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السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

�ص البحث ملخَّ

ر أن نكش��ف منهج الس��يِّد ابن طاووس الكالميَّ ِعرْبَ كتابِه الكالمّي الوحيد  امُلقرَّ
)ش��فاء العقول من داء  الغفول يف علم األصول(، ولكن لألس��ف هذا الكتاب مفقود؛ 
��ل بطرائَق ُأخر ملعرفة منهج��ه الكالمّي، ِعرْبَ ما كتب��ه يف دائرة الكالم  ف��ال بدَّ من التوسُّ
جوع إىل ُكتب��ه غري الكالميَّة التي كانْت تدوُر حول  النق��ّل، كمبحث اإلمامة، وأيًضا الرُّ
ة يف  الوالي��ة، واإلمامة، والعقيدة يف األدعية، ويمكن العثوُر عىل س��ائر املباحث العقديَّ

آثاره؛ ففيها أبحاٌث كالميَّة غري مباحِث اإلمامِة.

��ة، وكذلك ببح��ث اإلمامة،   ك��م أنَّ ل��ه عالق��ًة مميَّزًة باألدعي��ِة، واملطال��ِب املعنويَّ

فاتِه من مبحث اإلمامة سواء أكان التعرض لذلك  باإلمجاِل  وال يكاُد خيُلو كتاٌب مْن مؤلَّ
د عىل إمامة اإلمام  أم بالتَّفصيل كبحِث تنصيب اهلل لإلمام عّل، ونّص النبّي حممَّ

عّل، وما إىل ذلك من مسائَل ذاِت الَعالقة.



170
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

Abstract

We suppose to reveal the approach of this great scientist 

through his only written book (Shifa'a Aleuqul Min Da'a Alghafool 

Fi Eilm Al'usool), but unfortunately this book is missing; it is 

necessary to beg in other ways to know his approach, through 

what he wrote in the circling of speech, like the study of the 

"Imamate research", as well as to his non-verbal books, which 

were about the Al-Wilaya, the Imama, and the doctrine in the 

supplications, also can be found in the other researches about 

his effects in this dimension ; also there are verbal researches not 

about Imama but it has its own impact on that field.
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تقدمي

نبذٌة عن ال�سيَّد ابن طاوو�ص واآثاره

د، ُولَِد يف منتصف  الس��يَّد ريّض الدين أبو القاس��م عّل بن موسى بن جعفر بن حممَّ
م سنة تسع وثمنني ومخسمئة يف مدينة احِللَّة، وانتقل إىل بغداَد وكانْت وفاُته فيها يف  املحرَّ
يوم االثنني اخلامس من ذي القعدة س��نة 664ه�، ومُحل إىل النجف، وُدفن عند أمري 

.املؤمنني

ه من العلمء الكبار  ��يعة، وكان أجداده ألمِّ وكان ابن طاووس من أعاظم علمء الشِّ
ام بن أيب فراس )ت605ه�(. كالشيخ الطويّس )386-460ه�(، وورَّ

ه الس��يَّد سعد الدين املوسوّي )ت620ه�(، والشيخ  ه ألمِّ ودرس عند والده، وجدِّ
ام )605ه�(، والس��يِّد ش��مس الدين فخ��ار بن معد املوس��وّي )ت630ه�(، وحمّب  ورَّ
د بن حممود الّش��افعّي )ت643ه�(، والش��يخ أبو الس��عادات ابن عبد القاهر  الدين حممَّ
  ،) ّ م��ة احِللِّ ر )والد العالَّ األصفهايّن، والّش��يخ س��ديد الّدين يوس��ف بن عّل ب��ن املطهَّ

والشيخ مجال الدين بن حاتِم الشامّي، وغريهم)3(.

وايات  يارات، والرِّ وكان السيِّد ابن طاووس مشهوًرا يف نقل وتدوين األدعية، والزِّ
األخالقيَّة، والكالميَّة، كم ال خْيفى.

ة عالي��ة، ويكنُّ له العل��مُء كلَّ االحرام  ويتمتَّ��ع الس��يِّد بمقام��اٍت علميَّة، ومعنويَّ
والتبجيل)4(.
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ألَّف ابن طاووس يف علوٍم خُمتلفة ما يقرب من ثمنية وأربعني كتاًبا، كم هو مذكوٌر 
ريعة)5(، واألعيان)6(، وأمل اآلمل)7(، وغريها. يف الذَّ

، منها: وكان بعض تلك الكتب ذا ُبعٍد عقديٍّ

مٌة لعلم . 1 شفاء العقول من داء الفضول يف علم األصول، وهذا الكتاب هو مقدِّ
فه الس��يِّد بحس��ب املنهج الكالمّي، إالَّ  الكالم، وهو الكتاب الوحيد الذي ألَّ

أنَّه مل يِصْل إلينا.

األن��وار الباهرة يف انتصار الِعرة الطَّاهرة، أثبت يف هذا الكتاب اخلالفة ألهل . 2
.البيت

ث هذا الكتاب . 3 ة بعد املمت)8(، يتحدَّ البِش��ارات بقضاء احلاجات عىل يد األئمَّ
نيا واآلخرة. عن املدِّ من أهل البيت للمؤمنني يف الدُّ

فاع عن اإلمامة، وإثب��ات األفضليَّة ألمري  ��ة كتٌب ُأخرى له تتمح��ور يف الدِّ وثمَّ
املؤمنني عّل، منها:

د بن عبد اهلل بن سليمن.. 1 ريُّ الظمآن من مرويِّ حممَّ

اليقني يف اختصاِص موالنا عّل بإمرِة املؤمنني.. 2

التَّحصني ألرسار ما زاَد من أخبار كتاب اليقني.. 3

الطَّرائف يف معرفة مذاهب الطَّوائف.. 4

املالحم والفتن يف ظهور الغائب املنتظر.. 5

ة لثمرة البهج��ة()9(، مع أنَّه مل يكن كتاًب��ا كالميًّا، إالَّ أنَّه  ��ا كتابه )كش��ُف املحجَّ وأمَّ
اشتمل عىل آراء واستدالالٍت كالميَّة لُه.
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ن��ْت آراَءُه، ونفحات  ��د، تضمَّ ويع��دُّ هذا الكت��اب باحلقيق��ة وصيَّته البن��ه حممَّ
اريِن. عادة، والكمل يف الدَّ أخالقيَّة، واجتمعيَّة لنيل السَّ

مُه البنه بعنوان النَّصيحِة والوصيَِّة. وضمَّ أيًضا أرساَر ما القاه يف حياتِه، وقدَّ

وما ينبغي اإلشارة لُه أنَّ هذا البحث قد استلهَم كثرًيا من هذا الكتاب )الوصيَّة(.

د ابن طاوو�ص األيف عند ال�سيِّ اأُ�سلوب التَّدوين والتَّ

امُلقرر أن نكش��َف منهَج السيِّد الكالميَّ ِعرْبَ كتابِه الكالمّي الوحيد )شفاء العقول 
م��ن داء الغف��ول )10( يف عل��م األصول(، ولكن لألس��ف ه��ذا الكتاب مفق��ود؛ فال بدَّ 
��ل بطرائَق ُأخر ملعرفة منهج��ه الكالمّي، ِعرْبَ ما كتبه يف دائ��رة الكالم النقّل،  م��ن التوسُّ
ج��وع إىل ُكتبه غ��ري الكالميَّة)11( التي كان��ْت تدوُر حول  كمبح��ث اإلمام��ة، وأيًضا الرُّ
ة يف  الوالي��ة، واإلمامة، والعقيدة يف األدعية، ويمكن العثوُر عىل س��ائر املباحث العقديَّ

آثاره؛ ففيها أبحاٌث كالميَّة غري مباحِث اإلمامِة.

ة، وكذل��ك ببحث اإلمامة،   ك��م أنَّ له عالقًة مميَّ��زًة باألدعيِة، واملطال��ِب املعنويَّ

ض لذلك باإلمجاِل  فاته من مبحث اإلمامة سواء أكان التعرُّ وال يكاُد خيُلو كتاٌب مْن مؤلَّ
د عىل إمامة  أم بالتَّفصي��ل، كبحث تنصيب اهلل لإلمام ع��ّل، ونّص النبّي حممَّ

اإلمام عّل، وما إىل ذلك من املسائل ذات العالقة.

ونالح��ُظ ابَن طاووٍس- يف مصنَّفاتِه يف باب اإلمامة- يس��تِقي من الفكر الكالميِّ 
ة من وجوٍه إلثبات إمامة أيب  ذي املنحى العقّل مثاًل: نقَد وَدَحَض ما ذكره أبناُء العامَّ
ة الشيعيَّة، ونقِد ِخالَفِة  ة عىل النظريَّ بكر وأفضليَّته، وأيًضا أجاب عمَّ ُيش��كُلُه أبناُء العامَّ
ٍة فائقٍة وعدم أحقيَّتهم يف اخِلالفة، وما حصل يف  اخلُلفاء، وس��لوَك كلِّ واحٍد منُهم، بدقَّ
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، وهو تعيني أيب بكٍر للِخالفة)12(. قيفة ما هو إالَّ انقالٌب عىل احلقِّ السَّ

فاته كت��اب )الطَّرائُف يف معرفة مذاه��ب الطَّوائف(، وه��ذا الكتاُب له  وم��ْن مؤلَّ
��ة يف التَّنظري لذلك، ومفاد  ٌر، وقد أف��اَد فيه من فنِّ القصَّ اٌب، ومؤثِّ ُبع��ٌد، وأس��لوٌب جذَّ
ة هو: إنَّ ش��خًصا آمَن باإلس��الم، إالَّ أنَّه رأى االختالف��اِت، وكثرة املذاهب فيه؛  القصَّ
، وبع��د جولٍة طويلٍة م��َن البحِث،  ر أن جي��دَّ وجيته��َد ملعرفة أّي املذاه��ب هو احلقُّ فق��رَّ
والتَّحقي��ق يف املص��ادر، واملراجع لكلِّ املذاهب اإلس��الميَّة تبنيَّ أنَّ هناك مذهًبا اس��ُمه 
ة، مبانيُهم وأسس��ُهم توافق الكت��اَب والعقَل، ومعتقداهُتم ��يعُة اإلماميَّة االثنا عرشيَّ  الشِّ
- بخالف غريهم- ختُلو مَن التَّناُقض والتَّهاُفت، ويف ضوء هذه امُلعطيات آَمَن بمذهب 

ة عىل بصريٍة من أمره. يعة اإلماميَّة االثني عرشيَّ الشِّ

د ابن طاوو�ص مكانُة املعرفة العقليَّة عنَد ال�سيِّ

يمكن مالحظُة العقل عند ابن طاووس ِمْن ِمنْظاريِن:

ل: العق��ل املقب��ول، أو العق��ل الفطرّي نفس��ه، وامُلراد به من ِمنظار الس��يِّد هو  األوَّ
ة، ويمكن هلذا العق��ل الِفطريِّ إنارُة طريق الِعباد؛ ملعرفة  ال��ذي أودعُه اهللُ يف كلِّ البرشيَّ
دة، وأيًضا يمكن لإلنس��اِن ِعرَب هذا العقل  اهللِ بعيًدا عِن االس��تدالالِت الكالميَّ��ة امُلعقَّ

، واآلفاقّي. ري األنُفيسِّ ُف عىل اهلل بالسَّ الفطرّي التعرُّ

كوك، والوساوس)13(. ِث بالشُّ ليُم امُلستقيُم غرُي امُللوَّ وهذا هو العقُل السَّ

الثَّاين: العقل الكالمّي، واالس��تداليّل، وهو الذي يفيُد منه امُلتكلِّمون والفالسفة، 
يف إثبات مسائلهم ومطالبهم كم هو مرشوح يف كتبهم، فراِجع.

