعرفــة ،فــا يمكــن
ثــم أصبحــت فكــرة
ّ
ومــن َّ
روضت
تحصيــل العلــم عبــر المــدارس والمســاجد وحلقــات الــدرس ،وإذا مــا ّ
النفــس علــى األكل الجشــب واللبــس الخشــن؛ فـ ّ
ـإن اللــه ســيلقي العلــم فــي
قلبــه إلقــا ًء.
ويؤكّــد الصوف ّيــون ّ
أن علمهــم إلهــا ٌم مــن اللــه ســبحانه وتعالــى،
وتطــورت فكــرة اإللهــام أو إلقــاء العلــم إلــى نظريــة اتحــاد اإلنســان باللــه،
ّ
وجعلهمــا حقيقــة واحــدة ،وذلــك علــى يــد أبــي يزيــد البســطامي (ت 261هـ)،
وانتقلــت فكــرة حلــول اللــه باإلنســان وســائر المخلوقــات علــى يــد الح ـاّج
الــذي ُقتــل ســنة (309هـــ).

ويتّفــق االتحــاد والحلــول فــي أنّهمــا حقيقتــان اندمجتــا وأصبحتــا
حقيقــة واحــدة ،والفــرق بينهمــا اعتبــاري ال جوهــري؛ إذ معنــى االتحــادّ :
أن
المخلــوق اتّحــد مــع الخالــق ،ومعنــى الحلــولّ :
أن الخالــق حـ ّـل فــي المخلــوق
واتّحــد معــه.)1(3
والمتصوفيــن فكانــت علــى يــد
للتصــوف
أ ّمــا المرحلــة األخيــرة
ّ
ّ
ـوف ابــن عربــي (ت 638هـــ) ،والــذي جــاء بنظريــة وحــدة الوجــود،
المتصـ ّ
ّ
وتتلخــص النظريــة بأنّــه ال يوجــد حقائــق متعــدّ دة فــي الكــون ثــم اتّحــدت،
وإنّمــا الوجــود بأجمعــه مــن ّأول األمــر حقيقيــة واحــدة ،وهــو اللــه ،ولــه
مظاهــر شـتّى تتكثــر بالصفــات واألســماء وجوهرهــا واحــد ،فالجمــاد والنبــات
 )1( - 3راجع :العرفان اإلسالمي ،حممد تقي املدريس ،دار البيان العريب ،بريوت1992 ،م ،ص-57
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والحيــوان واإلنســانّ ،
وكل وجــود هــو اللــه بالــذات.)1(4
ّ
وكل تلــك المراحــل أو النظريــات الصوفيــة التــي انطلقــت مــن الزهــد
فــي الحيــاة ،حتــى وصلــت إلــى نظريــة وحــدة الوجــود ،ليســت ســوى مــن
والمتصوفيــن البعيــدة عــن جوهــر اإلســام الحقيقــي،
شــطحات الصوفيــة
ّ
والبعيــدة عــن تعاليــم القــرآن الكريــم ،وليســت ســوى سفســطات عقيمــة،
وأوهــام فكريــة تدعــو إلــى إقفــال المعاهــد والجامعــات والمــدارس ،واالنزواء
فــي األقبيــة واألديــرة.
ومــن هنــا يتّضــح ّ
التصــوف والعرفــان شــيآن مختلفــان ،يبــدآن
أن
ّ
مــن بدايــة واحــدة ،إالّ أنّهمــا يســيران إلــى غايــات مختلفــة ،ويختلفــان فــي
األســاليب والطــرق ،حتــى يصــا إلــى نهايتيــن مختلفتيــن.
وتشــير العديــد مــن المصــادر التاريخيــة إلــى ظهــور العديــد مــن
المتصوفيــن فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن ،مــن أمثــال :ذي النــون
ّ
المصــري (ت 246هـــ) ،والجنيد البغــدادي (ت 297هـ) ،والحـاّج ،وغيرهم.
المتصوفة
ـوف فــي القــرن الرابــع للهجــرة ،ومــن الشــعراء
ّ
ـتمر التصـ ّ
واسـ ّ
الذيــن ظهــروا فيــه :الشــاعر منصــور بــن إســماعيل المصــري الضريــر ،مــن
أئمــة المذهــب الشــافعي.
ـوف فــي مصــر فــي العصــر
وفــي القــرن الخامــس للهجــرة جمــد التصـ ّ
الفاطمــي ،فــي حيــن كان نشــي ًطا فــي العــراق وفــارس والمغــرب واألندلــس،
ومــن
متصوفتــه :أبــو القاســم القشــيري (ت 465هـــ) ،واإلمــام الغزالــي (ت
ّ
505هـ).
المتصوفــة
أ ّمــا فــي القــرن الســادس للهجــرة ظهــر عــدد مــن أشــهر
ّ
مــن أمثــال :شــهاب الديــن الســهروردي (ت 507هـــ) ،وعبدالقــادر الجيالنــي
البغــدادي (ت 561هـــ) ،والس ـ ّيد أحمــد الرفاعــي (ت 578هـــ).
 )1( - 4العرفان اإلسالمي ،حممد تقي املدريس ،دار البيان العريب ،بريوت1992 ،م ،ص.70
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التصــوف ذروتــه فــي القرنيــن الســادس والســابع للهجــرة،
وبلــغ
ّ
المتصوفــة مثــل :عمــر بــن الفــارض (ت 632هـــ) ،ومحي
وظهــر آنــذاك أشــهر
ّ
الديــن بــن عربــي (ت 638هـــ) ،والبوصيــري (ت 695هـــ) ،وابــن عطــاء
الســكندري (ت 709هـــ) ،ومنهــم مــن اشــتهر بقــول الشــعر ،والبعــض
اللــه َّ
ـوف الفلســفية البعيــدة عــن الفكــر
ممــن غلــب علــى كتبــه صبغــة التصـ ّ
اآلخــر ّ
اإلســامي.)1(5
موســعة
وقــد نشــرت موســوعة (ويكيبيديــا) علــى اإلنترنــت ترجمــة ّ
ممــن أكثــروا االبتــداع فــي الديــن،
عــن حيــاة أشــهر
ّ
متصوفــي علمــاء الســنةّ ،
وجــاؤوا بطريقــة مغايــرة للخطــوط اإلســامية العامــة ،وأنقــل لكــم هنــا نــص
مــا نشــرته الموســوعة ،وال بــدّ مــن االلتفــات إلــى ّ
أن الموســوعة تؤ ّكــد علــى
صحــة لال ّدعــاء بـ ّ
ـأن الشــيخ
أ ّنــه مــن أهــل الســنة والجماعــة ،وليــس شــيع ًيا ،وال ّ
ابــن عربــي مــن علمــاء الشــيعة ،بــل هــو مــن المبتدعــة فــي الديــن اإلســامي:
« ُيعــرف الشــيخ محيــي الديــن بــن عربــي عنــد الصوفيــة بالشــيخ األكبــر
والكبريــت األحمــر ،وهــو واحــد مــن كبــار
المتصوفــة والفالســفة المســلمين
ّ
علــى مـ ّـر العصــور ،كان أبــوه علــي بــن محمــد مــن أئمــة الفقــه والحديــث،
ومــن أعــام الزهــد والتقــوى
والتصــوف ،وكان جــدّ ه أحــد قضــاة األندلــس
ّ
وعلمائهــا ،فنشــأ نشــأة تق ّيــة ورعــة نقيــة مــن جميــع الشــوائب الشــائبة ،وهكــذا
حــر مشــرق نحــو الشــرفات
درج فــي ٍّ
جــو عامــر بنــور التقــوى ،فيــه ســباق ّ
العليــا لإليمــان.
انتقــل والــده إلــى إشــبيلية وحاكمهــا آنــذاك الســلطان محمــد بــن
ســعد ،وكانــت عاصمــة مــن عواصــم الحضــارة والعلــم فــي األندلــس .ومــا كاد
لســانه يبيــن حتــى دفــع بــه والــده إلــى أبــي بكــر بــن خلــف عميــد الفقهــاء،
فقــرأ عليــه القــرآن الكريــم بالقــراءات الســبع ،وقــرأ عليــه كتــاب الكافــي ،فمــا
ملهمــا فــي المعانــي
ـم العاشــرة مــن عمــره حتــى كان مبـ ّـر ًزا فــي القــراءات
ً
أتـ ّ
واإلشــارات ،ثــم سـ ّلمه والــده إلــى طائفــة مــن رجــال الحديــث والفقــه ،تن ّقــل
املطهري ،دار املحجة البيضاء  ،بريوت ،لبنان1993 ،م ،ص.86-49
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بيــن البــاد واســتقر أخيـ ًـرا فــي دمشــق طــوال حياتــه ،وكان واحــدً ا مــن أعالمهــا
حتــى وفاتــه عــام 1240م.
مرضــا شــديدً ا وفــي أثنــاء شــدة الحمــى
وذكــر أنــه مــرض فــي شــبابه ً
رأى فــي المنــام أنــه محــاط بعــدد ضخــم مــن قــوى الشــر ،مس ـ ّلحين يريــدون
ـخصا جميـ ً
ـا قو ًيــا مشــرق الوجــه ،حمــل علــى هــذه
الفتــك بــه ،وبغتــة رأى شـ ً
األرواح الشــريرة ففرقهــا شــذر مــذر ولــم يبــق منهــا أي أثــر ،فســأله محيــي
الديــن :مــن أنــت؟ فقــال لــه الرجــل :أنــا ســورة يــس ،وعلــى أثــر هــذا اســتيقظ
جالســا إلــى وســادته يتلــو عنــد رأســه ســورة يس ،ثــم لــم يلبث أن
فــرأى والــده
ً
شــفي مــن مرضــه ،وألقــي فــي روعــه أنــه معــدّ للحيــاة الروحيــة وآمــن بوجوب
ســيره فيهــا إلــى نهايتهــا.
ً
مثــال فــي الكمــال الروحــي والجمــال
تــزوج بفتــاة كانــت تعتبــر
ّ
الظاهــري وحســن الخلــق ،فســاهمت معــه فــي تصفيــة حياتــه الروحيــة ،بــل
كانــت أحــد دوافعــه إلــى اإلمعــان فيهــا ،وفــي هــذه األثنــاء كان يتــر ّدد علــى
إحــدى مــدارس األندلــس التــي تع ّلــم فيهــا سـ ًـرا مذهــب األمبيذوقليــة المحدثة
المفعمــة بالرمــوز والتأويــات والموروثــة عــن الفيثاغوريــة واألورفيوســية
والفطريــة الهنديــة .وكان أشــهر أســاتذة تلــك المدرســة فــي ذلــك القــرن ابــن
العريــف المتوفــى ســنة 1141م.
ّ
شــك فيــه أن اســتعداده الفطــري ونشــأته فــي هــذه البيئــة
وممــا ال
ّ
واختالفــه إلــى تلــك المــدارس الرمزيــة ّ
كل ذلــك قــد تضافــر علــى إبــراز هــذه
الناحيــة الروحيــة عنــده فــي سـ ٍّن مب ّكــرة؛ فلــم يكــد يختــم الحلقــة الثانيــة مــن
عمــره حتــى انغمــس فــي أنــوار الكشــف واإللهــام ،ولــم يشــارف العشــرين
حتــى أعلــن أ ّنــه جعــل يســير فــي الطريــق الروحانــي ،وأنــه بــدأ يطلــع علــى
أســرار الحيــاة الصوفيــةّ ،
وأن عــد ًدا مــن الخفايــا الكونيــة قــد ّ
تكشــفت أمامــه،
ّ
عمــا يح ّقــق الكمــال لتلــك
وأن حياتــه سلســلة مــن البحــث المتواصــل ّ
االســتعدادات الفطريــة ،ولــم يــزل عاك ًفــا حتــى ظفــر بأكبــر قــدر ممكــن مــن
األســرار ،وأكثــر مــن ذلــك أ ّنــه حيــن كان ال يــزال فــي قرطبــة قــد ّ
تكشــف لــه
مــن أقطــاب العصــور البائــدة مــن حكمــاء فــارس واإلغريــق ،كفيثاغــورس
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وأمبيذوقليــس وأفالطــون ،وهــذا هــو ســبب شــغفه باالطــاع علــي جميــع
الدرجــات التنســك ّية فــي ّ
كل األديــان والمذاهــب عــن طريــق أرواح رجالهــا
الحقيقييــن بهيــأة مباشــرة ،وأ ّلــف كتــاب (الفتوحــات المكّيــة) الــذي يمكــن
تت ّبــع أقوالــه فيــه.

وفــي هــذا العصــر رأى ابــن عربــي فــي حالــة اليقظــة أ ّنــه أمــام العــرش
متفجــر ،ورأى طائـ ًـرا بديــع الصنــع
اإللهــي المحمــول علــى أعمــدة مــن لهــب
ّ
يح ّلــق حــول العــرش ويصــدر إليــه األمــر بــأن يرتحــل إلــى الشــرق وين ّبئــه بأ ّنــه
ّ
وبــأن رفي ًقــا مــن البشــر ينتظــره فــي مدينــة
ســيكون هــو مرشــده الســماوي،
فــاس (594هـ).
 وفــي الســنة (595هـــ) كان فــي غرناطــة مــع شــيخه أبــي محمــد عبــد اللــهالشــكاز.
 وفيمــا بيــن ســنتي (597هـــ 620-هـــ) الموافــق ســنة (1200م1223 -م)ـتقر
بــدأ رحالتــه الطويلــة المتعــدّ دة إلــى بــاد الشــرق ،فاتجــه إلــى دمشــق واسـ ّ
فيهــا.
 فــي الســنة (1201م) رحــل إلــى مكــة فاســتقبله فيهــا شــيخ إيرانــي وقــورجليــل ،عريــق المحتــد ،ممتــاز فــي العقــل والعلــم والخلــق والصــاح ،والتقــى
بفتــاة تدعــى (نظــام) ،وهــي ابنــة ذلــك الشــيخ ،وقــد حباهــا اللــه بنصيــب
موفــور مــن المحاســن الجســمية والميــزات الروحيــة الفائقــة ،واتخــذ منهــا
محيــي الديــن رمـ ًـزا ظاهر ًيــا للحكمــة الخالــدة ،وأنشــأ فــي تصويــر هــذا الرمــز
ـجلها فــي ديــوان (ترجمــان األشــواق) أ ّلفــه فــي ذلــك الحيــن.
قصائــد سـ ّ
 وفــي ذلــك الحيــن فــي إحــدى تأمالتــه رأى مرشــده الســماوي مــر ًة أخــرىضمــن
يأمــره ً
أيضــا بتأليــف كتابــه الجامــع الخالــد (الفتوحــات المكّيــة) الــذي ّ
فيــه أهــم أرائــه الصوفيــة والعقليــة ومبادئــه الروحيــة.

 وفــي ســنة (599هـــ) زار الطائــف ،وفــي زيارتــه بيــت عبداللــه بــن العبــاسابــن عــم رســول اإلســام صلــى اللــه عليــه وســلم اســتخار اللــه ،وكتــب
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رســالة (حليــة األبــدال) ،لصاحبيــه أبــي محمــد عبداللــه بــن بــدر بــن عبــد اللــه
الحبشــي ،وأبــي عبداللــه محمــد بــن خالــد الصدفــي التلمســاني.
 وفــي ســنة (601هـــ1204 ،م) ارتحــل ابــن عربــي إلــى الموصــل ،حيــثجذبتــه تعاليــم الصوفــي الكبيــر (علــي بــن عبــد اللــه بــن جامــع) الــذي تلقــى
لبــس الخرقــة عــن الخضــر مباشــرة ،ثــم ألبســها لمحيــي الديــن بــدوره ،وفــي
نفــس الســنة زار قبــر رســول اإلســام وكمــا قــال «وقــد ظلمــت نفســي وجئــت
إلــى قبــره صلــى اللــه عليــه وســلم فرأيــت األمــر علــى مــا ذكرتــه ،وقضــى اللــه
حاجتــي وانصرفــت ولــم يكــن قصــدي فــي ذلــك المجــيء إلــى الرســول إال
هــذا الهجيــر».
 وفي سنة (1206م) رحل إلى القاهرة. وفــي ســنة (1207م) عــاد إلــى مكــة ،وأقــام فيهــا ثالثــة أعــوام ،ثــم عــاد إلــىدمشــق ،وزار قونيــة بتركيــا؛ حيــث يتلقــاه أميرهــا الســلجوقي باحتفــال بهيــج،
وتــزوج هنــاك بوالــدة صــدر الديــن القونــوي ،ثــم لــم يلبــث أن يرتحــل إلــى
أرمينيــا.
 وفــي ســنة (1211م) رحــل إلــى بغــداد ولقــي هنــاك شــهاب الديــن عمــرالســهروردي الصوفــي المشــهور.
الدساســين قــد
 وفــي ســنة (1214م) زار مكــة ،ووجــد عــد ًدا مــن فقهائهــا ّـوهون ســمعته بســبب القصائــد التــي نشــرها فــي ديوانــه الرمــزي
جعلــوا يشـ ّ
منــذ ثالثــة عشــر عا ًمــا ،فرحــل إلــى دمشــق عائــدً ا.
مكر ًمــا
 بعــد ذلــك رحــل إلــى حلــب ،وأقــام فيهــا ًردحــا مــن الزمــن معـ ّـز ًزا ّ
مــن أميرهــا.

 وأخيـ ًـرا أقــام فــي دمشــق فــي الفتــرة (1223م 1240 -م) ،حيــث كان أميرهــاأحــد تالميــذه ،ومــن المؤمنيــن بعلمــه ونقائــه ،وعــاش حياتــه فــي دمشــق يؤ ّلف
ويع ّلــم ،وكان واحــدً ا مــن كبــار العلمــاء بيــن أهــل العلــم والفقــه فــي دمشــق،
ـوف فــي
ـدون وكتــب مراجعاتــه ومؤ ّلفاتــه ،وكان لــه مجلــس للعلــم والتصـ ّ
فـ ّ
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رحــاب مجالــس دمشــق ،وبيــن علمــاء الفقــه والعلــم بدمشــق ومدارســها.

أشهر كتب ابن عربي:

ويضم تفسيره للقرآن الكريم.
 كتاب تفسير ابن عربي،ّ

ـفرا و ( )560با ًبــا ،والــذي
 كتــاب الفتوحــات المكّيــة ،المكـ ّـون مــن ( )37سـ ً
التعمــقّ ،
وأن لغتــه رمزيــة
ُوصــف بأ ّنــه مــن النصــوص الصوفيــة الموغلــة فــي
ّ
وبهــا إشــارات إلهيــة.
ـدرا
 كتــاب فصــوص الحكــم ،الــذي أثــار جــدالً كبيـ ًـرا فــي وقتــه ،والزال مصـ ًللجد ل .
خصصــه لمــدح نظــام بنــت الشــيخ أبــي
 ديــوان ترجمــان األشــواق ،الــذي ّشــجاع بــن رســتم األصفهانــي التــي عرفهــا فــي مكــة ســنة (598هـــ) عندمــا
ألول مـ ّـرة قاد ًمــا مــن المغــرب.
قــدم إليهــا ّ
 كتــاب شــجرة الكــون ،يتحــدّ ث فيــه عــن الكــون مشـ ّب ًها إ ّيــاه بشــجرة أصلهــاكلمــة «كــن».

 كتاب اإلعالم بإشارات أهل اإللهام. كتــاب اليقيــن ،الــذي تنــاول موضــوع اليقيــن ،الــذي ح ّيــر العديــد مــنفالســفة ذلــك العصــر.
تُو ّفــي ابــن عربــي فــي ( )28ربيــع الثانــي مــن ســنة (638هـــ) الموافــق ()16
نوفمبــر مــن ســنة (1240م) ودفــن فــي ســفح جبــل قاســيون فــي دمشــق.
وقــد ُســئل الس ـ ّيد نعمــة اللــه الجزائــري عــن ابــن عربــي فقــال :هــو
المتصوفــة ،لــه كلمــات مض ّلــة ودعــاوى فاســدة ،وقــد ع ّبــروا عنــه
مــن أركان
ّ
بـــ (مميــت الديــن) بــدالً مــن محيــي الديــن؛ لكثــرة كلماتــه المنحرفــة فــي
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مختلــف مجــاالت العقيــدة مــن :التوحيــد والنبــوة واإلمامــة.
قــال فــي ّأول فتوحاتــه« :ســبحان مــن أظهــر األشــياء وهــو عينهــا»،
وهــو ظاهــر فــي وحــدة الوجــود والموجــود ،وإنــكار الخالــق والمخلــوق أو
عــدم الفــرق بينهمــا.
وقــال فــي الفصــوص« :اعلــم ّ
أن التنزيــه عنــد أهــل التحقيــق فــي
الجنــاب اإللهــي عيــن التحديــد والتقييــد ،فالمنـ ّـزه إ ّمــا جاهــل وإ ّمــا صاحــب
ألن ّ
ـق محــدو ٌد بـ ّ
ـكل حــدّ ؛ ّ
كل مــا هــو محــدود
ســوء ،...إلــى أن قــال :فالحـ ّ
بحــدّ مظهــر مــن مظاهــره ،ظاهــره مــن اســمه الظاهــر ،وباطنــه مــن اســمه
الباطــن ،والمظهــر عيــن الظاهــر؛ باعتبــار األحديــة».

ِ ِ
ِ
ـم ُأ ْغ ِر ُقــوا﴾
وقــال فــي وصــف قــوم نــوح عليــه الســام ﴿ م َّمــا َخطي َئات ِهـ ْ
ســورة نــوح« :25:فهــي التــي خطــت بهــم؛ فغرقــوا فــي بحــار العلــم باللــه
وهــو الحيــرةَ ﴿ ،ف ُأ ْد ِخ ُلــوا َنــارا﴾ :فــي عيــن المــاءَ ﴿ ،ف َلـ ِ
ـم ِم ـ ْن
ْ
ـم َيجــدُ وا َل ُهـ ْ
ً
ِ
ِ
ـارا﴾ ،فــكان اللــه عيــن أنصارهــم؛ فهلكــوا فيــه إلــى األبــد،...
ُدون اللــه َأن َْصـ ً
وإن كان الـ ّ
إلــى أن قــالّ :
ـكل للــه وباللــه ،بــل هــو اللــه».

لمــا
وقــال فــي الفــص الهارونــي« :فــكان عتــب موســى أخــاه هــارون ّ
ـق فــي ّ
وقــع األمــر فــي إنــكاره وعــدم اتّســاعه؛ فـ ّ
كل
ـإن العــارف مــن يــرى الحـ ّ
شــيء ،بــل يــراه عيــن ّ
كل شــيء».
وفــي قولــه تعالــى ﴿ :إِنَّــا َأ ْع َط ْين َ
ــر﴾ ســورة الكوثــر ،1:فيقــول:
َــاك ا ْلك َْو َث َ
«أي معرفــة الكثــرة بالوحــدة ،علــم التوحيــد التفصيلــي وشــهود الوحــدة عيــن
الكثــرة بتج ّلــي الواحــد الكثيــر والكثيــر الواحــد.»...
ِ
ـم َو َل َتـ َ
وفــي قولــه تعالــىَ ﴿ :و َقا ُلوا َل َتـ َ
ـوا ًعا
ـذ ُر َّن َو ًّدا َو َل ُسـ َ
ـذ ُر َّن آل َه َت ُكـ ْ
ــوث َو َي ُع َ
َو َل َي ُغ َ
ــرا﴾ ســورة نــوح ،23:يقــول« :أي معبوداتكــم التــي
ــوق َون َْس ً
عكفتــم بهواكــم عليهــا مــن و ّد البــدن الــذي عبدتمــوه بشــهواتكم واحببتمــوه،
وســواع النفــس ،ويغــوث األهــل ،ويعــوق المــال ،ونســر الحــرصِ ،
﴿م َّمــا
ِ ِ
ـم ُأ ْغ ِر ُقــوا﴾ فــي بحــر الهيــوال.»...
َخطي َئات ِهـ ْ
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وقــد ا ّدعــى العــروج ،وعلــم الغيــب ونحــو ذلــك ،فمــن أقوالــهّ :
«إن لله
تعالــى أوليــاء يعرفــون بالرجبييــن ،يعلمــون بواطــن النــاس ويرونهــم بصورتهــم
عمــا يــرى ،فقــال« :إ ّنــي أرى
الواقعيــة» ،وقــد ا ّدعــى أ ّنــه لقــي أحدهــم وســألهّ :
الرافضــة فــي صــورة الخنزيــر».
ٍ
ٍ
«لمــا ُع ِ
ودرجــة نازلــة،
مرتبــة
ــرج بــي إلــى الســماء رأيــت عل ًيــا فــي
وقــالّ :
ـت تدّ عــي فــي دار
ودون أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ،فقلــت لــه -أي عل ًيــا :-كنـ َ
ممــا عــدا؟»
الدنيــا أ ّنــك أفضلهــم ،فمــا بــدا ّ

وا ّدعــى أ ّنــه يعلــم الغيــب ،وكان يقــول« :أذهــب إلــى العــرش فــي ّ
كل
مــرات» ،إلــى غيــر ذلــك مــن األراجيــف والكلمــات التــي ّ
تــدل
ليلــة عشــر ّ
توهمــات الصوفيــة ووساوســهم.
علــى ضاللــه وانحرافــه ،وانهماكــه فــي ّ

العرفان األحسائي:

عرفــت منطقــة الســاحل الشــرقي -واألحســاء تحديــدً ا -منــذ بدايــات
دخــول المعرفــة اإلســامية العديــد مــن العلمــاء الالمعيــن فــي هــذا المجــال،
التصــوف
إال أنّنــا ال بــدّ أن نؤكّــد مــرة أخــرى علــى التداخــل الشــديد بيــن
ّ
والعرفــان والفلســفة وحكمــة اإلشــراق والحكمــة اإللهيــة ،ومــن أبــرز األســماء
ـوج البحرانــي المتوفــى
الشــيخ فخــر الديــن أحمــد بــن عبداللــه المعــروف بالمتـ ّ
ســنة (810هـــ) ،والشــيخ الزاهــد جمــال الديــن حســن الشــهير بالمطــوع
الجروانــي األحســائي ،والشــيخ محمــد بــن أبــي جمهــور المتوفــى بعــد عــام
ـوف والفلســفة.
(901هـــ) ،وعــدد آخــر مــن علمــاء الــكالم والتصـ ّ
ومــن بيــن هــذه األســماء الكبيــرة بــرزت أســماء وت ّيــارات فلســفية
ذات طابــع صوفــي بحــت ،ابتعــدت عــن الطريــق اإلســامي الصحيــح ،مثــل:
الطريقــة (النوربخشــية) نســبة إلــى محمــد بــن عبداللــه المل ّقــب بـــ (نــور
بخــش) أي واهــب األنــوار ،هاجــر وأبــوه مــن األحســاء وســكن بلــدة (قايــن)،
وانتســب للطريقــة الهمدانيــة ،ثــم أ ّكــد نســبته لإلمــام علــي بــن ابــي طالــب عليه
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الســام عــن طريــق الكشــف ،فعــرف أ ّنــه مــن ســالة اإلمــام موســى الكاظــم
عليــه الســام ،وكان يصـ ّـرح علنًــا ّ
ـوف
أن حركتــه ترمــي إلــى الجمــع بيــن التصـ ّ
والتشــ ّيع ،وا ّدعــى نــور بخــش المهدويــة علــى الطريقــة الشــيعية ،حســب
النصــوص الســنية ،وتوفــي ســنة (869هـــ).
وفــي ظـ ّـل التاريــخ األحســائي المتراكــم بنظريــات العلمــاء العرفانييــن،
ومصطلحــات الكالمييــن ،بــرز كبــار العلمــاء ممــن يســتنكر الت ّيــارات الصوفيــة
ويصحــح المعتقــدات واآلراء الفلســفية ذات
البعيــدة عــن الحظيــرة اإلســامية،
ّ
الطابــع الصوفــي.

ولــم يمـ ِ
ـض منتصــف القــرن الثانــي عشــر الهجــري ،حتــى بــرز اســم
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي (1241-1166هـــ) الــذي بــدّ د
المتصوفــة ،ونفــض فلســفات المشــائيين والرواقييــن ،ووضــع أســس
أوهــام
ّ
الحكمــة اإللهيــة مــن قواعــد القــرآن الكريــم ،واستســقى المعرفــة الحكميــة
مــن منابــع رواياتهــم عليهــم الســام ،وحينمــا استشــرت المفاهيــم االستشــراقية
يحرفــون الكلــم عــن مواضعــه ،وتصــدى
ـوف ،وبــرز هــؤالء
ّ
والتصـ ّ
المتصوفــة ّ
لهــم علمــاء آل محمــد عليهــم الســام« ،انبثــق العالــم الربانــي الشــيخ أحمــد
بــن زيــن الديــن األحســائي (1241 -1166هـــ) الــذي نفــض عــن الحكمــة
التطــرف الناصبــي بنشــر الفضائــل المحمديــة،
غبــار التصــوف ،وألجــم
ّ
وأرســى دعائــم التوحيــد الخالــص مــن فلســفة المشــائين والسفســطائيين
واإلستشــراقيين ،وقــدّ م لمجتمعــه المرتكــز العقائــدي الــذي يصلــح منطل ًقــا
مفحمــا
ســره
ً
للبنــاء الحضــاري ،لقــد جــاء صــوت الشــيخ أحمــد قــدّ س ّ
لألصــوات النشــاز التــي تعالــت ضــد أهــل البيــت وشــيعتهم ،وفــي الوقــت
ذاتــه كان يســتنكر علــى الفالســفة العرفــاء اعتمادهــم علــى األفــكار اليونانيــة
القديمــة ،التــي تزعــم أنّهــا تجعــل الوجــود بأجمعــه ميدا ًنــا يجــول فيــه الفكــر
البشــري ،وتحمــل العقــل اإلنســاني علــى جناحهــا وتح ّلــق بــه إلــى عوالــم هــي
منتهــى آمالــه وغايــة طموحــه».)1(6
 )1( - 6يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.139
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كمــا ّ
أن مرجعنــا أبــا خمســين لــه موقــف صلــب مــن الصوفيــة
المتصوفــة،
والمتصوفيــن ،ومــن زعمــاء الصوفيــة كابــن عربــي وغيــره مــن
ّ
ّ
حرفــوا الكلــم عــن
وفــي العديــد مــن كتبــه نجــد تنديــدً ا
ً
صريحــا بهــؤالء الذيــن ّ
مواضعــه.
ويقــدّ م مرجعنــا أبــو خمســين العرفــان اإلســامي الحقيقــي مــن خــال
القــرآن الكريــم ،والروايــات الشــريفة آلل البيــت عليهــم الســام.
ّ
إن العرفــان عنــد أبــي خمســين يتم ّثــل فــي معرفــة النفــس ،ومعرفــة
النفــس عنــده لهــا شــروط ،ومــن شــروطها« :أن يــداوم علــى المجاهــدات
النفســانية ،واألخــاق المرضيــة ،والرياضــات الشــرعية ،بطــور مــا ورد مــن
ســادات البريــة عليهــم ســام اللــه مــا تعاقــب الصبــح والعشــية؛ ليصفــو شــي ًئا
فشــي ًئا مــن الخطيئــات والكــدورات والكثافــات ،واإلضافــات واألعــراض،
واألمــراض الالزمــة لإلن ّيــات ،حتــى يســهل الســير إلــى الحمــى».)1(7

ومــن شــروطها :رفــع حجــب النفــس وال يعنــي االتحــاد ،واالتحــاد
مــا تقــول بــه الصوفيــة؛ لذلــك فـ ّ
ـإن أبــا خمســين يؤ ّكــد موقفــه مــن الصوفيــة
والمتصوفــة «وال تفهــم -يــا أخــي -مــن كلماتنــا مــا قالتــه الصوفيــة لعنهــم
ّ
اللــه».)2(8
والمتصوفــة ،ومــن ابــن
ويحــدّ د موقفــه الصريــح الرافــض للصوفيــة
ّ
عربــي ،ومــن القــول باالتحــاد« :وكمــا هــو صريــح رئيســهم ابــن العربــي،
ـوال علــى عقبيــه ،المل ّقــب بضــدّ مميــت الديــن -لعنــه اللــه ورســوله -فــي
البـ ّ
كتابــه الفصــوص».)1(9
ومــن خــال فكــر محمــد وآل محمــد عليهــم الســام ،كان هنــاك
العرفــان الشــرعي المرتبــط بمبــادئ اإلســام العامــة ،مقابــل العرفــان غيــر
والمتصوفــة ،الذيــن
ـوف المنبــوذ الــذي ارتبــط بأهــل العرفــان
ّ
الشــرعي أو التصـ ّ
 )1( - 7الرسالة اخلرسانية ،حممد حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء2007 ،م ،ص.156
 )2( - 8املصدر السابق ،ص.191
 )1( - 9الرسالة اخلرسانية ،حممد حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء2007 ،م ،ص.193
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ابتعــدوا عــن فكــر محمــد وآل محمــد عليهــم الســام.
روى الشــيخ الصــدوق أعلــى اللــه مقامــه ودرجاتــه فــي ّأول كتــاب
(عقــاب األعمــال) فــي بــاب (عقــاب مــن أتــى اللــه مــن غيــر بابــه) بســنده،
عــن أبــي عبداللــه عليــه الســام قــال« :عبداللــه حبــر مــن أحبــار بنــي إســرائيل،
حتــى صــار مثــل الخــال ،فأوحــى اللــه عــز وجــل إلــى نبــي زمانــه قــل لــه:
وعزتــي وجاللــي وجبروتــي لــو أ ّنــك عبدتنــي حتــى تــذوب كمــا تــذوب اإلليــة
ّ
فــي القــدر مــا قبلــت منــك ،حتــى تأتينــي مــن البــاب الــذي أمرتــك».
فمن هم باب الله؟
قــال موالنــا وســيدنا باقــر العلــوم صلــوات اللــه عليــه« :نحــن حجــة
اللــه ،ونحــن بــاب اللــه.)1(10»...
ومــا أروع مــا ذكــره المولــى محمــد صالــح المازندرانــي فــي شــرح
أصــول الكافــي« :ونحــن بــاب اللــه» ،)2(11أي بــاب علمــه وتوحيــده وأحكامــه
وأســراره ،وجميــع مــا جــاء بــه الرســول صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وذلــك ظاهــر
كل أحـ ٍ
إذ ّ
ـد لــم يســمع ذلــك منــه صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وال يجــوز لــه التك ّلــم
ممــن يقــوم مقامــه بأمــره وأمــر
فيــه برأيــه علــى قــدر عقلــه ،فوجــب أن يعلمــه ّ
أيضــا بــاب هــذه المعــارف ،وال يدخل
ربــه ،وهــم األئمــة عليهــم الســام ،فهــم ً
أحــدٌ بيــت المعرفــة إالّ بهــذا البــاب.

وفــي الكافــي الشــريف عــن أبــي جعفــر عليــه الســام قــالِ :
«ذ ْر َو ُة اال ْم ِر
وسـنَامه و ِم ْفتَاحـه وبــاب ْ ِ
الر ْح َمـ ِ
ـار َك َو َت َعا َلى ال َّطا َعـ ُة لِإل َما ِم
ُ ُ ََ ُ
َ َ ُُ َ
ـن َت َبـ َ
االشـ َياء َو ِر َضــا َّ
ِ
ِ
ِ
الر ُسـ َ
ـار َك َو َت َعا َلــى َي ُقـ ُ
ـم َقـ َ
ـول َف َقــدْ
ـولَ ﴿ :مـ ْن ُيطـ ِع َّ
ـال :إِ َّن اللــه َت َبـ َ
َب ْعــدَ َم ْع ِر َفتــهُ ،ثـ َّ
ـاع اللــه َو َمـ ْن ت ََو َّلــى َفمــا َأ ْر َسـ ْل َ
ـم َح ِفي ًظــا﴾ ســورة النســاءَ ،80:أ َمــا
َأطـ َ
ناك َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ـع َد ْهـ ِ
ـو َأ َّن َر ُجـ ً
ـر ِه
ـج َجميـ َ
ـار ُه َوت ََصــدَّ َق بِ َجميـ ِع َمالــه َو َحـ َّ
َلـ ْ
ا َقــا َم َل ْي َلـ ُه َو َصــا َم ن ََهـ َ
ـه إِ َليـ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ف والي ـ َة ولِــي اللــه َفيوالِي ـه وي ُكـ َ ِ
ـم َي ْعـ ِ
ـه َمــا
ـع َأ ْع َمالــه بِدَ ال َلتـ ْ
ـون َجميـ ُ
َُ َ ُ ََ
ـر ْ َ َ َ ِّ
َو َلـ ْ
ـق فِــي َثوابِـ ِ
ِ
َان ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
ـه َوال ك َ
ك َ
ـم
َان َل ـ ُه َع َلــى اللــه َجـ َّـل َو َعـ َّـز َحـ ٌّ
َ
اإليمــانُ ،ثـ َّ
ـل َ
أيضا( :رشح أصول الكايف ،ج ،4ص ،)228و(بصائر الدرجات).
 )1( - 10راجع ً
 )2( - 11رشح أصول الكايف ،ج ،4ص.229
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ـل رحمتِـ ِ
ِ
ِ ِ
َقـ َ
ـالُ :أو َل ِئـ َ
ـه».
ـم ُيدْ خ ُلـ ُه اللــه ا ْل َجنَّـ َة بِ َف ْضـ ِ َ ْ َ
ـك ا ْل ُم ْحسـ ُن من ُْهـ ْ

عرفان أبي خمسين:

كان الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين -وحتــى قبــل أن يشــدّ
ـوق ألن يكــون أحــد العرفــاء اإلســاميين
الرحــال إلــى النجــف وكربــاء -يتشـ ّ
الكبــار ،ولحســن الحــظ فقــد رصــد مرجعنــا أبــو خمســين تلــك المرحلــة بد ّقــة
وصورهــا تصويـ ًـرا دقي ًقــا ،ورســم خطــوط العالقــة الروحانيــة بينــه
فــي كتبــه،
ّ
وبيــن شــيخه الســ ّيد كاظــم الرشــتي قبــل أن يلتقيــه ،وإبــان لقائــه بــه ،وبعــد
التشـ ّـرف بخدمتــه.

َّ
إن رصــد عالقــة مرجعنــا أبــي خمســين مــع السـ ّيد الرشــتي علــى درجة
هامــة لمعرفــة أبعــاد الرحلــة العرفانيــة التــي ســار فيهــا الشــيخ أبــو خمســين،
حتــى وصــل إلــى درجــة الكمــال مــن معرفــة نبينــا محمــد وآلــه صلــى اللــه
عليــه وآلــه ،إالّ ّ
أن تلــك المســيرة العرفانيــة ليســت لهــا عالقــة بــدروب
المتصوفيــن ،فالعرفــان الــذي عرفــه مرجعنــا أبــو خمســين هــو
العرفانييــن
ّ
عرفــان إســامي بامتيــاز ،خاضــع لضوابــط الشــرع فــي ّ
كل تفاصيلــه :المعرفــة،
والتقــوى ،والخشــوع ،هــي أركانــه األساســية ،ولــم يــدّ ع عرفــان أبــي خمســين
رؤيــة اللــه ،وال الحلــول ،وال االنصهــار ،وال الوحــدة مــع اللــه -تعالــى اللــه
عمــا يشــركون -ولــم يتخــذ عرفــان أبــي خمســين طر ًقــا خاصــة بــه ،وال درو ًبــا
ّ
مخصصــة لعرفانــه ،وال طر ًقــا ال يســلكها إالّ هــو ومريــدوه ،بــل كان عرفانًــا
ّ
إســام ًيا نق ًيــا صاد ًقــا.
ولنقــرأ مــا كتبــه ومــا س ـ ّطره مرجعنــا أبــو خمســين بنفســه عــن تلــك
الرحلــة العرفانيــة النقيــةُ ،يحــدد أهدافهــا وغاياتهــا ووســائلها بصــورة بســيطة
ونقيــة وواضحــة« :إ ّنــي صرفــت جوهــرة عمــري فــي تحصيــل بعــض العلــوم
واآلداب ،ال س ـ ّيما اآلليــات ،حيــث كنــت مك ًّبــا بالنظــر إليهــا ،وتفتيــش كتبهــا
والــكالم فيهــا وعليهــا؛ ّ
همــي كان فــي تحصيــل كمــاالت صوريــة،
ألن ّ
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ومحاســن ظاهريــة ،مــن غيــر أنــس منّــي بالمعانــي اإللهيــة ،والحقائــق الربانيــة،
زعمــا منّــي ّ
أن تلــك هــي الغايــة غايــة «وال وراء عبــادان
واألســرار الباطنيــةً ،
شــطرا مــن الزمــان ومــدّ ًة مــن الدهــر
قريــة» ،وبقيــت علــى هــذه الحــال
ً
الخــوان».)1(12
ويضيــف مرجعنــا أبــو خمســين ،مبينًــا مســيرته العرفانيــة المباركــة،
بعيــدً ا عــن مســالك الصوفيــة الملتويــة ،وبعيــدً ا عــن رهبانيــة مبتدعــة مــا أنــزل
اللــه بهــا مــن ســلطان ،إنّــه عرفــان أبــي خمســين اإلســامي المســتمد مــن
القــران الكريــم وروايــات آل البيــت عليهــم الســام ،ال حلــول ،وال اتحــاد،
وال وحــدة وجــود ،وال تهويمــات غيــر معروفــة عنــد أهــل العلــم ،فيقــول« :فــي
أثنــاء هــذه المــدّ ة إ ْذ اتّفــق فــي بعــض األحيــان فــي بعــض المجالــس ذكــر قطب
الهدايــة وعلــم الدرايــة ومب ّيــن محكــم اآليــة والروايــة ،الــذي أنــواره مقتبســة
مــن فاضــل فلــك الواليــة ،النــور الـــامع مــن ضيــاء الحقيقــة المحمديــة،
والــدرة المنيــرة الخارجــة مــن
والبــدر الطالــع فــي ســماء اإلمامــة العلويــة،
ّ
الصدفــة الفاطميــة والثمــرة الجنيــة الناتجــة مــن الدوحــة الحســينية ،الســ ّيد
الســند والكهــف المعتمــد ،عمــدة األفاضــل وزبــدة األعاظــم ،جنــاب (السـ ّيد)
كل مكـ ٍ
أطــال اللــه بقــاه ،وجعلنــا مــن ّ
ـروه فــداه -مــن بعــض اإلخــوان ينشــرح
صــدري ويطيــب عيشــي ،ويعترينــي ســرور بحيــث أ ّنــي أســهو عــن نفســي ولــم
أبــرح أتمنّــى رؤيتــه ولــو مـ ّـر ًة واحــدة فــي العمــر ،ولــم يــزل قلبــي يحتــرق فــي
تلــك األوقــات بنــار الهيــام ،وفــؤادي يتل ّظــى بســعير الغــرام ،تغرينــي العبــرة
وتحرقنــي الزفــرة ،وعينــي ســاهرة مــن عــدم حصــول المنــام ،وك ّلمــا اســتأذنت
فخــري وعـ َـزي وســندي ومعتمــدي لزيــارة األماكــن المقدّ ســة والبقــاع الطيبــة
الطاهــرة ،لع ّلــي أحظــى بمطالعتــه ورؤيتــه وأســعد بمجالســته وصحبتــه ،بعــد
زيــارة أجــداده الطاهريــن ســام اللــه عليهــم أجمعيــن مــا يعبــد الحــق باليقيــن
أمهلنــي ور ّيضنــي إلــى أن خطــر ببالــي القاصــر وذهنــي الفاتــر ،وقتًــا مــناألوقــات ،وســاعة مــن الســاعات ،أ ّنــي أتشـ ّـرف بخدمــة بعــض اإلخــوان العزاز
ـرارا متعــدّ دة حتــى
لديــه وأســتعين بهــم عليــه ،لع ّلــه يــأذن لــي ،ففعلــت ذلــك مـ ً
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ـي س ـ ّلمه اللــه وأبقــاه بمحمــد صلــى اللــه عليــه
أذن لــي ،ولكــن اشــترط علـ ّ
ـي مــواله ،حضــور درس ذلــك الط ّيــب الطاهــر فقــط ،وعــدم
وآلــه وســلم وعلـ ٍّ
االعتنــاء بغيــره فحمــدت اللــه علــى ذلــك ،وعزمــت مــن حينــي علــى الســفر»،
والســدّ ة الســنِ ّية
إلــى أن قــال« :فلمــا و ّفقنــي اللــه -تعالــى -لتقبيــل العتبــة العل ّية ُ
الحســينية ،عليــه وعلــى آبائــه وأبنائــه آالف التحفــة والتحيــة ،وتشـ ّـرفت بذلــك
المطهــر مــن الرجــس ،المحمــود الفلــك األطلــس ،ســألت
الــوادي المقــدّ س،
ّ
عــن ذلــك الجنــاب ،فقيــل لــي :إ ّنــه فــي الكاظمييــن ،وبقيــت أيا ًمــا قالئــل ،فإذا
هــو قــد تشـ ّـرف لزيــارة ســيد الشــهداء عليــه الســام ،فخرجــت مــع مــن خــرج
ـت النظــر فــي ذلــك الجمــال ،طــاب
مت عليــه ،وأمعنـ ُ
لتل ّقيــه ،فلمــا رأيتــه وسـ ّل ُ
لــي الحــال ،وزال عنّــي البلبــال والثــوال ،وازددت فيــه شــو ًقا علــى شــوق وو ًدا
علــى و ٍّد ،حتــى نســيت األهــل والعيــال والوطــن والمــال».)1(13
وهنــا يصــف مرجعنــا أبــو خمســين لقــاءه بالســ ّيد كاظــم ،ويصــف
قصتــه العرفانيــة البعيــدة عــن
بد ّقــة ســمات الســ ّيد وجمالــه وعلمــه ،وهــي ّ
األديــرة ،والزوايــا ،والكهــوف ،بــل بجــوار ســيد الشــهداء اإلمــام الحســين عليه
الســام ،وتحــت ســقف واليــة أميــر المؤمنيــن عليــه الســام ،يكتــب الشــيخ
ـدرس أحــد كتبــه ،وطالّبــه حولــه،
أبــو خمســين وص ًفــا دقي ًقــا للســيد وهــو يـ ّ
ـتقر بــه المــكان بعــد ُي َويمــات،
«لمــا اسـ ّ
محدقيــن بــه ،يأخــذون مــن فيوضاتــهّ :
مضيــت إلــى خدمــة ذلــك العالــم الكامــل الفاضــل ،نامــوس الدهــر وتــاج
موضــح الحقيقــة والطريقــة ،ومحيــي
الفخــر وعالمــة العصــر وحيــد الدهــرّ ،
الشــريعة علــى الحقيقــة ،وماحــي قواعــد الحكمــاء الصوفيــة ،ومظهــر آثــار
عــز المؤمنيــن ومــاذ العلمــاء
علــوم العلويــة ،ســ ّيد األمــة ونســل األئمــةّ ،
العارفيــن ،وركــن اإلســام والمســلمين وخاتــم المجتهديــن ،العالــم الربانــي،
والحكيــم الصمدانــي والعــارف الســبحاني ،والفــرد الــذي ليــس لــه ثانــي،
والفاضــل اإللهــي العلــم األمجــد ،والفــرد األوحــد ،أعلــم العلمــاء وقــدوة
والمخــرب لقواعــد المشــائيين،
لمبتدعــات اإلشــراقيين
ّ
الفقهــاء ،المض ّيــع ُ
والمصحــح لقواعــد العلمــاء
والمبطــل لمخترعــات الصوفييــن الملحديــن،
ّ
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اإللهييــن والناصــر لمذهــب أجــداده الطاهريــن ،ســام اللــه عليهــم أبــد
اآلبديــن ودهــر الداهريــن ،أفقــه الفقهــاء والمجتهديــن ،زبــدة المؤمنيــن
الممتحنيــن ،عمــاد الم ّلــة والديــن ،ســيد الســادة وســند الســيادة ،المولــى
األعظــم والســناد المع ّظــم ،صفــوة األفاضــل ،العــارف بحقائــق المعانــي،
الواصــل فيضــه القاصــي والدانــي ،قــدوة المد ّققيــن ،وفخــر المح ّققيــن ،عمــدة
جالســا
الفضــاء وأزكــى األزكيــاء ،ملجــأ الطــاب ومــاذ األصحــاب ،رأيتــه
ً
فــي صــدر ناديــه والطــاب جاثيــة بيــن أياديــه ،والنــاس مجتمعــون عليــه،
المســمى (باللوامــع الحســينية) ،عليــه وعلــى آبائــه
وهــو يباحــث فــي كتابــه
ّ
ونجمــا
اجــا،
ـراجا ّ
وه ً
اجــا ،وسـ ً
مو ً
وأبنائــه آالف الثنــاء والتحيــة ،فرأيتــه بحـ ًـرا ّ
ً
وشمســا
زاهــرا،
وبحــرا يتقــاذف موجــه بالــدرر ،وعقــدً ا فــي جيــد
منيــرا،
ً
ً
ً
ً
درا فاخـ ًـرا ،ويبهــر األبصــار
الدهــر يتــأأل بالغــرر ،فيمــأ األصــداف واألســماع ً
والبصائــر محاسـنًا ومفاخـ ًـرا ،فرائــد فوائــده تُخجــل جواهــر العقــود ،وجواهــر
فرائــده ُتــزري عقائــد النقــود ،يتشعشــع مــن جبهتــه النــور ،ويتناثــر مــن وجنتــه
الســرور ،دالء العلــوم تقــذف درر المعــارف قواربهــا ،وقمــر الفضــل أشــرق
بضيــاء عوارفــه لمشــارقه ومغاربــه:
كَا ْلبح ِر ي ْق ِذ ُ ِ
يب جو ِ
اه ًرا
ف ل ْل َق ِر ِ َ َ
َ ْ َ

