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الفصل األوّ ل

التكريتي
مالمح من حياة أبي رائطه
ّ

[ Blank Page ]

كان أبQو رائطQه التكريتQيّ فQي طليعQة َمQن كتبQوا باللغQة العربيّQة فQي مختلQف موضQوعات
معاصر يستعرض أھ ّم مراحل حياته ويصف لنQا أبQرز
اإليمان المسيحيّ  ،إالّ أ ّنه لم َيحْ َظ بمؤرِّ ٍخ
ٍ
مالمQQح شخصQيّته .ال يُعQQرف عنQQه سQQوى القليQQل ،شQQأنه شQQأن علمQQاء الكQQالم المسQQيحيّين فQQي القQQرن
التاسQQع المQQيالديّ أمثQQال ثQQاوذورس أبQQي قQQرّ ه وع ّمQQار البصQQريّ  .ح ّتQQى إنَّ ھويّتQQه يلف Qـ ّھا االلتبQQاس
والغموض  :فالمستشرق األلمانيّ جورج غراف )  ( Georg Grafنشر مجموعة أعماله تحQت
اسم حبيب بن خدمQه ،أبQو رائطQه) . (١ويتحQدّث أبQو البركQات بQن َك َبQر والمQؤتمن بQن العسّQال عQن
مؤلQQـ ِّفنا فيحِّ QQددان اسQQمه علQQى الوجQQه التQQالي  )) :أبQQو رائطQQه حبيQQب حديثQQه التكريتQQيّ  ،اليعقQQوبيّ
السريانيّ  ،أسقف تكريت ،من كرسيّ سروج (( ) ، (٢مع العلم بأنّ
ــــــــــــــــــ
) (١راجع :
Georg Graf, Die Schriften des Jacobiten Ḥabib Ibn Ḥidmah Abū Ra'iṭa, coll. (( Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium )), (Louvain 1951), vol. 130 (texte arabe), p. 126; vol. 131 (trad. allemande), p. 1-31.
) (٢راجع :
Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, coll. (( Studi e Testi )),
(1947), p. 438- 445.
أثبتَ ابن َك َبر اسم أبي رائطه في الفصل األوّ ل من كتابه مصباح الظلمة ،وقQد قQرأ األب لQويس شQيخو ويلوكQور
كلمة )) حَ دِيثـَة (( بالتصغير )) حُ دَ يْثـَة ((  .أ ّما المستشرق غراف فقQد قQرأ )) خدمQه (( وقQد جQاءت مQن دون نقQاط فQي
المخطوطات )حدمه( ،ث ّم درجت العادة عند المھتـ ّمين بالتراث العربيّ المسيحيّ على تب ّني ھذه الكتابQة ،كمQا نحQن
نتب ّناھا في ھذا المؤلـَّف.

٩

بعض المخطوطات اختلفت في قراءة نسبة أبي رائطQه ،بحيQث إنّ ◌ّ بعضQھا جعلھQا ابQن حَ دِيثQـَه،
وبعضھا اآلخر ابن حُدَ يبة أو حُدَ يْثـَة .وتتع ّقد األمور عنQدما تقQول بعQض المصQادر إنّ أبQا رائطQه
الحبْريَّة.
كان أُسق ًفا ،في حين ينفي بعضھا اآلخر أن يكون ھذا الكاتب قد ارتدى ثياب َ

 .١السيرة  :غموض ومعلومات قليلة
ثمَّة تاريخان ي ّتصالن بحياة كاتب الرسالة ف>ي الث>الوث األق>دس .فمQن المؤ َّكQد أنّ حبيQب
بن خدمه أبي رائطه ) سنعتمد ھذه الكتابة ( أرسل ابن أخيQه الشQمّاس إليQان النصّQيبيّ سQنة ٨١٧
ً
إلى البطريق أشوط بن سنباط المل ّقب بأبي العبّاس ،حامالً
رسQالة يشQرح فيھQا عقيQدة اليعاقبQة فQي
موضوع الثالثة التقديسQات .وقQد جQاء فQي الرس>الة الثالث>ة مQن مجموعQة رسQائل أبQي رائطQه أنّ
البطريق أراد جمع أبي رائطه وثاوذورس أبي قرّ ه ومناقشتھما في موضوع التقديسات .لكQنّ أبQا
رائطه لم يستطع الحضور أمام البطريق ألنه كان )) مكتبالً مأسورً ا ،محوالً بيني وبين المسارعة
إلQQى أمQQرك والتحّ QQرك إليQQك ((  ،فأرسQQل إليQQه ابQQن أخيQQه ومعQQه الموقQQف الالھQQوتيّ مQQن موضQQوع
التقديسات ،وقد طلب أبو رائطه إلى موفده أن يقرأ الرسالة ثالث مرّ ات أمام البطريق واألشراف
قبل مناقشة أبي قرّ ه في األمر .ما أثبتته ھذه الرسالة ھو أنّ أبا رائطه كان ي ِّ
ُمثل طائفته في أمور
العقيQQدة والمواقQQف الجدل ّيQQة ،وأنّ كاتبنQQا حQQال األَسQQر وال َك ْبQQل بينQQه وبQQين المسQQارعة أمQQام البطريQQق
لمناقشة أبي قرّ ه ،المدافع عن عقيدة الخلقيدونيّين .وإذا كان أبو رائطQه ،فQي الرسQالة التQي حملھQا
ابن أخيه إلى البطريQق ،ال يشQير إلQى سQبب وجQوده فQي األسQر ،فQإنّ مطلQع الرسQالة فQي الثQالوث
األقدس يفيدنا بأنّ مواقف أبي رائطه وجداله مع مَن اختلفوا معه في الدين ،كانت تسبّب له
١٠

الشقاء والخوف .ويفيدنا فحوى الرسالة إلى البطريق أنَّ أبQا رائطQه كQان فQي ّ
عQز عطائQه حQوالى
السQQنة  ،٨١٥أ ّيQQام كQQان البطريQQق ممQّ Qثالً الخليفQQة ھQQارون الرشQQيد فQQي أرمينيQQا )  ٨٠٦ـ .( ٨٢٥
والمعلوم أي ً
ضا أنّ أبا قرّ ه توجّ ه إلى أرمينيا حوالي السنة  ٨١٥في إطار جوالته التبشيريّة). (٣
أمّا التاريخ الثاني فقد أورده ميخائيQل السQريانيّ  ،بطريQك أنطاكيQة اليعقQوبيّ )(١١٧١ +
في تاريخه الكبير ،حيث أورد أنّ أبا رائطه كان واح ًدا من ثالثين وجيھًQا التقQـوا فQي سQينودس
رأس عينQQا (( الQQذي التQQأم سQQنة  ٨٢٨لمناقشQQة أمQQور الكنيسQQة اليعقوب ّيQQة وأحوالھQQا .ويضQQيف ت>>اريخ
>رياني أنّ كاتبنQQا حQQاول مQQع ابQQن أخيQQه إليQQان النصQQيبيّ التQQآمر بھQQدف إقالQQة األسQQقف
ميخائي>>ل الس>
ّ
)(٤
فيلوكسQQينوس راعQQي أبرش Qيَّة نصQQيبين مQQن منصQQبه .إنَّ المعطيQQات التاريخ ّيQQة ھQQذه ،مQQع بعQQض
اإلشارات التي نصادفھا في رسائل أبي رائطه ) على سبيل المثال محاورته ثمامه المعتزليّ فQي
الجزء العاشر من أعمال كاتبنا ( ،تثبت أنّ ما نعرفه من أعمال أبي رائطه الفكريّة يمكن حصره
في الربع األوّ ل من القرن التاسع .أمّا مQا يخQصّ مولQده ومماتQه ونشQأته وعالقاتQه ودراسQته ،فQال
نجد أمرً ا يساعد على كشف المجھول منھا والمستور.

))

 .٢أبو رائطه )) ،الفيلسوف
والمنطقي
ّ

((

نعرف عن أبي رائطه أ ّنه )) كان متبس ً
ّطا في عل َمي الفلسفة والمنطق ((  ،وھQذا مQا يقولQه
البطريك السريانيّ ديونيسيوس التلمحري )  ( ٨٤٥ +في تاريخQه ،وھQو كQان معاصQرً ا لQه .وقQد
نقل ميخائيل
ــــــــــــــــــ
) (٣راجع  ،CSCO :رقم  ١٣٠ص  ٦٥ـ .٦٦
السرياني ،نشرة شابو.
) (٤راجع تاريخ ميخائيل
ّ

١١

السريانيّ  ،في طيّات تاريخه ،ما قالQه ديونيسQيوس عQن أبQي رائطQه) (٥فQالتكريتيّ  ،علQى حّ Qد قQول
ديونيسيوس ،كان متبس ً
ّطا في علمَي الفلسفة والمنطق ،ممّا يعني أنه كQان مQن ذلQك الرعيQل الQذي
أخQQذ عQQن التQQراث الفكQQريّ اليونQQانيّ  ،وقQQد ُنقَِ Qل معظمQQه إلQQى السQQريانيّة فالعرب ّيQQة .والفيلسQQوف ،فQQي
عصQQر الترجمQQة والنقQQل ،عصQQر المQQأمون ،ھQQو مQQؤثر الحكمQQة ،كمQQا يقQQول الفQQارابي )) .والمQQؤثر
ضQQه مQQن عم Qره الحكمQQة (( .
الحكمQQة ،يضQQيف الفQQارابي ،ھQQو الQQذي يجعQQل الوك Qدَ مQQن حياتQQه وغر َ
والجرجانيّ يعرّ ف الحكمة بأ ّنھا )) العلم الذي يبحث عن حقQائق األشQياء علQى مQا ھQي عليQه بقQدر
الطاقة البشريّة ،فھي علم نظريّ غير آلQيّ ((  .وغايQة الحكQيم ،كمQا يقQول الشھرسQتانيّ )) ،ھQو أن
يتجلّى لعقله ك ّل الكون ،ويتشبّه ٰ
ّ
الحق تعالى وتقدَّس بغاية اإلمكان ((  ،وغاية المنطقQيّ ھQي
باإلله
)(٦
)) البحث عن أحوال المعاني التي في ذھن اإلنسان من حيث يتأدّى بھا إلى غيرھا من العلوم ((
.
ويمكن القول إنّ أبا رائطه ،فQي كتاباتQه الجدليّQة الكالميّQة ،يQؤثر الحكمQة ويريQدھا بحيQث
يعتمد أسا ًسا على العقل والمنطق ،ال سيّما على األدوات الجدليّة التي أفرزھQا الفكQر األفالطQونيّ
واألرسططاليّ  ،إذ إنّ العقل والمنطق ھما العنصر المشترك بين البشQر .وإن لQم يكQن أبQو رائطQه
فيلسو ًفا على مثال الكنديّ والفارابي ،فھو عال ٌم بأمور الفلسفة والمنطQق ،كونQه يسQتند فQي أسQاليبه
صQQQة بالفلسQQQفة األُولQQQى،
البرھان ّيQQQة إلQQQى أسQQQاس متQQQين مQQQن التعQQQاليم المنطق ّيQQQة ومQQQن المعQQQاني الخا ّ
الميتافيزيقيا وھذا ما سنتبيّنه الح ًقا في أمثلة نوردھا من الرسالة في الثالوث المقدّ س.
ــــــــــــــــــ
) (٥راجع  :لويس شيخو ،علماء النصران ّية في اإلسالم ،سلسلة )) التراث العربيّ المسيحيّ (( الجQزء الخQامس،
 ،١٩٨٣ح ّققه وزاد عليه وقدّم له األب كميل حشيمه اليسوعيّ  ،ص  ) ٩٣حاشية رقم .( ٨٥
) (٦راجع كتاب التعريفات للجرجانيّ  ،ما ّدة )) حكمة ((  ،مكتبة لبنان.

١٢

 .٣ھل كان أبو رائطه أسق ًفا ؟
يقQQول ج .غQQراف فQQي مقدّمتQQه ألعمQQال أبQQي رائطQQه إنّ ھQQذا األخيQQر كQQان أسQQق ًفا علQQى بلQQدة
َّ
القبطيQيْن أبQي ٰ
إسQحق بQن
تكريت .وقد استند المستشرق األلمانيّ في قولQه ھQذا إلQى رأي العQالِ َميْن
العسّال وأبي البركات ابن َك َبر ) من القرن الرابع عشر ( ،اللذين ربطا بين شخصيّة أبي رائطQه
وأعماله الالھوتيّة وأسQقفيّته علQى تكريQت) ، (٧وھمQا يستشQھدان بمQا أورده كتQاب اعت>راف اآلب>اء
الموضوع بعد سنة  .١٠٧٨وتقول إحدى المخطوطات التي نقلھا ابن العسّال إنّ أبQا رائطQه كQان
أسق ًفا على نصيبين .فما ھي حقيقة األمر في ھذا الموضوع ؟
يجيب البطريك إغناطيوس أفرام برصوم في كتابه اللؤلؤ المنثور عن ھذا السؤال فيقول
َّ
القبطييْن أخطآ لمّا نسبا أسقفيّة تكريت لحبيب بن خدمة أبي رائطQه ،وكQذلك فعQل
 )) :إنَّ العالِ َميْن
)(٨
أولئQQك الQQذين استشQQھدوا بكالمھمQQا ((  .ويضQQيف األب جQQان ـ مQQوريس فييQQه فQQي مقالQQة عQQن
الموضوع )) إنَّ الخطأ يعود إلQى أبعQد مQن ابQن العسَّQال وابQن َكبَQر ،إذ إنّ كتQاب اعت>راف اآلب>اء،
وھو مجموعة من المقاالت الالھوتيّة ال يُعرَ ف اسم كاتبھا ،ووضعت بعد سنة  ،١٠٧٨يورد اسم
حبيب بن خدمه أسق ًفا على تكريت ،لكنّ المجموعة نفسھا تشير إلى القدّيس أفQرام األسQقف أي ً
ضQا
على تكريت ((). (٩
وبQQالعودة إلQQى كتابQQات أبQQي رائطQQه ،فإ ّنھQQا ال تQQورد أيّ إشQQارة واضQQحة إلQQى أسQقفيّته علQQى
تكريت أو أيّ مدينة أخرى .لكنّ اھتمامه
ــــــــــــــــــ
) (٧راجع :
G. Graf, CSCO, vol 130 tome 14 p. II (Einleitung) et GCAL II (1947), P. 222- 226.
) (٨اللؤلؤ المنثور ،الطبعة الثانية ،حلب ١٩٥٦ ،ص  ٤١٣ـ .٤١٤
ً
) (٩راجع جان  -موريس فييه ،في مداخلة تحت عنوان )) حبيب أبو رائطه لم يكن أسقفا ((  ،ألقيت فQي مQؤتمر
التراث العربيّ المسيحيّ  ،غروننغن ،سنة .١٩٨٤

١٣

الواسع والعميق بالشQأن الالھQوتيّ العقيQديّ والQدعوة الموجّ ھQة إليQه لمجادلQة تQاوذورس أبQي قQرّ ه،
ووضعه الرسائل والمقاالت في موضوع ھو من اختصاص رجال الدين تقليد ًّيا ،ھي أمور تشير
إلى أنّ أبا رائطه كان يحمل صفة تمثيليّة لكنيسته في الدفاع عن عقيدتھا .فQابن أخيQه إليQان الQذي
كان على درجة واسعة من المعارف الدينيّة والالھوتيّة كان يحمل درجة الشمّاسيَّة .فھل كان أبو
رائطه يحمل الدرجة نفسھا في كنيسته ؟ في أيّ حال ،ال شيء يثبQت بصQورة واضQحة أن كاتبنQا
كان أسق ًفا على مدينة تكريت أو نصيبين .والمالحظة التي يوردھا ميخائيل السريانيّ في تاريخه
حQQول مشQQاركة أبQQي رائطQQه فQQي سQQينودس رأس عينQQا ،ال تشQQير إلQQى منصQQب تبQQوّ أه ،بQQل يحصQQر
حضوره بتوجيھه اال ّتھام ،مع قريبه إليان ،إلى فيلوكسينوس ،أسQقف نصQيبين .أمّQا الئحQة أسQاقفة
تكريت ،فإ ّنھا ال تشير من بعيد أو من قريب إلى أبي رائطه األسقف على ھذه المدينة.
ويمكQن فQQي ھQQذا اإلطQQار إثبQات عQQدم أسQQقفيّة أبQQي رائطQQه مQن خQQالل مقارنQQة بQQين تَ Q
Qاريخي
ديونيسيوس التلمحري وميخائيل السريانيّ  :فالمعلومات المتعلّقQة بالحقبQة التQي عQاش فQي أثنائھQا
أبو رائطه نقلھا ميخائيل السرياني عن األجزاء المفقودة من ت>اريخ ديونيس>يوس ،وھQو معاصQر
ألبي رائطه .فلو كان أبو رائطه أسق ًفا ألشار التلمحري إلQى ذلQك مQن دون تQردّد ،كمQا أشQار إلQى
غيره من األساقفة والمسؤولين أصحاب المناصب .ولكان ميخائيل السريانيّ  ،المعروف بد ّقته في
كتابة التاريخ ،قد نقل ذلك من دون مواربة .وھكذا يكون أبو رائطه ذلك )) الفيلسوف المنطقQي ((
المجادل المتبحّ ر في علوم الدين والمدافع أش ّد الدفاع عQن عقيدتQه وإيمانQه ،فQي عصQر كانQت فيQه
الكنائس قد بدأت تعQاني وبQدأ فيQه المتقQدّمون فQي العلQم والعقيQدة يف ّكQرون ويكتبQون بلغQة أصQحاب
السلطة السياسيّة.
١٤

 .٤أبو رائطه )) األسير المعوز

((

في مستھ ّل الرسالة في الثالوث المقدّ س ،يحدّث أبو رائطه قارئه عن وضQعه المعيشQيّ ،
جملة من األسباب تمنعه عن الخوض في الموضوع الذي ُ
ً
طلب إليه مناقشته  )) :ث ّم َمنْ قد
فيورد
َ
َ
أمر معاشه الدنياويّ  ،ما ال سبيل إلى إشخاص رؤيّته وإرسال أشراط
لحقه من ال َم ْؤ ِن والكلفِ في ِ
ذھنQQه فQQي البغيQQة ليحتQQرس مQQن الخطQQأ والغلQQط (( ) رر  . (١٠)( ٩مQQن ھQQذا التصQQريح ،نفھQQم أن أبQQا
رائطه يعاني صعوبة في الحصول على قوته اليQوميّ  ،ممّQا ال يتQيح لQه أن ينصQرف إلQى معالجQة
السؤال المطروح عليه .وھذا األمر يترك األثر السلبيّ على مقدرة كاتبنا في التفكير والكالم.
ويضيف أبو رائطه في المكان نفسه  )) :أمّا الثالثة ) أي العلّة الثالثة في محاذرتQه الكQالم
( )ف( ھQQي التQQي ُتفسِ QQخ الشQQھوة ،و َتQQرْ دَ عُ عQQن التكلّQQف بشQQي ٍء مQQن ھQQذه األمQQور الواضQQعة الزمQQام
والربQQاط علQQى َشَ Qفتي حQQذاري لسQQفه سQQفيھھم ،وشQQغب أھQQل الباطQQل مQQنھم ،وتطQQاولھم وافتخQQارھم،
وإعجابھم بما أوتوا من القدرة والسلطان ،فال يأمن م َُخالِطھم أن يورّ طوه فيما ال خالص منه وال
منجى ،إالّ بعون  iوعصمته (( .
في ھذا النصّ يقQول أبQو رائطQه إ ّنQه فQي وضQع يصQعب معQه الخQوض فQي الموضQوعات
الحسّاسة بصراحة وسھولة .فكيف يستطيع الحديث عن قضايا اإليمان ،والح ّد األدنى من الحرّ يّة
بحسب رأيه ،غير متو ِّفر بسبب تطاول الخصم وافتخاره وإعجابه بما أُوتي من القدرة والسلطان
؟ فعدم تو ّفر ما ھو أساسي للحوار والمناقشة يعني أنّ كاتبنا ،الذي يعيش في مطلع القرن التاسQع
ميالديّ ،متخوّ ف ممّا سيحصل له إذا كتب وعبَّر عن رأيه .وأمام ھذه الحالة ،يقع أبو رائطه
ــــــــــــــــــ
) (١٠نشير إلى )) الرسالة في الثالوث المق َّدس (( بالرمز رر ،عندما نستشھد بھا.

١٥

Qت المQQذھبَ وتح ّيُ Q
فQQي الحيQQرة والتيھQQان  )) :إلتQQبسَ علQQيَّ ذھنQQي وانتشQQرت أركQQان حيلQQيَ ،وتِ ْھُ Q
Qرت،
ُ
ُ
ذكرت أو أُھملُ ُه (( .
وصرت م َُؤامرَ نفسي التقدّم على ذلك والتخوّ ف ممّا
ھذه األسطر وغيرھا تدلّنا على بعQض مالمQح مQن الحالQة النفسQيّة التQي كQان يعيشQھا أبQو
رائطه وھو يستعدُّ لكتابة رسالته الدفاعيّة في الثالوث المقدّ س .ھو عQارفٌ أنَّ مQا يكتبQه سQيوقعه
في الشدّة وسيسبّب له االضطھادات .وال ب ّد ھنا من الربط بين تخوّ ف أبQي رائطQه فQي تصQريحه
ببداية الرسالة في الثالوث المقدَّ س وما كتبه إلى البطريق األرمنيّ أشQوط بQن سQنباط  )) :ألقQاني
كتابك أيّھا الفاضل مك َت َبالً مأسورً ا ،محوالً بيني وبين المسارعة إلى أمرك والتحرّ ك إليك ((  .أال
تعني ھذه الكلمات أنّ كاتبنا كان أسيرً ا مسجو ًنا ،أو أنه كان يتخوّ ف من ذلك المصير ؟

 .٥المتواضع والعالم
ما يلفت النظر أي ً
ضا في شخصيّة أبي رائطه ھو جمعھا بين التواضع والمعرفة العلميّQة.
فھو يعترف أمام مراسله في بداية الرسالة في الثالوث المقدّ س بعجزه عن القيام بمھمّQة معالجQة
َ
سألت مQن
موضوع شائك مثل موضوع التثليث والتوحيد ،ألنّ في األمر عسرً ا وصعوبة  )) :لقد
ت
ذلك أمرً ا فيه بعض العُسر والصعوبة ،ال يعين عليه إالّ  iله المجد دائمًQا ،وذلQك لخِQالل أنQا آ ٍ
على ذكرھا إن شاء  .iفأوَّ ُل ذلك َمن كان في مثل حالي ،ممَّن قد َبلَغَ عليه الغيّ وبروز الكالم،
وقلّة االشتمال له والحضور ألھله ،فال شيء أولى به من الكفِّ عمّا ال طاقة له به وال نھوض ((
) رر  .( ٨وفي مكان آخر ،يتكلّم أبو رائطه على نفسه فيصفھا بQـ )) الخساسQة والضQعف (( أمQام
المھمّات الملقاة على عاتقه في محاورة أھل الكالم من أمثال ثاوذورس أبي قرّ ه وغيره.
١٦

لكن قراءة كتابات أبي رائطه بتعمّQق ومقارنتھQا بمؤلفQات معاصQرة لQه تبيّنQان أنّ الرجQل
كQان رك ًنQا مQQن أركQQان الكQQالم فQQي أيّامQQه) . (١١فھQQو يعQQالج بحنكQQة المنطقQQيّ ومعرفQQة المQQتكلّم قضQQايا
الھوتيّة مع ّقدة ،فيضع مقاييس البرھان على الدين الصحيح ،ويُبQارز خصQومه فQي الموضQوعات
الشائكة مستن ًدا إلى فھم الكتاب المقدَّس بعمق والقرآن ّ
ً
ومعتمدا على
واطالع على حجج الخصام،
آباء الكنيسة أمثال  )) :أغريغوريوس أسقف نيسيس (( و )) أغريغوريوس ذو النطق ٰ
اإللھيّ (( و ))
)(١٢
أغريغوريوس ذو العجائب (( و )) أفرام السQريانيّ (( و )) ديوناسQيوس (( وغيQرھم مQن اآلبQاء .
وما تجدر اإلشارة إليه ھو أنّ أبا رائطه عاش ،كمعاصريه أبي قرّ ه وعمّار البصريّ  ،في مرحلة
مھمَّة من حياة الكنائس الشرقيّة؛ مرحلQة تكوّ نQت فيھQا المصQطلحات الفلسQفيَّة والتعQابير الالھوتيَّQة
باللغة العربيّة .وقد قام المسيحيّون في تلك الحقبة بدور رئيسQيّ  ،إذ كQانوا علQى رأس المتQرجمين
والنقلة من اليونانية والسريانيّة إلى العربيّQة ،وانبQرى عQد ٌد مQنھم للQدفاع عQن عقيQدة ديانتQه باللغQة
التي أصبحت أداة اال ّتصال الثقافيّ  ،وقد دخلت بلدان الشرق ومدنQه مQع أصQحاب الفQتح السياسQيّ
العسكريّ آنذاك .وللداللة على علم أبي رائطQه وثقافتQه ،نشQير إلQى أ ّنQه اسQتخدام عQد ًدا وافQرً ا مQن
المصQQQطلحات والتعQQQابير المنطق ّيQQQة والفلسQQQفيّة م ّمQQQا يؤ ِّكQQQد أنَّ كاتبنQQQا لQQQه مQQQا يكفQQQي مQQQن الخبQQQرة
واالختصQاص فQQي ھQذا المجQQال .لقQد أتQQى علQQى ذكQر التعQQابير مQن الخبQQرة واالختصQاص فQQي ھQـذا
المجال .لقد أتى على ذكر التعابير المختلفة  )) :ماھيّة ((  ،و )) َ
ك ْون (( و )) علّة (( و )) َقبْليّة (( و ))
بعديّة (( و )) جوھريّة (( و )) ھيولى (( و )) جنس ((  ...وألنَّ الكاتب عالج مسQائل الھوتيQـ ّة ،فھQـو
استخدم مصطلحات الھوتيـ ّة لشرح عقيدته ،كتعابير  )) :ا ّتصال (( و )) إضQافة (( و )) أسQر (( و ))
مفرد (( و )) امتزاج (( لدى الحديث عن
ــــــــــــــــــ
)G. Graf, CSCO, vol. 130, p. 65. (١١
) (١٢أوردنا ھذه األسماء كما جاءت في نصوص أبي رائطه.