اَه امُلعتزلة؛ ولذا نرى أن الس��يِّد ردَّ عىل منهجهم الذي مفاُده  وممَّن يمثِّ��ُل هذا االتِّ
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الظ��نُّ ال اليق��ني، فضاًل عن وجود ثغراٍت كثريٍة فيه ال س��يَّم يف حتصيل اليقني، ومن هنا 
تعامل بعُضهم مع هذا النَّحو من املناهج بحذٍر)14(.

ن��ي إنَّم ترك��ُت التَّصنيَف يف علم  ��ياق: »واعلْم أنَّ يق��ول ابُن ط��اووس يف هذا السِّ
يتها )ش��فاء العق��ول من داء الغفول(؛  الكالم إالَّ مقدمًة كتبُتها ارتااًل يف األصول س��مَّ
ألنَّن��ي وج��دُت طري��ق املعرف��ِة به بعي��دًة عىل أه��ل اإلس��الم، وأنَّ اهلل، ورس��وَلُه 
َت��ُه، واألنبياَء قبَله قْد قنَُعوا ِمَن األُمِم بدون ذل��ك التَّطويِل، ورُضوا بم ال بدَّ منه  وخاصَّ
بيل، وعرفُت أنَّ هذه املقاالت حيتاُج إليها من  ليل؛ َفرسُت وراَءُهْم عىل ذلك السَّ من الدَّ
يل امُلناظرات، وامُلجادالت، وفيم صنَّفه النَّاُس مثَل هذه األس��باب ِغنًى عن أن أخاطَر 
تِه،  ِة، وبعَد خاصَّ خ��ول معهم يف ذلك الب��اب، وهو يشٌء حدث بعَد صاحب النُّب��وَّ بالدُّ

وصحابته«)15(.

طريق معرفة اهلل الفطريَّة

اك،   انتق��د اب��ن ط��اووس النَّزع��ة العقليَّ��ة للُمعتزلة؛ ق��ال يف ه��ذا الص��دد: »وإيَّ
ن��ي اعتربهُتا  وم��ا عق��دِت امُلعتزلة، وم��ن تابعهم ع��ىل طريقتهم البعيدِة م��َن اليقني؛ فإنَّ

ين«)16(. فوجدهُتا كثريَة االحتمل لُشبهات امُلعرضنَي، إالَّ قليٌل منها سلكُه أهُل الدِّ

وذك��َر أنَّ معرفَة تلك امَلعارِف مُمكنٌة من دون هذه التَّعقيداِت)17( بفطرة العقل)18(، 
رين  وقْد أودَع اهللُ تعاىل معرفته يف فطرة اإلنس��ان، ومن هن��ا كانت وظيفة العلمء واملفكِّ
��كوك، والق��ول من أنَّه  ��بهات، والشُّ  إرش��اَد النَّ��اس إىل وج��ود اهلل تع��اىل، ال إثارَة الشُّ

ال يمكن إثبات وجود اهلل إالَّ عْن طريق العرِض، واجلوهر)19(.

 ول��ذا ن��راُه يش��نُّ نقًدا الذًع��ا عىل من حيرُف اإلنس��ان عن مس��ار فطرت��ه، ويبعُده 
عنها)20(.



176

د ابن طاوو�ص املنهج الكالمّي عند ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ويعتقُد ابُن طاووٍس أنَّ أس��هَل طريٍق هو فط��رُة العقل، ولُه تريٌح يف هذا، يقول 
فيه: إنَّ هذا الطريَق س��هٌل، ويْطوي املس��افاِت، ومنه يصل اإلنس��ان إىل اجلنَِّة، ومْن يِرِد 

اريِن يتبْع هذا املنهج؛ فإّنه يكفيه، وال حيتاج شيًئا آخر حينئٍذ. الفوَز بالدَّ

وي��رب ابُن طاووس مثااًل عىل ذلك؛ فيقول: »إنَّ��ك تد ابن آدم إذا كان له نحٌو 
من س��بع سنني، وإىل قبل بلوغه إىل مقام املكلَّفني، لو كان جالًسا مَع مجاعٍة؛ فالتفَت إىل 
ورائ��ه؛ فجعل واحٌد منهم بني يديه ش��يًئا مأكوال)21(، أو غريه من األش��ياء؛ فإّنه إذا رآه 
س��بَق إىل تصوي��ره وإهلامه أّن ذلك املوك��ول، أو غريه حر بذات��ه، وإنَّم أحره غرُيه، 

ياء، واجلالء...«)22(. ويعلم ذلك عىل غايٍة عظيمٍة مَن التَّحقيق، والكشف، والضِّ

الأدلَُّة الفطريَّة على وجود اهلل تعال

ل: اآليات القرآنيَّة األوَّ

ُن معرفَة اهلل الفطريَّة)23(، وهي: يرى ابُن طاووٍس أّن هناك آياٍت كريمٍت تتضمَّ

يِن َحنيًفا فِْطَرَت اهللِ الَّتي َفَطَر النَّاَس َعَليها...﴾)24(. ﴿َفَأِقْم َوْجَهك لِلديِّ

و﴿اهللُ يُمنُّ َعَليكْم َأْن َهداكْم لِْليامِن إِْن كنُْتْم صاِدقنَي﴾)25(.

ُتُه ما َزكى ِمنْكْم ِمْن َأَحٍد َأَبدا...﴾)26(-)27(. و﴿َوَلْو ال َفْضُل اهللِ َعَليكْم َو َرمْحَ

ة  وأهل بيته وأصحاب األئمَّ الثَّاين: سرُة وسنَّة النبييِّ

أملَح السيِّد مْن غرِي تريٍح إىل إيمنه من عدم االحتياج إىل االستدالالت الكالميَّة، 
يقول يف هذا الصدد: »وترى علوم س��يِِّدنا خاتم األنبياء، وعلوم من س��لَف مَن األنبياء 
لة عليهم يف التَّنبيه اللطيف،  صلوات اهلل عليه وآله، وعليهم عىل سبيل كتب اهلل املنزَّ
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ل من علمء املس��لمني، وإىل أواخر  در األوَّ والتَّرشي��ف بالتَّكليف، ومىض عىل ذلك الصَّ
ة املعصومنَي عليهم السالُم أمجعني«)28(. ام من كان ظاهًرا مَن األئمَّ أيَّ

وعليه فِعرب هذه البياناِت هذا هو املنهج اخلايل مَن التَّعقيد الكالميِّ االستداليّل كم 
يؤمن به ابُن طاووٍس.

الثَّالث: معرفة اهلل غر معيَّنٍة بزماٍن

»نج��ُد أكثَر العارف��نَي ال يعرفون وقَت معرفتِهم به، وال ي��وم ذلك، وال ليلته، 
وال ش��هره وال س��نته، ولو كان بمجّرد كس��بهم ونظرهم قْد عرفوُه ل��كان وقُت ذلك، 
أو ما قاربه قد فهموه؛ ألنَّك تد العقَل ش��اهًدا أنَّ من عرف س��لطاًنا عظيًم بعد أن كان 
جاهاًل بمعرفته، وكان وجُه التَّعريف به من جهٍة يدرُكها اإلنس��ان باجتهاِده ومّهته؛ فإنَّه 
مان، وإنَّم اهلل يس��لك  ��لطان، أو ما يقارب ذلك الزَّ يع��رف وق��ت املعرفة بذلك السُّ
عيف إىل التَّعريف تس��ليًكا يقُرُ فهُم��ه عنه؛ فلذلك ال يعرف وقت املعرفة،  بالعبد الضَّ

 
وال ما قارب منه«)29(.

ة  الرابــع: يعتقُد أصحاب النَّزعــة العقليَّة األعامل عىل أســاس املعرفة الفطريَّ
صحيحة، وقبل املعرفة االستدالليَّة

ح أصحاُب النَّزعة العقليَّة ما عمله اإلنس��اُن بع��د بلوغه، وتكليفه عىل طبق  يصحِّ
ة العقليَّة. ة، وقبل االستدالل باألدلَّ املعرفة الفطريَّ

ته،  ُل اب��ن طاووس عليهم مالحظ��ة فحواها: لو مل يعتق��دوا بصحَّ ومْن ُهنا يس��جِّ
وإجزائ��ه لقال��وا بوجوب اإلعادة يف ما عِم��َل، كم هو املفروُض، ولك��ْن مل يُقْل به أحٌد 

منُهْم.
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دد: »إنَّنا رأينا وس��مْعنا وعرْفنا عنُهم إذا بقوا بعد البلوغ،  يقول الس��يُِّد يف هذا الصَّ
والتَّكليف مّدًة من أعمرهم عىل الفطرة األزليَّة، واملعرفة الصادرة من التَّنبيهات العقليَّة، 
ل مْن  َد بعد الص��در األوَّ ة طويلة بعلِم ال��كالم، وبم َتدَّ والنقليَّ��ة؛ ثمَّ اش��تغلوا بعد م��دَّ
قواعدهم يف صدر اإلس��الم، وعلموا منه ما مل يكونوا يعلمونُه؛ فإّننا نراهم، ونعلم من 
ل بالرشعيَّ��ات، وال ينقضونه؛ فلو كانت  حاهلم أهّنم ال ُيبطلون ش��يًئا من تكليفهم األوَّ
ْت إالَّ بنظرهم اآلن��ف كان مقتىض جهلهم باهلل مع تفريطهم  معرفته��م باهلل ما صحَّ
ل يف معرفته مع إظهارهم لش��عار اإلس��الم يلزم منه قضاء م��ا عملوا من التَّكليف  األوَّ

الف«)30(. السَّ

اخلامس: مالُك االرتداد

ويش��ري ابُن طاووس إىل دليٍل آخر، مفاُده: لِو ارتدَّ إنساٌن بعَد ُبلوغه، وُرشده يقاُل 
عنُه: ارتدَّ عْن فطرَة اإلس��الم، وإنَّه كفَر بعَد اإلس��الم؛ فحكُمه القت��ُل؛ فلْو ملْ يُكْن هذا 
اإليمن الفطريُّ كافًيا ملا حكموا بقتله، مع أّن هذا اإليمن ليس عىل مس��لكهم ومنهجم، 
وقال ابن طاووس يف بيان ذلك: »إنَّ املعرفة حمكوٌم بخصوصها لإلنس��ان دون ما ذكره 
م لو عرفوا من مّكلٍف ُولَِد عىل الفط��رة حرٍّ عاقٍل ُعقيب بلوغه  أصحاب اللس��ان؛ ألهنَّ
ع بأحكام االرتداد،  ٍة، حيكم فيها ظاهر الرشَّ شد أنَّه قِد ارتدَّ بِردَّ ورشده بأحد أسباب الرُّ
وأش��اروا بقتله، وقالوا: قد ارتدَّ عن فطرة اإلسالم، وتقلَّدوا إباحة دمه وماله، وشهدوا 
 أنَّه كفَر بعد اإلس��الم؛ فلوال أنَّ العقوَل قاضي��ٌة باالكتفاء، والغناء بإيمن الِفطرة، ودون 

ة، وقد عرفوا أنَّه ما يعلُم حقيقًة  ما ذكروه من طول الفكرة، كيف كان حيكم عىل هذا بالردَّ
د إىل ُمعّلم من علمء املس��لمني،  من حقائقهم، وال س��لك طريًق��ا من طرائقهم، وال تردَّ
ليل باألعذار التي  وال فِهَم ش��يًئا من ألف��اظ املتكّلمني، ولِو اعتذَر إليهم عن معرف��ة الدَّ
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أوجبوه��ا عليه م��َن النَّظر الطَّويل ما قبلوه��ا منه، ونقُضوا ما كان��وا أوجبوه، وخرجوا 
عنه«)31(.