جودا ،ويبع ُث لِ ْلب ِع ِ
يد َس َح ِائ َبا
َ
ُ ْ ً َََْ

ـم ِعل ـ ٍم ال تُباهيــه األعــام ،وح ّفــه فضـ ٌـل ال يفصــح عــن وصفــه
و َع َلـ ُ
الــكالم ،أرجــت أنفــاس فوائــده أرجــاء األقطــار ،وأحيــت ّ
كل أرض نــزل بهــا،
فكأنّهــا لبقــاع األرض أمطــار.
شــاد مــدارس العلــوم بعــد درســها ،وســقى بص ّيــب فضلــه حدائــق
غرســها ،وأنعــش جذورهــا مــن ِعثارهــا ،وأخــذ مــن خــراب الجهــل بثأرهــا،
ـهب لشــياطين األنــس والجــن
ـار ونجــو ٌم ،وشـ ٌ
وفوائــده فــي ســماء اإلفــادة أقمـ ٌ
رجــوم.
ْ
إن نطــق صفــد المعانــي عــن أمــم ،وأســمعت كلماتــه مــن بــه صمــم،
ْ
الحســاد عــن كثــب ،فجــاء بمــا شــاء علــى االقتــراح ،وتــرك
وإن كتــب كبــت
ّ
أكبــاد أعدائــه داميــة الجــراح.
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وكنــت قبــل ذلــك أســمع بعــض الممــادح مــن بعــض اإلخــوان لذلــك
الجنــاب ،ولكــن بعدمــا تشـ ّـرفت بخدمتــه ،والزمــت صحبتــه ،عرفــت وتي ّقنــت
بأنّهــم مــا عرفــوا مــن مناقبــه وفضائلــه ِمعشــار العشــر ،وال هــم وال غيرهــم،
ـق قــدره ،وأ ّنــه بينهــم كالمســجون؛
وأ ّنــه غريــب بيــن أظهرهــم ،مــا قــدّ روه حـ ّ
وأن ّ
ألنّــه محشــور مــع غيــر أبنــاء جنســهّ ،
كل مــن وصفــه إنّمــا وصــف بمــا
َحــدُ األدوات أنفســها ،وتشــير
ظهــر لــه بــه ،كمــا قــال سـ ّيد
الموحديــن( :إنّمــا ت ْ
ّ
اآلالت إلــى نظائرهــا».)1(14
تلــك رحلــة عرفانيــة رائعــة بيــن الشــيخ والس ـ ّيد ،عالقــة مبن ّيــة علــى
طلــب العلــم ،وفهــم علــوم القــرآن الكريــم والروايــات الشــريفة مــن وجهــة
نظـ ٍ
ـوة عليهــم الســام ،عالقــة
ـر إســامية نق ّيــة ،مــن خــال علــوم آل بيــت النبـ ّ
مبن ّيــة علــى طلــب العلــم الشــرعي الحقيقــي ،المبنــي علــى القــراءة والمباحثــة
والفهــم والحفــظ ،ومقارعــة الدليــل بالدليــل ،وليــس مبن ًيــا علــى تعذيــب النفس
أو الجســد ،وليــس لــه عالقــة بطــرق الصوفيــة الطويلــة ،أي ّ
أن عالقاتهمــا
العرفانيــة مبن ّيــة علــى الفهــم المشــترك للقــرآن الكريــم والســنّة النبويــة ،مــن
خــال أقــوال آل البيــت عليهــم الســام.
وجوهــر عرفــان مرجعنــا أبــي خمســين هــو فكــر مدرســة آل البيــت
الحكميــة التــي تز ّعمهــا الشــيخ األوحــد ،وطالمــا األمــر كذلــك ،ففــي صفحات
الكتــاب إشــراقات مــن ذلــك العرفــان ،ومــن تلــك الحكمــة.
هــذا التداخــل الطبيعــي بيــن العرفــان والحكمــة قــد ال ينســجم مــع
والمؤرخــون علــى تقســيمه ،طالمــا ّ
أن
التقســيم النظــري الــذي دأب الك ّتــاب
ّ
ـوف) لــه مشــايخه وطرقــه ودروبــه ومســالكه ،التــي ال يعرفهــا
العرفــان (التصـ ّ
وال يفهمهــا إالّ العرفانــي وحــده ،بينمــا مســالك ودروب العرفــان اإلســامي
لـ ّ
ـكل المؤمنيــن قاطبــة ،وفــي مدرســة آل البيــت الحكميــة ال عرفا ًنــا خــارج عــن
اإلطــار العــام للشــريعة اإلســامية ،وال حكم ـ ًة خارجــة عــن القــرآن الكريــم،
 )1( - 14راجع :الرسالة اخلرسانية ،حممد حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء2007 ،م ،ص،34
ومفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء،
بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.71-69
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وال فلســف ًة مــن غيــر آراء المعصوميــن عليهــم الســام.
وهــذا التداخــل الطبيعــي علــى غايــة مــن األهميــة ،فــا يجــب أن
يمـ ّـر ســري ًعا علــى الك ّتــاب والقـ ّـراء علــى حــدٍّ ســواء ،فالشــيخ األوحــد ليــس
فيلســو ًفا -بالمعنــى اليونانــي -مقابــل فالســفة اليونــان ،مــن أمثــال :أرســطو
وافالطــون ،وليــس عرفان ًيــا مقابــل مشــايخ المذاهــب الصوفيــة :كابــن العربــي،
وابــن ســبعين وغيرهمــا ،بــل إ ّنــه تداخــل فــي المعنــى والفهــم ،إنّهــا المدرســة
المتوازنــة التــي خضعــت لـ ّ
ـكل ضوابــط الشــريعة فــي الفهــم العقائــدي ،والفهم
الفقهــي علــى حــدٍّ ســواء.

وال بــدّ أن نشــير هنــا إلــى ّ
أن عرفــان مرجعنــا أبــي خمســين ،هــو مــن
ســنخ عرفــان الشــيخ األوحــد والس ـ ّيد األمجــد ،عرفــان متكامــل مــن حيــث
كونــه مشــت ًقا مــن الديــن اإلســامي ،وبفهــم المعصــوم عليــه الســام.
إنّنــا بحاجــة إلــى عرفانــي يشــابه مرجعنــا أبــا خمســين؛ حتــى يمكننــا
أن نقــارن بينهمــا ونمايــز ،تما ًمــا كمــا نحتــاج إلــى حكمــة إســامية فــي مقابــل
(مضطريــن) أن نقــارن بين
حكمــة آل البيــت الحكميــة للمقارنــة بينهمــا ،إالّ أنّنــا
ّ
حكمــة آل البيــت وفلســفة اليونــان الوثنيــة مــن جهــة ،أو نمايــز بيــن مدرســة آل
البيــت الحكميــة وفالســفة الغــرب الوجودييــن؛ ألســباب منهجيــة فقــط ،رغــم
أنّهــا مقارنــة عرجــاء.
ولكــن كيــف رأى الشــيخ أبــو خمســين الس ـ ّيد الرشــتي بعــد أن التقــى
بــه فــي كربــاء ،وهــو بيــن طالبــه ومح ّبيــه ،مك ًبــا علــى التدريــس فــي كتابــه
(اللوامــع الحســينية)؟
وموض ًحــا عظمــة أســتاذه الســ ّيد
يقــول الشــيخ أبــو خمســين مب ّينًــا
ّ
ـت
كاظــم الرشــتي« :ولــذا تراهــم مختلفيــن فيــه ومتفاوتيــن فــي معرفتــه ،وقمـ ُ
أتشــرف ّ
كل يــوم بحضــرة قدســه ،وأفــوز بقــدس أنســه ،واســتأنس بمجلســه
ّ
الشــريف فــي وقــت مباحثتــه ،لكــن كمــا قــال الشــاعر:
ك َْم ُي ْط ِر ُب ال ُق ْم ِر ُّي َأ ْس َما َعنَا

109

َون َْح ُن َما َن ْف َه ُم َأ ْل َحانَه

فبقيــت علــى هــذه الحــال مــدّ ة أيــا ٍم وليالــي متبلبــل األحــوال متغ ّيــر الحــال،
ســائ ً
ال مــن ذي الجــال فــي األيــام والليالــي».)1(15
ومــن خــال ّ
كل مــا كتبــه مرجعنــا أبــو خمســين ،ومــن خــال ســيرته
العطــرة ،يتّضــح ّ
أن الشــيخ كان مــن العرفــاء العظــام مــن بيــن مراجــع مدرســة
آل البيــت الحكميــة ،ويؤكّــد الشــيخ موســى الهــادي هــذا األمــر بقولــهّ :
«إن
توجهاتــه
ســلوك العرفــان ينســجم مــع خصائصــه الذاتيــة ،ويتماشــى مــع ّ
الروحيــة ،هــذا مــن جانــب ،ومــن جانـ ٍ
ـب آخــر نجــده فــي ارتباطــه باللــه يصــل
إلــى درجــة التــوكّل والثقــة الالمحدوديــن ،ويتعامــل مــع األمــور اإللهيــة بثقـ ٍ
ـة
مطلقــة ،وإن كانــت مســألة غيبيــة».)2(16
وللتدليــل علــى عرفــان أبــي خمســين ينقــل الشــيخ موســى الهــادي
قصــة الشــيخ محمــد أبــي خمســين مــع أحــد التجــار ،حيــث ســأل التاجــر
عمــا يحفــظ المــال فــي الســفر ،فقــال لــه الشــيخ« :التخميــس» ،وبالفعل
الشــيخ ّ
المخمــس،
غرقــت الســفينة وضــاع معظــم مــال التجــار إالّ مــال هــذا التاجــر
ّ
حينمــا وجــد متــاع ســفره مع ّل ًقــا فــي مرســاة الســفينة ،ولــم يغــرق مثــل بقيــة
متــاع التجــار اآلخريــن.)1(17
والحقيقــة ّ
أن اآلبــاء ينقلــون عــن األجــداد العديــد مــن القصــص
المشــابهة ،التــي تشــير إلــى مقــام الشــيخ الروحــي الكبيــر ،وعرفانــه الجليــل،
بــل ّ
ـتمرت حتــى بعــد
أن القصــص المتناقلــة لــم تتو ّقــف بوفــاة الشــيخ ،بــل اسـ ّ
يتوجهــون إلــى قبــر الشــيخ محمــد
موتــه ،ومــا زال الكثيــر مــن المؤمنيــن ّ
أبــي خمســين لقــراءة الفاتحــة ،ودعــاء اللــه ســبحانه وتعالــى ،بعــد أن جـ ّـرب
المؤمنــون اســتجابة الدعــاء عنــد مرقــده الشــريف.
 )1( - 15مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.71
 )2( - 16يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.148
 )1( - 17يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.148
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لقــد تناقــل األحســائيون ســمات مرجعهــم الكبيــر ،وزهــده ،وعرفانــه،
وكراماتــه ،فكانــت حديــث ســمرهم ومجالســهم ،والتــي ّ
تــدل علــى صفــاء
نفســه ،وصــدق ســريرته؛ ألنّــه اســتطاع أن يســلك مســلك ســاداته ومواليــه
عليهــم الســام ،ور ّبــى روحــه وجســده بروايــات آل البيــت عليهــم الســام،
فــي الرياضــة الروحيــة المشــروعة ،وطــرق مســالك العرفــان ،وعــرج إلــى
خالقــه المنّــان ،ولذلــك فـ ّ
ـإن مقــام مرجعنــا أبــي خمســين محفــوظ كعالِـ ٍم ر ّباني
مقــدّ س ،لــه مآثــر وكرامــات متواتــرة ،يتناقلهــا النــاس إلــى اآلن ،ومنهــا قولهــم:
(ســنة الدبــس) ،وحادثــة (عيــن الخــدود) ،وكالهمــا تشــيران إلــى كراماتــه
رضــوان اللــه عليــه ،)1(18فلقــد نقــل التاريــخ الشــفوي تلــك الحكايــات ،حيث
وقعــت ســنة الدبــس فــي أيــام حيــاة الشــيخ محمــد أبــي خمســين ،وكانــت تلك
الفتــرة عصيبــة علــى أهــل األحســاء جمي ًعــا مــن الســنة والشــيعة ،فلقــد كان
أهــل البــر (البــدو العجمــان) يغــزون مــدن وقــرى األحســاء ،ويســلبون ّ
كل مــا
يســتطيعون ســلبه مــن الممتلــكات العامــة والخاصــة ،وبالخصــوص التمــر،
محصنــة باألســوار العظيمــة ،ولهــا دراويــز (بوابــات
وكانــت األحســاء ســاب ًقا
ّ
وبوابــات صغيرة
كبيــرة) كــدروازة الخميــس ،والصالحيــة ،والجــرن ،والكــوتّ ،
أخــرى ،كبوابــة الحداديــد ،والخبــاز ،وغيرهــا ،حتــى أتــى اليــوم الــذي حــاول
العجمــان أن يهجمــوا علــى مدينــة الهفــوف عــن طريــق دروازة الخميــس ،
لكــي يســيطروا علــى عاصمــة البــاد ،حينهــا كان الشــيخ محمــد أبــو خمســين
هــو المخ ّطــط لصــدّ هــذا الهجــوم ،فقــال الشــيخ محمــد للنــاس :مــن لديــه
محاصــن تمــر (أكيــاس كبيــرة مــن خــوص النخيــل) فليـ ِ
ـأت بهــا ،واســتجاب
النــاس ،فأتــوا بـ ّ
ـكل مــا لديهــم مــن محاصــن التمــر ،ثــم قــال لهــم :اجعلــوا
المحاصــن أمــام الــدروازة ملتصقــة بهــا ،مــن األســفل حتــى األعلــى ،وبعــد
أن ســدّ وا البوابــة بالمحاصــن ،كان العجمــان يحاولــون دفــع أبــواب الــدروازة
باألخشــاب الكبيــرة لكــي يفتحوهــا ،ولكــن دون جــدوى ،وكانــوا ال يعلمــون
مــا الــذي يوجــد خلفهــا ،فلجــأ العجمــان إلــى فكــرة حرقهــا ليتمكّنــوا مــن
اقتحامهــا ،وبعــد أن أضرمــوا النــار فــي أبــواب الــدروازة احتــرق التمــر وذاب
 )1( - 18راجع :يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى،
بريوت1425 ،هـ ،ص.193-192
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دبســا ،وكلمــا أكثــروا مــن إحــراق األبــواب ذاب التمــر أكثــر ،حتــى
وأصبــح ً
أصبحــت المحاصــن ملتصقــة تما ًمــا ببــاب الــدروازة ،فأصبحــت أعظــم صالبة
وقــوة مــن جــدار حصــن المدينــة ،ومــن حــاول مــن العجمــان االقتــراب مــن
الــدروازة أصابــه الدبــس المحتــرق فأحرقــه وهــرب ،ولــم ينجــح العجمــان فــي
ـميت تلــك الســنة بســنة الدبــس الشــهيرة.
خطتهــم هــذه؛ وعليــه سـ ّ

بعــد هــذه الحادثــة بفتــرة حــاول العجمــان الهجــوم علــى الهفــوف مــن
أيضــا ،فلقــد حفــروا
جديــد للســيطرة عليهــا ،ولك ـ ّن خططهــم بــاءت بالفشــل ً
خند ًقــا عمي ًقــا تحــت األرض مــن خــارج ســور المدينة مــن ناحيــة بوابــة الخباز،
لكــي يتمكّنــوا مــن الدخــول إلــى داخــل المدينــة عــن طريــق هــذا النفــق ،ومــا
إن أخبــروا الشــيخ المقــدّ س الحكيــم اإللهــي -قــدّ س سـ ّـره الشــريف -ح ّتــى
أتــى لهــم بمخ ّطــط آخــر قضــى علــى كثيــر مــن العجمــان الذيــن حاولــوا
الدخــول عــن طريــق هــذا النفــق ،فلقــد أمــر الشــيخ النــاس بحفــر حفــرة كبيــرة
وعميقــة مــن داخــل الســور ،مقابــل الخنــدق الــذي يحفرونــه ،وبعــد االنتهــاء
مــن حفرهــا أمــر الشــيخ بتســليط المــاء فيهــا حتــى تمتلــئ تما ًمــا ،فــإذا وصــل
المتسـ ّللون إلــى الحفــرة ،ســوف يدخــل عليهــم المــاء المتســرب مــن الحفــرة
إلــى الخنــدق ويغرقهــم ،وبالفعــل هــذا مــا حصــل؛ حيــث غــرق الكثيــر وهــرب
مــن نجــا منهــم.

النفس بين الفلسفة والعرفان:

ـم بــه فالســفة اليونــان ومــن بعدهــم فالســفة العــرب
لعـ ّـل أكثــر مــا اهتـ ّ
والمســلمين :معرفــة النفــس ،ماه ّيــة النفــس وطبيعتهــا ،وخلودهــا ،والحديــث
األول لــه عالقــة بعرفــان أبــي خمســين:
عــن النفــس هنــا لــه بعــدان أساســيانّ :
كيــف نظــر للنفــس؟ وكيــف يمكــن تزكيتهــا؟ وكيــف نظــر الــى رق ّيهــا
األخالقــي بمــا يتوافــق مــع النصــوص الشــرعية االســامية مــن خــال رؤيــة
مدرســة آل البيــت الحكميــة؟ ،والثانــي لــه عالقــة بكــون مفــردة (النفــس) مــن
أولــى المفــردات ،التــي يتناولهــا جميــع الفالســفة والعرفانييــن ،منــذ فالســفة
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اليونــان حتــى اليــوم  ،بالبحــث ،والشــرح ،والتدقيــق ،واإلضافــة.
ولكــ ّن الفالســفة اختلفــوا فــي طبيعــة النفــس وماه ّيتهــا ،وتعــدّ دت
آراؤهــم فــي مصيرهــا ونهايتهــا ،كمــا تعــدّ دت آراؤهــم قبــل ذلــك فــي أصلهــا
قــرر ذلــك علمــاء
ومبدئهــا ،فالبعــض ذهــب إلــى أنّهــا جوهــر مــادي ،كمــا ّ
المعتزلــة ،أ ّمــا البعــض اآلخــر فقالــوا :إنّهــا جوهــر روحانــي مجـ ّـرد قائــم بذاتــه،
ألن المعرفــة ليســت مــن خــواص الجســم ،وإالّ
واســتد ّلوا بمعرفــة النفــس؛ ّ
اتّصفــت ّ
كل مــادة بــاإلدراك.
أ ّمــا الفالســفة اليونانيــون وعلــى رأســهم أرســطو فقــد ذهبــوا إلــى ّ
أن
وأن وجودهــا مقــارن لوجــود البــدن ،وأد ّلتهــم علــى ذلــك ّ
النفــس حادثــةّ ،
أن
النفــس يطــرأ عليهــا التغ ّيــر والنقــص ،ولــو كانــت قديمــة لــم يلحقهــا فتــور أو
نقــص؛ الســتقرار القديــم علــى حـ ٍ
ـال واحــدة.
كمــا اســتد ّلوا علــى حــدوث النفــس :بأنّهــا لــو كانــت قديمــة قبــل
األبــدان؛ لكانــت إ ّمــا :واحــدة ،أو متعــدّ دة ،وكال األمريــن باطــل؛ لعــدم اجتماع
األضــداد فــي الواحــد ،ولعــدم اشــتراك النــاس فــي العلــم والجهــل ،ومحــال
لتجردهــا
ً
أيضــا أن تتك ّثــر النفــس عنــد وجــود األبــدان بعــد وحدتهــا؛ وذلــك ّ
مــن المــادة ،والمتجـ ّـرد مــن المــادة ال يقبــل التجزئــة ،وهــذا إذا كانــت واحــدة
فــي القــدم.
أ ّمــا إذا كانــت النفــس متعــدّ دة فــي األزل؛ فــا بــدّ أن تختلــف ّ
كل نفــس
عــن صاحبتهــا بالماه ّيــة ،أو باللــوازم والعــوارض ،وإالّ لــم يتحقــق التعــدّ د
والتك ّثــر.)1(19
واختلــف أفالطــون عــن الفالســفة اليونانييــن بقولــهّ :
«إن النفــس
قديمــة» ،وبمــا ّ
أن الوجــود عنــد أفالطــون قائــم علــى ثنائيــة عالــم المثــل
أيضــا ثنائيــة مؤ ّلفــة مــن جوهريــن :جوهــر
وعالــم الحــس؛ فالنفــس البشــرية ً
النفــس فــي عالــم المثــل وهــو خالــد ،وجوهــر البــدن فــي عالــم الحــس وهــو
 )1( - 19معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.73
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فـ ٍ
ـان ،كمــا ّ
أن النفــس المرتبطــة بعالــم المثــل أزليــة وأبديــة تبقــى بعــد مــوت
البــدن.)2(20
وقسم أفالطون النفس البشرية إلى ثالث قوى:
ّ

 -1القوة الشهوانية ،ومركزها الكبد.
 -2القوة الغضبية ،ومركزها القلب.
 -3القوة العاقلة ،ومركزها الرأس.

ويــرى ّ
أن أقســى قــوى النفــس تلــك القــوة الشــهوانية ،وأرفعهــا
القــوة العاقلــة؛ ألنّهــا ترتبــط بالتأ ّمــل والتفكيــر ،ووظيفتهــا الســيطرة علــى
الحســية الجســدية بالقــوة
القوتيــن :الشــهوانية ،والغضبيــة ،وتلتصــق الشــهوات
ّ
21
الشــهوانية ،بينمــا تلتصــق القــوة الغضبيــة بالغرائــز النبيلــة والشــريفة (.)1
ـأن النفــس قبــل الجســد قديمــة ،بــل أ ّكــد أالّ
لــم يكــن أرســطو يؤمــن بـ ّ
وجــود للنفــس إالّ مــع الجســد ،ويــرى ّ
أن النفــس هــي المبــدأ الحيــوي التــام
ـي ،ومجمــوع قــواه وتفاعلــه ،والنفــس كمجموعــة قــوى الجســد
ّ
ألي جسـ ٍم حـ ٍّ
ال تعيــش بدونــه ،أي أنّهــا تفنــى بفنائــه ،والنفــس والجســد أشــبه شــيء بالشــمع
وشــكله ،يبــدو انفصالهمــا فــي الفكــر فقــط ،ولكنّهمــا فــي الحقيقــة شــيء
واحد.)2(22
لذلــك فـ ّ
ـإن أرســطو يعـ ّـرف النفــس بأنّهــا« :كمــال ّأول لجس ـ ٍم طبيعــي
ناجــزا عندمــا تقــوم النفــس
آلــي لــه حيــاة بالقــوة» ،وهــذا الكمــال يصبــح
ً
بوظيفتهــا علــى أكمــل وجــه تما ًمــا ،كمــا ّ
أن الكمــال كالخنجــر مث ـ ً
ا وظيفتــه
أن يقطــعّ ،)1(23إال أ ّنــه رفــض التناســخ وانتقــال النفــس مــن جســد إلــى جســد؛
ّ
ألن النفــس والجســد عنــده طبيعــة واحــدة.
 )2( - 20الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.26
 )1( - 21الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.27
 )2( - 22قصــة الفلســفة ،مكتبــة دار املعــارف ،ول ديورانــت ،بــروت ،لبنــان1402 ،هـــ1982 ،م،
ص.116
 )1( - 23الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.51
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وكانــت النفــس مــاد ًة خصبـ ًة للعديــد من الدراســات مــن قبل الفالســفة
يجــوز وجــود النفــس قبــل البــدن كمــا
العــرب والمســلمين ،فالفارابــي ال
ّ
يقــول أفالطــون ،وال يجــوز انتقــال النفــس مــن جسـ ٍ
ـد إلــى جســد كمــا يقــول
ّ
24
التناســخ ّيون ،أ ّمــا النفــس بعــد المــوت البدني فلهــا ســعادات وشــقاوات (،)2
وقــد أخــذ الفارابــي مــن أرســطو مفهومــه فــي النفــس؛ فقـ ّـرر ّ
أن األنســان مثلــه
مثــل الحيــوان ،مــا يشــبه النفــس الحيوانيــة التــي تقــوم بأفعالهــا بواســطة آالت
جســمانية.
المحركــة
أ ّمــا قــوى اإلنســان فهــي القــوة الغازيــة (النباتيــة) ،والقــوة
ّ
(الحيوانيــة) ،والقــوة الحيوانيــة المدركــة (اإلنســانية) ،أي ّ
أن النفــس واحــدة
رغــم تعدّ دهــا ،وقواهــا مــن مرتبــة فــي األدنــى إلــى األعلــى ،ولكنّــه نفــس
تقســيم أرســطو إلــى حــدٍّ بعيــد ،وحــاول الفارابــي رغــم جمعــه آلراء أفالطــون
وأرســطو ،أن يو ّفــق بيــن الديــن والفلســفة حــول مصيــر النفــس ،إالّ أنّــه لــم
يو ّفــق بجعلــه خلــود النفــس وق ًفــا علــى النفــس العالِمــة فقــط ،وأرجــع النفــس
الجاهلــة إلــى العــدم ،)3(25كمــا لــم يو ّفــق حينمــا أنكــر المعــاد الجســماني
واليــوم اآلخــر ،لذلــك فـ ّ
ـإن الفارابــي قــد خلــط بيــن جميــع مذاهــب الفلســفة
ٍ
ورط الفالســفة العــرب وأوقعهــم فــي حلقــة التوفيق
فــي آن واحــد ،ولهــذا فإ ّنــه ّ
الفارغــة.)1(26
ـم ابــن ســينا بالنفــس؛ األمــر الــذي يجعلــه فــي مقدّ مــة مــن شــغلوا
واهتـ ّ
بموضــوع النفــس فــي الفلســفة العربيــة ،والنفــس عنــد ابــن ســينا هــي جوهــر
قائــم بذاتــه وحقيقتهــا مغايــر للجســم ومتم ّيــز عنــه ّ
كل التمييــز ،وهــو مــدرك
ـما
المعقــوالت والمعانــي الك ّليــة ،وجوهــر هــذا شــأنه ال يمكــن أن يكــون جسـ ً
قائمــا بجســم ،ذلــك ّ
تجــرد الك ّليــات مــن الكــم
ألن النفــس هــي التــي
ّ
وال ً
واأليــن والوضــع ،وتســتخلصها مــن الجزئيــات فــا يمكــن أن تضعهــا فــي
ح ّيــز جديــد ،ولــن يصيــر الك ّلــي ك ّل ًيــا ،وال المعقــول معقــوالً بالفعــل إالّ إذا
 )2( - 24من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.106
 )3( - 25الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.98
 )1( - 26الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.98
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أصبــح بعيــدً ا عــن عــوارض المــادة.)2(27
إذن؛ النفــس عنــد ابــن ســينا جوهــر روحانــي فــاض علــى القالــب
الجســماني وأحيــاه ،والجوهــر الروحانــي بســيط ال يفســد؛ فالفســاد لألشــياء
المركّبــة ،كمــا ال تمــوت النفــس ،بــل يمــوت البــدن ،وهــي خالــدة ،إالّ ّ
أن
إثبــات خلــود النفــس عنــد ابــن ســينا بكــون عالقتهــا مــع الجســد عرضيــة
ليــس بـ ٍ
ـكاف؛ إذ ال يمنــع أن تفنــى بســبب آخــر غيــر فنــاء البــدن ،كمــا ّ
أن عالقــة
النفــس بالجســد ال يمكــن أن تكــون كعالقــة العصفــور ّ
بعشــه ،إذ بينهمــا نقــاط
28
جوهريــة مشــتركة ،وإالّ لمــا كان هــذا االنســجام بينهمــا (.)3
ٍ
أن ّ
ا صــدرا الشــيرازي إلــى ّ
لقــد ذهــب مـ ّ
ألي جسـ ٍم طبيعــي
كل قــوة ّ
يكــون مــن شــأنها أن تفعــل فعـ ً
(نفســا)
ا باســتخدام قــوة أخــرى تحتهــا تعتبــر ً
أنفاســا،
بهــذه الداللــة ،بــل تصبــح جميــع القــوى النباتيــة والحيوانيــة والفلكيــة ً
وكذلــك الطبائع كا ّفــة.)1(29
وموقــف الشــيرازي هــذا موقــف جديــد لمــا ذهــب إليــه الفالســفة
يقــرر ّ
أن النفــس ليســت قــوة مزاجيــة ،بــل هــي جوهــر.
المتقدّ مــون ،ولكنّــه ّ

ويؤ ّكــد صــدر المتأ ّلهيــن فــي أســفاره إلــى ّ
أن النفــس ال تعــرف بالحــدِّ ؛
ّ
ألن الحــدَّ مر ّكــب مــن الجنــس والفصــل ،وال جنــس وفصــل للنفــس؛ ألنّهــا
جوهــر بســيط ،)2(30وأنكــر أشــدّ اإلنــكار علــى مــن زعــم ّ
أن علمهــا محجــوب
ـوة.
عــن النبــي األكــرم ،فجهـ ُـل النبــي بحقيقــة النفــس يتنافــى مــع مرتبــة النبـ ّ
ويــرى الشــيخ األوحــد ّ
أن النفــس لهــا أربــع حقائــق :نباتيــة ،وحيوانيــة،
وناطقــة قدســية ،والهوتيــة ملكوتيــة.)3(31

 )2( - 27من الكندي إىل ابن رشد ،موسى املوسوي ،بريوت ،لبنان1977 ،م ،ص.140
 )3( - 28الفلسفة العربية عرب التاريخ ،رمزي نجار ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت1977 ،م ،ص.165
 )1( - 29الفيلسوف الشريازي ،جعفر آل ياسني ،مكتبة الفكر اجلامعي ،بريوت ،لبنان1978 ،م،
ص.125
 )2( - 30فلسفات إسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار اجلواد ،بريوت ،لبنان1993 ،م ،ص.579
 )3( - 31رسائل احلكمة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان1410،1990 ،م،
ص.83
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تكونــت مــن العناصــر
«الحقيقــة األولــى :النباتيــة ،وهــي نفــس ناميــة ّ
األربعــة ،حيــث امتزجــت معتدلــة ،ومعنــى امتزاجهــا ّ
أن الجــزء الناري اســتحال
هــوا ًء وركــد هــو والجــزء الهوائــي ،فكانــا مــا ًء مــع بقــاء كيفهمــا ،وجمداهمــا
مــع الجــزء المائــي وهــو جــزآن فــي الجــزء الترابــي ،وذاب الجــزء الترابــي؛
فكــرت عليهــا عبيطــات العناصــر ،حتــى كانــت األربعــة شــي ًئا واحــدً ا فــي
ّ
دوريــن ،وهــو معنــى اعتدالهــا؛ فكانــت غــذا ًء معتــدالً؛ فجــرى فيــه أثــر الشــعور
واإلحســاس واالختيــار فتحـ ّـرك ونمــا.»...
تكونــت
حســية ّ
«الحقيقــة الثانيــة :النفــس الحيوانيــة ،وهــي نفــس ّ
مــن قــوى األفــاك؛ وذلــك ّ
ألن العلقــة الــدم فــي تجويــف القلــب الصنوبــري
التــي هــي بمنزلــة الفتيلــة للســراج ،فيهــا دم أصفــر قــد اســتنتجت فيــه الطبائــع
األربــع :الحــرارة ،والرطوبــة ،والبــرودة ،واليبوســة.»...
«الحقيقــة الثالثــة :النفــس الناطقــة القدســية ،وهــي الشــيء ،أي اإلنســان
األول مــن وجــود وماه ّيــة ،وفــي
حقيقــة ،وأصلــه مر ّكــب تركيبيــن فــي الخلــق ّ
الخلــق الثانــي مــن مــادة وصــورة.»...
«الحقيقــة الرابعــة :النفــس الالهوتيــة الملكوتيــة ،وهــي قــوة الهوتيــة
نوريــة وجوهــرة بســيطة أصلهــا الربوبيــة ،وهــي ح ّيــة بالــذات ،أي ذاتهــا حيــاة،
وهــي نــور أخضــر ،منــه اخضـ ّـرت الخضــرة ،وهــي مبــدأ الموجــودات.»...

وفــي هــذا التقســيم للنفــس نــرى ّ
أن الشــيخ األوحــد ال يحاكــي تقســيم
ٍ
تفصيــل ّ
أدق،
النفــس عنــد الفارابــي وابــن ســينا وغيرهمــا ،بــل يذهــب إلــى
وربــط مــن جهــة أخــرى تلــك التفاصيــل بالشــارع المقــدّ س ،فالنفــس عنــد
الشــيخ األوحــد تــؤ ّدي وظائفهــا بواســطة آالت جســمانية ،كمــا تقــوم ّ
كل نفــس
حيوانيــة بهــذه الوظائــف.
وتكونــت مــن
فالنفــس األولــى حقيقــة نباتيــة ،وهــي قــوة غازيــة ،نمــت
ّ
ـم بامتــزاج طبيعــي ،وهــذه
الهــواء والمــاء والنــار والتــراب ،ولك ـ ّن تكوينهــا تـ ّ
النفــس تعمــل بواســطة أعضــاء البــدن ،إالّ ّ
أن النفــس النباتيــة تلــك تتصــف
بالحيــاة ،وهنــا يلــوح لنــا توافــق بيــن الشــيخ األوحــد وأرســطو فــي توســيعه
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تتــوزع علــى النبــات والحيــوان واإلنســان،
لنطــاق النفــس ،عندمــا اعتبرهــا
ّ
وتوافــق آخــر فــي تمــازج تلــك العناصــر األربعــة التــي ولــدت األنســجة الحية،
إالّ ّ
أن الشــيخ األوحــد صاغهــا بقالــب فلســفي توفيقــي جديــد.
أ ّمــا النفــس الحيوانيــة -عنــد الشــيخ األوحــد -فهــي نفــس مدركــة
وهــي مجمــع الحــواس ،وعندهــا القابليــة علــى الحركــة والشــعور.
وإذا كانــت اآلثــار هــي القــوى الفعليــة للنفــس الحيوانيــة؛ فـ ّ
ـإن النفــس الناطقــة
القدســية ليســت ســوى النفــس البشــرية أو القــوه العاقلــة ،وهــي المع ّبــر عنهــا
بأنــا والمعنــى بأنــت ،وهــي القــوة العاقلــة الناطقــة لهــا حافــظ تســتمد منــه،
نفســا واحــدة؛ ألنّهــا تعــدّ دت مراتبهــا.
وهــي التأييــدات العقليــة ،وهــي ليســت ً

وتبقــى النفــس الالهوتيــة (الملكوتيــة) فهــي ذات اللــه العليــا ،وهــي
ـم
التــي ذكرهــا المســيح عيســى بــن مريــم عليــه الســام فــي قولــه تعالــىَ ﴿ :ت ْع َلـ ُ
ِ
ِ
ـا ُم ا ْل ُغ ُيـ ِ
ـت َعـ َّ
ـك إِ َّنـ َ
ـم َمــا فِــي َن ْف ِسـ َ
ـوب﴾ ســورة
ـك َأ ْنـ َ
َمــا فــي َن ْفســي َو َل َأ ْع َلـ ُ
المائــدة.116:
لذلــك فـ ّ
نفســا واحــدة
ـإن النفــس عنــد الشــيخ األوحــد -كمــا أشــرنا -ليســت ً
تتر ّقــى مــن الجماديــة إلــى النباتيــة ،ومــن النباتيــة إلــى الحيوانيــة ،ومــن
الحيوانيــة إلــى الناطقــة ،ومــن الناطقــة إلــى اإللهيــة ،بــل يؤ ّكــد تعــدّ د النفــس
بوضــوح تــام« :وأ ّمــا ّ
أن النفــس متعــدّ دة أم ال ،فهــذا تقدّ مــت اإلشــارة إليــه بأنّهــا
متعــدّ دة ،وأنّهــا ليســت بواحــدة تتر ّقــى مــن أســفل إلــى أعلــى ،بــل ّ
كل واحــدة
فــي مرتبتهــا غيــر األخــرى ،نعــم؛ إذا كملــت الســفلى ظهــرت لهــا العليــا
ذرات
وتع ّلقــت بهــا ،علــى مــا أشــرنا إليــه علــى ترتيــب ذكرهــا ،ال غيــر لترتيــب ّ
الوجــود علــى المقتضــى الطبيعــي».)1(32
وإذا كانــت النفــس متعــدّ دة ،فهــل ّ
كل واحــدة مــن النفــوس المذكــورة
قبــل إيجــاد البــدن موجــودة وشــاعرة بنفســها؟ أم حادثــة بحــدوث األبــدان،
مثــل الســكر فــي قصبــه ،ونــور الشــجر فــي شــجره؟ أو هنــاك فــرق بيــن النفــس
 )1( - 32رسائل احلكمة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان1410،1990 ،م،
ص.88
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الناطقــة وغيرهــا مــن النفــوس؟
يجيــب الشــيخ األوحــدّ :
«إن النفــوس إذا نســبتها إلــى األبــدان فــي التقــدّ م
ّ
والتأخــر كان لهــا الحكمــان؛ أل ّنــك إن أردت تقدّ مهــا زما ًنــا؛ فاألبــدان متقدّ مــة
زما ًنــا علــى النفــوس؛ ّ
ألن النطــف تنــزل مــن شــجرة المــزن ،...فــإذا انتقلــت
النطفــة مــن رتبــة إلــى أعلــى منهــا قربــت النفــس بجهــة تع ّلقهــا مــن الجســم،
حتــى تتــم خلقتــه فتظهــر فيــه بإحساســها وشــعورها ،وذلــك كالحــاوة فــي
ـدرج ،حتــى يتــم
قصــب الســكر ،والدهــن فــي لـ ّ
ـب اللــوز فإنّهمــا يظهــران بالتـ ّ
إيناعــه ،فيكــون معنــى تقــدّ م الجســم عليهــا فــي الزمــان وجــوده قبــل ظهورهــا
بإحساســها وشــعورها ،وإن أردت تقدّ مهــا الذاتــي فــي الدهــر؛ فالنفــوس قبــل
األبــدان؛ ألنّهــا حيــث وجــدت فهــي قبــل األجســام».)1(33
وفيمــا أهمــل العديــد مــن الفالســفة الخــوض فــي تعــدّ د النفــوس
ـكل نفـ ٍ
ـإن الشــيخ األوحــد تن ّبــه إلــى هــذا الجانــب ،فـ ّ
ووحدتهــا ،فـ ّ
ـس ال تتر ّقــى
مــن أســفل إلــى أعلــى ،بــل ّ
كل واحــدة فــي مرتبتهــا غيــر األخــرىّ ،
وأن النفــس
ال تتصــل بالبــدن إالّ بعــد أن يكــون لــه الصالحيــة واالســتعداد التــام لقبــول
النفــس ،وهــذا يعنــي ّ
أن الجمــادات والنباتــات والحيوانــات غيــر صالحــة لتق ّبل
ٍ
ـخص ال يصلــح ّ
اإلنســانية ،كمــا ّ
نفســا أخــرى غيــر نفســه
أن بــدن شـ
ألن يتق ّبــل ً
المختصــة بــه ،وال تنفــك عنــه بحــال ،وإالّ لــزم تخ ّلــف المعلــول عــن ع ّلتــه،
وإذا كانــت نفــس ال تقبــل أن تنتقــل إلــى بـ ٍ
ـدن غيــر بدنهــا؛ فــا يشــترك بدنــان
فــي نفــس واحــدة ،وال تقســمان فــي بــدن واحــدة.
ويقــرر الشــيخ األوحــد اإلشــكالية الســابقة حــول حــدوث النفــس
ّ
وقدمهــا بمنطــق فلســفي لــم يســبقه إليــه أحــدّ :
إن النفــوس قبــل األجســام
فــي الدهــر ،فحدوثهــا الزمانــي وشــعورها وإحساســها بعــد وجــود األبــدان،
ووجودهــا الدهــري وشــعورها وإحساســها قبــل األبــدان.
ولكن :ما هو مصير النفس عند الشيخ األوحد؟
 )1( - 33رسائل احلكمة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان1410،1990 ،م،
ص.89-88
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لقــد أجــاب الشــيخ األوحــد -كعادتــه -بشـ ٍ
ـيء مــن التفصيــل والتجديد
حيــال مصيــر النفــس ،وفـ ّـرق بيــن النفــوس الثــاث« :النفــس الحيوانيــة ،والتــي
قبلهــا هــي النباتيــة ،وهمــا إذا فارقتــا بســبب تح ّلــل آالتهمــا؛ عادتــا إلــى مــا
منــه ُب ِدئتــا عــود ممازجــة ال عــودة مجــاورة؛ ّ
ألن النباتيــة تعــود إلــى الطبائــع
األربــع ،ومــا فيهــا مــن آثــار الشــعور واإلحســاس واالختيــار تعــود إلــى النفوس
الحيوانيــة وتلحــق بهــا؛ ألنّهــا آثارهــا ،كمــا يلحــق نــور الشــمس المنبســط علــى
األرض بالشــمس إذا غربــت ،والحيوانيــة تعــود إلــى نفــوس األفــاك؛ ألنّهــا
آثارهــا كذلــك».)1(34
أ ّمــا النفــس الناطقــة القدســية ،فيــرى الشــيخ األوحــد مصيرهــا مختل ًفــا
عــن النفــس النباتيــة والحيوانيــة« :وهــذه إذا فارقــت؛ عــادت إلــى مــا منــه ُب ِدئت
عــود مجـ ٍ
ـاورة ال عــود ممازجــة؛ ألنّهــا خلقــت للبقــاء ،فمــا فقــدت نفســها ،وال
تفقــد نفســها أبــدً ا».)2(35
ونفهــم مــن هــذا التفصيــل الدقيــق لمصيــر النفس عنــد الشــيخ األوحد،
ّ
أن النفــس النباتيــة والحيوانيــة تفنــى ،أ ّمــا النفــس الناطقــة فهــي تبقــى ،ولع ّلنــا
نؤ ّكــد هنــا ّ
أن النفــس الناطقــة هــي النفــس اإلنســانية التــي اتفــق معظم الفالســفة
علــى أنّهــا خالــدة بعــد فنــاء البــدن ،واسـ ّ
ـتدل الفالســفة علــى بقــاء النفــس ألنّها
جوهــر بســيط قائــم بذاتــه ،فــا أجــزاء لهــا كــي تفســد باالنحــال ،وال هــي
قائمــة بغيرهــا وعارضــة عليــه كــي تنعــدم بانعدامــه ،وعليــه فــا تكــون قابلــة
للفســاد والفنــاء بحـ ٍ
ـال مــن األحــوال.)1(36
ويــرى البعــض ّ
المجــرد مــن المــادة ذاتًــا
أن النفــس هــي الجوهــر
ّ
المتع ّلــق فعـاً ،فالنفــس اإلنســانية العاقلــة مجـ ّـردة مــن المــادة ،وهــي جوهــر؛
لكونهــا صــورة لنــوع جوهــري ،وصــورة الجوهــر جوهــر.)2(37
 )1( - 34رسائل احلكمة ،أمحد بن زين الدين األحسائي ،دار العلوم ،بريوت ،لبنان1410،1990 ،م،
ص.85
 )2( - 35املرجع السابق ،ص.86
 )1( - 36معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م ،ص.75
 )2( - 37بداية احلكمة ،حممد حسني الطباطبائي ،ص.102
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مفصـ ً
ا فــي كتابنــا
ومــن خــال االســتعراض الســابق ،والــذي أوردنــاه ّ
(آخــر الفالســفة ،ص )135 -120يمكــن أن نصــل إلــى مفهــوم النفــس عنــد
مرجعنــا أبــي خمســين ،والتــي تعـ ّـرض لهــا فــي العديــد مــن كتبــه ،كمــا فــي
(الرســالة الخرســانية) و (مفاتيــح األنــوار) وغيرهمــا.
ويمكــن إدراك البعــد المعرفــي ،والعمــق الحكمــي حيــن مراجعــة معنى
النفــس عنــد مرجعنــا أبــي خمســين فــي العديــد مــن مصنّفاتــه ،أو كمــا شــرحها
وفصلهــا فــي رســالته الخرســانية ،حيــث أشــار إلــى تعــدّ د إطالقــات النفــس
ّ
الشــراح ،وعــدّ د منهــا أربعــة عشــر إطال ًقــا :الشــخص بتمامــه ،الفــؤاد،
عنــد
ّ
النفــس الناطقــة القدســية ،العقــل ،النفــس الحقيقيــة ،الحيوانيــة ،النباتيــة،
اللوامــة ،الملهمــة ،المطمئنــة ،الراضيــة المرضيــة ،والكاملــة.
األ ّمــارة بالســوءّ ،
وتلــك اإلطالقــات للنفــس اســتمدّ ها مرجعنــا أبــو خمســين مــن القــرآن
الكريــم ،وروايــات آل البيــت عليهــم الســام ،كمــا ّ
أن تلــك اإلطالقــات ،تد ّلــل
علــى اإلضافــات الحكميــة لمرجعنــا أبــي خمســين ،فالشــيخ أخــذ عــن علمــاء
مدرســة آل البيــت الحكميــة العديــد مــن األســس والمفاهيــم الحكميــة،
ووضــح ،وحــاور الفالســفة اآلخرين،
وأضــاف عليهــا ،وشــرح البعــض اآلخــرّ ،
وأشــكل عليهــم ،ونقــض أدلتهــم التــي ال تتوافــق مــع حكمــة مدرســة آل البيــت
الحكميــة.

