ابن تيميّة و�شُبهة التج�سيم
َ
النقي�ضين!
كم بنفي
ُح ٌ
الشيخ أبو الحسن الشعراني

يتض ّمن هذا المقال تعليق الشيخ أبو الحسن الشعراني على شرح المولى المازندراني للرواية األولى من
«باب الحركة واالنتقال» من «كتاب التوحيد» التي رواها ثقة اإلسالم الكلين ّي في (األصول من الكافي)
بسنده عن اإلمام الكاظم عليه السالم.
وقد ورد تعليق الشيخ الشعراني  -ومداره إثبات اعتقاد ابن تيم ّية الحران ّي بالتجسيم  -في هامش الجزء
الرابع (ص  )70 - 69من (شرح أصول الكافي) للمولى مح ّمد صالح المازندراني.
* روى الشيخ الكليين يف (الكايف) بسنده عن يعقوب بن جعفر

املعىن
احلقيقي ،وأ ّن تأويله ضالل وخروج عن طريقة السلف.
ّ

قال «ُ ..ذكر عنده قوم يزعمون أ ّن اهلل تبارك وتعاىل يزنل إىل
السماء الدنيا ،فقال عليه السالمِ :إ َّن اهلل َل َي ْنِ ُل َ
ح َتا ُج
ول َي ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اءَ ،ل ْم َي ْب ُع ْد مِ ْنه
إ َل أَ ْن َي ْن َل .إن ََّما َم ْن َظ ُره ف ا ْلق ُْرب وا ْل ُب ْعد َس َو ٌ
ِ ِ
يد .»...احلديث.
ب م ْنه َبع ٌ
َق ِر ٌ
يب ،و َل ْم َيق ُْر ْ

وظاهر أ ّن َمن يعرتف بأنّه تعاىل فوق
رصح باجلسم أم ال،
ٌ
ّ
حيرم
العرش حقيقةً ،وأنّه يزنل إىل السماء الدنيا حقيقةً ،ولكن ّ

اجلعفري ،عن اإلمام موىس بن جعفر الكاظم عليه السالم،

* رشح املازندراين:

«قول الراويُ :ذكر عنده قوم يزعمون أ ّن اهلل تعاىل يزنل إىل
ُ
السماء الدنيا :يعين يزعمون أ ّن له تعاىل مكان ًا أعىل األمكنة؛

وهو العرش .وقد يزنل منه إىل هذه السماء طلب ًا لقُربه من أهل
األرض وندائهم بما أراد.
املجسمة
نقل اآليب يف كتاب (إكمال اإلكمال) عن بعض غُالة
ّ

جمسم سواء
البينة
ّ
للجسمية فهو ّ
ّ
واحلق أ ّن َمن ُيثبت اللوازم ّ

استعمال لفظ «اجلسم» ألنّه مل يرد يف الرشع إطالق «اجلسم»

جسم حقيقةً ،وإن مل
توقيفية ،فهو معتقد بأنّه
عليه ،وأسماء اهلل
ٌ
ّ
ِ
تعبد ًا.
ُيجز إطالق اجلسم عليه ّ

املسمى بـ (حماسن التأويل)  -وهو
القاسمي يف تفسريه
قال
ّ
ّ
الرب« :إ ّن حديث
تيمية  -عن احلافظ بن عبد ّ
ّ
متعصب البن ّ

كل ليلة) إىل آخره ،ثابت من جهة النقل صحيح
ربنا ّ
(يزنل ّ

دليل عىل أ ّن
صحته ،وفيه ٌ
اإلسناد ال خيتلف أهل احلديث يف ّ

اهلل يف السماء عىل العرش من فوق سبع سماوات ،كما قالت

أنّه نزل عند الوعظ من أدراج املنرب ،وقال :هكذا يزنل  -متثيالً

واجلهمية يف قوهلم إ ّن اهلل
حجتهم عىل املعزتلة
اجلماعة ،وهو ّ
ّ
ٍ
صحة ما قال أهل
يف ّ
كل مكان وليس عىل العرش ،والدليل يف ّ

* تعليق الشعراين:

وجل ،عىل العرش فوق
احلجة أيض ًا يف أنّه ،ع ّز
قال« :ومن
ّ
ّ

علو ًا كبري ًا.»...
لزنوله تعاىل  -تعاىل اهلل عن ذلك ّ

احلق قوله تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾».
ّ

املجسمة» :نُقل مثل
قول املوىل املازندراين« :عن بعض غالة
ّ

املوحدين أجمعني من العرب والعجم
السماوات السبع ،أ ّن
ّ

يف نفي القول بالتجسيم عنه مع ترصحيه بالزنول ،وأنّه عىل

ونصبوا أيدهيم رافعني مشريين هبا إىل السماء.»..