نقد منهج النَّزعة العقليَّة )منهج املتكلِّمني(

وممَّا ينبغي اإلش��ارة إليه أنَّ ابن طاووٍس ال ينتقد مطلَق منهج املتكلِّمني، وال يريد 
أن يقوَل إّن وجوب االس��تدالل ال قيمَة له؛ بل ال يؤمن الس��يَُّد بالعقل مستقالًّ ، وقادًرا 
ع��ىل الكش��ف التَّفصيلِّ مُلراد اهلل، وهو يق��رُّ أنَّ هناك موارَد حتت��اُج إىل العقل إالَّ أّنه غرُي 

كاٍف.

وأنَّه يقرُّ بدراس��ته عند علمء الكالم )علَم الكالم()32(، ويذكر أنَّه له صديق من 
املتعلِّمني علَّمُه الكالم)33(.

ق لعلم الكالم بصورٍة مبارَشٍة، وذكر  وكذا البن ط��اووٍس مؤلَّفات، وأحياًنا يتطرَّ
يف وصيَّته البنه مطالعة بعض املوارد.

 قد خاض الس��يُِّد بعَض امُلناظرات الكالميَّة مع بع��ض املتكلِّمني)34(، وأيًضا انتقد 
يخ امُلفيد(، و)السيِّد امُلرتىض()35(. ما حصل من اختالف بني )الشَّ

اء إىل بعض الكتب الكالميَّة، كم هو مذكوٌر  ونراُه أيًضا يف بعِض امَلوارد ُيرِجُع القرَّ
يف كتبه)36(.

م يتبنيَّ أنَّ ابن طاووس مل يُكن موقُفه س��لبيًّا من علم الكالم بنحو  ويف ضوء ما تقدَّ
، نعم إنَّم له نظرٌة إجيابيٌَّة بعلم الكالم يف اجلملة. ٍّ كلِّ

نه من  ه من العلوم اإلسالميَّة األصيلة، ومنشُؤ هذه النَّظرة للسيِّد ممَّا دوَّ وكذا ال يعدُّ
إشكاالت عىل علم الكالم، وإليك اإلشكاالت:
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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1. ال نايَة للمنهج االستدالليِّ

��ة مضيع��ٌة   يعتق��ُد اب��ُن ط��اووٍس أنَّ اس��تعمَل ه��ذه الطَّريق��ة يف املباح��ث العقديَّ

للُعمر)37(.

؛  وسبُب هذا االعتقاد لدى ابن طاووس هو إنَّ طريق االستدالل ال يقُف عند حدٍّ
فه��و دائ��ًم يف معِرض النَّقد؛ فاإلنس��ان املؤمن بعصا البحث واالس��تدالل يصُل إىل اهلل 
تع��اىل ع��رْبَ معرفة اهلل بطريقة معرفة اجلوهر: والع��رض و... فال هو بدهّي، وال تفهيمه 

بهات. خيُلو من اإلشكاالت، والشُّ

»ومتى عرض له طعٌن قويٌّ أعادُه ذلك الطَّعُن إىل االس��تدالل، والتكشيف؛ فراه 
ًدا يف العقائد بني س��اكٍن وعائٍد إىل أن يموت لعلَّه جيّوز حدوث القوادح، وقد كان  مردِّ
قبل ذلك التعليم؛ لس��كونه إىل معرفته املؤثر مجلة سكون اعتقاد قوّي راجح، وكان آمنًا 

د امَلطاعن، وامُلعارضات والقوادح«)38(. ممَّا صار ال يأمن من تدُّ

2. طريقة املتكّلمني حمفوفة باملخاطر وبعيدة عِن املطلوب

)39(؛ فهو يعتق��د أنَّ املنهج  م��ع أنَّ اب��ن طاووٍس ال ينف��ي طريق العقل بش��كٍل عامٍّ
االس��تداليّل لي��س هو الطري��ق الوحيد ملعرفة اهلل تعاىل ك��م يزعم العقليُّ��ون)40(، كم أنَّ 
ا ال يوِص��ُل، أو صعٌب)42(؛  طريقتهم بعيدٌة، وش��ديدُة اخلُط��ورة)41(، ومعه فطريقهم إمَّ

ولذا ال قيمَة لُه.

��ياق؛ إذ يقول: »إنَّ قويل ه��ذا ما هو ممَّا أقصد  والب��ن طاووٍس تريح يف هذا السِّ
به أنَّ النَّظر يف اجلواهر، واألجس��ام، واألعراض ال جيوز، أو أنَّه ما هو طريق إىل املعرفة 
ع��ىل بعض الوج��وه، واألعراض؛ بل هو م��ن مجلة الطرق البعيدة، واملس��الك اخلطرية 

الشديدة، التي ال يؤَمن معها ما خيرج بالكليَّة عنها«)43(.
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مة  ويف موضع آخر، يقول: »واعلم أّنني إّنم تركُت التَّصنيف يف علم الكالم إالَّ مقدِّ
يتها )شفاء العقول من داء الغفول(؛ ألّنني وجدت طريق  كتبُتها ارتااًل يف األصول سمَّ
ته، واألنبياء قبله قد  ، ورس��وله، وخاصَّ املعرفة به بعيدة عىل أهل اإلس��الم، وأنَّ اهللَ
ليل؛ فرسُت وراَءهم  قنع��وا من األمم بدون ذلك التَّطوي��ل، ورضوا بم ال بدَّ منه مَن الدَّ
عىل ذلك السبيل، وعرفُت أنَّ هذه املقاالت حيتاج إليها من يل امُلناظرات، واملجادالت، 
خ��ول معهم يف ذلك  ويف م��ا صنَّفه النَّ��اُس مثَل هذه األس��باب ِغنًى عن أن ُأخاطر بالدُّ
ته، وصحابته خاطر بالدخول  ة، وبعد خاصَّ الب��اب، وهو يشٌء حدَث بعد صاحب النبوَّ

معهم عىل ذلك الباب...«)44(.

3. وقوُع االختالف يف طرق)45( امُلتكليِّمني

يعتق��ُد ابن طاووٍس أنَّه قد حصلِت اختالفاٌت كث��ريٌة ألصحاب النَّزعة العقليَّة يف 
، ويؤيِّد  ِّ ��ك باملنه��ج النيصِّ يه جانًبا، ونتمسَّ املع��ارف، واحلقائق اإلهليَّ��ة؛ ولذا نحن ننحِّ
وايات  د تصدي��ق الرِّ ين الراون��دّي، قال: »تنبي��ه: وممَّا يؤكِّ كالَم��ه بم نقله قط��ب الدِّ
��بهات، أنَّني وجدت الش��يخ العامل يف علوم  بالتَّحذي��ر من علم الكالم، وما فيه من الشُّ
اًس��ا، وهي  كث��ريٍة )قطب الّدين الراوندي(، واس��ُمه س��عيد بن هبة اهلل قد صنَّف ُكرَّ
��يخ امُلفيد، والس��يِّد امُلرت��ىض، وكانا من  د بني الشَّ عن��دي اآلن يف اخلالف الذي تدَّ
اس نحَو مخٍس وتسعني مسألة  ة ش��يخنا امُلفيد؛ فذكَر يف الُكرَّ أعظم أهل زماهنم، وخاصَّ
قْد وقع االختالف بينهم فيها من علم األصول، وقال يف آخرها: لو استوفيت ما اختلفا 

فيه لطال الكتاب، وهذا يدلُّك عىل أّنه طريٌق بعيٌد يف معرفة ربِّ األرباب«)46(.

وايات للطُّرق االستدالليَّة يف علم الكالم 4. ذّم الرُّ

يؤمن الس��يِّد أنَّ هناك مجلًة من األحاديث الواردة ع��ن أهل البيِت تذمُّ طريقة 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

يُن، وأهمُّ م��ا ذكره ابن طاووس مْن  ه طريًقا فاِس��ًدا، وقد هنى عنه الدِّ املتكّلم��ني، وتعدُّ
رواياٍت، هي:

ُخوَل َعىَل َأيِب َعْبِد اهلل َفَقاَل يِل ُمْؤِمُن  1. َرَواُه َعْن َعْبِد اهلل ْبِن ِسنَاٍن َقاَل: َأَرْدُت الدُّ
الطَّاِق اْسَتْأِذْن يِل َعىَل َأيِب َعْبِد اهلل َفُقْلُت: َلُه َنَعْم، َفَدَخْلُت َعَلْيِه َفَأْعَلْمُتُه َمَكاَنُه، َفَقاَل: 

 

، َفُقْلُت: ُجِعْلُت فِ��َداَك اْنِقَطاُعُه إَِلْيُك��ْم، َوَواَلُؤُه َلُك��ْم، َوِجَداُلُه فِيُكْم،   اَل َتــْأَذْن َلــُه َعَلَّ
َواَل َيْق��ِدُر َأَحٌد ِم��ْن َخْلِق اهلل َأْن خَيِْصَمُه؛ َفَق��اَل: َبْل خَيِْصُمُه َصبِيٌّ ِمــْن ِصْبَياِن اْلُكتَّاِب؛ 
َفُقْل��ُت: ُجِعْلُت فَِداَك ُهَو َأْج��َدُل ِمْن َذلَِك، َوَقْد َخاَصَم مَجِيَع َأْه��ِل اأْلَْدَياِن؛ َفَخَصَمُهْم 
يِن  بِيُّ َأْخرِبْ ْبَياِن؛ َفَقاَل: َيُقــوُل َلُه الصَّ َفَكْي��َف خَيِْصُمُه ُغاَلٌم ِمَن اْلِغْل��َمِن، َوَصبِيٌّ ِمَن الصِّ
اِصَم النَّاَس َفاَل َيْقِدُر َأْن َيْكــِذَب َعَلَّ َفَيُقوُل: اَل؛ َفَيُقوُل َلُه َفَأْنَت  َعــْن إَِماِمَك َأَمَرَك َأْن ُتَ
اِصُم النَّاَس ِمْن َغْرِ َأْن َيْأُمَرَك إَِماُمَك َفَأْنَت َعاٍص َلُه َفَيْخِصُمُه َيا اْبَن ِســنَاٍن اَل َتْأَذْن َلُه  ُتَ