فعندمــا تعـ ّـرض الشــيخ أبــو خمســين للنفــس الناطقــة ،ابتــدأ فــي بيــان
تنزلهــا ،أي ّ
بتنــزل النفــس مــن عوالــم الموجــودات إلــى
أن حكمتــه ابتــدأت ّ
ّ
عالــم الماديــات ،وتع ّلقهــا بالثقيــل فــي عالــم الماديــات ،وشــرح كيــف تع ّلقــت
النفــس بالثقيــل مــن ناحيــة الكــم ،والكيــف ،والجهــة ،والرتبــة ،والزمــان،
والمــكان ،وهــو معنــى تع ّلقهــا.
وللشــيخ أبــي خمســين إضافــة هامــة حيــن يشــرح معنــى تنــازالت
النفــس وتع ّلقهــا بالثقيــل ،فالنفــس الناطقــة القدســية ّأول تع ّلقهــا بالعقــل ،وهــو
ّأول ملــك مــن الروحانييــن.
أ ّمــا تنـ ّـزل العقــل إلــى النفــس الناطقــة فهــو عنــد أبــي خمســين مــادة
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وصــورة ،العقــل هــو المــادة ،والصــورة هــي النفــس الناطقــة ،فالعقــل لــه رتبــة
اإلجمــال ،أ ّمــا رتبــة التفصيــل فهــي للنفــس ،واألرواح مغايــرة للعقــل والنفــس
تــم اإلنســان الغيبــي الباطنــي ،وبهــذا
فــي اإلجمــال والتفصيــل ،عندهــا ّ
الوضــوح ،والشــرح يخالــف الفلســفة المتعاليــة« :لــه مرتبــة إجمــال فــي باقــي
تنزالتــه فيــه علــى ســبيل اإلجمــال مذكــورة معنًــى ،وليــس بســي ًطا كمــا ذهبــت
ّ
إليــه طائفــة مــن الحكمــاء ،مثــل :مـ ّ
ا صــدرا الشــيرازي ،حيــث قــال :إنّه بســيط
الحقيقــة ّ
كل األشــياء؛ أل ّنــه مبــدأ التمييــز ،وهــو ال يحصــل إالّ بالحــدود ،يعنــي
ألن المناســبة بيــن المـ ِ
كونــه محــدو ًدا بهــا لمــكان التم ّيــزات المحــدودة؛ ّ
ـدرك
ـدرك».)1(38
ـدرك واجبــة ،فــإذا لــم يكــن محــدو ًدا لــم يـ َ
والمـ َ
ويفســر الشــيخ أبــو خمســين بشــكل دقيــق ،إجمــال العقــل وتفصيــل
ّ
تنزلــت الطبيعــة إلــى رتبــة المــادة ،طالمــا هــي مظهــر الرقائــق،
النفــس ،وكيــف ّ
وعنــده ّ
تنزلــت إلــى رتبــة المثــال ،وهــو مظهــر النفــس ،حينهــا
أن المــادة ّ
وجــد اإلنســان الظاهــري ،باقتــران الطبيعــة بالمــادة ،وباقترانهمــا -أي الطبيعــة
والمــادة -كان المثــال ،عكــس اإلنســان الباطنــي الــذي حصــل مــن اقتــران
العقــل بالرقائــق والنفــوس.

وال بــدّ مــن اإلشــارة إلــى ّ
أن أبــا خمســين يعنــي بالغيبــي المعنــوي،
أيضــا -يخالــف الحكمــاء الســابقين« :فــإذا عرفــت هــذا القــدر مــنوهــو هنــا ً
الــكالم فــي هــذا المقــام ،فاعلــم أ ّنــه ليــس تنـ ّـزل النفــس فــي هــذه األطــوار
تنــزل ع ّليــة ومعلوليــة  ،وال هبوطهــا فــي هــذه الشــؤونات هبــوط أثريــة وال
ّ
مؤ ّثريــة ،كمــا ذهــب إليــه بعــض الحكمــاء ّ
بــأن هــذه الشــؤونات ك ّلهــا آثــار
أن التفصيــل ليــس أثـ ًـرا لإلجمــال ،بــل هــو رتبــة ثانيــة لــه ،وإالّ
تلــك؛ لثبــوت ّ
يلــزم أن يكــون الشــيء المر ّكــب منهمــا مرك ًبــا مــن كونــه أثـ ًـرا ومؤ ّثـ ًـرا ،وهــذا
خلــف».)1(39
 )1( - 38مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ص.34
 )1( - 39مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
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ويذهــب مرجعنــا أبــو خمســين إلــى ّ
أن اإلنســان قــد حصلــت لــه فــي
تنزالتــه القشــرية واألثريــة أطــوار عديــدة ،وثبتــت لــه عــدّ ة مــن النفــوس،
ّ
نفســا واحــدة فقــط ،ويــورد العديــد مــن األد ّلــة والبراهيــن علــى هــذا
وليســت ً
الــرأي ،فهنــاك النفــس الملكوتيــة اإللهيــة ،والناطقــة القدســية ،والحيوانيــة،
والنباتيــة ،كمــا ب ّينهــا اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام فــي حديثــة
ٍ
ّ
لكميــل بــن زيــاد النخعــي ،بــل ّ
نفــس مــن هــذه األنفــس قــوى
لــكل
إن
وخاصيتــان ،وب ّيــن أبــو خمســين ّ
أن هنــاك أســبا ًبا ،تجعــل مــن النفــس تكــره
مفارقــة األبــدان« :تكــره مفارقــة األجســام؛ لنســيانها الوطــن الحقيقــي ،ومنزلها
األصلــي ،وال تذكــر ذلــك الوطــن إالّ بعــد تصفيتهــا عــن هــذه العــوارض،
وتخ ّلصهــا عــن هــذه العالئــق الدنيويــة الدنيــة ،ولهــذا قــال أميــر المؤمنيــن
عليــه الســام« :خلــق اإلنســان ذا نفــس ناطقــةْ ،
إن زكّاهــا بالعلــم والعمــل فقــد
شــابهت جواهــر أوائــل عللهــا ،وإذا اعتــدل مزاجهــا وفارقــت األضــداد فقــد
شــارك بهــا الســبع الشــداد» ،يعنــي :أنّهــا تشــابهها فــي تأثيراتهــا وفعاليتهــا،
إن المــراد مــن الســبع الشــداد هــو األفــاك ،يعنــي :كمــا ّ
وقيــلّ :
أن األفــاك
تؤ ّثــر فــي األرض بحركتهــا ،وتنمــو األرض ببركتهــا ،ولوالهــا لبطلــت جميــع
األجســام الســفلية ،كذلــك النفــس الناطقــة تفعــل فــي األشــياء ،وتؤ ّثــر فيهــا،
وتنفعــل لهــا ،ولوالهــا لبطلــت جميــع األبــدان ،وقيــلّ :
إن المــراد مــن الســبع
الشــداد هــو الســبع المثانــي التــي بهــا فتــح اللــه الوجــود ،يعنــي :كمــا ّ
أن جميــع
الكائنــات خضعــت وذ ّلــت لهــاّ ،
وأن جميــع الســواكن والمتحـ ّـركات ســكنت
وتحركــت بهــا ،كذلــك النفــس الناطقــة إذا زكّيــت بالعلــم والعمــل -حتــى
ّ
40
تكــون مشــابهة لهــا -تفعــل فعلهــا» (. )1
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الوالدة المباركة:

لــم تكــن (شــيراز) تلــك المدينــة الفارســية الغافيــة عنــد أرجــل الخليــج
تعلــم بأنّهــا حينمــا أنجبــت الطفــل (محمــدً ا أبــا خمســين) فــي عــام 1210هـــ
أ ّنــه ســيضحي مرجــع الشــيعة الكبيــر فــي معظــم بلــدان الخليــج ،ولــم تكــن
شــيراز تــدرك ّ
أن ذلــك الطفــل ليــس إالّ (بحــر اللــه المحيــط) ،ولــو علمــت
شــيراز تلــك البلــدة الصغيــرة بخطــر الطفــل الصغيــر الــذي احتضنتــه فــي أيامــه
األولــى لتاهــت بــه فخـ ًـرا علــى ّ
كل بلــدات الخليــج قاطبــة.

لقــد ولــد الشــيخ محمــد أبــو خمســين بعيــدً ا عــن موطــن اآلبــاء
واألجــداد -األحســاء-؛ حيــث ولــد فــي شــيراز بإيــران مــن أ ّم علويــة ،ومــذ
أبصــرت عينــاه النــور أبصــرت طــرق شــيراز وأزقتهــا ،وقرعــت أذنيــه الصلوات
علــى محمــد وآل محمــد ،تر ّددهــا أ ّمــه العلويــة ،إالّ ّ
أن المعوقــات والظــروف
منعــت الســ ّيدة العلويــة مــن المجــيء إلــى األحســاء برفقــة زوجهــا الشــيخ
ٍ
ـوي
حســين؛ فبقــي الطفــل الصغيــر مــع أ ّمــه فــي شــيراز ،وترعــرع فــي بيــت علـ ٍّ
طاهــر وبيــت ســيادة ،حيــث وجــد العطــف والحنــان والرعايــة واالهتمــام ،بــل
وأخــذ الصغيــر نصيبــه مــن التعليــم ،فحفــظ القــرآن الكريــم ،وتع ّلــم العربيــة
مــن مع ّلــم عربــي ،هــذا االهتمــام الــذي أولتــه لــه أمــه فــي صغــره -بتوجيـ ٍ
ـه
ّ
مــن والــده الشــيخ حســين -كان لــه أكبــر األثــر فــي تكويــن نفسـ ّية هــذا الطفــل
ّ
وكأن القــدر يه ّيئــه ويدّ خــره لقيــادة المســلمين فــي معظــم بلــدات
الصغيــر،
الخليــج.)1(1
ولــم تمـ ِ
ـض ســوى ســنوات عشــر ،حتــى ته ّيــأ الصبــي الصغيــر للعــودة
ألرض الوطــن وللديــار ،بعــد أن احتجــز فــي داخلــه ّ
كل ذلــك الشــوق الكبيــر؛
لرؤيــة األب واألهــل واألقــارب ،وبالفعــل وطئــت قدمــاه أرض األحســاء عــام
1220هـــ ،ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتــه ،وليكتــب بحــروف مــن نــور ّ
كل
صفحــات حياتــه القادمــة ،حيــث عــاش فــي كنــف والــده ،بيــت العلــم والتقوى
والــورع ،كمــا أ ّنــه بيــت ديــن ووجاهــة.
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وفــي كنــف الوالــد عــرف مــن جديــد طعــم عنايــة ورعايــة األب ،الــذي
حــرص علــى تحفيظــه القــرآن الكريــم ،وتفســيره ،وتوجيهــه ،ورعايتــه ،ولقــد
توســم فيــه مالمــح النبــوغ والــذكاء ،وشــغفه بالعلــم ،فعكــف علــى تدريســه
ّ
وتوفيــر المعلميــن لــه ،إالّ ّ
أن الصبــي الــذي فــارق شــيراز متشــو ًقا لألحســاء،
كل ليلـ ٍ
ح ـن مــن جديـ ٍ
ـد أل ّمــه ولمســقط رأســه شــيراز؛ فبــات يناجــي أ ّمــه ّ
ـة،
ّ
معلــ ً
ــرا نفســه إلــى الســفر هنــاك فــي يــوم
ا النفــس لرؤيتهــا ســري ًعا ،ومص ّب ً
ـزود مــن
مــن األيــام ،حتــى تم ّكــن يو ًمــا مــن الســفر إلــى أ ّمــه فــي شــيراز ،ويتـ ّ
عطفهــا وحنانهــا.

العودة للجذور:

عــاد الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين إلــى موطــن األجــداد
واآلبــاء ،فهــو ينتمــي إلــى أســرة كبيــرة وعريقــة مــن أشــهر أســر األحســاء
فــي تاريخهــا المعاصــر ،أال وهــي أســرة آل أبــي خمســين ،األســرة التــي ذاع
صيتهــا وشــهرتها؛ بســبب كثــرة العلمــاء والفضــاء فيهــا ،وهــذه األســرة -فــي
المتفرعــة مــن بنــي وداعــة،
األصــل -تنتمــي بدورهــا إلــى قبيلــة الخماســين
ّ
التــي اتخــذت مــن وادي الدواســر موطنًــا لهــا ،وفــي مدينــة الهفــوف اتخــذت
ـما لهــا (الخماســين)ّ ،
وكل مــن ينتســب إلــى هــذه األســرة فهــو
مــن اســمهم اسـ ً
(خماســيني ،ودعانــي ،دوســري) ،ومعــروف ّ
أن بنــي وداعــة ينتمون إلــى همدان
القبيلــة اليمنيــة المشــهورة التــي تشــتهر بوالئهــا لإلمــام علــي بــن أبــي طالــب
ولالئمــة مــن بعــده عليهــم الســام أجمعيــن .وهمــدان تنتمــي إلــى قحطــان بــن
يعــرب الــذي يرجــع نســبه إلــى نبــي اللــه هــود عليــه الســام.)1(2
ومــع مــرور الزمــن ولصعوبــة التل ّفــظ باســم (الخماســين) فــي اللهجــة
األحســائية؛ ُخ ِّفــف إلــى (آل أبــي خمســين) أو (أبــي خمســين) ،فــكان لهــذه
مشــرف فــي تاريــخ األحســاء جعلهــا فــي مقدّ مــة المجتمــع،
العائلــة دور
ّ
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وعلــى الخصــوص فــي الجانــب العلمــي الدينــي؛ حيــث تم ّيــزت هــذه األســرة
بإنجــاب العديــد مــن العلمــاء والوجهــاء ،)1(3ورغــم ذلــك فحقيقــة مجــد
األســرة يبــدأ ويســمو بمرجعنــا الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين ،أبــرز
أعــام مدرســة آل البيــت الحكميــة التــي تز ّعمهــا الشــيخ األوحــد.

ٍ
ٍ
ّ
وشــوق إلــى أرض
لهفــة
بــكل
وعنــد عــودة الصبــي إلــى األحســاء
األجــداد ،أقبــل يلثــم يــدي والــده ،وأقبــل علــى الــدرس والمطالعــة وطلــب
العلــم ،فتتلمــذ علــى يــدي والــده وعلــى بعــض مشــايخ األحســاء المعروفيــن
فــي ذلــك العصــر ،مــن أمثــال :الشــيخ أحمــد الصفــار ،فأنهــى المقدّ مــات مــن
ٍ
ٍ
ٍ
وبالغــة ومنطــق ،ومــا إن شــارف الشــاب األحســائي محمــد
وصــرف
نحــو
أبــو خمســين علــى العشــرين مــن عمــره حتــى قطــع شــو ًطا بعيــدً ا فــي العلــوم
الدينيــة والفقــه واألصــول والعربيــة ،وحينمــا تمنّــى عليــه أبــوه الشــيخ حســين
أن يواصــل طلــب العلــم الشــرعي بشــدّ الرحــال إلــى عاصمــة العلــم (النجــف
األشــرف) لبلــوغ االجتهــاد ،ارتــأى هــو أن يتر ّيــث قلي ـ ً
ا حتــى يكمــل نصــف
دينــه ،وشــرع الشــيخ محمــد فــي ترتيــب أمــوره الحياتيــة ،مف ّكـ ًـرا فــي حــال
وطنــه الــذي تتقاذفــه التيــارات السياســية واالجتماعيــة ،ويعيــش فــي تخ ّب ًطــا
إدار ًيــا تحــت حكــم أمــراء الخوالــد؛ حيــث لــم يكونــوا قادريــن علــى ضبــط
الحالــة المعيشــية واالجتماعيــة واإلداريــة فــي األحســاء.
ـرت
كانــت األوضــاع فــي تلــك األيــام ال تدعــو إلــى االطمئنــان ،وكثـ ْ
غــارات القبائــل مــن العجمــان وغيرهــا ،مثــل :بنــي مـ ّـرة التــي تعتــدي علــى
ٍ
حيــن آلخــر ،فيســلبون الفالحيــن
أهالــي األحســاء بســطوها المســ ّلح مــن
أرزاقهــم مــن محاصيــل الغــال الزراعيــة ،وينهبــون الفقــراء ممتلكاتهــم،
ولــم يكــن ذلــك يرضــي أهــل األحســاء ،وخاصــة مــن ذوي الضمائــر الح ّيــة
والنفــوس الش ـ ّفافة ،وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد أبــو خمســين ،وهــو األمــر
ّ
ويتأخــر فــي مشــروعه الدراســي
الــذي جعــل مــن الشــيخ محمــد ينتظــر،
بســبب ســوء األوضــاع فــي منطقــة األحســاء ،فكيــف ينصــرف إلــى طلــب
 )1( - 3انظر( :كتاب الشيخ باقر أبو مخسني علم وعطاء وأدب) ،حممد عيل احلرز ،دار اخلليج العريب
للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ1999/م ،ص.22
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العلــم ،واألحســاء تتعـ ّـرض للســلب والنهــب والســطو مــن حيـ ٍ
ـن آلخــر ،فــكان
يتحـ ّـرق ليعمــل شــي ًئا تجــاه تلــك الغــارات الهمجيــة ،ومــن جهــة أخــرى كانــت
ظــروف والــده الشــيخ حســين الماديــة صعبــة جــدً ا ،ووالــده الشــيخ حســين هــو
كبيــر عائلــة آل أبــي خمســين ،ومنزلــه مفتــوح للفقــراء والجرحــى والمرضــى
وللضيــوف مــن ّ
كل مــكان ،فلــم يكــن يرغــب أن يزيــد علــى أعبــاء أبيــه أعبــا ًء
بســفره لتحصيــل العلــم الشــرعي ،إضافــة إلــى عــبء عائلتــه ،ســواء تركهــا فــي
األحســاء ،أو أخذهــا معــه.
وبنــا ًء علــى العــوز والحاجــة التــي كان الشــيخ يمـ ّـر بهــا ،ورغبــة منــه
فــي مــدِّ يــد العــون إلــى والــده؛ فقــد عمــل فــي مجــال العمــل الزراعــي ،وكان
النجــاح حليــف الشــيخ فــي ّ
ـو
كل مجــاالت العمــل التــي طرقهــا؛ لجدّ يتــه وعلـ ّ
همتــه ،وكان لقــب (الشــيخ) مالز ًمــا للشــيخ محمــد قبــل أن يضــع العمامــة،
ّ
وفــي الميــدان الزراعــي اشــتغل فــي مــزارع والــده ،وعمــل بيديــه الشــريفتين،
يوجــه الفالحيــن ّ
كل صبــاح إلــى اإلتقــان فــي العمــل ،وجــدد في أســاليب
وكان ّ
متطــورة لتخزيــن التمــور ،وذلــك حينمــا قــام
الزراعــة ،بــل ابتكــر طريقــة
ّ
بتصميــم (الجنــدوج) وهــو عبــارة عــن غرفــة تخزيــن صغيــرة ،تتميــز بنظافــة
األرض وإحــكام الســقف ،بحيــث ال يتسـ ّـرب إلــى مــا فيهــا المطــر وال يطالــه
ـف علــى أرضــه جريــد النخــل ليش ـكّل قاعــد ًة خشــبية
التــراب والغبــار ،ويصـ ّ
مس ـ ّطحة ،ويوضــع عليهــا التمــر فتفصلــه عــن األرض وتعزلــه عــن الرطوبــة،
والتمــر فــي األســاس يكــون معبــأ فــي أكيــاس مــن ســعف النخيــل ،وفيمــا
بعــد عندمــا ظهــر اإلســمنت صــارت األرض تغ ّطــى بــه؛ ليســتفاد مــن جميــع
الدبــس المنصهــر بفعــل الضغــط والحــرارة مــن أكيــاس التمــر المعروفــة باســم
(القــال) أو (المحاصــن) ،وبهــذه الطريقــة الســهلة أمكــن تخزيــن التمــر لمــدة
ـري
وممــا يعــزى إليــه ً
أيضــا العمــل علــى تنظيــم وتطويــر آليــة الـ ّ
ســنة وأكثــرّ ،
مــن (عيــن الخــدود).
أ ّمــا عملــه فــي مجــال خياطــة المشــالح (البشــوت) )1(4فقــد أقــام
الشــيخ مشـ ً
ـم العديــد
ـغل أو
ـمى فــي ذلــك الوقــت ،ضـ ّ
مجلســا كمــا كان يسـ ّ
ً
 )1( - 4البشوت :العباءات الرجالية التي يتز ّيا هبا أبناء اخلليج واجلزيرة العربية.
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المعــزب
مــن العامليــن المهــرة الفنّييــن (المخايطــة) ،وكان الشــيخ هــو
ّ
العمــال) ،كمــا كان يعمــل بيديــه إلجادتــه هــذه الصنعــة التــي أضــاف
(رئيــس ّ
إليهــا الكثيــر مــن إبداعاتــه ،فقــد الحــظ الشــيخ ّ
المذهــب
أن خيــوط القصــب
ّ
(الــزري) خــال التطريــز ال تــكاد تغ ّطــي األرضيــة الداكنــة للعبــاءة ممــا يعيــب
تتضمــن وضــع بطانــة
التطريــز المعــروف باســم (الكرمــك)؛ فابتكــر طريقــة
ّ
صفــراء مــكان القصــب قبــل البــدء بالتطريــز؛ ليخفــي لــون األرضيــة الداكــن
تما ًمــا ،وأضفــى ذلــك علــى (الكرمــك) مزيــدً ا مــن اللمعــان والبريــق.
ويتّضــح لنــا مــن خــال ســيرة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين
تمتعــه بالــذكاء واإلبــداع فــي ّ
كل عمــل يقــوم بــه منــذ بدايــات صبــاه وشــبابه،
وكان قــدّ س سـ ّـره يتم ّيــز بالطمــوح والتفــوق.)1(5

بداية االنطالق:

هنــاك شــخصيتان متناقضتــان :شــخصية قنوعــة فــي طموحهــا ،وقاصرة
الهمــة،
فــي تفكيرهــا ،تميــل لالنطــواء واالنعــزال ،وشــخصية أخــرى عاليــة ّ
ضــم بيــن
تطــاول بطموحهــا أعالــي الســماء ،والشــيخ محمــد أبــو خمســين
ّ
جوانحــه تلــك الشــخصية الطموحــة ،عاليــة الهمــة والعزيمــة؛ حيــث لــم تقبــل
ـف إلــى جانــب النجــوم.
شــخصيته إال أن تصـ ّ
وصحيــح ّ
أن الشــيخ أبــا خمســين انتظــر إلــى أن وصــل سـ ّن الخامســة
والثالثيــن مــن العمــر ،وهــو يعمــل فــي الفالحــة معينًــا لوالــده ،مقدِّ ًمــا واجــب
إعالتــه ألســرته علــى االنصــراف مــن جديــد للســفر ،وطلــب العلــوم الشــرعية،
إالّ ّ
أن هــذا االنتظــار لــم يطــل أكثــر مــن ذلــك ،وكان للحادثــة التــي جــرت بينــه
وبيــن أحــد أصحابــه مــن المشــايخ -بمحضــر والــده -أثرهــا الكبيــر ،عندمــا
بــادره صاحبــه بمســألة شــرعية فارتــج عليــه الجــواب ،وغابــت عنــه المســألة،
 )1( - 5يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.65
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فألقــى عليــه مســألة ثانيــة ،وثالثــة ،وعجــز الشــيخ عــن اإلجابــة عــن جميعهــا،
وغــاص فــي ثــوب الخجــل ،إالّ أ ّنــه شــعر مــن جديــد بأهميــة العــودة للدراســة
والتحصيــل العلمــي؛ حتــى ال تمـ ّـر الحيــاة عليــه ســري ًعا مــن دون علــم ،فالحيــاة
مــن دون علـ ٍم مــوت حقيقــي.
وشــعر الشــيخ محمــد أنّــه لــو كان مجتهــدً ا الســتطاع أن يســتن ّبط
ٍ
مســألة باألدلــة الشــرعية ،حســب القواعــد األصوليــة المتّبعــة فــي
أي
حكــم ّ
أي مســألة.
االســتنباط ،ولمــا اســتعصت عليــه ّ

ّ
همــة عاليــة
وألن شــخصية الشــيخ -كمــا ذكرنــا ســال ًفا -كانــت ذات ّ
قــرر فــي لحظــة حاســمة أن يعــود لســيرته األولــى،
وعزيمــة صادقــة؛ فقــد ّ
ويواصــل تحصيلــه العلمــي؛ حتــى ينــال المرتبــة العلميــة العاليــة ،ويح ّقــق
أمنيــة والــده الغاليــة فــي نيــل مرتبــة االجتهــاد ،فص ّفــى أعمالــه فــي البســاتين
متوج ًهــا إلــى النجــف األشــرف.
والخياطــة ،وعقــد عزمــه وحــزم أمتعتــه
ّ
وصــل الشــيخ محمــد إلــى النجــف األشــرف عــام 1245هـــ ،وهــي
مدينــة العلــم والعلمــاء ،وعاصمــة الفقــه الشــيعي لقــرون عديــدة ،ومــذ وطئــت
رجــاه أرض النجــف األشــرف ازدادت د ّقــات قلبــه هيبـ ًة وح ًبــا لهــذه المدينــة،
فبــدأ بالبحــث عــن معــارف أبيــه ،وعــن طلبــة العلــم والمشــايخ األحســائيين؛
التعــرف والمشــاورة علــى
يستشــيرهم فــي كيفيــة البــدء فــي درســه ،وبعــد
ّ
حلقــات الــدرس هنــاك؛ اختــار بحــوث كبــار علمــاء الطائفــة فــي ذلــك الوقت؛
فحضــر درس آيــة اللــه الشــيخ علــي كاشــف الغطــاء ،ودرس عنــد غيــره مــن
أيضــا.
علمــاء النجــف الكبــار ً

توجــه إلى
وبعــد أن بلــغ الشــيخ أبــو خمســين مســتوى معينًــا مــن العلــم ّ
مدينــة كربــاء ،فحضــر عنــد العديــد مــن األعــام هنــاك ،يقــول الشــيخ كاظــم
«توجه
الصحــاف فــي مخطوطــة (تذكــرة األشــراف) عــن شــيخنا أبــي خمســينّ :
إلــى النجــف األشــرف ،فجــدّ فــي دروســه علــى أيــدي فضالئهــا واألتقيــاء مــن
ً
محصــا ،ثــم ارتقــى للبحــث
علمائهــا ،حتــى أنهــى جميــع كتــب الســطوح
حاضــرا عنــد منابــر فقهــاء الديــن ،ومراجــع الشــرع المبيــن ،فأقــام
الخــارج
ً
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عندهــم مــدّ ة مــن الســنين حتــى قــارب مــدرك االجتهــاد وأشــرف علــى نيــل
توجــه مــن النجــف إلــى كربــاء ،فحضــر عنــد علمائهــا
الســعادة والمــراد ،ثــم ّ
األعــام ومراجعهــا حجــج اإلســام مــدة مــن الســنين واألعــام حتــى أدرك
االجتهــاد فاســتجاز منهــم ،فأجــازوه إجــازة درايــة واجتهــاد ال روايــة وإســناد».
ويبــدو ّ
أن رحلــة الشــيخ إلــى كربــاء المقدّ ســة لــم تكــن مباشــرة مــن
مدينــة النجــف األشــرف ،بــل كانــت بعــد رجوعــه إلــى األحســاء بإجــازة
االجتهــاد مــن مراجــع النجــف العظــام ،فبعــد أن مكــث فــي األحســاء فتــرة
شــدّ الرحــال إلــى كربــاء عــام 1252هـــ.
وينقــل لنــا الشــيخ موســى الهــادي حكايــة مؤثــرة عــن تواضــع الشــيخ
محمــد أبــي خمســين وورعــه واحترامــه ألبيــه ،فعندمــا رجــع إلــى األحســاء
اســتقبله الوالــد واألهــل واألقــارب ،وظــ َّن والــده ّ
أن الســنوات الســبع التــي
قضاهــا الشــيخ فــي النجــف لــم تكــن كافيــة لنيلــه إجــازة االجتهــاد ،ولتواضعــه
حرصــا علــى مقــام أبيــه وكذلــك لشــعوره
الشــديد لــم يخبــر أحــدً ا بهــذا األمــر،
ً
ففضــل الســكوت ،واســتأنف أعمالــه الســابقة مــن االعتناء بالبســاتين
بالخجــلّ ،
والــزرع ،إلــى أن زار األحســاء بعــد فتــرة مــن الزمــن أحــد مشــايخ القطيــف،
وهــو الشــيخ علــي بــن الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ حســين آل عبــد الجبــار؛
ليســتطلع أحــوال الشــيخ ،وليســأله عــن بعــض المســائل العلميــة ،فذهــب إلــى
مســجد الشــيخ فقابــل والــده الشــيخ حســين ،وســأل عــن الشــيخ محمــد فقالــوا
لــه :إ ّنــه بالبســتان ،حتــى انتهــى النهــار وأظلــم الليــل ،فســأل الشــيخ الزائــر مــر ًة
أخــرى عــن الشــيخ محمــد ،فأجابــه الوالــد ّ
أن الشــيخ محمــد عــاد مــن النخــل،
وســوف يأتــي بعــد أن يضــع األعــاف للــدواب ،فاســتنكر الضيــف الزائــر
ذلــك ،وكـ ّـرر ســؤاله ليتأ ّكــد ،فأعــادوا عليــه نفــس الجــواب ،فقــال فــي ذهــول:
تفضلتــم :أن الشــيخ محمــد العالــم المجتهــد هــو الــذي يضــع األعــاف
 هــل ّللدواب؟!
 الشيخ محمد مجتهد؟! -أجــل ،مجتهــدٌ ولديــه إجــازة مــن العالــم الكبيــر الشــيخ علــي كاشــف الغطاء،
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ومــع ذلــك هــو الــذي يعلــف الــدواب يــا شــيخ؟ إنّهــا كبيرة!
فلمــا ســمع والــده الشــيخ حســين بذلــك لطــم علــى رأســه ،وراح يؤ ّنــب نفســه
تــارةً ،وتــار ًة أخــرى يؤ ّنــب ابنــه الــذي أخفى هــذا األمــر عنهــم ،ويقــول متند ًما:

 مــاذا جــرى؟ ومــاذا دهانــي؟! اغفــر لــي يــا رب ،وســامحني! ،ســامحكـح أن تتركنــي فــي غفلــة عــن أمــر
اللــه يــا بنــي! أتريــد أن تحرقنــي بنــارك؟ أيصـ ّ
اجتهــادك؟!
وهــرع األب مســر ًعا إلــى ابنــه الشــيخ محمــد العالــم المجتهــد ،وقــد كبــر فــي
عينــه لفــرط تواضعــه وأدبــه وبـ ِّـره بوالــده ،وأخــذ يشــيد بخلقــه وأدبــه ،وفــي
اليــوم التالــي قــام الشــيخ حســين خطي ًبــا أمــام المصليــن فــي المســجد ،وأعلــن
عــن نبــأ بلــوغ ابنــه مرتبــه االجتهــاد ،وقدرتــه علــى التصــدّ ي ألمــور المرجعيــة
والقيــادة ،كمــا أعلــن رجوعــه شــخص ًيا البنــه الشــيخ محمــد فــي التقليــد.

ومنــذ ذلــك اليــوم أصبــح الشــيخ محمــد أبــو خمســين مرج ًعــا للتقليــد
فــي األحســاء ،ولــم يكتـ ِ
ـف بالمســتوى الــذي وصــل إليــه ،وإنّمــا ظ ّلــت نفســه
تتطلــع إلــى دور أكبــر ،ورغبـ ٍ
ـة فــي مــلء الفــراغ الــذي خ ّلفــه الشــيخ أحمــد بــن
وممــا شــجعه علــى ذلــك ّ
أن والــده الشــيخ حســين بــن
زيــن الديــن األحســائيّ ،
علــي أبــا خمســين شــخص ًيا ،وأهالــي األحســاء كانــوا متع ّطشــين ألفكار الشــيخ
األوحــد ،وال ســبيل إلــى ذلــك إالّ عــن طريــق النهــل مــن معينــه العــذب،
والــذي ال يوجــد إالّ حيــث مدرســته وكبــار تالمذتــه فــي كربــاء المقدّ ســة،
حيــث يقيــم تلميــذه الكبيــر الس ـ ّيد كاظــم الرشــتي ،فعــزم علــى شــدّ الرحــال
ـزود مــن معيــن مدرســة آل البيــت الحكميــة.)1(6
مــن جديــد إلــى كربــاء؛ ليتـ ّ

 )1( - 6يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.77-75
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أساتذته ومشايخه:

أوالً :والــده الشــيخ حســين بــن الشــيخ علــي آل أبــي خمســين (ت
1170هـــ) تقري ًبــا ،حيــث درس علــى يديــه المقدمــات فــي األحســاء ،بعــد
مجيئــه مــن شــيراز ،ويكــ ّن الشــيخ محمــد لوالــده الكثيــر مــن االحتــرام
والتقديــر ،حيــث يقــول عنــه فــي مفاتيــح األنــوار« :فخــري وعـ ّـزي وســندي
ومعتمــدي وشــيخي ،والــدي العزيــز».
ثان ًيــا :الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ محمــد بــن مــال اللــه الصفــار (ت
1267هـــ) ،وتل ّقــى الشــيخ محمــد دروســه الحوزيــة علــى يديــه فــي األحســاء
ويرجــح البعــض أ ّنــه
أيضــا ،ويعــدّ مــن أعــام القــرن الثالــث عشــري الهجــري،
ً
ّ
مــن تالمــذة الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،إالّ ّ
أن الشــيخ الصفــار
أسســها الشــيخ محمــد أبــو
أصبــح الح ًقــا أســتا ًذا فــي الحــوزة العلميــة التــي ّ
خمســين بعــد رجوعــه مــن العــراق.

ثال ًثــا :الشــيخ علــي بــن الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء (ت 1253هـــ)،
أســتاذ الشــيخ األنصــاري ،مــن أكابــر فقهــاء الشــيعة ومجتهديهــا ،ومــن أعــام
النجــف األشــرف ،وكان لــه بحــث الخــارج ،وشــيخنا الفاضــل أبــو خمســين
ممــن حضــر بحــث الخــارج لديــه ،وحصــل منــه علــى إجــازة درايــة باالجتهــاد.
ّ
راب ًعــا :الس ـ ّيد كاظــم بــن الس ـ ّيد قاســم الرشــتي (ت 1259هـــ) ،وهــو
أحــد أكابــر علمــاء كربــاء المقدّ ســة ،ومــن تالمــذة الشــيخ األوحــد رضــوان
اللــه عليــه ،درس الشــيخ أبــو خمســين علــى يديــه الحكمــة فــي كربــاء،
وأجــازه إجــازة معنعنــة بالروايــة والدرايــة.

خامســا :المـ ّ
ا حســين بــن مولــى قلــي الكنجــي التبريــزي ،مــن أعــام
ً
كربــاء ،ومــن العلمــاء المعروفيــن فيهــا ،لــه إجــازة فخمــة يعــرب فيهــا عــن
انطباعاتــه بعــد رؤيتــه لكتــاب الشــيخ أبــي خمســين مفاتيــح األنــوار ،وهــي
إجــازة باالجتهــاد والدرايــة.
سادســا :الميــرزا محمــد حســين التبريــزي ،المل ّقــب بمحيــط الكرماني،
ً
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مــن كبــار علمــاء الشــيعة ،حضــر عنــده شــيخنا أبــو خمســين للــدرس ،وأجــازه
إجــاز ًة يعتــرف فيهــا بأفضليــة الشــيخ ،وذلــك بعــد إجــازة السـ ّيد كاظــم الرشــتي
له .
ســاب ًعا :العالــم الكامــل حجــة اإلســام المــ ّ
ا أبــو تــراب القزوينــي،
مــن علمــاء كربــاء ،وكان الشــيخ يحضــر عنــده ســاعة بعــد الظهــر؛ للمباحثــة
فيمــا يطرحــه جنــاب الس ـ ّيد ،وكانــت تلــك المباحثــة للشــيخ بمثابــة الــدروس
التمهيديــة الســتيعاب أبحــاث الس ـ ّيد.

ثامنًــا :الحــاج الميــرزا حســن كوهــر (ت1266هـــ) ،وهــو من مشــاهير
علمــاء كربــاء ومدرســة آل البيــت الحكميــة ،درس الشــيخ محمــد أبو خمســين
علــى يديــه فــي كربــاء المقدّ ســة ،وأجــاز شــيخنا بعــد أن حضــر عنــده فــي عــام
1259ه ،كمــا ينقــل الشــيخ موســى الهــادي ،ولكــن لــم يثبــت حضــور الشــيخ
أبــي خمســين أ ًّيــا مــن دروس الميــرزا حســن كوهــر.)1(7
وقــد أضــاف الشــيخ موســى الهــادي كذلــك الميــرزا محمــد باقــر
اإلســكوئي (ت 1301هـــ) بأنّــه مــن أســاتذة الشــيخ محمــد أبــي خمســين
أيضــا ،ولكــن لــم يثبــت ّ
أن أبــا خمســين قــد حضــر أ ًّيــا مــن دروس اإلســكوئي،
ً
8
ونعتقــد أنّــه اشــتباه مــن المؤلــف (.)2

مالمح شخصيته:

أشــرنا فيمــا مضــى إلــى شــخصية الشــيخ محمــد أبــي خمســين
الهمــة ،ونؤكــد هنــا إلــى أنّــه امتلــك العديــد مــن مالمــح
الطموحــة العاليــة ّ
الشــخصيات العظيمــة ،ويذكــر الشــيخ موســى الهــادي فــي كتــاب (محــراب
الشــيخ أبــي خمســين) عــد ًدا مــن ســمات ومالمــح شــخصيته ،فالشــيخ جعــل
 )1( - 7يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.83
 )2( - 8املصدر السابق ،ص.84

135

مــن نفســه قــدوة وأســوة ،وقبلــة القاصديــن ،ومحــط األنظــار ،لمــا اتســم بــه
مــن صفــات وســجايا أصيلــة؛ فأح ّبــه قومــه لمــا لمســوه فيــه مــن اإلخــاص
والتقــوى والجــدّ  ،ومخافــة اللــه ســبحانه وتعالــى ،ومــن أهــم مالمح شــخصيته:

أوالً :الزهد والنصيحة.
ثان ًيا :التواضع الجم.

ثال ًثا :الجد والفاعلية.
راب ًعا :الجود والكرم.

خامسا :القدرة اإلدارية.
ً

سادسا :الروح االجتماعية.
ً

ساب ًعا :القدرة على صنع الكوادر.
ثامنًا :الشجاعة والكرم.

تاس ًعا :الفراسة.

عاشرا :روح المبادرة.
ً

وهــذه الصفــات ليــس مــن الغريــب أن تتســم بهــا شــخصية مثــل
شــخصية مرجعنــا أبــي خمســين ،الــذي يعــد مــن أكابــر علمــاء األحســاء ،ومــن
ّ
المتأخــرة.
أكابــر مراجعنــا الشــيعة فــي القــرون
وقــد تناقــل األجــداد عــن آبائهــم ســمات وصفــات شــخصية شــيخنا
أبــي خمســين ،ونقلــوا لنــا حكايــات عنــه تشــير إلــى مكانتــه العالية ،وشــخصيته
ـذة ،بــل ّ
الفـ ّ
إن بعــض الوثائــق التاريخيــة ،وفــي صــدد حديثهــا عــن مجريــات
األمــور فــي األحســاء إبــان العهــد العثمانــي ،أشــارت إلــى دور الشــيخ محمــد
أبــي خمســين الرائــد فــي تلــك األيــام ،فــي الــذود عــن مجتمعــه بمــا حفــظ
تماســكه ،كمــا تشــير بعــض المخطوطــات والترجمــات إلــى شــجاعته،
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وعالقتــه المتكافئــة بالســلطات العثمانيــة فــي ذلــك الوقــت.
كان شــيخنا ومنــذ نعومــة أظفــاره معرو ًفــا بالنباهــة والــذكاء ،والعــزم،
وروح المبــادرة ،والتــي ال تتأتــى إال للشــخصيات ذات الهمــة العاليــة ،وال تنبثــق
ٍ
قلــب و ّقــاد ،وعزيمــة ثاقبــة ،وتصميــم جبــار وهــذا مــا اتســمت بــه
إال مــن
شــخصية الشــيخ قــدّ س سـ ّـره ،الــذي ُعـ ِ
ـرف بمســكه لزمــام المبــادرات وخاصــة
فــي األوقــات الصعبــة ،عرفتــه األحســاء وهــو يتصــدّ ى ألصعــب المواقــف
الحياتيــة ،ويتخــذ أصعــب القــرارات فــي المجتمــع األحســائي.
وعلــى الرغــم مــن ّ
أن المجتمــع األحســائي مجتمــع يتّســم بالفقــر،
أن الشــيخ ُع ِ
إالّ ّ
الســر
ــرف بالكــرم ،وكان يســاعد الفقــراء والمســاكين فــي
ِّ
والعلــن.)1(9

نشاطه االجتماعي:

عصفــت بالمجتمــع األحســائي العديــد مــن القضايــا السياســية،
تعرضــه للنفــوذ البرتغالــي ،إبــان القــرن الخامس
واالجتماعيــة ،والفكريــة ،منــذ ّ
عشــر الميــادي ،ومــن بعــد مجــيء العثمانييــن لحســم هــذا النفــوذ لصالحهــم،
مســرحا تعاركــت علــى أرضــه
لــم ينفــك المجتمــع األحســائي إال أن يكــون
ً
العديــد مــن القبائــل العربيــة ،وخاصــة مــع ظهــور االســتعمار البريطانــي فــي
القــرن التاســع عشــر الميــادي ،كقــوة ضاربــة فــي المنطقــة ،حيــث كانــت
التوتّــرات شــديدة الوضــوح ،وتحالفــات القبائــل العربيــة المتصارعــة علــى
الســلطة تتقــاذف األحســاء يمنــة ويســرةّ ،
وتفشــت ظاهــرة عــدم االســتقرار،
وانحــال األمــن؛ فانتشــرت الفوضــى ،وأضحــت بعــض القبائــل تهاجــر مــن
مــكان إلــى مــكان ،فــي ظـ ِّـل تحالفــات جديــدة.
كانــت تلــك هــي حالــة المجتمــع فــي بدايــات القــرن الثالــث عشــر
 )1( - 9يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.193-181
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الهجــري ،ومــع رجــوع الشــيخ أبــي خمســين مــن العــراق ،كان عليــه أن يتعامــل
بحكمــة وحــذر شــديدين مــع األوضــاع القائمــة؛ ذلــك ّ
ألن المجتمــع كان يعاني
مــن تصــدّ ع فــي أركانــه ،وعليــه أن يرمــم مــا اســتطاع إليــه ســبيال ،ويكمــل
مســيرة وجهــود مــن ســبقه فــي هــذا الســبيل ،وإركاز المعتقــدات العقائديــة
التــي جــاء بهــا الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،واســتكمال الجهــود
العلميــة للشــيخ الكبيــر محمــد بــن أبــي جمهــور ،وهــذا العمــل العقائــدي
مفصــل.
تك ّلمنــا عنــه فــي الفصــول الســابقة بشــكل ّ
أ ّمــا العمــل االجتماعــي؛ فلــن يتمكــن الشــيخ أن يقــوم بــه إالّ إذا امتلــك
مفتــاح قلــوب األحســائيين ،والعمــل مــن منصــة الزعامــة الدينيــة (المرجعيــة)،
ومــن هنــا قــام الشــيخ باتخــاذ العديــد مــن الخطــوات العمليــة والقــرارات
العلميــة ،ســاعدته فــي إعــادة ترتيــب األوضــاع االجتماعيــة وإرســاء كيانهــا،
األمــر الــذي جعــل المجتمــع األحســائي صامــدً ا عقائد ًيــا واجتماع ًيــا حتــى
اليــوم ،ولــم يــزل شــيخنا هــو المرجــع الكبيــر لـ ِّ
ـكل األحســائيين.
ومن أهم النشاطات االجتماعية التي قام بها مرجعنا أبو خمسين:

أوالً :جملس القضاء الرشعي:

وقــد تصــدّ ى الشــيخ بنفســه لهــذه المهمــة الشــاقة ،وافتتــح مجلســه
فــي بيــت والــده الكبيــر ،واســتقبل المتخاصميــن والمتنازعيــن برحابــة صــدر،
وســاهم فــي إشــاعة العــدل وتحقيــق العدالــة عبــر إنصــاف أصحــاب المظالــم،
وتضميــد جراحــات المظلوميــن ،كمــا ُعـ ِ
أيضــا بالحــزم والحنكــة،
ـرف مرجعنــا ً
وعــرف كذلــك بغــزارة معرفتــه باألحــكام الشــرعية بنــا ًء علــى رأي جميــع
المذاهــب اإلســامية.
ثان ًيا :تشكيل جلنة إلصالح ذات البني:

وقــد شــك ّلت اللجنــة مــن الرجــاالت المعروفيــن فــي مدينــة الهفــوف
وقراهــا ،ومــن المشــهود لهــم بالتقــوى والصــاح والمعرفــة ،وأنيــط باللجنــة
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تقصــي الحقائــق ،واإلصــاح بيــن المتخاصميــن ،ورفــع مرئ ّياتهــا
مهمــة ّ
للشــيخ ،ومــن بيــن أعضــاء اللجنــة أخــوه الحــاج عبداللــه بــن حســين أبــو
خمســين ،والحــاج علــي بــن الحــاج عبداللــه األميــر ،وهــو ســاعد الشــيخ
األيمــن ،والس ـ ّيد هاشــم بــن خليفــة الموســوي ،والشــيخ حســن بــن الحــاج
أحمــد الرمضــان ،والحــاج محمــد بــن الحــاج أحمــد البغلــي ،والحــاج علــي
بــن الحــاج محمــد الحــواج ،والحــاج عيســى آل عبداللــه الســلطان وغيرهــم،
يتحركــون جمي ًعــا باســم
وانضــم إليهــم فيمــا بعــد ابنــه الحــاج عيســى ،فكانــوا ّ
الشــيخ ،وكانــت مهمتهــم احتــواء ّ
كل طــارئ ،والتأليــف بيــن المتخاصميــن،
أي تو ّتــر طائفــي.
والبعــد عــن ّ
ويعتبــر تشــكيل لجنــة اإلصــاح فــي ذلــك الوقــت إشــارة إلــى فطنــة
شــيخنا أبــي خمســين وبعــد نظــره.

ثال ًثا :مزاولة األنشطة الدينية:

قــام شــيخنا أبــو خمســين بمزاولــة أنشــطته ومهامــه الدينيــة :مــن صــاة
جماعــة ،واســتهالل ،وإفتــاء ،وحكــم بيــن المتخاصميــن ،وغيرهــا من األنشــطة
الدينيــة األخــرى ،وبالفعــل حــرص الشــيخ علــى إقامــة صــاة الجماعــة فــي
المســجد الكبيــر الــذي ش ـ ّيده جــدّ ه الشــيخ محمــد الكبيــر ،وقــد تس ـنّى لــه أن
يعيــد بنــاءه فــي عــام 1286هـــ ،ويث ّبــت فيــه المحــراب الــذي كان يص ّلــي فيــه
الشــيخ األوحــد.
كمــا حــرص الشــيخ علــى إحيــاء الليالــي العظيمــة ،مثــل :ليالــي القــدر،
وشــجع الشــيخ محمــد أبــو خمســين علــى
والدعــاء جماعــة فــي المســجد،
ّ
وقــف األوقــاف لصالــح إحيــاء المناســبات المتع ّلقــة بالنبــي األعظــم صلــى
اللــه عليــه وآلــه وســلم واألئمــة المعصوميــن عليهــم الســام ،ور ّكــز كذلــك
علــى إقامــة المآتــم الحســينية ،ومحافــل التأبيــن ،ومجالــس الذكــر ،وعقــد
االحتفــاالت ،و ُعـ ِ
وتهجــده.
ـرف عنــه قــدس سـ ّـره كثــرة عبادتــه وتقــواه
ّ
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راب ًعا :تأسيس احلوزة العلمية:

وهــي مــن أهــم األعمــال التــي قــام بهــا شــيخنا الفاضــل فــي األحســاء،
وكانــت حوزتــه العلميــة وحــوزة الشــيخ محمــد عبداللــه العيثــان مــن أهــم
الحــوزات العلميــة المحليــة التــي رفــدت المجتمــع األحســائي بالعلمــاء
والمشــايخ ،وبالفكــر األصيــل مقابــل األفــكار الدخيلــة علــى المجتمــع
األحســائي.
خامسا :بناء أوارص العالقات املجتمعية:
ً

وقــد ترجــم الشــيخ دعواتــه إلــى مبــادرات واقعية علــى أرض األحســاء؛
فــزار معظــم القــرى األحســائية ،والتقــى بالعديــد مــن رجــال القــرى ،وعقــد
ـم الشــمل ،وتعزيــز الوحــدة االجتماعيــة.
معهــم لقــاءات هامــة تهــدف إلــى لـ ّ

سادسا :مدّ اجلسور مع اجلهات الرسمية:
ً

وهــذا الصنيــع الحكيــم كان ناب ًعــا مــن شــعوره األبــوي واإلنســاني فــي
المحافظــة علــى المجتمــع ،فحــاور الســلطة العثمانيــة آنــذاك؛ مطال ًبــا بحقــوق
المواطنيــن ،ومداف ًعــا عــن حقــوق النــاس ،وصــدّ ظلــم المســؤولين عــن عامــة
النــاس.