١٧

صQQة
عالقQQة األقنQQوم اإل ٰلھQQيّ بQQاآلخر .أ ّمQQا مفQQردات )) ذات (( و )) أَبَو َّيQQة (( و )) انبثQQاق (( و )) خا ّ
وغيرھا ،فإ ّنھا تد ّل على قدرة أبي رائطه التجريديّة.

((

 .٦أبو رائطه المتكلّم
فQQي بدايQQة الرس>>الة ف>>ي الث>>الوث المق>>دّ س ،يرسQQم أبQQو رائطQQه اإلطQQار الQQذي سQQتجري فيQQه
مناقشة موضوع التوحيد والتثليث مع خصمه الذي يرفض ھذا التصوّ ر .أمّQا النQوع األدبQيّ الQذي
يعتمده أبو رائطه ،فھو الرسالة ـ والنوع كان معرو ًفا فQي زمانQه ـ  ،فQي حQين أن اإلطQار العلمQيّ
الQQذي يضQQعه منھجً Qا للتعبيQQر بمنطQQق وحجّ QQة عQQن قصQQده ،فھQQو علQQم الكQQالم ،وقQQد خQQاض غمQQاره
المسيحيوّ ن في العصر الوسيط دفا ًعا عن عقيدتھم) . (١٣وأبو رائطه يتحدّث صQراحة فQي رسQالته
عن أنّ مناظرة خصومه ھي مناظرة كالميّة ،إذ ھو يرجو محاوره )) أن يكون منص ًفا في الكالم
أي المحQQاورة (( مشQQيرً ا إلQQى أ ّنQQه ومحQQاوره )) فQQي الكQQالم سQQواء ((  ,أي إنَّ النظQQر العقلQQيّ سQQيكون
ّ
الحQق )رر  .(٢٠وھكQذا
المنھج المشترك بQين االثنQين وإنَّ العقQل ال بّ Qد مQن أن يقQود إلQى طريQق
يبرز أبو رائطه متكلّ ًما مسيح ًّيا ،يناظر ويساجل في موضوعات عقيديَّة ھي من األھميّة بمكان.
ك في
يبقى السؤال التالي َ :من ھو محاور أبي رائطه في قضيّة التوحيد والتثليث ؟ ال ش ّ
أن المحاور ھو من المسQلمين الQذين يشّ Qككون فQي عقيQدة الثQالوث األقQدس عنQد المسQيحيّين .وأبQو
رائطه يشير إلى
ــــــــــــــــــ
) (١٣راجع :
Wolfson (H.A.), The Philosophy of Kalām, Harvard, 1976 pp. 80-82.
راجع أيضً ا :
S. DACCACHE, (( Polémique, logique et élaboration théologique chez Abū Rāi'ta alTaktrītī )) , Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université
Saint-Joseph, Philosophie, vol. 6- 1985, pp. 33- 88.

١٨

محاوريQه بQQأنھم مQQن أھQل ال َتْ Qيمَن ) رر  ،( ١٦أي أھQQل الجنQوب ،وال يُطلQQق علQQيھم اسٌ Qم آخQر فQQي
مقالته .لكن من المعروف أن غالبيّة مف ّكري اإلسالم في تلك الحقبة كQانوا مQن مQذھب االعتQزال،
وكQQانوا يعتمQQدون النظQQر والتف ّكQQر أسا ًس Qا لكالمھQQم وجQQدالھم .ويمكQQن القQQول ،فQQي ھQQذا المجQQال ،إنّ
محاور أبي رائطه ھو من المعتزلة ،إذا أخذنا في االعتبار أنّ أبا رائطه يعتمQد ھQو أيضًQا ـ وھQذا
مQا نشQرحه الح ًقQا ـ النظQر العقلQيّ مقياسًQا ونھجً Qا فQي شQرحه ودفاعQه .والواضQح أيضًQا أنّ ھنQاك
المحاور ھو من فئة أھل االعتزال.
عناصر أخرى تتضمّنھا الرسالة تؤ ِّكد لنا أنّ
ِ
ولنQQا فQQي مقدّمQQة أحQQد النصQQوص المنسQQوبة إلQQى أبQQي رائطQQه إشQQارة إلQQى محQQاورة كاتبنQQا
المعتزل Qة) . (١٤تقQQول ھQQذه المقدّمQQة  )) :سQQأل بعQQض المعتزلQQة األب أبQQا رائطQQه حبيQQب بQQن حديثQQه
التكريتQQQيّ  ،اليعقQQQوبيّ السQQQريانيّ  ،أسQQQقف تكريQQQت ) مQQQن كرسQQQيّ سQQQروج ( ،أن يوضQQQح لQQQه ديQQQن
النصرانيّة ،من حيث يقبله العقل ((  .وتوضح مخطوطة أخرى للنصّ نفسه اسم المعتزليّ المشار
إليه ساب ًقا على الشكل التالي  )) :جواب أبي رائطه التكريتيّ  ،أسقف نصQيبين ،لثمامQه المعتزلQيّ ،
عند سأله عQن الQدليل علQى صQحّ ة النصQرانيّة (() . (١٥ومQن المعلQوم أن ثمامQة )ت  ٢٨م( ھQو مQن
كبار المعتزلة وينتمي إلى الطبقة السابعة من معتزلي بغداد ،وأ ّنه قال  )) :إنّ اسQم الكQافر ينطبQق
على النصارى واليھود ،والكافر ھو العارف بما أُمر به و ُنھي عنه ،وأولئQك عQارفون بمQا أمQروا
به ونھوا عنه ((). (١٦
ــــــــــــــــــ
) (١٤راجع سمير خليل ،نشرة كتاب مصباح الظلمة ألبي البركات ،المعروف بQابن كبQر ،ط ،القQاھرة١٩٧١ ،
ص  ١٨ـ .١٩
) (١٥راجع مخطوطة سباط  ،١٠١٧القاھرة ،ص .١٤
) (١٦راجع كتاب االنتصار ألبي حسين الخيّاط ،نشرة ألبير نادر ،دار المشرق ،١٩٥٧ ،ص .٦٦

١٩

ولنا في ھذا المجال شھادة قيّمة من اإلمام ابن حزم الظاھريّ ) ت  ( ١٠٦٤الQذي يQورد
ِصل في ال ِملَل واألھواء
لدى نقضه مقوالت المعتزلة في )) اللُطف واألصلح ((  ،في موسوعته الف َ
والن َِحل اسم )) أبي رائطه اليعقوبيّ النصرانيّ (( واح ًدا من المتعمّقين في الكالم من بين النصارى
واليھود والمجوس والمنانيّة والدھريّة ،وذلك في موضQعين مQن مقالتQه) . (١٧ففQي الموضQع األوّ ل
وفي إطار الجواب عن مقولة بعض المعتزلة في ما يمتلكه  iمن ألطاف خفيّة يھبھا إلى الك ّفQار
لو شا َء ،يقول ابن حزم  )) :يستطيع أن يض َّل َمن شاء بواسطة آخرين كما فعل بحبQيش اليھQوديّ
وأبي رائطه اليعقوبيّ النصرانيّ والمتح ّققين بQالكالم مQن اليھQود والنصQارى والمجQوس والمنانيَّQة
والدھريّة ((  .وفي فقرة ثانية في الموضوع نفسه يقـول ابن حQزم إنّ َمQن )) يQؤتي المعتزلQة القQوّ ة
والتدقيق في الفھم ھم بعض متكلّمي اليھQود (( وكQذلك )) أبQو رائطQه اليھQوديّ ومقQرونيش الملكQيّ
من متكلّمي النصارى ((  .وفي ذلك إشارة واضحة إلى مكانة أبي رائطة بQين متكلّمQي النصQارى
ومحاوراته الشھيرة مع متكلّمي المسلمين.
تفيد عبارات ابن حزم ھذه أنّ أبا رائطQه ھQو مQن المتكلّمQين الQذين مارسQوا تQأثيرً ا فكر ًّيQا
مھ ًّما في المتكلّمين المسلمين وال سيّما المعتزلة منھم .فQأبو رائطQه وغيQره مQن المتكلّمQين عمQدوا
إلى تضليل المعتزلة الذين أخذوا في مقولة األصلح ـ أي إنَّ  iال يفعل إالّ ما ھو األصلح للبشر
ـ عن المتكلّمين النصارى وغيرھم من المتكلّمين.
ــــــــــــــــــ
) (١٧إبن حزم الظاھريّ  ،الفِصَ ل في الملل والنحل ،الجزء الثالث ،دار الجبل ،بيروت ،١٩٨٥ ،ص .٢٠٧
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الفصل الثاني

مؤلَّفات أبي رائطه
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تحتوي مؤلَّفات أبي رائطه الكاملQة والمعروفQة علQى إحQدى عشQرة وثيقQة مختلفQة نشQرھا
ألوّ ل مرّ ة العام  ١٩٥١جورج غراف ،االختصاصيّ المعQروف بQالتراث المسQيحيّ العربQيّ  ،مQع
ترجمة لھا باللغة األلمانية) . (١أمّا المخطوطات المختلفة المعتمدة في نشرة غراف ،فمQن الممكQن
ّ
االطالع على مصادرھا في مقدّمة الترجمة األلمانية ،وكذلك في تاريخ اآلداب العرب ّية المسيح ّية
الذي نشره غراف عينه.
أمّا ما يھمّنا من عQرض مؤلَّفQات أبQي رائطQه فQي سQياق ھQذا البحQث ھQو إظھQار نوعيّتھQا
األدبيّة ،وسبب تأليفھا ،ورسم بعض مالمح مضمونھا :
ّ
المؤرخQQون إلQQى أبQQي رائطQQه ،ھنQQاك
 ١ـ  QمQQن المخطوطQQات التQQي نشQQرھا غQQراف والتQQي ينسQQبھا
رسQQالتان تؤلِّفQQان وحQQدة أدب ّيQQة متكاملQQة  :الرسQQالة األولQQى ،التQQي ھQQي موضQQوع بحثنQQا فQQي ھQQذا
الكتاب ،تعالج موضوع )) التوحيQد والتثليQث (( مQن زاويQة عقالنيّQة منطقيّQة فQي مرحلQة أولQى
أساسيّة ،ث ّم من زاوية كتابيّة ،في إطار محاورة متكلّم من أھل ال َت ْي َمن .والرسQالة ھQي جQواب
عQن طلQQب تقQدّم بQQه أحQQدھم مQQن أبQQي رائطQQه لكQي يوضQQح مQQا أ ُ ْشQكِل عليQQه )) مQQن أقاويQQل األمQQم
وادّعائھم الصواب لما فQي أيQديھم وال سQيّما قQول أھQل التQيمن ووصQفھم فضQل ديQنھم وشQرفه
واعتالئه على سائر األديان ((  ،ولكي يشرح له )) مع
ــــــــــــــــــ
) (١راجQQQع Georg Graf, Die Schriften des Jacobiten Ḥabib Ibn Ḥidma Abū Rā'ita,
CSCO, vols 130 et 131, Louvain 1957
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ّ
الحق ومحبّتھم وما أتوا به من الحكمة والبرھان ((  ،وأن يت ّم ذلك تحت ھيئQة
ذلك إقرار أھل
السQQؤال والجQQواب ) رر  .( ٦والواضQQح أنّ أبQQا رائطQQه يبQQدأ فQQي ھQQذه الرسQQالة بشQQرح العقيQQدة
المسيحيّة في الثالوث المقدّس ،ث ّم يعالج موضوع التجسّد في رسالة ثانية ،ليسQت فQي الحقيقQة
إالّ القسم الثQاني مQن الموضQوع الQذي ُ
ِQب إلQى أبQي رائطQه أن يعرضQه .وجQدير بالQذكر أن
طل َ
الرسQالة الثانيQQة تبQدأ بتلخQQيص الرسQQالة األولQى علQQى الشQكل التQQالي  )) :كQQان القQول جQQرى فQQي
صدر ھQذا الكتQاب إلQى ھQذا الموضQع فQي صQفة  iلQه الحمQد ونعQت توحيQده وتثليثQه وتفسQير
األقانيم وا ّتفاقھا وتمييز قوام ذات ك ّل واحQد منھQا واخQتالف خواصّQھا وذلQك بإيضQاح وشQرح
ّ
الحق مري ًدا وإيّاه
بمقاييس صحيحة صادقة وحجج غزيرة ثابتة وبيّنات نيّرة مضيئة ل َمن كان
طال ًبا ((  .ويضيف مدخل الرسالة  )) :ولم نذكر من أمر تجسّد أحQد األقQانيم وھQو االبQن كلمQة
اآلب األزليّة وصيرورته إنسا ًنا بال تغييQر عQن حالQه أو تبQدّل عQن جQوھره ولتQرك مسQاءلتكم
إيّانا في ھQذا الوجQه ((  (٢).وھكQذا يبQدو أنّ ھQدف الرسQالتين ھQو واحQد ،والمحQاور ھQو نفسQه،
وكQQذلك سQQائل أبQQي رائطQQه معالجQQة الموضQQوع الQQذي ق َّسQQمه المؤلِّQQف إلQQى قسQQمين ،رأى فيھمQQا
المھ ّتمون بالتراث المسيحيّ العربيّ رسالتين  :األولى في الثQالوث المقQدّس والثانيQة فQي أمQر
التجسّد.

ويمكQQن اإلضQQافة إلQQى ھQQذه الرسQQالة ،رسQQالة أخQQرى فQQي )) إثبQQات ديQQن النصQQرانيّة وإثبQQات
الثالوث المقدّس وأمر التجسّد ((  ،وھي الجزء الثامن في نشرة ج .غراف وقد استھلّھا أبو رائطه
َ
سألت ،ألحقك  iبالفائQدة ،أن أشQرح لQك الحالQة التQي
بتلخيص موضوعھا على الشكل التالي )) :
دعت العاقل والجاھل إلى قبول دين النصرانيّة بد ًءا.
ــــــــــــــــــ
) (١راجع G.Graf, CSCO, vol 130, p. 25.
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وامتناعھما أخيرً ا (() . (٣وأمّا قراءة الرسالة فتبيّن لنا أ ّنھا تنقسQم إلQى ثمانيQة أقسQام ھQي  :مقQاييس
قبول الدين ورفضه ،الثQالوث المقQدّس ،التجسّQد والتQأ ّنس ،تعظQيم الصQليب ،اسQتقبال المشQرق فQي
الصالة ،القربان المقدّس ،ترك الختانة والذبائح ،العھد الجديد .وي ّتبع أبو رائطه في ھذه الرسالة،
كما في سابقتيھا ،النظQر العقالنQيّ منھجً Qا فQي بحثQه مQع إفQراده فصQالً خا ًّ
صQا فQي شQھادات الكتQب
المقدّسة.
أمّا المؤلَّف الرابع الذي يجب ضمّه إلى ھQذه المجموعQة ،فھQو كتQاب صQغير مQن صQفحة
واحدة ھو كناية عن قياس جدليّ  ،يثبت فيه صحّ ة النصرانيّة ألنّ العقالء والجھّال قبلوھا باآليات
ال بالسيف.
 ٢ـ من جدال أبي رائطه مع النساطرة والملكيّQين الخلقيQدونيّين ،ھنQاك أربعQة مؤلفQات  :األوّ ل،
كتبه أبو رائطه لكي ي ُْلقى على مسامع األمير األرمنيّ أشوط سنباط مسQاكر الQذي أرسQل فQي
طلب أبي رائطه لمناقشة ثاوذورس أبQي قQرّ ه الملكQيّ فQي موضQوع الطبيعتQين واال ّتحQاد .أمّQا
المؤلَّف الثاني ،فھو قد أُرسِ ل أي ً
ضا إلى األمير األرمنيّ نفسه وقد عرض فيه أبو رائطه رأيه
فQQي موضQQوع )) التقديسQQات الثالثQQة ((  ،مناق ًشQا بQQذلك موقQQف أبQQي قQQرّ ه الملكQQيّ  .وقQQد كتQQب أبQQو
رائطه مؤلَّفـًا ثان ًيا في موضوع التقديسات.
أمّا المؤلَّف الرابع الذي ينتمي إلى ھذه المجموعQة ،فھQو يشQرح أمQر اال ّتفQاق واالخQتالف
فQQي الجQQوھر واألقQQانيم ،وينQQاقش موقQQف الملك ّيQQين بحيQQث يQQدافع عQQن اعتقQQاد الكنيسQQة اليعقوب ّيQQة فQQي
مطابقتھا بين الجوھر واألقانيم .وھناك رسالة أخرى في الموضQوع نفسQهُ ،نشQرت فQي مجموعQة
غراف تحت عنوان  )) :من الرسالة الثالثة ألبي رائطه في الر ّد على الملكيّة في اال ّتحاد (( .
ــــــــــــــــــ
) (٣راجع G. Graf, CSCO, vol 130, p. 131.
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 ٣ـ أمّا المؤلـ ّفات الثالثة الباقية فھي كناية عن صفحات قليلة في موضQوعات متفرّ قQة .يتضQمَّن
األوّ ل شQQھادات مQQن الكتQQاب المق Qدّس فQQي التوحيQQد والتثليQQث ،والثQQاني ھQQو مختصQQر فQQي سQQرّ
المسيح ،والثالث ھو مختصر مناقشة جرت عند أحد الوزراء بين أبي رائطه وأبي قرّ ه وعبد
يشوع النسطوريّ تناولوا فيھا موضوع اال ّتحاد والتجسّد.
٢٦

الفصل الثالث

)) الرسالة األولى في الثالوث المقدَّس
تصميم وتحليل

((
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يش ّكل نشر الرسQالة األولQى) (١الجQزء األساسQيّ مQن ھQذا الكتQاب .فھQي تتصQدّر مجموعQة
ً
وثيقQة فريQدة مQن نوعھQا وصQلتنا مQن جيQل الكنيسQة األوّ ل الQذي انبQرى
أعمال أبي رائطQه ،وتعُّ Qد
لإلجابQQة بلغQQة عرب َّيQQة عQQن الكثيQQر مQQن األسQQئلة واآلراء والتعلQQيالت التQQي طرحھQQا مف ّكQQرو اإلسQQالم
األوائل وجلّھQم مQن المعتزلQة حQول بعQض الحقQائق األساسQية التQي يجتمQع حولھQا كQل النصQارى،
ومنھا التوحيد ضQمن تثليQث األلوھQة ،تج ُّسQد االبQن ،والفQداء والصQلب والقيامQة  ...فالQدين الجديQد
ً
محاولQة إنسQانيّة إلدخQال الشِ Qرك فQي
رأى في عقيدة التثليث ،وھي في جوھر اإليمQان المسQيحيّ ،
مشيرً
ا إلQى
وحدانيّة  iولتقليص قدرته العزيزة ،في وقت شجب فيه عقيدة تجسّد االبن ـ الكلمة،
ِّ
ً
متجزئ). (٢
جسدا له ،يجعله تحت حكم التجزئـة ،ألنّ الجسد صورةٌ لما ھو
أنّ في ا ّتخاذ i
أمQQام الواقQQع المسQQتج ّد ھQQذا ،بQQرزت محQQاوالت ذات طQQابع منطقQQيّ عقالنQQيّ  ،لQQدرء الخطQQر
المح Qدِق بعقائQQد المسQQيحيّة الجوھر ّيQQة وتبيQQان صQQحّ ة مقوالتھQQا ،والداللQQة علQQى إمكان ّيQQة االخQQتالف
الجذريّ في ما يقول به اإلسالم وما تنادي بQه المسQيحيّة ،ورسQالة أبQي رائطQه ھQي مQن بQين تلQك
المحQQاوالت األولQQى التQQي تّ Qم وضQQعھا بھQQدف عQQرض عقيQQدة التثليQQث لQQدى المسQQيحيّين والQQر ّد علQQى
ك في أنّ ھذه الرسالة تركت األثر البليغ في األدب الكالميّ المسيحيّ  ،إذ خلّفت
منتقديھا .وال ش ّ
ــــــــــــــــــ
) (١راجع G. Graf, Idem, pp. 1-26.
) (٢راجع Louis Gardet, L'Islam, 113, 1982 p. 400.
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وراءھQQا رسQQائل ومقQQاالت وميQQامر نھجQQت الQQنھج عينQQه فQQي الQQدفاع عQQن صQQحّ ة عقيQQدة الثQQالوث
المقدّس) . (٣وقQد رأى فيھQا بعQض الالحقQين مQا ّد ًة جيّQدة لمخاطبQة الفريQق اآلخQر ،فاقتبسQوا ونقلQوا
أجزاء منھا ،على مثال الكنديّ فQي ردّه علQى أبQي إسQماعيل الھاشQمي) ، (٤وبQولس البوشQيّ ) (٥فQي
عرضه مضامين الدين المسيحيّ .
ولمّا كان أبو رائطه قد ع ُِرف بـ )) الفيلسوف والمنطقيّ (( كما أسلفنا ساب ًقا ،فال ب ّد من أن
يكون فكره مبن ّيـًا على المنطق الـذي يظھر في سياق الرسالة األولQى )) فQي الثQالوث المقّ Qدس (( ،
ونھجھا وطريقة أبي رائطه في عرض اآلراء وتحليل المواقف من الموضوع الذي يعالجه.
فQQأبو رائطQQه يُفQQرد الحيِّQQز الواسQQع البQQارز فQQي رسQQالته لمQQا يقولQQه الخصQQم ،فيثبQQت رأي
ومضمون كالمه وعقيدته ،وكQذلك مأخQذه علQى مقولQة َمQن يغQايره فQي العقيQدة .وكاتبنQا يQذكر فQي
سياق عرضه وتحليله المعاني الممكنة أو المحتملة للفظ أو مفھوم معيّن ،فيثبت اسQتحالة جميعھQا
ما عدا معنى واح ًدا ،ث ّم يقوم بإثباته منطق ّيـًا .والنصّ الذي نعالجه يزخر بالعبارات المنطقيّة على
مـا  )) ، (( ...بل يجQب علينQا  )) ، (( ...فQإن يكQن  ...فQـ )) ، (( ...
مختلف أنواعھا  )) :وإ ّمـا  ...وإ ّ
فإن قلتم  ...فقد  ...فنقول  )) ، (( ...ودليل ذلك  )) ، (( ...فھذا ً ...إذا  . (( ...وھذه التعابير ليست
سوى أمثلة للداللة على أسلوب أبي رائطه المنطقQيّ فQي إطQار المحQاورة ،ذات الQنھج السQقراطيّ
اليونانيّ .
ــــــــــــــــــ
) (٣راجQع Rachid HADDAD, La Trinité Divine chez les théologiens arabes, (750-
1050), Beauschesne Religions, 1985.
) (٤رسQQالة عبQQد  iبQQن إسQQمعيل الھاشQQميّ إلQQى عبQQد المسQQيح بQQن إسQQحق الكنQQديّ ورسQQالة الكنQQديّ إلQQى الھاشQQميّ .
والرسالتان منشورتان في طبعات شعبيّة.
>حة المس>>يح ّية ،سلسQQلة )) التQQراث العربQQيّ المسQQيحيّ (( ،
جس>>د وص> ّ
) (٥بQQولس البوشQQيّ  ،مقال>>ة ف>>ي التثلي>>ث والت ّ
الجزء الرابع ،بيروت.١٩٨٣ ،
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وما يلفQت النظQر فQي أسQلوب أبQي رائطQه ھQو عرضQه ،فQي بدايQة الرسQالة ،مQا يلQزم مQن
شروط للتحاور بين فريقين ،ح ّتى يأتي الجدال متواز ًنا عمي ًقا ،يضفي على نتيجة التحاور الطابع
العلميّ  .فأبو رائطه يشدّد علQى دور مQا يمكQن تسQميته بالقاعQدة المشQتركة بQين فريقQي المحQاورة،
وھما يشتركان في امتالكھا وكذلك في ّ
حق استخدامھا المنطقيّ  .وھذه القاعدة ھي الكالم ،كقدرة
عقالنية متوفّرة لدى الفريقين .والكالم ھو البحث المنطقيّ في وجود  iالخالق المQد ّبر وصQفاته،
وفي توحيده وتثليثه ،وھو بحث جدليّ له أصوله ومقوّ ماته .فعندما يقول أبو رائطQه لخصQمه )) :
نحن وأنتم في الكالم سواء (( ) رر  .( ٢٠فإ ّنما يشير إلى تلك الملكة التQي ھQي بحQوزة اإلنسQان،
ك ّل إنسان ،بحيث يُخضع لھا جميع األسئلة الصعبة ،بھدف معالجتھا واإلجابQة عنھQا .وھQو يشQير
ضا إلى أنّ العقل ھو وسيط فعّال ،عمليّ  ،يُحQرِّ ك جھQد اإلنسQان نحQو غايQة محQدّدة ،وھQو أي ً
أي ً
ضQا
وسيط نظريّ يرى األمور من مختلف نواحيھQا وأبعادھQا .والكQالم ھQو ،فQي ھQذا السQياق ،الQوحي
ال ُم ْن َزل.
وفي مQا يلQي نعQرض تصQميم الرسQالة العQا ّم ،وقQد أرفقنQا عنQاوين المقQاطع باألرقQام التQي
وضعناھا لھا .وبعد ذلك نعرض النقاط الرئيسية الواردة في الرسالة في سياق تحليلھا.