ين)47(. ُصوَماِت ُتْفِسُد النيِّيََّة َوَتَْحُق الديِّ ؛ َفإِنَّ اْلَكاَلَم، َواخْلُ َعَلَّ

اِء َقاَل: َقاَل يِل َأُبو َجْعَفٍر، َوَأَنا ِعنَْدُه:  2. َع��ْن َعاِصٍم احْلَنَّاِط َع��ْن َأيِب ُعَبْيَدَة احْلَذَّ
ُفوا  ُْم َتَرُكوا َما ُأِمُروا بِِعْلِمِه َوَتَكلَّ اَك َوَأْصَحاَب اْلَكاَلِم َواْلـُخُصوَماِت، َوجُمَاَلَسَتُهْم، َفإِنَّ إِيَّ
اَمِء َيا َأَبا ُعَبْيَدَة َخالِِط النَّاَس بَِأْخاَلِقِهْم، َوَزائِْلُهْم  ُفوا ِعْلَم السَّ َما مَلْ ُيْؤَمُروا بِِعْلِمِه َحتَّى َتَكلَّ

ُجَل َفِقيًها َعالِـاًم َحتَّى َيْعِرف)48(. ا اَل َنُعدُّ الرَّ ْم َيا َأَبا ُعَبْيَدَة إِنَّ بَِأْعاَمهِلِ

اِر  3.ِ َع��ْن مَجِيٍل َقاَل: َس��ِمْعُت َأَبا َعْبِد اهلل َيُقوُل: ُمَتَكليُِّمو َهــِذِه اْلِعَصاَبِة ِمْن رِشَ
َمْن ُهْم ِمنُْهم)49(.

ويعقب السيِّد بعد نقله رواية )مجيل(؛ فيقول: »وحُيتمل أن يكون امُلراد هبذا احلديث 
يا ولدي املتكلِّمني الذين يبطلون بكالمهم وعلمهم ما ال يرضاُه اهلل، أو يكونوا ممَّن 

.)50(»...يشغلهم االشتغال بعلم الكالم عمَّ هو واجب عليهم من فرائض اهلل
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ر من املنهج  د االس��تفادَة مَن العقل الفطرّي، وحيذِّ واحلاصل: إنَّ ابن طاووس يؤكِّ
االستداليّل للمتكلِّمني والفالسفة، مع أنَّه عمليًّا نراُه يستعمل طريقتهم؛ فمثاًل:

1. إنَّ اهلل ليس بجسٍم:

��ة العقليَّة، قال: »إنَّ  ممَّا اس��تدل به اب��ن طاووس عىل إثبات ذلك هو نحٌو من األدلَّ
ب حُمدًثا؛  فه؛ فيجب أن يكون املركَّ به ويؤلِّ ٍب من األعضاء؛ فإنَّه ال بدَّ له ممَّن يركِّ كلَّ مركَّ

فيحتاج إىل صانٍع قديٍم أحدثُه وألَّفه...«)51(.

ؤي��ة هلل)52(، وأيًضا من أنَّه تعاىل ال مكاَن)53( له،  وكذا ما اس��تدلَّ به عىل نفي الرُّ
وليس حمالًّ للحوادث)54(، وغري ذلك.

ة: 2. الردُّ عىل اجلربيَّ

ة، وردَّ عليهم مستعينًا  كم بحث الس��يِّد يف مس��ألة القضاء والقدر، ومذهب اجلربيَّ
بالعقل يف إثبات نظرته)55(.

ة كدعائه، وصدقته  ُد ذلك من أنَّ اإلنس��ان موجوٌد خُمتار، أثر أعمل��ه العباديَّ ويعضِّ
ُح لنا أنَّه موجوٌد خُمتاٌر. يوضِّ

3. التَّكليُف بام ال ُيطاق حُماٌل:

ة من  وأيًض��ا تعاطيه م��ع العقل يف مبحث التَّكلي��ف بم ال ُيطاق)56(، ونف��ي اللغويَّ
الثَّواب والعقاب، والردِّ عىل اجلربيَّة)57(.

4. وجوُب اللطف عىل اهلل تعالى:

ة التي أقامها ابُن ط��اووٍس عىل وجوب الُلطف)58( عىل اهلل تعاىل، ولزوم  م��َن األدلَّ
إرسال األنبياء )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم السالم(، هو الدليل العقّل.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ا ال بدَّ  »إنَّ العق��ول ما تقوم بذاهتا بكش��ف ُمراد اهلل منها عىل التَّفصي��ل، وبأهنَّ
ا إىل ُم��راده يف كلِّ ما حيتاج إىل معرفته به من  هل��ا من واس��طٍة بني اهلل وبينها، يدهلُّ

الكثرِي، والقليل«)59(.

5. وجوُب بعثة األنبياء:

ة عىل العباد بعثة األنبياء )صىلَّ اهلل  ٍة إلمتام احلُجَّ ��ياق من أدلَّ وما أملع إليه يف هذا السِّ
عىل نبيِّنا وآله وعليهم السالم()60(.

6. لزوُم العصمة لألنبياء:

لغرِض ُحصول الوثوق، واالطمئنان)61(.

6. معرفُة النّبييِّ بامُلعجزة)62(:

، فحسب. ليل العقلِّ وممَّا ينبغي التَّنبيه عليه ال جماَل لتوجيه ذلك إالَّ بالدَّ

ع من قاعدة الُلطف من لزوم نصب اإلمام)63(. 7. ما يتفرَّ

8. إثبات حدوث األجسام:

��ه: »ألنَّ العقَل ُيدرك أنَّ كلَّ  أق��ام ابُن طاووٍس دلي��اًل عقليًّا عىل ذلك، وإليك نصُّ
��ٍف فإنَّه ال بدَّ أن يك��ون عريًضا عميًقا بحس��ب تأليفه، ومتى  ��ٍف، وكلُّ مؤلَّ جس��ٍم مؤلَّ
خرجت حقيقة األجس��ام ع��ن حقيقة ال�تَّأليف كانْت غري أجس��ام، ومل يدخْل يف اس��م 
اجلسم بعرف، وال عقٍل، وال رشٍع، وال بوصٍف؛ ُثمَّ كلُّ جسٍم حُمتاج إىل مكاٍن حيلُّ فيه، 
ٌر عِن املكان، فهل يبقى ش��كٌّ  ورة متأخِّ ًما عليه...؛ فاجلس��ُم بالرَّ ويك��ون املكان متقدِّ

]يف[ أنَّ كلَّ جسٍم حادٌث عند كلِّ من له أدنى نظٍر يعتمد عليه«)64(.

10. ضورُة نصب اإلمام:
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اس��تدلَّ ابُن طاووس عىل لزوم نصِب اإلمام بالرمحانيَّة، والرحيميَّة)65(، بعد أن عدَّ 
عبة يف باب قاعدة اللط��ف وهي قاعدٌة عقليَّة أثبت  الوج��وب ع��ىل اهلل من امَلباحث الصَّ

علمُء الّشيعة، ومتكلِّموهم عىل لزوم اإلمام عرَبها.

ة: وريَّ 11. إعامُل العقل يف املوارد الضَّ

ة،  وممَّا أوعز إليه الس��يِّد من رضورة االستناد إىل العقل، وإعمله يف مساحات خاصَّ
ن��ي ما منعت م��ن النَّظر، بل النظُر واجٌب عىل املكلَّ��ف يف كلِّ ما جيب فيه  وبتعب��ريه: »إنَّ

نظُره ممّا ال يدركه إالَّ بالنَّظر والتَّكشيف«)66(.

 وذك��ر مث��ااًل عىل ذل��ك ال بأس بنقله ق��ال: »لو فرْضن��ا أنَّ عبًدا م��ن عباد اهلل 

ليَّ��ة أّن األثر دالٌّ عىل املؤثِّر بالكليَّ��ة، وال نبَّهه بعد بلوغه  م��ا جعل له يف فطرته األوَّ
وك��مل عقله ع��ىل معرفته، وال عىل م��ا جيب عليه من املع��ارف بيشٍء م��ن ابتداء فضله 
ل يف التَّعريف   ورمحته؛ فإّنه جيب عىل هذا العبد النَّظُر فيم جيب عليه من التَّكليِف، والتوصُّ

بكلِّ طريٍق من ُطُرِق التَّحقيق، وعىل كلِّ وجٍه، وسبيٍل من ُسُبل التَّوفيق«)67(.

ويف ضوِء هذه امَلوارد يتَّضُح كيف اس��تعمل ابُن طاووٍس االستدالل العقّل، وهو 
يضاهي طريقَة استدالل امُلتكلِّمني.

مكانة املعرفة النقليَّة يف املباحث الكالميَّة لبن طاوو�ص

ال خيفى عليك ما للسيِّد ابن طاووٍس من توٍق واضٍح نحو امَلعارف النقليَّة، كم أنَّه 
ة املعرفة يف مبحث معرفة اهلل، ووجوده تعاىل ال حَيتاج إىل دليٍل وتبيني، وربَّم  يقول بفطريَّ

ُف األذهاَن أحياًنا)68(. ة حترِّ البيانات الفطريَّ

مات كي يدرَك ذلك،  ه العبُد للمقدِّ وم��ن هنا وانطالًقا من نظرته ينبغي أن يتوجَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

رية العمليَّة لألنبياء والنبّي  ابقة والقرآن الكريم، والسِّ وهذا ما قامت به الكتُب اإلهليَّة السَّ
الم(. ة األطهار إىل زمن الغيبة )عىل غائبها آالف التَّحيَّة والسَّ األعظم، واألئمَّ

ل بن  جوع إىل )هنِج البالغة(، و )كتاب املفضَّ وكان يويص اب��ُن طاووس ولَدُه بالرُّ
ُعمر(، و)كتاب اإلهليلجة()69(.

وممَّا يستدلُّ به الس��يِّد عىل تنزيه اهلل مَن التَّشبيه والتَّجسيم واملكان، فضاًل عمَّ ذكرُه 
ة، وروايات  من دليٍل عقلٍّ باآلية الرشيفة: ﴿َلْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء﴾)70(، واألحاديث النبويَّ

العرة )سالم اهلل عليهم(.

��ُب عىل اآلية الكريمة بقول��ه: »فلو كانْت هلل أعضاء لكانت ل��ه أمثاٌل كثريٌة،  ويعقِّ
سبحاَنه وتعاىل عمَّ يِصُفون«)71(.

ُث��مَّ قال يف ما ورد ع��ن النبّي وأهل بيته: »فال حُيىص إخب��ارُه بتنزيه اهلل، 
وكذلك إخبار عرته ال�ُمرمجني عنه...«)72(.