ساب ًعا :محاية املجتمع من التصدّ ع الداخيل:

عمــل الشــيخ علــى حـ ّـل المشــاكل واالضطرابــات التي تنشــأ لســبب أو
آلخــر ،فقــد حــرص الشــيخ أن يكــون قري ًبــا مــن النــاس؛ فبـ ّ
ـث فــي أوســاطهم
المشــايخ والعلمــاء ،وطلــب أن يلتحــق بحوزتــه طــاب مــن تلــك المــدن
تدعيمــا ل ّلحمــة الوطنيــة ،وبالفعــل انضــم إلــى حوزتــه عشــرات مــن
والقــرى؛
ً
الطلبــة النابهيــن؛ للحفــاظ علــى وحــدة المجتمــع.
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ثامنًا :املشاركة يف صدّ اهلجامت اخلارجية:

وعندمــا يتعـ ّـرض الوطــن للغــزو أو االعتــداء ،كان الشــيخ محمــد أبــو
خمســين يقــف مــع أفــراد الوطــن وأبنــاء األرض مداف ًعــا عنهــا ،وقــد كان كثيـ ًـرا
ـب بـ ّ
ـكل شــجاعة للدفــاع عــن األرض واألهــل ،ويدخــل حصــن الكــوت
يهـ ّ
ويقــف مــع أفــراد الحمايــة؛ لحضهــم علــى الــذود عــن الحصــن ،والحيلولــة
دون ســقوطه فــي أيــدي الغــزاة.
وكثيــرا مــا تشــير الوثائــق الموجــودة إلــى دور الشــيخ أبــي خمســين
ً
ممــن ُيلجــأ إليــه فــي المهمــات الصعبــة،
ســره ّ
وشــجاعته ،فــكان قــدس ّ
المتصــرف العثمانــي يمشــي مــع معاونيــه إلــى
وارتفــع شــأنه حتــى صــار
ّ
ـلما وزائـ ًـرا ّ
كل أســبوع ،األمــر الــذي
مجلــس الشــيخ مبــاركًا فــي األعيــاد ،ومسـ ً
يعكــس المنزلــة التــي حظــي بهــا لــدى الدولــة ،وأواله إ ّياهــا البــاب العالــي،
والتــي اســتمرت إلــى آخــر حياتــه الشــريفة ،)1(10وهــذا األمــر يشــير إليــه
الشــيخ محمــد الصحــاف فــي مخطوطتــه« :فعــاش فــي مدينــة األحســاء مشـ ِّيدً ا
فيهــا اإلســام والديــن ،ومقـ ًّـرا لكافــة المؤمنيــن والمســلمين ،طيــب الســريرة
ومصلحــا بيــن
وقائمــا بحقــوق الشــيعة الجعفريــة،
حســن العشــرة والســيرة،
ً
ً
الحكومــة والرعيــة ،وال ســيما مــع حكومــة الوقــت العثمانيــة ،إلــى أن صــارت
لــه المعـ ّـزة الك ّليــة واالحترامــات الســلطانية ،وحتــى بلــغ ّ
أن الحاكــم المتصـ ّـرف
عنهــا يأتيــه فــي يــوم العيــد مبــاركًا ،وفــي أيــام الجمــع زائـ ًـرا ،فجمــع قــدّ س
اللــه نفســه الزك ّيــة كلمــة الشــيعة مــن االختــاف ،وربــط قلوبهــم بحبــل المــودة
واالئتــاف».)1(11

 )1( - 10يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.100-99
 )1( - 11تذكرة األرشاف يف ترمجة آل الصحاف ،كاظم الصحاف ،حتقيق عبداهلل الشايب ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت1425 ،هـ ،ص.12 -11
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مرجعيته الكبرى:

هنــاك مرجعيتــان :مرجعيــة الســيف ،ومرجعيــة الكلمــة ،وبيــن
المرجعيتيــن قواســم مشــتركة ،وهــي :خضــوع األتبــاع لهمــا ،وهيمنتهمــا علــى
مفــردات عصريهمــا ،باإلضافــة إلــى بقــاء تأثيرهمــا علــى مــدى عصــور وأزمــان
طويلــة ،إالّ ّ
أن مرجعيــة الســيف قط ًعــا ليســت مثــل مرجعيــة الكلمــة ،فمرجعيــة
الســيف ْ
وإن طــال بقاؤهــا ،يبقــى أمدهــا قصيـ ًـرا مقارنــة بمرجعيــة الكلمــة ،كمــا
ّ
أن مرجعيــة الســيف ليــس لهــا فــي قلــوب األتبــاع إالّ الخــوف والرعــب ،وتبقى
قلــوب أتبــاع مرجعيــة الكلمــة مليئــة بالحــب واإليمــان والطاعــة.
ولــم يحدّ ثنــا تاريــخ األحســاء قبــل مرجعيــة أبــي خمســين عــن مرجعية
للكلمــة كمــا كانــت مرجعيتــه قــدس سـ ّـره ،فقــد كانــت مرجعيــة كبــرى فــي
هيمنتهــا علــى قلــوب محبيهــا ،ومرجعيــة كبــرى فــي اتســاع مســاحة مقلديهــا،
ومرجعيــة كبــرى حتــى فــي قلــوب غيــر مقلديهــا.
أ ّمــا جزمنــا بكبــر مرجعيتــه رضــوان اللــه عليــه؛ فـ ّ
ـأن مفــردات الزعامة،
والحــب ،والهيمنــة ،والتفـ ّـرد العلمــي ،والتواضــع كانــت مفــردات أصيلــة فــي
ســيرة مرجعيتــه المباركــة ،ولــم يحدّ ثنــا تاريخنــا األحســائي قبــل مرجعيــة أبــي
خمســين بمرجعيــة بمثــل ضخامــة مرجعيتــه وســطوتها علــى العقل األحســائي،
ولــوال أن َم ـ َّن اللــه علــى األحســاء بمرجعيــة كبــرى أخــرى بعــد وفاتــه ،هــي
مرجعيــة الشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان ،الحتــاج تاريخنــا األحســائي إلــى
قــرن مــن الزمــن ،حتــى تأتينــا األيــام بمثــل مرجعيــة أبــي خمســين.)1(12
وتعــدّ مرجعيــة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين مــن أبــرز
المرجعيــات األحســائية الكبــرى فــي بســاطتها وتواضعهــا ،فقــد كان مرجعنــا
أبــو خمســين «جــم التواضــع ،مثــال العالــم القريــب مــن النــاس ،ال ينتظــر
مجــيء النــاس إليــه وإنّمــا كان يســعى بنفســه إليهــم ،ويشــدّ الرحيــل إلــى قراهم
ويتبســط معهــم فــي المســائل والنقاشــات،
ومنازلهــم مهمــا نــأت ،ويجالســهم
ّ
ويشــاركهم فــي أفراحهــم وأتراحهــم ،ويســعى جاهــدً ا للرفــع مــن مســتواهم
 )1( - 12راجع كتابنا (الرئيس العيثان) ،ص.105
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المعنــوي بنزولــه الهــادف إلــى مســتواهم المــادي».)1(13
وإذا كانــت مرجعيــات الســيف ،وبعــض مرجعيــات الكلمــة تســعى
لكســب األتبــاع واألنصــار ،وتتســابق مــن أجــل المــال والشــهرة والمنفعــة،
فـ ّ
ـإن مرجعيــة شــيخنا أبــي خمســين خالفــت عــادات تلــك المرجعيــات؛ فنــأت
عــن ِّ
كل ذلــك بتواضــع جــم ،وببســاطة مثيــرة للعجــب والدهشــة.
ولعـ ّـل موقفــه مــع أبيــه بعــد رجوعــه مــن النجــف األشــرف ســنة 1252
ٌ
رائــع علــى بســاطته
دليــل
هـــ وهــو حاصــل علــى أعلــى المراتــب العلميــة
ٌ
المدهشــة ،ولــوال ذلــك الضيــف القطيفــي الزائــر لألحســاء الــذي عـ ّـرف الوالــد
مقــام ابنــه العلمــي ،وبلوغــه مرحلــة االجتهــاد ،لبقــي مرجعنــا أبــو خمســين
يعمــل فــي البســتان ويضــع األعــاف للــدواب دون كلــل أو ملــل ،ودون أن
يخبــر والــده وأهلــه وأقربــاءه بمنزلتــه العلميــة.)2(14
وبالرغــم مــن هــذه المرتبــة العلميــة العاليــة -االجتهــاد -التــي حازهــا،
وبالرغــم مــن المرجعيــة التي بســطت لــه يدها منــذ بدايات شــبابه ،إالّ ّ
أن شــيخنا
أبــا خمســين رفــض الرئاســة الظاهريــة ،والمراكــز الدنيويــة ،فبعــد مكوثــه فتــرة
قصيــرة فــي األحســاء نجــده قــد شــدّ الرحــال مــرة أخــرى إلــى العــراق ؛ ســنة
 1254هـــ ليحصــل علــى علــوم مدرســة آل البيــت الحكميــة؛ حتــى يســتطيع
أن يمــأ الفــراغ الكبيــر الــذي خ ّلفــه غيــاب الشــيخ األوحــد زعيــم مدرســة آل
البيــت الحكميــة ،ولــم يكــن هنــاك مــن ســبيل إلــى ذلــك إال معــاودة الــدروس
ولكــن هــذه المــرة فــي حــوزة السـ ّيد كاظــم الرشــتي ،واالســتفادة مــن إفاضاتــه
الروحيــة والحكميــة ،وهكــذا عــاد الشــيخ مــن األحســاء إلــى كربــاء المقدّ ســة
مــرة أخــرى طال ًبــا للعلــم مــن جديــد ،ومتتلمـ ً
ـذا علــى يــد السـ ّيد األمجــد كاظم
الرشــتي ،معتبـ ًـرا ّ
أن دراســته الســابقة ليســت ســوى مقدمــات لدراســته القادمــة.
لقــد أشــرنا إلــى أن بدايــات (مرجعيــة) شــيخنا أبــي خمســين ابتــدأت

 )1( - 13يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.188
 )2( - 14املرجع السابق ،ص.76
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مباشــرة بعــد إخبــار الضيــف للشــيخ حســين أبــي خمســين -والــد الشــيخ
محمــد -بمقــام االبــن العلمــيّ ،
وأن علمــاء وفضــاء بلدتــي األحســاء والقطيف
عندمــا عرفــوا بعلميتــه وإجازاتــه ،وعرفــوا فضلــه وزهــده وتقــواه؛ رجعــوا إليــه
فــي التقليــد.
ولكــن بعــد رجوعــه مــن كربــاء للمــرة الثانيــة عــام  1259هـــ  ،وهــو
مــزودا باإلجــازات الكبــرى  ،وبحصيلــة مــن علــم مدرســة آل البيــت الحكميــة
 ،حينهــا أصبــح فــي األحســاء هــو رئيــس الم ّلــة وأعلــم الفقهــاء والمجتهديــن،
ومــن ثــم امتــدّ ت مرجعيتــه الكبــرى إلــى ّ
كل قــرى األحســاء ،وإلــى البحريــن،
والبصــرة ،والكويــت ،والمحمــرة ،ودبــي ،ومســقط ،وإيــران -أبــي شــهر-
مسقط رأســه.)1(15
ـتقرت مرجعيتــه الكبــرى أرســل إلــى الكويــت -بطلــب مــن
ولمــا اسـ ّ
ّ
أهلهــا -العالــم الفاضــل الشــيخ محمــد بــن حســين الصحــاف ،فأقــام الشــيخ
الصحــاف فــي الكويــت زمنًــا مع ّظ ًمــا ومحتر ًمــا بيــن أهلهــا ،وبنــى مســجدً ا
يســمى
للشــيعة اإلماميــة ،وهــو ّأول مســجد ُبنِــي هنــاك ،وال يــزال إلــى اآلن
ّ
باســم مســجد الصحــاف.
ومــن مفــردات تواضعــه وصفــه لنفســه ولعلمــه ولكتاباتــه بعبــارات
فــي غايــة التذ ّلــل والخشــوع والتواضــع ،ال يأخــذه زهــو منصــب المرجعيــة،
وال تزاحــم النــاس حولــه ،وال تقديــس المريديــن لــه ،فيكتــب رضــوان اللــه
عليــهّ « :
ً
وعمــا ،وأكثــر الخلــق جر ًمــا وزلــاً ،أفقــر
علمــا
أقــل الطــاب ً
المخلوقيــن ،« ،بهــذه الكلمــات يخاطــب ربــه ،ويكتــب إلــى قرائــه فــي مقدّ مــة
كتابــة الثميــن.)1(16
ومــن خــال تتبــع أخبــار مرجعيتــه نجــد إشــارات واضحــة إلــى ّ
أن
مرجعيتــه رضــوان اللــه عليــه كانــت مرجعيــة شــاملة ،امتــدّ ت مــن األحســاء
 )1( - 15مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.48
 )1( - 16مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.63
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إلــى العديــد مــن بلــدات العالــم اإلســامي كمــا أشــرنا قبــل قليــل ،وخضعــت
لهــا الحكومــة اإلداريــة والسياســية العثمانيــة فــي األحســاء تلــك األيــام،
وحملــت مرجعيــة الســيف مرجعيــة الكلمــة علــى أكتافهــا ،إبــان تشــييعها إلــى
مثواهــا األخيــر.

منزلته العلمية:

ِ
ــم حقيقــي بــا مريديــن ،وبــا تالميــذ مخلصيــن
ليــس هنــاك عال ٌ
موقنيــن بعلميتــه ،وواثقيــن مــن ريادتــه المعرفيــة ،فأينمــا فتّشــت فــي صفحــات
عالمــا حقيق ًيــا ،يحيــط بــه الخ ّلــص
التاريــخ ،وفــي خبايــا األيــام لــن تجــد إال ً
المتبحــرون فــي المعرفة،
ـارع قــد عرفــه
ّ
ـم بـ ٌ
مــن العلمــاء الحقيقييــن أمثالــه ،عالـ ٌ
ومهمــا اختلــف النــاس حــول عالـ ٍم مــا ،فلــن يختلــف علــى علمــه إال حاســد أو
حاقــد.
وينقــل لنــا تاريخنــا اإلســامي ســيرة هــؤالء العلمــاء العظــام ،بــكل
ومتصوفــة،
زهــو وفخــر ،كمــا ينقــل لنــا ســيرة العلمــاء المز ّيفيــن مــن مبتدعــة،
ّ
ودجاليــن ،ومصيرهــم الــذي القــوه.
وفالســفة ،ووثنييــنّ ،

وباإلضافــة إلــى مصيــر العلمــاء المز ّيفيــن ،الذيــن امتهنــوا الخــداع
والجــدل والسفســطة بديــا عــن العلــم الحقيقــي اإللهــي ،فـ ّ
ـإن مصيــر علمهــم
أيضــا ،فــا تــكاد تســمع لهــؤالء ذكـ ًـرا طي ًبــا باق ًيــا ،وال
المز ّيــف يقبــر معهــم ً
ألن علمهــم المز ّيــف لــم يبـ ِ
تجــد لعلمهــم أثـ ًـرا بيــن النــاس؛ ّ
ـن إنســانًا حقيق ًيــا،
وال مدرســ ًة ،وال مســجدً ا ،وعلــى عكــس هــؤالء تما ًمــا هنــاك العلمــاء
الحقيقيــون الربانيــون ،الذيــن يعلــو ذكرهــم ،ويبقــى علمهــم منتف ًعــا بــه بيــن
النــاس ،ومرجعنــا الشــيخ محمــد أبــو خمســين مــن هــؤالء العلمــاء الربانييــن،
الذيــن مازالــوا حاضريــن بعلمهــم وآثارهــم إلــى يومنــا هــذا ،ومــازال العالمــة
أبــو خمســين مرج ًعــا لنــا فــي العقائــد والحكمــة واآلداب واألخالق والســلوك،
نســتضيء بنــور علمــه فــي ظلمــة عصرنــا الحالــي ،وخاصــة األحســاء التــي
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تــكاد تخلــو اآلن مــن حكمــاء ربانييــن بمثــل قامتــه ،وبمثــل شــموخه.

ٍ
كبيــر بحجــم مرجعنــا أبــي
للتعــرف علــى منزلــة عالــ ٍم
وال ســبيل
ّ
خمســين إالّ مــن خــال شــهادات وأقــوال العلمــاء الكبــار أمثالــه ،ويكفيــه
ٍ
كبيــر وســ ّي ٍد عظيــ ٍم بحجــم الســ ّيد كاظــم
أن ينــال شــهادة كبــرى مــن عالــ ٍم
در المح ّقــق المد ّقــق،
الرشــتي رضــوان اللــه عليــه الــذي يقــول فيــه« :فللــه ُّ
ـل الكامـ ِ
ـل ،والفاضـ ِ
العالـ ِم العامـ ِ
ـل ،اللوذعــي ،األلمعــي ،ذي الفطــرة الصافيــة،
والســريرة الزاكيــة ،جنــاب الشــيخ محمــد بــن حســين الشــهير كنيــة بأبــي
للتوجــه إلى الحضــرة األحديــة بالــه».)1(17
خمســين ،أســعد اللــه حالــه ،وفـ ّـرغ
ّ
ـك َّ
وال شـ ّ
أن تلــك العبــارات والكلمــات المحكمــات ،لــم تصــدر إال
عــن يقيــن راســخ ،ومعرفــة تا ّمــة بمــن قيلــت فيــه؛ فليــس مــن عــادة العلمــاء
ً
فضــا لمــن ال
الحقيقييــن أن يجاملــوا أو يداهنــوا فــي الديــن ،أو ينســبوا
يســتحقه؛ ّ
ألن الديــن أمانــه فــي أعناقهــم ،ولــن يرشــدوا النــاس إالّ لحافظــي
هــذه األمانــة بـ ّ
ـكل إخــاص وخشــوع ،وهــذا بالتحديــد مــا أشــار إليــه الس ـ ّيد
كاظــم الرشــتي فــي إجازتــه لمرجعنــا أبــي خمســين« :وإ ّنــي لمــا كنــت ناقـ ً
ـا
ومؤ ّد ًيــا عــن أئمتــي وســاداتي -ســام اللــه عليهــم -تلــك الــدرر الفاخــرة،
والآللــئ الزاهــرة إلــى جنابــه -أعــا اللــه شــأنه -حمــدت اللــه ســبحانه،
ـكرا ،حيــث أ ّديــت األمانــة إلــى أهلهــا ،ولــم أض ّيعهــا بالنقــل
وســجدت لــه شـ ً
إلــى غيــر مســتحقها».)1(18
ـق مرجعنــا أبــي خمســين،
وهــذه الكلمــات إذا قالهــا عالــم بــارز فــي حـ ّ
فإ ّنــه يــدرك ّ
أن مــن قيلــت فيــه يســتحقها بجــدارة ،ولــوال أ ّنــه قــد اتّصــف بتلــك
أهلــه ليكــون فــي مصــاف العلمــاء الكبــار
ممــا ّ
األوصــاف -قــوالً وعمــاًّ ،
والمراجــع العظــام علــى صغــر س ـنّه -لمــا قيلــت فيــه أبــدً ا.
وبمثــل هــذا التعظيــم والتبجيــل الــذي كتبــه أســتاذه الســ ّيد كاظــم
 )1( - 17مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.28
 )1( - 18النور امليضء يف معرفة الكنز اخلفي ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء2007 ،م،
ص.28
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الرشــتي ،قــال عنــه عالــم آخــر مــن علمــاء اإلماميــة العظــام هــو المولــى حســين
ابــن المولــى قلــي الكنجــوي فــي إجازتــه لــه« :فـ ّ
ـإن المولــى الجليــل ،والعالــم
النبيــل ،العالــم الكامــل ،والفاضــل الواصــل ،ذي الفكــرة الصافيــة ،والفطنــة
المنــزه عــن الشــين ،جنــاب
الزاكيــة ،األلمعــي ،اللوذعــي ،المســدّ د المؤ ّيــد،
ّ
الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســين ،الشــهير كنيــة بأبــي خمســين -أســعد اللــه
ـي أجــزا ًء وكراريــس قــد
حالــه -وفـ ّـرغ لمحبتــه وطاعتــه بالــه ،قــد عــرض علـ َّ
ـي ســطورها جواهــر
أودع فيهــا بعــض آللــئ فكرتــه الطاهــرة ،وخــزن فــي طـ ّ
كنــوز فطنتــه الباهــرة».)2(19
شــك وال ريــب ّ
ّ
أن تلــك العبــارات صــدرت مــن مراجــع عظــام
وال
حريصيــن علــى توثيــق رواياتهــم ومرو ّياتهــم بطرقهــا وبأســانيدها الصحيحــة
التــي تل ّقوهــا مــن أســاتذتهم ،وحريصيــن كذلــك علــى مصداقيــة الفتــوى،
وعلــى ديــن اإلســام مــن اندســاس أنصــاف العلمــاء أو العلمــاء المز ّيفيــن إلــى
صفوفهــم ،كمــا ّ
أن العلمــاء هــم األقــدر علــى معرفــة علميــة العلمــاء اآلخريــن،
ومعرفــة زهدهــم وورعهــم وتقواهــم مــن خــال عشــرتهم الطويلــة بهــم ،ومــا
تلــك الكلمــات المشــرقة ،واألوصــاف الرائعــة ،والمنزلــة الرفيعــة ،التــي وصف
بهــا المولــى الكنجــوي الشــيخ محمــد أبــي خمســين ،إال داللــة واضحــة وأكيدة
ـو منزلتــه العلميــة ورفعــة شــأنه بينهــم.
علــى علـ ّ
أول المجتهديــن -المولــى ميــرزا بــن موســىأ ّمــا العالــم الكبيــر ّ
وفهامــة العصــر ،جامــع العلــوم
الحائــري فقــد قــال فيــه« :عالّمــة الدهــرّ ،
العقليــة ،وحائــز الرســوم النقليــة ،طــود العلــم البــاذخ ،وعمــاد الفضــل
الراســخ ،صاحــب الشــرف المســتبين ،شــيخنا محمــد أبــي خمســين ع ّطــر اللــه
متبحــر دانــت
رمســه» ،)1(20وهــذه الشــهادة المضيئــة جــاءت مــن عالـ ٍم ر ّبانــي ّ
لــه رقــاب العلمــاء والمشــايخ والطــاب علــى حــدٍّ ســواء.
ويقــول المولــى محمــد حســين بــن علــي أكبــر الكرمانــي -وهــو
 )2( - 19املرجع السابق ،ص.30
 )1( - 20اإلجازة بني االجتهاد والسرية ،موسى احلائري ،حتقيق أمحد بوشفيع ،جلنة إحياء تراث مدرسة
الشيخ األوحد ،بريوت ،لبنان ،ط1422 ،2هـ ،ص.63
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ـق مرجعنــا أبــي خمســين:
مرجــع عظيــم مــن مراجــع الشــيعة الكبــار -فــي حـ ِّ
«العالــم العامــل ،الفاضــل العــادل ،جنــاب األوحــد ،الشــيخ محمــد ابــن الشــيخ
حســين ،الشــهير كنيــة بأبــي خمســين ،ك ّثــر اللــه أمثالــه ،وأخلــص إليــه إقبالــه
باألمانــة».)1(21
هــذه الشــهادات واألقــوال ال تعطــى جزا ًفــا إلــى َمــن ال يســتحقها ،وخاصــة
حــق الشــيخ أبــي
إذا خرجــت مــن علمــاء كبــار،
وتكاثــر تلــك األقــوال فــي ِّ
ُ
علــو مكانتــه العلميــة بيــن العلمــاء ،ونشــير
خمســين ،ليــس إالّ داللــة علــى
ِّ
هنــا إلــى ّ
ـم تبعتهــا
أن هــذه الشــهادات فــي ح ّقــه صــدرت مــن معاصريــن لــه ،ثـ ّ
شــهادات أخــرى مــن علمــاء
ـو منزلتــه،
ومؤرخيــن الحقيــن ،أجمعــوا علــى علـ ّ
ّ
ورفيــع شــأنه ،وعظــم خطــره ،يقــول الشــيخ علــي البــادي البحرانــي« :العالــم
الفاضــل ،العابــد الكامــل األميــن ،الشــيخ محمــد حســين بــن الشــيخ حســين آل
أبــي خمســين األحســائي ،كان مــن العلماء األبــرار والفضــاء واألخيــار».)2(22
ومــن الشــهادات البــارزة فــي علمــه وفقهــه ومرجعيتــه شــهادة الشــيخ
مؤرخــي اإلماميــة الكبــار -إ ْذ يقــول« :الشــيخ
محمــد حــرز الديــن -وهــو أحــد ّ
محمــد حســين بــن حســين المعــروف بأبــي خمســين ،ترجــع إليــه النــاس فــي
فقيهــا أصول ًيــا ،صــار مرج ًعــا فــي األحســاء،
عالمــا ً
أمورهــم الحســبية ،كان ً
ترجــع إليــه النــاس فــي أمورهــم الحســبية ،وكان نافــذ القــول باألمــر بالمعروف
والنهــي عــن المنكــر ،مها ًبــا مج ّل ً
ــا» ،)3(23وهنــا ال بــدّ مــن التذكيــر علــى
أصوليــة مرجعنــا أبــي خمســين ،التــي حــاول ق ّلــة مــن المغرضيــن تغييبهــا عــن
علمــاء مدرســة آل البيــت الحكميــة.
ولــم يكــن أبــو خمســين مرج ًعــا فــي األحســاء فقــط؛ فمرجعيتــه
تخ ّطــت أســوار األحســاء إلــى بلــدان أخــرى ،مثــل :الكويــت ،وأبــو شــهر،
 )1( - 21مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ص.29
 )2( - 22أنوار البدرين ،عيل البالدي البحراين ،دار املرتىض ،بريوت ،لبنان1411 ،هـ1991/م،
ص.331
 )3( - 23معارف الرجال ،حممد حرز الدين ،ج ،2مكتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران1305 ،هـ  ،ج،2
ص.255

148

وكربــاء ،والبصــرة ،وغيرهــا مــن البلــدان اإلســامية.
ـؤرخ الالمــع الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن
أ ّمــا الشــيخ الفاضــل والمـ ّ
مــال اللــه الصفــار ،فقــد كتــب عــن مرجعنــا أبــي خمســين بانبهــار ودهشــة،
وبتفوقــه علــى أقــران عصــره ،فيقــول:
ومــا ذاك إالّ لمعرفتــه األكيــدة بعلمــه
ّ
«جنــاب العالــم المع ّظــم ،محمــد ،نجــل حســين األكــرم ،أعنــي أبــا خمســين
ممــا حــوى مــن حك ـ ٍم عجيبــة ،مب ّينًــا
والمئتيــن ،بــل مــا يزيــد عــدّ ه األلفيــنّ ،
أســرارها الغريبــة».)1(24
ولقــد ترجــم لــه الشــيخ كاظــم بــن علــي الصحــاف فــي مقدّ مــة
مفاتيــح األنــوار ،فقــال« :شــيخنا وموالنــا ،فريــد العلمــاء المجتهديــن ،ووحيــد
الحكمــاء الكامليــن المح ّققيــن ،الشــيخ محمــد ابن الشــيخ حســين أبي خمســين
أعلــى اللــه مقامــه ،ورفــع فــي الخلــد أعالمــه -فلقــد كان عصــره وبعــده مــنعلمــا ،وأشــهرهم َع َل ًمــا ،وأكثرهــم زهــدً ا ،وأشــدّ هم تع ّبــدً ا ،وأورعهم
أفضلهــم ً
فقهــا ،وأطولهــم فــي الحكمــة اإللهيــة يــدً ا» ،)1(25ومــع ّ
أن
تقــوى ،وأقواهــم ً
هــذه شــهادة عاليــة مــن أحــد محبيــه ومريديــه ،لكنهــا شــهادة منصفــة؛ فقــد كان
ـق
مرجعنــا أبــو خمســين مــن أعــام مدرســة آل البيــت الحكميــة الذيــن ال يشـ ُّ
لهــم غبــار.
ونختــم تلــك الشــهادات المباركــة بشــهادة المرجــع الكبيــر الميــرزا
حســن الحائــري اإلحقاقــي رضــوان اللــه عليــه ،حيــث يقــول فيــه« :الشــيخ
األجــل األمجــد ،الشــيخ محمــد أبــو خمســين األحســائي ،صاحــب الكرامــات
ومقر ًبــا عنــد الســ ّيد
والتصنيفــات والتحقيقــات الكثيــرة ،الــذي كان محبو ًبــا ّ
ومأمــورا مــن قبلــه باتباعــه ،وانتهــت إليــه الرئاســتين
ســره الشــريف،
ً
قــدّ س ّ
26
والتقليــد فــي طــرف األحســاء» ( ،)2وهــي شــهادة عاليــة مــن مقــام عــال،
تشــير بوضــوح إلــى مكانتــه العلميــة البــارزة فــي عالــم التشــ ّيع والحكمــة
 )1( - 24هداية املسرتشدين ،أمحد حممد مال اهلل الصفار( ،خمطوط) ،ص.59
 )1( - 25مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ج ،1ص.46
 )2( - 26منظرة الدقائق عىل تبيان احلقائق ،حسن احلائري اإلحقاقي ،بريوت ،لبنان،
1436هـ2015/م ،ص.23
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اإللهيــة ،بــل وتشــير إلــى مكانتــه المتقدّ مــة بيــن علمــاء ومراجــع الشــيعة الكبار.
حــق مرجعنــا أبــي
وبعــد اســتعراض هــذه الشــهادات المباركــة فــي ّ
خمســين إالّ أنّنــا نؤ ّكــد ّ
والمؤرخيــن فيــه عديــدة،
أن شــهادات وأقــوال العلمــاء
ّ
وال يمكــن لنــا حصرهــا فــي هــذا المقــام؛ ّ
ألن ذلــك لــم يكــن هد ًفــا نســعى
ـو منزلــة أبــي خمســين العلميــة؛
إليــه هنــا ،بــل أردنــا أن ند ّلــل علــى مقــام وعلـ ّ
فكانــت تلــك الشــهادات مــن األقــوال هــي خيــر دليــل علــى ذلــك ،وال يمكــن
ـوم العالــم إالّ عالــم مثلــه ،خبيــر بكتبــه المنشــورة وبمصطلحاتــه العلميــة،
أن يقـ ّ
وبمبانيــه الفقهيــة ،وبحكمتــه اإللهيــة ،وبمخــزون علمــه.

مشاهير تالمذته:

 -1الشيخ أحمد بن الشيخ علي بن محمد الصحاف:

هــو الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ علــي بــن الشــيخ محمــد بــن الشــيخ
حســين بــن الشــيخ ناصــر الصحــاف الربعــي األحســائي ،نزيــل «الكويــت»
المتو ّفــى ســنة 1319هـــ ،وهــو أخــو الشــيخ كاظــم والشــيخ حســين أبنــاء
الشــيخ علــي الصحــاف ،يعــود نســب آل الصحــاف إلــى ربيعــة (إحــدى القبائــل
العربيــة الشــهيرة).
النســاخين األحســائيين ،ويوجــد بخطــه نســخة
يعــدّ الشــيخ أحمــد مــن ّ
مــن كتــاب (مفاتيــح األنــوار ومصابيــح األســرار) للشــيخ محمــد بــن الشــيخ
حســين آل أبــي خمســين ،فــرغ المصنــف مــن تأليفــه فــي الصحــن الحســيني
بتاريــخ  13رجــب 1257هـــ ،وهــو يقــع فــي  262صفحــة ،عــرف بجمــال
الخــط ووضوحــه.
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 -2الشيخ أحمد بن الحاج محمد بن أحمد البغلي:
مــن عائلــة البغلــي المعروفــة فــي األحســاء ،وتشــير بعــض المصــادر
إلــى أنّهــم كانــوا مــن ســكان المدينــة المنــورة ،ثــم نزحــوا منهــا فــي القــرن
الحــادي عشــر الهجــري إلــى األحســاء ،ثــم تو ّطــن بعــض أفــراد العائلــة
الكويــت وبعــض دول الخليــج األخــرى ،عــرف الشــيخ أحمــد بالزهــد والــورع
والتقــوى.
 -3الشيخ جعفر بن الحاج حسين آل ناجم:
الشــيخ جعفــر مــن طلبــة العلــوم الحوزويــة فــي حــوزة أبــي خمســين،
الــذي درس فيهــا الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين ،ومــن ثــم ابــن أخيــه
الشــيخ موســى أبــو خمســين.
 -4الشيخ حسين بن الحاج علي الصالح الحدب:
يشــير البعــض إلــى ّ
أن عائلــة الحــدب هــم أبنــاء عمومــة آل عصفــور،
ذريــة ســليمان بــن عطيــة
األســرة العلميــة المشــهورة فــي البحريــن ،والحــدب ّ
بــن شــيبة ،والجميــع ينتمــون إلــى بنــي عصفــور ،وهــو مــن مشــائخهم فــي
القــرن الرابــع عشــر الهجــري.
الشــيخ حســين بــن علــي الصالــح الحــدب تو ّفــي فــي الــدورق فــي بــاد إيــران
حــدود عــام 1330هـــ ،وهــو مــن طلبــة حــوزة الهفــوف باألحســاء ،ويعــدّ ه
البعــض مــن تالمــذة مرجعنــا أبــي خمســين.
 -5الشيخ حسين بن الشيخ محمد الممتن الجبيلي:
مــن تالمــذة الشــيخ محمد أبــي خمســين ،مــن قريــة الجبيل األحســائية،

151

ومــن طلبــة الحــوزة المعروفيــن ،عــرف بالزهــد والــورع ومخافــة اللــه ،وهــو
والــد الشــيخ عبدالكريــم والشــيخ عبدالرحيــم الممتــن.
 -6الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله الوايل ،المعروف بالصايغ.
الشــيخ عبداللــه مــن عائلــة الوايــل (الصايــغ) مــن عوائــل األحســاء،
ســكن بعــض أفــراد العائلــة الكويــت ،والشــيخ عبــد اللــه الوايــل مــن تالمــذة
الشــيخ أبــي خمســين فــي حــوزة الهفــوف .درس عنــد الشــيخ الفقــه والحكمــة،
وهــو شــاعر معــروف ،ولــه ديــوان (الــدرر الفاخــرة) ،تو ّفــي عــام 1300هـــ
 -7الشيخ عمران بن حسن السليم العلي الفضلي:
الشــيخ عمــران الفضلــي األحســائي ،مــن قريــة العمــران ،ومــن مشــاهير
تالمــذة الشــيخ أبــي خمســين ،وهــو علــى درجــة مــن العلــم والتقــوى والــورع.
 -8الشيخ علي بن محمد آل موسى آل رمضان:
الشــيخ علــي بــن محمــد آل رمضــان مــن األحســاء ،الهفــوف ،ينتمــون
األول مــن آل رمضــان الشــيخ علــي بن
إلــى قبيلــة بنــي خزاعــة ،ومنهــم الشــهيد ّ
عبداللــه بــن حســن الرمضــان المتوفــى ســنة 1210هـــ فــي البحريــن ،ومنهــم
العالمــة الجليــل الشــهيد الثانــي مــن آل رمضــان الشــيخ علــي بــن الشــيخ
محمــد بــن عبــد اللــه بــن حســن آل رمضــان األحســائي المقتــول شــهيدً ا ســنة
1266هـ.
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 -9الشيخ سلطان العباد العلي:
مــن العمــران (الحوطــة) ،مــن مواليــد األحســاء ،درس فــي حــوزة
مرجعنــا أبــي خمســين فتــرة مــن الزمــن ،تو ّفــي ســنة 1320هـــ.
 -10الشيخ محمد بن الشيخ حسين الصحاف:
عالــم فاضــل درس الفقــه علــى يــد الشــيخ أبــي خمســين ،وكان مــن
المبرزيــن ،اختــاره وكي ـ ً
أســس مســجد الصحــاف
ا لــه فــي الكويــتّ ،
طلبتــه ّ
هنــاك ،تو ّفــي فــي الكويــت 1313هـــ.)1(27

مكانته االجتماعية:

ال تصبــوا النفــوس العاليــة إالّ إلــى مواقــع النجــوم ،أ ّمــا أصحــاب
النفــوس الدنيئــة فترتضــي مــن ســفوح الجبــال ســكنًا لهــا ،وهــذه طبيعــة فطريــة
ـرض
عنــد الخالئــق ،فكلمــا تاقــت النفــوس إلــى العلــى ســكنت القمــم ،ولــم تـ َ
ســكنًا آخــر لهــا غيــر ذلــك ،إالّ ّ
أن س ـكّان القمــم ليســوا بعيديــن عــن النــاس
وهمومهــم ومطالبهــم ،فهــم ســكنوا القمــم بشــموخهم وطموحهــم العالــي،
ومــن طموحهــم خدمــة الديــن والبشــر.
أ ّمــا صفــة التواضــع مــع النــاس ،والعطــف عليهــم ومســاعدتهم،
تــكاد تكــون صف ـ ًة جامع ـ ًة لعظمــاء اإلنســانية ،ال يشـ ّ
ـذ أحــد منهــم عــن هــذه
القاعــدة ،علــى ّ
الحــب لمــن يمارســها ،وبــدل أن
أن التواضــع صفــة تجلــب
ّ
ينــزل المتواضــع درجــة فــي عالــم النــاس بمعيارهــم ،نجــد النــاس يحملــون
تلــك الشــخصية المتواضعــة علــى األعنــاق ،ويســكنونها قلوبهــم.
 )1( - 27راجــع :يف حمــراب الشــيخ حممــد بــن حســن أيب مخســن ،موســى اهلــادي ،دار العــروة
الوثقــى ،بــروت1425 ،هـــ ،ص.129-126
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ومرجعنــا أبــو خمســين ســكن قلــوب المؤمنيــن طواعيــة ،وســكن
تاريخهــم ومشــاعرهم ،فــا نجــد بعــد مضــي قــرن مــن الزمــن علــى وفاتــه إالّ
ـب واالحتــرام والتقديــر ،فبعــد مضــي عشــرات الســنين لــم
قلو ًبــا تكـ ُّن لــه الحـ ّ
ينــس تاريــخ الشــيعة هــذا المرجــع الكبير مــن الكتابــة والترجمــة ،أ ّما مشــاعرهم
مدحــا ورثــا ًء لمرجعهــم أبــي خمســين.
فهــي موجــودة فــي قصائدهــم ً
هكـــذا هكذا رجـــال المعالي

هكـــذا هكذا رجـــال المعالي

بــذل النفــس والنفيــس إليــه

وعليـــه قـــد أنفـــق األمواال

قـــام فيـــه محمـــد باجتهاد
ّ
تــدل عليــه
تلــك آثــاره

قــل لمــن رام لبس تــاج المعالي

وبعلـــم فـــزاده إجـــاال
زاهـــرات ولـــم تـــزل تتالال

هكـــذا هكـــذا وإال فـــا ال

وقــد أشــرنا ســاب ًقا إلــى ّ
أن مرجعنــا أبــا خمســين دانــت لــه الســلطة
الدينيــة والدنيويــة بجــال مهيــب ،فــكان الحاكــم العثمانــي يأتيــه معايــدً ا
ومعز ًيــا فــي المناســبات المختلفــة ،وقــد حظــي هــذا المرجــع الكبيــر
ومبــاركًا
ّ
أبــو خمســين بمكانــة اجتماعيــة عاليــة ،قـ ّـل أن نجــد لهــا نظيـ ًـرا يضاهيهــا رفعـ ًة
وســموا.
ًّ
فــإذا اســتطاع البعــض أن يحصــل علــى مكانــة مــا مــن الرفعــة والســمو
والســمو والشــرف
بالســيف ،فمرجعنــا أبــو خمســين حصــل علــى الرفعــة
ّ
وليــس فــي يديــه ســوى القلــم ،وهــذا هــو الفــارق بيــن ســلطة الكلمــة وســلطة
الســيف ،فالثانيــة يكفــي أنّهــا تُبنــى علــى الخــوف والمكــر والخــداع ،بينمــا تُبنى
قوتهــا
ـب واالحتــرام والتقديــر ،وإذا فقــدت ســلطة الســيف ّ
األولــى علــى الحـ ّ
ـورا ،بينمــا ُيكتــب الخلــود لســلطة الكلمــة ،وإذا مــال النــاس
فقــدت مكانتهــا فـ ً
إلــى ســلطة الســيف حينًــا ،فألنهــم يميلــون خو ًفــا أو تزل ًفــا لهــذه الســلطة ،أ ّمــا
ـب وتقديــر وقناعــة.
ميــل النــاس إلــى جبــروت الكلمــة فذلــك نابــع عــن حـ ّ
هكــذا هــي طبائــع البشــر فــي ّ
كل زمــان ومــكان ،ال يــكاد يشـ ّ
ـذ مــن تلك
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نشـــرت على ورق النضار فأسفرت

بتب ُّلـــج كالصبـــح فـــي األســـفار

بزغت على فلـــك القلوب فأبصرت

منهـــا القلـــوب مطالـــع األنـــوار

يا حـــي طلعتهـــا البهيـــة إذ بدت
قد أبهـــرت أهل الحجـــى بجواهر
صــدرت رســالة نخبــة األبــرار
وردت ففــاح عــى الربايــا نرشهــا

مثـــل الشـــموس وزينـــة األقمار
رقمـــت بهـــا مـــن بحرهـــا التيار

تزهــو بنــر العلــم يف األقطــار
بشــذا نســيم أرجيهــا املعطــار

ممــن دانــت لــه النــاس بنــا ًء علــى قــوة
الطبائــع طبــع ،ومرجعنــا أبــو خمســين ّ
ـوة جــرح الســيف.
تأثيــر الكلمــة ،ال علــى قـ ّ

عندمــا أصــدر مرجعنــا أبــو خمســين رســالته العمليــة -الصلواتيــة-
ودانــت لهــا أعنــاق الشــيعة فــي العديــد مــن أقطــار العالــم اإلســامي؛ يقــول
الشــيخ علــي بــن الشــيخ محمــد الصحــاف:

هي شمس فضل أجلـــــبت يف أرضنا

باكـر األثمـــــار)1(28
أرض القوابل َ

ويســتمد مرجعنــا أبــو خمســين مكانتــه االجتماعيــة مــن مكانــة قبيلتــه
الخماســين التــي ســكنت األحســاء عــام  850هـــ ،واندمجــت قبيلــة الخماســين
القادمــة مــن وادي الدواســر فــي المجتمــع األحســائي ،وأصبحــت جــز ًءا منــه،
ومــع مــرور األيــام امتزجــت القبيلــة بفكــر آل البيــت عليهــم الســام ،ولعبــت
أدوارا هامــة ،وقامــت
هــذه األســرة الكريمــة فــي تاريــخ األحســاء القريــب
ً
بــأدوار سياســية واجتماعيــة ودينيــة عظيمــة ،يقــول الشــيخ كاظــم الصحــاف:
«هــي عشــيرة شــريفة وقبيلــة عربيــة منيفــة ،كــرام وأبــرار ،وســراة وأخيــار ،مــا
وأعــزوه ،وال عالــم إالّ
نــزل فــي محلتهــم نزيــل إالّ وأكرمــوه ،وال فاضــل إالّ
ّ
ا بعــد جيــل ،وقبي ـ ً
وأ ّيــدوه ،وال وافــد إالّ وأرفــدوه ،جي ـ ً
ا بعــد قبيــل».)1(29
ومرجعنــا أبــو خمســين هــو الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســين بــن

 )1( - 28يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.223
 )1( - 29تذكرة األرشاف يف ترمجة آل الصحاف ،كاظم الصحاف ،حتقيق عبداهلل الشايب ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت1425 ،هـ ،ص.7
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الشــيخ علــي بــن الشــيخ محمــد الكبيــر بــن الحــاج أحمــد بــن الحــاج إبراهيــم
بــن الحــاج علــي بــن الحــاج عبــد النبــي بــن راشــد بــن ســالم بــن صقــر بــن
أبــي بكــر بــن ســالم الخماســيني الودعانــي الهمدانــي الدوســري األحســائي،
أيضــا مــن مكانــه أبيــه الشــيخ حســين
ونالحــظ أ ّنــه اســتمد منزلتــه االجتماعيــة ً
ٍ
وأدب
بــن الشــيخ علــي أبــي خمســين ،ولذلــك فقــد تر ّبــى فــي بيــت علــ ٍم
وفضيلــة.
تلــك مكانــة ومنزلــة اجتماعيــة موروثــة مــن عشــيرته الكريمــة فــي األحســاء،
إالّ أ ّنــه لــم يخطــر ببــال القبيلــة يو ًمــا ّ
أن الشــيخ محمــد بــن حســين أبــا خمســين
ســيكون هــو المجــد بعينــه لهــذه القبيلــة ،وهــو المنزلــة الرفيعــة التــي أعطاهــا
أي مــن أبنــاء القبيلــة لقبيلتــه طيلــة القــرون الخمســة
لقبيلتــه ،مــا لــم يعطــه ٌّ
الماضيــة ،حيــن ح ّطــت قبيلــة الخماســين رحالهــا فــي إقليــم األحســاء قادمــة
مــن وادي الدواســر.

أسلوبه في الكتابة:

هنــاك صفــة تــكاد تــازم معظــم عظمــاء اإلنســانية ،وهــي البالغــة
عظيمــا
والفصاحــة فــي القــول والحديــث والخطابــة والكتابــة؛ فقـ َّـل أن تجــد
ً
مــن عظمــاء اإلنســانية ال يجيــد التعبيــر بالكلمــة والمفــردة ،فكيــف ال وســاح
العظمــاء هــو الكلمــة ،وســاح الجبابــرة هــو الســيف ،بــل ّ
إن التاريــخ يحدّ ثنــا
ّ
أن جبابــرة العصــور هــم أقـ ّـل النــاس ح ًّظــا فــي الفهــم والــذكاء ،والقــدرة علــى
التعبيــر عــن أنفســهم ،فهــؤالء الجبابــرة اســتعاضوا بالســيف عــن الكلمــة ،بينمــا
كانــت الكلمــة هــي ســاح الحكمــاء والعظمــاء الوحيــد.