أوالً  :التصميم العا ّم
المقدّ مة )  ١ـ ( ١٥
) (١ديباجة المؤلِّف )  ١ـ ( ٤
) (٢سبب تأليف الكتاب )  ٥ـ ( ٦
) (٣تردّد أبي رائطه في تأليف الكتاب )  ٧ـ ( ١٢
٣١

) (٤استجابة أبي رائطه لسائله )  ١٣ـ ( ١٥
األول :
الفصل ّ
النظر في قضيّة التوحيد والتثليث )  ١٦ـ ( ٣١
) (١مقولة الخصم )  ١٦ـ ( ١٨
) (٢شروط المحاورة )  ١٩ـ ( ٢٤
) (٣إختالف القولين )  ٢٥ـ ( ٣١
الفصل الثاني :
مناقشة موضوع التوحيد والتثليث )  ٣٢ـ ( ١٣٤
) (١الرأي األوّ ل  :ھل  iواحد في العدد ،في الجنس أم في النوع ؟ )  ٣٢ـ ( ٤٩
أ ـ في ح ّد الوصف المقبول )  ٣٢ـ ( ٤٥
ب ـ الوصف في الجوھر )(٤٦
ج ـ الوصف في العدد )  ٤٧ـ ( ٤٩
) (٢الرأي الثاني  :النظر في صفات  iوفي توحيده وتثليثه )  ٥٠ـ ( ١٢٨
أ ـ النظر في أسماء  ٥٠ ) iـ ( ٥٦
ب ـ صفات الطبع وصفات الفعل )  ٥٧ـ ( ٦٣
ج ـ أسماء مفردة وأسماء مأسورة ) ٦٤ـ ( ٦٩
د ـ إبطال اال ّتصال وإبطال االفتراق وإثباتھما م ًعا )  ٧٠ـ ( ٧٣
ھـ ـ إ ّتصال في الجوھر وتباين في األقانيم )  ٧٤ـ ( ٨٢
و ـ مالحظة في استخدام القياس )  ٨٣ـ ( ٨٩
ز ـ صفة االختالف في اإلنسان ليست نفسھا في  ٩٩ ) iـ ( ١٠٢
٣٢

ح ـ عودة إلى قضيّة اال ّتصال واالفتراق )  ١٠٣ـ ( ١١٧
ط ـ لماذا  iثل ٰـثة وليس عشرة أو عشرين ؟ )  ١١٨ـ ( ١٢٨
الخالصة  :كمال صفة  ١٢٩ ) iـ ( ١٣٤
الفصل الثالث :
شھادات الكتب في التثليث )  ١٣٥ـ ( ١٦٣
) (١مدخل )  ١٣٥ـ ( ١٣٩
) (٢شھادات من األنبياء )  ١٤٠ـ ( ١٤٨
) (٣قصّة إبراھيم والمالئكة الثالثة )  ١٤٩ـ ( ١٥٦
) (٤مث ُل األنبياء )  ١٥٧ـ ( ١٥٨
) (٥أمر التحريف )  ١٦٠ـ ( ١٦٣
الخالصة العامّة )  ١٦٤ـ ( ١٨٠
أ ـ حقيقة شھادة الكتب )  ١٦٤ـ ( ١٦٧
ب ـ ھل صار اسم  iاسم جوھر عا ّم ؟ )  ١٦٨ـ ( ١٧٠
ج ـ كيف أنّ اآلب ھو علّة اآلب والروح ؟ )  ١٧١ـ ( ١٧٢
د ـ ھل االبن والروح بعض ذرّ ات اآلب وفعله ؟ )  ١٧٣ـ ( ١٧٩
ديباجة ختاميّة.

ثان ًيا  :تحليل المضمون
أ ـ الشروط الصحيحة للمحاورة الجدل ّية
ال يبQQدو أنّ الشQQروط التQQي يقترحھQQا أبQQو رائطQQه ،فQQي مسQQتھ ّل رسQQالته ،ھQQي جديQQدة فQQي
مضمونھا وعبارتھا .لكنّ كاتبنا يدخلھا فQي إطQار مُسQتحدَث ،ھQو إطQار التحQاور بQين المسQلم مQن
ناحية والمسيحيّ
٣٣

من ناحية أخرى في نھاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع) . (٦ومن الواضح أنّ أبا رائطه ھو
األوّ ل بين المتكلّمين المسيحيّين ،الذي أفرد في صدر مقال ٍة مجموعQة مQن األفكQار والقواعQد التQي
ً
فريQدا مQن نوعQه ،إذ
تصلح ألن تؤلِّف نظا ًما متكامالً في آداب الحوار وشروطه .وھذا النھج يُع ُّد
إنّ الالحقQQQين مQQQن المتكلّمQQQين المسQQQيحيّين ،أمثQQQال يحيQQQى بQQQن عQQQديّ  ،وإيل ّيQQQا النصQQQيبيّ والبطريQQQك
تيموتاوس األوّ ل لم يذكروا إالّ بشكل جانبيّ  ،قواعد محاورة الطرف اآلخر.
من الممكن تلخيص قواعد الحوار بحسب ما يعرضھا أبو رائطه في التقاط التالية :
ـ

مQQن المستحسQQن أن يطQQرح موضQQوع المناقشQQة فQQي شQQكل )) قضQيّة (( )  ،( protasisأي كمQQا
دق أو كذ ٍ
ب (()، (٧
يقـول الشيخ الرئيس كـ )) ٍ
قول ،فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكـم صـ ٍ
فال يأتي القول إلزا ًما أو إثبا ًتا ينقض مبدئ ًّيا ك ّل قول آخر ،بل يأتي قوالً يُدفع به إلى الموازنة
والمناقشة .في ھذا الصدد ،يضع أبQو رائطQه جانبًQا ھQذا النQوع مQن اإلثبQات  )) :إنّ قولنQا ھQو
ّ
الحق  ،...ومن ا ّتبع غيره فھو من الخاسرين (( ) رر  ،( ١٧بل يرجو محاوره أن يدخل في
سياق الحوار )) لكي تكون قضيّتكم علينا بعلم ومعرفة (( ) رر .(٢٠

ـ

من الواجب القبول بمبدأ الحوار بQين الفQريقين بھQدف الوصQول إلQى نتيجQة مرضQية  )) :أيّھQا
ً
جھQدا عقل ًّيQا
القوم ،إ ّنما دعا َءنا إلى محQاورتكم (( ) رر  .( ١٩والحQوار يتطلّQب مQن الفQريقين
جدل ًّيا ھو المناظرة ،وفح ً
صا شاف ًيا لنواحي القضيّة المعروضة للبحث ،وذلك )) بQرأي أصQيل
ال يميل به ھوىً عن قضاء السبيل (( ) رر .( ٢٣

ــــــــــــــــــ
) (٦من البارزين في ھذا المضQمار ،يوح ّنQا الدمشQقيّ )  ٦٧٥ـ  ( ٧٤٩فQي محاوراتQه وقQد كQان الرائQد فQي ھQذا
المجال.
) (٧الحسQQين أبQQي علQQي بQQن سQQينا ،كت>>اب النج>>اة ،تحقيQQق ماجQQد فخQQري ،دار اآلفQQاق الجديQQدة ،بيQQروت،١٩٨٥ ،
ص.٥٠

٣٤

ـ

ال يكفي باالمتنـاع عن قبول حجّ ة الخصم لكي ُتبطل تلQك الحجّ Qة وتنQدثر ) رر  ،( ٢٢بQل
ّ
الحق أالّ يردّوا صوا ًبا ،وال يجحدوه في يد َمQن كQان ،بQل يقبلQوه أشَّ Qد القبQول
يجب على أھل
مع جميل الثناء وحسن القول على أھله (( ) رر .( ٢١

ـ

من واجب المسيحيّين والمسلمين المشتركين في المناظرة إنصاف بعضھم بع ً
ضا ،وأن يعدّوا
أنفسھم مشتركين في ملكيّة بضاعة واحدة .فالكالم ،لجھة كونه يشير إلQى القQدرة فQي البحQث
والمحاورة ،ھو ملQك مشQترك؛ والكQالم ،لجھQة كونQه يQد ُّل علQى الQوحي الم َ
ُنQزل ،ھQو ميQراث
مشQQترك )) رجQQا ًء أن تفاصQQلونا منQQه مفاصQQلة اإلخQQوة المشQQتركين فQQي بضQQاعة توارثوھQQا عQQن
أبيھم ،وكلّھم فيھا مشتركون ليس لبعضھم فيھا شي ٌء دون بعض (( ) رر .( ١٩

ـ

ك في أنّ للعالقات اإلنسانيّة أھميّة قصوى في دفQع الحQوار نحQو مقاربQة الحقيقQة ،إذ إنّ
ال ش ّ
مQQا يح Qدّد الجQQدل ھQQو البنيQQة العقالن ّيQQة المنطق ّيQQة مQQن ناحيQQة ،والعالقQQة اإلنسQQانيّة القائمQQة علQQى
االحترام المتبادل بين الفريقين المتحاورين من ناحية أخرى .فلھذا السبب ،يدعو أبو رائطQه
إلى حـوار بين )) إخوة مشتركين في بضاعة واحدة توارثوھا عن أبيھم (( ) رر .( ١٩

))

وھكذا ،ضمن ھذا اإلطار ،تبدأ معالجة القضيّة الرئيسيّة التي تتناولھQا )) الرسQالة األولQى
في الثالوث المقدّس (( وما استخرجناه من )) رسالة الدفاع عن النصرانيّة (( وھQي تتر ّكQز حصQرً ا
على ال تناقض فQي اإلثبQات )) أنّ  iيوصQف مQع وحدانيّتQه بالتثليQث (( ) رر  ،( ٢٢وأنّ موافقQة
الطQQرفين علQQى )) أنّ  iھQQو واحQQد (( يشQQوبھا االلتبQQاس والغمQQوض ،ألنّ المبQQدأ اللفظQQيّ  ،وإن كQQان
مشتر ًكا ،ال يكفي لجعل الطرفين مQوافقين علQى التفاصQيل  :فصQفة فريQق لھQذه الوحدانيّQة تخQالف
صفة الفريق اآلخر لھا ) رر .( ٢٥
٣٥

وألنّ القضيّة يشوبھا االلتباس ،فإنّ محQاورة الفريQق اآلخQر ھQي ضQروريَّة؛ ھQذا الفريQق
الذي ّ
يمثله أھل النظر والتف ّكر عند المسلمين ،وقد أشار إليه أبو رائطه بقوله  )) :إ ّننا نناجي ذوي
العقول واآلراء منكم ،الراسQخين فQي العلQم ،الQداخلين فQي األمQور ،ال المسQبّحين الQذين إذا وردت
عليھم مسألة غامضة بلُطفٍ ،عجزوا عن اإلجابة فيھا ،ولم يكن لھم من جواب غير سQبحان ،i
نعم سبحان  iح ّتى تنصرم الدنيا وما دامت اآلخرة (( ) رر .( ٢٩
المنطقي الصحيح
ب ـ المنھج
ّ
إنّ المنھج المنطقيّ ال يقوم على مجQرّ د إثبQا ٍ
ملQزم لقQول ال يُنQاقش وال يكQون موضQوع
ت
ٍ
ث شا ٍ
بح ٍ
ف .ومن الممكن استعراض المنھج المنطقيّ الخاصّ بالرسQالة فQي الثQالوث المقQدّس مQن
خالل النقاط التالية :
ـ

يكوّ ن الجناس أو اللفظ المشترك ) (homonymeعقبQة رئيسQيّة وإشQكاالً مQردّه إلQى أ ّنQه مQن
الممكن الداللة على أشياء مختلفة باللفظ عينه  )) :مع أ ّننا وإن وافقنQاكم فQي مقQالتكم ،بQأنّ i
واحQQد ،فمQQا أبعQQد مQQا بQQين القQQولين ،فيمQQا تظ ّنQQون ونصQQف؛ والشQQاھد علQQى مQQا ذكQQرت ،مخالفQQة
صفتھم لوحدانيّته صفتنا إيّاه ((  ) .رر  ) ،( ٢٥راجع أي ً
ضا رر .( ٥١

ـ

يفترض المدخل الصQحيح فQي الجQدل مQن أھQل النظQر فحQص اللفQظ الQذي يثيQر اإلشQكال مQن
م لمعانيه  )) :لو قد سألناكم عن ذلك ،وأجبتمونا)) :
جميع جوانبه بغية الوصول إلى تصوّ ر تا ّ
نحو يوصف الواحد واح ًدا ((  ،فإذا أنبأتمونا بذلك ،علمنا أ ّنكم صادقون فيمQا ا ّدعيQتم
على كم ٍ
(( ) رر  ) ،( ٢٦راجع أي ً
ضا رر  ،٥١ورر ( ... ٦٨ ،٦٧
٣٦

ـ

ضرورة نبذ ما يقبّحه العقل وقبول ما يحسِّنه  )) :كيف تقبل عقولكم ھذه الصفة التي ُتفصِّل
ٰإلھكم من سائر خلقه ؟ وكيف زعمتم أ ّنه )) ليس كمثله شي ٌ
ء (( )) وال يصفه الواصفون (( ((
) رر  )) .( ٣٦أمّا وصفنا إيّاه واح ًدا في الجQوھر ،فالعتالئQه عQن جميQع خلقQه وبريَّتQه (( )
رر .( ٤٦

ـ

إدخال تصوّ ر لفظٍ معيَّ ◌َ ن في قال ٍ
ب قياسيّ شرطيّ ؛ نذكر ھنا قياسين على سبيل المثل :

) )) (١وإن كانQQت ) األسQQماء ( مQQن جQQوھره ،فQQذلك علQQى وجھQQين  :إ ّمQQا كاملQQة مQQن كامQQل ،وإ ّمQQا
أبعاض من كامل ،فأمّا األبعاض فال يجوز في صفة  iأل ّنه معلّى عن ذلك ،فإذا ال محالة
أ ّنھا كاملة من كامل (( ) رر .( ٦٩
عالم ،حكيم إ ّنه إ ّنما اش ُت َّقت له اشتقا ًقا ،واستوجبھا
) )) (٢فإن قلتم ،في ما وصفتموه به من حيٍّ ٍ ،
ّ
كما استوجب جميع ما سمّي به َمن أكمل فعلَه لھا ،فإذ قد يُوصف أنه قد كان وال خلق وال
بريَّة ح ّتى أتى على ذلك بالفعل ،ھكذا ،فلُيجز ًإذا أن يُقال :
قد كان  iوال حياة له وال علم وال حكمة
ح ّتى صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة،
وھذا مخالف من الكالم أن يكQون سQبحانه ًّ
خلQوا طرفQة عQين مQن حيQا ٍة وعلQم (( ) رر  ٥٧ـ
( ٥٨

ج ـ القض ّية الرئيس ّية
إنّ القضيّة الرئيسيّة التي تتناولھا )) الرسالة األولى في الثالوث المقدّس (( تتر ّكز حصQرً ا
على أنّ ال تناقض في اإلثبات )) أنّ  iيوصف مع وحدانيّته بالتثليث (( ) رر  ،( ٢٢وأنّ موافقة
الطرفين على )) أنّ  iھو واحد (( ھي شديدة النسبيّة ألنّ وصف فريق ھذه الوحدانيّة يخالف
٣٧

وصف الفريق اآلخر ) رر .( ٢٥
فحول ھذه القضيّة ،يبدأ التحاور بين أبي رائطه والفريQق اآلخQر الQذي ّ
يمثQل أھQل النظQر
والتف ُّكر عند المسQلمين ،وقQد أشQار إليQه كاتبنQا بقولQه  )) :إ ّنمQا ننQاجي ذوي العقQول واآلراء مQنكم،
الراسخين في العلم ،الداخلين األمور ،ال المسبّحين الذين إذا وردت عليھم مسألة غامضة بلطفٍ،
عجزوا عن اإلجابة فيھا ،ولم يكن لھم من جواب غير سبحان  ،iنعQم سQبحان  iح ّتQى تنصQرم
الدنيا وما دامت اآلخرة (( ) رر .( ٢٩
ك في أنّ فريق أھل النظر الذي يميِّزه أبو رائطه عن غيره ھو فريق أھل االعتزال
ال ش ّ
)(٨
أو َمن ّ
ً
يمثله ،وقد كان ھو المسيطر فكر ّيا بما يخصّ عقيدة المسلمين ،مع بداية القرن التاسQع .
ولنا ،إلى جانب ھذا الدليل ،دليالن يؤ ّكدان محاورة أبي رائطه المعتزلة  :فمعلوم تاريخ ًّيQا أنّ أبQا
رائطه أجاب عن سؤال طرحه عليه ثمامة المعتزليّ ) راجع الفصل األوّ ل ،القسم السQادس  :أبQو
رائطه المتكلّم ( .ولنا في عرض كاتبنا لقضيّة التوحيد والتثليث في ھذه الرسQالة ،دليQل ذو طQابع
فكريّ  :فالمعتزلQة كQانوا يقولQون بQأنّ  iھQو واحQد فQي العQدد ،وھQذا مQا يQورده أبQو رائطQه علQى
لسانھم أي ً
ضا ) رر  ،( ٣٤وكانوا يقولون على حّ Qد مQا أورده األشQعريّ فQي مق>االت اإلس>الم ّيين،
ٰ
والقاضQQي عبQQد الج ّبQQار فQQي المغن>>ي ف>>ي أب>>واب الع>>دل والتوحي>>د ،والجُ َّبQQائيّ بQQأنّ الصQQفات اإللھ ّيQة
قسمان  :صفات الذات وصفات الفعل ،وذلك بھدف نفي التشبيه عنه تعالى) . (٩وھذا األمر يذكره
أبو رائطه على لسQان محQاوره ) رر  .( ٦٣زد علQى ذلQك أنّ الوصQف الQذي يقدّمQه أبQو رائطQه،
بحسب قول أھل
ــــــــــــــــــ
) (٨راجع كتاب الملل والنحل للشھرستانيّ  ،طبعة القاھرة ،١٩٧٧ ،ص .٤٨
) (٩راجعDaniel GIMARET, La doctrine d'al-Ash'arī, Le Cerf, 1990, pp. 280-281.

٣٨

التيمن ،ھو قريب ج ًّدا من الوصف الذي كQان يعطيQه المعتزلQة لQه تعQالى ) رر  .( ١٦مQن ناحيQة
أخرى ،يناقش أبو رائطQه محQاوره فQي موضQوع تطبيQق مبQدأ القيQاس الكينQونيّ فQي قضQيّة إثبQات
التثليQQث ،وھQQو مبQQدأ يرفضQQه المحQQاور رف ً
ضQا أكيً Qدا .والمعلQQوم أنّ المعتزلQQة كQQانوا يرفضQQون مبQQدأ
القياس ھذا )  ( analogieلتأكيد نفي األشياء عن  ) iراجع رر .( ٨٣
الالھوتي
د ـ أھ ّم نقاط العرض
ّ
 ١ـ ھل  Yواحد في العـدد ،ف>ي الن>وع أم ف>ي الج>نس ؟ فQي المفھQوم األرسQطاطاليّ ،
الواحد ھو ما كان واح ًدا في العدد ،أو فQي النQوع ،أو فQي الجQنس ،أو بحسQب القيQاس ((  .ھQذا مQا
يسQQتند إليQQه أبQQو رائطQQه لتوضQQيح مفھQQوم الواحQQد فQQي بدايQQة مقالتQQه ،إذ إنّ القQQول بQQه بحسQQب ھQQذه
المقوالت يؤدّي إلى التشبيه ،وھذا يناقض إثبات الفريق اآلخر أنَّ )) ال شيء مثلQه ((  ،وال يجQوز
أن يQQدخل )) التبعQQيض (( و )) النقصQQان (( علQQى أيّ وصQQف  .qومQQن المعلQQوم أنّ أبQQا علQQيّ الجُ َّبQQائيّ
المعتزلQQيّ )  ( ٩١٥ +كQQان يقQQول بQQأنّ  iھQQو واحQQد فQQي العQQدد ) (١٠ويضQQيف أبQQو رائطQQه  )) :أ ّمQQا
وصفنا إيّاه واح ًدا في الجQوھر ،فالعتالئQه عQن جميQع خلقQه وبريَّتQه ((  ) ...رر  .( ٤٦والجQوھر
م ّتصل ،غير مفارق ) رر  ،( ٧٧واسم  iھو اسم الجوھر ،وھو اسم ال يخضع لما ھو للنوع ))
الQQذي يع ُّ Qم عQQد ًدا ش ّ Qتى ((  ،وبالتQQالي ال عالقQQة لھQQذا االسQQم ،مQQن بعيQQد أو قريQQب ،بمQQا ھQQو للخليقQQة
والمُحْ دَ ثين .أمّا في العدد فيوصف  iبأ ّنه ثالثQة )) ألنّ العQدد ال يعQدو أن تكQون أنواعQه نQوعين :
زوجً ا وفر ًدا .فقد دخل ھذان النوعQان فQي ھQذه الثلٰ Qـثة أقQانيم (( ) رر  .( ٤٧لكQن ھQذا الوصQف ال
يقوم له
))

ــــــــــــــــــ
) (١٠راجع Idem, p. 252.

٣٩

قائم في حال لم تكن ھذه الثل ٰـثة )) منه (( ) رر  ( ٦٧أي من الجQوھر  )) :فجQوھر الالھQوت ثالثQة
أقانيم ،وثل ٰـثة أقانيم جوھر الالھوت ،جوھر (( ) رر .( ٨٨
أمّا بما يخصّ العالقة بين الجوھر ) االسم العا ّم ( واألقانيم ) ذوات قائمة بذاتھا ( فإنّ أبا
رائطه يبدأ بالنظر في تحديد األسماء من ُم ْف َردَة مُرْ َسلَة ومضافة منسوبة .تقول الرسالة :
)) وأمّا ] األسماء [ المأسورة المنسوبة المضافة إلى غيرھا،
فكحيّ وعالم وحكيم.
ً
وإن كان  iلم يزل ح ّيا ،عال ًما،
فالحياة والعلم ًإذا أزليّة (( ) رر .( ٦٦
ثم يحدّد أبو رائطه عالقة الصفات بالجوھر :
)) فإذ كان ھكذا ،فال ب ّد من أن توصف :
إمّا مفترقة متباينة ال ا ّتصال لھا،
وإمّا م ّتصلة مأسورة ،ال تباين لھا،
وإمّا مأسورة مفترقة ،جمي ًعا م ًعا (( ) رر .( ٧٠
وبعد أن يثبت أنه محال أن تكون مفترقة أو م ّتصلة يتابع قائالً :
)) فإذ ھُدمت ھاتان الصفتان،
أعني التفريق وحده واال ّتصال وحده،
ك أنّ الصواب في الصفة الثالثة،
فال ش ّ
ّ
بأ ّنھا متصلة مفترقة جمي ًعا م ًعا (( ) رر .( ٧٣
ويحدّد أبو رائطه وجه االختالف ووجه اال ّتصال على الشكل التالي :
)) إ ّنما وصفنا أ ّنه م ّتفق في الجوھر ،مفارق في األقانيم،
وجوھره ھو أقانيمه وأقانيمه ھم جوھره،
٤٠

بمنزلة أضواء ثل ٰـثة في بي ٍ
ت واحد (( ) رر ( ٧٩
وبعد أن يشرح ھذه العالقة قياس ًّيا ،يصل أبو رائطه إلى النتيجة اآلتية :
)) مخالفة الجوھر األقنوم الواحد،
كمخالفة شي ٍء عا ّم ضمّه لبعض خواصّه،
أل ّنه خالفه بكثرة ضمّه ال بالجوھر (( ) رر ( ٨٩
ويثبت كاتبنا عقالن ًّيا عقيدة التثليث فيقول :
صيّته،
)) ك ُّل واح ٍد منھا يعرف بخا ّ
اآلب بأبويّته واالبن ببنوّ ته ،والروح بخروجه من اآلب (( ) رر .( ٩٢
)) وليس اختالف خواصّھا بالذي يصير جوھره مختل ًفا (( ) رر .( ٩٣
فا ّتفاق األقانيم ھو في وحدة ماھيّتھا ووجودھا ،أي إنَّ ما يجمع بينھا ھو جوھر الالھوت
في وحدانيّته .لكن ھذه األقانيم متميِّزة ،ألنّ لكّ Qل واحQد منھQا قوامًQا ثاب ًتQا ،وھQي مختلفQة الخQتالف
الخاصّة التي تحملھا .فاألقنوم ھو الخاصّ  ،لكن الجوھر يتميَّز بكثرة الض ّم.
 ٢ـ موضوع الصفات اإل ٰلھ ّية  :إنّ موضوع الصفات اإل ٰلھ ّية ھو مركزيّ في بحQث أبQي
رائطه عن ثالوثيّQة  .iفالصQفات تQد ّل علQى  iككQائن بذاتQه ،أو علQى طبيعتQه الخاصّQة ،أو أحQد
أفعاله .فبعض الصQفات ھQي دالّQة علQى أفعالQه ،مثQل صQفة الخQالق ،ـ وھQذه الصQفات ھQي صQفات
الفعل ـ أل ّنه لم يكن بالمستطاع أن يوصف  iخال ًقا قبQل أن يخلQق ،فQي حQين أنَّ الحيQاة والحكمQة
ھما صQفتان ذاتيّتQان ،ألنّ ھQاتين الصQفتين وغيرھمQا غيQر مQرتبطتين بفعQل معQيّن ،وألنّ ّ i
عQز
وج ّل كان دو ًما ح ًّيا حكي ًما .وإذا كان أبو رائطه يقول ھنا ما يقوله المعتزلة
٤١

