
 الشريف المرتضى متكلّـما  
                                   

 د. رؤوف الشمـري
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد النبيين،  
وعلى آله الهداة المهدّيين، وصحبه المنتجبين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم  

 الدين، وبعد ...
لوم أعالمه، يتأثر الخلف منهم بالسلف، لينتهي الجميع  فإّن لكّل ِعلم من الع

 إلى صياغة خطاب واضح، رغم تباين وجهات النظر في التفاصيل الدقيقة.
من هذه العلوم علم الكالم، الذي َعرَفت أدواره ـ على مدى تاريخه ـ أعالما   
حفلت بهم كتب التاريخ، فضال  عن كتب العقائد. والكشف عن حقيقة آراء  

ء األعالم يتطلب جهدا  من المهتمين بدراسة هذا العلم؛ بهدف وضع التراث هؤال
 العقائدي اإلسالمي بين أيدي طالب العلم.

نعم كانت هناك العديد من الدراسات األكاديمية ألفكار جمهرة من أعالم  
الفكر الكالمي، بيد أّن إماطة اللثام عن آراء أعالٍم آخرين ما زال قيد البحث،  

 ء صاحبنا الشريف المرتضى. ومن هؤال
والشريف المرتضى هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن  
موسى بن جعفر بن محمد البقر بن علي زين العابدين بن علي بن الحسين بن  
علي بن أبي طالب)ع(. من أعيان القرن الرابعوالخامس الهجري، نقيب  

ـ(. كان هذا الشريف فقيها ؛ ألنه  ه406الطالبّيين بعد أخيه الشريف الرضي)ت 
نتاج مدرسة فقهية واسعة، نشأ في عصر الفقه والفقهاء، وذا قدرة كالمية  
بصفته وليد فعاليات وظروف وعوامل بيئية ومدارس كالمية متعددة لها دورها  
مجتمعة في تكوين هذه القدرة وهذه المَلكة وهذا العطاء الوافر الذي أفاضه على  

عصور الالحقة. فاإلنسانـ غالبا  ـ رهين عصره، تصوغه العوامل الباحثين في ال
المختلفة المجتمعة، كما كان هذا الشريف شاعرا  مرموقا ، يشهد له ديوانه بطول  
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باعه في الشعر، وأصوليا  ومفسرا  ولغويا ، من خالل التعرف إلى بعض مؤلفاته،  
 ي.كالذريعة والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ واألمال 

ومن مقتضيات البحث في هذا العنوان، جملة أمور، يرى الباحث أنها تتمثل  
 فيما يأتي: 

أّن الفكر الكالمي لهذا الرجل لم يسبق أن ُدرس دراسة أكاديمية في   .1
نما هناك دراسات معينة خارج األوساط المذكورة،  األوساط الجامعية، وا 

اآلثار ـ من الجوانب تناوَلت حياته وآثاره، دون اإلشارة إلى فحوى هذه 
 األدبية فقط ـ في دراسة جامعية. 

ومنها أنّي وجدُت فكره الكالمي متوزعا  في مخطوطات محققة حديثا ، لم   .2
ينتظم تحت كل أصل من أصول الدين تارة، وفي كتب تالميذه، كالشيخ  
الطوسي، مثال ، تارة أخرى، فضال  عن أّن أهم مؤلفاته، وهو كتاب  

، كان وقت كتابة هذا البحث، مطبوعا  على الحجر، الشافي في اإلمامة
وبحجم مئتين وخمس وتسعين صفحة، مما ال يشجع القارئ على 

 االستمرار في قراءة فكر هذا الرجل في هذا الكتاب. 

ومنها افتقار المكتبة العربية واإلسالمية إلى معظم فكره الكالمي، الذي   .3
مية بين الماضي  يمثل حلقة وصٍل تاريخية مهمة في فكر اإلما

والحاضر، ذلك أّن بعث التراث مهمة حياتية أخرى، ال ينبغي التفريط  
فيها، أو التقليل من أهميتها، وذلك لتالفيما قد يقع خالل ذلك من أخطاء  
ومفارقات، فضال  عن أّن بعث التراث مهمة حضارية، ال يمكن  

إليه العقول  االستغناء عنها بأّي حال، باعتبار أنه الخالصة فيما وصَلت 
 من إبداعات وتطلعات على مّر العصور والدهور.