ورغــم ّ
أن عظمــاء التاريــخ -وليــس جبابرتــه -هــم فرســان الكلمــة،
وشــيوخ البالغــة والفصاحــة ،إالّ إنّنــا نجدهــم أكثــر تواض ًعــا مــن جبابــرة
التاريــخ الذيــن ُيتأتئــون ببــادة وتك ّبــر ،ومــا إن يبــدأ عظيــم مــن عظمــاء
ـذرا لمســتمعيه علــى قصــور قــد يالحــظ
اإلنســانية بالحديــث إالّ ونجــده معتـ ً
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ـارا مــن جبابــرة الكــون إالّ
ً
منتفخــا،
فــي كلماتــه تلــك ،فــي حيــن ال نجــد جبـ ً
متكبــرا علــى مســتمعيه ،منتشــ ًيا بتلــك الكلمــات الزهيــدة
متشــدّ ًقا بأقوالــه،
ً
التــي يلقيهــا أو يكتبهــا.
ومرجعنــا أبــو خمســين لــم يكــن بد ًعــا مــن هــؤالء العظمــاء الذيــن
أيضــا ،ولنأخــذ
يمتلكــون ناصيــة الــكالم ،وبالغــة القــول ،والتواضــع الجــم ً
نمــاذج مــن هــذه األقــوال ،ففــي مقدمتــه لكتابــه (النــور المضــيء فــي معرفــة
الكنــز الخفــي) فــي ر ّده علــى الســؤال الــذي ُو ّجــه إليــه« :ولقــد أحببــت ّ
أن
ســؤاله لــي قــد كان فــي غيــر هــذه األيــام ،التــي أنــا فيهــا مضطــرب األحــوال،
ومشــوش البــال ،المتــداد الجــور باعــه ،والظلــم قناعــه ،والمــرض دائــه،
والســقم طباعــه ،حتــى أخــرج لــه مــن الكنــوز أوفاهــا ،ومــن الثمــار أزكاهــا،
ومــن األســرار أعالهــا ،ومــن النكــت أخفاهــا ،ولكــن ال يســقط الميســور
بالمعســور ،وإلــى اللــه ترجــع األمــور».)1(30
وعلــى الرغــم مــن هــذه الكنــوز التــي أودعهــا فــي كتبــه بحســن
بيانــه وجمــال أســلوبه؛ إالّ أنّــه يبــدأ مقدّ مــات كتبــه بهــذا التواضــع الكبيــر،
لقرائــه ،يقــول فــي مقدّ مــة (مفاتيــح األنــوار فــي
ـذرا عــن ق ّلــة مــا ســيقدّ مه ّ
معتـ ً
بيــان معرفــة مصابيــح األســرار) ببيــان بليــغ وبــأدب العلمــاء الكبــار« :أ ّمــا
بعــد ،فيقــول الضعيــف ،الذليــل ،الحقيــر ،المســكين ،المســتجير ،المحتــاج،
المســتكين ،الغريــب فــي وطنــه ،والبعيــد عــن أهلــه ومســكنه ،وأذل األذليــن،
وأقــل األقليــن ،محمــد بــن الشــيخ حســين الشــهير كنيــة بأبــي خمســين
األحســائي».)2(31
وعــن كتــاب (مفاتيــح األنــوار) يقــول الشــيخ كاظــم الصحــاف فــي
ـمى ،وآيــة
ترجمتــه لمرجعنــا أبــي خمســين« :فلعمــري أ ّنــه اســم طابــق المسـ ّ
طابقــت نفســه الكبــرى ،ودالئــل د ّلتنــا علــى طــول باعــه ،وغــزارة علمــه
 )1( - 30النور امليضء يف معرفة الكنز اخلفي ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة البيضاء2007 ،م،
ص.74
 )2( - 31مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ص.63
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واطالعــه ،ووســائل أرشــدتنا إلــى ســبيل الرســول وآل الرســول اقتبســه -قــدس
ٍ
ناظــر إليــهّ ،
ّ
وكل
فــكل
اللــه نفســه الزكيــة -مــن أد ّلــة المعقــول والمنقــول،
ٍ
واقــف علــى مــا فيــه وعليــه ،يــراه كتا ًبــا عديــم المثيــل ،ومصن ًفــا فائ ًقــا بــا
عديــل».)1(32
وينســب لمرجعنــا أبــي خمســين شــعر بليــغ ،بيانــه الحكمــي تم ّيــز
بالبســاطة والســهولة والعمــق ،رغــم أ ّنــه لــم يمتهــن الشــعر؛ حتــى ال يصرفــه
عــن التحصيــل العلمــي ،كمــا لــم يمتهــن الشــعر؛ النشــغاله بأمــور المرجعيــة
وإدارة المجتمــع ،وليــس مــن الصعــب علــى المتت ّبــع والباحــث أن يتص ّفــح
أن كاتبهــا أديــب وعالــم لــه أســلوبه المم ّيــز الــذي ّ
كتبــه ،فيجــد ّ
يــدل علــى
امتالكــه ناصيــة البيــان ،يقــول الشــيخ كاظــم الصحــاف فــي تذكــرة األشــراف:
«ولــه أعلــى اللــه مقامــة ديــوان فــي الشــعر ،ك ّلــه فــي مــدح النبــي صلــى اللــه
عليــه وآلــه وأوصيائــه األئمــة االثنــي عشــر عليهــم الســام».)2(33

الغروب الحزين:

للرحيــل معــان عــدة؛ فهنــاك رحيــل ال رجعــة بعــده ،وهنــاك رحيــل
يرتجــى عــودة غائبــه ،أ ّمــا رحيــل مرجعنــا أبــي خمســين فقــد كان رحيــ ً
ا
ألمــت باإلســام والمســلمين فــي شــتى بقــاع العالــم
موج ًعــا ،وفاجعـ ًة عظمــى ّ
اإلســامي ،وآلمــت المؤمنيــن مــن الشــيعة ،ومقلديــه ومح ّبيــه ،وبالخصــوص
أهالــي األحســاء ،رغــم إيمانهــم ّ
أن الشــيخ أبــا خمســين لــم يرحــل عنهــم
منهجــا وفكـ ًـرا وعقيــدةً ،فهــو ْ
وعلمــا
وإن غــاب جســدً ا ،فهــو الحاضــر رأ ًيــا
ً
ً
وفقهــا.
ً
كان رحيــل مرجعنــا أبــي خمســين مــع غــروب يــوم الخامــس مــن ذي

 )1( - 32مفاتيح األنوار يف بيان معرفة مصابيح األرسار ،حممد بن حسني أبو مخسني ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت2003 ،م ،ص.47
 )2( - 33يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.178
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القعــدة الحــرام ســنة 1316هـــ ،وهــو علــى مصـ ّ
ـاه وبيــن يــدي ربــه ،ودفــن في
مقبــرة مدينــة الهفــوف باألحســاء ،فــكان يو ًمــا مـ ًّـرا علــى أهالــي األحســاء الذين
توافــدوا مــن شــتّى البلــدات والقــرى؛ لتشــييع مرجعهــم الراحــل ،فاكتظــت
بالمعزيــن الباكيــن ،وأمــرت الســلطات التركيــة آنــذاك
الطرقــات والشــوارع
ّ
بوضــع الحواجــز؛ لتنظيــم حركــة الجمــوع الغفيــرة ،وضبــط تدافــع الحشــود،
إن الســلطة الحاكمــة يومئــذ مــا ْ
بــل ّ
إن علمــت بوفــاة المرجــع الكبيــر حتــى
«حضــر المتصـ ّـرف فــي وفــد رســمي للمشــاركة فــي التشــييع والدفــن الــذي
أصـ ّـر علــى إجــراء مراســيمه بصــورة رســمية ،بموكــب رســمي حضــره أعيــان
وحمــل
البلــد وكبــار شــخصياتها مــع منســوبي وأفــراد الحاميــة العســكريةُ ،
النعــش علــى مدفعيــة حربيــة ،وســار الموكــب العســكري علــى أنغــام مارشــال
ٍ
ـوات المسـ ّلحة ،حتــى
أي قائــد كبيــر فــي القـ ّ
جنائــزي؛ ُأســوة بمراســيم تشــييع ّ
تمــت مــواراة الجثمــان فــي الثــرى».)1(34
واســتمرت أيــام التشــييع والدفــن والفاتحــة طيلــة أســبوع مــن الزمــن،
ـق
وأعلــن الحــداد الرســمي علــى رحيــل مرجعنــا أبــي خمســين ،فكانــت بحـ ٍّ
ضخمــا
أيا ًمــا حزينــة وفاجعــ ًة عظيمــة ،وكان أســبوع الحــداد ملتقــى ثقاف ًيــا
ً
اجتمعــت فيــه النخبــة مــن أهــل العلــم واألدب« ،فرثتــه األدبــاء والعلمــاء مــن
أهــل األحســاء ،بقصائــد فائقــة ومراثــي رنّانــة رائقــة».)2(35
ضخمــا مــن العلــم
رحــل مرجعنــا أبــو خمســين تــاركًا لنــا ترا ًثــا
ً
والحكمــة والمعرفــة ،وخلــف أبنــاء صالحيــن هــم :الحــاج عيســى والحــاج
ناصــر ،والحــاج صالــح ،والشــيخ عبدالحميــد والشــيخ طاهــر رحمهــم اللــه
جمي ًعــا ،وبيئــة أحســائية خصبــة ألفــكار مدرســة آل البيــت الحكميــة ،اســتكمل
دورتهــا العلميــة العديــد مــن المشــايخ المحترميــن ،والعلمــاء الكبــار ،فــي
مقدمتهــم الشــيخ الكبيــر محمــد بــن عبداللــه العيثــان.)3(36
 )1( - 34يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.199
 )2( - 35تذكرة األرشاف يف ترمجة آل الصحاف ،كاظم الصحاف ،حتقيق عبداهلل الشايب ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت1425 ،هـ ،ص.12
 )3( - 36راجع كتابنا (الرئيس العيثان) ،ص.117-32
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آثار مرجعنا أبي خمسين:

لمرجعنــا الشــيخ أبــو خمســين مجموعــة كبيــرة مــن المؤلفــات معظمها
فــي الحكمــة اإلســامية ،الكالمــي منهــا والعقــدي ،والــذي كان ســمة عامــة
للحــراك الدينــي والعلمــي بمنطقــة األحســاء فــي عصــره ،أ ّمــا أبــرز مؤلفاتــه
التــي وردت فــي كتــاب (محــراب أبــي خمســين) ،فهــي:
 -1مفاتيح األنوار ومصابيح األسرار.
 -2نجاة الهالكين في بيان حصر العلل األربع في الحقيقة المحمدية.
ويسمى :الفخري.
 -3مقرح القلوب ومه ّيج الدمع المسكوب،
ّ

 -4المنهاج بدرة االبتهاج في بيان معرفة المعراج( ،بحث عقائدي).

ــى َر ُّب َ
ــك َأ َّل َت ْع ُبــدُ وا إِ َّل إِ َّيــا ُه
 -5رســالة فــي تفســير آيــة الوالديــن َ
﴿و َق َض ٰ
َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِ
ــن إِ ْح َســانًا﴾.
ـه وا َّلـ ِ
ِ ِ
ـذي
 -6رســالة فــي تفســير آيــة َ
﴿وا ْل َب َلــدُ ال َّط ِّيـ ُ
ـب َي ْخـ ُـر ُج َن َبا ُت ـ ُه بِــإِ ْذن َر ِّبـ َ
ــث َل ي ْخــرج إِ َّل ن ِ
َكــدً ا﴾.
َخ ُب َ َ ُ ُ

 -7هديــة المسترشــدين فــي بيــان معرفــة صحــة ورود النصــوص القرآنيــة
عــن األئمــة الطاهريــن ،وهــو شــرح حديــث زرارة« :العبوديــة جوهــرة كنههــا
الربوبيــة.»...
 -8النــور المضــي فــي معرفــة الكنــز الخفــي ،بحــث عقائــدي ،شــرح حديــث:
ـت كنـ ًـزا مخف ًيــا.»...
«كنـ ُ
 -9الرسالة الخراسانية ،في شرح «من عرف نفسه فقد عرف ر ّبه».
 -10منار العرفين في أصول الدين.

 -11رسالة في ك ّليات العوالم في الحكمة.
 -12مزيل األغيار عن األبصار.
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 -13شــرح حديــث الثقليــن ،واآليــة الشــريفةَ ﴿ :فبِمــا رحمـ ٍ
ـة ِم ـن اللـ ِ
ـت
ـه لِنْـ َ
َ
َ َ ْ َ
ـم﴾.
َل ُهـ ْ
 -14رسالة في بيان معاني الخالق( ،الرسالة المباركية).

 -15كتــاب التبصــرة ،بحــث فقهــي علــى منــوال (منــار العبــاد) ،شــرح علــى
تبصــرة العالمــة الحلــي.
أ ّما أهم كتب مكتبته الفقهية ،فهي كما يلي:

رسالته العملية:

 -1مصبــاح العابديــن وهدايــة المتقيــن :وهــي رســالة عمليــة صغيــرة مــن جــزء
واحــد يقــع فــي ( 271صفحــة) مــن القطــع المتوســط ،وقــد فــرغ مــن تأليفهــا
بتاريــخ  23جمــادى األولــى عــام 1303هـ.
وقــد جــاء فــي مقدّ متهــا« :فقــد التمــس منّــي بعــض اإلخــوان ،وجملــة مــن
الخــان مــدّ ًة مــن الزمــن أن أختصــر لهم كتــاب الصــاة من رســالتنا الموســومة
ـم نفعهــا لهــم ولغيرهم،
بـــ «منــار العارفيــن»؛ ليســهل عليهــم التنــاول منهــا ،فيعـ ّ
ـارا غيــر مخــل وإطنا ًبــا غيــر ممــل ،مقصـ ًـرا علــى مجـ ّـرد الفتــوى ،بــدون
اختصـ ً
تعـ ّـرض لذكــر الخــاف والدليــل؛ إ ْذ طبــع العــوام إلــى ذلــك ال يميــل».

أ ّمــا خاتمتهــا ،فيقــول فيهــا« :هــذا آخــر مــا ته ّيــأ للمقـ ِّـر بالقصــور والتقصيــر
تنميقــه وتأليفــه ،وو ّفقــت لجمعــه وترتيبــه فــي هــذه الرســالة المختصــرة مــن
رســالتنا المبســوطة الموســومة بـــ (منــار العارفيــن) .»...
وقــد كتبهــا بطلــب مــن وكيلــه فــي الكويــت الشــيخ محمــد بــن حســين
الصحــاف ،الــذي أرســله لقيــادة مق ّلديــه هنــاك.
 -2منــار العارفيــن :وهــي رســالته العمليــة الكبيــرة منــار العبــاد فــي شــرح
اإلرشــاد ،شــرح إلرشــاد العالمــة الحلــي (فقهــي أصولــي).
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الفصل الخامس
ّ
مرجعياتنا الدينية
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أعالم المذهب:

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
عناصــر ِّ
ولغــة ،ونظــا ٍم اجتماعــي،
فكــر،
ثقافيــة مــن:
حركــة
كل
ومعتقـ ٍ
ـدات ،هــي التــي يجــب أن توضــع فــي ميــزان التاريــخ إذا أريــد الحكــم
علــى هــذه الحركــة الفكريــة العلميــة أو تلــك ،ويبقــى الرجــال -حاملــو الفكر-
األول لـ ّ
ـكل عناصــر تلــك المنظومــة
أهــم هــذه العناصــر باعتبارهــم المحـ ّـرك ّ
ّ
بــكل أبعادهــا
األول لــروح الحركــة العلميــة
الفكريــة ،وباعتبارهــم المظهــر ّ
وتمايزاتهــا ،ورغــم ّ
أيضــا ّ
أن أهميــة تلــك العناصــر
كل ذلــك فنحــن نــدرك ً
ـون منهــا المنظومــة الثقافيــة الكبــرى -متمايــزة فــي الداللــة بيــن كثير
التــي تتكـ ّالمؤرخيــن.
مــن
ّ

إالّ ّ
ـؤرخ األمــس؛ فهــو يبحــث عــن
ـؤرخ اليــوم ليــس بعيــدً ا عــن مـ ّ
أن مـ ّ
هــذه العناصــر محــاوالً اكتشــاف المبــادئ التــي ش ـ ّيدت الحــركات الثقافيــة،
ولعـ ّـل الســبب فــي ذلــك يرجــع إلــى ّ
أن أهــم شــيء فــي تاريــخ المجتمعــات
والشــعوب ،وأكبــر مؤ ّثــر فــي حياتهــا هــو تغ ّيــر المبــادئ األساســية ،فــا
الحــروب وال الثــورات االجتماعيــة الكبــرى يمكنهــا أن تبلــغ فــي تأثيرهــا كمــا
يؤ ّثــر تغييــر المبــادئ والقيــم ،بــل إ ّنــه مــن الســهل إصــاح مــا تفســده الحروب،
وانبعــاث الثــورات المضــادة لتغييــر المجتمعــات إلــى ســابق عهدهــا ،إالّ ّ
أن
ثــورة األفــكار والقيــم والمبــادئ هــي الثــورة الوحيــدة التــي يخــاف اآلخــرون
مــن حدوثهــا فــي المجتمعــات.
وبــرز مــن المذهــب الشــيعي -بمدرســته األصوليــة -عــدد كبيــر مــن
والمفســرين علــى امتــداد أربعــة عشــر قر ًنــا مــن عمر
فطاحــل العلمــاء والفقهــاء
ّ
الزمــن ،نعتـ ّـز بهــم ونج ّلهــم ونحترمهــم ،فهــم وجــه مذهبنــا المشــرق ،وهــم
أيضــا مــن رحــم المذهب
قــادة فكرنــا الشــيعي األصولــي عبــر األزمنــة ،وخــرج ً
الشــيعي عشــرات األعــام البارزيــن التابعيــن لمدرســة آل البيــت الحكميــة فــي
مختلــف أنحــاء العالــم اإلســامي ،وعمــل هــؤالء األعــام علــى ترســيخ أفكار
وقيــم المدرســة خــال قرنيــن مــن الزمــن؛ فكانــت أفــكار مدرســة آل البيــت
الحكميــة ُيخشــى منهــا بعدمــا حاربــت رواســب الفلســفة اليونانيــة والرومانيــة
عنــد بعــض شــعوب المجتمعــات اإلســامية ،ولهــذا الســبب قوبلــت بالرفــض
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والتشــنيع مــن قبــل مناصــري المــدارس الفلســفية األخــرى.
ممــن
ومــن منطقــة األحســاء تحديــدً ا ،بــرز عــدد مــن العلمــاء الكبــار ّ
ينتمــون لمدرســة آل البيــت الحكميــة ،مــن أمثــال :الشــيخ محمــد تقــي
األحســائي ،والشــيخ علــي نقــي األحســائي ،والشــيخ محمــد حســين أبــي
خمســين -صاحــب الترجمــة ،-والشــيخ محمــد بــن عبداللــه العيثــان ،والشــيخ
حســين أبــي خمســين ،والشــيخ عبداللــه بــن إبراهيــم العيثــان ،والشــيخ حبيــب
بــن قريــن وغيرهــم رضــوان اللــه عليهــم أجمعيــن ،ومــن بينهــم المراجــع
العظــام والعلمــاء الكبــار والمشــايخ الفضــاء الذيــن أشــرنا لهــم فــي كتابنــا
(أول المجتهديــن) (.)1
ّ
وأردفــت الحركــة الثقافيــة الكبــرى -التــي أشــعل شــرارتها األولــى
الشــيخ األوحــد -منطقــة القطيــف بالعديــد مــن مراجــع الديــن العظــام،
والعلمــاء العامليــن ،أمثــال :الشــيخ عبداللــه بــن معتــوق التاروتــي القطيفــي،
والمرجــع السـ ّيد ماجــد العوامــي ،وغيرهمــا مــن علمــاء آل محمــد صلــى اللــه
عليــه وآلــه وســلم فــي القطيــف.

ولقــد حمــل علمــاء األحســاء لــواء مدرســة آل البيــت الحكميــة،
ونشــروا أفكارهــا ومبادئهــا وعلومهــا فــي المجتمــع الشــيعي األحســائي ،فــي
إطــار المذهــب الشــيعي اإلمامــي ،وفــي طليعــة هــؤالء العلمــاء الكبــار الذيــن
حملــوا لــواء مدرســة آل البيــت الحكميــة فــي األحســاء ،ورفضــوا الفلســفات
الوثنيــة والبشــرية األخــرى ،الشــيخ الكبيــر وبحــر اللــه المحيــط الشــيخ محمــد
بــن حســين أبــو خمســين الــذي يعــدّ أحــد أبــرز أعــام هــذه المدرســة؛ أل ّنــه
كان «متشـ ّـر ًبا بفكــر الشــيخ األوحــد أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،فقــد
َآل علــى نفســه إالّ أن يغــرس الفكــر الن ّيــر ،وعلــم أهــل البيــت الصافــي مــن
فلســفات البشــر بيــن مواطنيــه ،ولذلــك كان ّأول مــن جــاء بفكــر الشــيخ األوحد
إلــى األحســاء ونشــر تعاليمــه ،وث ّبــت أركانــه ،وصنــع جماهيريتــه».)1(1
وحمــل لــواء مدرســة آل البيــت الحكميــة فــي األحســاء بعــده الشــيخ

(أول املجتهدين) ،ص.76
 )1( - 1راجع كتابنا ّ
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محمــد بــن عبداللــه العيثــان أحــد أكابــر العلمــاء العظــام ،ومراجــع التقليــد
مــن هــذه المدرســة ،رغــم تزاحــم العلمــاء الكبــار مــن مراجــع التقليــد مــن
مختلــف المــدارس اإلســامية الشــيعية فــي منطقــة األحســاء والقطيــف وباقــي
بلــدات الخليــج العربــي ،إالّ ّ
أن مراجــع التقليــد عنــد الشــيعة اإلماميــة ومنــذ
الغيبــة الكبــرى هــم فــي الحقيقــة مراجعنــا -مدرســة آل البيــت الحكميــة -ال
فــرق بيــن مــن تقــدّ م تاريخ ًيــا أو مــن ّ
تأخــر فــي الظهــور؛ فمدرســة آل البيــت
الحكميــة تضــرب بجذورهــا فــي عمــق التاريــخ الشــيعي؛ ألنّهــا شــيعية
المعتقــد والمبــدأ ،واثنــي عشــرية
التوجــه واإليمــان ،والمتقدّ مــون مــن علمــاء
ّ
ّ
المتأخريــن مــن علمــاء الشــيعة ،يشــربون
ومراجــع الشــيعة العظــام هــم أســاتذة
مــن حيــاض واحــد ،وينهلــون مــن نفــس المعيــن الصافــي -فكــر بيــت النبــوة
والرســالة عليهــم الســام ،-وليــس مــن اإلنصــاف بتــر علمــاء مدرســة آل البيت
الحكميــة وحصرهــم منــذ بــزوغ نجــم شــيخنا األوحــد رضــوان اللــه عليــه،
أن علمــاء المدرســة الحكميــة هــم ّ
بــل إنّنــا واثقــون مــن ّ
كل علمــاء الشــيعة
ممــن ثبتــت عدالتهــم ،ومرجعيتهــم ،وتقواهــم،
الجعفريــة االثنــي عشــرية ّ
وزهدهــم وورعهــم.
ونؤ ّكــد كذلــك ّ
أن مدرســة آل البيــت الحكميــة -باتجاههــا الحكمــي-
لهــا خصومــة مــع البابيــة والبهائيــة والصوفيــة والفالســفة غيــر المســلمين،
والفالســفة الذيــن تبنّــوا الفلســفة اليونانيــة والمشــائية واالشــراقية ،وليســت
لهــا خصومــة مــع فقهــاء وعلمــاء الشــيعة العظــام ،فهــم فقهاؤهــا وعلماؤهــا،
ّ
ولعــل نظــر ًة واحــدة علــى
علــى أيديهــم درســوا وأخــذوا معالــم دينهــم،
أســاتذة مرجعنــا الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي خمســين ،والشــيخ محمــد
بــن عبداللــه العيثــان ،والس ـ ّيد ناصــر الســلمان ،والشــيخ عبداللــه بــن معتــوق
التاروتــي القطيفــي ،وغيرهــم تُــدرك بهــا هــذه الحقيقــة التــي غفــل البعــض
عنهــا ،فالمدرســة أصوليــة باتجاههــا الفقهــي ،وقــد حــاول البعــض فرزهــا أو
باألصــح عزلهــا عــن جســم اإلماميــة االثنــي عشــرية -بقصــد أو دون قصــد-
وأطلقــوا عليهــا األلقــاب الخاصــة؛ تنابـ ًـزا وإبعــا ًدا لهــا عــن حظيــرة اإلماميــة
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االثنــي عشــرية.)1(2
ويجــدر بنــا فــي هــذا المقــام أن نــورد مقط ًعــا واحــدً ا للميــرزا موســى
الحائــري اإلحقاقــي ،مجيـ ًـزا ابنــه الميــرزا علــي باالجتهــاد والروايــة والدرايــة،
ِّ
موض ًحــا بمــا ال يدعــو
للشــك أو الريبــة أنّــه مــن ســالكي منهــج مدرســة آل
ّ
البيــت الحكميــة فــي البيــت الشــيعي الكبيــر ،ذاكـ ًـرا سلســلة الســند ألســاتذته
بطــرق مختلفــة:
األول :مــا يرويــه قــراء ًة وســما ًعا عــن الشــيخ األوحــد رضــوان
الطريــق ّ
اللــه عليــه ،والثانــي :مــا يرويــه إجــاز ًة عــن الشــيخ األعظــم الشــيخ موســى بــن
المرحــوم الشــيخ جعفــر النجفــي أعلــى اللــه مقامهمــا ،والثالــث مــا يرويــه
عــن العلــم العالمــة الفاضــل الفهامــة الس ـ ّيد الســند الس ـ ّيد عبداللــه ،والرابــع
مــا يرويــه إجــاز ًة عــن العالــم العامــل والفاضــل الكامــل جنــاب الم ـ ّ
ا علــي
أنــار اللــه برهانــه ،-ك ّلهــم جمي ًعــا عــن الشــيخ العظيــم الشــأن الشــيخ جعفــر،عــن الشــيخ األعظــم والبحــر الخضــم ومعــدن األســرار أغــا محمــد باقــر
البهبهانــي ،والشــيخ األوحــد عمــاد الم ّلــة والديــن الشــيخ أحمــد األحســائي،
يــروي عــن المشــايخ اآلتــي ذكرهــم بطــرق كثيــرة ،مثــل :الشــيخ حســين آل
عصفــور البحرانــي ،والكامــل الواصــل الســبحاني ،والســ ّيد الســند ميــرزا
مهــدي الشهرســتاني.
كمــا ّ
أن الطــرق الموصلــة إلــى الوحيــد البهبهانــي ثالثــة ،هــم :النــور األزهــر
الشــيخ جعفــر ،وسـ ّيد األســاطين ومفخــرة آل طــه وياســين ،خاتــم المجتهدين،
المولــى الزاهــر الولــي الســ ّيد علــي صاحــب الريــاض ،والســ ّيد الجليــل
والمولــى النبيــل الس ـ ّيد مهــدي الطباطبائــي بحــر العلــوم.

فهــؤالء األعــام يــروون عــن ســائر مشــائخهم ،وعــن الوحيــد الفريــد
البهبهانــي آغــا محمــد الباقــر عــن والــده األجــل األكمــل المولــى محمــد ،عــن
ـواص بحــار األنــوار موالنــا محمــد باقــر المجلســي
المولــى األجــل األعظــم غـ ّ
 )1( - 2يف حمراب الشيخ حممد بن حسني أيب مخسني ،موسى اهلادي ،دار العروة الوثقى ،بريوت،
1425هـ ،ص.100
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طــاب ثــراه ،-عــن عيبــة العلــم والعمــل ،جامــع الكمــال والفضــل بهــاء الم ّلــةوالديــن والــده محمــد ،عــن شــيخه ووالــده األجــل الفقيــه الكامــل حســين بــن
عبدالصمــد العاملــي الحارثــي ،عــن شــيخه مقتــدى األنــام الجامــع لعلــوم
اإلســام زيــن الديــن علــي بــن أحمــد الشــهير بالشــهيد الثانــي ،عــن عــدّ ة مــن
مشــايخه الكــرام المذكوريــن فــي إجازتــه للشــيخ حســين بــن عبدالصمــد والــد
البهائــي ،منهــم شــيخ علمــاء الزمــان ،الشــيخ األعظــم نــور الديــن علــي بــن
عــم الشــهيد شــمس
عبدالعالــي الميســي ،عــن الشــيخ اإلمــام الســعيد ابــن ّ
الديــن محمــد بــن محمــد بــن داوود ،الشــهير بابــن المــؤذن ،عــن الشــيخ
علــي الشــيخ ضيــاء الديــن علــي بــن الشــيخ الســعيد ،والعالــم الفريــد شــمس
الديــن ،عــن الشــهيد محمــد بــن محمــد بــن مكــي ،عــن والــده ،عــن جملــة مــن
مشــايخه قــراء ًة وســما ًعا وإجــازةً.

ومنهــم العالــم المح ّقــق واإلمــام المد ّقــق فخــر الديــن أبــو طالــب
المطهــر ،والسـ ّيد الطاهــر
محمــد بــن العالمــة األكبــر الحســن بــن يوســف بــن
ّ
ذو المجديــن السـ ّيد المرتضــى عميــد الديــن بــن عبــد المطلــب بــن السـ ّيد مجد
الديــن بــن أبــي الفــوارس محمــد بــن علــي بــن أعــرج الحســيني العبيدلــي،
والس ـ ّيد األكبــر العالــم الس ـ ّيد نجــم الديــن مهنّــي بــن ســنان المدنــي ،والس ـ ّيد
الجليــل أحمــد بــن أبــي إبراهيــم محمــد بــن محمــد بــن الحســن بــن زهــرة
النســابة العالمــة النقيــب تــاج الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن
الحلبــي ،والسـ ّيد ّ
القاســم بــن مع ّيــة الحســيني الديباجــي ،والشــيخ العالّمــة قطــب الديــن محمــد
بــن محمــد الــرازي ،والعالمــة اللبيــب والفاضــل األديــب الشــيخ رضــي الديــن
أبــو الحســن علــي بــن الشــيخ جمــال الديــن بــن أحمــد بــن يحيــى المعــروف
بالمرنــدي ،والشــيخ اإلمــام المح ّقــق زيــن الديــن أبــو الحســن علــي بــن طــراد
ـق روايتهــم عــن الشــيخ اإلمــام ســديد الديــن ،آيــة اللــه فــي
المطاربــادي ،بحـ ِّ
المطهــر الحلــي ،عــن والــده عــن الشــيخ نجيب
العالميــن يوســف بــن علــي بــن
ّ
الديــن يحيــى بــن محمــد بــن يحيى بــن الفــرج الســواري  ،عــن الشــيخ هبــة الله
بــن رطيتــه ،عــن الشــيخ أبــي علــي الحســن ،عــن أبيــه العالمــة ،الفقيــه الفهامــة،
ناشــر األخبــار علــى جهــة االســتبصار الشــيخ أبــي جعفــر الطوســي ،عن السـ ّيد
المرتضــى علــم الهــدى علــي بــن الحســيني الموســوي ،وأخيــه رضــي الديــن
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محمــد بــن الحســين ،والشــيخ سـاّر بــن عبــد العزيــز الديلمــي ،والشــيخ أبــي
عبــد اللــه الحســين بــن عبيــد اللــه الغضائــري ،والشــيخ هــارون بــن موســى بــن
أحمــد بــن ســعيد أبــي محمــد التلعكبــري ،عــن الشــيخ محمــد بــن عمــر بــن
عبدالعزيــز بــن أبــي عمــرو الكشــي ،وعــن الشــيخ الســعيد أبــي عبداللــه محمــد
بــن محمــد النعمــان الملقــب بالمفيــد ،عــن الشــيخ اإلمــام الفقيــه الصــدوق
أبــي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي ،والشــيخ الفقيــه
أبــي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه ،وعــن الصــدوق عــن أبيــه علــي
بــن الحســين ،وجعفــر بــن محمــد بــن قولويــه ،عــن الشــيخ اإلمــام رئيــس
المحدثيــن ثقــة اإلســام محمــد بــن يعقــوب الكلينــي -رضــي اللــه عنهــم،-
بأســانيده المتصلــة إلــى أربــاب العصمــة والطهــارة ،ونواميــس العـ ّـز والجاللــة
صلــوات اللــه وســامه عليهــم أجمعيــن المذكــورة فــي الكافــي).)1(3
ويمكننــا الرجــوع إلــى كتــاب (التحقيــق فــي مدرســة األوحــد)؛ لنقــرأ
الترجمــات العديــدة ألعــام المذهــب الشــيعي ،ممــن كتبــوا أو أشــاروا إلــى
شــيخنا األحســائي ،أو نرجــع إلــى كتــاب (قرنــان مــن المرجعيــة واالجتهــاد)
للمولــى الميــرزا عبدالرســول الحائــري اإلحقاقــي؛ لنــرى عشــرات األســماء
لمراجعنــا العظــام التــي مــأت صفحــات الكتــاب ،بــل وترجمــات عــدّ ة
مفصلــة لمراجعنــا الكبــار ،مــن أمثــال :شــيخ الفقهــاء الشــيخ مرتضــى
ّ
االنصــاري ،والعالمــة ميــرزا حبيــب اللــه الرشــتي ،واآلخونــد الم ـ ّ
ا محمــد
كاظــم الخرســاني ،وشــيخ الشــريعة المــ ّ
ا فتــح اللــه األصفهانــي ،وغيرهــم
مــن أعــام الشــيعة البارزيــن الذيــن ترجــم لهــم المولــى الميــرزا عبدالرســول
اإلحقاقــي.)1(4
فعلمــاء ومراجــع الشــيعة االثنــي عشــرية هــم علماؤنــا الذين دانــت لهم
الرياســتان الدينيــة والدنيويــة ،والذيــن منهــم نأخــذ ،ويضيــف الميــرزا موســى
ـق
فــي إجازتــه البنــه الميــرزا علــي «أن يــروي عنّــي ســما ًعا وقــراء ًة وإجــاز ًة بحـ ِّ
 )1( - 3راجع كتابنا (الرئيس العيثان) ،ص.79-60
خمترصا عن كتاب اإلجازة بني االجتهاد والسرية ،موسى احلائري ،حتقيق أمحد بوشفيع ،جلنة
)1( - 4
ً
إحياء تراث مدرسة الشيخ األوحد ،بريوت ،لبنان ،ط1422 ،2هـ ،ص.104-87
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روايتــي عــن هــؤالء العلمــاء األمجــاد الذيــن هــم للديــن عمــاد».)2(5
ولقــد حــارب هــذا الفــرز السـ ّيد كاظــم الرشــتي فــي دليــل المتح ّيريــن،
وحاربــه الميــرزا علــي فــي عقيــدة الشــيعة ،وغيرهــم مــن علمــاء مدرســة آل
البيــت الحكميــة ،)3(6لكـ ّن البعــض يصـ ّـر علــى التقســيم ،والتجزئــة ،والتفرقــة
لهــذه الفرقــة الناجيــة.
ولك ـ ّن «المســألة ليســت مســألة طوائــف وفئــات ودكاكيــن وأســواق،
ـف ل َّف ُهــم ونســج
يصورهــا لــك خصــوم الشــيخ األحســائي ،ومــن لـ َّ
كمــا قــد ّ
علــى منوالهــم ،كال؛ المســألة فــي الحقيقــة ليســت غيــر خالفــات حكميــة
منهجيــة ،خليقــة بــأن تبحــث بيــن علمــاء الحكمــة والــكالم ،فليــس للفقهــاء
والمؤرخيــن فيهــا دخــل مــن قريــب أو بعيــد ،ولقــد كان األجــدر بــك أن تنظــر
ّ
7
نظــر ًة واقعيــة إلــى مــن صنفهــم طوائــف متباينــة مــن أتبــاع هــذا أو ذاك» (.)1
مدرســتنا الحكميــة ومرجعنــا أبــو خمســين كالهمــا مــن صلــب
المذهــب االمامــي الجعفــري ،كباقــي المــدارس اإلماميــة األخــرى -الظاهريــة،
اإلخباريــة -ال يمكــن فصلهــا عــن مذهبهــا االثنــي عشــري ،والشــيخ محمــد
بــن حســين أبــو خمســين كباقــي مراجــع الشــيعة العظــام -الذيــن ســنأتي
علــى ذكرهــم -نحترمهــم ونقدرهــم ونجلهــم ،ونأخــذ منهــم ،ونــدرس علــى
أيديهــم ،ونقــرأ كتبهــم ،وأتبــاع مدرســة آل البيــت الحكميــة «جماعــة مــن
الشــيعة االماميــة ،يق ّلــدون فــي أحــكام فــروع دينهــم مــن يطمئنــون إليــه مــن
المجتهديــن جامعــي شــرائط التقليــد مــا دام ح ًيــا ،فــإذا مــات اتجهــوا فــي
ٍ
مجتهــد آخــر جامــ ٍع لشــرائط التقليــد ،تما ًمــا كمــا هــو الحــال
التقليــد إلــى
فــي غيرهــم مــن األصولييــن الشــيعة ،فليــس فــي األمــر طوائــف وال أحــزاب،
بــل مق ّلــدون ال غيــر ،ســواء مــن أنصــار المدرســة الحكميــة أم مــن أصحــاب
 )1( - 5قرنان من املرجعية واالجتهاد ،عبدالرسول احلائري ،منشورات مكتبة اإلمام الصادق،
الكويت1415 ،هـ ،ص.228 ،181 ،145 ،97
 )2( - 6اإلجازة بني االجتهاد والسرية ،موسى احلائري ،حتقيق أمحد بوشفيع ،جلنة إحياء تراث مدرسة
الشيخ األوحد ،بريوت ،لبنان ،ط1422 ،2هـ ،ص.104
 )3( - 7راجع كتابنا (الرئيس العيثان) ،ص.79-60
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المدرســة الظاهريــة».)2(8

مراجعنا العظام:

ونأتــي اآلن إلــى الترجمــات الشــريفة ألبــرز مراجعنــا الشــيعة العظــام،
إالّ أنّهــا ليســت حصـ ًـرا لـ ّ
ـكل ترجمــات مراجعنــا وعلمائنــا وفقهائنــا الكبــار؛
حيــث يصعــب إيرادهــا ك ّلهــا فــي هــذا الكتــاب ،ولكنّنــا نقتصــر علــى ذكــر
ترجمــات مختصــرة لبعــض هــؤالء العظــام ،الذيــن وصفهــم ّأول المجتهديــن
ّ
بــأدق وصــف وأجمــل تعبيــر بقولــه« :هــؤالء
الميــرزا موســى الحائــري-9
تيمنًــا وتبـ ّـركًا بذكــر ســيرهم
العلمــاء األمجــاد الذيــن هــم للديــن عمــاد» (ّ ،)1
الشــريفة المباركــة.
 -1الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ثقة اإلسالم):

ُولِــد فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث بقريــة ُك َليــن علــى بعــد ()38
(ري) ،الواقعــة فــي جنــوب العاصمــة طهــران ،تو ّفــي فــي
كيلومتـ ًـرا مــن مدينــة َ
شــهر شــعبان 329هـــ ،ودفــن فــي بغــداد.
أهــم آثــاره( :الكافــي) فــي األصــول والفــروع ،وكتــاب (الرجــال)،
ومــن
ّ
وكتــاب (الــر ّد علــى القرامطــة) ،وكتــاب (رســائل األئمــة) ،وكتــاب (تعبيــر
الرؤيــا) ،وموســوعة شــعرية فــي مناقــب وفضائــل أهــل البيــت عليهــم الســام.
 -2الشيخ علي بن بابويه القمي (الصدوق األول):
 )1( - 8أضواء عىل مدرسة األحسائي ،صالح السليمي ،مكتبة جامع اإلمام الصادق ،الكويت،
ص.42
 )2( - 9املرجع السابق ،ص.43
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هــو الشــيخ أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه الصــدوق
القمــي ،وعــرف بالصــدوق األول.
ّ

لــم تحــدّ د لنــا المصــادر تاريــخ والدتــه ،إال أنّــه ولــد فــي القــرن الثالــث
الهجــري بمدينــة قــم المقدّ ســة ،وتو ّفــي قــدّ س سـ ّـره ســنة 329هـــ ،ودفــن فــي
مدينــة قــم المقدّ ســة ،ولــه مــزار معــروف.
عاصــر اإلمــام الحســن العســكري عليــه الســام ،والتقــى بالســفير الثالــث
لإلمــام المهــدي عليــه الســام ،الحســين بــن روح -رضــوان اللــه عليــه -فــي
ـم كاتبــه بعــد ذلــك علــى يــد علــي بــن جعفــر بــن األســود ،يســأله
العــراق ،ثـ ّ
أن يوصــل لــه رقعــة إلــى اإلمــام صاحــب الزمــان يســأل فيهــا الولــد ،فكتــب
اإلمــام إليــه« :قــد دعونــا اللــه لــك بذلــك ،وســترزق ولديــن ذكريــن خ ّيريــن».
ومن آثاره :كتاب (فقه الرضا) ،وكتاب (المواريث) ،وكتاب (المعراج).
 -3الشيخ محمد بن علي بن الحسين (الصدوق):
هــو الشــيخ محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمــي ،ولــد
الشــيخ الصــدوق الثانــي (أبــو جعفــر) عــام 306هـــ ،فــي مهــد طيــب وبلــدة
عريقــة ،مدينــة قــم المقدّ ســة ،موئــل العلمــاء ومنبــت الفضيلــة ،وتر ّبــى فــي بيت
رفيــع مــن بيوتاتهــا ،كان قــد عــرف بالصــاح والعلــم وزعامــة الديــن ،فــدرج
فــي مقتبــل أمــره وعنفــوان فتوتــه يرتضــع لبــن المعــارف والفضيلــة ،ويرتشــف
مــن معيــن العلــم علــى يــد والــده الفقيــه المع ّظــم ذي الجاللــة والشــرف ،علــي
بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه -المعــروف بالصــدوق األول -لمــدة
طويلــة ،ثــم اختلــف بعــد أبيــه -رحمــه اللــه -إلــى أكابــر المشــايخ بقــم ،يســمع
منهــم ويأخــذ عنهــم -علــى حداثــة ســنه -فحــاز إجــازة الحديــث والروايــة
عنهــم ،وتوفــي رضــوان اللــه عليــه ســنة 381هـــ.
ومــن آثــاره :كتــاب (مــن ال يحضــره الفقيــه) ،وكتــاب (إكمــال الديــن وإتمــام
النعمــة) ،وكتــاب (األمالــي) المعــروف بأمالــي الصــدوق ،وغيرهــا مــن الكتــب
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العديــدة المشــهورة.
 -4الشيخ محمد بن محمد بن النعمان (المفيد):
رئيــس الم ّلــة ،ابــن المعلــم ،الشــيخ أبــو عبداللــه محمــد بــن محمــد بــن النعمان
بــن عبــد الســام الحارثــي العكبــري المعــروف بالمفيــدُ ،ولِــد فــي قريــة عكبــرا
علــى بعد عشــرة فراســخ مــن بغداد عــام 336هـــ ،وتو ّفــي ســنة 413هـ.
يعــدّ الشــيخ المفيــد أحــد أبــرز علمــاء اإلماميــة -وباألخــص االثنــي عشــرية-
ومحدّ ثيهــا ،وهــو صاحــب كتــاب (اإلرشــاد) ،الــذي يعدّ أحــد الكتــب التاريخية
لدى الشــيعة.
كمــا يعــدّ الشــيخ المفيــد أحــد أوائــل متك ّلمــي اإلماميــة الذيــن وضعــوا اللبنات
األولــى لهــذا المذهــب ،واســتخدموا الدليــل العقلــي -فــي مجمــل األمــور-
صحــة مذهبــه.
للتدليــل علــى ّ
ومــن آثــاره :كتــاب (االختصــاص) وهــو مشــكوك فــي نســبته لــه ،وكتــاب
(إيمــان أبــي طالــب) ،وكتــاب (تصحيــح اعتقــاد اإلماميــة) ،وكتــاب (الفصــول
العشــرة فــي الغيبــة) ،وكتــاب (النكــت االعتقاديــة) ،وكتــاب (النكــت فــي
مقدّ مــات األصــول) ،وكتــاب (مســائل العكبريــة) ،وكتــاب (الكافئــة فــي
إبطــال توبــة الخاطئــة) ،وكتــاب (تفضيــل أميــر المؤمنيــن) ،وكتــاب (رســائل
فــي الغيبــة) ،وكتــاب (عــدم ســهو النبــي صلــى اللــه عليــه وآلــه) ،وغيرهــا مــن
اآلثــار الهامــة.
 -5الشريف علي بن الحسين (المرتضى):
هــو الشــيخ علــي بــن الحســين بــن موســى بــن محمــد بــن إبراهيــم أبــو القاســم
الملقــب بالمرتضــى ،مــن أحفــاد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســام،
نقيــب الطالبييــن ،وأحــد األئمــة فــي علــم الــكالم واألدب والشــعر ،مولــده
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ووفاتــه ببغــداد عــام 436 - 355هـــ ،وهــو أحــد مراجــع الشــيعة الكبــار فــي
ذلــك العصــر.
مــن آثــاره :كتــاب (الغــرر والــدرر) ويعــرف بأمالــي المرتضــى ،وكتــاب
(الشــهاب بالشــيب والشــباب) ،وكتــاب (تنزيــه األنبيــاء) ،وكتــاب (االنتصــار)
فــي الفقــه ،وكتــاب (تفســير العقيــدة المذهبــة) شــرح قصيــدة للســيد الحميري،
و(ديــوان شــعر) ،وغيــر ذلــك الكثيــر.
 -6الشيخ محمد بن علي بن عثمان (الكراجكي):
هــو القاضــي الشــيخ اإلمــام العالمــة أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن عثمــان
الكراجكــي ،عالــم ،فاضــل ،متك ّلــم ،فقيــه ،محــدّ ث ،ثقــة جليــل القــدر ،تو ّفــي
ســنة 449هـــ ،وصفــه بعــض مــن ترجــم لــه مــن العامــة بأنّــه رأس الشــيعة
وصاحــب التصانيــف الجليلــة ،أو بأ ّنــه كان باح ًثــا مــن كبــار أصحــاب الشــريف
المرتضــى رضــوان اللــه تعالــى عليــه.
لــه العديــد مــن اآلثــار الهامــة منهــا :كتاب (كنــز الفوائــد) ،وكتــاب (االســتنصار
فــي النــص علــى األئمــة األطهــار) ،وكتــاب (القــول المبيــن عــن وجوب مســح
الرجليــن) ،وكتــاب (نظــم الــدرر فــي مبنــى الكواكــب والــدرر) ،وكتــاب
(رياضــة العقــول فــي مقدمــات األصــول) ،وكتــاب (معــدن الجواهــر ورياضــة
الخواطــر) ،وكتــاب (روضــة العابديــن ونزهــة الزاهديــن) ،وكتــاب (رســالة
التعريــف بحقــوق الوالديــن) ،وكتــاب (األصــول فــي مذهــب آل الرســول).
 -7الشيخ محمد بن الحسن بن علي (شيخ الطائفة):
هــو الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن علــي الطوســي ،نســب ًة إلــى (طــوس) ناحيــة
توســعت ف ُعرفــت بمدينــة مشــهد (مشــهد اإلمــام الرضــا عليــه
فــي خراســانّ ،
الســام) ،وهــي مــن أقــدم مــدن بــاد فــارس وأشــهرها ،ومــن مراكــز العلــم
ّ
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الســام إليهــا ،وتشــييد قبــره
ومعاهــد الثقافــة بعــد ورود اإلمــام الرضــا عليــه ّ
فيهــا.