واألشاعرة بين المسلمين ،فإنّ كاتبنا يضيف من جانبه قائالً :
)) وإن كانت أي ً
ضا من جوھره ،فذلك على وجھين،
إمّا كامل من كامل،
وإمّا أبعاض من كامل.
فأمّا األبعاض فال يجوز في صفة  iألنه معلـ ّى عن ذلك،
ً
فإذا ال محالة أ ّنھا كاملة من كامل ((  ) .رر  ٦٨ـ ( ٦٩
فموضQQوع الصQQفات يعيQQد أبQQا رائطQQه إلQQى ح ّيQQز موضQQوعه األساسQQيّ  ،الQQذي ھQQو الثQQالوث،
وخصو ً
صا عندما يثبت أنّ ھذه الصفات التي ھي كاملة من كاملQة ،ھQي إمّQا مفترقQة أو مأسQورة،
أو مفترقة مأسورة .فمن العبث والمحال القول إنّ الواحدة ھي متباينة عن األخرى تباي ًنا جذر ًّيا :
)) فھذا يعني أنّ التباين ھو في الجوھر اإل ٰلھيّ نفسQه وھQذا مQن غيQر المعقQول منطق ًّيQا أو كينون ًّيQا،
ألنّ االفتراق والتبيان ھما نقض الذات اإل ٰلھيّQة الواحQدة ((  .ومQن العبQث القQول أيضًQا إنّ الواحQدة
م ّتصلة باألخرى ا ّتصQاالً تا ًّمQا ومأسQورة بھQا ،ألنّ ھQذا يعنQي أ ّنھQا فقQدت ذاتيّتھQا وكمالھQا وجعلھQا
خاضعة لھا .فھذه )) صفة أبعاض وأجزاء ،ال صفة كامل (( ) رر .( ٧٢
فإذا كان من المستحيل إثبات االفتراق من ناحية واال ّتصال من ناحية أخرى ،فال ب ّد مQن
إثبات االفتراق واال ّتصال معا َ .فاال ّتصال يكون على مستوى الجوھر والتباين يكون على مستوى
األشخاص أو األقانيم.
)) ألنّ إ ّنمQQا وصQQفناه ) أي  ( iبا ّتصQQال فQQي الجQQوھر ،وتبQQاين فQQي األشQQخاص ،أي فQQي
األقانيم (( ) رر ( ٧٧
وأمام إنكQار المجQادل الQذي يقQول إنّ ھQذا النQوع مQن اإلثبQات يجعQل األقQانيم مختلفQة عQن
الجوھر ،يجيب أبو رائطه قائالً :
)) إ ّنما وصفنا أنه م ّتفق في الجوھر ،مفارق في األقانيم،
٤٢

وجوھره ھو أقانيمه ،وأقانيمه ھم جوھره،
بمنزلة أضواء ثل ٰـثة في بيت واحد (( ) رر .( ٧٩
فاالفتراق الذي تؤ ّكده الخواص ) األبويّة ،البنويّة واالنبثQاق ( ال يQد ُّل علQى اخQتالف بQين
أقنوم وآخر ،بل على إضافة أو نسبة أو عالقة أقنوم بآخر ،ولنا في ذلك مثل خQواصّ البشQر مQن
دون أن يكون ذلك دليالً على اختالف جوھرھم .وھنا يعود أبو رائطه إلى مQا كQان يؤ ّكQده اآلبQاء
الكبادو ّكيون حين عمدوا إلى البرھان على وجود الثالوث.
العقلي  :إنّ أبا رائطه يميِّز بشQكل واضQح بQين القيQاس والبرھQان
 ٣ـ القياس والبرھان
ّ
العقليّ  ،رغم أنّ التعQابير التQي يعتمQدھا لQم تكQن بعQد دقيقQة .فالقيQاس يفتQرض ،فQي نظQره ،تشQابھاً
جزئ ًّيا ،وھذا يعني أنّ ھناك عدّة نقاط اختالف بين طرفي القياس .وھذا يعني أي ً
ضا أنّ القياس أو
التمثيل ) (analogieيختلف تما ًما عن القيQاس االسQتدالليّ أو االسQتقرائيّ ) ،(syllogismeوأنّ
االختالف بين طرفي القياس ھو أھ ّم من التشابه ،مع األخذ بعين االعتبار نقاط التشابه والقربQى،
بما يخصّ تأكيد وجود الثالوث .وھذا ما يشير إليه يحيى بن عديّ عندما يقQول بشQأن التشQبيه )) :
ليس يلزم مَن أتى بمثال لشQيء مQن األشQياء ِّ
ممQثالً لQه مQن وجQه مQا ،أن يطالQب بQأن يكQون مثالQه
ّ
مشاب ًھا
للممثل به في جميع الوجوه ((). (١١
وھكذا يصبح البرھان القياسيّ ) التمثيليّ ( مجرّ د صورة شكليّة تسمح بفھم ناحيQة معيّنQة
من الحقيقة؛ لكن ھذا البرھان ال يصلح أن يكون أداة فاعلة الكتشاف الحقيقة.
إنّ أبا رائطه يستخدم القياس ) التمثيليّ ( ،ال لتكوين صورة عن الحقيقة التي ت ّم اكتشافھا
مسب ًقا ،لكن الستخدام ما ينتج من العمليّة التشبيھيّة كحجّ ة منطقيّة للداللQة علQى أنّ مقوالتQه بشQأن
الثالوث ھي
ــــــــــــــــــ
) (١١راجع Petits traités apologétiques, éd. Périer, pp. 39- 40.

٤٣

معقولة ومقبولة .فبعد أن أثبت في الرسالة عن الثالوث األقدس أنّ  iھو واحد بالطبيعQة وثالثQة
مQQن ناحيQQة األشQQخاص ،وبعQQد أن رفQQض التمييQQز الحقيقQQيّ بQQين الجQQوھر واألقQQانيم ،فھQQو يحQQاول،
بواسطة القياس التمثيليّ أن يعلّل موقفه وأن يشرحه شرحً ا مقنعًQا .ولكQنّ االعتمQاد ھنQا فقQط علQى
ھQQذا النQQوع مQQن القيQQاس ،يلقQQي ضQQو ًءا خاف ًتQا علQQى الموضQQوع مQQن دون تعليQQل أو برھQQان  )) :إ ّنمQQا
وصQQفنا أنQQه م ّتفQQق فQQي الجQQوھر ،مفQQارق فQQي األقQQانيم ،وجQQوھره ھQQو أقانيمQQه ھQQم جQQوھره ،بمنزلQQة
أضواء ثالثة في بيت واحد (( .
حQين إلQى آخQر ،موضQوع الشQمس ،ونورھQا
ومن التشابيه التي يلجأ إليھا أبو رائطه مQن
ٍ
وحرارتھا ،التي تؤلِّف بأكملھا شم ًسا واحدة .وھذا التشبيه يھQدف إلQى تبيQان أنّ وحQدة الشQمس ال
تنفي مبQدأ التعQابير بQين الشQمس والنQور والحQرارة .ويسQتخدم أبQو رائطQه أيضًQا تشQبيه المصQابيح
الثالثة في غرفة واحدة  :أليس ضياؤھا ضيا ًءا واح ًدا ،ومع ذلك لك ّل واحد منھQا ضQياؤه ،بمعنQى
أ ّنه إذا أخرجنا أحد المصابيح من الغرفة ،يخرج ضياؤه معه.
تصور الوحدان ّية والثالوث  :من المعلوم أنّ المسQيحيّين يقولQون بQأجمعھم إنّ عقيQدة
٤ـ
ّ
الثQQالوث األقQQدس ھQQي سQQرّ عميQQق ،ال تطولQQه قQQدرة العقQQل البشQQريّ  ،رغQQم إمكانيّاتQQه فQQي التصQQوُّ ر
واإلدراك .لكن إذا كان ھذا السرّ فوق طبيعQة اإلنسQان وإدراكQه ،فھQل ھQذا يعنQي أ ّنQه مQن المحQال
وغير منطقيّ ؟
إنّ الالھوتيّين المسيحيّين حاولوا منذ أقدم العصور التعبيQر ،بكQالم بشQريّ منطQوق ،عQن
سQQرّ الثQQالوث ،وقQQد قQQال بعضQQھم إ ّنQQه مQQن الممكQQن التعبيQQر عQQن وحدان ّيQQة  iوثالوثيّتQQه بطQQريقتين
مختلفتQQين  :األولQQى تقQQول بQQأنّ  iھQQو واحQQد بحسQQب الطبيعQQة ،والثانيQQة تقQQول بأ َّنQQه ثالثQQة بحسQQب
األشخاص أو األقانيم .فھو واحد في بنيته الدائمة ووجوده،
٤٤

ھQQو غيQQر المتنQQاھي ،الQQذي ال شQQبيه لQQه ،الحQQيّ القيّQQوم ،كموجQQود بذاتQQه .و iثالثQQة مQQن ناحيQQة
األشخاص واألقانيم ألنّ ذلك ھو العدد الكامل.
من خالل دراسة نصوص أبي رائطه ،يتبيّن لنا أنّ كاتبنا ال يقبل بھذا الرأي إذ يشير إلى
ً
مجموعQة
أنّ إثبات التمييز الحقيقيّ  ،في  ،iبين الطبيعة واألقانيم يقود حكمًQا إلQى جعQل الثQالوث
من أربعة آلھة وھQذا مرفQوض  )) :فاسQم  ،iلQه الحمQد ،اسQم جQوھر بQذوات األقQانيم الثالثQة ،بQال
زيادة وال نقصان .وھذه األقانيم جوھر واحد ،ال جواھر (( ) رر  .( ٣٠فأبو رائطه يرفض بھQذا
أن يكون ھناك نوع من التمييز الشكليّ أو الكينونيّ بQين األشQخاص والطبيعQة اإل ٰلھيّQة ،فيؤ ّكQد أنّ
الواحد ) الطبيعة ( ھو ) األشخاص الثالثة (.
وأق ّل ما يقال في ھذا الرأي إ ّنه يثير بعض اإلشكاالت ،وإ ّنه من غير المقبول منطق ًّيQا أن
يت ّم اإلدماج بين الطبيعة واألشخاص ،وأالّ يكون ھناك تمييز حقيقيّ بينھا .فاإليمان يُعلن أنّ ھناك
ً
تمييزا بين األشخاص بما يخصّ الخواصّ  ،وأنّ ھناك وحQدة بينھQا فQي الجQوھر أو الطبيعQة ،وأنّ
ھذه الطبيعة المشتركة التي ھي غير مر ّكبQة ،ھQي مطابقQة لكلّيّQة كQائن األقنQوم الواحQد .ولكQن أبQا
رائطه يؤ ِّكد التماھي بين األشخاص والطبيعة ،بھدف تأكيد وحدانيّة  iمن ناحية ،وعQدم أسQبقيّة
الطبيعة على األشخاص أو األقانيم؛ فعبارة )) الواحد ھو الثالثة بال امتQراء ،والثالثQة ھQي الواحQد
ك (( كما يقول أبو رائطه في ھQذه الصQيغة ،تؤ ِّكQد الوحدانيّQة ولك ّنھQا ال تأخQذ بعQين االعتبQار
بال ش ّ
ً
قضيّة الخواصّ ) األبوّ ة والبنوّ ة واالنبثاق ( التي يعالجھا الحقا.
في الرسالة حول الثالوث األقدس ،يتوجّ ه أبو رائطه إلى غيQر المسQيحيّين الQذين يريQدون
شرحً ا مقن ًعا لسرّ الثQالوث .فالغايQة الرئيسQة مQن العQرض الالھQوتيّ  ،فQي إطQاره المنطقQيّ الجQدليّ
وكذلك في
٤٥

محتواه ،ھي تأكيد )) أنّ  iال يخلQو طرفQة عQين وال لمحQة بصQر مQن أن تكQون منQه وفيQه الحيQاة
والعلم صفتان أزليّتان كاملتان (( .
)) كاملين من كاملين (( وھو بذلك يعني االبن والروح القدس .وھل ھQذان األقنومQان ھمQا
على افتراق أو على ا ّتصال بالجوھر ؟ فإذا قيل إنّ األقانيم ھي مفترقة غير م ّتصلة ،فقQد وُ صِ Qف
 iبالمحQQدود وكQQان جQQوھر الواحQQد مختل ًف Qا عQQن اآلخQQر ) رر  .( ٧١وإذا قيQQل إنّ األقQQانيم ھQQي ))
مأسورة ،م ّتصلة ،غير متباينة (( فھذا يعني أ ّنھا ليست كاملة بQذاتيّتھا .والجQواب الصQحيح ھQو أن
تكون مفترقة وم ّتصلة في آن م ًعا ،واال ّتصال يكون علQى مسQتوى الجQوھر والتبQاين يكQون )) فQي
األشخاص ،أي األقانيم (( ) رر  .( ٧٧وھنا ينبري أبو رائطه لتقديم مثل السُرُ ج الثالثة التي تنير
البيت الواحد بضوء واحد .فك ّل سراج ھQو قQائم بذاتQه وثابQت بعينQه وھQذا مQا يؤ ِّكQد اختالفھQا ،فQي
حين أ ّنھا ھي ُكلُّھا مصدر الضوء الواحد.
والواقع أنّ أبQا رائطQه يختصQر مقولتQه )) فQي االفتQراق واال ّتصQال علQى حّ Qد سQواء (( فQي
العبQQارة التاليQQة  )) :فجQQوھر الالھQQوت ثالثQQة أقQQانيم ،وثالثQQة أقQQانيم جQQوھر الالھQQوت ،جQQوھر (( .
فالجوھر يخالف األقنوم فقط ألنّ وظيفته ھي ض ّم الكثرة في وقت تختلQف األقQانيم عQن الجQوھر،
ص ّياتھا :
صھا أو خا ّ
ال بالجوھر بل بخوا ّ
صيّته التي بھQا يخQالف اآلخQر،
)) فأمّا إذ قد صار ك ُّل واحد منھا أقنو ًما كامالً ،معتقالً بخا ّ
لم يلزم كّ Qل واحQد منھQا بصQفة اآلخQر فQي الخاصّQيّة ،بQل كّ Qل واحQد منھQا يُعQرف بخاصّQيّته ،اآلب
بأبويّته ،واالبن ببنوّ ته والروح بخروجه من اآلب (( ) رر .( ٩٢
والواضQQح عنQQد أبQQي رائطQQه أن التبQQاين بQQين األقQQانيم يعQQود إلQQى أنَّ كّ Qل واحQQد منھQQا يعتقQQل
صيّة اآلخر ،وأنّ ھذا التباين ال ينعكس بشيء على مستوى الجوھر
صيّته التي تختلف عن خا ّ
بخا ّ
أو الطبيعة .فالجوھر
٤٦

اإل ٰلھيّ ھو شبيه بالجوھر البشريّ  )) ،اإلنسان العا ّم (( ) رر  ،( ٨٩واألقانيم ،باختالف خواصّھا،
ھي شبيھة بآدم وحوّ اء وھابيل الذين يمتلكون صفات مغايرة )) ،ألنّ آدم والد ال ولد ،وھابيل ولQد
ال والد ،وحQوّ ى خارجQة مQن آدم وال والQد وال ولQد (( ) رر  .( ٩٣إالّ أنّ القيQاس الثنQائيّ ھQذا ،أو
ً
محدودا ويعني ما يعنيه )) بقدر ما يمكن المحسوس المبصر أن يكون سرّ اً كما ليس
التشبيه ،يبقى
بمحسQQوس وال مُبصQQر (( ) رر  .( ٩٥وھQQل يعنQQي ھQQذا أنّ األقQQانيم ھQQي آلھQQة ثالثQQة ؟ يجيQQب أبQQو
رائطQQه عQQن ھQQذا السQQؤال أن آدم وحQQوّ اء وھابيQQل يُوصQQفون أناس Qا ً ثالثQQة ،إالّ أنّ األقQQانيم ال تس Qمّى
كذلك ،آلھة ثالثQة ،ألنّ اإلنسQان يلحقQه القِQدَم واالخQتالف فQي القQوّ ة والھمّQة والتغيُّQر ،فQي حQين أنّ
األقانيم ھي م ّتفقة في جميع أمورھا .ويضيف أبو رائطه )) أنّ الجوھر ،اإلنسQان العQا ّم أو الQذھب
أو غيره ھم جواھر عامّة وظيفتھا )) كثرة الض ّم (( ) رر  ،( ١٧٠أي إ َّنھا المدلول الذي ينضQوي
ِّ
ّ
يستحق أن يُسمّى به ك ّل أقنوم )) أل ّنه ليس بمخالف في
إليه
المتجزئ ،في حين أنّ الجوھر اإل ٰلھيّ
ذاته ذات غيره من األقانيم (( ) رر  ( ١٦٩وأنّ الخاصيّة ھي المعبِّرة عن قوام ك ِّل واحد وليست
علّة تباين واختالف.

الخالصة  :نحو تعبير جديد
إنَّ الھQQدف م ّمQQا تقQدّم لQQيس فQQي إبQQراز صQQورة متكاملQQة األطQQراف عQQن إشQQكاليَّة الفيلسQQوف
والمنطقيّ ) (١٢حبيب خدمة أبي رائطه التكريتQيّ فQي الثQالوث األقQدس ،بQل بQاألولى معالجQة نقطQة
مركزيّة في ُسلَّم األولويّات التي تھمّنا اليوم ،أعني قضيّة عالقة اإليمان بالثقافة أو
ــــــــــــــــــ
) (١٢ھذان اللقبان ھما من ديونيسيوس التلمحريّ  ،راجع األب كميل حشيمه /لويس شيخو  :علم>اء النص>ران ّية
في اإلسالم ،جونيه ـ روما ،١٩٨٣ ،ص .٦٥

٤٧

َ
المخاطQب .ولQدينا فQي نصQوص
التعبير عن معطيات إيماننا األساسيّة بلغة تكون األقرب من فھم
أبQQي رائطQQه التكريتQQيّ وفQQي مختلQQف النصQQوص الكالم ّيQQة المسQQيحيّة التQQي تلتQQه ،محQQاوالت ج ّد ّيQQة
وجريئة للقيام بھذه المھمّQة .وأوجQز فQي العنQاوين التاليQة أھّ Qم األفكQار التQي وردت فQي الدراسQة :
أھ ّم ّيQQة الكQQالم ،وإشQQكاليّة أبQQي رائطQQه التقليد ّيQQة فQQي الثQQالوث المق Qدّس ،ومحاولQQة التعبيQQر عQQن ھQQذه
اإلشكاليّة بشكل معاصر ،وأخيراً نتيجة الجھد الكالميّ الخاصّ بأبي رائطه.
أ ـ أھ ّم ّية الكالم
ك في أنّ بنية الكالم التقليديَّة قد تبدّلت بتب ُّدل المتغيّرات الثقافيّة والسياسيّة والدينيّQة،
ال ش ّ
بالرغم من أنّ الخطاب الجدليّ ال زال يالقي رواجً Qا إلQى حٍّ Qد مQا .إالّ أنَّ مQا كQان يشQدّد عليQه أبQو
رائطه في بداية الرسالة فQي الثQالوث المقQدّس مQا زال حيّQا ً  :ال كQالم بQدون الحفQاظ علQى الكلمQة،
على استقالليّتھا وحرمتھا .فھناك قاعدة مشتركة للتحاور بين فريقين لكQي يQأتي التنQاظر متوازنQا ً
ً
عميقا ً .فالكالم ،نھجا ً
وممارسة ،ھو قدرة العقل لدى الفريقين على التعبير عن مكنونه ومقوّ ماته.
فعندما يقول أبو رائطه لخصمه  )) :نحن وأنتم في الكالم سواء (( ) رر  ،( ٢٠فإ ّنما يشير بمنطق
واضح صريح ،ال إلى النھج وحسب ،بل إلى المَملَكة التي يمتلكھا ك ّل إنسان ،إلى القوّ ة العقالنيّة
كوسيط فعّال وعمليّ  .ويغلب ھنا الطابع اإلنسانيّ البحث على أبي رائطه فيتQابع مخاطبQا ً الفريQق
اآلخر  )) :أيّھا القوم إ ّنما دعاءنا إلى محاورتكم ) (...رجاء أن تنصفونا في الكالم وتفاصلونا منه
مفاصلة اإلخوة المشتركين في بضاعة توارثوھا عن أبيھم ،وكلّھم فيھا مشQتركون لQيس لبعضQھم
فيھا شيء دون بعض ((  .فـ )) المخالفة في الملّة (( أو فQي الQرأي )رر  ،(٣١ليسQت حجّ Qة تقضQي
برفض التحاور ،بل ھي فرصة لكي يتعمّق الواحد في إيمانه وفي التعرّ ف إلQى مQا يشّ Qكل أسQاس
كيانه
٤٨

ووجوده .فالنھج الكالميّ له في ھذا المجال إيجابيّاته  :إ ّنه يرفض الجدل العقيم أو اإللزام المطلق
ويتم ّسQQك بقواعQQد الجQQدل الصQQحيح التQQي تفتQQرض البحQQث والنظQQر فQQي قض Qيّة مQQا ،وكQQذلك الجھQQد
الرصين والوقت الضروريّ لكي ينتقل الجانبان من االفتراض والظنّ  ،على عموميّتھما ،إلى مQا
ھو ثابت وأكيد ،ومن حيِّز التجانس إلى المعرفة الواضحة ) راجع رر  ٢٥ـ .( ٢٦
ب ـ إشكال ّية أبي رائطه )) في الثالوث المقدّ س

((

إنّ رسالة أبي رائطه في الثالوث المقدّس ،على قصرھا ،لھا أھ ّميّتھا المميَّزة في معالجة
قضيّة تقليديّة بين المسيحيّين والمسلمين ،وتقع على ملتقى طر َفيْ أو عالَميْ نفوذ لك ّل واحد منھما
ا ّتساقه وغناه .فالبعد المسيحيّ السريانيّ  ،المشبع الھوت ّيا ً من التراث الثقافيّ اليونانيّ  ،يلتقQي ،فQي
أواخر القرن السابع أو مطلع الثامن ،ببعد آخر ھو قيد التكوّ ن ثقاف ّيا ً وإنسان ّياً ،أعني البعد العربيّ
واع ومتعمِّQد ،وبQذلك تكQون مسQاھمته
اإلسالميّ  .وھذان البعدان يجتمعان عند أبQي رائطQه بشQكل ٍ
الكالميّة أنموذج الكالم المسيحيّ الذي سيأتي الحقا ً.
فQأبو رائطQه ال يرمQQي إلQى إثبQات منطق ّيQQة الوحدانيّQة والثQالوث فQQي  iوحسQب ،بQل يريQQد
أيضا ً أن يبيِّن أنّ ال معنى للوحدانيّة المجرّدة البعيدة عن الغيريّة ) رر  ١٢٦ـ  .( ١٢٨ويأتي أبو
رائطQQه ببراھينQQه وببنيQQة سQQياق كالمQQه مQQن معرفتQQه التQQراث العربQQيّ اإلسQQالميّ مQQن ناحيQQة ،ومQQن
التصQوّ ر المسQQيحيّ المتQQداول آنQQذاك والQQذي يعتمQQد ،أكثQQر مQQا يعتمQQد ،علQQى إثباتQQات األقمQQار اآلراء
الثالثQQة وعلQQى رأسQQھم باسQQيليوس القيصQQريّ مQQن ناحيQQة أخQQرى .ومQQن الممكQQن إبQQراز التالقQQي فQQي
إشكاليّة أبي رائطه في العناصر التالية :
١

ـ يحدّد أبو رائطه  iبأ ّنه واحد في الجوھر )) يع ّم أشخاصا ً ش ّتى

٤٩

((

) رر  ( ٤٣نظراً لكماله وھو ،فQي العQدد أي فQي األقQانيم ،ثالثQة ) رر  )) : ( ٤٥أمّQا وصQفنا
ً
واحQدا فQي الجQوھر فالعتالئQه عQن جميQQع خلقQه وبريَّتQه ،محسوسQة كانQت أم معقولQة ،لQQم
إيّQاه
يشبھه شيء ،ولم يختلط به غيره ،بسيط غير كثيف ،روحانيّ ،غير جسمانيّ  ،يأتي على ك ّل
بقرب جوھره ،من غير امتزاج واختالط ((  .أمّا في العدد فھو ثالثة )) أل ّنه عا ّم لجميع أنواع
العدد .ألنّ العدد ال يعدو أن تكون أنواعه نوعين  :زوجا ً وفرداً .فقد دخل ھذان النوعان فQي
ھذه الثالثة أقانيم (( ) رر  ٤٦ـ .( ٤٧
ھQQذا التصQQوّ ر الخQQاصّ بQQأبي رائطQQه يقQQوم علQQى المقQQوالت المنطق ّيQQة التقليد ّيQQة التQQي كQQان
يتداولھا المناطقة والمتكلّمون في ذلQك الوقQت ،وھQذا مQا أشQرنا إليQه سQابقا ً وإلQى طQرق اسQتعمالھا
ونتائجھا .لكن ما يلفت النظر في ما يقوله أبو رائطه ھو تشQديده علQى نقطQة أساسQيّة ي ّتفQق عليھQا
مع محاوره ،أال وھي العجز عن وصف  iبما يمكن أن يوقع في التشبيه بالخالئق .فحين يقQول
أبو رائطه  )) :لم يشبھه شيء ((  ،يؤ ّكد المحاور من جانبه  )) :ليس كمثلQه شQيء (( و )) ال يصQفه
الواصQQفون ((  .فعلQQى المQQتكلّم أن يعمQQل علQQى وصQQف  ( épinoia ) iبشQQكل ال يقQQع معQQه فQQي
اإلدراك ،وھو على ح ّد قول المتكلّمين المسلمين )) ،اإلحاطة بمQا ھQو محQدود ((  .أمّQا العجQز عQن
الوصف ) طريق النفي أو السلب ( فھQو مسQألة تناولھQا اآلبQاء حQين بيّنQوا أنّ اإلنسQان غيQر قQادر
على التعبير عن جوھر  iإالّ بصورة رمزيّة.
 ٢ـ Qتتم َّيQQز إشQQكاليّة أبQQي رائطQQه فQQي عرضQQه قضQيَّة التثليQQث مQQن خQQالل قضQيّة تخQQصّ المحQQاور
اآلخر ،وھي قضيّة األسماء والصفات بالذات اإل ٰلھ ّية ،وقد كانت ھذه المشكلة قضيّة محوريّة
لدى أھل االعتزال وغيQرھم منQذ نھايQة القQرن السQابع .فQي منظQور أبQي رائطQه ،مQن الممكQن
طرح قضيّة التثليث من ھذه الزاوية  :ھل األسماء
٥٠

والصفات ھي أسـماء مفردة أم منسوبة ؟ ھQي منسQوبة مضQـافة ،ليسQت )) غيQره (( بQل ھQي
منه (( دون أن تكـون )) فعالً (( منـه بل من جوھـره ،كاملة من كامل .وختامـًا ھي )) مأسورة
مفترقة ،جمي ًعا م ًعا (( ) رر  )) : ( ٧٠إ ّنما وصفنا أ ّنه م ّتفق في الجQوھر ،مفQارق فQي األقQانيم
وأقانيمه ھم جوھره (( ) رر .( ٧٩

))