، إالَّ أنَّه ينهج  م يتَّضح منهج ابن طاووس م��ن نزوعه للمنهج النَّق��لِّ وم��ع ما تق��دَّ
ة هلل، والقضاُء  فاُت اخلربيَّ ، والصِّ املنه��َج العقلَّ يف كثرٍي من املباحث منه��ا: العدل اإلهليُّ
والق��دُر، ويؤول املعن��ى الظاهرّي؛ ألنَّه يلزم منه التَّجس��يم والتَّش��بيه، ويف هذا املجال 
يفة، أو ص��حَّ نقُلها ع��ن األنبياء،  يق��ول: »كلُّ صف��ٍة ورد هب��ا كت��اب اهلل من ُكُتبِ��ه الرشَّ
ا ال تشبه صفاتنا، وال صفات  سة امُلنيفة؛ فإهنَّ  واألوصياء، واألولياء العارفني بصفاته امُلقدَّ

املحدثات«)73(.

العلوم الأُخرى يف منهج ابن طاوو�ص

كتب السيِّد يف علوٍم خُمتلفة، منها علُم الكالم، وله نظرّيات فيها، كم أنَّه بذَل جهوًدا 
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فيها، ويمكن مالحظة منهجه عرَب أمرين:

ل: منهجه يف العلوم األمر األوَّ

1. العلوم العقليَّة:
؛ فمن الطبيعّي أالَّ يفيد  ، ويؤّكد العق��َل الفطريَّ اٍه نقلٍّ ل���مَّ كان ابن طاووس ذا اتِّ
��ه مل يعتِن باملباح��ث املنطقيَّة،  ة بنحٍو أس��اٍس، وحتَّى أنَّ من الفلس��فة يف مباحث��ه العقديَّ
��ة املعرف��ة التي اعتاد املتكلِّمون الرشوَع هبا يف مس��تهلِّ كتبِه��م، كم هو معروف،  ونظريَّ

ه اآليت: ويمكن معرفة رأي السيِّد يف الفالسفة يف نصِّ

»لق��د وج��دُت الفالس��فَة، وأكثر من ضلَّ بغ��ري عناٍد، أنَّ ضالهل��م كان من طريق 
ل، واالعت��مد عىل العقول، والقل��وب، واالجتهاد مع الغفلة عن س��لطان امَلعاد،  الت��وكُّ
ولق��د كان اهلل أعذر إليه��م، وركب احلّجة عليهم بم أراه��م يف العقول، والقلوب، 
فاهتا من النقصان،   من مماهتا بالنِّس��يان، وكث��رة آفاهتا، وتفاوت إرادهتا بم يظه��ر يف ترُّ
ما كان كافًيا يف ترك االعتمد عليها، مع ُس��قم الغفلة عنه باالس��تناد عليها، مثاله أّنه 
جيمُع عقل، وقلبي، ونفيس، وطبعي عىل سطر كتاب؛ فإذا فرغَت منه رأيَت فيه شيًئا قد 
واب، حّتى لو بقَي ذلك لغلط يف ُمرادي منه؛ فإذا كان ذلك  كتبته عىل خلٍل بعيد من الصَّ
ممَّ��ا يعلم��ه العبد من حاله؛ فواجٌب عليه أن ال يثق بغري م��واله، وال يعدل أبًدا عنه؛ فلم 
رأيُت عقل وقلبي يغفالن وينسيان من حيُث ال أدري، وحيصل بذلك رّضي، وكرسي، 
وجدهُتم ألجل ذلك ال يصلحان لالهتداء، واالقتداء، وس��ألتهم بلس��ان احلال من أين 

اء؟«)74(. يعرض هلم حصول الدَّ

ث أيًضا عن ضالهلم؛ فقال: »وفريق س��معوا أنَّ هذا العل��َم ]علم النُّجوم[  وحت��دَّ
ابتدعه قوٌم غري األنبياء مَن الفالس��فة، واحلُكمء؛ فهربوا من التَّصديق بيشٍء من معانيه؛ 
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اللة، والتَّشبيه«)75(. لئالَّ يقعوا فيم وقع أولئك فيه من الضَّ

ك��م ذكر أقوااًل باطلًة هلم: »مع أنَّ كالم الفالس��فة يف ذلك ]قدم العامل[، ومرادهم 
مفهوم غري متناقض، وإن كان باطاًل«)76(.

ة يف  وأيًضا هلم أقواٌل قبيحٌة: »زادوا ]أصحاب أيب حنيفة[ عىل الفالس��فة، وامُلجربِّ
سوء االعتقاد، وقبح القول«)77(.

وقال عنهم: »صاروا ]أصحاب أيب حنيفة[ أقبَح قواًل، واعتقاًدا من الفالسفة«)78(.

ا أصُل العامل، وإنَّ  ثمَّ ذكر أمثلة عىل ذلك: »الفالسفة قالت: إنَّ اهلُيوىل قديمة، وإهنَّ
َل لوجودها، وهي  ��ا ال أوَّ م ذكروا أهنَّ اهلل لي��س له يف وجود اهليوىل ق��درة، وال أثَر؛ ألهنَّ

عندهم مشاركة هلل يف الِقَدم«)79(.

وقال: »قد ذكروا ]أصحاب أيب حنيفة[ يف ذلك اعتقاًدا يقتيض موافقتهم للفالسفة 
يف ِقدم العامل«)80(.

ة قال: »وممَّا  م ينف��ون االختيار عِن اهلل؛ وبذلك يوافق��ون املجربِّ ونق��ل عنهم أهنَّ
ة الذين يقولون منكم ال فاعل سوى  ة غفلتِكم، وخاصَّ ة قد رمحناكم لش��دَّ ُيقال للمجربِّ
��ه مضطٌر فيم يصدر عنه، ويا هلل والعجب  اهلل تع��اىل؛ ثمَّ يقولون إنَّ العبد غرُي خُمتاٍر، وإنَّ
من جهاالتكم إذا كان ال فاعل س��وى اهلل تعاىل، وعندكم، وعند كافَّة أهل اإلس��الم أنَّ 
اهلل تع��اىل خُمتار غري ُمضط��ٍر، وال ملجَأ، وكيف ص��ارت أفعاله الص��ادرة عن العباد يف 
��ورة، وهي صادرة عن��ه يف التَّحقيق خارجة عن حكم اختي��اره، وبطل عىل قولكم  الصُّ

كونه خمتاًرا، ورصُتم إىل مذهب الفالسفة يف أنَّه جلَّ وعال غرُي خُمتار«)81(.

، قال الس��يِّد:  وممَّا ذكره الفالس��فُة من نظري��اٍت باطلة قوهُلم: إنَّ علَم اهلل حصويلٌّ
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ر منها الصوَر؛ فليس له إالَّ التَّصوير فحسب«)82(. »وقالوا: إنَّ اهلل يصوِّ

م من خمالفة ابن طاووس الفالس��فَة ن��راُه أحياًنا يردُّ ع��ىل بعض اآلراء  م��ع م��ا تقدَّ
بطريق��ة فلس��فيَّة، ومث��ااًل عىل ذلك م��ا قاله بع��ٌض حول الثَّاب��ت يقول يف س��ياق الردِّ 
ا ثابتٌة  م قال��وا: إهنَّ ��ا القائلون بثبوت اجلواه��ر، واألعراض يف العدم؛ فإهنَّ عليه��م: »وأمَّ
َل لثبوهت��ا، وليس هلل فيها إالَّ صفة الوجود، ومَن املعلوم أنَّ هذا القول  يف الع��دم، وال أوَّ
؛ فإْن كانِت اجلواهُر،  ا ثابٌت موجوٌد، أو معدوم منفيٌّ َء إمَّ هذي��اٌن، ومتناقٌض؛ ألنَّ اليشَّ
ا قديمٌة، وإْن كان معنى  ا ثابتٌة يف العدم، وإهنَّ واألعراض معدومًة؛ فأيُّ معنًى لقوهلم: إهنَّ
ق��ة، ومتعيِّنة،  ا موج��ودة يف الِقَدم، ومتحقِّ ��ا ثابتٌة يف الع��دم، وقديمة؛ أْي إهنَّ  قوهل��م: إهنَّ
ل لوجوده��ا؛ ف��أيُّ يشٍء أوجده��ا اهللُ إذا كان الثُّب��وت هو الوج��ود قديًم مع اهلل  وال أوَّ

تعاىل، ومستغنًيا عنه«)83(.

نا نعتقُد أنََّّّ  وأيًضا اس��تعمل تعابرَي الفالس��فة يف وصف اهلل تعاىل قال: »فاعلْم أنَّ
ًدا يف صفاته«)84(. ا واجَب الوجود بذاته متفرِّ لنا ربًّ

2. علم النُّجوم

��ًة؛ إْذ يقول يف هذا املجال:  ه حجَّ ُيع��دُّ ابُن طاووٍس ممَّ��ن اعتنى بعلم النُّجوم، وعدَّ
»واعل��ْم أنَّ األحادي��ث عِن األنبياء )ص��ىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم الس��الم( من لدن 
د، ومن ل��ُدن امللوك الذين ذكرت توارخيهم،  إدري��س إىل النَّاطق من عرة النبيِّ حممَّ
ة، وفيه��م أعيان معتمٌد عليهم  دين إليه��م... وفيهم من هو حجَّ وتواري��خ العلمء املردِّ
بتحقي��ق ما ذكرناه م��ن أّن علم النُّج��وم دالالٌت، وعالماٌت، وآي��اٌت هلل باهراٌت، 

وحجٌج عىل عباده ظاهراٌت...«)85(.

وكان يعتم��د عليه يف اجلملة، قال: »وم��ا الذي يعتمد عليه فحر عندي مجاعة 
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م��ن علمء املنّجمني، وكاتبني بعُض من كان بعيًدا م��َن العراق من علمئهم املوصوفني، 
روها؛ فكنُت  ة س��نني، وحرَّ لوا عدَّ قة، وس��رّيوها، وحوَّ ورصدوا مواليَد يف أوقات متفرِّ
ة يف اجلزئيَّات أكثر من إصابتهم، وأجد إصاباٍت تقتيض أّن الغلط  أج��ُد غلطهم، وخاصَّ

من جهتهم«)86(.

ه طريًقا ُعقالئيًّا، قال: »فإذا أمكن حتصيل معرفة ذلك )وقت املمت( بُطُرٍق  كم عدَّ
علمّية عىل لس��ان رسوٍل خُيربُه عِن الُعلوم اإلهليَّة، وإالَّ فمتى قدر عىل طريق طبّية حيرز 
ر بكلِّ طريٍق يمكن، أو  هبا من الّرر املظن��ون؛ فقد أوجب العقالء االحراَز عِن الرَّ
يكون، وقد أطبَق العقالُء ع��ىل تويز أن تكون النُّجوُم دالالٍت، وعالماٍت، وأماراٍت، 

ونطقت بذلك الروايات من الثقات...«)87(.

وال خيفى عليك ما صنَّفه ابن طاووس من كتاٍب يف هذا العلم عنوانه )فرج املهموم 
يف معرف��ة هنج احل��الل من علم النج��وم()88(، تعّرض فيه ملوارد احل��الل واحلرام وآراء 

املوافقني واملخالفني له، وهل له أثٌر، أم ال؟.