ُولِد الشــيخ الطوســي بخراســان عــام 385هـــ ،ودرس على أيــدي أكابــر العلماء
الز َمــه،
وأفاضلهــم ،ومنهــم :الشــيخ المفيــد ،والسـ ّيد الشــريف المرتضــى وقــد َ
فاعتنــى المرتضــى بتوجيهــه وتنميــة مواهبــه العلم ّيــة طيلــة ثمــان وعشــرين
متوجهـ ًة إلــى الشــيخ الطوســي أن يخلــف ُأســتا َذه
ســنة ،حتــى صــارت األنظــار
ّ
لزعامــة األمــة بعــده ،فــكان ذلــك.
وبعــد أن تُو ّفــي السـ ّيد المرتضــى؛ ازدلــف طلبــة العلــم إلــى الشــيخ الطوســي،
ـي ،حتــى أصبحــت داره
وتقاطــر عليــه الفضــاء؛ للحضــور تحــت منبــره العلمـ ّ
فــي بغــداد مــأوى المســتفيدين ،فبلــغ عــدد تالميــذه ثالثمائــة مــن مجتهــدي
مؤســس الحــوزة العلميــة فــي
الشــيعة ،ومــن العامــة مــا ال ُيحصــى كثــرةً ،وهــو ّ
النجــف األشــرف ،تو ّفــي ســنة 460هـــ.
ـمى هــذا الكتــاب (األبــواب) ،وكتــاب
مــن آثــاره :كتــاب رجــال الطوســي ،و ُيسـ ّ
(رجــال الكشــي) ،وكتــاب (االســتبصار) ،وكتــاب (البيــان فــي تفســير القــرآن)،
المتهجــد) ،وغيرهــا مــن اآلثــار
وكتــاب (الفهرســت) ،وكتــاب (مصبــاح
ّ
الهامــة.
 -8الشيخ الفضل بن الحسن بن الفضل (الطبرسي):

ُولِــد الشــيخ اإلمــام أبــو علــي أميــن الديــن -اإلســام -الفضــل بــن الحســن
بــن الفضــل الطبرســي فــي حــدود ســنة 457هـــ ،فــي مدينــة طبرســتان ،وهــي
بــاد واســعة مجــاورة لبــاد مازنــدران وجيــان وجرجــان فــي إيــران ،وهــو
مــن أســرة علميــة تسلســل فيهــا العلــم والفضــل ،وجـ ّـل رجالهــا مــن العلمــاء
األفاضــل ،وســائر أقربائــه مــن كبــار األدبــاء.
واستشــهد الطبرســي يــوم التاســع مــن ذي الحجــة ســنة 548هـــ علــى أثــر
هجــوم شــنه المتمــردون علــى الســلطان ســنجر الســلجوقي فــي خراســان
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كمــا فــي نقــد الرجــال« :-ونقــل جثمانــه إلــى المشــهد الرضــوي ،ودفــن فــيمقبــرة الشــهداء بجــوار مرقــد اإلمــام الرضــا (عليــه الســام) ،وفــي الشــارع
الموســوم بشــارع الطبرســي ،وقبــره مــزار إلــى اليــوم».
مــن آثــاره :كتــاب (مجمــع البيــان فــي تفســير القــرآن) ،و(الــكاف الشــاف مــن
كتــاب الكشــاف) وهــو تلخيــص لكتــاب تفســير الكشــاف للزمخشــري ،وكتاب
(المســتمد مــن البيــان) وهــو منتخــب لكتــاب البيــان للشــيخ الطوســي ،وكتــاب
أيضا فــي تفســير وعلوم
(الوافــي) فــي تفســير وعلــوم القــرآن ،و(الوجيــز) وهــو ً
القــرآن) ،وكتــاب (تــاج المواليــد) وهــو كتــاب فــي األنســاب ،و(إعــام الــورى
بأعــام الهــدى) وقــد جمــع فيــه فضائــل األئمــة الهــداة وأحوالهــم ،وغيرهــا
مــن كتبــه العديــدة.
 -9الس ّيد حمزة بن علي الحلبي (ابن زهرة):

السـ ّيد أبــو المــكارم ،حمــزة بــن علــي بــن أبــي المحاســن زهــرة بــن أبــي علــي
الحســن بــن أبــي المحاســن زهــرة بــن أبــي المواهــب علــي بــن أبــي ســالم
محمــد بــن أبــي إبراهيــم محمــد النقيــب بــن علــي بــن أبــي علــي أحمــد بــن أبي
جعفــر محمــد بــن أبــي عبداللــه الحســين بــن أبــي إبراهيــم إســحاق المؤتمــن
بــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) ،مــن أكابــر علمــاء الشــيعة ومجتهديهــا،
وهــو عالــم ،فاضــل ،ثقــة ،جليــل القــدر.
ُولِــد السـ ّيد الحلبــي فــي شــهر رمضــان عــام 511هـــ ،وتوفــي فــي مدينــة حلب
الســورية عــام 585هـــ ،ومــن أســاتذته :أبــوه الس ـ ّيد علــي بــن زهــرة الحلبــي،
وجــدّ ه السـ ّيد أبــو المحاســن زهــرة الحلبــي ،والشــيخ أبــو منصــور محمــد بــن
الحســن الموصلــي ،وأبــو عبداللــه الحســين بــن طاهــر بــن الحســين.

أ ّمــا تالمذتــه فنذكــر منهــم :الشــيخ معيــن الديــن المصــري ،والشــيخ شــاذان بــن
القمــي ،والشــيخ محمــد بــن جعفــر المشــهدي ،وابــن أخيــه الس ـ ّيد
جبرائيــل ّ
محــي الديــن محمــد الحلبــي ،والشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس الح ّلــي.
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ومــن آثــاره( :االعتــراض علــى الــكالم الــوارد مــن حمــص) ،وكتــاب
(الجــواب عمــا ذكــره مطــران) ،و(الجــواب عــن الــكالم الــوارد مــن ناحيــة
الجبــل) ،و(جــواب المســائل الــواردة مــن بغــداد) ،و(مســائل فــي الــرد علــى
المنجميــن) ،وغيرهــا مــن الكتــب النفيســة.
 -10الشيخ محمد بن علي بن شهرآشوب (رشيد الدين):
أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب بــن أبــي نصــر بــن أبــي الجيــش
المفســر ،المحــدّ ث،
وعــز الدّ يــن،
المازندرانــي المل ّقــب بـــ :رشــيد الديــن،
ّ
ّ
األديــب ،الفقيــه اإلمامــي ،و ُي َ
وي) إليــه وإلــى أبيــه
ستش ّ
ــر ّ
(الس َ
ــف مــن نســبة َّ
وجــدّ ه أنّهــم كانــوا مــن مدينــة ســاري مركــز محافظــة مازنــدران.
ولــد عــام 498هـــ ،أ ّمــا محـ ّـل والدتــه فــا يتسـنّى لنــا أن نُبــدي رأ ًيــا قاط ًعــا فيما
إذا كان مازنــدران أو غيرهــا ،وافــاه األجــل فــي حلــب ســنة 588هـــ ،و ُدفــن فــي
الســام.
جبــل الجوشــن قري ًبــا مــن الموضــع المشــهور بمشــهد الحســين عليــه ّ

مــن آثــاره :كتــاب (مناقــب آل أبــي طالــب) فــي أربعــة مجلــدات( ،مثالــب
النواصــب) وهــو بحجــم المناقــب( ،المخــزون المكنــون فــي عيــون الفنــون)
(أعــام الطرائــق فــي الحــدود والحقائــق)( ،مائــدة الفائــدة)( ،المثــال فــي
األمثــال)( ،أســباب النــزول علــى مذهــب آل الرســول).
تبحــره فــي علــوم القــرآن،
ومــن خــال آثــاره الباقيــة يســتبين لنــا بوضــوح ّ
أيضــا.
والرجــال ،كمــا كان لــه يــدٌ فــي الشــعر ً
والحديــثّ ،
 -11الشيخ محمد بن منصور بن أحمد (ابن إدريس الحلي):
هــو العالمــة الكبيــر أبــو عبداللــه محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن إدريــس
العجلــي الحلــي (543هـ ـ 598هـــ) ،فقيــه ومحدّ ث شــيعي معروف
باســم (ابن إدريــس الحلــي).
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مــن آثــاره :كتــاب (الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي) وهــو أهــم كتبــه وبــه
اشــتهر ،رســالة فــي (معنــى الناصــب)( ،منتخــب كتــاب التبييــن)( ،خالصــة
االســتدالل) ،كتــاب (التعليقــات).
 -12الشيخ جعفر بن محمد بن هبة الله (ابن نما الحلي):

الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن هبــة اللــه بــن نمــا الحلــيُ ،ولِــد عــام 567هـــ
بمدينــة الح ّلــة فــي العــراق ،وتو ّفــي ســنة 645هـــ ،يعــدّ مــن مشــايخ الشــيعة
الكبــار ،ومــن العلمــاء المبرزيــن فــي الطائفــة االثنــي عشــرية.
ومــن أســاتذته :أبــوه الشــيخ محمــد بــن هبــة اللــه بــن نمــا الحلــي ،والشــيخ
محمــد بــن أحمــد بــن إدريــس الحلــي ،والس ـ ّيد علــي بــن طــاووس.
مــن آثــاره( :مثيــر األحــزان)( ،أخــذ الثــأر فــي أحــوال المختــار)( ،ذوب النضار
في شــرح أخــذ الثــأر).
 -13الس ّيد علي بن موسى (ابن طاووس):

السـ ّيد الجليــل أبــي القاســم علــي بــن موســى ابــن طــاووس الحســني الحلــي،
مــن أشــرف األســر العلميــة فــي الحلــة وشــهرتهم واســعة ،كانــوا بســوراء
المدينــة ،ثــم انتقلــوا إلــى بغــداد والحلــة ،ول ّقــب جدّ هــم محمــد بالطــاووس
لحســن وجهــه وجمالــه.
وابــن طــاووس مــن أج ـاّء الطائفــة وثقاتهــا ،جليــل القــدر ،عظيــم المنزلــة،
كثيــر الحفــظ ،نقــي الــكالم ،حالــه فــي العلــم والعبــادة والفضــل والزهــد
شــاعرا،
أيضــا
والثقــة والفقــه والجاللــة والــورع أشــهر مــن أن ُيذكــر ،وكان ً
ً
أدي ًبــا ،منشــ ًئا ،بلي ًغــا.
ـوا
ولــد رضــي الديــن بــن طــاووس بالحلــة ســنة 589هـــ ،ثــم أقــام ببغــداد نحـ ً
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مــن خمــس عشــرة ســنة ،ثــم رجــع إلــى الحلــة ،ثــم ســكن النجــف األشــرف
برهــة ،ثــم عــاد إلــى بغــداد فــي أيــام دولــة المغــول وبقــي فيهــا إلــى حيــن
وفاتــه.

ُع ِرضــت عليــه نقابــة العلوييــن فــي عصــر المســتنصر العباســي فأبــى ،ثــم
ُع ِرضــت عليــه فــي زمــن المغــول فوافــق ،فتوالّهــا ســنة 661هـــ ،وبقــي فيهــا
ـهرا إلــى أن تو ّفــي ،واســتمرت النقابــة فــي عقبــه
ثــاث ســنين وأحــد عشــر شـ ً
مــن بعــده.
آثــاره( :المالحــم والفتــن)( ،فــرج المهمــوم)( ،ســعد الســعود)( ،الملهــوف
علــى قتلــى الطفــوف).
 -14الشيخ محمد بن محمد بن الحسن (نصير الدين الطوسي):
هــو محمــد بن محمــد بــن الحســن المعــروف بالخواجة نصيــر الدين الطوســي،
شــيخ اإلســام والمع ّلــم األكبــر ،تتلمــذ علــى أبيــه محمــد بــن الحســن فــي
مراحلــه الدراســية األولــى ،ثــم درس علــوم اللغــة مــن :نحــو ،وصــرف ،وأدب،
بعــد دراســته القــرآن ،وبتوجيــه مــن أبيــه درس الرياضيــات علــى كمــال الديــن
وتوســع فــي
محمــد المعــروف بالحاســب ،ثــم درس الحديــث واألخبــار،
ّ
دراســة الحديــث علــى أبيــه ،كمــا درس عليــه الفقــه ،ودرس المنطــق والحكمــة
علــى خالــه والحكيــم فاضــل بابــا أفضــل الكاشــي الفيلســوف.
وبعــد دراســته علــى خالــه أتقــن الطوســي علــوم الرياضيــات مــن :حســاب،
وهندســة ،وجبــر ،وهــو ال يــزال فــي مطلــع شــبابه ،وفــي هــذا الصــدد يقــول
عــن نفســه :أ ّنــه بعــد وفــاة والــده عمــل بوصيتــه فــي الرحيــل إلــى أي مــكان
يلقــى فيــه أســاتذة يســتفيد منهــم ،وكانــت نيســابور فــي ذلــك العهــد مجمــع
العلمــاء ومنتجــع الطــاب ،فســافر إليهــا حيــث حضــر حلقــة ٍّ
كل مــن :ســراج
الديــن الضــري ،وقطــب الديــن الدامــاد ،وأبــو الســعادات األصفهانــي ،وآخرين
غيرهــم ،كمــا لقــي فيهــا فريــد الديــن العطــار ،ودرس علــى معيــن الديــن ســالم
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بــن بــدران المازنــي المصــري اإلمامــي ،وقــد أجــازه معيــن الديــن فــي عــام
619هـــ ،وتو ّفــي ســنة 672هـــ ،وقبــره فــي الكاظميــة.
آثــاره :لــه مصنّفــات مم ّيــزة فــي علــم الفلــك ،ومــن أشــهر مؤلفاتــه( :تجريــد
العقائــد) وهــو كتــاب فلســفي ،ومــن أشــهر كتبــه كتــاب (شــكل القطــاع)،
(التذكــرة النصيريــة)( ،التذكــرة فــي علــم الهيئــة)( ،تجريــد المنطــق).
 -15الشيخ جعفر بن الحسن الحلي (المح ّقق الحلي):
شــيخ الفقهــاء الشــيخ جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى بــن الحســن بــن ســعيد
اله َذلــي الحلــي ،أبــو القاســم نجــم الديــن المشــهور بـــ (المح ّقــق الح ّلــي).
ُ
عالمــا فاضـ ً
ـا يــروي عنه
ُولــد عــام 602هـــ ،والــده الشــيخ حســن الحلــي ،كان ً
عالمــا مح ّق ًقــا مــن فقهــاء عصــره،
ولــده الشــيخ جعفــر ،وكــذا جــدّ ه يحيــى كان ً
وكانــت وفاتــه فــي يــوم الثالــث عشــر مــن ربيــع اآلخــر ســنة 676هـ.
ومــن آثــاره( :شــرائع اإلســام)َ ( ،نكْــت النهايــة) وهــو حاشــية علــى نهايــة
الشــيخ الطوســي( ،المعــارج فــي أصــول الفقــه)( ،المســلك فــي أصــول
الديــن)( ،مــدارك األحــكام)( ،مســالك األفهــام)( ،هدايــة األنــام)( ،مصبــاح
الفقيــه)( ،مســائل العزيــة) ،وغيرهــا مــن الكتــب األخــرى.
 -16الشيخ الحسن بن يوسف بن علي (العالمة الحلي):
هــو الشــيخ الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر الحلــي المعــروف
بالعالمــة الحلــي (648هـــ 726-هـــ) ،فقيــه ومتكلــم جعفــري ذائــع الصيــت،
لــم ُيـ َـر مثلــه فــي هــذه الطائفــة بالتم ّكــن مــن ناصيــة العلــم واإلحاطــة خاصــة
فــي الفقــه.
خ ّلــف العديــد مــن اآلثــار ،منهــا( :األبحــاث المفيــدة فــي تحصيــل العقيــدة)،
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(إجــازة بنــي زهــرة)( ،تبصــرة المتع ّلميــن فــي أحــكام الديــن)( ،تذكــرة
الفقهــاء)( ،الرســالة الســعدية) ،وغيرهــا العشــرات مــن مؤلفاتــه الكثيــرة.
 -17الشيخ علي بن محمد بن علي (نصير الدين الكاشي):
علــي بــن محمــد بــن علــي ،الحكيــم المتأ ّله نصيــر الديــن الكاشــي (الكاشــاني)
ثــم الحلــي ،كان مــن كبــار فقهــاء اإلماميــة ،ومــن أج ّلــة المتك ّلميــن ،عار ًفــا
بالمنطــقُ ،ولِــد بكاشــان فــي حــدود عــام 675هـــ ،وســكن الح ّلــة ،وتف ّقــه على
وتبحــر فــي علــم الــكالم ،وتوفــي ســنة 755هـــ.
مذهــب اإلماميــةّ ،
ومــن أشــهر تالمذتــه :الشــيخ شــمس الديــن محمــد بــن صدقــة ،والشــيخ كمال
الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن العتايقــي الحلي.

مــن آثــاره :كتــاب (النــكات) فــي مســائل امتحانيــة فــي علمــي المنطــق
والــكالم( ،تعريــب كتــاب زبــدة اإلدراك فــي علــم األفــاك).
 -18الشيخ محمد بن الحسن بن يوسف (فخر المح ّققين):
هــو الشــيخ محمــد بــن الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن مطهــر بــن العالمــة
الحلــيُ ،ولِــد عــام 682هـــ ،وتو ّفــي ســنة 771هـ.

وهــو المرجــع الدينــي الــذي اشــتهر بالتحقيــق والتدقيــق ،وحافــظ علــى نشــاط
أس َســها وقواعدهــا خــال والــده المح ّقــق الحلــي أبــو
المدرســة التــي وضــع ُ
القاســم نجــم الديــن بــن الحســن الهذلــي الحلــي.
مــن مؤلفاتــه( :إيضــاح الفوائــد)( ،رســالة الفخريــة فــي النيــة)( ،حاشــية
اإلرشــاد)( ،الكافيــة الوافيــة فــي الــكالم)( ،شــرح كتــاب مبــادئ األصــول)،
(المســائل الحيدريــة).
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 -19الشيخ محمد بن مكي العاملي (الشهيد األول):
الشيخ محمد بن مكي الجزيني العاملي من علماء الشيعة الكبار.

ِ
األول فــي القــرن الســابع الهجــري عــام 734هـــ فــي جبــل عامل،
ُولــد الشــهيد ّ
واستشــهد بدمشــق يــوم الخميــس التاســع مــن جمــادى األولــى ســنة 786هـــ
قتيـ ً
ـا بالســيف علــى التشـ ّيع ،وبذلــك يكــون عمــره اثنتيــن وخمســين ســنة.

األول فــي عصــره مرج ًعــا فــي األحــكام الشــرعية ،حتــى نــال لقــب
كان الشــهيد ّ
(فقيــه جميــع اآلفــاق) ،وكان شــيخ العارفيــن فــي علــوم الفقــه ،والحديــث،
علمــا وأغناهــم معرفــة ،وهــذا مــا مكّنــه مــن
والــكالم ،وبالتالــي أوفــر العلمــاء ً
إلقــاء المحاضــرات فــي مناهــج االســتنباط ،والفقــه ،واألصــول ،والحديــث
والــكالم فــي حلقــات التدريــس المختلفــة ،وذلــك علــى المذاهــب الفقهيــة
يتبــوأ
الخمســة ،فــي لبنــان وبــاد الشــام ومصــر والعــراق وفلســطين ،وأن
ّ
مكان ـ ًة عالي ـ ًة فــي مختلــف البــاد اإلســامية ،ال س ـ ّيما ســوريا ،وقــد اســتطاع
النبــوة،
إقنــاع الســلطات فــي ذلــك الوقــت بمحاربــة اليالــوش الــذي ا ّدعــى
ّ
كمــا كان بيتــه نــدو ًة عامــر ًة ألصحــاب الفضــل والعلــم وطــاب المعرفــة.
كاتبــه ســلطان خراســان علــي بــن المؤيــد وطلــب منــه الحضــور إلــى بــاده،
لكنّــه اعتــذر وكتــب لــه (اللمعــة الدمشــقية) فــي ســبعة أيــام ،لتكــون دســتور
بــاد خراســان.
ومــن آثــاره الكثيــرة( :اللمعــة الدمشــقية فــي الفقــه)( ،كتــاب الذكــرى)( ،كتاب
البيــان فــي الفقــه)( ،رســالة الباقيــات الصالحــات)( ،األربعــون حدي ًثــا)،
(القواعــد)( ،رســالة التكليــف).
 -20الشيخ المقداد بن عبدالله بن محمد (الفاضل المقداد):
الشــيخ جمــال الديــن المقــداد بــن عبداللــه بــن محمــد بــن الحســين بــن
محمــد األســدي ،شــرف الديــن أبــو عبداللــه الســيوري ،الحلـــي ثــم النجفــي،
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المعــروف بالفاضــل المقــداد ،وبالفاضــل الســيوري ،أحــد أعيــان اإلماميــة.
عالمــا ،فاضـ ً
وفقيهــا كبيـ ًـرا ،ذا معرفــة
متبحـ ًـرا،
ً
ـا ،متك ّل ًمــا ،مح ّق ًقــا ،مد ّق ًقــاّ ،
كان ً
األول محمــد بــن مكــي
تلمــذ علــى الفقيــه المتض ّلــع الشــهيد ّ
بفنــون شــتّىّ ،
واختــص بــه ،وأخــذ عنــه العلــم ،وروى عنــه،
العاملــي المتو ّفـــى 786هـــ،
ّ
ـميت تلــك المســائل
فسـ ّ
وســأله عــن مســائل فــي الفقــه ،فأجــاب عنهــا شــيخهُ ،
مــع أجوبتهــا بـــ (المســائل المقداديــة).
تو ّفــي فــي النجــف األشــرف ،ضحــى نهــار األحــد الســادس والعشــرين مــن
جمــادى اآلخــرة ســنة 826هـــ ،ودفــن فيهــا.
لــه كتــب منهــا( :شــرح نهــج المسترشــدين فــي ُأصــول الديــن) ،و(كنــز العرفان
فــي فقــه القــرآن) ،و(التنقيــح الرائــع فــي شــرح مختصــر الشــرائع) ،و(شــرح
البــاب الحــادي عشــر) ،و(شــرح مبــادئ األصــول) ،وغيــر ذلــك.
 -21الشيخ أحمد بن محمد بن فهد (الحلي):
الشــيخ جمــال الديــن أحمــد بــن شــمس الديــن محمــد بــن فهــد األســدي
الحلــي.

ُولِــد عــام 757هـــ ،وتو ّفــي ســنة 841هـــ ،قــال عنــه الحـ ّـر العاملــي« :عالــم،
فاضــل ،ثقــة ،زاهــد ،عابــد ،ورع ،جليــل القــدر» ،ووصفــه السـ ّيد جمــال الديــن
المدرســين فــي المدرســة الزعنيــة فــي الحلــة
بــن األعــرج العميــدي« :إ ّنــه أحــد
ّ
الســيف ّية ،مــن أهــل العلــم والخيــر والصــاح والبــذل والســماح».
آثــاره :أ ّلــف رحمــه اللــه أكثــر مــن خمســة وعشــرين كتا ًبــا فــي الفقــه ،مثــل:
كتــاب (المهـ ّ
ـذب البــارع فــي شــرح المختصــر النافــع) ،وكتــاب (شــرح ألفيــة
الشــهيد) ،وفــي األدعيــة ،مثــل :كتــاب (عــدّ ة الداعــي ونجــاح الســاعي) ،وفــي
العرفــان ،مثــل :كتــاب (أســرار الصــاة).
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 -22الشيخ إبراهيم بن علي بن الحسن (الكفعمي):
هــو الشــيخ تقــي الديــن إبراهيــم بــن علــي بــن الحســن بــن محمــد بــن صالــح
بــن إســماعيل الحارثــي الهمدانــي العاملــي الكفعمــي ،وفــي آخــر كتابــه
المصبــاح :إبراهيــم بــن علــي بــن حســن بــن صالــح.
ُولِــد عــام 840هـــ ،وتو ّفــي ســنة 905هـــ ،ولــه كتــب وأشــعار وتصانيــف منها:
(جنّــة األمــان الوقيــة) المشــهور باســم (المصبــاح) ،وكتــاب (البلــد
كتــاب ُ
األميــن والــدرع الحصيــن) ،وكتــاب (نهايــة األرب فــي أمثــال العــرب)،
وغيرهــا.
 -23علي بن الحسين العاملي (المح ّقق الكركي):
هــو الشــيخ نــور الديــن علــي بــن الحســين بــن عبدالعالــي العاملــي الكركــي،
كنيتــه أبــو الحســنُ ،يل ّقــب تــار ًة بالشــيخ العالئــي ،وأخــرى بالمح ّقــق الثانــي،
أحــد علمــاء اإلماميــة ،ولــد فــي كــرك نــوح من قــرى جبــل عامــل عــام 868هـ،
ودرس فقــه أهــل البيــت عليهــم الســام لــدى شــيوخ العلــم فــي زمانه ،كالشــيخ
علــي بــن هــال الجزائــري.
ســافر إلــى بــاد فــارس واتصــل بالشــاه الصفــوي (طهماســب) ،فمكّنــه مــن
الملــك ،فســعى بعــد توليــه لهــذا المنصــب في نشــر مذهــب أهــل البيــت عليهم
الســام ،وبــذل جهــدً ا كبيـ ًـرا فــي تلــك الفتــرة لتطبيــق القوانيــن والتشــريعات
اإلســامية فــي الحيــاة اليوميــة ومــن جميــع النواحــي ،ثــم اضطرتــه ظــروف
قاهــرة إلــى الهجــرة وتــرك بــاد فــارس مــع مــا كان لــه فيهــا مــن الجــاه
العريــض ،وســكن فــي العــراق.
تو ّفــي فــي النجــف األشــرف يــوم االثنيــن الثامــن عشــر مــن ذي الحجــة ســنة
940هـــ ،فــي زمــن الســلطان (طهماســب).
آثــاره( :جامــع المقاصــد) ،و(شــرح إرشــاد العالمــة) ،و(الرســالة الجعفريــة)،
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و(رســالة الرضــاع) ،و(رســالة الخــراج) ،و(رســالة فــي أقســام األرضيــن)،
و(رســالة فــي صيــغ العقــود واإليقاعــات) ،و(رســالة الجمعــة) ،وغيرهــا مــن
الرســائل والحواشــي.
 -24الشيخ زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني):
هــو الشــيخ زيــن الديــن بــن نــور الديــن علــي بــن أحمــد بــن جمــال الديــن بــن
تقــي الديــن بــن مشــرف (الجباعــي) العاملــي ،المعــروف بالشــهيد الثانــي.

ُولِــد عــام 911هـــ ،ونشــأ فــي ُأســرة علم ّيــة فاضلــة ،حيــث ّ
إن ســتة مــن آبائــه
وأجــداده كانــوا مــن العلمــاء الفضــاء ،وقــد اجتمــع لديــه عامــان مهمــان
نهضــا بــه إلــى تس ـ ّلق ســنام المجــد ،وهمــا:
ونمــى فيــه مواهــب
الجــو
األول:
العلمــي الــذي تأ ّثــر بــه؛ ف َب َ
ّ
لــور ذهن ّيتــهّ ،
ّ
الفقاهــة والمعرفــة.
الثانــي :الحالــة الروح ّيــة التــي كان يتم ّتــع بهــا الشــهيد الثانــي منــذ صبــاه ،فقــد
ـادي.
ب ّكــر بختــم القــرآن
والتوجــه العبـ ّ
ّ

وإلــى جانــب هذيــن العامليــن كانــت الهجــرة مــن وطنــه طل ًبــا للعلــم ســب ًبا آخر
ـدارج المعرفــة ،حيــث ســافر إلــى (ميــس) إحــدى قــرى جبــل
فــي ارتقائــه مـ َ
ِ
عامــل فــي جنــوب لبنــان ولــم يكــن تجــاوز س ـ َّن المراهقــة ،فأكمــل دراســته
المعمقــة مشــفوع ًة بالبحــث الجــا ّد والمراجعــة المر ّكــزة ،فقطــع فيهــا مراحـ َـل
ّ
وحســن اســتما ٍع لحديث
عديــدة فــي مــدّ ة قصيــرة ،وهــو فــي شــوق إلــى العلــم ُ
األكابــر ،وكان شــجا ًعا فــي ســاحات الحــوار والمباحثــةُ ،يفيــد ويســتفيد.
اغتالــه أحــد أزالم ملــك الــروم بوشـ ٍ
ـاية مــن قاضــي مدينة صيــدا ،وذلــك فــي
الخامــس عشــر مــن شــهر رمضان 965هـ.
آثــاره :وهــي تتجــاوز الثالثيــن مؤ َّل ًفــا ،نذكــر منهــا( :الروضــة البه ّيــة فــي شــرح
ال ُّلمعــة الدمشــق ّية) عشــرة أجــزاء( ،مســالك األفهام في شــرح شــرائع اإلســام)
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فــي ســبعة مج ّلــدات( ،تمهيــد القواعــد األصوليــة والعرب ّيــة).
 -25الشيخ أحمد بن محمد األردبيلي (المقدّ س األردبيلي):

هــو الشــيخ أحمــد بــن محمــد األردبيلــي ثــم النجفــي ،الشــهير بالمح ّقــق
وبالمقــدّ س األردبيلــي ،أحــد كبــار مجتهــدي علمــاء اإلماميــة ور ّبانييهــم.
ولــد فــي أردبيــل ،ونشــأ بهــا ،واســتفاد مــن خالــه الــذي كان مــن كبــار العلمــاء
فــي الفلــك والرياضيــات ،وأخــذ بشــيراز العلــوم العقليــة عــن جمــال الديــن
محمــود تلميــذ جــال الديــن الدوانــي.

ارتحــل إلــى النجــف األشــرف وأقــام بهــا ،وأكمل دراســته فــي الفقــه واألصول
وغيرهمــا ،وبــرع فــي العلــوم ال سـ ّيما الفقــه ،حتــى بلــغ درجــة االجتهــاد ،وقــد
أجــازه بــه السـ ّيد علــي بــن الحســين الحســيني الصائغ.
الغروي المقدّ س بالنجف في شهر صفر سنة 993هـ.
تُو ّفي في المشهد
ّ

آثــاره :صنّــف كت ًبــا قــال عنهــا المجلســي« :إنّهــا فــي غايــة التدقيــق والتحقيــق»،
منهــا( :زبــدة البيــان فــي أحــكام القــرآن) وهو تفســير آليــات األحــكام( ،مجمع
الفائــدة والبرهــان فــي شــرح إرشــاد األذهــان للعالّمــة الح ّلـــي) فــي اثنــي عشــر
جــز ًءا ،وقــد شــمل معظــم أبــواب الفقــه( ،حديقــة الشــيعة  -تعليقــات علــى
قواعــد األحــكام فــي مســائل الحــال والحــرام للعالّمــة الح ّلـــي)( ،تعليقــات
علــى تذكــرة الفقهــاء للعالّمــة الح ّلـــي)( ،حاشــية علــى إلهيــات شــرح تجريــد
العقائــد للقوشــجي).
 -26الشيخ حممد عيل بن حممد النجفي (البالغي):

المتبحــر الصفــي محمــد علــي بــن محمــد البالغــي النجفــي،
الشــيخ الفقيــه
ّ
مــن علمــاء الشــيعة العراقييــن المعروفيــن.
قــال ســبطه الفاضــل الشــيخ حســن بــن العبــاس بــن محمــد علــي فــي كتــاب
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تنقيــح المقــال علــى مــا حكــى عنــه :محمــد علــي بــن محمــد البالغــي
ّ
المتأخريــن وفضالئنــا
جــدّ ي -رحمــه اللــه -مــن وجــوه علمائنــا المجتهديــن
نقــي الــكالم،
المتبحريــن ،ثقــة ،عيــن صحيــح الحديــث ،واضــح الطريــق،
ّ
ّ
جيــد التصانيــف ،لــه تالميــذ فضــاء أجــاء علمــاء ،ولــه كتــب حســنة ج ّيــدة،
منهــا :شــرح أصــول الكلينــي ،وشــرح اإلرشــاد للعالمــة الحلــي ،ولــه حـ ٍ
ـواش
ٍ
حــواش علــى أصــول المعالــم وغيرهــا ،وكان
علــى التهذيــب والفقيــه ،ولــه
مــن تالميــذه :الفاضــل الــورع أحمــد بــن محمــد األردبيلــي.
تو ّفــي فــي شــهر شــوال ســنة 1000هـــ فــي كربــاء ،ودفــن فــي الحضــرة
المقدّ ســة.
مــن آثــاره( :شــرح أصــول الكافــي)( ،شــرح إرشــاد العالمــة)( ،حواشــي
التهذيــب)( ،حواشــي الفقيــه)( ،حواشــي أصــول المعالــم).
 -27الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد (البهائي):
ـمى (بهــاء الديــن)
الشــيخ محمــد بــن عــز الديــن حســين بــن عبدالصمــد ،و ُيسـ ّ
الحارثــي والهمدانــي
وقــد أصبــح شــهرة لــه ،وكانــت ُأســرته تُل ّقــب بـــ:
ّ
ـي ،وكان جــدّ ه الحــارث الهمدانــي أحــد خــواص أميــر المؤمنيــن عليــه
َ
والجبعـ ّ
الســام.
ُولــد ســنة 953هـــ فــي بعلبــك بلبنــان ،ونشــأ فــي ظـ ّـل والــده الشــيخ عـ ّـز الدين
عالمــا مح ّق ًقــا جام ًعــا أدي ًبــا جليـ َـل القــدر
الحســين بــن عبدالصمــد ،الــذي كان ً
ثقــة ،ومــن تالميــذ الشــهيد الثانــي.
ـي مــع والــده ـــوهو صغيــرـ إلــى بــاد فــارس ،وهنــاك أخــذ
انتقــل الشــيخ البهائـ ّ
عــن والــده وغيــره مــن أفاضــل العلمــاء ،وقــد عــاش فــي عهــد الدولــة الصفو ّية
التــي شــهدت حرك ـ ًة علم ّيــة واســعة يومــذاك ،فبقــي الشــيخ فيهــا جــا ًّدا فــي
دراســته فــي كنــف والــده الــذي اعتنــى بتربيتــه وتوجيهــه ،وح ّثــه علــى مــكارم
ـجعه علــى حفــظ الشــعر ونظمــه،
األخــاق وأرشــده إلــى العلــوم النافعــة ،وشـ ّ
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وغـ ّ
الســام ،وقــول المــدح والرثــاء فيهــم.
ـذاه بحـ ّ
ـب أهــل البيــت عليهــم ّ

تو ّفي سنة  1031هـ ،وقبره في خرسان ،مشهد.

آثــاره :أحصــى الشــيخ األمينــي منهــا ســبع ًة وســبعين كتا ًبــا فــي ش ـتّى العلــوم،
ثــم أضــاف غيــره إليهــا عــد ًدا َ
ــر فكانــت تآليفــه النافعــة ثمانيــة وثمانيــن
آخ َ
ّ
كتا ًبــا ،منهــا( :الزبــدة فــي األصــول)( ،شــرح األربعيــن حدي ًثــا)( ،المخــاة)،
(الكشــكول).
 -28الشيخ فخر الدين بن محمد علي (الطريحي):
هــو الشــيخ فخــر الديــن بــن محمــد علــي بــن أحمــد بــن علــي بــن أحمــد
بــن طريــح بــن خفاجــة بــن يعقــوب الطريحــي المســلمي العزيــزي األســدي
الرماحــي المنتهــي نســبه إلــى حبيــب بــن مظاهــر األســدي ،ولقــب (الطريحــي)
هــو نســبة إلــى الشــيخ طريــح بــن خفاجــة جــدّ األســرة ،والمســلمي نســبة إلــى
بنــي مســلم إحــدى فصائــل بنــي أســد.
ُولِــد الشــيخ الطريحــي عــام 979هـــ بمدينــة النجــف األشــرف فــي العــراق،
وعمــه الشــيخ محمــد حســين
ونشــأ نشــأة علميــة فــي أحضــان والــدهّ ،
الطريحــي ،واجتهــد فــي طلــب العلــم والدراســة عندهمــا ح ّتــى حصــل علــى
مراتــب مــن العلــم ،وقــد كان مح ًبــا للعلــم شــغو ًفا بالمعــارف والكمــاالت،
فكتــب وصنّــف وأ ّلــف ،وأجــاد وأفــاد ،كمــا شــهد لــه أقرأنــه بذلــك ،أمثــال:
والحــر العاملــي صاحــب الوســائل.
المجلســي صاحــب بحــار األنــوار،
ّ

تو ّفــي الشــيخ الطريحــي ســنة 1085هـــ بمدينــة الرماحيــة ،ونقل للنجــف ودفن
فــي تربتــه ،وقبــره معــروف مشــهور فــي داره التــي كان يقطنهــا إلــى عهــد قريــب
أســرة آل الطريحــي بقــرب مســجده الــذي ص ّلــى فيــه زمنًــا.
آثــاره :ال تــزال العديــد مــن مصنّفاتــه تشــهد لــه بطــول البــاع وســعة االطــاع،
ـرارا -هــو المرجــع
فكتــاب (مجمــع البحريــن ومطلــع النيريــن) -وقــد طبــع مـ ً
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للباحثيــن والمتأ ّدبيــن ،وكتــاب (غريــب الحديــث) ،وكتــاب (الضيــاء الالمــع
فــي شــرح الشــرائع) ،وكتــاب (تفســير غريــب القــرآن) ،باإلضافــة إلــى مؤلفات
أخــرى مثــل( :نزهــة الخاطر وســرور الناظــر وتحفــة الحاضــر ومتاع المســافر)،
(غريــب أحاديــث الخاصــة)( ،الضيــاء الالمــع فــي شــرح المختصــر النافــع
للمح ّقــق الح ّلــي)( ،شــفاء الســائل فــي مســتطرفات المســائل)( ،الفخريــة
الكبــرى).
 -29الشيخ محمد باقر بن محمد تقي (المجلسي):
الشــيخ محمــد باقــر بــن الشــيخ محمــد تقــي المجلســي ،ينتهــي نســبه إلــى
أحمــد بــن عبداللــه المعــروف بـ(الحافــظ أبــو نعيــم) ،صاحــب كتــاب (حليــة
األوليــاء فــي طبقــات األصفيــاء).
ُولــد الشــيخ محمــد باقــر فــي مدينــة أصفهــان مــن بــاد إيــران ســنة 1037هـــ،
ث ّبــت ذلــك األميــر عبدالحســين الخاتــون آبــادي فــي (تاريــخ وقائــع األيــام
ذاكــرا
والســنين) ،وو ّثقــه الشــيخ يوســف البحرانــي فــي (لؤلــؤة البحريــن)
ً
ٍ
نصهــا:
تعليقـ ًة للشــيخ المجلســي فــي حاشــية لــه علــى كتابــه (بحــار األنــوار) ُّ
«ومــن الغرائــب أ ّنــه وافــق تاريـ ُ
ـخ والدتــي عــد َد (جامــع كتــاب بحــار األنــوار)،
كمــا تف ّطــن لــه بعــض أصحابنــا األخيــار» أي ســنة 1037هـــ ،وتو ّفــي عــام
1111هـ.
تقــي بــن مقصــود علــي المجلســي ،مــن أكابــر
والــده هــو الشــيخ محمــد
ّ
ٍ
ٍ
كبيــر مــن الحفــاوة
بنحــو
العلمــاء وأجالّئهــم ،ذكــره العلمــاء فــي تراجمهــم
واإلجــال ،وقــد نُســبت لــه كرامــات كثيــرة وفضائــل شــريفة.
آثــاره( :بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار -عليهــم
الســام( ،)-مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول -صلــى اللــه عليــه
وآلــه.)-
 -30الشيخ أحمد بن إسماعيل النجفي (الجزائري):
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الشــيخ أحمــد بــن إســماعيل النجفــي الجزائــري ،مــن أكابــر علمــاء الشــيعة
ومجتهديهــاُ ،عـ ِ
ـرف بالزهــد والتقــوى والعلــم الغزيــر ،حتــى أصبــح يشــار لــه
المتفــرد بالزعامــة فــي ذلــك العصــر،
بالبنــان فــي عصــره ،وأصبــح العالــم
ّ
وتو ّفــي ســنة 1151هـــ أو 1150هـــ ،وقبــره فــي النجــف األشــرف.
له العديد من اآلثار أهمها( :آيات األحكام).
 -31الشيخ يوسف بن الشيخ أحمد بن إبراهيم (آل عصفور):
الشــيخ يوســف بــن الشــيخ أحمــد بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن صالــح
العصفــوري البحرانــي ،ولــد عــام 1107هـــ ،بقريــة الماحــوز فــي البحريــن.
رجــل ديــن عمــاق ،وفقيــه مبـ ّـرز مــن فقهــاء الشــيعة ،ويعــدّ مــن أبــرز أعــام
المدرســة اإلخباريــة الشــيعية.
األول 1186هـــ،
تو ّفــي الشــيخ البحرانــي قــدّ س سـ ّـره فــي الرابــع مــن ربيــع ّ
بمدينــة كربــاء المقدّ ســة ،وص َّلــى عليــه الشــيخ الوحيــد البهبهانــي ،ودفــن
بجــوار مرقــد اإلمــام الحســين عليــه الســام.
آثــاره( :الحدائــق الناضــرة فــي أحــكام العتــرة الطاهــرة)( ،الكنــوز المودعــة
فــي إتمــام الصــاة فــي الحــرم األربعــة :مكــة ،والمدينــة ،وكربــاء ،والكوفــة)،
(الشــهاب الثاقــب فــي بيــان معنــى الناصــب ومــا يتر ّتــب عليــه مــن المطالــب)،
(كشــف القنــاع عــن صريــح الدليــل فــي الــر ِّد علــى مــن قــال فــي الرضــاع)،
(أنيــس المســافر وجليــس الحاضــر ،المعــروف بكشــكول البحرانــي)( ،ميــزان
الترجيــح فــي أفضليــة القــول فيمــا عــدا األولييــن بالتســبيح).
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 -32الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل (الوحيد البهبهاني):
الشــيخ اآلغــا محمــد باقــر بــن محمــد أكمــل األصفهانــي البهبهانــي ،فقيــه
شــيعي كبيــر ،ذائــع الصيــت ،ومــن فحــول علمــاء عصــره ،إليــه انتهــت الرئاســة
الدينيــة ،ومــن مجــدّ دي المدرســة األصوليــة فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري،
التصــوف.
كمــا كان لــه دور كبيــر فــي محاربة
ُّ
ولــد فــي أصفهــان عــام 1118هـــ ،وقطــن برهــة فــي بهبهــان ،ثــم انتقــل إلــى
كربــاء فــي عهــد رئاســة الشــيخ يوســف البحرانــي (صاحــب الحدائــق)،
وحضــر علــى أركان الم ّلــة وأقطــاب الشــريعة مــن ســدنة المذهــب وفحــول
العلمــاء ،ونشــر فيهــا العلــم ،فانتهــت إليــه الزعامــة الدينيــة ورئاســة المذهــب
اإلمامــي ،وأخــذ عنــه علمــاء ذلــك العصــر كالمولــى مهــدي النراقــي،
والميــرزا أبــي القاســم القمــي ،والميــرزا مهــدي الشهرســتاني ،والسـ ّيد محســن
األعرجــي ،والشــيخ ابــن علــي الحائــري ،والشــيخ األكبــر جعفــر صاحــب
كشــف الغطــاء ،والس ـ ّيد مهــدي بحــر العلــوم وغيرهــم ،وتو ّفــي فــي كربــاء
ســنة 1206هـــ ،ودفــن فيهــا.

آثــاره( :الفوائــد الرجاليــة)( ،الفوائــد الحائريــة)( ،أصــول اإلســام واإليمــان)،
(تعليقــات علــى منهــج المقــال)( ،حاشــية علــى مفاتيــح األحــكام)( ،فوائــد
عتيقــة وفوائــد جديــدة).
 -33الس ّيد محمد مهدي بن الس ّيد مرتضى (بحر العلوم):

هــو الســ ّيد محمــد مهــدي بــن الســ ّيد مرتضــى بــن محمــد بــن عبدالكريــم،
الــذي يرجــع نســبه إلــى الحســن المثنّــى بــن اإلمــام الحســن بــن أميــر المؤمنين
عليــه الســام.

ولــد الس ـ ّيد بحــر العلــوم فــي كربــاء عــام 1155هـــ ،وحظــي برعايــة والــده
الــذي كان مــن أكبــر علمــاء عصــره ،كمــا يعــدّ الســ ّيد محمــد مهــدي مــن
مشــاهير عصــره كذلــك؛ حيــث ُع ِ
ــرف عنــه غــزارة العلــم ،وهــو فقيــه مــن
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فقهــاء الشــيعة الكبــار ،حصــل علــى درجــة االجتهــاد وهــو فــي الســابعة عشــر
مــن عمــره ،وتخـ ّـرج علــى يديــه العديــد مــن فقهــاء الشــيعة ،وهــو مــن مجيــزي
الشــيخ األوحــد.
تو ّفــي السـ ّيد بحــر العلــوم ســنة 1212هـــ ،ودفــن فــي النجــف األشــرف حيــث
أصبــح قبــره مقصــدً ا ألصحــاب الحوائــج.
آثــاره( :الفوائــد الرجاليــة)( ،رســالة في مناظراتــه لليهــود)( ،كتــاب المصابيح)،
(الــدرة النجفيــة)( ،مشــكاة الهدايــة)( ،تحفــة الكــرام فــي تأريــخ مكــة والبيــت
الحــرام)( ،رســالة فــي العصيــر العنبــي :مدرجــة فــي كتابــه المصابيــح)( ،شــرح
بــاب الحقيقــة والمجــاز :مــن كتــاب «الوافيــة» للفاضــل التونــي)( ،شــرح جملة
مــن أحاديــث التهذيــب :للشــيخ الطوســي)( ،الفوائــد األصوليــة) ،وغيرهــا مــن
اآلثــار الكثيرة.
 -34الشيخ جعفر بن خضر الجناحي (كاشف الغطاء):
الشــيخ األكبــر جعفــر بــن الشــيخ خضــر بــن يحيــى بــن مطــر الجناحــي النجفــي
المعــروف (بكاشــف الغطــاء) نســبة إلــى كتابــه كشــف الغطــاء ،ووصــف
بالشــيخ األكبــر.
ُولِــد الشــيخ األكبــر فــي النجــف األشــرف ســنة 1156هـ ،وترعــرع فيهــا ،حيث
درس علــى كبــار علمائهــا ،منهــم :الشــيخ محمــد مهــدي الفتونــي العاملــي،
والعالمــة السـ ّيد مهــدي بحــر العلــوم؛ حتــى أصبــح رئيــس الفقهــاء.

كان للشــيخ األكبــر كاشــف الغطــاء دور كبيــر فــي حمايــة مدينــة النجــف مــن
الغــارات الوهابيــة التــي تتالــت علــى العــراق ،فقــد أمــر بتســليح أهلهــا ال سـ ّيما
رجــال الديــن الذيــن جلــب لهــم الســاح الكافــي الرائــج يومئــذ ،وأمرهــم
بالتدريــب عليــه ،وقــد أ ّلــف السـ ّيد جــواد العاملــي وقتهــا رســالة فــي وجــوب
الــذب عــن النجــف.
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ـارا ،كصاحــب الجواهــر ،والسـ ّيد جــواد
وقــد خـ ّـرج كاشــف الغطــاء تالميــذ كبـ ً
العاملــي صاحــب (مفتــاح الكرامــة) ،ومــن أبــرز تالميــذه :ولــده الكبيــر الشــيخ
موســى ،وغيــره مــن مشــاهير العلمــاء ،وأجــاز شــيخنا األوحــد أحمــد بــن زيــن
الديــن األحســائي.
تو ّفــي رحمــه اللــه فــي ســنة 1228هـــ ،ودفــن فــي النجــف األشــرف ،حيــث
ـهورا.
ـزارا مشـ ً
أصبــح قبــره مـ ً
آثــاره( :كشــف الغطــاء)( ،الطهــارة)( ،العقائــد الجعفريــة)( ،الحــق المبيــن فــي
الــرد علــى اإلخبارييــن)( ،غايــة المأمــول فــي علــم األصــول)( ،غايــة المــراد
فــي أحــكام االجتهــاد) ،وغيرهــا مــن اآلثــار الكثيــرة.
 -35الس ّيد علي بن محمد بن علي الطباطبائي (صاحب الرياض):

السـ ّيد علــي بــن محمــد بــن علــي بــن أبــي المعالــي الصغيــر الطباطبائــيُ ،ولِــد
فــي مشــهد الكاظميــن عليهمــا الســام عــام 1161هـــ ،وتتلمــذ علــى خالــه
العالمــة الوحيــد البهبهانــي ،وعلــى صاحــب الحدائــق ،وهــو مــن علمائنــا
ّ
المتأخــرة ،أجــاز العديــد مــن كبــار علمــاء الشــيعة ،ومنهــم
الكبــار فــي العصــور
الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن األحســائي.