إنّ أبQQا رائطQQه ينطلQQق ھنQQا مQQن مشQQكلة تخQQصّ ظQQاھرً ا الكQQالم اإلسQQالميّ فQQي محاولتQQه
استكشاف  iفي صفاته كحيّ وحكيم وعالم .والح ّل الكالميّ اإلسQالميّ كQان فQي القQول بQأنّ ھQذه
الصفات ليست إالّ تعبيرً ا إثبات ًّيا عن الجوھر ،وبأنّ ھذه الصفات تد ّل على عظمة الذات وجاللھا.
لكنّ أبا رائطه يجد في ھذه القضيّة صدىً لقضيّة الوحدانيَّة والتثليث ،وقد حاول الكالم المسQيحيّ
أن يعالجھا وأن يجد لھا الحلول حين وجدت المجامع المسكونيّة نفسھا أمام التحدّي الكبير وكذلك
الالھوت ّيQQون األوائQQل  :ال يكفQQي أن نQQتكلّم بشQQكل سQQلبيّ علQQى السQQرّ  ،بQQل ھنQQاك طريQQق ثانيQQة علQQى
المؤمن أن يستكشف معالمھا أال وھي طريق اإلثبات من دون الوقوع في التشبيه.
في ھذا المجال ،يستنبط أبو رائطه المقوّ مات األساسيّة لجوابه عن سؤال المسQلمين ،مQن
التقليد الالھوتيّ المسكونيّ  .فمن المعروف أنّ ترجمات سريانيّة ألعمال آبQاء بيزنطيQه ،وخاصّQة
باسيليوس القيصريّ ) الـ  Contre-Eunomeمثالً ( كانت متداولة في القرن السQادس مQيالديّ .
لكQQن مQQن الصQQعب بمكQQان أن نعQQرض مسQQاھمتھم فQQي عقيQQدة )) الوحدانيّQQة والثQQالوث (( بإسQQھاب
وباألخصّ تصوّ ر باسيليوس القيصريّ المبدع ،لك ّننا نلفت النظر إلQى المحQور الQذي تتر ّكQز عليQه
اإلشكاليّة  :فمقولة االفتراق واال ّتصال م ًعا ھي مQن غريغوريQوس النيصQيّ واإلطQالق واإلضQافة
ھما من وضع باسيلوس
٥١

القيصQQريّ كمQQا يثبQQت مؤرِّ خQQو الفكQQر الالھQQوتيّ المسQQيحيّ  .فمQQن المعلQQوم أنّ الخطQQاب الالھQQوتيّ
الكبادوكيّ انطلق من تأكيد ألوھيّة الروح ثّ Qم تطQوّ ر إلQى تصQوّ ر ثQالوثيّ عQا ّم  :فالتمQايز المعنQويّ
بين  iواألقانيم يرتبط قياس ًّيا بالتمايز المعنويّ بQين الشQيء العQا ّم وخواصّQه .فالخاصّQة بإشQارتھا
إلى )) القوام والثبات بالذات (( واالختصاص ،تفترق عن الجوھر الQذي لديQه القQدرة علQى )) كثQرة
صQQة مضQQافة إلQQى اآلخQQرين إضQQافة جوھر ّيQQة طباع ّيQQة .وجQQدير بالQQذكر أنّ
الض ّ Qم ((  .لكQQن ك ّ Qل خا ّ
باسيليوس القيصريّ ھو أوّ ل َمن قام بعمليّة التمايز ھذه ليطبّقھا على إشكاليّة الوحدانيّة والثالوث.
أ ّمـا أبQو رائطQه فإ ّنQه يعبِّQر عQن ھQذا التصQوّ ر باالسQتنتاج التQـالي :فأمّQـا األقQانيم فھQي )) م ّتفقQة فQي
ماھيّتھا ووجودھا ومتميّزة لميزة قQوام ذات كّ Qل واحQد منھQا ) (...ومختلفQة الخQتالف خاصّQة كّ Qل
صQQھا ،ألنّ الخQQواصّ دالQQـّة علQQى
واحQQد منھQQا مQQن غيQQر أن يكQQون جوھرھQQا مختل ًفQQا الخQQتالف خوا ّ
صفات إضافة أقنوم إلى أقنوم ال على ذوات المضافة كQاختالف خQواصّ آدم وحQوّ ى وھابيQل (( )
رر  ١٣٢ـ .( ١٣٣
ج ـ التعبير عن العقيدة في إشكال ّية عرب ّية
نعرف أنّ تحديد الخواصّ ھـو من وضع باسيليوس القيصريّ ) Contre-Eunome II,
 ، (١٣)(28في ما يخصّ األبويّQة والبنويّQة ،ومQن وضQع غريغوريQوس النيزيQانزيّ فQي مQا يخQصّ
الخروج الخاصّ بالروح القدس .أمّا أبو رائطه ،فھQو يتحّ Qدث عQن الخQواصّ ـ األقQانيم مQن خQالل
قالQب قريQب مQن فھQQم الخصQم حQين يقQQول  )) :فإ ّنQا مخبQروكم أنّ الQذي دعانQQا إلQى أن نصQفه بھQـذه
ً
الصفة ـ أي الثل ٰـثة أقانيم ـ ھو وجود األقانيم أنفسھا ،أل ّنھـا لم تQزل ثلٰ Qـثة ،جQوھرً ا
واحQدا ،كمQا أنّ
 iذو
ــــــــــــــــــ
)Cf. B. Sesboué, Contre- Eunome, in Coll. Sources chrétiennes, présentation et (١٣
) traduction ( T I et II

٥٢

علم وروح ،وعلم  iوروحه دائمان قائمان ،لم يزاال ،أل ّنQه ال يجQوز فQي صQفة  iلQه الحمQد أن
يكون موصو ًفا في أزليّته بال علم وروح ((  .والواضح أنّ أبQا رائطQه يريQد مQرّ ة أخQرى ،وبشQكل
متعمِّد ،أن يبقى على ا ّتصال بالذھنيَّة المقابلة لQه  :فھQو يتحQدّث عQن الصQفات واألسQماء ،ثّ Qم عQن
الخواصّ  ،وبعد ذلQك عQن األقQانيم ـ األشQخاص ،ويعQود إلQى الصQفات واألسQماء أي إلQى )) ميQدان
مشQQترك (( بينQQه وبQQين مخاطبيQQه .ويتحاشQQى أبQQو رائطQQه الحQQديث عQQن ثالثQQة أسQQماء ،مكتف ًيQQا بQQالعلم
والروح ،ألنَّ ھذه كاملة من كامل وھو  iوتشاركه في جوھريّته.
د ـ االستنتاج
ك فQQي أنّ أبQQا رائطQQه الQQذي كتQQب منQQذ ألQQف سQQنة ون ّيQQف ھQQو معاصQQر لنQQا لجھQQة الن ّيQQة
ال شّ Q
والتوجّ ه العمليّ في العناية بذھنيّة الخصم ومعرفة تراثQه وثقافتQه .لكQنّ أبQا رائطQه ال يضQع نفسQه
خارج إطار ثقافة المخاطب  :فھو وإن اعتمد على ثقافة مسكونيّة ،ينطلق بشكل طبيعيّ من إطار
ثقافيّ جديد ،صار إطاره الخاصّ  ،وذلك خدمة للكلمة وإليمانه .فأبو رائطQه المQتكلّم ھQو صQاحب
معاناة قبل أيّ شيء  :فھو أبعد من أ ّنQه ال يخQاف الغQوص فQي ثقافQة اآلخQرين وفQي التوجّ Qه إلQيھم
واإلفادة من مقوالتھم ألنّ ذلك ھو الطريق األصلح لكي تكون الكلمة ھي المنتصرة.
٥٣
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الفصل الرابع

نص )) الرسالة األولى في الثالوث المقدَّس
ّ

((

مقدّمة النص المح َّقق
إنّ الرسالة في الثالوث المقدّس ھي ،في تاريخ التراث العربيّ المسيحيّ  ،من النصQوص
التقليديّة التي تركت أثرً ا في ما ُكتب الح ًقا في الھQوت الثQالوث .وألن نQصّ أبQي رائطQه ھQو مQن
النصوص األساسيّة ،وبما أنّ نشرة جورج غراف غير متو ِّفرة للقQارئ وح ّتQى للباحQث ،وبمQا أنّ
ھذه النشرة ھي صعبة القراءة وبالتالي قليلة الفائدة ،فقد ارتأينا إعادة تحقيقھا ونشQرھا بعQد أن تّ Qم
إنجاز األمور التالية :
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

قراءة مخطـوط المكتـبة الوطنيّة في باريس قـراءة متمعِّنة مدقـ ِّقة ،باريس عربيّ P ) ،١٦٩
.(51 ro – P 63 vo
قـراءة مخطـوط مكتـبة حلب قـراءة متمعِّنة مدقـَّقة ،سباط  ١٠٠١يعقـوبيّ S 85 ro – S ) ،
.(104 ro
مقارنة نصَّي حلب وباريس بنشرة غراف.
إثبات الفروقات بين مخطوطتي باريس وحلب ونشرة غراف في أسQفل الQنصّ المنشQور فQي
ھذا الكتاب.
Qل
تقسQQيم نQQصّ الرسQQالة والمقطQQع المسQQتخرج مQQن )) رسQQالة الQQدفاع عQQن النصQQرانيّة (( إلQQى جمٍ Q
منطقيّة لتسھيل القراءة.
إدخال بعض العناوين الفرعيّة ضمن قوسين ] [.
اإلشارة في الھامش إلى صفحات المخطوطتين ونشرة غراف.
ثبت المراجع الكتابيّة والقرآنيّة.
٥٩

الرسالة األولى) (١في الثالوث المق ّدس
] أ ـ المقدّ مة [
] ) (١ديباجة المؤلِّف [
ألھمنا  iوإيّاك الصواب
١
)(٢
وأيّدنا بتأييده المُعتلي على ك ّل تأييد
وجعلنا وإيّاك ممَّن يلتمس ح ّقه ونوره،
٢
وينقاد بضياء سرجه العلميّة
ويتبع مصابيحه النيِّرة المرشدة
ل َمن استنار بھا إلى إدراك حقائق األمور
مواظبين عليھا ،متمسّكين بفرائضه
٣
ّ
الزمين لشرائعه ،متحزبين لسننه
آخذين بكالمه ،فرحين بدينه
)(٣
رافضين ل َمن خالفه ،مجتنبين ل َمن أسخطه
)(٥
َّ
مصدقين باq
جاحدين الكفر والطاغوت )، (٤
وبما جاء من عنده
فإ ّنه وليُّ ك ّل نعمة ومُنتھى ك ّل رغبة.
٤

] ) (٢سبب تأليف ھذا الكتاب [
٥
أمّا بعد ،فإ َّنك سألتَ أن أكتب إليك كتابًا
ــــــــــــــــــ
) (١األولة PG
) (٢المعلى S
) (٣مجتنبين SG
) (٤الطاغوة  Sمحبتين P
) (٥باS q

٦٠

أُوضِ ُح لك فيه ما أُش ِك َل عليك من أقاويل األمم
وادّعائھم الصواب لما في أيديھم
والسيّما قول * أھل ال َت ْيمَن

S 822

ووصفھم فضل دينھم وشرفه واعتالئه ) (٦على سائر األديان
ّ
الحق ومحبّتھم
 ٦وأَن أشرح لك من ذلك إقرار أھل
وما أتوا به من الحكمة والبرھان،
وأنھي ذلك بھيئة ) (٧المسائل والمجاوبة.
] ) (٣تردّ د أبي رائطه في تأليف الكتاب وأسباب التردّد [
 ٧فلقد سألت من ذلك أمرً ا فيه بعض العسر والصعوبة
ال يعين عليه * إالّ  iله المجد دائمًا
وذلك لخِالل ) (٨أنا آ ٍ
ت على ذكرھا إن شاء i
 ٨فأو ُّل ذلك ،أنّ مَن كان في مثل حالي
)(١٠
الكالم
ممَّن قد غلب عليه الغيّ ) (٩وبروز
وقلـ ّة) (١١االستمال له والحضور ألھله
* فال شيء أولى من الكفّ ) (١٢عمّا ال طاقة له به ،وال نھوض.
ؤن ) (١٣وال َكلَفِ في أمر معاشه
 ٩ث َّم َمن قد لحقه من ال َم ِ
ــــــــــــــــــ
) (٦واعاليه S
) (٧بھية PSG
) (٨بخالل SG
) (٩أبعى P
) (١٠وبروز P
) (١١وقلت S
) (١٢الك ّل S
) (١٣المؤن PSG

٦١

G2

P 521

)(١٤

الدنياويّ
ما ال سبيل معه إلى إشخاص رويّته
وإرسال أشراط ذھنه في البغية
ليحترس بجھده من الخطأ والغلط.
وأمّا الثالثة ]فـ[ ھي التي ) (١٦تفسخ الشھوة
وتردع عن التكلّف بشيء من ھذه األمور
الواضعة الزمام والرباط على شفتيّ .
)) حذاري لسفه سفيھھم *
وشغب أھل الباطل منھم ،وتطاولھم وافتخارھم
وإعجابھم بما أوتوا من القدرة والسلطان
فال يأمن مخالطھم أن يورّ طوه فيما ال خالص له منه وال منجى
إالّ بعون  iوعصمته (( .
فقد التبس عليّ ذھني وانتشرت أركان حيلي،
وتِھت المذھب وتحي ُ
ّرت
وصرت مؤامر نفسي التقدّم على ذلك،
والتخوّ ف ممّا ذكرت ) (١٧أو أُھمله.
فذلك أش ّد وأعظم لتخوّ في ولتھيّبي
ممّا يلزمني من العيب وال ُّشنعة.
)(١٥

١٠
S 861

١١

١٢

] ) (٤استجابة أبي رائطه لسائله ،وأسباب االستجابة [
ً
 ١٣وأل ّني ضعيف ،وخ ُ
مخافة على نفسي في العاجل وكتمQت الحQقّ
ِفت ) (١٨الكالم
ولم أُعلِنه بجُھدي ،ولزمتني الحُجّ ة في تصنيفي
ــــــــــــــــــ
) (١٤الدنياى PSG
) (١٥روية  PSرأيه G propose
) (١٦التي ھي  PSالتي ھي G propose
) (١٧ذكرة S
) (١٨وحفت P

٦٢

ذلك ،وق َّل ) (١٩تف ُّقدي لما ذكره سيِّدنا المسيح ،ج ّل ثناؤه
في وصيّته شيعته في كتابه
وتقويته إيّاھم حيث قال :
)) ال تھابوا ممَّن كان على قتل الجسد قادرً ا
فإ ّنھم لم يقدروا على قتل النفس.
بل ھابوا واحذروا
)(٢٠
النفس والجسد
َمن كان على إنزال
في نار جھ َّنم قادرً ا * ،حيث ال خمود لنارھا
وال انصرام لعذابھا (( ) (٢١وقوله في اإلنجيل * أيضًا
)(٢٢
)) َمن سألك فاعطه
والطالب منك ال تمنعه (( )، (٢٣
وھذه وأشباھھا ممّا لم أذكر في ھذا الكتاب
 ١٤ولتو ُّكلي وإلجائي نفسي إلى الذي قال :
)) * ال تھتمّوا ما الذي تقولون
)(٢٥
،
فقط)ُ (٢٤تعطون عند الحاجة ما إيّاه تنطقون
َّ
وط ُ
ئت نفسي على قضاء) (٢٦حاجتك
واالجتھاد في إعالن وإيضاح
ما ا ُّدعي على الفريقين من أمر دينھما
ليكون مُلزمًا لك ّل ذي ٍّ
وباطل باطله.
حق ح َّقه
ٍ
ــــــــــــــــــ
) (١٩وقلت  ،Pوقلّة  ،Sوق َّل G propose
) (٢٠إيراط P
) (٢١لو ١٤ / ١٢
) (٢٢فاعطيه S
) (٢٣م ّتى ٤٢ / ٥
) (٢٤فقد PG
) (٢٥م ّتى ١٩ / ١٠
) (٢٦قضى  PSقضاء G propose

٦٣

G3
S 862
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األول  :النظر في قض ّية التوحيد والتثليث [
] الفصل ّ
] ) (١مقولة الخصم [
 ١٦وأوّ ل ذلك من ھاھنا.
ّ
قال أھل ال َت ْي َمن إنّ الحجّ ة في أيدينا ،والبرھان في قولنا ،ألنكم رافقتمونQا
وشھدتم على ما في أيدينا بأ ّنه ّ
حق ،من حيث لم ُتنكروا علينا وصفنا .أنّ
 iواحد،
لم يزل وال يزال ،حيُّ  ،عال ٌم ،بصير ،سميعٌ
ال شريك له في جوھريّته وال في ملكه
وھو األوّ ل واآلخر
ُ
خالق ما يرى وما ال يرى
غنيٌّ  ،كامل ذاته ،ال يصفه الواصفون
مُعتلى عن النقص والعجز،
)(١
ّ
غير موصوف بالتبعيض * وال ب
التجزؤ
S 871
مالك ،قويّ  ،فاعل لما يريد
ال يرى وال يُحسّ وال يدرك وال يح ّد
وسع ك ّل شيء علمًا.
ّ
الحق
 ١٧فالدليل الواضح ،أنّ قولنا ھو
وديننا ھو الصواب
)(٢
و َمن ا ّتبع غيره فھو مQن الخاسQرين ،بQأقراركم وتصQديقكم لقولنQا فيمQا
وصفنا  iبه من ّ
حق صفته). (٣
)(٥
 ١٨فأمّا ادّعاؤكم ) ، (٤ووصفكم  iمع توحيده بالتثليث ،فليس
ــــــــــــــــــ
) (١التجرى PSG
) (٢ما إقراركم S
) (٣من الوحدانيّة S add.
) (٤إدعاركم P
) (٥توحّ ده PG

٦٤

ذلك ممّا يلزمنا
أل ّنا به جاحدون وله منكرون.
] ) (٢شروط المحاورة [
ُ ١٩يقال لھم عند ذلك  )) :أيّھا القوم ،إ ّنما دعاءَنا إلى محاورتكم؛
وھيج ما ھيج في مناظرتكم ،فيما بيننا وبينكم ،رجاء أن تنصفونا
* في الكالم ،وتفاصلونا منه ) (٧مفاصلة اإلخوة المشتركين في
بضاعة توارثوھا عن أبيھم
وكلُّھم فيھا مشتركون ،ليس لبعضھم فيھا شيء دون بعض.
 ٢٠فنحن وأنتم في الكالم سواء.
فإن رأيتم أن ال تسرعوا * في قضا ٍء تلزمونا به
حتى تنظروا فيما يرد م ّنا من الجواب فيما سألتمونا
بعلم ومعرفة
لكي تكون قضيّتكم * علينا ٍ
فافعلوا.
 ٢١وأمّا ادّعاؤكم ،أنّ الحجَّ ة في أيديكم.
والصواب وا ّ
لحق في مقالتكم ،من حيث شھدنا لكم
الحق أالّ
ّ
بأنّ  iواحد مع سائر صفاته ،فلذلك يجب على أھل
يردّوا صوابًا و اليجحدوه في يد َمن كان ،بل يقبلوه أشدَّ القبول
مع جميل الثناء وحسن القول على أھله؛
فإنّ ذلك ممّا يزيِّنھم ،ويشھد لھم
بأ ّنھم ملتمسون الصواب جھدھم
ّ
الحق بقدر الطاقة.
وم ّتخذون
)(٦

ــــــــــــــــــ
) (٦دعانا PSG
) (٧ھنا يبتدئ نصّ أبي رائطه الوارد في مقالة الكنديّ في ردّه على عبد  iبن إسماعيل الھاشمي.
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 ٢٢وأمّا امتعاضكم ،ممّا يلزمنا من القول
أو تقوم ) (٨به عليكم الحجّ ة ،أنّ  iيوصف مع وحدانيّته بالتثليث ،مQن حيQث
أنكرتم ذلك وجحدتموه فأظنُّ األمQر يلقQى علQى غيQر مQا وصQفتم ،ألنّ لQيس الQذي
قوم
ليُبطل حجّ ة ٍ
امتناع خصائمھم عن قبولھا
 ٢٣بل يجب علينا ) (١٠أن نفحص عن ذلك فحصًا شافيًا
برأي أصيل ال يميل به ھوىً عن قضاء السبيل
)(١٢
ُ
على غير
 ٢٤ S 881فإن يكن ما ذكرناه من أمر التثليث ح ّقـًا ) * ، (١١فليُقبل ،وإن ألِفـَي
جد باطالً ،فالرياح أولى به ،وال قسرَ على ) (١٣أح ٍد في قبوله.
ذلك ،ووُ ِ
)(٩

] ) (٣اختالف القولين [
 ٢٥مع أ ّننا ك ّنا وافقناكم في مقالتكم * ،بأنّ  iواحد ،فمQا أبعQد مQا بQين القQولين ،فيمQا
G5
)(١٤
صQفتنا
تظ ّنوا ونصف؛ والشQاھد علQى مQا ذكQرت ،مخالفQة صQفتھم لوحدانيّتQه
إيّاه.
ً
نحو يُوصف الواحد واحدا (( فQإذا
 ٢٦لو قد سألناكم عن ذلك ،وأجبتمونا  )) :على كم ٍ
أنبأتمونا ذلك ،علمنا أ ّنكم صادقون فيما ادّعيتم من أ ّنا شھدنا لكم على ما وصفتم.
2
ُ
نحو يوصف الواحد
 ٢٧ P 53وإن * ألِفيتم غير عالمين على كم ٍ
ــــــــــــــــــ
) (٨يقوم PG
) (٩وحدانيّة G
) (١٠أن يجب لنا S
) (١١خفـ ًا P
) (١٢الغي P
) (١٣على S om.
) (١٤لوحدانيّة S

٦٦

٢٨
٢٩

٣٠

٣١

واح ًدا ) ، (١٥فادّعاؤكم بأ ّنا شھدنا لكم ذلك مدحوض.
فھل تقولون إنَّ الواحد ] ال [ يُقال إالّ على ثل ٰـثة أوجه  :إمّا في الجنس ،وإمّا في
النوع ،وإمّا في العدد؛ ما إخال بدعته ذوو اللبّ منكم!
أل ّنا إ ّنما نناجي ذوي العقول واآلراء منكم
الراسخين في العلم ،الداخلين األمور
ال المسQQQبّحين ) (١٦الQQQذين إذا وردت علQQQيھم مسQQQألة غامضQQQة بلطQQQف عجQQQزوا عQQQن
اإلجابة * فيھا،
ولم يكن لھم من جواب غير سبحان ،i
نعم سبحان  ،iح ّتى تنضرم ) (١٧الدنيا وما دامQت اآلخQرة؛ ف َمQن يعجQز عQن مثQل
ھذا الجواب ؟
)(١٨
؟
فلنرجع إلى ما ذكرنا  :ما رأيكم
أتجيبون أنتم ،وأكون من السامعين ؟
أو ُتقلِّدوني ذلك وأحكيه عنكم ؟
ِّ
موطد نفسي على اإلنصاف لما كان من الجواب،
فإ ّني
بصدق إن قُلـ ِّدت ذلك.
وأن أحكي عنكم
ٍ
فاختاروا ألنفسكم َمن ترونه أ ّنه لكم.
وال أمتري أ ّنكم تأبون تقليدي ذلك،
ألنّ َمن كان مخالفكم في الملـَّة
كان كالمه لديكم غير مقبول .فإذا أبيتم ذلك لزمكم الجواب.

ــــــــــــــــــ
ً
واحدا  ،G proposeواحد PS
)(١٥
) (١٦المسيحيّين  G proposeوالمسحيّن PS
) (١٧وتنطرم  .Sھنا يبدأ النصّ الذي استلَّه عبد المسيح بن ٰ
إسحق الكنديّ عن أبي رائطه.
) (١٨رأيتم SG

٦٧

S 882

] الفصل الثاني  :مناقشة موضوع التوحيد والتثليث [
األول  :ھل  Yواحد في العدد،
] ) (١الرأي ّ
في الجنس أم في النوع ؟ [
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] أ ـ في حدّ الوصف المقبول [
 * ٣٢فعلى أيّ وج ٍه تصفون أنّ  iواحد
من ھذه الوجوه التي ) (١ذكرناھا في موضع ذلك ؟
في الجنس ،أم في النوع أو في العدد ) (٢؟
 ٣٣فإن قلتم في الجنس
ً
ألنواع ش ّتى مختلفة ،ال يجوز في صفة .i
فصار
واحدا عا ّمـًا
ٍ
 ٣٤وإن قلتم واح ًدا في العدد
ً
كان ذلك نقصًا لكالمكم أن )) ليس كمثله شيئا (( .
ك أنَّ ك ّل واح ٍد ) (٣منكم
 * ٣٥أل ّني ال أش ُّ
لو سُئل عن نفسه  :كم ھو ؟
لم يقدر أن يقول إ ّنه واح ٌد فردٌ.
 ٣٦كيف تقب ُل ) (٤عقولكم ھذه الصفة
التي )ُ (٥تف ِّ
صل إلھكم من سائر خلقه ؟
وكيف زعمتم )) أ ّنه ليس كمثله شي ًئا ((
)) وال يصفه * الواصفون (( .
 ٣٧وأيّة صفة أعظم من ھذه أو تتشابه ؟

ــــــــــــــــــ
) (١الذي SG
) (٢الع ّد SG
) (٣واح ًدا P
) (٤يقبل P
) (٥ال SG add.