ن يق��ول: إنَّ النُّجوم ال تص��حُّ أن تكون  ويف ه��ذا الس��ياق يقول: »فيم نذك��ره عمَّ
دالالٍت ع��ىل احلادث��ات، اعل��م أنَّ امُلنكري��ن لذلك من امُلس��لمني فَِرٌق، فري��ٌق مل يقفوا 
 ع��ىل ما رويناه، ونقلناه، ودللنا عليه من كون النج��وم دالالٍت، وأهّنا آياٌت، وهداياٌت، 

ولو وقفوا عىل ما أرشنا إليه لكان ُيرجى منهم االعتمد عليه«)89(.

ا  م هو من اعتقد »بأهنَّ يع��ة، واملحرَّ ة الس��يِّد الِعلُم املمنوع يف الرشَّ وباجلُملة إنَّ نظريَّ
مات«)90(. ا فاعالٌت خُمتارات، وهذا من امُلحاالت امُلحرَّ علٌل ُموجبات، أو أهنَّ

��ا العلُم املم��دوح، وهو ممَّ��ا ينبغي اس��تعمُله يف مباحث علم الكالم، واملس��ائل  أمَّ
ر  ��ة، يق��ول: »واعلم أّن عل��م النُّجوم علٌم صحي��ٌح يف أصله، ولك��ن قد تعذَّ العقديَّ
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اغب��ون فيه، وكُثر  ق��ون من أهل��ه، وبُعَد عليهم حتقي��ُق معرفة األرص��اد، وقلَّ الرَّ املحقِّ
ع ال يمنع من أن  الّطاعن��ون ع��ىل من يريُده من العب��اد، والّصحيح منه أّن العقَل وال��رشَّ

دات...«)91(. تكون النُّجوم دالالٍت، وأماراٍت عىل أموٍر متجدِّ

ويعتق��د اب��ُن ط��اووس إنَّ ه��ذا النَّحو من العل��م يمك��ن االنتفاُع منه يف مس��ائل 
عل��م الكالم مثاًل يف معج��زة بعض األنبياء )ص��ىلَّ اهلل عىل نبينا وآله وعليهم الس��الم( 
د  واألئّمة كنبّي اهلل نوح، والنبّي إبراهيم، والنبّي موسى، والنبّي عيسى، والنبّي حممَّ

.ة )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم السالم(، واإلمام احلجَّ

��هر؛ فلذا نرى  ��نة، والشَّ ك��م يمكُن اإلف��ادُة من علم النُّجوم يف حتديد القبلة، والسَّ
ق��د أفاد منه كثرٌي من علمء اإلس��الم الِكبار، كم هو واضح مل��ن راجع مصنّفاهتم يف هذا 
ل(  املج��ال، قال الس��يُِّد: »ووجدت يف أصٍل من أصول أصحابنا اس��مه كت��اب )التجمُّ
تاريخ مقابلته يوم األربعاء لس��بع بقني من ش��عبان س��نة ثمن وثالثني، ومائتني يف باب 
اٍج َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعنَي َعْن َأيِب َجْعَفٍر َقاَل: )َقْد كاَن  النجوم، بِإِْسنَاِدِه َعْن مَجِيِل ْبِن َدرَّ

ُة ُنوٍح بِالنُُّجوِم(. ُعلَِم ُنُبوَّ

ة نوٍح عرفها من كان عارًفا بالنُّجوم، وطريقها؛  ن هذا احلديث أّن نبوَّ أقول: قد تضمَّ
ا داللة النُّجوم عىل  فكان يف علم النُّجوم داللٌة عىل نبّوته، ومنواٌة حلجته«)92(، وقال: »وأمَّ
د وآله وعليه السالم(، نبيٌّ فمنقولة عند علمء اإلسالم،  أّن إبراهيم )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا حممَّ
ة إبراهيم، وإنَّ  ظاه��رٌة بني األنام«)93(، وقال يف موضع آخر: »إنَّ للنج��وم داللًة عىل نبوَّ
ة ما كان آلزر  ة علم النُّجوم عن الّص��ادق املعصوم بصحَّ م��ا ذكرناُه ه��ا هنا يف باب صحَّ
ته، ورس��الته موس��ى  ون عن نبوَّ ة علم النجوم«)94(، وقال: »ومن أخرب املنجمِّ م��ن صحَّ
ة ُرسِل  الة من خاصَّ ابن عمران صلوات اهلل عىل س��يِّدنا رسول اهلل، وعىل من تزيده الصَّ
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نت كتب التاريخ، وغريها... فذك��ر يف معرفة بعض اليهود بعلم النُّجوم  اهلل؛ فق��د تضمَّ
د بن بابويه رضوان اهللِ عليه يف اجلزء  د... وذكر أبو جعفر حممَّ حديث بعثة النبّي حممَّ
ة يف باب سياقة حديث عيسى ابن مريم؛ فقال ما هذا لفظه:  الّسادس من كتاب النبوَّ
وق��دم عليها وفٌد من علمء املج��وس زائرين معظِّمني ألمر ابنها، وقالوا: إّنا قوم ننظُر يف 

النجوم؛ فلّم ولد ابنك طلع بمولده نجٌم ال يفارقه حتَّى يرفعه إىل الّسمء...«)95(.

د بن أمحد  ة التذييل()96( تأليف حممَّ ة اإلكليل يف تتمَّ وقال: »ووجدُت يف كتاب )درَّ
ابن عمرو بن حس��ني ب��ن القطيعّي يف اجل��زء الّثالث منه عند قوله مفاريد األس��مء عىل 
جرّي  ل بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق الشَّ التَّعبيد؛ فذكر يف ترمجة عبد األوَّ
ر، الثِّقة، املوّقت، البن أيب عبد اهلل حديُث  ��يخ امُلعمَّ ويّف، الشَّ األصل، امَلْروّي املولد، الصُّ
ن  ة نبيِّنا حمّم��د واحلديث طويل يتضمَّ وم عىل نبوَّ دالل��ة النجوم عن��د ِهَرقل ملك الرُّ
 إىل ِهَرقل؛ ثمَّ قال:  ، ولفظ كتاب النّبيِّ سؤاَل ِهرقل لبعض قريش عن صفات النّبيِّ
��ام؛  م��ا ه��ذا لفظه: وكان اب��ن النّاطور صاحب إيلياء، وهرقل أْش��َفَقا عىل نصارى الشَّ
فح��َدَث أنَّ ِهَرقل حني فق��د إيلياء أصبح يوًما خبيَث النَّفس؛ فق��ال بعُض بطارقته: قْد 
أنكْرنا هيأتك، قال ابن النّاطور: وكاَن ِهَرقل جيِّد النَّظر يف علم النُّجوم؛ فقال هلم حني 
سألوُه إيّن نظرُت الليلَة يف النُّجوم؛ فرأيُت ملًكا يظهُر يف من خْيتتُن من هذه األّمة؛ فقالوا 
له: ليس خيتتن إالَّ اليهود؛ فال هيمنَّك ش��أهنم؛ فاكتْب إىل مدائن ُملكك يقتلون من فيها 
��ان خيربه  م��ن اليهود؛ فبينم هم عىل أمرهم؛ إذ ُأيِتَ برُجٍل أرس��ل إىل ِهَرقل من َمِلِك غسَّ

بخرب رسول اهلل؛ فلم استخربُه ِهَرقُل، قال: اذهبوا فانظروا...«)97(.

وذك��ر أيًض��ا: »في��م نذك��ره من دالل��ة النُّج��وم ع��ىل موالن��ا املهدّي بن احلس��ن 
العس��كرّي ذكره��ا بع��ُض أصحابنا يف كت��اب األوصياء، وهو كت��اب معتمٌد عند 

األولياء«)98(.
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3. الفقه:

كان اب��ن ط��اووس معتنًيا بالفقه وأصوله، وله اطِّالٌع واس��ٌع عليه، وقد درس��ه يف 
ة القصرية نس��بيًّا، إالَّ أنَّه نال مرتبًة رفيع��ًة يف هذا العلم  س��نتنِي ونص��ٍف، ومع هذه امل��دَّ

الرّشيف.

وقد فاق من سبقه يف حتصيل علم الفقه من معارصيه، كم رشح السيُِّد دراسته للفقه؛ 
ة احتياطه وورعه، كم يعتقد  فم��ن رام االطِّالع فعلي��ه امُلراجعة)99(، وكان ال ُيفتي لش��دَّ
بعُض العلمء)100(؛ وينصُّ السيِّد عىل علَّة امتناعه من اإلفتاء فيقول: »وأراد بعُض مشاخيي 
مني، فوجدت  ؤساء املتقدِّ س، وُأعلِّم النَّاَس، وُأفتيهم)101(، وأس��لك س��بيَل الرُّ  أّنني أدرِّ

َل َعَلينَا  د صاحب املقام املنيف: ﴿َلْو َتَقوَّ ك)102( حممَّ اهلل يقول يف القرآن الرشيف جلدِّ
َبْعَض اأْلََقاِويِل*أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْليِمنِي*ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه اْلَوتنَِي﴾)103(.

لني واآلخرين أن يقول  فرأي��ُت أنَّ هذا التَّهديد من ربِّ العاملني ألعزِّ عليه من األوَّ
خول يف الفتوى؛ ح��ذًرا أن يكون فيها  علي��ه بعض األقاويل، فكرهُت وخف��ُت من الدُّ

ل عليه...«)104(. تقوَّ

وق��ْد صنََّف كتاًبا يف م��ا وقع من االخت��الف يف الروايات عنوانه )غياث س��لطان 
الورى لسكان الّثرى()105(.

ويف ضوء هذه امُلعطيات ال يمكن القول: إنَّ ابن طاووٍس استفاد من الفقِه يف نطاق 
مسائل علم الكالم.

4. علم احلديث:

وحيَّة  كان ع��ر اب��ن ط��اووٍس والوضع االجتمع��ّي، له أثٌر كب��رٌي عىل حيات��ه الرُّ



194

د ابن طاوو�ص املنهج الكالمّي عند ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

والعلميَّة كم ال خيفى عىل من اطَّلع عىل تفاصيل عرِه.

ه إىل اهلل تعاىل، ولذا مل يتداخْل اجتمعيًّا إالَّ  ويؤمن أنَّ معارشة النَّاس مانٌع من التوجُّ
يف املناسبات الروريَّة)106(.

ص  ولع��لَّ ابتعاَدُه عن علوم الفقه، والكالم، والعالق��ات االجتمعيَّة، نتج له ختصُّ
اعات، وأيًضا لديه  يارات، وما فيها من املس��تحبَّات يف األّيام والسَّ يف نطاق األدعيَّة والزِّ
وائيَّة، وبنظره هي ما توثِّق عالقة العبد باهلل  خربة واس��عة بالكتب التَّارخييَّة بصبغتِه��ا الرُّ

تعاىل.

ة احلديث،  ويعتقد أّن احلديث هو منشُأ كلِّ الُعلوم؛ ولذا كان جّل اهتممه هو حموريَّ
وما يدوُر حوله من آثار.