تيمية ،وكأ ّن اآليب أراده ،وقد يتك ّلف املتأ ّخرون
ذلك عن ابن ّ

شدة ،رفعوا وجوههم إىل السماء
كرهبم أمر أو نزل هبم ّ
إذا َ

العدد الثالث والثمانون
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قائل بأ ّن اهلل فوق
تيمية  -عىل مذهب السلف ٌ
ويف التفسري املذكور ..« :هو  -يعين ابن ّ

العرش حقيق ًة مع نفي اللوازم».

وأقول :إثبات امللزوم مع نفي الالزم ال يصدر من العقالء.
تيمية  -من
وقال :نقالً عن الشهاب
اآللويس امل ّ
ُفس« :حاشا اهلل أن يكون  -يعين ابن ّ
ّ
بالفوقية وذلك مذهب السلف ،وهو
املجسمة ،بل هو أبرأ الناس منهم ،نعم يقول
ّ
ّ
بمعزل عن التجسيم».

الفوقية
وأما
الفوقية
وأقول:
أقر به القائل أم الّ ،
ّ
ّ
ّ
احلقيقية هو التجسيم بعينه ،سواء ّ
التربي ،وذلك
تيمية واتباعه ّ
ّ
أشد ّ
املجازية أعىن كونه قاهر ًا عىل عباده فهو ممّا ّ
يتربأ منه ابن ّ

ألن كونه تعاىل قاهر ًا فوق عباده ممّا ا ّتفق عليه أهل اإلسالم وغريهم ،وال معىن ملخالفة
تيمية معهم إالّ يف املعىن احلقيقي.
ابن ّ

قال ابن تيم ّية بأنّه
تعالى فوق العرش

وقال ،نقالً عن عبد القادر اجليالين يف معىن االستواء عىل العرش« :إنّه استواء الذات
والكرامية ،وال عىل معىن
املجسمة
واملماسة ،كما قالت
عىل العرش ال عىل معىن القعود
ّ
ّ
ّ
األشعرية ،وال عىل االستيالء والغلبة كما قالت املعزتلة؛ أل ّن
العلو والرفعة كما قالت
ّ
ّ
السلف الصالح من
الرشع مل يرد بذلك ،وال نُقل عن أحد من الصحابة والتابعني من َّ

أصحاب احلديث ذلك ،بل املنقول عنهم حم ُله عىل اإلطالق».

وإما جمازي  ،وقد نفى كليهما ،إالّ أن
إما
أقول :وهذا غري معقول أل ّن
حقيقي ّ
الفوقية ّ
ّ
ّ

أمور جيب السكوت عنها وإيكال األمر إىل
يريد وجوب السكوت ،وقد جاء يف الدين ٌ
أهله ،لكن ال يمكن احلكم بنفي النقيضني؛ أل ّن احلكم بنفي النقيضني ليس سكوت ًا ،بل

تك ّل ٌم بما فيه حماقة.

* ثم يضيف الشيخ الشعراين رحمه اهلل:

ِ
ِ
ِ
ِ
املجسمة
اء» ،فاعلم أ ّن أصل شبهة
* وقوله عليه السالم« :إن ََّما َم ْن َظ ُره ف ا ْلق ُْرب وا ْل ُب ْعد َس َو ٌ
ّ
واملشبهة ّأنم ال يتعقّلون وجو َد موجود ٍ جمرد ٍ غريِ
متحي ،نِسبته إىل جميع األمكنة
ّ
ّ
ّ

املجرد
فمبنية عىل كون الوجود
نسبة واحدة .وأما أحاديث أهل البيت عليهم السالم،
ّ
ّ
بعد،
تأصل الوجود وأكمل يف الصفات ،ومل يكن يف عرصهم عليهم السالمُ ،
أقوى يف ّ
التجرد
خواص
التجرد يف هذا املعىن ،لك ّنهم عليهم السالم ،ذكروا من
ُع ِقد اصطال ُح
ّ
ّ
ّ
املجرد ما فهم منه أصحاهبم معناه ،مثل قوله عليه السالم يف هذا احلديثَ « :ل ْم
وصفات َّ
ِ ِ
ِ
يد» ،وغري ذلك...
ب م ْنه َبع ٌ
َي ْب ُع ْد م ْنه َق ِر ٌ
يب ،و َل ْم َيق ُْر ْ
العدد الثالث والثمانون
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حقيق ًة وأنّه ينزل إلى
السماء الدنيا حقيق ًة
لكنّه ح ّرم استعمال لفظ
«الجسم» ألنّه لم يرد في
الشرع إطالقُه!