: سيرة  األولهذا البحث يتضمن ستة فصول، مسبوقة بتمهيد تناول جانبين، 
الشريف المرتضى، إسما  ومولدا  ونسبا ، وما يتصل بشؤونه الشخصية، ثم حياته  

 الجانب العلمية، من خالل التعرف إلى أبرز أساتذته وتالميذه ومؤلفاته.أماّ 
، فقد تناول الحياة الفكرية في عصره، وكان السبب في جعل سيرة  الثاني

الشريف المرتضى والحياة الفكرية في عصره ضمن تمهيد وليس فصل مستقل، 
هو أّن المرحوم الدكتور عبد الرزاق محيي الدين، قد تحّدث في أطروحة  
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مفصال  عن سيرته،   الدكتوراه الموسومة بـ )أدب المرتضى، من سيرته وآثاره(
وما دار بينه وبين معاصريه، وحياته العلمية، ومن ثم استعراض آثاره الثقافية  
واألدبية. ولذا فإّن دراستي للشريف المرتضى ـ التي تضّمنها التمهيد ـ كانت  

 مختصرة من جانب، مستوفية لكل المطالب من جانب آخر.
أصول الفكر اإلمامي اإلثنا   أمّا الفصول الستة، فقد تناولُت في خمسة منها 

عشري عند الشريف المرتضى، في حين تناولُت في السادس منها أصول  
 عقائدية متفرقة، مختلف فيها بين الفرق اإلسالمية. 

تحدثُت فيه عن أصل التوحيد بإعطاء مقدمة عامة عنه، ثم   فالفصل األول 
مع بيان األدلة  جعلُته في مبحثين، تضّمن األول: النظر في معرفته تعالى، 

على وجود اهلل سبحانه، أمّا الثاني فقد تضّمن الصفات اإللهية )الثبوتية  
 والسلبية(.

عقدُته ألصل العدل اإللهي، الذي احتوى مباحث ثالثة،   الفصل الثاني 
: تناول الثاني: اشتمل على التعريف بالعدل مع إعطاء فكرة عامة عنه، واألول

: تناول الثالثالتحسين والتقبيح، مع التحّدث عن التكليف واآلالم واألعواض، و
 الجبر واإلختيار. 

استعرضُت فيه أصل النبوة، من خالل مباحث خمسة،  الفصل الثالث 
: التعريف بالنبوة، مع بيان الفرق بين النبي والرسول، األولتضّمن 

: تضّمن إثبات النبوات العامة ثالثال:تضّمن حسن البعثة ووجوبها، والثانيو
  الخامس: تضّمن صفات األنبياء)ع(، في حين كان الرابعوالخاصة، و

 متضّمنا : أفضلية األنبياء)ع( على المالئكة. 
األربع، وهي: التعريف باإلمامة،   اإلمامةانتظَمت فيه مباحث  الفصل الرابع:

 الثالث ن وجوب اإلمامة، و: تضمّ والثانيمع بيان الفرق بين اإلمامة والخالفة، 
 : تضّمن صفات اإلمام. الرابعتضّمن طريق إثباتها، و

: تضّمن  ألولفي ستة مباحث، االمعاد تناولُت فيه أصل  الفصل الخامس: 
: تضّمن كيفية المعاد، مع بيان  الثانيالتعريف بالمعاد، ووجوب االعتقاد به، و

: تضّمن  الثالثين للمعاد، واالختالف في تلك الكيفية، فضال  عن ِذكر المنِكر 
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: تضّمن الشفاعة، في حين  الخامس: تضّمن الوعد والوعيد، والرابعالبرزخ، و
 متضمنا : أحكام أهل اآلخرة.  السادسكان 

بعنوان مسائل عقائدية متفرقة، استعرضُت فيه مسائل  الفصل السادس  وكان
واألمر  ، تينكالمنزلة بين المنزلبعضها مختلف فيها بين الفرق اإلسالمية، 

، اللتين انفردت المعتزلة باعتبارهما أصال  عندها،  بالمعروف والنهي عن المنكر
الذي قالت به المعتزلة،   كاإلحباطوالبعض اآلخر تقول به فرقة وتنكره أخرى، 

وبعضا  مختلف في جزئيات مسائله، وهو لم ينتظم تحت أصل من األصول 
 .زاقاألر و كاآلجالعند كل الفرق اإلسالمية، 

على أّن خاتمة هذه الدراسة، تضمنت نتائج توصلُت إليها، كان في مقدمتها  
عدم دقة ما ُنسب إلى الشريف المرتضى من أنه )معتزلي العقيدة(، مستندا  في  
ذلك ألمل أفاده هو من األفكار التي تضمنتها هذه الدراسة، والتي ال تترك 

الظاهر ـ على الظنون والتوهم، مجاال  للشك في أّن التهمة كانت قائمة ـ حسب 
 وعدم الخوض في آراء هذا الشريف.