وقــد ُعـ ِ
ـرف الس ـ ّيد علــي بجاللــة قــدره ،وغــزارة علمــه ،وشــدّ ة ورعــه ،تو ّفــي
ســنة 1231هـــ ،ودفــن فــي مشــهد اإلمــام الحســين عليــه الســام قــرب خالــه
العالمــة الوحيــد البهبهانــي قــدّ س سـ ّـره.
آثــاره :صنّــف كتــاب (ريــاض المســائل) الــذي يعــدّ مــن أشــهر تصانيــف
اإلماميــة( ،رســالة وجيــزة فــي األصــول الخمســة)( ،رســالة فــي اإلجمــاع
واالســتصحاب) شــرحه علــى (مفاتيــح الشــرائع).
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 -36المولى محمد شريف المازندراني (شريف العلماء):
هــو الشــيخ محمــد شــريف بــن حســن علــي اآلملــي المازندرانــي الحائــري
تبــوأ مكانــ ًة ســامي ًة فــي
المعــروف بشــريف العلمــاء ،عالــم جليــل القــدرّ ،
ميــدان العلــم ،ولــه شــهرة ذائعــة الصيــت ،وحيــاة حافلــة بجالئــل األعمــال
ونــوادر األفعــال ،شــيخ فقهــاء عصــره وأســتاذ العلمــاء الفحــول ،ذكــره
«ولِــد فــي كربــاء ،و ُدفِــن قــرب بــاب
العاملــي فــي (أعيــان الشــيعة) بقولــهُ :
ومؤســس علــم األصــول ،وجامــع
القبلــة ،شــيخ العلمــاء ،ومر ّبــي الفقهــاء،
ّ
المعقــول والمنقــول ،نــادرة الدهــر ،وأعجوبــة الزمــان ،قــرأ أوالً علــى الس ـ ّيد
محمــد المجاهــد ،ثــم قــرأ علــى والــده -صاحــب الريــاض -فــي األصــول
والفقــه حتــى اســتغنى.
تو ّفــي فــي الطاعــون الجــارف ســنة 1246هـــ ،ودفــن فــي داره بكربــاء ،وقبــره
المتفــرع مــن شــارع الحســين عليــه
مــزار معــروف فــي زقــاق (كــدا علــي)،
ّ
الســام ،وإلــى جانبــه مدرســة شــريف العلمــاء».
آثــاره( :بيــع المعاطــاة)( ،رســالة فــي مقدّ مــة الواجــب) ،وغيرهــا مــن المؤلفات
العديدة.
 -37الس ّيد إبراهيم الموسوي القزويني (صاحب الضوابط):

هــو السـ ّيد إبراهيــم بــن السـ ّيد محمــد باقــر الموســوي القزوينــي ،المولود ســنة
ـم شـ ٌ
ـامخ مــن أعــام الفكــر ،وفقيــه بــارع متض ّلــع فــي العلــوم
1204هـــ ،ع َلـ ٌ
العقليــة والنقليــة ،انتقــل مــع والــده الس ـ ّيد محمــد باقــر الموســوي القزوينــي
إلــى كربــاء ،فقــرأ علــى السـ ّيد علــي (صاحــب الريــاض) ،وفــي أواخــر أيامــه
الزم درس (شــريف العلمــاء) فــي األصــول ،ثــم هاجــر إلــى النجــف ،فقــرأ
علــى الشــيخ علــي بــن الشــيخ جعفــر صاحــب كشــف الغطــاء فــي الفقــه ،وعلى
أخيــه الشــيخ موســى ،ثــم عــاد إلــى كربــاء ،فــازم درس (شــريف العلمــاء)،
واشــتغل فــي التدريــس فــي حيــاة أســتاذه ،واجتمــع فــي مجلــس درســه نحــو
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مئــة طالــب ،واســتقل فــي التدريــس بمدرســة الســردار حســن خــان المتصلــة
بالصحــن الحســيني الشــريف ،وكان يجتمــع فــي حلقــة درســه مــا يزيــد علــى
أيضــا علــى السـ ّيد محمــد
ألــف طالــب ،وفيهــم مــن فحــول العلمــاء ،كمــا قــرأ ً
(صاحــب المناهــل ومفاتيــح األصــول) ،وهــو الــذي ر ّغبــه فــي التأليــف فــي
الفقــه وأعطــاه مــن كتــب الفقــه مــا يلزمــه.
تو ّفــي فــي كربــاء بمــرض الوبــاء ســنة 1262هـــ عــن عمــر ناهــز الســتين،
ودفــن فــي مقبرتــه جنــب داره قري ًبــا مــن المشــهد الحســيني ،وأعقــب ولديــن،
همــا :الس ـ ّيد أحمــد والس ـ ّيد باقــر الشــهيد آغــا بــزرك ،ومــن آثــاره الخيريــة:
بنــاء ســور ســامراء ،وتذهيــب إيــوان ســيدنا العبــاس بــن علــي عليــه الســام،
صرحــت بذلــك المصــادر.
كمــا ّ
آثــاره :تــرك لنــا (صاحــب الضوابــط) مجموعــ ًة مــن تصانيفــه الق ّيمــة التــي
دونــت فــي (أعيــان الشــيعة) ،أشــهرها( :ضوابــط األصــول) مطبــوع فــي
ّ
مجلديــن ،وكان تأليفــه فــي ســنة الطاعــون ،و (الدالئــل).
 -38الشيخ أحمد بن زين الدين األحسائي (األوحد):
هــو الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن صقــر بــن إبراهيــم
بــن داغــر بــن رمضــان بــن راشــد بــن دهيــم بــن شــمروخ آل صقــر المهاشــير
(نســبة إلــى جبــل (ميشــور) فــي تهامــة ،وهــو مــن رهــط بنــي خالــد ،وبنــو
خالــد مــن تهامــة ،وهــي تنتمــي إلــى قريــش أشــرف العــرب نسـ ًبا ،وكانــت بنــي
خالــد تســكن جبــل (ميشــور) ،وقبيلــة المهاشــير قبيلــة عربيــة أصيلــةُ ،ع ِرفــت
بمعــادن الشــرف والكــرم.
ولــد رحمــه اللــه تعالــى فــي األحســاء فــي قريــة (المطيرفــي) باألحســاء فــي
شــهر رجــب عــام 1166هـــ.
فقيــه إمامــي وحكيــم إلهــي ،مــن أكابــر علمــاء الشــيعة وفقهائهــا ،عالــم جليــل
ـوأ مكان ـ ًة عاليــة فــي مياديــن
المكانــة ،اتّصــف بالزهــد والــورع والتقــوى ،وتبـ ّ
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العلــم والحكمــة وعلــى قــدر كبيــر مــن الذهنيــة المتّقــدة ،ولــه شــهرة ذائعــة
الصيــت ،اتصــل بــه الشــاه اإليرانــي فتحعلــي شــاه القاجــاري طال ًبــا منــه القــدوم
إلــى إيــران إالّ أ ّنــه رفــض ،وعــاش حيــاة حافل ـ ًة بجالئــل األعمــال ،وعظيــم
األفعــال ،ومــن أشــهر كتبــه (شــرح الزيــارة).
مشــايخه فــي اإلجــازة :الشــيخ أحمــد الدمســتاني البحرانــي ،الســ ّيد ميــرزا
محمــد مهــدي الشهرســتاني ،الشــيخ جعفــر بــن الشــيخ خضــر النجفــي ،السـ ّيد
مهــدي الطباطبائــي بحــر العلــوم ،الشــيخ حســين آل عصفــور البحرانــي ،السـ ّيد
علــي الطباطبائــي ،الشــيخ موســى كاشــف الغطــاء بــن الشــيخ جعفــر الجناحــي
أيضــا،-
النجفــي صاحــب كتــاب (كشــف الغطــاء) ـــالذي أجــاز الشــيخ ً
الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ محمــد آل عصفــور البحرانــي شــقيق الشــيخ حســين
آل عصفــور البحرانــي ،الشــيخ محمــد بــن الشــيخ حســين بــن أحمــد بــن
عبدالجبــار القطيفــي.
تو ّفــي يــوم األحــد الثانــي والعشــرين مــن ذي القعــدة ســنة 1241هـــ ،فــي
(هديــة) مــا بيــن المدينــة ومكــة ،ون ُِقــل جثمانــه إلــى المدينــة المنــورة ،ودفــن
فــي البقيــع خلــف الحائــط الــذي فيــه أئمــة البقيــع عليهــم الصــاة والســام.
آثــاره :لــه العديــد مــن اآلثــار والمصنّفــات الهامــة فــي مختلــف العلــوم
والمعــارف ،أهمهــا( :شــرح الزيــارة الجامعــة) ،و(شــرح الفوائــد) ،و(شــرح
العرشــية) ،و(شــرح المشــاعر) ،وفــي كتابنــا (آخــر الفالســفة) رصدنــا لــه
( )185كتا ًبــا ورســالة وخطــب وفوائــد.
 -39الشيخ محمد حسن بن باقر النجفي (شيخ الفقهاء):
هــو شــيخ الفقهــاء العالمــة الشــيخ محمــد حســن بــن الشــيخ باقــر بــن الشــيخ
عبدالرحيــم بــن اآلغــا محمــد الصغيــر بــن اآلغــا عبدالرحيــم الشــريف الكبيــر،
مــن أعــام الطائفــة اإلماميــة وفقهــاء االثنــي عشــرية ،نبــغ فــي النجــف
األشــرف ،وانتهــت إليــه مرجعيــة الشــيعة ورئاســة الطائفــة اإلماميــة فــي كافــة

196

األقطــار.
ولــد شــيخنا (صاحــب الجواهــر) حــدود ســنة 1192هـــ ،فــي دار والــده
المجــاورة للصحــن الحيــدري الشــريف فــي النجــف األشــرف ،ومــات فيهــا.
مــن أشــهر تالمذتــه :الشــيخ حبيــب اللــه الرشــتي ،الشــيخ محمــد حســن آل
ياســين ،السـ ّيد حســن المــدرس األصفهانــي ،ميــرزا حســين الخليلــي الــرازي،
الشــيخ محمــد باقــر نجفي محمــد حســين كاظمــي ،الشــيخ عبدالحســين
(شــيخ العراقيــن(.
غــرة شــعبان يــوم األربعــاء عنــد زوال
تو ّفــي شــيخنا صاحــب الجواهــر فــي ّ
الشــمس ســنة 1266هـــ ،فــي النجــف األشــرف.
مــن آثــاره :الموســوعة الفقهيــة اإلســامية الكاملــة (جواهــر الــكالم)( ،نجــاة
العبــاد فــي يــوم المعــاد).
 -40الشيخ مرتضى األنصاري (صاحب المكاسب):
الشــيخ مرتضــى بــن محمــد أميــن بــن مرتضــى بــن شــمس الديــن األنصــاري،
ينتهــي نســبه إلــى جابــر بــن عبداللــهاألنصــاري الصحابــي المعــروف ،أحــد
علمــاء اإلماميــة.
ولــد فــي مدينــة ديزفــول بإيــران ســنة 1214هـــ ،وتوفــي فــي  18جمــادي
اآلخــرة ســنة 1281هـــ ،ودفــن فــي المشــهد الغــروي علــى يميــن الخــارج مــن
البــاب.
انتهــت إليــه رياســة اإلماميــة بعــد وفــاة الشــيخ محمــد حســن (صاحــب
الجواهــر) ،وقــام بهــا خيــر قيــام،وازدهــرت الحــوزة فــي زمانــه ،حيــث
خرجــت ث ّلــة كبيــرة ،مــن العلمــاء والفضــاء ،وهــو مــن أكابــر علمــاء الشــيعة
ّ
وفقهائهــا.

197

آثــاره :لــه عــدّ ة مؤلفــات ،منهــا( :كتــاب المكاســب)( ،كتــاب الطهــارة)،
(كتــاب الصــوم)( ،كتــاب الــزكاة والخمــس)( ،كتــاب الصــاة)( ،كتــاب
الفرائــد فــي علــم األصــول)( ،كتــاب أصــول الفقــه) ،ولــه عــدّ ة رســائل فــي:
الرضــاع،والتق ّيــة ،والعدالــة ،والقضــاء عــن الميــت ،ورســالة فــي حج ّيــة الظــن
والقطــع ،والبــراءة واالســتصحاب،والتعــادل والتراجيــح ،وغيرها ،ويعــدّ كتاباه
تــدرس فــي الحــوزات
(المكاســب ،والرســائل) مــن الكتــب المهمــة التــي ّ
العلميــة ،وشـ ّ
ـذ مــن لـــميع ّلــق عليهمــا مــن مشــاهير العلمــاء بعــده.
 -41الشيخ حسين بن محمد إسماعيل (الفاضل األردكاني):
الشــيخ المولــى حســين بــن محمــد إســماعيل بــن أبــي طالــب بــن آقــا علــي بــن
ملــك أفضــل بــن محمــد ســعيد بــن ســلطان شــمس الديــن ،التبريــزي األصــل
األردكانــي الحائــري ،فقيــه جليــل القــدر ،ورع ،عالــم ر ّبانــي وعامــل صمدانــي.
هاجــر إلــى كربــاء المشـ ّـرفة؛ فــأدرك بهــا (شــريف العلمــاء) ،وحضــر بحثــه،
وكتــب مــن تقريــرات درســه مبحــث البيــع الفضولــي مــن كتــاب التجــارة،
أيضــا علــى الس ـ ّيد إبراهيــم القزوينــي (صاحــب الضوابــط) ،واشــتهر
وحضــر ً
بيــن العلمــاء والطــاب ،وإليــه اتجهــت األنظــار.

تخــرج مــن مدرســته جمــع مــن الفطاحــل الكبــار :كالســ ّيد الميــرزا محمــد
ّ
حســين المرعشــي الشهرســتاني ،والميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي ،والســ ّيد
محمــد األصفهانــي ،والسـ ّيد حســن الكشــميري ،والميــرزا مهــدي الشــيرازي،
والشــيخ علــي البفروئــي ،والميــرزا محمــد الهمدانــي وآخــرون غيرهــم.
وازدهــر العلــم فــي كربــاء فــي عصــره؛ حيث أعــاد إليهــا نضــارة عصــر الوحيد
اآلغــا باقــر البهبهانــي ،واشــتهر اســمه وذاع صيتــه؛ فأصبحــت لــه زعامــة دينيــة
المؤرخــون فــي تآليفهــم.
ال يــكاد ينازعــه عليهــا أحــد ،وقــد أثنــى عليــه
ّ
وافاه األجل سنة 1302هـ ،ودفن في مقبرة أستاذه (صاحب الضوابط).
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للمترجم.
مــن آثــاره :لــه تقريــرات طبعــت فــي كتــاب مســتقل ونســخته نــادرة( :تقريــرات
األصــول) وقــد طبــع هــذا الكتــاب بعنــوان (غاية المســؤول فــي علــم األصول)
بقلــم تلميــذه الرشــيد السـ ّيد محمــد حســين الشهرســتاني (ت 1315هـــ) ،طبعة
حجرية عــام 1308هـ.
 -42الشيخ محمد بن الشيخ محمد باقر (الفاضل األيرواني):
العالــم الجليــل والفاضــل النبيــل المولــى محمــد بــن محمــد باقــر األيروانــي
النجفــي الكربالئــي ،ولــد فــي حــدود عــام 1232هـــ.
أخــذ عــن (صاحــب الضوابــط) ،و(صاحــب الجواهــر) ،و(صاحــب أنــوار
ـص بشــيخ الطائفــة العالمــة األنصــاري ،واســتقل بالتدريــس
الفقاهــة) ،ثــم اختـ ّ
بعــده ،وبعــد العالمــة الكوهكمــري عــام 1299هـــ أتتــه شــهرة طائلــة وزعامــة
ـم ووفــره الواســع؛ فصــاروا
دينيــة كبــرى ،فطفــق يعــول األفاضــل بعلمــه الجـ ّ
ببركتــه مــن كبــار العلمــاء ،لهــم تراجــم ومؤلفــات.
تو ّفي سنة 1306هـ ،ودفن بمدرسته المعروفة في النجف األشرف.
آثــاره( :أصــول الفقه فــي مج ّلديــن)( ،اجتماع األمــر والنهي)( ،االســتصحاب)،
(أصالــة البــراءة) ،ولــه رســائل أخــرى كثيــرة فــي الفقــه واألصــول ،وتعليقــة
علــى رســائل اســتاذه العالمــة األنصــاري ،وحــواش علــى قواعــد العالمــة،
وعلــى تفســير البيضــاوي ،ورســالة عمليــة فارســية فــي العبــادات ،وأخــرى
فــي المعامــات ،وكتــاب فــي المكاســب المحرمــة ،ورســالة اجتمــاع األمــر
والنهــي ،وغيــر ذلــك.
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 -43الشيخ زين العابدين بن مسلم (المازندراني):
الشــيخ زيــن العابديــن بــن مســلم البارفروشــي المازندرانــي الحائــري ،ولــد
فــي بارفــروش مــن توابــع مازنــدران بإيــران فــي عــام 1227هـــ.
المبرزيــن فــي وقتــه ،وهــو المجتهــد الكبيـــر مــن أعظــم
أحــد علمــاء كربــاء ّ
علمــاء وفقهــاء عصــره وجهابذتهــم.
تتلمــذ فــي كربــاء علــى المولــى محمــد ســعيد المازندرانــي الشــهير بـ(ســعيد
العلمــاء) المتوفــى ســنة 1270هـــ ،والســ ّيد إبراهيــم القزوينــي (صاحــب
الضوابــط) ،وحضــر فــي النجــف علــى الشــيخ مرتضــى األنصــاري المتو ّفــى
ســنة 1281هـــ ،والشــيخ محمــد حســن (صاحــب الجواهــر) وغيرهــم ،وبــرع
فــي الفقــه واألصــول حتــى بـ ّـز أقرأنــه ،وحظــي بمكانــة مرموقــة؛ فــذاع صيتــه
واشــتهر أمــره فــي التقليــد ال س ـ ّيما فــي بــاد الهنــد.

تو ّفــي فــي الســادس عشــر مــن ذي القعــدة ســنة 1309هـــ عــن  82ســنة ،ودفــن
فــي مقبرتــه الخاصــة عنــد بــاب قاضــي الحاجــات فــي الروضــة الحســينية.
آثــاره( :ذخيــرة المعــاد) فقــه ،و(مناســك الحــج)( ،رســالته الكبــرى)( ،رســالته
ـمى بزينــة العبــاد)( ،حواشــي علــى
الصغــرى)( ،شــرح شــرائع اإلســام المسـ ّ
المســالك)( ،حواشــي علــى الجواهــر)( ،كتــاب فــي األصــول)( ،كتــاب
الذخيــرة)( ،مجمــوع مــن أجوبــة مســائله).
األول):
 -44الشيخ محمد حسن الشيرازي (المجدّ د ّ

الشــيخ الميــرزا محمد حســن الشــيرازي المعروف بالمجــدّ د األول ،والشــيرازي
األول ،وكذلــك بالمجــدّ د الشــيرازي ،وهــو الــذي قــاد ثــورة (التنبــاك) فــي
ّ
حــرم تدخيــن التبــغ ،ودحــر قــوات اإلمبراطوريــة البريطانيــة
إيــران ،حينمــا ّ
العظمــى التــي لــم تكــن تغيــب عنهــا الشــمس حيــن غــزت جيوشــها أرض
إيــران المســلمة.
ولــد الســ ّيد الشــيرازي ســنة 1230هـــ بمدينــة شــيراز فــي إيــران ،وتو ّفــي
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والــده وهــو فــي دور الطفولــة ،فتك ّفــل رعايتــه خالــه السـ ّيد حســين الموســوي
المعــروف بـــ (مجــد األشــراف) ،والشــيرازي مــن علمــاء الشــيعة الكبــار ومــن
المجدّ ديــن فــي الفكــر الشــيعي.

توجهــت أنظــار المق ّلديــن إلــى طالّبــه ،واجتمعت
بعــد وفــاة الشــيخ األنصــاري ّ
مجموعــة مــن طـاّب الشــيخ األنصــاري -كان السـ ّيد الشــيرازي مــن ضمنهم-
فأشــار جميــع الحاضريــن فــي الجلســة بضــرورة تصدِّ يــه ،وبعــد تأكيــد وإصــرار
الحاضريــن عليــه وافــق علــى التصــدّ ي لهــذه المســؤولية المقدّ ســة ،وتو ّفــي
ســنة 1312هـ.
آثــاره( :كتــاب فــي الطهــارة)( ،رســالة فــي الرضــاع)( ،كتــاب فــي المكاســب)،
(رســالة فــي اجتمــاع األمــر والنهــي).
 -45الشيخ محمد كاظم الهروي (المح ّقق الخراساني):
هــو الشــيخ محمــد كاظــم الخراســاني الهــروي ،ولــد عــام 1255هـــ ،واشــتغل
فــي خراســان بتع ّلــم المقدّ مــات ،ثــم انتقــل إلــى مدينــة ســبزوار لالســتضاءة
مــن دروس الحكيــم المتأ ّلــه الشــيخ محمــد هــادي الســبزواري المتو ّفــى ســنة
1278هـــ ،فبقــي هنــاك مــدّ ة ،إلــى أن أعــدّ العدّ ة للســفر إلــى النجف األشــرف،
ولمــا ل ّبــى األســتاذ دعــوة ر ّبــه حضــر
فحضــر بحــوث العالّمــة األنصــاريّ ،
بحــوث الس ـ ّيد المجــدّ د الشــيرازي.

انتقــل شــيخنا المح ّقــق الخراســاني إلــى رحمــة البــاري أواخــر ســنة 1329هـــ،
بعــد أن ر ّبــى جيـ ً
ـا كبيـ ًـرا مــن فطاحــل الفقــه واألصــول ،ومــن مشــاهير علمــاء
ّ
المتأخــرة ،واشــتهر بـــ (صاحــب الكفايــة).
الشــيعة فــي العصــور
آثــاره( :كفايــة األصــول) الــذي عليــه محــور البحــث والدراســة فــي الحــوزات
وشــروحا كثيــرة ،وتــاه تعليقتــه علــى
العلميــة ،وقــد كتــب عليهــا تعليقــات
ً
الرســائل ،وتعليقتــه علــى المكاســب ،والكتــاب الثالــث يتم ّتــع بتحقيــق رائــع
وعمــق واســع.
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 -46الس ّيد محمد كاظم اليزدي (صاحب العروة الوثقى):

هــو السـ ّيد محمــد كاظــم بــن السـ ّيد عبدالعظيــم الطباطبائــي اليــزدي النجفــي،
ُولِــد فــي قريــة كســنوية فــي محافظــة يــزد في إيران عام 1247هـــ ،أحــد
الفقهــاء الكبــار فــي القــرن الرابــع عشــر ،والمرجــع الدينــي األعلــى بعــد رحيــل
شــيخنا المح ّقــق الخراســاني ،تتلمــذ علــى يــد الشــيخ محمــد باقــر بــن الشــيخ
محمــد تقــي صاحــب الحاشــية علــى المعالــم فــي أصفهــان ،إلــى أن غادرهــا
عــام 1381هـــ إلــى النجــف األشــرف.
توفــي -رحمــه اللــه -ســنة 1337هـــ ،فــي النجــف األشــرف ،و ُدفِــن فــي
الصحــن الحيــدري.
آثــاره( :العــروة الوثقــى) المشــتملة علــى الفــروع التخريجيــة فــي الكتــب
التاليــة :الطهــارة ،الصــاة ،الصــوم ،الخمــس ،الــزكاة ،الحــج ،النــكاح ،ولــم
يؤ ّلــف مثلــه ،وقــد ع ّلــق عليــه ّ
كل مــن جــاء بعــده ،وحاشــيته علــى مكاســب
الشــيخ األنصــاري طافحــة بالتحقيــق والتدقيــق ،الكلــم الجامعــة والحكــم
النافعــة ،الصحيفــة الكاظميــة ،التعــادل والتراجيــح ،الســؤال والجــواب،
مجمــع الرســائل ،االســتصحاب ،حاشــية علــى الجامــع العباســي ،وغيرهــا مــن
المصنّفــات.
 -47الميرزا محمد تقي الشيرازي (كلشن الشيرازي):
ـب علــي بــن محمــد علــي الحائــري الشــيرازي،
الشــيخ محمــد تقــي بــن محـ ّ
ُولِــد عــام 1256هـــ ،بمدينــة شــيراز فــي إيــران.

ـم ســافر إلــى كربــاء ،وحضــر
كانــت بدايــات دراســته الحوزويــة فــي شــيراز ،ثـ ّ
علــى أعالمهــا ،حتــى بلــغ رتبــة االجتهــاد ،وصــار ُيشــار إليــه بالبنــان.
ـامراء،
التحــق بالسـ ّيد محمــد حســن الشــيرازي لتشــييد الحــوزة العلميــة فــي سـ ّ
ـم رجــع إلــى كربــاء عــام 1336هـــ ،وتسـ َّلم
وصــار مــن أركان الحــوزة بهــا ،ثـ ّ
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زمــام األمــور ،ورجــع إليــه المؤمنــون فــي التقليــد ،وبعــد ســنتين قــاد ثــورة
فجــر ثــورة
العشــرين ،فوقــف فــي وجــه االســتعمار مــن مدينــة كربــاء ،حينمــا ّ
العــراق الكبــرى فــي عــام 1920م ،ووقــف بشــعبه العراقــي األعــزل الــذي ال
يتجــاوز عــدد نفوســه خمســة مالييــن نســمة فــي وجــه أعتــى إمبراطوريــة فــي
ذلــك الوقــت ،واســتنقذ العــراق مــن أنيابهــا الفتّاكــة؛ فنــال العــراق اســتقالله،
وذهبــت أحــام البريطانييــن أدراج الريــاح.
ـارزا،
كان الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي مرج ًعــا دين ًيــا الم ًعــا ،وقائدً ا سياسـ ًيا بـ ً
يحــرض اآلالف مــن المســلمين فــي العــراق والــدول المجــاورة
اســتطاع أن
ّ
ضــد االســتعمار البريطانــي ،ونجــح مــن خــال مكانتــه الدينيــة واالجتماعيــة
فــي األمــة اإلســامية أن يح ّقــق االنتصــار علــى المســتعمر.
استشهد على إثر دس السم له في الثالث من ذي الحجة سنة 1338هـ.
آثــاره( :حاشــية علــى المكاســب فــي الفقــه)( ،رســالة فــي أحــكام الخلــل)،
(رســالة فــي صــاة الجمعــة)( ،شــرح منظومــة الس ـ ّيد صــدر الديــن العاملــي
فــي الرضــاع).
 -48الس ّيد كاظم الرشتي (صاحب دليل المتح ّيرين):

هــو السـ ّيد كاظــم بــن السـ ّيد قاســم بــن السـ ّيد أحمــد بــن السـ ّيد حبيــب المدني
الحســيني أ ًبــا ،والموســوي ُأ ًّما ،والرشــتي مولــدً ا ،والكربالئــي مســكنًا ومدفنًا.

كأن جــدُّ المترجــم لــه الس ـ ّيد أحمــد وآبــاؤه مــن المدينــة المنــورة ورؤســائها
وزعمائهــا وســادتها ،وقــد رحــل عنهــا الســ ّيد أحمــد بعــد وفــاة أبيــه إلــى
وولِــدَ لــه ولــد أســماه السـ ّيد
ـزوج منهــاُ ،
رشــت؛ لظهــور مــرض الطاعــون ،وتـ ّ
وتأهــل ،ورزقــه اللــه ولــدً ا عــام 1212هـــ أســماه الســ ّيد
قاســم ،حتــى بلــغ ّ
كاظــم ،وأصبــح أحــد علمــاء اإلماميــة االثنــي عشــرية ومحدّ ثيهــا ،صاحــب
كتــاب (دليــل المتح ّيريــن) ،الــذي يعتبــر أحــد الكتــب التاريخيــة لــدى الشــيعة
اإلمامية.
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ويعــد الســ ّيد الرشــتي أحــد ابــرز تالمــذة الشــيخ أحمــد بــن زيــن الديــن
األحســائي (الشــيخ األوحــد) ،وأحــد متك ّلمــي اإلماميــة الذيــن دافعــوا عــن
مقامــات النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وآلــه ،وأحــد المدافعيــن عــن هــذا
صحــة
المذهــب ،الذيــن اســتخدموا الدليــل العقلــي والنقلــي للتدليــل علــى ّ
آرائهــم الحكميــة.
مشــايخه فــي الروايــة :أســتاذه المولــى األجــل األوحــد الشــيخ أحمــد بــن زيــن
ســره ،المتو ّفــى ســنة 1241هـــ ،والمقــدّ س المحــدّ ث
الديــن الشــيخ قــدّ س ّ
المبــرور العالّمــة الســ ّيد عبداللــه شــ َّبر المتو ّفــى ســنة 1242هـــ ،والعالــم
الر ّبانــي المــ ّ
ا علــي البرغانــي ،العالّمــة الكبيــر الشــيخ موســى بــن أفقــه
الفقهــاء ،والشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء المتو ّفــى ســنة 1241هـــ.
ومــن أبــرز تالمذتــه :الشــيخ محمــد بــن حســين أبــو خمســين األحســائي
قــدّ س سـ ّـره المتوفــى عــام 1316هـــ -صاحــب الترجمــة ،-والميــرزا حســن
بــن المرحــوم م ـ ّ
ا علــي النــوري ،والمرحــوم الحــاج الميــرزا محمــد حســين
حجــة اإلســام التبريــزي قــدّ س سـ ّـره المتو ّفــى ســنة 1303هـــ ،والسـ ّيد محمد
باقــر الخراســاني ،والميــرزا شــفيع ثقــة اإلســام التبريــزي.

تُو ّفــي مســمو ًما مــن ِق َبـ ِ
ـل نجيــب باشــا -والــي بغــداد -وهــو راجــع مــن زيــارة
العســكريين عليهمــا الســام إلــى الكاظميــة؛ حيــث اســتدعاه وســقاه قهــوة
مســمومة فــي الحــادي عشــر مــن ذي الحجــة الحــرام عــام 1259هـــ ،وعمــره
جهــزه وص ّلــى عليــه تلميــذه الميرزا حســن
الشــريف ســبع وأربعــون ســنة ،وقــد َّ
المطهــر تحــت أرجــل األنصــار فــي
كَوهــر بوصيــة منــه ،و ُدفِــن فــي الحــرم
ّ
الحضــرة الحســينية بكربــاء المقدّ ســة ،فســا ٌم عليــه يــوم ُولِــد ،ويــوم مــات،
ويــوم يبعــث ح ًيــا.
آثــاره :مصنّفاتــه العجيبــة المملــوءة بنــور الحكمــة ،وجواهــر المعرفــة ،وحقائق
الشــريعة ،وأســرار الخلقــة ،تربــو علــى المئتيــن والثالثيــن مصنَّ ًفــا ،ذكــر بعضهــا
فــي كتابــه دليــل المتح ّيريــن ،منهــا( :شــرح آيــة الكرســي) صنّفــه وهــو ابــن
عشــرين ســنة( ،شــرح علــى شــرح الزيــارة الجامعــة ألســتاذه الشــيخ األوحــد
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غيــر تــام)( ،شــرح الخطبــة التطنجيــة) وهــو جــزاءان فــي مج ّلــد واحــد ،وقــدطبــع ّ
ــرا فــي ثالثــة مج ّلــدات( ،اللوامــع الحســينية) وهــو فــي الحكمــة
مؤخ ً
اإللهيــة( ،مطالــع األنــوار)( ،األربعــون)( ،المواعــظ والمجالــس) مجموعــة
رســائل يقــع فــي مجلديــن ويضــم ( 58رســالة) مــن تصانيفــه ،وغيــر ذلــك مــن
المصنّفــات فــي مختلــف العلــوم والفنــون.
 -49الشيخ فتح الله بن محمد جواد (شيخ الشريعة):
الشــيخ الميــرزا فتــح اللــه بــن محمــد جــواد النمــازي الشــيرازي الغــروي،
المشــهور بشــيخ الشــريعة األصفهانــي ،مــن كبــار المجتهديــن والزعمــاء
الشــيعة ،وهــو فقيــه أصولــي ماهــر.
األول عــام 1266هـــ ،وتو ّفــي ســنة
ولــد بأصبهــان فــي الثانــي عشــر مــن ربيــع ّ
1339هـ.
تل ّقــى الشــيخ مبــادئ العلــوم بأصبهــان فحضــر دروس المولــى حيــدر
األصبهانــي ،والمولــى عبدالجــواد الخراســاني -مــن أعــام تالمــذة الشــيخ
محمــد تقــي األصبهانــي صاحــب الحاشــية ،-ودروس المولــى أحمــد
الســبزواري ،والمولــى محمــد صــادق التنكابنــي ،والمولــى محمــد تقــي
الهــروي ،وعنــد الشــيخ محمــد باقــر بــن الشــيخ محمــد تقــي األصبهانــي فــي
حجيــة
كثيــر مــن المباحــث الفكريــة واألصوليــة ،وســمع عليــه إفاداتــه فــي ّ
الظنــون.
زائــرا ،وأقــام بهــا مــدّ ًة قليلــة،
ســافر إلــى مشــهد الرضــا -عليــه الســام-
ً
وجــرت بينــه وبيــن علمائهــا مباحــث؛ فظهــر فضلــه فــي العلــوم المتداولــة ،ثــم
عــاد إلــى أصبهــان واشــتغل بالتدريــس ،ثــم هاجــر إلــى النجــف األشــرف فــي
عــام 1295هـــ ،فاجتمــع حولــه طــاب العلــم ،وتصــدّ ى للتدريــس والبحــث،
وفــي أثنــاء ذلــك حضــر علــى الميــرزا الرشــتي ،وعلــى الشــيخ محمــد حســين
الكاظمــي ،وكان يمتــاز بمشــاركته فــي فنــون الفلســفة القديمــة ،والحكمــة
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اإللهيــة ،فضــ ً
ا عــن العلــوم الدينيــة ،والــكالم ،والحديــث ،والرجــال،
وخالفيــات الفــرق والمقــاالت ،ومــا لهــا ومــا عليهــا مــن الحجــج واألدلــة،
وكان يحضــر مجالــس محاضراتــه وإفاداتــه العلمــاء وتتلمــذ عليــه المئــات
مــن فضــاء العــرب والفــرس ،وقــد كان جمــع كثيــر مــن النــاس يرجعــون
إلــى فتــاواه ويق ّلدونــه فــي أحــكام مســائلهم ،وبعــد الس ـ ّيد اليــزدي أقبــل إليــه
الجمهــور ،وبعــد وفــاة الميــرزا الشــيرازي أصبــح المرجــع الوحيــد للشــيعة فــي
أغلــب األقطــار ،وهــذا ق ّلمــا يصــادف مثلــه.
تو ّلــى شــيخ الشــريعة فــي غمــرة تلــك الظــروف العاصفــة المرجعيــة الدينيــة،
ـم
ـم تشــكيل قيــادة عليــا للثــورة تضـ ّ
وقيــادة الثــورة العراقيــة الكبــرى ،وقــد تـ ّ
ـوزا مــن زعمــاء العشــائر العراقيــة ،وعندمــا عــرض اإلنكليــز فكــرة التفاوض
رمـ ً
زعيمــا للخـ ّ
ـط الــذي
وحــدث االنقســام بيــن قــادة الثــورة كان شــيخ الشــريعة
ً
رفــض الفكــرة وأصــدر بيانــه الشــهير« :ال مفاوضــة قبــل الجــاء» ،وأنّــه
سيســتخدم المگــوار؛ إذا أعوزهــم الســاح.
آثــاره( :إبانــة المختــار فــي أرث الزوجــة مــن ثمــن العقــار) مطبــوع( ،إبــرام
القضــاء فــي وســع القضــاء)( ،إفاضــة القديــر فــي أحــكام العصيــر) مطبــوع،
(إنــارة الحالــك فــي قــراءة «ملــك» و»مالــك»)( ،رســالة فــي علــم البــاري)،
(رســالة فــي التفصيــل بيــن جلــود الســباع وغيرهــا)( ،رســالة فــي المتمــم
كــرا)( ،رســالة فــي العصيــر العنبــي).
 -50الميرزا حسين بن الشيخ عبدالرحيم (النائيني):

هــو العالمــة محمــد حســين بــن عبدالرحيــم النائينــيُ ،ولِــد فــي مدينــة نائيــن
التابعــة لمحافظــة أصفهــان عــام 1273هـــ ،ونشــأ فــي أســرة علميــة دينيــة
معروفــة ،فقــد كان والــده الشــيخ عبدالرحيــم يل ّقــب بشــيخ اإلســام فــي
أصفهــان ،وهــو يعــادل لقــب المفتــي فــي البــاد العربيــة.
أصبــح المرجــع الدينــي األكبــر فــي النجــف األشــرف بعــد وفاة شــيخ الشــريعة،
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ورجــع إليــه النــاس فــي التقليــد والفتــوى فــي معظــم األقطــار اإلســامية إلــى
جانــب السـ ّيد أبــو الحســن األصفهانــي.

تم ّيــز النائينــي بيــن علمــاء الشــيعة وتحديــدً ا بيــن علمــاء عصــره بمكانتــه
العلميــة الخاصــة بينهــم ،حيــث شـكّلت آراؤه الفقهيــة ونظرياتــه الدينيــة مرج ًعــا
لكثيــر مــن المســائل ،وخاصــة فــي الفكــر األصولــي التــي ال غنــى للــدارس
مــن التعـ ّـرض إليهــا أو االعتمــاد عليهــا ،فخـ ّ
ـط بذلــك معالــم مدرســة أصوليــة
متكاملــة ومتجــدّ دة ،عرفــت بمدرســة (النائينــي) ،وبــرز منهــا مراجــع عظــام،
وفقهــاء كبــار ،تســنّموا المرجعيــة مد ّللــة بذلــك علــى الريــادة العلميــة التــي
اتســمت بهــا مدرســة النائينــي ،ولمــدة تربــو علــى نصــف قــرن ،ومــن هــؤالء:
السـ ّيد أبــو القاســم الخوئــي ،والسـ ّيد محســن الحكيــم ،والعالمــة الطباطبائــي،
وغيرهــم.
قــاد النائينــي الحركــة االســتقاللية فــي العــراق ،وتو ّقــف نشــاطه بعــد مشــاركته
فــي الجهــاد ضــد بريطانيــا حتــى آب 1920م ،ولكـ ّن دوره فــي هــذه الثــورة بــدأ
عندمــا بلغــت نهايتهــا؛ حيــث كان مــن الثالثــة الذيــن قــادوا الحركة االســتقاللية
التــي انبثقــت 1921م ـ 1924م.
تو ّفي العالمة النائيني سنة 1355هـ.
آثــاره( :رســالة لعمــل المق ّلديــن) ،و(حــواش علــى العــروة الوثقــى) ،و(رســالة
والتوصلــي) ،وتقريــرات
فــي اللبــاس المشــكوك) ،و(رســالة فــي التع ّبــدي
ّ
المســمى (أجــود التقريــرات) لتلميــذه الســ ّيد الخوئــي،
بحثــه فــي األصــول
ّ
و(تنبيــه األ ّمــة وتنزيــه الم ّلــة).
(مؤسس حوزة قم):
 -51الشيخ عبدالكريم بن محمد الحائري
ّ

هــو الشــيخ عبدالكريــم بــن محمــد جعفــر اليــزدي ،أ ّمــا لقبــه -الحائــري-
الــذي بــه اشــتهر فعائــد إلــى الحائــر الحســيني فــي كربــاء؛ حيــث أقــام هنــاك
مــدّ ة مــن الزمــن.
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ِ
ـمى (مهرجــرد) مــن قرى
ُولــد الشــيخ عبدالكريــم عــام 1276هـــ ،فــي قريــة تسـ ّ
يــزد فــي إيــران ،وفــي تلــك القريــة تع ّلــم القــراءة والكتابــة والعلــوم االبتدائيــة،
توجــه إلــى العــراق حيــث كانــت حواضرهــا ِقبلــة العلــم والعلمــاء ،وال
ثــم ّ
س ـ ّيما النجــف األشــرف ،التــي كان يفــد إليهــا طــاب العلــم مــن المســلمين
ـدب وصـ ٍ
كل حـ ٍ
الشــيعة مــن ّ
ـوب.
وبحــدود عــام 1340هـــ الموافــق 1921م زار مدينــة قــم ،فســأله أهلهــا أن
وأســس الحــوزة العلميــة هنــاك؛
يقيــم فــي مدينتهــم ،فأجابهــم إلــى ذلــكّ ،
حيــث كانــت الــدروس الدينيــة فــي قــم تقــام علــى نحــو متفـ ّـرق وغيــر من ّظــم،
فــرأى الشــيخ الحائــري أن ين ّظــم طــرق التدريــس ومناهجــه ،وأصبــح للشــيخ
شــهرة ذائعــة الصيــت ،وال سـ ّيما بعــد شــهادة المرجــع العالمــة الميــرزا محمــد
تقــي فيــه ،فقــد كان يثــق بــه ِع ْل ًمــا وأخال ًقــا وور ًعــا ،وكان يأمــر أهالــي إيــران
مــن مق ّلديــه بالرجــوع إلــى الشــيخ الحائــري فــي مــوارد االحتيــاط فــي فتــواه؛
فتد ّفــق طــاب العلــم فــي إيــران إلــى مدينــة قــم ،وقــام الشــيخ الحائــري بأعبــاء
بتفوقهــم
تعليمهــم وإعاشــتهم ،مســتعينًا بأســاتذة تشــهد لهــم الســاحة العلميــة ّ
وإخالصهــم فــي العلــم والعمــل ،وكانــت لــه طريقــة جديــدة فــي تقييــم
الطــاب ،حــازت اإلعجــاب والقبــول عنــد العامــة والخاصــة ،إ ْذ كان يجــري
االمتحانــات للطــاب؛ للوقــوف علــى مــدى اســتيعابهم وإتقانهــم العلــوم التــي
ـكل واحـ ٍ
مؤهالتهــم وكفاءاتهــم ،ثــم يقـ ّـرر لـ ّ
ـد
أخذوهــا ،وللوقــوف علــى مــدى ّ
منهــم رات ًبــا فــي ّ
كل شــهر علــى حســب درجتــه فــي العلــم والعمــل ،وغرضــه
مــن ذلــك نشــر المعــارف اإللهيــة ،وبعــث العلــوم اإلســامية وتعظيــم شــعائر
اللــه.
وإلــى جانــب التدريــس لــم يتو ّقــف الشــيخ عــن االســتزادة مــن العلــوم ،فقــد
تتلمــذ الحائــري فــي قــم علــى الس ـ ّيد محمــد األصفهانــي ،وبعــد وفــاة عــدد
مــن المراجــع مــن الطبقــة األولــى ،كالميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي ،وشــيخ
الشــريعة األصبهانــي ،آلــت إليــه المرجعيــة فــي إيــران ،وكان موضــع ثقــة
الخاصــة والعامــة ،قــال بعــض الذيــن عاشــروه( :كان الشــيخ الحائــري رجـ ً
ـا
وعلمــا وفضـ ً
قــد ُم ِلــئ عقـ ً
ـا ،وكان إذا ســئل عــن مســألة أو جــرى
ـا وكياســة
ً
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بحــث بحضرتــه فــي مسـ ٍ
ـألة ال يتك ّلــم حتــى يف ّكــر ويتأ ّمــل).

بنــى الشــيخ الحائــري مستشــفى فــي مدينــة قــم التــي كانــت تعانــي الحرمــان،
ّــزا
فقــد كان الشــاه رضــا بهلــوي يهمــل القــرى والبلــدات -األطــراف -مرك ً
اهتمامــه علــى العاصمــة -المركــز ،-وبذلــك خ ّفــف الشــيخ عــن أهــل هــذه
أســس مكتبـ ًة فــي
المدينــة المشـ ّقة والعنــاء فــي ســبيل مــداواة مرضاهــم ،كمــا ّ
المدرســة الفيضيــة ،وجــدّ د المــدارس الخربــة.
تُو ّفي الشيخ الحائري عام 1355هـ الموافق لعام 1936م.

آثــاره :تــرك مؤلفــات جليلــة ،مــن أهمهــا( :درر الفرائــد فــي األصــول)،
و(كتــاب الصــاة)( ،التقريــرات فــي أصــول الفقــه)( ،كتــاب الرضــاع)( ،كتــاب
المواريــث)( ،كتــاب النــكاح).
 -52الس ّيد أبو الحسن بن محمد بن عبدالحميد (األصفهاني):

الســ ّيد أبــو الحســن بــن محمــد بــن عبدالحميــد الموســوي األصفهانــي،
ّ
تســلم المرجعية
مرجــع كبيــر وفقيه شــيعي اثني عشــري مــن
المتأخريــنّ ،
المطلقــة بعــد وفــاة الميــرزا حســين النائينــي ،فصــار مــن مشــاهير مراجــع
الشــيعة وقياداتهم الدينيــة والسياســية ،في إيران والعــراق ولبنــان وغيرهــا
مــن البــاد اإلســامية.
ُولِـــد فــي قريــة مــن قــرى مدينــة فألورجــان التابعــة ألصفهــان عــام 1277هـــ
أو 1284هـــ ،وتر ّبــى وتـرعـــرع تحــت ظـ ّـل والــده السـ ّيد محمد الــذي كان من
العلمــاء األفاضــل ،أ ّمــا جــدّ ه فهــو الس ـ ّيد عبدالحميــد الــذي كان مــن طــاب
آيــة اللــه الشــيخ محمــد حســن النجفــي (صاحــب الجواهــر) ،وينتهــي نســب
العائلــة بواســطة اثنيــن وثالثيــن عق ًبــا إلــى اإلمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم
عليــه الســام.

بعــد وفــاة اآلخونــد الخراســاني انتقلــت مرجعيــة الشــيعة إلــى آيــة اللــه الميــرزا
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محمــد تقــي الشــيرازي ،وكـــان الـمـيـــرزا يـرجـــع فــي احتياطاتــه الفقهيــة إلى
فتــاوى السـ ّيد أبــي الحســن األصفهانــي ،وبعــد وفــاة الميــرزا ســنة 1338هـــ،
ورحيــل شــيخ الشــريعة ســنة 1339هـــ ،وارتحــال آيــة اللــه الـشـيـــخ أحـمـــد
كاشــف الغطــاء ســنة 1344هـــ ،تســاوت مرجعيــة الســ ّيد أبــي الحســن
األصفهانــي مــع مـرجـعـــية آيــة اللــه الميــرزا النائينــي فــي الشــهرة ،وبعــد وفــاة
آيــة اللــه الشــيخ عبدالكريــم الحائــري فــي مـديـنـــة قـــم المقدّ ســة ،ووفــاة آيــة
اللــه الميــرزا النائينــي فــي النجــف األشــرف ،بــرزت زعامــة السـ ّيد أبي الحســن
فــي أغلــب البــاد اإلســامية بــا منــازع ،وتو ّفــي ســنة 1365هـــ.
آثــاره( :وســـيلة النجــاة) وهي رســالة عملية في العبــادات والمعامــات مترجمة
إلــى اللغــة الفارســية واألورديــة ،وكتــب عليهــا العلمــاء حــواش كثيــرة ،مطبوعة
فــي جزأيــن( ،حاشــية علــى العــروة الوثقــى)( ،شــرح كفايــة األصــول)( ،أنيــس
المق ّلديــن)( ،حاشــية علــى تبصــرة العالمــة)( ،حاشــية علــى نجــاة العبــاد
آليــة اللــه العظمــى الشــيخ صاحــب الجواهــر)( ،ذخيــرة الصالحيــن) رســالة
عمليــة( ،ذخيــرة العبــاد)( ،وســيلة النجــاة الصغــرى) مختصــر لوســيلة النجــاة،
(منتخــب الرســائل)( ،مناســك الحــج).
 -53الس ّيد آقا حسين بن علي (اإلمام البروجردي):

آيــة اللــه العظمــى الســ ّيد حســين بــن الســ ّيد علــي الطباطبائــي البروجــردي،
فقيــه إمامــي كبيــرُ ،ولِــدَ فــي مدينــة بروجــرد عــام 1292هـــ ،فــي عائلــة علميــة
متد ّينــة ،وكان أبــوه مــن كبــار العلمــاء ،و ُأ ّمــه مــن حفيــدات العالمــة المجلســي.