ال يُ�شترط فيه العدد
في معنى التواتر والأقوال فيه
العاملي
ال�س ّيد علي عا�شور
ّ

يف هذه املقالة املخت�صرة عن كتاب (الوالية التكوينيّة لآل حممّدٍ عليهم ال�سالم� ،ص ّ )22- 13
للعلمة ال�س ّيد
العاملي� ،إطاللة على معنى «التواتر» يف ُعرف الفقهاء واملُحدّثني وعلماء الرجال ،وطريق
علي عا�شور
ّ
املتح�صل من
املخب عنها ،وطبيعة العلم
ّ
�إثباته ،ومناق�شة جملة من العناوين املرتبطة به كوحدة الق�ض ّية َ
طريق التواتر.
«�شعائر»
القضية ،ولو
الصحيح يف ثبوت التواتر هو القطع بصدور
ّ
املهم حصول العلم برتاكم الظنون .فمىت
بانضمام القرائن ،أل ّن ّ
القضية وثبت التواتر ،وإن كان بانضمام القرائن.
صحت
كانّ ،
ّ

ورصح به غري
قال الك ّتاين يف (نظم املتناثر)« :املتبادر من كالمهمّ ،
واحدٍ ،اشرتاط إفادته له بنفسه ،أو بقرائن الزمة له».

العلية يف الرواة تقوم مقام
وقال بعد ذكر رشوطه« :والصفات
ّ

العدد أو تزيد عليه.»..

ويراد بالقرائن :اليت لو وجدت مل يوجد العلم ،واليت ال تعترب
الظن ،ويبقى
سبب ًا مستقالًّ حلصوله .نعم ،قد تساعد عليه بإفادة
ّ
حصول العلم ناجت ًا من تراكم الظنون للكرثة .وهي:

ورشط العلم به:
 انتفاؤه اضطرار ًا عن السامع.تقليد ينايف موجب خربه.
 وأن ال تسبق شبه ٌة إىل السامع ،أوٌ
 واستناد املخربين إىل إحساس».السماوية).
السيد الداماد يف (الرواشح
ّ
ونحوه عن ّ

إما املالزمة
العادية ،وهي حصول القطع
ّ
* ومرادهم بالعادةّ :
غالب ًا لكل إنسان ٍ
عادي لو تو ّفر لديه هذا العدد من الروايات،
ّ
أما غري العادي فال اعتبار به؛
كاملتلبس بالشبهات أو صاحب
ّ
ّ
النفسية.
األغراض
ّ

العادية ،وهي عدم التخ ّلف عاد ًة يف صدق
وأما االستحالة
ّ
* ّ

ِ
للمخب (املتك ّلم) ككونه ثق ًة صدوق ًا ورع ًا.
إما قرائن راجعة
ّ -

القضية ،كالطريان يف اهلواء ،فهو ممتنع عادة وإن كان ممكن ًا عقالً،
ّ

جلية.
وإما
َ
 ّللمخب عنه (الواقعة) ككوهنا ّ

* ومرادهم بانتفائه عن السامع :أن ال يكون لدى السامع علم

للمخب (السامع) ككونه فطن ًا.
وإما
َ
ّ -

النقيضني.
العقلية كاجتماع
وهذا بخالف االستحالة
َ
ّ

أما القرائن اليت هي بنفسها توجد العلم واليقني ،بال الكرثة،
ّ

بالقضية ،إذ لو حصل لكان حتصيالً للحاصل ،وملا زاده التواتر
ّ

صحة الرواية واعتبارها ،بل وال ثقة
كما ال ُيشرتط يف التواتر ّ

* ومرادهم بعدم الشبهة :أن ال يكون عند السامع اعتقاد العدم،

األول يف (رشح البداية)« :التواتر هو :ما بلغت
 -قال الشهيد ّ

بل لليقني املخالف واملعتقدات املنحرفة املسيطرة عىل مشاعره

فمخ ّلة بالتواتر.

املهم تراكم الظنون.
الرواة ،إذ ّ

رواته يف الكرثة مبلغ ًا أحالت العاد ُة تواطؤهم عىل الكذب،
أوله كآخره،
واستمر ذلك يف الطبقات حيث ّ
تتعدد؛ فيكون ّ
ّ
ٍ
خاص.
ووسطه كطر َفيه ،وال ينحرص ذلك يف عدد
ّ

علم ًا.