٦٨

٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢

٤٣
٤٤

٤٥

مع وصفكم إيّاه بالعدد ،تصفونه بالتبعيض والنقصان.
أما تعلمون أنّ الواحد الفرد في العدد بعض العدد ؟
ألنّ كمال العدد ما ع ّم جميع أنواع العدد.
فالواحد بعض العدد
)(٧
)(٦
ّ
ّ
وھذا نقض الكالم أنه )) كامل ((  )) ،غير متجزئ (( .
فإن قلتم إ ّنه واحد في النوع
فالنوع ) (٨ذوات ش ّتى ،ال واحد فرد.
وإن كان في الجوھر واح ًدا ،وجب علينا أن نسألكم :
ھل تخالف صفة الواحد في النوع عندكم ،صفة الواحد فQي العQدد ،أو إ ّنمQا تعنQون
ً
واحدا في العدد ؟
واح ًدا في النوع،
)(٩
تلك ((
فإن قلتم  )) :إ ّنه قد تخالف ھذه
قلنا  )) :فح ُّد الواحد في النوع (( عند أھل الحكمة
اسم يع ُّم * ً
عددا ش ّتى ،وح ُّد )) الواحد في العدد (( عندھم
ما لم يع ُّم غير نفسه.
أَفمقرّ ون أنتم أنّ  iواحد في الجوھر
ً
واحدا.
يع ُّم أشخاصًا * ش ّتى ،أم إ ّنما تصفونه شخصًا
فإن كان معنى قولكم بأ َّنه واح ٌد في النوع
واح ٌد في العدد
ولم ُتفرِّ قوا الواحد في النوع ،ما ھو ،وكيف ھو
ورجعتم إلى كالمكم األوّ ل بأ ّنه واحد في العدد
فھذه صفة المخلوقين كما وصفنا في موضع ذلك.
فإن قلتم  :فھل تقدرون أالّ تصفون i

ــــــــــــــــــ
) (٦كالمكم S
) (٧غير غير P
) (٨فالنوع S. om.
) (٩ھذا SG

٦٩
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واح ًدا في العدد بعضًا ،وليس بكامل،
ً
يُقال لكم  :قد نصفه ) (١٠واح ًدا ) ، (١١كامال في الجوھر،
ال في العدد
أل ّنه في العدد ،أي في األقانيم ،ثل ٰـثة؛ فقد كملت صفته في الوجھين جميعًا.
] ب ـ الوصف في الجوھر [
 ٤٦أمّا وصفنا إيّاه واح ًدا في الجوھر
فالعتالئه عن جميع خلقه وبريّته
محسوسة كانت أم معقولة
لم يشبھه شيء .ولم يختلط به غيره
بسيط ،غير كثيف ،روحانيّ  ،غير جسمانيّ
يأتي ) (١٣على ك ّل بقرب جوھره
من غير امتزاج ،وال اختالط.
)(١٢

] ج ـ الوصف في العدد [
 ٤٧وفي العدد ،فأل ّنه عا ٌّم لجميع أنواع العدد.
ألنّ العدد ال يعدو ) (١٤أن تكون أنواعه * نوعين  :زوجً ا وفر ًدا.
*S901P541
فقد دخل ھذان النوعان في ھذه الثل ٰـثة أقانيم.
 ٤٨فبأيّ أنحاء وصفناه ،لم نعدل بصفته الكمال شي ًئا
ً
واحدا ليس على ما وصفتموه.
لتعلموا وصفنا i
 ٤٩فھذا ) (١٥في بدء كالمنا ھكذا.
ــــــــــــــــــ
) (١٠نصفه  G proposeويصف  Sويصفه P
ً
واحدا  G proposeوواحد PS
)(١١
) (١٢في الجوھر S om.
) (١٣يأتي  G proposeويات PS
) (١٤ي ُع ُّد  G proposeيعدّوا PS
) (١٥وھذا P

٧٠

] ) (٢الرأي الثاني  :النظر في صفات  Yوتوحيده [
] أ ـ النظر في أسماء [ Y
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤

٥٥
٥٦

وأمّا ما وصفتم من أنّ  iحيٌّ  ،عالم ،سميع ،بصير
وظننتم أ ّنا وافقناكم في ذلك ،وشھدنا لكم بالصدق
وبصير وعالم.
فلننظر ) (١٦جمي ًعا في ھذه الصفات من حيٍّ
ٍ
أھي ) (١٧أسماء مفردة مرسلة
أم أسماء مضافة تدل * على إضافة شيء إلى شيء ؟
وقد يجب علينا أن ننظر
وما األسماء المضافة وما المرسلة المفردة.
فالمرسلة ،كقول القائل ،أرض وسماء ونار وك ّل ما كان
ممّا قيل ،شبيھًا بما ال يضاف إلى غيره.
وأمّا األسماء المضافة المنسوبة إلى غيرھا
فكالعالم والعلم ،والبصير والمبصر ،والحكيم والحكمة ،وما أشبه ذلك.
فالعالم عالم بعلم ،والعلم علم عالم.
والحكيم حكيم بحكمة والحكمة حكمة حكيم.
وھذا * القول ،فيما كان ،كثير لما وصفنا
لكيال يخرج بنا ا ّتساع الكالم إلى الكثرة
فيضطرّ السامعون إلى ملله واستثقاله.
فإذ بيّنا ما األسماء المفردة ،وما المضافة المنسوبة إلى غيرھا وجب أن نسQألكم
عن الموصوف بھذه الصفات الالزمة.

ــــــــــــــــــ
) (١٦فلننتظر P
) (١٧في PSG

٧١
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ھل ھي لجوھره في أزليّته أم إ ّنما اكتسبھا اكتسابًا
واستوجب الوصف فيھا من بعد كما استوجب
أن يوصف له خلق وبريّة
)(١٩
لم أذكر من األسماء
حيث خلق وبرأ َ◌) (١٨؛ وسائر ما
كي بھا الفتعاله لھا.
سمِّي بھا صفات * ووصف وحُ َ

] ب ـ صفات الطبع وصفات الفعل [
عالم ،وحكيم
 ٥٧فإن قلتم ،في ما وصفتموه به من حيٍّ ٍ ،
إ ّنه إ ّنما اشت ّقت له اشتقا ًقا
واستوجبھا ،كما استوجب جميع ما سمِّي به َمن أكمل فعله لھا فإذ قد يوصف أ ّنه
قد كان وال خلق له وال بريّة
ح ّتى أتى على ذلك بالفعل
ھكذا ،فلي َُجز ًإذا أن يُقال :
قد كان  iوال حياة له وال علم وال حكمة
S 911
ح ّتى صارت الحياة والعلم والحكمة * لديه موجودة.
 ٥٨وھذا مخالف من الكالم أن يكون سبحانه
ُخلُ ًّوا طرفة عين من حيا ٍة * وعلم.
G9
 ٥٩وإن قلتم  )) :األمر على غير ) (٢٠ما ظننتم ووصفتم لنا
ما ) (٢١لزمكم من ال ُّشنعة ،بأ ّنه قد يوصف
)(٢٢
ً
شي ًئا منھا بالفعال ((
خليقة وبري ًّة ،قبل أن يفارق
بأنّ q
ّ
قُلنا  :إنما ھما وجھان
ــــــــــــــــــ
) (١٨برى َ ، PSب َرأَ G propose
) (١٩ممّا S
) (٢٠غير P
) (٢١ما S om.
) (٢٢بل أن يفارق  ، Sبل أن تفارق ، Pقبل أن تفارق G propose d'après Kindi

٧٢

٦٠

٦١
٦٢

٦٣

إمّا أن يكون  ،iج َّل وعال
ً
وحده لم يزل ،وما سواه محدثا.
وإمّا أن يزعموا أنّ ) (٢٣البريّة أزليّة أيضًا ،غير مُحدثة
)(٢٤
فال نحسبكم إالّ ناقمين
على َمن وصف الخلق بشي ٍء من ذلك.
ً
فإذا ال محالة قد يُقال :
إنّ  ،iله الحمد ،قد كان
من قبل أن يكون شيء من الخالئق موجو ًدا.
فكيف جاز أن توصف  qخليقة وبريّة ولم يخلق
ولم يبرأ ) (٢٥بعد ح ّتى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما خلق.
إالّ أن تقولوا  :من أجل أ ّنه قادرٌ أن يخلق إذا أراد
فقد وجب أن توصف له خليقة قبل أن يخلق.
فنقول  :إن كان من أجل أ ّنه قادر على أن يخلق إذا أراد
فقد وجب أن يوصف له خلق لم يزل.
فليوصف ًإذا أ ّنه لم يزل قد أقام القيامة
وأحيا الموتى *  ،وبعث مَن في القبور
وقد أدخل الج ّنة جميع األبرار
وخلَّد جھ َّنم مَن كان لذلك مُستوجبًا
مع أ ّني ال أظنُّ أنّ * أح ًدا من أھل العقل يقبل ھذه الصفة.
ّ
الحق والصواب ،وتركتم المراء ) (٢٦فيما ال تنتفعون به ،وقلQتم
فإن رجعتم إلى
إنّ ھاتين الصفتين لمختلفتان  :صفة طباعيّة لم

ــــــــــــــــــ
) (٢٣فإن S
) (٢٤نقمين  ،PSناقمين G propose
) (٢٥يبرى  ،PSيبرأ G propose
) (٢٦المراى  ،PSالمراء G propose

٧٣
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يزل موصو ًفا بھا ،الزمة به ،وصفة اكتسبھا له اكتسا ًبا وھي صفة فعله ،رجعنQا
إلى مسألتنا األولى.
] ج ـ أسماء مفردة وأسماء مأسورة [
 * ٦٤ G 10نسألكم ًإذا رأيكم ): (٢٧
ھذه األسماء التي تسمّى ) (٢٨بھا
ھل ھي دالـ ّة على أسماء مفردة ؟
 ٦٥وقد فسَّرنا األسماء المفردة في صدر ھذا الكتاب،
حيث وصفنا أنّ المفردة ھي كقول القائل :
أرض وسماء أو إنسان أو فرس ،وما أشبه ذلك
وأمّا المأسورة المنسوبة المضافة إلى غيرھا
وعالم وحكيم.
فحكيٍّ
ٍ
 ٦٦فإن كان  iلم يزل ح ًّيا ،عالمًا
فالحياة والعلم ًإذا أزليّة ). (٢٩
وإن كان األمر على ما وصفنا
فال محالة من أن تكون ھذه المنسوبة إليه،
الحياة أعني والعلم،
* إمّا غيره ،كما ينسب الشريك إلى الشريك
S 921
وإمّا منه.
 ٦٧فـ )) منه (( أيضًا على وجھين :
فعل منه
إمّا فعل ٍ
فقد نفينا عنه ھذه الصفة
ولزمھا من ال ُّشعنة ،ما لزمھا في موضع ذكرھا،
ــــــــــــــــــ
) (٢٧رايثم SG
) (٢٨يسمّى SG
) (٢٩ھنا ينتھي نصّ الكندي المأخوذ عن أبي رائطه.

٧٤

وإمّا ما تكون من جوھره.
 ٦٨وإن كانت أيضًا من جوھره ،فذلك على وجھين :
إمّا كاملة من كامل
وإمّا أبعاض من كامل.
َّ
ّ
 ٦٩فأمّا األبعاض فال يجوز في صفة  iألنه معلى عن ذلك،
ً
فإذا ال محالة أ ّنھا كاملة من كامل.
] د ـ إبطال اال ّتصال وإبطال االفتراق وإثباتھما م ًعا [
 ٧٠فإن كان ھكذا ) ، (٣٠فال ب َّد من أن توصف :
إمّا مفترقة متباينة ،ال ا ّتصال لھا
وإمّا م ّتصلة مأسورة ،ال تباين لھا
وإمّا مأسورة مفترقة ،جمي ًعا معًا.
 ٧١فإن قالوا  :إ ّنھا مفترقة غير م ّتصلة
فقد وصفوا أنّ  iمحدود
أل ّنه ال سبيل أن يكون شيء واحد
بعضه مفارق مباين البعض
إالّ وھو خارج * من غير جوھره.
فقد حجز بين بعضه وبين بعضه
وھذا نقض لما وصفوا في صدر ھذا الكتاب
أنّ  iغير محدودٍ ،وال ) (٣١مدروكٍ ) (٣٢من الذي يح ُّده.
 ٧٢وإن قالوا إ ّنھا مأسورة ،م ّتصلة ،غير متباينة *
كان ھذا القول أيضًا ممّا يدعو ) (٣٣إلى نقض قولھم
ــــــــــــــــــ
) (٣٠ھكذا S
) (٣١وال P om.
) (٣٢لن كل مدروك مدروك S add.
) (٣٣يدعوا  PSيدعو G propose

٧٥
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أبعاض وأجزاء،
بأ ّنھا * كاملة من كامل ،ألنّ ھذه صفة
ٍ
ال صفة كامل ). (٣٤
 ٧٣فإن ھدمت ھاتان الصفتان
)(٣٥
أعني التفريق وحده واال ّتصال وحده
ك أنّ الصواب في الصفة الثالثة
فال ش ّ
بأ ّنھا ) (٣٦م ّتصلة مفترقة جميعًا م ًعا.
] ھـ ـ ا ّتصال في الجوھر وتباين في األقانيم [
 ٧٤فعند ھذا القول يثبون ) (٣٧إلى األخذ علينا بالطريق
ويسألونا كيف ) (٣٨يكون ) (٣٩أمر واحد م ّتصًال مفترقـًا
أما تعقلون ما تصفون ؟
فنجيبھم عن ذلك  )) :بل إ ّنا نعقل ما نصف (( .
 ٧٥فلو كان وصفنا إيّاه باال ّتصال واالفتراق جميعًا بھا فيھا
أي في الوجه الذي نصفه به م ّتصًال مأسورً ا
به أيضًا نصفه مباي ًنا مفار ًقا
كان لعمري تل ُّب ًسا علينا في عقولنا
 ٧٦فأمّا إذا وجد األمر ،بخالف ما ظننتم
وأُلفي على غير ما توھّمته قلوبكم
)(٤١
ْن ) ، (٤٠ونضرب بالسياط من الصوف المنفوش
فإ ّنا نقذف بال ِعھ ِ

ــــــــــــــــــ
) (٣٤كمال P
) (٣٥وھذه S
) (٣٦إنھا S
) (٣٧ينبون P
) (٣٨كيف S om
) (٣٩افيكون P
) (٤٠بالقطن PSG
) (٤١المنقوش PSG

٧٦

٧٧
٧٨

٧٩

٨٠
٨١

فالواصل إلينا من ألم ضربتكم
مثل الذي يصل من الريح الساكنة الھادئة
إلى العالي من الصنوبر.
أل ّنا إ ّنما وصفناه * با ّتصال في الجوھر
وتباين في األشخاص ،أي في األقانيم.
فإن أنكروا ھذه الصفة الشتباھھا عليھم
وقالوا إنّ ھذه الصفة شيء مختلف
ألنّ َمن كان جوھره غير أقانيمه
وأقانيمه غير جوھره
)(٤٢
،
لم يكن * في الصفة ،ولكن مختلفة ،غير مالئمة
يُقال لھم  :أفھل وصفنا جوھره غر أقانيمه كما وصفتم.
فإن قالوا  :بلى ) (٤٣قد وصفتم ذلك
حيث زعمتم أنّ وجه ا ّتفاقه غير وجه افتراقه
ووجه افتراقه غير وجه ا ّتفاقه
يقال لھم  :إنّ األمر على غير ما تذھبون إليه.
إ ّنما وصفنا أ ّنه متفق ) (٤٤في الجوھر ،مفارق في األقانيم
وجوھره ھو أقانيمه ،وأقانيمه ھم جوھره
بمنزلة أضواء ) (٤٥ثل ٰـثة في بي ٍ
ت واحد.
فال يظ ّنن م ّنا أحد أ ّنا عنينا سرجً ا ثل ٰـثة ،بل عنينا أضواءھا
قياس متعاليًا.
وإن كان  iتبارك ،عن ك ّل
ٍ
فاألضواء ثل ٰـثة ،وواحد ھو بعينھا.
أمّا ثل ٰـثة فألنَّ ك ّل واحد منھا قائم بعينه ،ثابت بذاته

ــــــــــــــــــ
) (٤٢مالوم  ،PSمالئمة G propose
) (٤٣بال  ،PSبال G propose
) (٤٤متسق P add.
) (٤٥أضو P

٧٧
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وإن كان ليس بينه وبين غيره من األضواء حاجز في المكان.
)(٤٦
 ٨٢وأمّا واحد فال ّتفاقھا جميعًا في الضواء
* ودليل ذلك أ ّنھا واحد وثل ٰـثة
S 932
فإن ك ّل واح ٍد منھا غير اآلخر في قوام ذاته
) (٤٧أل ّنه لو أخرج بعض تلك السرج من البيت
)(٤٩
خرج ضوؤه معه ) (٤٨من غير أن يبقى منه شيء
] و ـ في استخدام القياس [
 ٨٣فإن قالوا  :فھل يمكن أن تكون أضواء ثالثة
من غير مصابيح ثالثة ؟
وھكذا ) (٥٠تصفون األقانيم الثالثة أنّ لھا معد ًنا
كمعدان األضواء الخارجة من المصابيح
 ٨٤يُقال لھم  :إنّ ح َّد القياس عند أھل الرأي
ما أشبه ) (٥١في بعض الوجوه
فكان الغالب عليه االختالف
فلو أنّ القياس أشبه المقاس به في ك ّل أنحائه
ولم يخالفه في شيء منھا
كان ًإذا ھو األمر الملتمس له قياسًا قائمًا
ُّ
يشتق من القياس ما احتيج إليه
فإ ّنما
ال ما أستغني عنه.
ــــــــــــــــــ
) (٤٦الضوية  ،PSالضواء G propose
) (٤٧أل ّنه S om.
) (٤٨ضو معمه P
) (٤٩أو يلحقه من الباقية شيء S add.
) (٥٠وھكذى  PSوھكذا G propose
) (٥١شبه SG

٧٨

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

فلو أنّ  iسبحانه ،أي األقانيم ،نور وضوء محسوس،
لكان لعمري ك ّل واح ٍد منھا محتاجً ا إلى علّته
يخرج منھا كحاجة األضواء المحسوسة *
التي ھي محتاجة إلى المعادن.
فأمّا اختصار وصفنا ألضواء معتليّة عن الحواس والعقل جميعًا
* لم نضطرّ إلى أن نصف لك ّل واحد ) (٥٢منھا علّ ًة
بل أحدھما علّة االثنين بال بدء ) (٥٣وال زمان.
واالثنان ) (٥٤مضافان ) (٥٥إلى الواحد إضافة جوھريّة طباعيّة.
وھما كامالن من كامل كحوّ ى * وھابيل
اللذين ھما من آدم ،كاملين ) (٥٦من كامل.
وھما مضافان إلى آدم إضافة جوھريّة
وھما في اإلنسانيّة واحد ،ثل ٰـثة في األقانيم.
فجوھر الالھوت ثل ٰـثة أقانيم
وثل ٰـثة أقانيم جوھر ) (٥٧الالھوت جوھر.
ألنّ مخالفة الجوھر األقنوم الواحد
كمخالفة شيء عا ّم لبعض خواصّه
أل ّنه خالفه بكثرة ضمّه ال بالجوھر.
فاإلنسان العا ّم ،أي الناس أجمعون،
لم يخالف ) (٥٨موسى وھرون ) (٥٩أي األشخاص،

ــــــــــــــــــ
ً
واحدا P
)(٥٢
) (٥٣بدى  PSوبدء G propose
) (٥٤االثنين S
) (٥٥يضافان S
) (٥٦كامالن S
) (٥٧جوھرS om .
) (٥٨لم خالف P
) (٥٩لھرون  ،PSوھرون G propose

٧٩
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إالّ بض ّم الكثرة.
وأ ّمQQا فQQي الجQQوھر ،فواحQQد ألنّ لموسQQى وحQQده ،ولھQQرون وحQQده جميQQع مQQا للنQQاس
أجمعين ،غير ض ّم ) (٦٠الكثرة
 ٩٠فلو أنّ َمن أراد أن يح ّد اإلنسان العا ّم ِّ
لحق ح ِّده
لم يعد أن يح َّده بأ ّنه حيُّ منطيق مائت :
ولو أراد أن يح ّد موسى وھرون وحدھما * أيضًا
S 942
لم يعد ) (٦١ما ح ّد به اإلنسان العا ّم أل ّنه حيُّ منطيق ،مائت.
 ٩١وإن قالوا  :فإن صارت ھذه األقانيم الثل ٰـثة لديكم في الجوھر فليوصف ك ّل واحٍ Qد
منھا بصفة األخرى
ّ
ً
والدا أو مولو ًدا أو خارجً ا ،حتى ال يخالف بعضھا بعضًا.
 ٩٢يُقال لھم  :لعمري ،لو لم يكن ك ُّل واح ٍد منھم
صيّة
أقنومًا كامًال ،مباي ًنا ) (٦٢لآلخر بخا ّ
لكان يصير ك ّل واحد منھا كما وصفتم.
)(٦٣
كامًال
فأمّا إذ قد صار ك ُّل واحد منھا أقنومًا
صيّته التي بھا يخالف اآلخر
معت ًقال بخا ّ
)(٦٤
صيّة
لم يلزم ك ّل واحد منھا بصفة اآلخر في الخا ّ
صيّته
بل ك ُّل واحد منھا يعرف بخا ّ
اآلب بأبويّته ،واالبن ) (٦٥ببنوّ ته ،والروح بخروجه * من اآلب.
P 572
 ٩٣ G 14وليس اختالف خواصِّھا بالذي يصير جوھره ) * (٦٦مختل ًفا
كآدم وھابيل وحوّ ى الذين ھم جوھر واحد ال اختالف فيه
ــــــــــــــــــ
) (٦٠الض ّم  PSوض ّم G propose
) (٦١يح ّد P
) (٦٢مباين PSG
) (٦٣قنومًا PSG
) (٦٤الخاصة SG
) (٦٥وإالّ P add.
) (٦٦جوھرھا S

٨٠

٩٤

٩٥
٩٦

٩٧

٩٨

ألنّ كالًّ إنسان ). (٦٧
وليس صفة خاصّة أحدھما صفة خاصّة اآلخر
ألنّ آدم والد ال ولد .وھابيل ولد والد
وحوّ ى ) * (٦٨خارجة من آدم ال والد وال ولد.
)(٧١
صيّته ) (٦٩التي بھا يخالف ) (٧٠اآلخر
لزم ك ّل واح ٍد منھم خا ّ
من غير أن يكون الجوھر مختل ًفا كما ذكرنا.
وآدم وھابيل وحوّ ى سرّ اآلب واالبن وروح القدس
)(٧٣
بقدر ما يمكن المحسوس المبصر
أن يكون ًّ
سرا لما ليس بمحسوس وال مبصر.
فإن قالوا  :فإن كانت األقانيم الثل ٰـثة ،الموصوفة مQنكم ،إالھًQا علQى مQا ذكQرتم
من أمر آدم وھابيل وحوّ ى
ً
فما الحائل بينكم وبين أن تصفوھا آلھة ثل ٰـثة
كما قد يوصف آدم وھابيل وحوّ ى أناسًا ثل ٰـثة.
يُقال لھم إ ّنه إ ّنما جاز
أن يوصف آدم وھابيل وحوّ ى أناسًا ثل ٰـثة
لحال ) (٧٤ما يوجد بينھم من االختالف.
ما ال سبيل أن يوجد مثله في ھذه الثل ٰـثة أقانيم البتـ ّة.
فإن قالوا  :وما ) (٧٥ذلك االختالف ؟

ــــــــــــــــــ
) (٦٧اإلنسان P
) (٦٨حوّ ا P
) (٦٩خاصّته P
) (٧٠تخالف P
) (٧١لآلخر S
) (٧٢مختلف  PSومختل ًفا G propose
) (٧٣البصر P
) (٧٤بحال S
) (٧٥ما S

٨١
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يفارق آدم وھابيل وحوّ ى بعضھم ) (٧٦بعضًا
من غير أن يوجQد فQي ھQذه األقQانيم الموصQوفة مQنكم إلھًQا مثلQه فأبينونQا ) (٧٧بQه
لنعرفه.
] ز ـ صفة االختالف في اإلنسان ليست نفسھا في [ Y
٩٩
يُقال لھم  :إ ّنا مبيّنوكم إذا سألتمونا ذلك
ً
فأوّ ل اختالفھم أنّ منھم أوّ ال وأجزاء
ّ
بعضھا ) (٧٨أقدم من بعض في الكون ألنھم مكوَّ نون
ّ
ومتأخرة.
في أزمنة * مختلفة وأحايين متقدّمة
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ث ّم إ ّنھم محتاجون إلى أماكن متباينة
شاملة لزرع أجسادھم
وقد يختلفون في القوّ ة والھمّة
G 15
* أل ّنھم ليسوا سواء ) (٧٩في القوّ ة والھمّة
ً
 * ١٠٠ P 582فقد زادوا في االختالف ،فضال على ما ذكرنا
مخالفة ك ّل واح ٍد منھم نفسه
حتى ال يكاد يوجد طرفة عين وال لحمة بصر ،لنفسه مسالمًا
فلھذا وأشباھه ،وصف آدم وزوجته وابنه أناسًا ثل ٰـثة.
 ١٠١فأمّا الم ّتفق في جميع أموره
الم ّتسق في جميع حاالته ،من القبليّة والبعديّة
بل ك ّل أوّ ل واحد ،وقبل وبعد،
أعلى خاصَّة ) (٨٠المكان لروحانيّته ولطف جوھره،
ــــــــــــــــــ
) (٧٦لبعضھم S
) (٧٧بيّنونا SG
) (٧٨لبعضھم P
) (٧٩اسوا S
) (٨٠حاجة SG

٨٢

مَن ال اختالف في قوّ ته ،وال تش ّتت ) (٨١في مشيئته
وال في أفعاله ،جوھر واحQد ،كيQف يجQوز فQي الQذي حالQه ھكQذا ،أن يوصQف
باآللھة الثل ٰـثة ؟
 ١٠٢فلو أنّ حال آدم وزوجته وابنه
كانت م ّتفقة في جميع أمورھا،
لم يختلفوا في وجه من الوجوه
جاز القول فيھم إ ّنھم إنسان واحد.
لكنّ علّة تسميتھم أناسًا ثل ٰـثة
الذي * لحقھم من االختالف كما ذكرنا
] ح ـ عودة إلى قض ّية اال ّتصال واالفتراق [
 ١٠٣فإن قالوا  :كيف يجوز أن تصفوا i
بھذه الصفة من اال ّتصال واالفتراق جميعًا ؟
فھل يكون اال ّتصال إالّ وقد سبقه افتراق
أو افتراق إالّ وقد تق َّدمه ا ّتصال ؟
 ١٠٤يُقال لھم  :إ ّنكم لو ألطفتم النظر فيما ورد عليكم
)(٨٢
من وصفنا  iمن ا ّتصال وافتراق جميعًا معًا
أعظمكم ذلك وكثر له تعجّ بكم.
 ١٠٥فإ ّنكم قد تجدون في بعض صفات الجسوم وغيرھا
إن أنتم ألطفتم النظر وناصحتم أنفسكم
شبيھًا بما وصفنا  iبه
وإن كان عن القياس واألشياء متعاليًا.
 ١٠٦فالواجب على مَن كان لنفسه مناصحً ا
ً
محتاطا ،وعليھا شفيقـًا
ولھا
ــــــــــــــــــ
) (٨١يستت S
) (٨٢ما S