وكان منهجي في هذه الدراسة يتمثل في إعطاء فكرة عامة ـ أحيانا  ـ عن  
المسألة، ومن ثم اإلشارة إلى آراء أشهر الفرق اإلسالمية فيها، مع اإلشارة ـ  

ي ذلك، بعدها  أحيانا  ـ ألدلتهم بإيجاز، ومن ثم بين رأي الشريف المرتضى ف
يأتي دور البحث في التعقيب على ما صّرح به الشريف المرتضى وبقية الفرق  
اإلسالمية، التي يتفق الشريف المرتضى أو يختلف معها. فتجدني أتفق معه  

 تارة، وأختلف أخرى، تبعا  ِلما لدّي من األدلة.
الكريم ما   والواقع إنما استعرضُت أدلة اآلخرين بأزاء آرائهم؛ ليتضح للقارئ 

سأذكره من آراء الشريف المرتضى وأدلته، هل أنها آراء بكر، أم أنه تبع َمن  
سبقه في الدعوى واالستدالل عليها، كما أّن الشريف المرتضى ناقش كثيرا  آراء  
مخالفيه، وبما أّن المناقشة تنصب على أدلتهم ال على دعاواهم، كان البد 

يذكرها؛ ليتضح للقارىء أيضا  مدى قوة للباحث من أن ينص على هذه األدلة و 
 مناقشة الشريف المرتضى ألدلة اآلخرين. 

أما مصادر هذه الدراسة فكانت موزعة على جوانب متعددة، منها: 
، حيث استفدُت منها بخصوص كل ما يتصل بحياة الشريف التاريخية

This file was downloaded from QuranicThought.com



 5 

ة، المرتضى وأساتذته وتالمذته ومعظم الشخصيات واألحداث الواردة في الدراس
لكل فرقة من فرق المسلمين ـ قدر المستطاع ـ وهذا العقائدية ومنها: المصادر 

 أمر ال مناص منه لبيان معرفة اآلراء من أفواه قائليها، ومنها: المصادر
التي تمثل آراء أعالم كل فرقة، ومنها: المصادر اللغوية، التي التفسيرية، 

 هذه الدراسة. اعتمدتها في بيان أصل بعض األلفاظ الواردة في
وسيرى القارئ الكريم أّن جّل اعتمادي ـ في إعداد هذه الدراسة ـ كان على  
المصادر القديمة، التي وفقني اهلل تعالى بفضله للوصول إليها، بحسب ما  
أوتيُت من الجهد والصبر، ذلك أّن تدوين الحقائق يحتاج ألقرب مصدر له 

اّل أكون مضطر   ا  لالعتماد على المراجع. صلة بهذه الحقيقة أو تلك، وا 
وقد وفقني المولى سبحانه للعثور على ثماني مخطوطات من تأليف   

الشريف المرتضى، تناول في أغلبها بعض المسائل الكالمية، مما كان له بالغ  
األثر في إظهار هذه الدراسة بهذا المضمون، مضافا  لبقية مؤلفاته المطبوعة،  

ودور العلم في مدينة النجف األشرف بصورة  التي احتوتها المكتبات بعامتها 
 خاصة. 

كلمة أخيرة أسجل فيها اعترافي بأنّي ال أّدعي الكمال لعملي هذا؛ فالكمال   
ن كانت الثانية فلي من مالحظات   هلل وحده، وعليه فإن وفقُت فهو المقصود، وا 
 الباحثين وبقية القراء الكرام ما أقّوم به خطأ  عن دون قصد، وصدق المولى
تعالى، حيث قال:)ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيه اختالفا  كثيرا (.صدق 

 اهلل العلي العظيم.  
 
 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 6 

 د. رؤوف الشمـري 
 زليتن. ليبـيـا  

 م.6/6/2004األحـد.  
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