للقضية ليس من باب بطالن التواتر،
إذ لو حصل لكان نفيه
ّ
احلاصلة عنده قبل انعقاد التواتر.

النسفية) للتفتازاين:
النسفي ،كما يف (رشح العقائد
 قال اإلمامّ
ّ

«اخلرب الصادق عىل نوعني :أحدمها :اخلرب املتواتر؛ وهو اخلرب

العدد الثالث والثمانون
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موجب للعلم الرضوري،
يتصور تواطؤهم عىل الكذب ،وهو
الثابت عىل ألسنة قوم ٍ ال
ٌ
ّ
كالعلم بامللوك اخلالية يف األزمنة املاضية والبلدان النائية.

االستداليل».
املؤيد باملعجزة ،وهو يوجب العلم
والنوع الثاين :خرب الرسول َّ
ّ

 وقال احلافظ ابن قدامة يف (إثبات صفات العلو هلل)« :ليس من رشط التواتر الذي حيصلٍ
به اليقني أن يوجد التواتر يف جزء واحد ،بل مىت نقلت أخبار كثرية يف معىن واحد من
ِ
استقر ذلك يف القلوب
حت
طرق ّ
يصدق بعضها بعض ًا ،ومل يأت ما يكذبّا أو يقدح فيهاّ ،
ّ
واستيقنتها ،فقد حصل التواتر وثبت القطع واليقني ،فإنّا نتيقّن وجود حاتم وإن كان مل يرد
مريض اإلسناد.»...
به خرب واحد
ّ

«التواتر» هو ما بلغت
رواته يف الكرثة مبلغاً
�أحالت العادة تواط�ؤهم
على الكذب وا�ستم ّر ذلك

من رشوط «ال ّتوا ُتر»

ُعي ال يشرتط يف التواتر ،بل ما أفاد العلم كافٍ،
 قالالنووي يف (زاد املسلم)« :والعدد امل ّ
ّ
العلية يف الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه».
والصفات ّ

يف الطبقات

وقال يف (قواعد التحديث)« :ال يشرتط يف املخربين به اإلسالم».
معي ،وهو خمتار
القم ّي يف (القوانني)...« :
واحلق أنّه ال يشرتط فيه عدد ّ
ّ
 -قال املحقّق ّ

فرب
األكرثين ،فاملعيار هو ما حصل العلم بسبب كرثتهم ،وهو خيتلف باختالف املواردّ ،
عدد يوجب القطع يف موضع دون اآلخر».
وللخصوصيات
عي لوجب االلزتام به ،وملا كان لألعداد األخرى
عىل أنّه لو كان يشرتط عدد ُم ّ
ّ

والصفات أثر ،وهو خالف الوجدان.

ٍ
معي كما هو معروف ،بل يالحظون
عىل أ ّن العلماء من الناحية
العملية ال يلزتمون بعدد ّ
ّ

والس ّنة ،وعدم خمالفتها لألصول املعتربة والقضايا املس ّلمة.
ّ
القضية وموافقتها للكتاب ُّ

عياض يف إثبات تواتر حنني اجلذع لرسول اهلل ّ
صل اهلل عليه وآله« :وبدون
 -وقال القايض ّ

من الأمور امله ّمة يف

حصول العلم من التواتر ونوعه

بحث التواتر

املثبت عىل الصواب».
هذا العدد يقع العلم ملن اعتىن هبذا الباب .واهلل ّ

ٍ
تكرر
احلل« :وحتقيقه :إنّا إذا سمعنا بخرب عن واحد فقد أفادنا ظ ّن ًاّ ،
ثم ك ّلما ّ
 -قال املحقّق ّ ّ

والنائيين.
الرناقي
الظن حىت يصري االعتقاد علم ًا» .ونحوه عن الشيخني
اإلخبار بذلك قوي
ّ
ّ
ّ
الرضوري ،ألن جزمنا بوقوع احلوادث العظام،
«احلق أ ّن اخلرب املتواتر يفيد العلم
وقال:
ّ
ّ
حممد ٍ ّ
صل اهلل عليه وآله وكحصول البلدان الكبار ،ال يقرص عن العلم بأ ّن الكل
كوجود ّ
للعوام ومن مل يمارس االستدالل وال
األوليات ،وهو حاصل
ّ
أعظم من اجلزء وغريه من ّ

يقبل التشكيك» .ونحوه عن صاحب (اجلواهر).