٨٣
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أالّ يدفع ح ّقـًا ور ّد عليه لبغض ٍة ) (٨٣سبقت إلى قلبه
من أعداء النعم ولجھله به
بل يعمل رؤيته ،ويجيد فكرته *
P 582
)(٨٤
في التماسه وقبوله واالعتصام به.
ويجھد نفسه في ما
 ١٠٧ G 16فما ) (٨٥عساكم أن تقولوا في * النفس والعقل والنطق ؟
أم ّتصلة ھي أم مفترقة ،أم لھا كلتا ) (٨٦الصفتين،
أعني ا ّتصاالً وافتراقـًا ؟
فھل كانت النفس ُّ
قط م ً
والنطق
للعقل
ُباينة
ِ
ِ
أو بعض ھذين لھا ،ث َّم ا ّتصلت من بعد ؟
أو ألQQيس إ ّنمQQا ا ّتصQQالھا وتباينھQQا ) (٨٧جميعQQه مQQع أوّ ل إنشQQائھا لQQم يتقQQدم أحQQدھما
اآلخر ؟
)(٨٨
على ما وصفنا
 ١٠٨فإن أُلفي
من أمر ا ّتصال النفس بعقلھا ونطقھا وافتراقھا
مقنع له وال كا ٍ
ف للطفه
ِممَّن عسى أن يتدبَّر ذلك غير
ٍ
وجب عليه أن نتبعه بقياس منشرح واضح.
 ١٠٩أخبرونا عن الشمس وضوئھا ) (٨٩وحرارتھا
أم ّتصلة ھي بعضھا ببعض أم متباينة غير م ّتصلة ؟
أم لھا كلتا ) (٩٠الصفتين جميعًا ،ا ّتصاالً أعني وافترا ًقا ؟
فھل تقدّم ا ّتصالھا افتراقھا أو افتراقھا ا ّتصالھا ؟
ــــــــــــــــــ
) (٨٣لبقضه P
) (٨٤فيما PSG
) (٨٥فيما  ،Sفما G
) (٨٦كال PSG
) (٨٧وتبايفھا S
) (٨٨الغي  ،Sالشيء G propose
) (٨٩ضؤھا PS
) (٩٠كال PSG

٨٤

١١٠

١١١

١١٢

١١٣

١١٤

أم لھا كلتا ) (٩١الحالين ،جمي ًعا في أصل تكوينھا كما وصفنا ؟
وماذا تقولون في الخمس الحواس الجسدانيّة ؟
أم ّتصلة ھي ،مأسورة في الجسد بعضھا ببعض
أم مفترقة متباينة ال أسر لھا ؟
أم لھا األمران جميعًا ؟
فال ريب في مسألتكم إيّانا
على ما استنار من بيان حجّ تنا ،وضياء برھاننا.
فھل تق َّدم ا ّتصال الحواس في الجسد افتراق
أو افتراق سبق ا ّتصال ) (٩٢؟.
فإن كانت النفس * والبشر ) (٩٣والحواس وھي مخلوقة مبريّة م ّتصلة مفارقQة
جميعًا معًا
من غير أن يسبق ا ّتصالھا افتراق وافتراقھا ا ّتصال
فقد ثبت وصفنا بأنّ  iسبحانه أقانيم ثل ٰـثة ،مأسورة
)(٩٤
أن
ال ّتفاق جوھرھا ،ومتباينة لحال قوام ذات كّ Qل * واحQد منھQا مQن غيQر
يتقدّم ا ّتصالھا افتراق وافتراقھا ا ّتصال.
فإن قالوا  :ومن أين يشبه ما قستم
من أمر النفس وعقلھا ونطقھا والشمس وضوئھا وحرارتھا
والحواسّ واختالفھا صفتكم األقانيم الثل ٰـثة ؟
* إ ّنما ھي أجزاء وأبعاض للذي ) (٩٥ھي له.
أھكذا تصفون إ ٰلھكم بأ ّنه من أجزاء وأبعاض
غير مالئم بعضھا بعض.

ــــــــــــــــــ
) (٩١كال PSG
) (٩٢ا ّتصال PSG
) (٩٣والج ّد P
) (٩٤غير P
) (٩٥الذي P

٨٥
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فھذا ًإذا واحد مركب من أجزاء مختلفة
كاختالف أجزاء النفس والشمس والحواس
وك ّل واحد منھا مخالف لآلخر في جميع أنحائه.
 ١١٥يُقال لھم  :إ ّنا لم نضرب لكم مثالً
من الشمس والنفس والحواس قياسًا
ونحن نريد نقتاس بتجزئة أجزائھا.
إ ّنما ا ّتخذناھا قيا ًسا لحال ا ّتصالھا وافتراقھا جميعًا معًا
لم تتقدّم أحدھا اآلخر.
 ١١٦ S 972وقد قلنا في القياس ،قبل ھذا الموضع ،في ھذا الكتاب *
إ ّنه ما أشبه في بعض وجوھه ،وكان االختالف غالبًا عليه
 ١١٧فأمّا أ ّنھما كامالن من كامل االبن ) (٩٦أعني،
وروح القدس من اآلب
)(٩٧
فقد أبنينا على تفسير ذلك عند وصفنا آدم وھابيل وحوّ ى
وأوضحنا ) (٩٨القول فيھم بأنَّ حوّ ى وھابيل من آدم
كامالن من كامل ،أقانيم ثل ٰـثة ،جوھر واحد
ألنّ  iله الحمد ،خلقھم على سرّ عدد أقانيمه وتوحيد جوھره.

] ط ـ لماذا  Yثل ٰـثة وليس عشرة أو عشرين ؟ [
 ١١٨فإن قالوا  :ما الذي دعاكم
إلى أن تصفوا  iسبحانه أقانيم ثل ٰـثة
دون عشرة أو عشرين أو أق ّل من ذلك أو أكثر ؟
 ١١٩يُقال لھم  :إ ّنا لم نصفه ثل ٰـثة أقانيم دون جوھر واحد
ــــــــــــــــــ
) (٩٦أو البن S
) (٩٧حوّ ا S
) (٩٨وأضحنا P

٨٦

١٢٠

١٢١

١٢٢

١٢٣

فھذه الثل ٰـثة أقانيم جوھر واحد في جميع أنحائه
ما ال سبيل إلى أن يوجد لذلك نظير وال مثل.
فأمّا قولكم ما الذي دعاكم
إلى أن تصفوه أقانيم ثل ٰـثة بال زيادة وال نقصان
فإ ّنا مخبروكم أنّ الذي دعانا إلى أن نصفه * بھذه الصفة
وجود األقانيم أنفسھا أل ّنھا لم تزل ثل ٰـثة ،جوھرً ا واح ًدا
كما ذكرنا أنّ  iذو علم وروح
وعلم  iوروحه دائمان قائمان لم * يزال
أل ّنه ال يجوز في صفة  * iله الحمد
أن يكون موصو ًفا في أزليّ ◌ّ ته ،بال علم وال روح.
أو أليس ھذا الكالم محاالً بعينه أن يسأل ) (٩٩عمّا ھو عليه ؟
إ ّنما يُقال لھم  :لِ َم صار ھذا ھكذا لما له ابتداء ) (١٠٠أو مبتدئ ؟
ليجاب  :لعلّه ھكذا وكذا.
فأمّا َمن ال ابتداء ) (١٠١له وال صانع
فلن يجوز * فيه لِ َم صار أل ّنه أزلي ،لم يزل وال يزال.
وما عساكم أن ُتجيبوا لو سألكم بعض الجحّ اد
عن الواحد الفرد الذي تعبدون
لِ َم صار لديكم واح ًدا فر ًدا دون اثنين أو ثل ٰـثة أو أكثر من ذلك ؟
وما الذي دعاكم إلى أن تصفوه بھذا الصفة ؟
وھل لذلك عندكم علّة أو سبب ؟
تعرِّ فونا جوابكم إيّاه في الواحد الفرد
لنحتذي حذوكم في الجواب
في ما سألتمونا عن الثل ٰـثة.

ــــــــــــــــــ
) (٩٩سيل  ،Pيسئل SG
) (١٠٠ابتدى  PSوابتداء G propose
) (١٠١ابتدى  PSوابتداء G propose

٨٧
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١٢٤
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١٢٥

١٢٦
P 601
١٢٧
١٢٨
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فما أجبتم عن الواحد الفرد ،فليكن لنا جوابًا في الثل ٰـثة.
)(١٠٢
فما أجبتم
مع أ ّنا نستد ُّل أن  iج ّل ثناؤه واح ًدا وثل ٰـثة
فضالً عمّا ) (١٠٣أخبرت به الكتب
با ّتفاق العامّة مع اختالف أديانھا
على أن  )) iليس كمثله شيء (( ،
فالواجب على العامّة النظر فيما وصف  * iبه في ك ّل ملـ ّة.
فأيّة ملـ ّة وُ جدت تصف  iبصفة )) ليس كمثله شيء ((
فھي العابدة ) (١٠٤له ،العارفة به.
وأيّة ملـ ّة ألفيت تصفه بالتشبيه ) (١٠٥والتمثيل
فھي الضالّة عنه ،الجاھلة به.
فك ُّل من كان م َُوحِّ ًدا ،ما خال النصارى
لم يعد أن يصفه واح ًدا فر ًدا معدو ًدا.
إنسان واحد ،وملكٍ واحد ؟
فما قولكم في
ٍ
ً
* أليس ك ّل واح ٍد منھما فردا ؟
فأيّ تشبي ٍه أعظم ممّا وصفتم ؟
فأمّا النصارى فنفت عنه ك َّل تشبيه ) (١٠٦ومثل،
لوصفھم إ ّياه أقانيم ثل ٰـثة ،جوھر واحد.
ولو أنّ جوھر  iسبحانه كان عد ًدا فر ًدا
لكان )َّ (١٠٧
جوھر من جوھر الخلق *
أحط
ٍ

ــــــــــــــــــ
) (١٠٢فما أجبتم S om.
) (١٠٣عن ما S
) (١٠٤العايدة P
) (١٠٥بالتشبّه P
) (١٠٦شبي S
) (١٠٧كان P

٨٨

الذي ھو من اثنين الھيولى أي ) (١٠٨اإلله ) ، (١٠٩والنوع أي الصورة
ولو أ ّنه كان اثنين ،لكان به شبيه وله نظير.
] الخالصة ـ كمال صفة [ Y
 ١٢٩فإن وُ جد أ ّنه ثل ٰـثة أقانيم ،جوھر واحد
فقد اعتلت صفته عن ك ِّل تشبيه ومثل
أل ّنه ال سبيل إلى أن يوجد في الخلق جوھر واحد
أقانيم ثل ٰـثة ،ھو بعينه في جميع ذواته
وھذه صفة  iالحقيقيّة ،بال زيادة وال نقصان.
 * ١٣٠فقد َك ُملَت صفته في كال ) (١١٠الوجھين :
أمّا في العدد ،فال ّتفاقھا في ك ّل أنحاء موصوفة به ذواتھا،
وأمّا في الثل ٰـثة فالنفراد قوام ذات ك ِّل واح ٍد منھا،
ولكمال ) (١١١أنوع العدد
 ١٣١ألن أنوع ) (١١٢العدد نوعان  :زوجً ا واح ًدا وفر ًدا واح ًدا
وھما موجودان في ھذه الثل ٰـثة.
فأكثر من الثل ٰـثة تكرارً ا في العدد وأق ُّل منھا نقصان منه
ما ال يقبله ذوو الرأي في صفة .i
 ١٣٢وھي م ّتفقة متميّزة ومختلفة
أمّا م ّتفقة ،ففي ماھيّتھا ووجودھا
ومتميِّزة ،لميزة قوام ذات ك ّل واح ٍد منھا،
ــــــــــــــــــ
) (١٠٨أعنى أنى S
)Translittération du terme grec « Hylè » (١٠٩
) (١١٠ك ّل PSG
) (١١١لكمال S
) (١١٢فان أنواع S

٨٩

S 991

كما ذكرنا قبل ھذا الموضع
ومختلفة الختالف خاصّة ك ّل واحد منھا
من غير أن يكون جوھرھا مختل ًفا الختالف خواصّھا
)(١١٣
 ١٣٣ألنّ الخواصّ دالّة على صفات إضافة أقنوم إلى أقنوم
ال على ذوات المضافة كاختالف خواصّ آدم وحوّ ى وھابيل من غير أن يكون
جوھرھا مختل ًفا الختالف خواصّھا.
 ١٣٤ P 602فآدم والد ال ولد ،وھابيل * ولد ال والد
وحوّ ى خارجة ال والدة وال ولد
خواصّ مختلفة ألقانيم متميِّزة ،جوھر م ّتفق.

ــــــــــــــــــ
) (١١٣قنوم إلى قنوم PSG

٩٠

] الفصل الثالث  :شھادات الكتب في التثليث [
]  ١ـ مدخل [
 ١٣٥وقد يجب علينا أن نتبع القول في القياس
)(١
بأنّ  iليس عد ًدا واح ًدا فر ًدا
بشھادات من الكتب تي ّق ًظا ل َمن خالفنا
وتشدي ًدا ليقين َمن شايعنا
وإن كان مخالفونا لھا ّ
مكذبين بما ادعوا من تحريفنا إيّاھا *
)(٢
بالزيادة فيھا ،والنقصان منھا
 ١٣٦قال نجيُّ  iموسى عن  iعند خلقه آدم :
)) لنصنع إنسا ًنا بصورتنا وكشبھنا (( ). (٣
ولم يقل  )) :أصنع بصورتي وشبھي ((
 ١٣٧وقال في موضع آخر في كتابه :
)(٥
)(٤
أن يكون آدم وحده ،فلنجعل له مثله ،معي ًنا له ((
)) ال يجمل
َ
ولم يقل  )) :أجْ عَ ُل (( .
 ١٣٨وفي موضع آخر من كتابه قال :
)(٧
ً
)) إنّ آدم قد ) (٦صار كواحد م ّنا ((  ،توبيخا له بذلك ،ولم يقل:
)) مثلي ((
 ١٣٩وفي موضع آخر قال :
ــــــــــــــــــ
) (١عدد واحد فرد PSG
) (٢ھنا يبتدئ نصّ آخر ورد في رسالة الكنديّ
) (٣تكوين ٢٦ / ١
) (٤يحمل PSG
) (٥تكوين ١٨ / ٢
) (٦قد S om.
) (٧تكوين ٢٢ / ٣

٩١
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)) تعالوا ننزل ونفرِّ ق األلسن
ولم يقُل )) أَ ْن ِز ُل (( .
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((

)(٨

]  ٢ـ شھادات من األنبياء [
 ١٤٠وإنّ دانيال النبيّ أخبرنا بأنّ  iقال لبُختنصّر :
صر (( ) (٩ولم يقل )) أقول (( .
)) لك نقول يا بختن َّ
)(١١
)(١٠
أيضًا
كتابكم مكتوبًا
 ١٤١وقد ذكرتم أنّ في
شبه ما ذكرنا من قول موسى ودانيال
)(١٥
)(١٤
)(١٣
َ
ً
حكاية عن  iمن قُلنا )َ (١٢
وأوحينا
وأمرنا
وخلقنا
)(١٧
)(١٦
مع نظائر لھذه كثيرة.
ودمَّرنا
وأَھلكنا
أيشكُّ أحد يعقل أنّ ھذا القول * قول ش ّتى ،ال قول واحد فرد.
 ١٤٢وإن قالوا  :إنّ العرب قد أجازت ھذا القول
يُقال لھم إ ّنه لو كانت العرب وحدھا ھي التي ابتدعته *
لكان لھم في ذلك تعلّق.
فأ ّمQQا إذ سQQبق العQQرب فQQي ھQQذا القQQول العبران ّيQQون واليونQQانيّون والسQQريانيّون
وغيرھم من األلسن
لم يكن لما وصفوا من إجازة العرب ذلك حجّ ة.

ــــــــــــــــــ
) (٨تكوين ٧ / ١١
) (٩دانيال ٢٨ / ٤
) (١٠في P om.
) (١١مكتوبًا PSG
) (١٢سورة قرآنيّة ... ٤٧ / ١٤ ،١٠ / ٧ ،٣٢ / ٢
) (١٣سورة ١٨٠ / ٧
) (١٤سورة ١٧ / ١٧
) (١٥سورة ٦١ / ٤
) (١٦سورة ١٤ / ١٠ ،٦ / ٦
) (١٧سورة ١٧٢ / ٢٦

٩٢

١٤٣
١٤٤

١٤٥

١٤٦

مع أ ّنه ،ومن أين جازت * العرب ھذا القول ؟
فإنّ قالوا  :بلى ،قد أجازته من حيث يقول رجل واحد
أمرنا وأرسلنا وقلنا ولقينا وما أشبه ھذا
يُقال لھم  :إنّ ذلك صحيح جائز في المؤلـَّف من أشيا ٍء مختلفة والمركب مQن
أعضاء غير متشابھة ،أل ّنه واحد كثيرة ) (١٨أجزاؤه.
فأوّ ل األجزاء من اإلنسان ،النفس والجسد.
)(١٩
وإنّ الجسد أي ً
كثيرة.
ضا مبنيّ من أركان ش ّتى وأعضاء
فلذلك جاز أن ينطق على ما وصفتم.
فأمّا الواحد ،البسيط ،الم ّتفق في ك ّل أنحائه
الذي ال أعضاء ) (٢٠له وال أجزاء
فكيف جاز له أن ينطق بما وصفتم
من قلنا وأمرنا وأوحينا إذ ھو عدد واحد كما زعمتم.
فإن قالوا  :إنّ ذلك تعظيم ) q (٢١وإجالل له وتفخيم
أن يقول أرسلنا وأمرنا وأوحينا.
يُقال لھم  :لعمري ،إن لو لم يقل ذلك َمن ليس مستح ًّقا للتعظيم ،لجاز قولكم.
فأمّا إذا كان َمن يتفوّ ه به َمن كان حقيرً ا وضيعًا
لم يثبت قولكم إنّ ذلك تعظيم له ). (٢٢

 ١٤٧لتعلموا أنّ  iواحد ثل ٰـثة من ) (٢٣حيث نطق بكلتي ) (٢٤اللفظتين
ــــــــــــــــــ
) (١٨كثير P
) (١٩وأعضام P
) (٢٠ال عضا P
) (٢١تعظم P
) (٢٢تعظم P
) (٢٣ثلثة S om.
) (٢٤بكلى P

٩٣
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من أمرت وأمرنا وخلقت وخلقنا وأوحيت وأوحينا.
 ١٤٨فأمرت وأوحيت وخلقت دليل ) (٢٥على أ ّنه جوھر واحد
وأمرنا وأوحينا وخلقنا دليل على أقانيم ثل ٰـثة.
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قصة إبراھيم والمالئكة الثالثة [
]٣ـ ّ
 ١٤٩وبيان ذلك من قول موسى النبيّ
ً
إ ّنه أخبر في التورية ) (٢٦عن إبراھيم الخليل  iقائال :
إنّ  iتراءى ) (٢٧إلبراھيم وھو ) (٢٨عند باب خيمته *
في موضع كذا وكذا
فلمّا استحرّ النھار جلس إبراھيم على باب خبائه
فرفع عينيه وأبصر رجاالً ثل ٰـثة قيامًا فوقه
فقام مستقبالً لھم وسجد لھم وقال :
ربِّ  ،إن كنت رام ًقا إليّ بعين الرحمة،
فال تجاوزن عبدك ). (٢٩
 ١٥٠أفال ترون * أنّ الذي عاين إبراھيم ثل ٰـثة عددھا
ً
واحدا
حيث قال  )) :رجاالً ثل ٰـثة ((  ،فسمّاھم ر ًّبا
فتضرّ ع إليه وسأله أن ينزل عنده ؟
 ١٥١فعدد الثل ٰـثة سرٌّ ألقانيم الثل ٰـثة
وتسميته إيّاھم ر ًّبا ال أرباب سرٌّ لجوھر واحد
ففي ثل ٰـثة يجوز واحد * كما وصفنا.
 ١٥٢ث ّم إنّ موسى أخبر أيضًا وقال :

ــــــــــــــــــ
) (٢٥دليل دليل P
) (٢٦التوبة P
) (٢٧ترايا  ،PSتراءى G propose
) (٢٨وھو P om.
) (٢٩تكوين  ١ / ١٨ـ ٣

٩٤

١٥٣

١٥٤
١٥٥
١٥٦

اسمع يا إسرائيلٰ ،إلھك ) (٣٠ربُّ واحد
معنى ذلك أنّ  iموصو ًفا ) (٣١بالثل ٰـثة أقانيم ،ھو ربُّ واحد
وإنّ داوود قال في كتابه ،بكلمة  iخلقت السماوات
وبروح فيه ك ُّل قواتھا ) (٣٢فقد أفصح داوود بالثل ٰـثة أقانيم
حيث قال  i )) :وكلمته وروحه (( .
فھل زدنا في وصفنا على ما وصف داوود ؟
ث ّم إ ّنه وصف في موضع آخر في كتابه تحقيقـًا
بأنّ كلمة  iإله ّ
حق ،حيث قال لكلمة  )) : iأسبِّح ((
أفكان داوود ممَّن يسبِّح لغير  i؟
ث ّم إ ّنه قال  )) :قال الرب لربّي
)(٣٣
اجلس عن يميني ح ّتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك ((
يعني بذلك قول اآلب لالبن من بعد تجسّده.
ث ّم إ ّنه قال في موضع آخر  )) :أرسل كلمته فشفاھم
)(٣٤
وخلَّصھم من الموت ((
لتعلموا أنّ الكلمة المرسلة ذات كاملة من ذا ٍ
ت كاملة.

]  ٤ـ مثل األنبياء [
 ١٥٧ث ّم إنّ إشعيا المحمود في األنبياء قال في نبوّ ته :
)) منذ بدأت ،لم أنطق خفية ،ومنذ كنت ثمّة أنا
)(٣٥
واآلن أرسلني الربُّ اإلله وروحه ((
فاآلن  iوكلمته وروحه ھو قولنا آب وابن وروح القدس.
ــــــــــــــــــ
) (٣٠مزمور ٦ / ٣٢
) (٣١موصوف PSG
) (٣٢مزمور ١١ / ٥٥
) (٣٣مزمور ١ / ١٠٩
) (٣٤مزمور ٢٠ / ١٠٦
) (٣٥أشعيا ١٦ / ٤٨

٩٥
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وكيف يجوز أن يرسل الروح * إشعيا لو لم يكن إلھًا ،ذا ًتا كامالً
 ١٥٨ث ّم إ ّنه وصف أيضًا أنّ  iتراءى ) (٣٦له والمالئكQة حQافون بQه مق ِّدسQون لQه،
قائلون  )) :قدّوس ،قدّوس ،قدّوس الربّ
)(٣٧
.
ذو القوّ ة المملوءة * السموات واألرض من تسابيحه ((
فتقديس ) (٣٨المالئكة مرارً ا ثل ٰـثة واقتصارھم على ذلك
بال زيادة وال نقصان
سرٌّ لتقديسھم ألقانيم ثل ٰـثة إلھًا واح ًدا.
فھQQذه بعQQض شQQھادات األنبيQQاء علQQى أنّ  iواحQQد ثلٰ Qـثة ،وثلٰ Qـثة واحQQد وإن قQQد
اقتصرنا على بعض األنبياء لكيال يكثر الكالم ف ُيمِّل.
 ١٥٩ولوال ذلك ألتينا من ك ّل شيء شھادات كثيرة
ح ّتى يكثر فيھا االضطرار وتطول الصحف.
يعرف ذلك َمن قرأ كتبھم.

]  ٥ـ أمر تحريف كالم األنبياء [
فإن أنكروا ھذا القول وجحدوه
وقالوا إنّ األنبياء لم تنطق به
وإ ّنما )) حرّ فتم الكالم عن مواضعه ((
١٦٠
وتقوَّ لتم عليھم الزور والكذب
يُقال لھم  :إ ّنه لو كانت ھذه الكتب في أيدينا
من غير أن تكون في أيدي أعدائنا اليھود
كان لعمري يُق َبل قولكم  :إنّ غيّرنا وبدّلنا.
 ١٦١فأمّا إذ صارت الكتب في أيدي اليھود أيضًا
لم يقبل قولكم أحد
ــــــــــــــــــ
) (٣٦وترايا  PSتراءى G propose
) (٣٧أشعيا  ٢ / ٦و ٣
) (٣٨فتقدّس S

٩٦

إالّ أن يوجد ما في أيدينا من * الكتب
مخال ًفا لما في أيدي اليھود منھا
مشاكالً مالئمًا ) (٣٩لما كان لدينا منھا.
 ١٦٢فإن قالوا  :إنّ الذين ولـ ّوا تحريفھا اليھود
)(٤٠
التماسًا بذلك تضليكم
قلنا لھم :لو كان األمر على ما وصفتم
لكان ينبغي أن * تكون لديھم صحيحة غير متحرِّ فة
ألنّ الذي يلتمس ھالك غيره ،ال يرى ھالك نفسه.
 ١٦٣فإن وجدنا ما في أيديھم منھا ،وما في أيدينا منھا واح ًدا ال
اختالف ) (٤١فيه كما ذكرنا
لم يقبل منكم ما ذكرتم من تحريفھا.
] الخالصة العا ّمة [
] أ ـ حقيقة شھادة الكتب [
 ١٦٤فإن قالوا  :إ ّنما صار  iلديكم ثل ٰـثة أقانيم
كشھادة الكتب لكم لزعمكم
وإنّ ك ّل واحد منھا ) صار ( موصو ًفا ر ًّبا وإالھًا
فامتعاضكم من أن * تصفوھا أربابًا وآلھة ثل ٰـثة ،ما ھو ؟
 ١٦٥يُقال لھم  :لعمري لو كان الكتب
ٰ
مع وصفھا ك ّل واحد من األقانيم ر ًّبا وإلھًا
لم تضف بعض األقانيم إلى بعض
وأوجبت أنّ ك ّل واحد منھا علّة ال معلول
ــــــــــــــــــ
) (٣٩مالئمًا  G proposeومالومًا PS
) (٤٠تظليلكم P
ً
واحدا الختالف S
)(٤١

٩٧
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ً
جائزا مستقيمًا.
لكان ما وصفتم
فأمّا إذ ّ
حق أنّ االبن والروح من اآلب
ً
لم تصر علال كثيرة
لم ُتنسب آلھة ثل ٰـثة وال أرباب.
 ١٦٦فإن قالوا  :أوليس البشر كلّھم من علّة واحدة
أي من آدم ال من علل ش ّتى ؟
فقد تصفون أناسًا ش ّتى
فليوصف ھذه الثل ٰـثة أقانيم *
ً
آلھة ثل ٰـثة كنحو ما قيل في الناس.
 ١٦٧يقال لھم  :فإ ّنه وإن كانوا يسمّون أناسًا ش ّتى
فإ ّنما يعنى بذلك أقانيم ش ّتى ،ال جواھر ش ّتى
ألن اسم اإلنسان إ ّنما ھو اسم الجوھر العا ّم
ولذلك اشترك في اسمه جميع األقانيم
فأمّا اسم القنوم الواحد ،فكعبQد  iوموسQى وھQرون وغيQر ذلQك مQن األسQماء
المتشابھة بما وصفنا.