نـ َ
ـال درجــة االجتهــاد فــي عــام 1328هـــ مــن علمــاء حــوزة مدينــة النجــف
األشــرف ،ثــم عــاد إلــى بروجــرد للتدريــس ،ويعــدُّ مــن كبــار العلمــاء
ّ
المتأخــرة ،درس علــى يديــه العديــد مــن
والمجتهديــن الشــيعة فــي العصــور
مشــاهير علمــاء وكبــار مجتهــدي الشــيعة المعاصريــن.
َل َّبــى نــداء ر ّبــه فــي الثالــث عشــر مــن شــهر شــوال ســنة 1380هـــ ،بعــد عمــر
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الحــق ،وأعلــن الحــداد العــام فــي
َقضــاه فــي خدمــة الشــريعة والمذهــب
ّ
ـب اآلالف للمشــاركة فــي مراســم تشــييعه ،وقــد تــم دفنــه فــي
ذلــك اليــوم؛ فهـ َّ
المســجد األعظــم ،المجــاور لمرقــد السـ ّيدة فاطمــة المعصومــة عليهــا الســام،
الواقــع فــي مدينــة قــم المقدّ ســة.
آثاره :له العديد من اآلثار الها ّمة ،نذكر منها ما يلي:

(تقريــرات ثالثــة)( ،جامــع أحاديــث الشــيعة) عشــرون مجلــدً ا( ،تجريد أســانيد
الكافــي)( ،تجريــد أســانيد التهذيــب)( ،أســانيد كتــاب مــن ال يحضــره الفقيه).
 -54الس ّيد الميرزا مهدي الحسيني (الميرزا الشيرازي):

السـ ّيد ميــرزا مهــدي الحســيني الشــيرازي ،والــده الميــرزا حبيــب الله الحســيني
الشــيرازي بــن السـ ّيد آقــا بــزرك بــن السـ ّيد ميــرزا محمــود بن السـ ّيد إســماعيل،
فوالــد الميــرزا مهــدي هــو ابــن أخ المجــدّ د الشــيرازي الكبيــر ،وأ ّمــا والدتــه
فهــي منتســبة لبيتــه ،كمــا ّ
أن زوجتــه كانــت مــن حفيــدات المجــدّ د الشــيرازي
مــن كريمتــه السـ ّيدة الفاضلــة آغــا بــي بــي.
ـني شــبابه األولــى،
ولــد فــي مدينــة كربــاء ســنة 1304هـــ ،وظـ ّـل بهــا إلــى سـ ِّ
فــدرس علــى أســاتذتها مقدّ مــات العلــوم مــن :نحــو ،وصــرف ،وحســاب،
ومنطــق ،وســطوح الفقــه واألصــول ،ثــم ســافر إلــى ســامراء ،واشــتغل فيهــا
توجــه إلــى مدينــة الكاظميــة،
بالبحــث والتحقيــق والتدريــس لفتــرة طويلــة ،ثــم ّ
فاشــتغل بالبحــث والــدرس مــا يقــرب مــن ســنتين ،وســافر بعدهــا إلــى كربــاء
المقدّ ســة ،وبقــي فيهــا فتــرة مــن الزمــن مواصـ ً
ـا الــدرس والبحــث ،إلــى أن
انتقــل إلــى النجــف األشــرف ،وأقــام بهــا مــا يقــرب مــن عشــرين عا ًمــا.
درس الخــارج علــى أيــدي كبــار العلمــاء والمراجــع فــي عصــره ،أمثــال :السـ ّيد
الميــرزا علــي آغــا نجــل المجــدّ د الشــيرازي ،والميــرزا الشــيخ محمــد تقــي
الشــيرازي ،والعالمــة اآلغــا رضــا الهمدانــي صاحــب (مصبــاح الفقيه) ،والسـ ّيد
محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي صاحــب (العــروة الوثقــى) ،وغيرهــم.
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بعــد وفــاة السـ ّيد القمــي ســنة 1366هـــ اســتقل بالبحــث والتدريــس ،واضطلع
بمســؤولية التقليــد والمرجعيــة الدينيــة ،ورجــع النــاس إليــه فــي أمــر التقليــد.
كان مــن مشــاهير الفقهــاء المجتهديــن ومراجــع التقليــد فــي زمانــه ،مــزج العلــم
اإللهــي بالعمــل الصالــح علــى أحســن وجــه؛ فأعطــى مــن نفســه خيــر صــورة
لمــا يجــب أن يكــون عليــه عالــم الديــن ح ًقــا.
تو ّفــي فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر شــعبان ســنة 1380هـــُ ،
وشـ ّيع جثمانــه
فــي موكــب مهيــب ق ّلمــا شــهدت كربــاء مثلــه ،و ُدفِــن فــي مقبــرة العالــم
المجاهــد الشــيخ الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي فــي صحــن الروضة الحســينية
الشــريفة ،وأقيمــت علــى روحــه الطاهــرة مجالــس الفاتحــة والتأبيــن بمشــاركة
ـتمرت لعــدّ ة أشــهر.
مختلــف الفئــات والطبقــات واسـ ّ

آثــاره( :شــرح العــروة الوثقــى)( ،المباحــث األصوليــة)( ،رســالة فــي التجويد)،
(رســالة حــول فقــه الرضــا)( ،كشــكول فــي مختلــف العلــوم)( ،الدعــوات
المجربــات)( ،هديــة المســتعين فــي أقســام الصلــوات المندوبــة).
ّ
 -55الشيخ محمد بن عبدالله العيثان (شمس الشموس):
هــو آيــة اللــه الشــيخ محمــد بــن الشــيخ عبداللــه بــن الشــيخ علــي بــن الشــيخ
اله َجــري األحســائي ،الملقــب
أحمــد بــن الشــيخ علــي آل عيثــان القــاري َ
بشــمس الشــموسُ ،ولِــد في عــام 1260هـــ ،في بلــدة القــارة بمنطقة األحســاء.
تل ّقــى الشــيخ مبــادئ العلــوم الدينيــة فــي األحســاء علــى يــد والــده الشــيخ
عبداللــه وغيــره مــن األعــام ،ثــم هاجــر إلــى مدينــة النجــف األشــرف عــام
1282هـــ ،ولــه مــن العمــر  22عا ًمــا ،وبقــي فيهــا مــدة ســبع وعشــرين ســنة،
تتلمــذ فيهــا علــى أيــدي كبــار علمائهــا :كالشــيخ محمــد حســين الكاظمــي،
وكان يتــردد علــى مدينــة كربــاء المقدّ ســة؛ ليحضــر دروس آيــة اللــه الميــرزا
محمــد باقــر الحائــري اإلســكوئي ،حيــث درس علــى يديــه كتــب الشــيخ
األوحــد أحمــد األحســائي الحكميــة ،وهــي( :شــرح العرشــية) ،و(شــرح
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المشــاعر) ،و(شــرح الفوائــد) ،وكتــاب (اللوامــع الحســينية) للســيد كاظــم
الرشــتي.
عــاد الشــيخ العيثــان إلــى األحســاء عــام 1309هـــ ،فرجــع إليــه فــي التقليــد
بعــض أبنــاء األحســاء ،وبعــد وفــاة -المترجــم لــه -الشــيخ محمــد بــن الشــيخ
حســين آل أبــي خمســين قــدّ س سـ ّـره فــي عــام 1316هـــ؛ رجع إليــه فــي التقليد
معظــم أهالــي األحســاء ،وبعــض أهالــي القطيــف والبحريــن ودبــي والكويــت
والبصــرة وأطرافهــا.
تو ّفــي الشــيخ فــي قريــة الحليلــة باألحســاء فــي يــوم األربعــاء الســادس
والعشــرين مــن شــهر ذي الحجــة الحــرام ســنة 1331هـــ ،ودفــن بمقبرتهــا،
ولنــا دراســة تحليليــة عــن مرجعيــة الشــيخ محمــد العيثــان بعنــوان (الرئيــس
العيثــان).
آثــاره( :جــواب المســائل الكويتيــة فــي علــم الحكمــة ومراتــب األئمــة)( ،كتاب
دليــل الحيــارى فــي الــر ّد علــى النصــارى أو الــر ّد علــى الباكــورة)( ،هدايــة
العبــاد إلــى طريــق الحــق والرشــاد)( ،خــواص القــرآن)( ،الرســالة العمليــة
فــي الطهــارة والصــاة)( ،رســالة فــي معانــي الحــروف)( ،شــرح الرســالة
الرضاعيــة للســيد مهــدي القزوينــي)( ،شــرح كتــاب الشــهاب الوامــض فــي
أحــكام الفرائــض)( ،شــرح كتــاب اللوامــع الحســينية للســيد كاظــم الرشــتي).
 -56الس ّيد محسن بن مهدي الطباطبائي (الس ّيد الحكيم):

الس ـ ّيد أبــو يوســف محســن بــن الس ـ ّيد مهــدي الطباطبائــي الحكيــمُ ،ولِــد فــي
شــوال 1306هـــ بمدينــة النجــف األشــرف ،وكان أحــد أجــداده -وهــو السـ ّيد
ـهورا ،ومنــذ ذلــك الزمــان اكتســبت العائلــة لقــب (الحكيــم)
علــي -طبي ًبــا مشـ ً
ـهورا لهــا.
بمعنــى الطبيــب ،وأصبــح لق ًبــا مشـ ً
أنهــى دراســته االبتدائيــة ودراســة المقدّ مــات ،ثــم شــرع بدراســة الســطوح
العاليــة عنــد أســاتذة عصــره ،ولمــا بلــغ عمــره عشــرين ســنة تتلمــذ علــى يــد
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اآليــات العظــام التاليــة أســماؤهم :آيــة اللــه محمــد كاظــم اليــزدي ،آيــة اللــه
محمــد كاظــم الخراســاني ،آيــة اللــه ضيــاء الديــن العراقــي ،آيــة اللــه أبــي
تــراب الخونســاري ،آيــة اللــه شــريعت أصفهانــي ،آيــة اللــه الميــرزا النائينــي،
آيــة اللــه محمــد ســعيد الحبوبــي ،آيــة اللــه علــي باقــر الجواهــري.
أصبــح الســ ّيد محســن الحكيــم مرج ًعــا عا ًمــا للشــيعة بعــد وفــاة الســ ّيد
البروجــردي ،فأخــذ بوضــع نظــام إداري للحــوزة ،وشــرع ببنــاء المــدارس
وإرســال المب ّلغيــن إلــى نقــاط العــراق المختلفــة ،وبهــذا العمــل ازداد عــدد
الطــاب فــي جميــع الحــوزات بشــكل منقطــع النظيــر.
ولـغـــرض إغـــناء المــواد الدراســية فــي الحــوزة العلمية فــي النجف األشــرف؛
قــام الســ ّيد بإدخــال دروس جديــدة ،مثــل :التفســير ،واالقتصــاد ،والفلســفة
والعقائــد ،لغــرض توســيع آفــاق الطــاب بالعلــوم المختلفــة ،حـتـــى يـــكونوا
علــى أه ّبــة االســتعداد للوقــوف أمــام التيــارات الفكريــة ،واألفــكار اإللحاديــة
القادمــة مــن الخــارج.
شـجـــع كــ ّـل مــن لــه قــدرة واســتعداد علــى الكتابــة والتأليــف ،وأشــرف
وقـــد ّ
علــى كثيــر مــن المجــات اإلســامية التــي كانــت تصــدر فــي ذلــك الوقــت،
مــن أمثــال :مجلــة األضــواء ،ورســالة اإلســام ،والنجــف وغيرهــا ،وتو ّفــي
ســنة 1390هـ.
آثــاره( :مستمســك العــروة الوثقــى)( ،نهــج الفقاهــة)( ،حقائــق األصــول)،
(منهــاج الصالحيــن) رســالته العمليــة طبعــت فــي النجــف األشــرف عــام
1365هـــ( ،منهــاج الناســكين)( ،شــرح التبصــرة).
 -57الميرزا موسى بن محمد باقر (صاحب إحقاق الحق):
هــو المولــى الحــاج ميــرزا موســى ابــن العالّمــة الميــرزا محمــد باقــر ابــن
المولــى مــ ّ
ا محمــد ســليم اإلحقاقــي التبريــزي الحائــري اإلســكوئي.
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ُولِــد فــي الخامــس والعشــرين مــن شــهر شــوال عــام 1279هـــ ،فــي مدينــة
كربــاء المقدّ ســة.
مــن أســاتذته :والــده آيــة اللــه الميــرزا محمــد باقــر اإلســكوئي اإلحقاقــي،
العالمــة الشــيخ محمــد بــن عبداللــه بــن عيثــان ،العالمــة الشــيخ عبداللــه بــن
ا علــي أصغــر ابــن مـ ّ
معتــوق الخطــي الحائــري ،المـ ّ
ا بابــا ،العالمــة اآلخونــد
المــ ّ
ا محمــد تقــي الهــروي ،الشــيخ علــي اليــزدي صاحــب كتــاب (إلــزام
الناصــب فــي إثبــات الحجــة الغائــب) ،آيــة اللــه الميــرزا حبيــب اللــه الرشــتي،
آيــة اللــه اآلخونــد مـ ّ
ا محمــد األيروانــي ،آيــة اللــه حســين قلــي الهمدانــي ،آيــة
اللــه الشــيخ هــادي الطهرانــي ،آيــة اللــه الفاضــل الشــربياني.
ومــن تالمذتــه :ابنــه الحــاج ميــرزا علــي آقــا ،وابنــه العالمــة ميــرزا محمــد باقــر
المشــهور بـــ (ميــرزا آقــا) ،والحــاج ميــرزا حســن آقــا اإلحقاقــي الحائري.
توفــي فــي ظهــر اليــوم الخامــس مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن ســنة 1364هـ
عــن عمــر يناهــز الخامســة والثمانيــن عا ًمــا ،ودفــن فــي مقبــرة األســرة بجــوار
قبــر والــده الشــريف فــي كربــاء المقدّ ســة ،وأقيــم علــى روحــه الزك ّية عشــرات
المجالــس التأبينيــة مــن قبــل مح ّبيــه ومريديــه مــن العــرب والعجــم فــي
كربــاء ،والكويــت ،واألحســاء ،والبحريــن ،وخراســان ،وطهــران ،وآذربيجان،
وباألخــص تبريــز ،وأســكوء ،وممقــان ،وغيرهــا مــن بلــدان الشــيعة ومناطقهــم،
ودامــت هــذه المجالــس التأبينيــة إلــى يــوم األربعيــن ،ولنــا مؤ ّلــف مطبــوع
(أول المجتهديــن) دراســة مقارنــة فــي حيــاة ومرجعيــة الميــرزا موســى
بعنــوان ّ
الحائــري اإلحقاقــي.
آثــاره( :كتــاب إحقــاق الحــق) ويحتــوي هــذا الكتــاب علــى مجموعــة مــن
المباحــث النفيســة والثمينــة جــدً ا التــي تعــدّ مــن الضــرورات العقائديــة
للمســلمين الشــيعة االثنــي عشــرية المبنيــة علــى حكمــة أهــل بيــت العصمــة
عليهــم الســام ،وقــد لقبــت أســرته بلقــب (اإلحقاقــي) نســبة إلــى هــذا
الكتــاب ،وكتــاب (لطائــف الــدُّ رر فــي الفقــه) وهــي رســالته العمليــة للمق ّلديــن
باللغــة العربيــة( ،درر األحــكام فــي بيــان الحــال والحــرام)( ،رســالة مناســك
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الحــج)( ،ترجمــة كتــاب أصــول العقائــد للســيد كاظــم الرشــتي مــن الفارســية
إلــى العربيــة( ،البــوارق)( ،تنزيــه الحــق)( ،العناويــن)( ،الفصــول الغر ّيــة)،
(رســالة فــي جــواب ســؤال عــن أبيــات قيلــت فــي العلــم المكتــوم واأللغــاز
مطلعهــا:
الس ِ
الس ِ
ُــو ِر َســابِ ٍح
ــاري علــى ك ْ
ــاري علــى ك ْ
ُــو ِر َســابِ ٍح َأال أ ّيهــا ّ
َأال أ ّيهــا ّ
س فِــي َغ ِ
المــدَ ِار ِ
ــل َر َع َ
ــاك اللــ ُه َعنِّــي ِر َســا َل ًة ُت َب ّل ُغ َهــا َأ ْه َ
َح َّم ْ
ــد
ت َ
ــل َ
و(رســالة فــي إثبــات ّ
أن فــرض المحــال محــال علــى خــاف المشــهور)،
(الرضــاع)( ،رســالة فــي جــواب أســئلة الســ ّيد مهــدي كشــوان الكاظمــي)،
(رســالة فــي جــواب أســئلة الم ـ ّ
ا إبراهيــم البصيــر الكويتــي)( ،رســالتين فــي
الصحــاف)( ،رســالة فــي جواب
جــواب أســئلة العالــم الفاضــل الشــيخ حســين
ّ
ا إبراهيــم بــن الم ـ ّ
أســئلة الخطيــب الم ـ ّ
ا ســلمان).
 -58الس ّيد أحمد بن الس ّيد يوسف الموسوي (الخونساري):

هــو السـ ّيد أحمــد بــن السـ ّيد يوســف بن السـ ّيد حســن الموســوي الخونســاري،
ُولِــد فــي الثامن عشــر من شــهر محـ َّـرم الحــرام عــام 1309هـــ ،بمدينة خونســار
فــي إيــران ،ونشــأ فــي عائلــة متد ّينــة؛ حيــث كان والــده الســ ّيد يوســف مــن
الفضــاء ،وينتهــي نســب العائلــة إلــى اإلمــام الكاظــم عليــه الســام.
ـم
درس فــي مدينــة خونســار ً
بعضــا مــن المقدّ مــات والســطوح والرياضيــات ،ثـ ّ
ـم ســافر إلــى مدينــة النجــف
ســافر إلــى مدينــة أصفهــان إلكمــال دراســته ،ثـ ّ
األشــرف؛ إلكمــال دراســته عنــد كبــار أســاتذتها ،وفــي عــام 1335هـــ عــاد
إلــى إيــران ،وذهــب إلــى مدينــة أراك ،وأخــذ يحضــر دروس الشــيخ عبدالكريــم
الحائــري اليــزدي ،وبعــد انتقــال الشــيخ الحائــري إلــى قــم ،أخــذ الســ ّيد
الخونســاري يقيــم صــاة الجماعــة التــي كان يقيمهــا الشــيخ الحائــري فــي
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أراك ،ويــؤ ّدي الوظائــف الدينيــة التــي كان الشــيخ الحائــري يؤ ّديهــا ،ولحاجــة
الحــوزة العلميــة فــي مدينــة قــم المقدّ ســة ألمثالــه؛ فقــد جــاء إلــى مدينــة قــم
المقدّ ســة وأقــام فيهــا.
مــن أســاتذته :الشــيخ فتــح اللــه األصفهانــي المعــروف بشــيخ الشــريعة ،الشــيخ
محمــد كاظــم الخراســاني المعــروف باآلخونــد ،أخــوه الس ـ ّيد محمــد حســن
الخونســاري ،السـ ّيد محمــد كاظــم الطباطبائــي اليــزدي ،الشــيخ محمــد حســين
الغــروي النائينــي ،والشــيخ عبدالكريــم الحائــري اليــزدي.
بعــد وصولــه إلــى مدينــة قــم المقدّ ســة قاد ًمــا مــن مدينــة أراك شــرع بتدريــس
البحــث الخــارج فــي الفقــه واألصــول ،وأصبــح بعــد ذلــك مــن األســتاذة
المرموقيــن فــي الحــوزة العلميــة فــي مدينــة قــم المقدّ ســة ،وكان مــن طالّبــه
فــي البحــث الخــارج اإلمــام الس ـ ّيد موســى الصــدر ،وباإلضافــة إلــى تدريســه
أيضــا ،أ َّمــا عــن تدريســه فــي العاصمــة
درس الفلســفة ً
الفقــه واألصــول ،فقــد ّ
طهــران؛ فقــد كان يلقــي دروســه الفقهيــة فــي البحــث الخــارج فــي مســجد
ـتمر علــى ذلــك حتــى آخــر عمــره الشــريف.
(الس ـ ّيد عزيــز اللــه) ،واسـ ّ
تو ّفــي السـ ّيد الخونســاري يــوم الســبت الســابع والعشــرين مــن ربيع الثاني ســنة
1405هـــ بالعاصمــة طهــران ،وعلــى إثــر انتشــار نبــأ وفاتــه ُأعلــن الحــداد العام
ـم تشــييعه
فــي البــاد ،و ُع َّطلــت أســواق العاصمــة طهــران لمــدّ ة ثالثــة أ ّيــام ،وتـ ّ
ثــم نقــل جثمانــه الطاهــر إلــى مدينــة قــم المقدّ ســة،
فــي العاصمــة طهــرانّ ،
و ُأجــري لــه تشــييع مهيــب ،وص ّلــى عليــه الس ـ ّيد محمــد رضــا الكلبايكانــي،
ودفــن بجــوار مرقــد السـ ّيدة فاطمــة المعصومــة عليهــا الســام.

الح َّقــة)،
مــن آثــاره( :جامــع المــدارك فــي شــرح المختصــر النافــع)( ،العقائــد َ
(حاشــية علــى العــروة الوثقــى).
 -59الس ّيد أبو القاسم الخوئي (زعيم الحوزة):

هــو الســ ّيد أبــو القاســم الموســوي الخوئــي بــن الســ ّيد (علــي األكبــر) بــن
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الس ـ ّيد هاشــم بــن تــاج الديــن بــن علــي األكبــر بــن قاســم بــن ولــي بــن علــي
بــن رحمــة اللــه بــن علــي بــن ولــي بــن صــادق بــن خــان بــن تــاج الديــن بــن
علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حســن بــن مرتضــى بــن محــراب بــن محمــد
بــن محمــود بــن أحمــد بــن حســين بــن عبداللــه بــن محمــد العابــد بــن اإلمــام
موســى الكاظــم عليــه الســام ،ويل ّقــب بالموســوي ،والخوئــي ،والنجفــي.
ولــد أبــو القاســم الخوئــي فــي شــهر رجــب عــام 1317هـــ ،الموافــق للتاســع
عشــر مــن شــهر نوفمبــر لعــام 1899م ،فــي مدينــة ُ
ــوى) -بضــم الخــاء
(خ ّ
وفتــح الــواو وتشــدد المثنــاة مــن تحــت -مــن أقليــم آذربيجــان فــي إيــران،
وهــو االبــن البكــر أل ّمــه ،والثانــي ألبيــه بعــد السـ ّيد عبداللــه ،يأتــي بعــده السـ ّيد
جعفــر والس ـ ّيد جــواد ،ولــه أخــت.

هاجــر الس ـ ّيد الخوئــي للنجــف وعمــره أقـ ّـل مــن ثــاث عشــرة ســنة ،وأنهــى
دراســة الســطوح فــي مــا يقــارب ســبع ســنين ،وبعدهــا شــرع بدراســة البحــث
الخــارج ،وذلــك عــام 1338هـــ الموافــق 1919م ،والجديــر بالذكــر ّ
أن مرحلــة
الســطوح قــد تتجــاوز ضعــف هــذا الزمــن ،ولكــن لنبــوغ السـ ّيد العلمــي أنهاهــا
فــي ســبع ســنين.
تــدرج الســ ّيد أبــو القاســم الخوئــي فــي نبوغــه طال ًبــا للعلــم ،فأســتا ًذا ،ثــم
ّ
مجتهــدً ا ومح ّق ًقــا ،فمــا إن التحــق فــي عنفــوان شــبابه بــدروس الخــارج وتقريــر
بحــوث أســاتذته علــى زمالئــه ،ســرعان مــا عقــب شــيوخه فــي أروقــة العلــم؛
بالتصــدّ ي لتدريــس (بحــث الخــارج) ،فانهالــت عليــه هجــرة طالبــي العلــم
مــن ّ
كل مــكان ،وق ّلدتــه المرجعيــة العليــا جميــع مســؤولياتها وشــؤونها ،حتــى
أصبــح زعيمهــا دون منــازع ،ومرج ًعــا أعلــى للمســلمين الشــيعة ،يق ّلــده مالييــن
المؤمنيــن مــن أتبــاع مذهــب اإلماميــة فــي مختلــف بقــاع العالــم ،وطبعــت
رســائله العمليــة؛ لبيــان األحــكام الشــرعية لمق ّلديــه بعــدّ ة لغــات ،وذلــك بفضل
نبوغــه وتض ّلعــه فــي مختلــف العلــوم اإلســامية ،وبلوغــه الغايــة مــن التقــوى،
وألمعيتــه فــي إدارة الحــوزات ،واهتمامــه البالــغ برفــع مســتوى العلمــاء ،علم ًيــا
ومعيشـ ًيا ،وفــي رعايتــه للمســلمين عمو ًمــا ،فــكان آيــة اللــه السـ ّيد أبــو القاســم
ـق زعيمهــا الواعــد ،حتــى أصبــح رمـ ًـزا
الخوئــي منــذ أيامــه األولــى يعــدّ بحـ ٍّ
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وعلمــا مــن أعــام اإلســام يخفــق علــى قمــة
بــارزا مــن رمــوز المرجعيــة،
ً
ً
الحــوزات العلميــة فــي ّ
كل مــكان.
آثــاره :لــه مؤ ّلفــات كثيــرة فــي العلــوم اإلســامية المختلفــة :كالتفســير،
والــكالم ،والفقــه ،واألصــول ،وعلــم الرجــال ،ناهيــك عــن عشــرات التقريرات
فــي الفقــه ،واألصــول التــي كتبهــا تالمذتــه ،و(رســالتان فــي ال َبــداء) ،و(البيــان
ـد واحـ ٍ
فــي تفســير القــرآن) لــم يكمــل منــه ســوى مج ّلـ ٍ
ـدَ ( ،ن َفحــات اإلعجــاز)،
(رســالة فــي الخالفــة)( ،معجــم رجــال الحديــث  24مجلــدً ا).
 -60الميرزا حسن بن موسى الحائري (اإلمام المصلح):
هــو المولى الحــاج حســن بــن موســى بــن محمــد باقــر الحائــري بــن محمــد
ســليم اإلســكوئي أو -كمــا ُيترجــم لــه غال ًبــا -الميــرزا حســن اإلحقاقــي أحــد
رجــال الديــن الشــيعة البارزيــن ويلقــب عنــد الشــيعة بلقــب (آيــة اللــه المع ّظم)،
تك ّفــل بزمــام المرجعية ،وأصبــح مرج ًعــا لمتبعــي نهــج وفكــر مدرســة آل البيــت
املفصلــة مــن
فــرة ليســت بالطويلــة حصــل عــى إجــازات الروايــة واالجتهــاد ّ
أســاتذته ،من :أمثــال الشــيخ فتــح اهلل الغروي (شــيخ الرشيعــة) ،وكذلــك
مــن والــده وأخيــه ،تن ّقــل يف كثــر مــن البلــدان كالنجــف وكربــاء وأســكوء
رصحــا
واألحســاء والكويــت ،وقــام برتميــم مدرســة صاحــب األمــر فصــارت
ً
يقصــده طالبــو العلــم مــن مجيــع املناطــق.
انتقلــت إليــه الزعامــة واملرجعيــة بعــد وفــاة أخيــه ،وبعــد أن تســ ّلم املرجعيــة
أقــام يف الكويت بقصــد التو ّطــن ،ورأى ّ
أن هنــاك خالفــات شــديدة بــن أبنــاء
بعــض الطوائــف يف تلــك الديــار؛ فعمــل عــى حـ ِّـل هــذه اخلالفــات تدرجي ًيــا.
وكانــت وفاتــه يف يــوم الثالثــاء الســادس عرش من شــهر رمضــان ســنة 1421هـ،
يف طهــران ،ودفــن يف جنــة الزهــراء (هبشــت زهراء).

وجهــة
آثــاره( :أحــكام الشــيعة) وهي رســالته العملية اجلامعــة لفتــاواه وا ُمل ّ
لعمــل مق ّلديــه( ،رســالة اإلنســانية) وهــي باللغتــن العربيــة والفارســية يف
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األخــاق( ،رســالة اإليــان) كتــاب يــر ّد فيــه عــى دعــاوى أمحــد الكــروي،
والنبــوة ،واإلمامــة ،واملعــاد،
ويــدور حــول :بحــوث التوحيــد ،والعــدل،
ّ
وإثبــات حقيقــة التشــ ّيع ،وهــو باللغــة الفارســية ،وقــد تُرجــم إىل اللغــات:
العربيــة ،واألرديــة ،واإلنجليزيــة( ،الديــن بــن الســائل واملجيــب) حيــوي ردوده
عــى الكثــر مــن املســائل الــواردة عليــه( ،منســك احلــج)( ،منظــرة الدقائــق)،
(تفســر املشــكالت مــن اآليــات) ،وغريهــا مــن اآلثــار األخــرى.
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أهم المصادر
(أ)
 أبــو القاســم صاعــد األندلــي ،طبقــات األمــم ،بــروت ،لبنــان ،الطبعــةاألوىل ،املطبعــة الكاثوليكيــة1330 ،هـــ.
 أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري ،جامــع البيــان تأويــل القــرآن ،حتقيــقحممــود شــاكر ،ط ،2مــر.
 ابن حنبل ،مسند ،ج ،3مؤسسة الرسالة2009 ،م. ابــن أيب احلديــد ،رشح هنــج البالغــة ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت،لبنــان ،ب ت.
 ابن سعد ،الطبقات ،ج ،5مكتبة اخلانجي1421 ،هـ2001/م. ابــن حجــر العســقالين ،اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،ج ،3دار الكتــب العلميــة،بريوت ،لبنــان1995/1415 ،م.
 آدم متــز ،احلضــارة اإلســامية يف القــرن الرابــع اهلجــري ،دار الكتــاب العــريب،بــروت ،لبنــان.
 آغــا بــزرك الطهــراين ،الذريعــة إىل تصانيــف الشــيعة ،دار األضــواء ،بــروت،لبنــان1413 ،هـ.
 أمحــد البــدر ،شــمس الشــموس ،دار املحجــة البيضــاء ،بــروت ،لبنــان،2011 -1432م.
 أمحد بن زين الدين األحسائي ،حياة النفس ،ب ت. -أمحد بن زين الدين األحسائي ،الرجعة ،بريوت ،لبنان 1993م.
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 أمحد بن زين الدين األحسائي ،رشح الفوائد ،بريوت ،لبنان. أمحــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،رشح الزيــارة اجلامعــة ،طبعــة حديثــة دوناإلشــارة إىل مــكان وتاريــخ الطبــع.
 أمحــد بــن زيــن الديــن األحســائي ،رســائل احلكمــة ،دار العلــوم ،بــروت،لبنــان1410،1990 ،م.
 أمحد حممد مال اهلل الصفار ،هداية املسرتشدين ،خمطوط.(ج)
ـور األمــم ،دار النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيع،
 جوســتاف لوبــون ،رس تطـ ّبريوت ،لبنــان1987 ،م.
 جعفر آل ياسني ،فيلسوفان رائدان ،دار األندلس ،بريوت ،لبنان1980 ،م. جعفر آل ياسني ،املنطق السينيوي ،بريوت ،لبنان1983 ،م. جعفــر آل ياســن ،الفيلســوف الشــرازي ،مكتبــة الفكــر اجلامعــي ،بــروت،لبنــان1978 ،م.
(هـ)
 هاشــم حممــد الشــخص ،أعــام هجــر ،مؤسســة أم القــرى ،طبعــة ثانيــة،1416هـ.
(و)
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 ول ديورانــت ،قصــة الفلســفة ،مكتبــة دار املعارف ،بــروت ،لبنــان1402 ،هـ،1982م.
(ح)
 حســن احلائــري اإلحقاقــي ،الديــن بــن الســائل واملجيــب ،منشــورات مكتبــةاإلمــام الصــادق العامة1412 ،هـــ1992/م.
 حســن احلائــري اإلحقاقــي ،منظــرة الدقائــق عــى تبيــان احلقائــق ،بــروت،لبنــان1436 ،هـــ2015/م.
 حســن الشــيخ ،السـ ّيدة زينــب بطولــة ورســالة ،املؤسســة الفكريــة للمطبوعات,بريوت ،لبنــان1992 ،م.
 حســن الشــيخ ،آخــر الفالســفة ،رؤيــة عرصيــة جديــدة يف فكــر الشــيخ أمحــداألحســائي ،مؤسســة الفكــر اإلســامي  -بــروت2003م.
 حســن الشــيخ ،فيلســوفان ثائــران ،دار الــرأي العــريب ،بــروت ،لبنــان،1425هـــ2004/م.
 حسن الشيخّ ،أول املجتهدين ،دار الرأي العريب ،بريوت1429 ،هـ2008/م. -حسن الشيخ ،الرئيس العيثان ،دار املحجة ،بريوت ،لبنان2010 ،م.

 حســن فيوضــات ،مدخــل إىل فلســفة الشــيخ أمحــد األحســائي ،توزيــع داراملحجــة ،بــروت ،لبنــان1424 ،هـــ.
 حســن حمفــوظ ،فهرســت كتــب الشــيخ األوحــد ،مطبعــة املعــارف ،بغــداد،1971م.

223

(ك)
املتحييــن ،جامــع اإلمــام الصــادق ،الكويــت ،ط،3
 كاظــم الرشــتي ،دليــلّ
1423هـ2002/م.
 كاظم الرشتي ،أصول العقائد ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008/م. كاظم الرشتي ،اللوامع احلسينية ،من دون تاريخ ومكان طباعة. كاظــم الصحــاف ،تذكــرة األرشاف يف ترمجــة آل الصحــاف ،حتقيــق عبــداهللالشــايب ،دار املحجــة البيضــاء ،بــروت1425 ،هـــ.
(م)
 حمســن األمــن ،أعيــان الشــيعة ،دار التعــارف للمطبوعــات ،بــروت ،لبنــان،1406هـ1986/م.
 حممــد عــي أســر ،العالمــة األحســائي يف دائــرة الضــوء ،دار األصالــة ،بريوت،لبنان1413 ،هـ1993/م.
 حممــد عــي احلــرز( ،مالمــح احليــاة العلميــة يف األحســاء) ،جملــة الواحــة،األعــداد2006 )39،40،50،51( :م 2007-م.
 حممــد عــي احلــرز ،الشــيخ باقــر أبــو مخســن علــم وعطــاء وأدب ،دار اخلليــجالعــريب للطباعــة والنــر ،بــروت ،لبنــان1420 ،هـــ1999/م.
 حممــد مهــدي شــمس الديــن ،حركــة التاريــخ عنــد اإلمــام عــي ،مكتــباإلعــام اإلســامي ،لبنــان ،بــروت1405 ،هـــ1984/م.
احلــق ،منشــورات جامــع اإلمــام الصــادق ،ط،4
 موســى احلائــري ،إحقــاقّ
الكويــت1421 ،هـــ2000/م.
 -موســى احلائــري ،اإلجــازة بــن االجتهــاد والســرة ،حتقيــق أمحــد بوشــفيع،
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جلنــة إحيــاء تــراث مدرســة الشــيخ األوحــد ،بــروت ،لبنــان ،ط1422 ،2هـــ.
 حممــد ســعيد املســلم ،القطيــف ،مطابــع جامعــة امللــك ســعود ،الريــاض،1417هـ.
 حممد جواد اخلرس ،فقهاء األحساء ،خمطوط ،ب ت. موســى اهلــادي ،يف حمــراب الشــيخ حممــد بــن حســن أيب مخســن ،دار العــروةالوثقــى ،بــروت1425 ،هـ.
 موسى املوسوي ،من الكندي إىل ابن رشد ،بريوت ،لبنان1977 ،م. حممــد بــن حســن أبــو مخســن ،مفاتيــح األنــوار يف بيــان معرفــة مصابيــحاألرسار ،دار املحجــة البيضــاء ،بــروت2003 ،م.
 حممــد بــن حســن أبــو مخســن ،النــور املــيء يف معرفــة الكنــز اخلفــي ،داراملحجــة البيضــاء2007 ،م.
 حممد حسني أبو مخسني ،نجاة اهلالكني ،من دون تاريخ ومكان طبع. حممد حسني أبو مخسني ،الرسالة اخلرسانية ،دار املحجة البيضاء2007 ،م.املطهري ،العرفان ،دار املحجة البيضاء ،بريوت ،لبنان1993 ،م.
 -مرتىض ّ

 حممد جواد مغنية ،معامل الفلسفة اإلسالمية ،دار القلم ،بريوت1973 ،م. -حممد جواد مغنية ،فلسفات إسالمية ،دار اجلواد ،بريوت ،لبنان1993 ،م.

 حممد حسنني السابقي ،عبقرية األوحد ،الكويت ،ب ت. حممــد يوســف مــريس ،بــن الديــن والفلســفة معنامهــا ونشــأهتام وعوامــلالتفرقــة بينهــا ،مجهوريــة مــر العربيــة1959 ،م.
 حممــد حــرز الديــن ،معــارف الرجــال ،ج ،2مكتبــة املرعــي النجفــي ،قــم،إيــران1305 ،هـ.
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 حممــد تقــي املــدريس ،العرفــان اإلســامي ،دار البيــان العــريب ،بــروت،1992م.
 حممــد بــن حممــد النعــان (املفيــد) أوائــل املقــاالت ،دار الكتــاب اإلســامي،بــروت ،لبنــان1403 ،هـــ1983/م.
 حممــد بــن احلســن بــن فــروخ الصفــار ،بصائــر الدرجــات  ،بــروت  ،مؤسســةاألعلمــي للمطبوعــات  2010 ،م
 مــوىل حممــد صالــح املازنــدراين  ،رشح أصــول الــكايف  ،دار إحيــاء الــراثالعــريب  ،بــروت  ،لبنــان 2000 ،م
 حممــد حســن الطباطبائــي  ،بدايــة احلكمــة  ،مؤسســة أهــل البيــت  ،بــروتلبنــان 1986 ،م
 -جملة الواحة ،عدد  ،39السنة  ،11الربع الرابع2005 ،م.

(ن)
 نــور الديــن الشــاهرودي ،تاريــخ احلركــة العلميــة يف كربــاء ،دار العلــوم،بــروت ،لبنــان1410 ،هـــ1990/م.

(ع)
 عبــداهلل نعمــة ،فالســفة الشــيعة ،منشــورات دار مكتبــة احليــاة ،بــروت ،لبنان،ب ت.
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 عبــداهلل اخلنيــزي ،احلــركات الفكريــة يف القطيــف ،مؤسســة البــاغ ،بــروت،لبنــان1422 ،هـ2002/م.
 عبدالعظيــم املشــيخص ،القطيــف وملحقاهتــا ،منشــورات الشــيخ للتحقيــقوالنــر ،بــروت ،لبنــان1423 ،هـــ2002/م.
 عبــد العــي يوســف آل ســيف( ،إجــازة الشــيخ عبــداهلل بــن معتــوق اخلطــيللشــيخ موســى احلائــري اإلســكوئي) ،العــدد الثــاين واألربعــن ،جملــة الواحــة،
2006م.
 عبداجلليــل األمــر ،فكــر ومنهــج يف فكــر الشــيخ األحســائي ،دار النخيــل،بــروت ،لبنــان ،ط1415 ،2هـــ1995/م.
 عبداجلليل األمري ،من خطى خادم الرشيعة ،ب م2004 ،م. عبداجلليــل األمــر ،فكــر اإلمــام املصلــح آيــة اهلل مــرزا حســن اإلحقاقــي ،بم1423 ،هـ.
 عبــد الرســول احلائــري ،قرنــان مــن املرجعيــة واالجتهــاد ،منشــورات مكتبــةاإلمــام الصــادق ،الكويــت1415 ،هـــ.
 عبدالرمحــن بــن عثــان املــا ،تاريــخ هجــر ،ط ،2مطابــع اجلــواد ،األحســاء،1411هـ1991/م.
 عــي بــن احلســن بــن عــي املســعودي ،مــروج الذهــب ،دار املعرفــة ،بــروت،لبنــان ،ب ت.
 عيل احلائري اإلحقاقي ،عقيدة الشيعة ،ب م1986 ،م. عــي احلائــري اإلحقاقــي ،الكلــات املحكــات ،مكتبــة العــذراء ،الكويــت،1426هـ2005/م.
 -عيل الشيخ إبراهيم إسامعيل ،حقائق ،دار الزمان ،بغداد ،العراق1965 ،م.
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 عــي البــادي البحــراين ،أنــوار البدريــن ،دار املرتــى ،بــروت ،لبنــان،1411هـــ1991/م.
 عــي حبيبــة ،مــن قضايــا التاريــخ يف البحريــن ،جملــة الوثيقــة ،عــدد  ،5الســنة ،3مركــز الوثائــق التارخييــة ،البحريــن1404 ،هـــ1984/م.
(ف)
 فرانسيس فوكوياما ،هناية التاريخ ،دار العلوم العربية ،بريوت1993 ،م. -فوزي عطوي ،الفارايب ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1978 ،م.

(ص)
 الصــدوق ،أبــو جعفــر القمــي ،ثــواب العــال وعقــاب األعــال ،دار طليعــةنــور.
 صالــح الســليمي ،أضــواء عــى مدرســة األحســائي ،مكتبــة جامــع اإلمــامالصــادق ،الكويــت ،ب ت.
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 -9ركائــز الدعــاء  ،تأمــات فــي فلســفة الدعــاء  ،األميــرة للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،بيــروت ،لبنــان2018 ،م .
 -10مرجعنــا أبــو خمســين ،دراســة عــن مرجعيــة الشــيخ محمــد بــن حســين أبــي
خمســين( ،بيــن يديــك).

ثان ًيا :مؤلفاته اإلدارية:

 -1دليل رجل الشــرطة الميداني ،الدمام ،السعودية1990 ،م.
 -2اإلدارة بيــن يديــك ،للمديريــن ورجــال األعمــال ،مطابــع الوفــاء ،الدمــام
1992م.
 -3الســلوك اإلداري بين النظرية والتطبيق ،مطابع العيد ،الدمام 1993م.
 -4معجم مصطلحات اإلدارة ،الشــركة الشرقية للصحافة ,الدمام 1997م.
 -5التجربــة المعاصــرة للتنظيــم اإلداري بالمملكــة العربيــة الســعودية ,كتيــب
المجلــة العربيــة ,الريــاض2004 ,م.
 -6الحكومــة اإللكترونيــة ،دراســة التجربــة التقانيــة للمملكــة العربيــة
الســعودية ،مــن مطبوعــات المجلــة العربيــة ،الريــاض 2006م.
 -7الحكومــة اإللكترونيــة فــي دول الخليــج العربــي ،دار الوفــاء للنشــر
والطباعــة ،مصــر ،اإلســكندرية2008 ،م.
 -8تقنيــات إداريــة حديثــة ،دار الوفــاء للطباعــة والنشــر ،مصــر ،اإلســكندرية،
2010م.
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ثال ًثا :مؤلفاته األدبية:

 -1والدة فارس قبيلــة المطاريد (قصص) ،مطابع الوفاء ،الدمام 1998م.
 -2اختفاء قدوسة (قصص) ،الدمام1999،م.
 -3الفــوارس (رواية) ،دار الكنوز األدبية ،بيروت ،لبنان2003 ،م.
 -4حافلة األحســاء (قصص) ،النادي األدبي بالمنطقة الشرقية2004 ،م.

 -5غيمــة البــدري( ،مجموعــة قصصيــة) دار فراديــس للنشــر ،البحريــن،
2007م.
 -6المنــارة ،رواية ،دار الكنوز األدبية ،لبنان ،بيروت2009 ،م.
 -7المقبرة ،مجموعة قصصية  ،دار محاكاة ،دمشــق ،سوريا2010 ،م.
 -8الكــوت ،رواية ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان2013 ،م
 -9رداء المالئكــة ،قصــص قصيــرة جــدً ا ،الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون،
بيــروت ،لبنــان1438 ،هـــ2017/م.
 -10محطــة الهفــوف ،مجموعــة قصصيــة ،األميــرة للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،بيــروت ،لبنــان1438 ،هـــ2017/م.
 -11الســقوط المشــرع  ،مجموعــة قصصيــة  ،دار األمــل الجديــد  ،لبنــان ،
بيــروت 2018 ،م .

راب ًعا :كتب نقدية وإعالمية:

 -1هوية القصــة القصيرة ،مقاالت نقدية ،دار الخط ،بيروت2015 ،م.
 -2الفوضــى الروائيــة ،مقــاالت نقديــة ،األميــرة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،
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بيــروت ،لبنان1438 ،هـــ2017/م.
 -3صناعــة اإلعــام ،مقــاالت إعالميــة وصحفيــة ،دار الخــط ،الدمــام،
الســعودية2016 ،م.
 -4مســارنا النقــدي ،مقــاالت نقديــة ، ،دار األمــل الجديــد  ،لبنــان  ،بيــروت
2018 ،م
 -5التاريــخ المزعوم  ،مقاالت نقدية  ،تحت الطبع

خامساً :كتب عن المؤلف:

 -1قــراءة فــي تراجــم حســن الشــيخ ،علــي المحمــد علــي ،مطابــع الخطــوط
الفنيــة ،الدمام ،الســعودية1431 ،هـــ2010/م.
 -2مؤلفــات حســن الشــيخ ،دراســة ببليوجرافيــة ،أحمــد عبدالمحســن البــدر،
مطابع الرضــا ،الدمــام ،الســعودية1432 ،هـ2011/م.
 -3فــارس مــن األحســاء ،تجربــة الكتابــة عنــد حســن الشــيخ ،جاســم
علــي الجاســم ،الشــركة الشــرقية للطباعــة والصحافــة واإلعــام،
1434هـــ2013 /م.
 -4ســارد مــن األحســاء ،ســياقات الحضــور والغيــاب عنــد القــاص
الســعودي حســن الشــيخ ،الدكتــور محمــد زيــدان ،دار اإلســام للطباعــة
والنشــر ،المنصــورة ،مصــر2017 ،م .
 -5نجــم تعانقــه الشــواطئ ،قــراءات فــي تجربــة حســن الشــيخ الســردية،عقيل
بــن ناجــي املســكني ،دار األمــرة للنــر والتوزيــع  ،لبنــان  ،بــروت 2018 ،م.
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كلمة الناشر
تعتز دار الرأي العربي للطباعة والنشــر أن تقدم للقراء
العــرب كتــاب (مرجعنــا أبــو خمســين) لحســن الشــيخ .وهــذا
الكتــاب هــو ترجمــة فريــدة ومتم ّيــزة للمرجــع الدينــي الكبيــر
محمــد بــن حســين أبــو خمســين .والشــيخ هــو أحــد هــؤالء
المراجــع الكبــار الذيــن أنجبتهــم األحســاء ،وســطعت أنــوار
مرجعياتهــم إلــى أقاصــي الدنيــا ،ولــم يــزل -أبــو خمســين-
يخالــط ح ّبــه تاريــخ األحســاء االجتماعــي ،ولــم يــزل علمــه
مطروحــا علــى مائــدة العلمــاء فــي الحــوزات العلميــة.
ً
وفــي هــذا الكتــاب (مرجعنــا أبــو خمســين ) حــاول الكاتــب
بــكل جهــد أن يتصـ ّـدى بالبحــث والرصــد والتدقيــق فــي
مســيرة المرجعيــات الكبــرى فــي عالمنــا اإلســامي ،ويرصــد
أيضــا تاريــخ المرجعيــات األحســائية تحديـ ًـدا؛ وذلــك لغيــاب
ً
الدراســات التاريخيــة الجــا ّدة عــن حيــاة هــؤالء العظــام خــال
المتأخــرة.
القــرون
ّ
الناشر