البيت بمفاده».
 وقال ّالسيد الداماد« :وهو ال حمالة يعطي العلم ّ

يتكون القطع ،وأنّه
حج ّية التواتر ناشئة من تراكم الظنون يف األخبار ّ
* ّ
فيتبي أ ّن ّ
حت ّ
العدد الثالث والثمانون

�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر 55
ربيع اآلخر  – ١٤٣٨كانون ثاني ٢٠١٧

هو عدم ّاتاد
الرواة وال�سند
ولو بفرد واحد

تنفك،
عقلية بحكم العقل ال ُتسلب عنه وال
حجيته
ّ
االعتقاد املطابق للواقع ،والذي ّ
ّ

عقالئية إلمكان سلبها عنه.
وحجيته
علم حكم ًا ال حقيقةً،
بخالف االطمئنان فهو ٌ
ّ
ّ

اختالف الرواة وحتديد الطرق

املهمة يف بحث التواتر هو عدم ا ّتحاد الرواة والسند ولو بفرد ٍ واحد .وهذا
ومن األمور ّ

األول ،أو بصاحب الكتاب الراوي ،وقد يكون يف وسط
اال ّتحاد قد يكون بالراوي ّ
السلسلة ،وقد يكون يف الراوي األخري الذي ينقل عن اإلمام أو النيب ّ
صل اهلل عليه وآله.
وما بني ذلك يرجع إىل واحد منهم.

القضية
وحدة
ّ

القضية
القضية ،فلو كان يف بعض الروايات إضافة إىل
ومن األمور املرتبطة بالتواتر وحدة
ّ
ّ

اليت يراد إثبات تواترها أمر ًا زائد ًا عنها ،فهل حيكَ م أيض ًا بتواتر هذه
القضية اجلديدة ،كما
ّ
ُحكم بتواتر
حد التواتر يف جمموع الروايات؟ وعىل
القضية األوىل ،أم تكون خارجة عن ّ
ّ

ُح ّج ّية التواتر نا�شئة
من تراكم الظنون
يف الأخبار ح ّتى يتك ّون
القطع و�أ ّنه االعتقاد
املطابق للواقع

بصحتها أم ال؟
الثاين هل ُيحكم
ّ

القضية األوىل.
دل عىل
القضية الثانية ،أل ّن
الصحيح عدم تواتر
الظن املرتاكم ّ
ّ
ّ
ّ

ٌ
وأما صحة القضية الثانية :فهو
مرتبط بنتيجة التواتر ،فهل التواتر ُيثبت القضية األوىل

كل رواية رواية؟
صحة ّ
فقط ...أم أن التواتر ُيثبت إضافة إىل ذلك ّ

بصحتها
ومن الواضح أن الرواية الواحدة قبل ثبوت التواتر ال ُيحكَ م
(وبغض النظر
ّ
ّ

يظن
بصحتها بنسبة  10باملائة [إذا كان التواتر احلاصل عىل
عن ّ
ّ
املرجحات األخرى) ،بل ّ

القضية بعرش روايات مثالً] ،وهكذا بقية الروايات ،فيرتاكم
الظن ليصبح يقين ًا ،إال إذا
ّ

ُح ّفت بقرائن داخلية أو خارجية فبحسبها.

أما بعد حصول التواتر فهل تبقى النسبة  10باملائة أم تزداد؟
كل رواية بعد التواتر ،ومن البعيد أن
صحة ّ
والذي حيكم به النظر الصحيح هو زيادة نسبة ّ

يلزتم ببقاء نفس النسبة وأن التواتر ال يؤ ّثر عليها بيشء.
إن قيل :التأثري لو َس ِلم فريجع لسلسلة السند والراوي؟
قلنا :لو َس ِلم ،فإنه يؤ ّدي إىل التأثري عىل املضمون .وال نستطيع فصل التواتر عن الرواية
الظن احلاصل
ورواتها ،ذلك أن تراكم الظنون سببه هو
ناتج
بصحة ّ
ّ
ّ
كل قضية؛ والذي هو ٌ
عن رواية الرواة للقضية.

صحتها ،أو يزيد يف د ّقة
وإن أبيتم ،فأن نلزتم بكون التواتر ،ال ّ
أقل ،قرينة فزييد يف نسبة ّ

الراوي ،ألن بعض أخباره قد ثبتت بالتواتر.

نعم ،قد ال حيكم
تكرر ذلك يف أكرث من رواية ،أو ُح ّفت
ّ
ملجرد ذلك ،ولكن إذا ّ
بصحتها ّ
للصحة وجه ًا وجيه ًا...
القضية الثانية بقرائن فإن
ّ

العدد الثالث والثمانون
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قال بع�ض املحدّثني:
ال�صفات العل ّية
يف الرواة
تقوم مقام العدد ،وال
ُي�شرتط يف املخربين
به الإ�سالم!