واجلدير باإلش��ارة له هنا أنَّه مل يؤلِّف يف الفق��ه إالَّ كتاًبا واحًدا، ذكر فيه األحاديث 
ياق الروائّي. الة فحسب، وما فيه من استنباط فهو يف السِّ ذات العالقة بالصَّ

ف��ال غرَو مْن كان ه��ذا حاله أن يوظِّف علم احلدي��ث يف املباحث الكالميَّة، ويفيد 
منها أّيم فائدة.

م يؤذن لنا القول: إنَّ مْيَل وُأنس ابن طاووس بعلم الكالم النقّل، الس��ّيم  وممَّا تقدَّ
يف مباح��ث اإلمام��ة؛ هو ما وظَّفه م��ن علم احلديث يف علم ال��كالم؛ األمر الذي جعل 

وايات. الطابع العام لعلم الكالم بنظر ابن طاووس هي الرُّ

األمر الثَّاين: منهجه يف مواجهة اآلراء والفرق واملذاهب الكالميَّة

كان الب��ن طاووس اطِّالع واس��ع عىل اآلراء والعقائد املختلف��ة، ويويل هلا اهتممه 
ل القول فيها)107(. ث عنها، ويفصِّ أيًضا، وهذا يتجىلَّ بوضوٍح عرَب ما عنده من كتٍب يتحدَّ
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فاته ما كان يتمتَّع به من إحاطٍة ش��املٍة، وكاملٍة ألقوال  وتكش��ف مصنَّفاُته، ومؤلَّ
 امُلخالف��ني، وفرقه��م، واالخت��الف بينهم، وم��ا إىل ذلك م��ن تفاصيل جزئيَّ��ة، ودقيقة 

ا. جدًّ

وانتقد امُلخالفني عرب ُكتبهم امُلعتربة عندهم)108(، مع ِرعاية أدٍب كم هي س��جّيُته يف 
البحث واملناظرة)109(.

كم أنَّه يظهر عرب مس��فوراته أنَّه كان متس��لًِّطا عىل نظريَّات س��ائر األديان املختلفة، 
وكتبه��م كالتوراة واإلنجي��ل، وصحف نبّي اهلل إدريس )صىلَّ اهلل ع��ىل نبيِّنا وآله وعليه 

بور للنبّي داوود )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليه السالم()110(. السالم(، والزَّ

ة لثمرة امُلهجة( ما وقَع له من مناظرٍة  وممَّا نقله يف هذا املِضمر يف كتابه )كشف املحجَّ
ة يف مس��ائل خُمتلفة، وما أقام هلم من دليٍل منطقيٍّ حُمكم،  ة، والزيديَّ مع بعض أبناء العامَّ

وما كان منهم إالَّ اإلذعان، والتَّصديق، وأصبحوا شيعًة)111(.

ويالحظ يف أس��لوب مناقش��ته أخذ مس��ّلمت اخلصم وهو نحٌو م��ن اجلدل بالتي 
هي أحس��ن من آثارهم امُلعتربة، معتمًدا يف ذلك عىل إحاطته بكتبهم وآرائهم؛ فال جمال 

للخصم حينئٍذ إالَّ اخلضوع، والتَّسليم)112(.

ته،  ونلمس تطبيق هذا األسلوب منه يف مباحث اإلمامة ونقد اخلالفة، وإثبات نظريَّ
فاع عنها، وانتقادهم أيًضا عرب كتبهم)113(. والدِّ

انيَّة اإلمامة،  ��ًة عىل حقَّ ففي كتاب��ه )الطَّرائف يف معرفة مذاهب الطَّوائف( ذكر أدلَّ
ة؛ فحسب. نقلُه من كتب أبناء العامَّ

مُة يف أسلوب ابن طاووس يف امُلناظرات هو اجِلدال بالتي هي أحسن،  وكانِت السِّ
، ويمكن رصد هذا عرب ُمراجعة كتبه)114(. بِّ بعيًدا عن اللعن والسَّ
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ر ويس��تهني)116(،  ون��راُه يف بعض املوارد الذًع��ا يف نقده)115(، وأحياًنا يف موارد حيقِّ
مان ورشوطه، وإالَّ لو كان اآلن؛ فال يكون  والظَّاهر كان هذا منه بحسب ما يقتضيه الزَّ

مطلوًبا، أو مرغوًبا فيه.
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اخلامتة

مة البارزة البن طاووس يف املباحث املعرفيَّة هو التأكيد عىل العقل الفطرّي  إنَّ السِّ
يفة ع��ىل النَّزع��ة العقليَّة  والبده��ّي، ويمن��ح األصال��َة للكت��اب الكريم، والس��نَّة الرشَّ

والكالميَّة، ويؤمن أّن العقل الفطرّي معصوٌم، وينبغي إعمله.

رين إرشاُد النَّاس إىل وجود اهلل تعاىل. ويعتقد أنَّ وظيفة العلمء واملفكِّ

وعرب مراجعة كتبِه وآثاره اتَّضح أنَّه خيالُف طريقة االستدالالت الكالميَّة والنَّزعة 
الفلس��فيَّة، ولكن عمليًّا استدلَّ عىل مسائَل بطريقة املتكلِّمني وهنج الفالسفة، كم أرشنا 

إىل ذلك آنًفا.

ا  وتنب��ُئ ه��ذه الطَّريقة البن ط��اووٍس عن ع��دم رضورة علم الكالم بنظ��ره، وأمَّ
تطبيقه للمنهج الكالمّي والفلس��فّي يف موارَد معيَّنة تكش��ف عن عدم معارضته لالّتاه 
، والظاهر: هذا املوقف النق��دّي البن طاووٍس للنزعة  الفلس��فّي، والكالمّي بنحٍو عامٍّ

العقليَّة الذي يفيد الظنَّ ال مطلًقا، ومن املصاديق الواضحة هلذا املنهج هُم امُلعتزلة.

ل اب��ن طاووٍس عىل ه��ذا املنهِج م��ن أنَّ طريقته بعيدة م��ن اليقني، وكثرية  ويس��جِّ
 االحتمل لشبهات امُلعرضني، وال هنايَة هلا، وذكر أنَّ معرفة املعارف اإلهليَّة ممكنٌة من دون 

ح من أّن االنشغال هبذه الُطرق مضيعة للعمر. هذه التَّعقيدات بفطرة العقل، ويرَّ

ٍة، تاركني  ره السيِّد من ردود عىل علم الكالم بصيغته االستدالليَّة، غري تامَّ وما حرَّ
مناقشتها إىل فرصٍة ُأخرى إْن شاء اهلل تعاىل.
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هوام�ص البحث

ص يف علم الكالم، له دروس ومؤلَّفات يف علم الكالم  س��ة، متخصِّ )1( أس��تاذ بارز يف حوزة قم املقدَّ
القديم واجلديد وفلسفة الدين واهلرمينوطيقا.

سة. )2( أستاذ يف حوزة قم املقدَّ
)3( راج��ع تفصيل ذلك عىل س��بيل املث��ال: الذريعة اىل تصانيف الش��يعة: 411/1، 49/2 و278، 

.355/5 ،305/20 ،303/16 ،256/13 ،236/11 ،178/8 ،52/5 ،476/4
)4( الح��ظ: أعي��ان الش��يعة: 207/2 ، ومس��تدركات أعيان الش��يعة: 189/3، وفه��رس الراث: 

.656/1
)5( انظر: الذريعة: 431.

)6( راجع: أعيان الشيعة: 262/10.
)7( الحظ: أمل اآلمل: 249/1.

)8( ذكره بالذريعة هكذا، بإضافة )بعد املمت(. انظر: الذريعة: 111/3. د. عّل األعرجّي.
)9( أو ثمرة امُلهجة، وهو وصايا ومواعظ لولده. د. عّل األعرجّي.

)10( نعم وردت هذه التس��مية يف إجازته جلمل الدين يوس��ف بن حاتم بن فوز بن مهند الش��امّي، يف 
البحار: 45/104-46. د. عّل األعرجّي.

)11( بصفتها العقليَّة.
ة لثمرة املهجة:93. )12( الحظ: كشف املحجَّ

)13( املصدر نفسه:70.
)14( املصدر نفسه.

)15( بحار األنوار: 47/104.
ة، ومن سلك سبيلهم  ة و اإلمامة عىل قاعدة تعريف النبّي واألئمَّ )16( »ثمَّ يسلك به سبيل معرفة النبوَّ
من أهل االس��تقامة، فهذا كان كافًيا ملن يريد حتصيل السالمة وسعادة الدنيا ويوم القيامة«. كشف 

ة لثمرة املهجة:70. املحجَّ
)17( ويف ه��ذا املج��ال يقول ابن طاووس: »إنَّم حيتاج إىل معرفة صف��ات هذا املؤثِّر والصانع، ويثبت 
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صفات��ه عنده بأس��هل م��ا يريد منه م��واله من تكليفه بتدب��ري صاحب الرشائع، وتس��ليمه من 
القواطع ومن خسارة عمر ضائع«. املصدر نفسه.

ة:  )18( ومراد )الس��يِّد( من فطر العقل هو األس��اس الفطرّي، وقد أش��ار إليه يف كتابه )كشف املحجَّ
48(: »أقول: وألجل ش��هادات العقول الرحية، واألفهام الصحيحة بالتصديق بالصانع أطبقوا 
مجيًع��ا عىل فاط��ر وخالق، وإّن��م اختلف��وا يف ماهيَّته وحقيقة ذات��ه، ويف صفاته بحس��ب اختالف 
الطرائ��ق. أق��ول: وإنَّني وجدت قد جعل اهلل يف مجلتي حك��ًم أدركته عقول العقالء، فجعلني 

من جواهر وأعراض، وعقل روحاين، ونفس وروح«.
)19( فكي��ف جاز أن يعدل ذوو البصائ��ر عن هذا التنبيه الباهر القاهر عند كمل العقول إىل أن يقولوا 
لإلنس��ان الكثري الغفول- وقد علموا أّنه قد نشأ يف بالد االسالم، ورسخ يف قلبه حبِّ املنشأ لدين 
د، وأنس بسمء املعجزات والرشائع واألحكام، وصار ذلك له عادة ثابتة قوية معاضدة لفطرته  حممَّ
األزليَّ��ة-: إّنك مالك طريق إىل معرف��ة املؤثر والصانع، الذي قد كان عرفه معرفة جمملة بأثره قبل 
إرش��اده، ال بنظره يف اجلوهر و اجلس��م و العرض وتركيب ذلك عىل وج��ه يضعف عنها كثري من 

اجتهاده. املصدر نفسه.
اك وما عقدت املعتزلة ومن تابعهم عىل طريقتهم البعيدة من اليقني، فإنني اعتربهتا فوجدهتا  )20( وإيَّ

كثرية االحتمل لشبهات املعرضني، إالَّ قليل منها سلكه أهل الدين. املصدر نفسه.
)21( يف النص األصل )موكواًل( بتخفيف اهلمز، فالِحظ.

)22( املصدر نفسه: 52.
ة لثمرة املهجة: 52. )23( راجع تفصيل ذلك يف: كشف املحجَّ

)24( سورة الروم: 30.
)25( سورة احلجرات: 17.

)26( سورة النور: 21.
ن كم ذكرت لك كتاب اهلل، و كتبه التي وصلت إلينا، و كالم جدك رسول اهلل رّب  )27( قد تضمَّ
العامل��ني، و كالم أم��ري املؤمنني، و كالم عرهتم الطاهرين، م��ن التنبيه عىل دالئل معرفة اهلل بم 
ة لثمرة املهجة، فصل:  يف بعضها كفاية لذوي األلباب و هداية إىل أبواب الصواب. كش��ف املحجَّ

.15
)28( املصدر نفسه: 48.
)29( املصدر نفسه: 55.
)30( املصدر نفسه: 54.
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)31( املصدر نفسه: 53.
)32( الحظ: املصدر نفسه: 59.
)33( راجع: املصدر نفسه: 55.

)34( انظر: املصدر نفسه: 56.
)35( راجع تفصيل ذلك يف: املصدر نفسه: 64.

)36( الحظ: الظرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 30.
ة لثمرة املهجة: 59، و68. )37( راجع: كشف املحجَّ

)38( املصدر نفسه: 60.
)39( يذكر )السيِّد( مثااًل للتفريق بني منهج األنبياء )صىلَّ اهلل عىل نبيِّنا وآله وعليهم السالم( واملعتزلة 

فيقول:
ف غريه أنَّ يف الدنيا  »إنَّني وجدُت مثال ش��يوخ املعتزلة ومثال األنبياء مثل رج��ل أراد أن يعرِّ  
ناًرا موجودة، وذلك الرجل الذي يريد أن يعرف وجودها قد رأى النار يف داره ويف البلد، ظاهرة 
كثرية بني العباد ما حيتاج من رآها اىل املعرفة هبا إىل نظر وال اجتهاد فقال له: هذا حيتاج يف معرفته إىل 
ة؛ ألنَّ كلَّ حجٍر ليس يكون يف باطنه نار، وحيتاج إىل مقدحة  إحضار حجر النار وهو يف طريق مكَّ
وحيتاج إىل حمراق، وأن يكون اإلنسان يف موضع سليم من شدة اهلواء لئال يذهب باحلّراق ويطفئ 

الت. ة توسُّ ما خيرج من احلجر من النار فاحتاج هذا املسكني إىل حتصيل هذه اآلالت من عدَّ
ولو كان قد قال له من مبدأ األمر هذه النار ظاهرة بني العباد هي النار الكامنة يف احلجر والشجر،   
كان ق��د ع��رف وجود الن��ريان عىل العي��ان والوجدان واس��تغنى عن ترتيب ال��دالالت وحتصيل 

ة لثمرة املهجة: 65. الربهان«. كشف املحجَّ
 )40( يق��ول اب��ن ط��اووس: »إنَّ ط��رق املعرفة باهلل بحس��ب معلومات��ه ومقدوراته ع��ىل األنام، 

ة لثمرة املهجة: 56. وال ينحر عددها باألفهام«. كشف املحجَّ
)41( الحظ: املصدر نفسه: 55.

)42( وله عبارة يف كتابه )فرج املهموم( بعد أن نقل وجًها لبعض العلوم يف مسالة قال: »وذكر وجوًها 
صحيح��ة لكنَّها عىل طريقة املتكلِّم��ني يف إطالة األلفاظ والتعقيد عىل الس��امعني«. فرج املهموم: 

.75
ة لثمرة املهجة: 55. )43( كشف املحجَّ

)44( بحار األنوار: 43/104، 47-46(.
)45(  مل خيتل��ف اللغوي��ون يف مس��ألة مج��ع طريق وطريقة، ولك��ن عند اس��تعمهلم يف لغة االصطالح 
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 خيتلف األمر، وهو كم عند الدكتور حسني عّل حمفوظ مصطلح مستقّر أن تقول طُرق احلديث، 
ال طرائق��ه، وال��ذي عّن يل عن��د مراجعة كتب الش��يخ الطويّس وجدته يق��ول طرائق احلديث، 
ال ط��رق احلدي��ث، فتكون ه��ذه التس��مية املصطلحيَّة متأخرة، ال عن تراكم اس��تعميّل، ورس��وخ 

مصطلحّي. د. عّل األعرجّي.
ة لثمرة املهجة: 64. )46( كشف املحجَّ

)47( بحار األنوار: 137/2.
)48( املصدر نفسه.
)49( املصدر نفسه.

ة لثمرة املهجة: 63. )50( كشف املحجَّ
)51( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 346.

)52( الحظ: املصدر نفسه.
)53( انظر املصدر نفسه: 347.

)54( راجع: املصدر نفسه: 354.
)55( الحظ: تفصيل ذلك: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 320.

)56( انظر تفصيل ذلك: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 343.
)57( الحظ: املصدر نفسه: 313.

)58( راجع: مصباح الزائر: 12، وفالح السائل: 5.
ة لثمرة املهجة: 79. )59( كشف املحجَّ

)60( راجع الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 9.
)61( املصدر نفسه: 359.

)62( راجع: فرج املهموم يف معرفة هنج احلالل من علم النجوم: 84.
)63( انظر: مصباح الزائر: 11.

ة لثمرة املهجة: 66. )64( كشف املحجَّ
ة لثمرة املهجة: 85، ومصباح الزائر: 11. )65( راجع تفصيل ذلك: كشف املحجَّ

ة لثمرة املهجة: 68. )66( كشف املحجَّ
ة لثمرة املهجة: 80. )67(املصدر نفسه، وانظر: كشف املحجَّ

ة لثمرة املهجة: 80 وما بعدها. )68( الحظ تفصيل ذلك: كشف املحجَّ
)69( راجع: املصدر نفسه: 51.
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)70( سورة الشورى: 11.
)71( انظر تفصيل ذلك: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 346.

)72( املصدر نفسه.
ة لثمرة املهجة: 71. )73( كشف املحجَّ

)74( مجال األسبوع: 4.
)75( فرج املهموم: 218.

)76( الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 358.
)77( املصدر نفسه: 357.
)78( املصدر نفسه: 358.

)79( املصدر نفسه.

)80( املصدر نفسه.

)81( املصدر نفسه.

)82( املصدر نفسه.
)83( املصدر نفسه: 358.

)84( املصدر نفسه: 9.
)85( فرج املهموم:3.

)86( املصدر نفسه: 4.
)87( املصدر نفسه: 8-7.

)88( ج��اء يف آخر الكتاب »وهذا آخر ما ورد ع��ىل خاطري أن أذكره يف كتاب فرج املهموم يف معرفة 
منه��ج احلالل واحلرام من علم النج��وم«: 260، ويف الذريعة: 156/16 )فرج املهموم يف معرفة 
هنج احلالل واحلرام من النجوم، أو بمعرفة منهج احلالل ونس��خة احلرام من علم النجوم، أو ... 

يف تاريخ علمء النجوم(. د. عّل األعرجّي.
)89( املصدر نفسه: 16.

ة لثمرة املهجة: 194. )90( كشف املحجَّ
)91( املصدر نفسه.

)92( املصدر نفسه الباب اخلامس والسادس.
)93( فرج املهموم: 24.
)94( املصدر نفسه: 89.
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)95( املصدر نفسه.
)96( انظ��ر: ترمجة القطيعّي يف: س��ري أع��الم النبالء: 8/23، الذيل عىل طبق��ات احلنابلة: 212/4، 

معجم املؤلِّفني: 138/2. د. عّل األعرجّي.
)97( املصدر نفسه: 35-27.

)98( املصدر نفسه: 36.
ة لثمرة املهجة، الفصل: 143. )99( الحظ تفصيل ذلك: كشف املحجَّ

)100( راجع: البحار: 46/104.
)101( يف النّص األصّل: )أفتِهْم( عىل اجلزم، والصواب هو املثبت. د. عّل األعرجّي.

د، وهذا النص ضمن الوصيَّة له. )102( اخلطاب لولده حممَّ
)103( احلاقَّة: 46-44

ة لثمرة املهجة، الفصل: 125. )104( كشف املحجَّ
)105( انظر: أعيان الشيعة: 362/8، الذريعة: 73/16. د. عّل األعرجّي.

)106( املصدر نفسه.
ة فيها وما إىل ذلك. راجع: كش��ف  )107( للس��يِّد يف وصيَّت��ه البنه تفاصيل عن العلوم والكتب املهمَّ

ة لثمرة املهجة، الفصل: 143. املحجَّ
)108( راجع: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 358.

)109( املصدر نفسه: 358.
ل والثاين. )110( املصدر نفسه، الفصل األوَّ

ة لثمرة املهجة، الفصل: 102-98. )111( انظر تفصيل ذلك يف: كشف املحجَّ
)112( الحظ أمثلة عىل ذلك يف: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 295-289.

)113( انظر: املصدر نفسه.
ة لثمرة املهجة، الفصول: 60 و61 و92، والطرائف يف معرفة مذاهب  )114( الحظ: كش��ف املحجَّ

الطوائف: 358,
ة لثمرة املهجة، الفصول: 90-88. )115( انظر: كشف املحجَّ

)116( راجع: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف: 347.
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امل�سادر املراجع

األمني، السيَّد حسن، مستدركات أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت.. 1
األمني، السيِّد حمسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت.. 2
آقا بزرك الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، إسمعيليان، قم، وكتابخانه إسالمّي، طهران.. 3
احلّر العامّل، أمل اآلمل، مكتبة األندلس، بغداد، النجف األرشف.. 4
د حسني، فهرس الراث، انتشارات دليل ما، قم.. 5 احلسينّی اجلاليّل، السيِّد حممَّ
سة اإلمام الصادق، قم.. 6 السبحايّن، جعفر، معجم طبقات املتكلِّمني، مؤسَّ
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، سعد السعود للنفوس منضود، دار الذخائر، قم.. 7
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، مجال األسبوع بكمل العمل املرشوع، الرشيف الريّض، قم.. 8
الس��يِّد ابن طاووس، عّل بن موس��ى، ف��رج املهموم يف معرفة هنج احلالل م��ن علم النجوم، دار . 9

الذخائر، قم.
ون، . 10 د حسُّ ة لثمرة املهجة، حتقيق الشيخ حممَّ الس��يِّد ابن طاووس، عّل بن موس��ى، كش��ف املحجَّ

سة بوستان كتاب، قم. مؤسَّ
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف، مطبعة اخليام، قم.. 11
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، فالح السائل، دفر تبليغات إسالمّي، احلوزة العلميَّة، قم.. 12
س��ة . 13 الس��يِّد اب��ن طاووس، عّل بن موس��ى، مه��ج الدعوات ومنهج العبادات، منش��ورات مؤسَّ

األعلمي.
سة آل البيت إلحياء الراث، قم.. 14 السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، مصباح الزائر، مؤسَّ
السيِّد ابن طاووس، عّل بن موسى، إقبال األعمل )الطبعة اجلديدة(، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، . 15

مركز النرش.
سني، قم.. 16 د بن عّل بن بابويه، التوحيد، انتشارات مجاعة املدرِّ الصدوق، حممَّ
د باقر، بحار األنوار، بريوت، الوفاء.. 17 مة حممَّ املجليّس، العالَّ