] ب ـ ھل صار اسم  Yاسم جوھر عام ؟ [
 ١٦٨فإن قالوا  :فإذا صار اسم  iعندكم اسم الجوھر العا ّم
فال ينبغي لكم أن تصفوا ك ّل واح ٍد منھا إلھًا
دون ثالثتھا إذ صارت لديكم في الجوھر.
 ١٦٩يُقال لھم  :فإ ّنه وإن كان اسم  iاسم جوھر
أي اسQQم ثالثتھQQا فقQQد يسّ Q
Qتحق ك ُّ Qل واح ٍ Qد منھQQا التسQQمية باسQQم العQQا ّم أل ّنQQه لQQيس
بمخالف في ذاته ذات غيره من األقانيم
التي ھي معه جQوھر عQا ّم * كاسQم الQذھب العQا ّم لكّ Qل الQذھب وبعQض الQذھب
كامل ،ال بعض الذھبيّة.
٩٨

 ١٧٠فإذا ذكر بعض األقانيم
ً
جائزا أن يوصف إالھًا ور ّبـًا وجوھرً ا وغير ذلك
كان
من أسماء الجوھر * ما خال كثرة الضم
وإذ أضيف االثنان إلى الواحد
ً
أي االبن والروح إلى اآلب ،وصفت إلھًا واحدا.
] ج ـ كيف أنّ اآلب ھو علّة اآلب والروح [
 ١٧١فإن قالوا  :إن كان اآلب علّة االبن والروح كما وصفتم
ينبغي أن * يكون اآلب أقدم ممَّن ھو له علّة
فإن لم يكن اآلب أقدم من االبن والروح
وأوجبتم أ ّنھا أزليّة معًا
(
٤٢
)
أن يكون علّ ًة لبعض دون بعض.
فليس بعضًا إذن مستح ًّقا
وبطل قولكم بأنّ علّة االثنين واحد.
 ١٧٢يُقال لھم  :لعمري ،إنّ بعض العلل
على ما وصفتم من القدمة التي ھي لھنّ علةّ
ولكن ليس ك َّل العلّة كما وصفتم ال محالة.
فقد ترون الشمس وھي علّة شعاعھا وحرارتھا.
ھكذا والنار علّة ضوئھا ) (٤٣وحرارتھا
ولم تكن ّ
ً
عادمة لضوئھا ) (٤٤وحرارتھا
قط
ھكذا وللقول في االبن والروح :
ھما من اآلب ،أزليّان من أزليّ بال سابقة
كانت من اآلب لھما.
ــــــــــــــــــ
) (٤٢بمستحق PSG
) (٤٣ضوئھا PSG
) (٤٤لضوئھا PSG

٩٩
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] د ـ ھل االبن والروح بعض ذات اآلب أو فعله [
)(٤٦
 ١٧٣وإن قالوا  :ھل ) (٤٥يخلو
ب
الشيء ،إذا ُنسِ َ
أ ّنه من شيء من أن يكون إمّا بعضه وإمّا فعله
فأحد األمرين إمّا أن يكون االبن والروح بعض ذات اآلب
إذ وصفتموھا منه ،وإمّا فعله.
فإن قلتم إ ّنھا بعضه
)(٤٧
ّ
تستحق البعض تسمية الكمال ،أي إاله
لم
ّ
وإن كانا فعله ،فكذلك أي ً
ضا لم يستحق اسم اإلله
أل ّنه اسم الكمال.
 ١٧٤يُقال لھم  :لعمري ،إن لو كان كلَّما وُ صِ ف
أ ّنه من شيء بعض ذاته أو فعله
لكان * األمر على ما وصفتم.
فأمّا إذ ) (٤٨يوجد شيء من شيء ،وبعض من بعض
على غير * ) (٤٩ما وصفتم
فقد وُ جب عليكم النظر فيما نصف.
 ١٧٥فـ )) البعض (( يوصف على وجھين :
إمّا بعض العدد ،ھو كامل بذاته
)(٥٠
*
كموسى وھرون أو غيرھما من األرباب
التي ھي بعض الناس أي بعض عددھم
وك ّل واحد منھم إنسان كامل

ــــــــــــــــــ
) (٤٥ھل P om.
) (٤٦يخلوا  ،PSيخلو G propose
) (٤٧لم S om.
) (٤٨إذا P
) (٤٩غير S om.
) (٥٠الرقاب S

١٠٠

وإمّا كاليد والرجل اللتين ھما أبعاض وأجزاء
من غير أن يستوجب ك ُّل واح ٍد منھا اسم الكمال،
أي اسم اإلنسان.
 ١٧٦ھكذا والشيء من الشيء.
فقد يقال على وجه الفعل والبعض وكامل من كامل
فالفعل كالكتابة من كاتب.
والبعض كاليد والرجل من البدن.
وأمّا الكامل من الكامل ،فالولد من الوالد.
 ١٧٧فقد يُقال إ ّنه منه ليس فعل ،وال بعضه
بل كامل من كامل كما وصفنا
وھو مستوجب اسم الذي ھو منه ،أي إنسان من إنسان
وقد يقال إنّ أشياء من شيء
على غير أحد ھذه الثل ٰـثة وجوه
كحوّ ى الموصوفية من آدم
وھي منه ،ال بعضه ،وال فعله ،وال ولده
كاملة من كامل ،إنسان من إنسان
 ١٧٨ھكذا القول من * االبن والروح من اآلب سبحانه،
ك ُّل واح ٍد منھما بعض العدد ال بعض ذات اآلب
بل ذاتان كاملتان من ذا ٍ
ت كاملة.
 ١٧٩فاالبن منه كالولد من الوالد
والروح خارج منبثق منه كخروج حوّ ى كما ذكرنا
وإن كان  iعن ك ّل صفة متعاليًا
وال بحسب القول في ھذا الوجه.
] ديباجة ختام ّية [
 ١٨٠اآلن قد انتھى من منتھى
١٠١

ك ّل القول األوّ ل بعون  iوسبحانه
ولواھب النعم جزيل الشكر ،والحمد q

)(٥١

.

ــــــــــــــــــ
) (٥١والحمد دائمًا .ونحن بادون بالقول الثاني إن شاء  iتعالى ذكره.

١٠٢

الفصل الخامس

مختار )) في التثليث والتوحيد
التكريتي في
من رسالة ألبي رائطه
ّ
إثبات دين النصران َّية وإثبات الثالوث المقدَّ س
((

[ Blank Page ]

في ما يلي مختار من )) رسالة ألبي رائطه التكريتQيّ فQي إثبQات ديQن النصQرانيّة وإثبQات
الثالوث المقدّس (( ّ
يلخص موقف أبي رائطه من موضوع التوحيQد والتثليQث .ويكتفQي أبQو رائطQه
في ھQذه الصQفحات بتعليQل إثبQات التوحيQد والتثليQث مQن خQالل )) حّ Qد القيQاس المسQتعمل مQن ذوي
المعرفة ((  ،فيشبّه التوحيد والتثليث بمقولة المصابيح الثالثة التي لھا ضQوء واحQد ،والضQوء ھQو
كامل في الذات لواحد وكامل في الذات لثالثة وھو بالتالي ضQوء واحQد وثالثQة سQوية .واحQد فQي
الجوھر وثالثة في العدد ،وھذا ما يثبت ـ على ما يستطيع القيQاس تأكيQده ـ التوحيQد والتثليQث .إالّ
أنّ أبا رائطه ،عند السQؤال عQن العالقQة بQين أقنQوم وآخQر أو إضQافة أقنQوم إلQى آخQر ،ال يجQد فQي
القياس ما يفسِّر الصعوبة ،بل ھو يلجأ إلى مقولتي الخاصّ والعا ّم ،بحسب ما شرحه أرسطو فQي
كتا َبي طوبيقا الثالث والرابع ،ممّا يؤدي إلى القول بجوھر واحد في ثالثQة أقQانيم  )) :فاسQم  iلQه
الحمQQد اسQQم جQQوھر بQQذوات األقQQانيم الثلٰ Qـثة بQQال زيQQادة وال نقصQQان .وھQQذه األقQQانيم جQQوھر واحQQد ال
جواھر (( ) رر  .( ٣٠أمّا اإلضافة أو العالقة فھي جوھريّة ألنّ اآلب علّة أزليّة لالبن والQروح،
وھذا يعني أ ّنھما كامالن من كامQل فQي كّ Qل أنحQاء الجQوھر علQى اخQتالف الخQواصّ وھQي األبQوّ ة
والنبوّ ة واالنبثاق.
وھذا المختار أعدنا تحقيقه عن مخطوط سQباط  ١٠٠١يعقQوبيّ ) S 180 no – S 192
 ،(noمع المقارنة بنشرة غراف ) الصفحات  ١٤٠إلى  ١٤٦من المجلّد رقم .( ١٣٠
١٠٥

التكريتي في إثبات
] مختار من )) رسالة ألبي رائطه
ّ
دين النصران ّية والثالوث المقدّس (( [
S 1861
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S 1862

أ ـ ] مدخل [
* وإذ سئلنا عن بعض قولنا في  iسبحانه من أمر التثليث والتوحيد
١
وأمر التجسّد والتأ ّنس ،وغير ذلك من صفاته
فأجبنا ) (١برأيٍ أو قياس أو حجّ ة من كتاب
فوقع قريبًا من البغيّة ،وأقنع السائل في جوابه
شكرنا  iعلى ذلك.
وإن ألفي بعي ًدا منھا ،غير مالئم لھا
٢
في جميع أنحائه أو جلِّھا
فذلك جميل ھو على صدق قوله :
أن تصفني الواصفون ،فال ينال العقول
نعني في ذلك قد سھل علينا جوابك وجواب غيرك
٣
)(٢
فإن وقع ما عسى أن نجيبك به موافقـًا شاف ًيا
فذلك من  iله الحمد وحده
وإن قصَّرنا عن رجائك
٤
وخالفنا ظ َّنك فيما طمعت فيه م ّنا والتمسته لدينا
فجدير أن أن تر]و[ َم ذلك بعقلك ،وتتغمَّضه بشرفك
وتركن فيه إلى حسن الظنّ بمو َّدتك
٥
فالمذموم لعمري من َب ُخل بما عنده وإن قلَّ ،والعاجز عند الكالم
وھذا حين صرت إلى جوابك ومرادك *  ،إن شاء  iتعالى.

ــــــــــــــــــ
) (١ناجيند S
) (٢شانيًا S G

١٠٦

ب ـ ] رأي المسلمين في التثليث وردّ أبي رائطه [
قال مخالفونا  )) :يا معشر النصارى! وصفتم  iآلھة ثل ٰـثة
٦
)(٣
وواحدا ً
ً
فردا في العدد
إلثباتكم إيّاه أقانيم ثل ٰـثة
)(٤
ووصفنا إيّاھا بما ھو مالئم لھا في جميع أنحاء جوھرھا وماھيّتھا (( .
٧
فاعلم ،يا أخي ،أ ّنھم على إحدى منزلتين ال محالة :
إمّا قوم لم يعرفوا مذھب قولنا ،وغرض نحلتنا
فيعذروا في وصفھم إيّانا بغير ما نحن عليه لجھلھم به
وإن جاز أن ُيع َذ َر ) (٥أحد على الجھل،
وإمّا قوم أُوضحوا بالفرق ،بعلم ومعرفة،
٨
من غير اكترا ٍ
ث * وال حرج،
فيلزمھم من العيب والشنعة ما ال يحتاج إلى جوابھم
إذ كان يلزمھم في اعتقادھم واح ًدا فر ًدا
بقولھم ذلك من غير فحص وال تفتيش
ولو تبيَّنوا ذلك لما نطقوا بشيء من ھذا.
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ج ـ ] استخدام القياس إلثبات الوحدان ّية والتثليث [
وقد يجدون ) (٦في القياس
٩
إذ ھم ألطفوا النظر ،وناصحوا بالشفقة أنفسھم
سببًا لما وصفنا في بعض وجوھه ال في كلّھا.
ــــــــــــــــــ
) (٣إلثباتھا S
صQف ُتم (( ،
) (٤ھذا ھو قول المخالفين للنصارى .فالجزء األوّ ل من ھQذه المقولQة ھQو فQي صQيغة المخاطQبَ )) :و َ
وصفنا ((  ،ولكن كما يقول المخالفون.
أمّا الجزء الثاني فھو في صيغة المتكلّم َ )) :
) (٥يعذرا S
) (٦يجدوا  ،Sيجدون G propose

١٠٧

S 1872

فح ُّد القياس المُستعمل من ذوي المعرفة
فضالً عن صفة  ،iله الحمد ،المعتلية * عن كّ Qل صQفة موصQوفة ،األرواح
واألجسام جميعًا

] شروط استخدام القياس [
وإذ عرضنا ذكر القياس
١٠
وعظمت حاجتنا إلى استعماله
في إيضاح قولنا ل َمن التمس ذلك م ّنا
وجQQب علينQQا االجتھQQاد والمبالغQQة فQQي تصQQحيحه مQQن أمكQQن األشQQياء ،وأقربھQQا
ً )(٧
مأخذا
ُ
وإن بعد ذلك واستصعب لبعده من األشياء
المقيس فيه في ك ّل أنحائه
ّ
يشتق قياسًا
فقد ينبغي لمَن تقلَّد ذلك أن
١١
لعجز الواحد عن بلوغ صفة الملتمس له قياسًا
وللسائل أن يقبله أش َّد القبول
وإن لم يجد ذلك في أصول األشياء
إنّ الملتمس له قياسًا يعلو على ك ِّل قياس موجود
من المعقول والمحسوس كما وصفنا
] مثل المصابيح الثالثة وتطبيقه [
فما قولكم في مصابيح ثل ٰـثة يوقد ضوؤھا
١٢
أعني ال ذات المصابيح أعينھا ؟
أواحد ھو خاصّة أو ثل ٰـثة فقط أو واحد وثل ٰـثة جميعًا معًا.
ــــــــــــــــــ
ً
مأخذا G propose
) (٧مأخذ ،S

١٠٨

١٣

١٤

١٥

فإن قالوا  :ھو واحد خاصّة أي معدود واحد ،ال ثل ٰـثة في الضوء
قلنا  :لم نعُّدَ الضوء كلّه لبعض المصابيح
الذي ال يجاز في إخراج ضوته خاصّة غيره من المصابيح *
فلسنا نراه يغادر ضوؤه شي ًئا
وال يسلب غيره من المصابيح * خروجه
والخارج أيضًا ضوء كامل في الذات ال بعض الضوء.
فإن قالوا  :ثل ٰـثة
قلنا  :فكيف ذلك وليس بينھم اختالف في الضوء واإلنارة
وال تباين في المكان
بل مالئمة في جميع حاالتھا المستوجبة بھا الضوء
ليعلموا أنّ الضوء الموصوف واحد ،وھو ثل ٰـثة جميعًا م ًعا
أمّا واحد ففي ماھيّة الضوء وجوھره
وأمّا ثل ٰـثة ففي العدد الواقع على ذات المصابيح
الخاصّ الالزم لك ّل واحد منھا.

] تطبيق المثل على الوحدان ّية والتثليث ومناقشته [
 ١٦كذلك القول في  iسبحانه وله الحمد
بل أفضل من ذلك بأنّ ال شبه له وال مقدار
واحد في الجوھر واألزليّة والعلم والقوّ ة والمجد والعظة
وغير ذلك من الصفات الجوھريّات
وثل ٰـثة في األقانيم جميعًا معًا
ھو بعينه لقوام ذاته خاصّة لك ّل واحد منھا.
 ١٧وثبوت خاصّته مع توحيده ،والتئامه ) (٨بغيره من األقانيم
وانفراده بھا ،واستدالل الواقع عليه
ــــــــــــــــــ
) (٨والتئامه SG

١٠٩

S 1872
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S 1881

١٨

١٩

G 143
٢٠

دون غيره من األقانيم الم ّتحد بھا سوى ذلك من أنحاء الصفات
الدالّة على جوھره
ما ال سبيل أن يوجد في غيره مثله الب ّتة كما وصفنا.
فإن قالوا  * :إنّ الضوء الذي وصفتم
إكثار وتوحيد جميعًا
ھو وصف
ٍ
من قول عا ٍّم فيه من أ ّنه ضوء وأضواء وك ّل واحد منھا قائم بعينه
غير مضا ٍ
ف إليه غيره أو يضاف بعضھا إلى بعض
)(٩
فما الحائل بينكم وأن تصفوا ھذه األقانيم
التي ذكرتم إالھًا وآلھة
ّ
وإن كان ك ُّل واح ٍد منھا علة نفسه
قائم من غير أن يضاف إلى غيره من األقانيم ؟
وھذا خالف قولكم بعينه أبًا واب ًنا وروحً ا قدسًا ). (١٠
فھل بعض ھذه األضواء تضاف إلى غيرھا من الضوء
كإضافتكم بعض األقانيم إلى بعض
)(١١
؟
وتسميتكم * إيّاھا أبًا واب ًنا وروحً ا قدسًا
قلنا  :أَ ُترانا ) (١٢انتفعنا في تقديم تلخيصنا
)(١٣
وشرحنا نعت القياس لكم كثير شيء
إذ صرتم تلتمسون قياسًا للسماء وارتفاعھا وطولھا
على ما ھو دونھا بمنزلة السقف أو الخباء
فنسأل عن الفلك الدائر والنجوم.
ھل نجده في السقف والخباء المضروبين له قياسًا ؟

ــــــــــــــــــ
) (٩أن  ،Sوأن G propose
) (١٠وروح قدس  ،Sوروحً ا قد ًسا G propose
) (١١وروح قدس  ،Sوروحً ا قد ًسا G propose
) (١٢ترانا SG
) (١٣بشيء  ،Sشيء G propose

١١٠

٢١

أيّھا الحكيم ،كان سوا ًء سوا ًء
في جميع الحال المقيس به ولم يخالفه
فإذا كان ،إذ ھو الشيء بعينه ،ال قياس له،
فإ ّنما ا ّتحدنا الضوء قياسًا مقنعًا * في بعض أنحائه
في توحيده وتثليثه ،جميعًا معًا،
كما وصفنا من  iسبحانه عندنا
جوھرً ا واح ًدا أقانيم ثل ٰـثة ،جميعًا معًا
ال في إضافة بعضھا إلى بعض وتسميتھا بإكثار وتوحيد جميعًا
الضوء أعني واألضواء
ال يلزمنا في ھذا القول آلھة ملكة وأرباب وربّ كما ظننتم

٢٣

فإذ وجدنا في أصول األشياء المعقولة المفھومة
شي ًئا واح ًدا يحتمل كلتا ) (١٤الصفتين
ً
واحدا أعني
وذلك في بعض أنحائه
وثل ٰـثة جميعًا من غير أن يستحيل القول فيه
وجب علينا في سائر األنحاء الموجودة فيه المخالفة لغيره
شرح ما سبب ذلك وعلمه إلى ح ّقه وصدقه.

٢٢

] استخدام المقوالت لتأكيد فعال ّية القياس [
 ٢٤واعلم يا أخي أنّ من األشياء الواقعة على األشياء
ما يقال على قسمين  :أحدھا واقع على جوھر الشيء،
وماھيّته ،المشترك فيه الجميع
)(١٥
ّ
،
المتجزئ بال زيادة وال نقصان ،على قدره وتقطيعه
المباين به نظرائه في الجوھر
الموصوف به علينا ،كقول القائل  :حيّ وإنسان
ــــــــــــــــــ
) (١٤كلتي SG
) (١٥وتفظيعه SG

١١١

S 1882

S 1891
٢٥
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٢٦

٢٧

٢٨
S 1892

واآلخر على تقطيعه وامتيازه * بعينه،
غير مشارك له في الجوھر.
ويوصف به بـ )) خاصة (( كقول القائل سعد وخالد
بـ )) الخاصّ (( منھا منسوب باسم )) العا ّم (( لمشاركته في الواقع عليه بكمالQه
من غير نقصان.
* فأمّا )) العا ّم (( بأن ينسب باسم )) الخاصّ (( ال بحالة المقول فيه ،فال.
ال ب ّل قد يوصف سعد وخالد ح ًّيا وإنسا ًنا
وذلك كذلك ،وال يوصف الحيُّ واإلنسان
بإرسال ً
سعدا وخال ًدا لما فيه من الشنعة والكذب.
فإذ قد بيّنا اسم )) العا ّم (( و )) الخاصّ (( جميعًا
فلننظر في ك ّل معنى
ك ّل واحد منھما في وقوعه على الشيء المقول عليه
ھل يجوز استعمال العا ّم منھا بإكثار أو توحيد على االنفراد
أو جميعًا كما وصفوا أم ال ؟
فإنسان اسم واقع على جوھر
وإنسان وحده بال زيادة وال نقصان.
فإذا صار الناس كلُّھم
ً
واحدا اسمه اإلنسان.
أعني األشخاص جوھرً ا
بإكثار أيضًا ،أي في الناس
لم يص ّح تسميتھم
ٍ
وإال صار معنى ذلك جوھرً ا واستحال الكالم،
وصار الموصوف كذبًا.
كذلك الضوء الموصوف م ّنا قياسًا ھو اسم جوھر الضوء.
فإن يص ّح ) (١٦أن يوصف ضوءًا وأضواء * ،فإ ّنما صار يعني

ــــــــــــــــــ
) (١٦أنصح  ،Sيصح G propose

١١٢

٢٩
٣٠

ذلك جوھر وھذا المحال بعينه أن يكQون جQوھر واحQد ) (١٧جQواھر شّ Qتى كمQا
وصفنا.
ھذا في الخلق الذي الخطأ فيه يسير ،ردُّه خفيف؛ فأمّا أن يُحتمل ذلQك فQي i
َّ
عز وج ّل الذي غيQر الخطQأ فQي صQفته ،زيQاد ًة كانQت أم نقصQا ًنا ،يُفضQي عQن
النعيم ويُقرِّ ب إلى العذاب.
فاسم  ،iله الحمد ،اسم جوھر بذوات األقانيم الثلٰ Qـثة بQال زيQادة وال نقصQان.
وھذه األقانيم جوھر واحد ال جواھر.

] مثل الشمس في تأكيد والدة االبن األزل ّية وانبثاق الروح [
ّ
ً
واحدا كقولنا في الشمس إنھا ذات ثل ٰـثة
 ٣١فلن يجوز وصفنا بإكثار أي آلھة ،بل
أشخاص ذاتيّة وصفا ٍ
ت جوھريّة بغير تباين وال افتراق من جوھرھQا الواحQد
المقQQول علQQى صQQحّ ة وجودھQQا * وانفرادھQQا بوحQQدانيّتھا شQQمس واحQQدة ،ذات
جQQQوھر واحQQQد ،مدروكQQQة ثلٰ QQQـثة خQQQواص معروفQQQة أعنQQQي القQQQرص الQQQذي ھQQQو
الموصوف بالصفتين ) (١٨الجوھريّتين اللتين ) (١٩ھما النور والحرارة.
منذ لم تزل ،بھمQا موصQو ًفا ،أ ّنQه لQم يQزل والQد النQور ،مولِّ ًQدا متسQاويًا بوجQود
القرص قديمًا بقدمه ،بال زمان سابق لوجود أحدھما قبل غيره
 ٣٢كQQذلك والحQQرارة منبثقQQة منQQه * فQQي النQQور المولQQود منQQه أزل ًّيQQا بأزليّتQQه ،قQQديمًا
بقدمه .ليس القQرص النQور وال النQور الحQرارة بامتيQاز الوجQود الخQاصّ لكّ Qل
واحد من القرص والنور والحQرارة ،بQل جQوھر واحQد ،وطبQع واحQد ،وقQدرة
واحدة ،ثل ٰـثة خواصّ
ــــــــــــــــــ
ً
واحدا G propose
) (١٧جوھرً ا واحد  ،Sجوھرً ا
) (١٨بصفته  ،Sبالصفتين G propose
) (١٩التي  ،Sاللتين G propose

١١٣

G 145

S 1901

٣٣
٣٤

G 146

مدروكة ،شمسًا واحدة معروفة.
فQإذا كQQان ذلQQك ممك ًنQQا ) (٢٠مQQن المخلوقQQات المصQQنوعات ،فھQQل ينكQQر ذلQQك فQQي
الخالق الصانع ،ج ّل ذكره ،كما وصف ذاته بوجوده ،ح ًّيا ،ناط ًقا بحياة أزليّQة
ونطق جوھريّ
نطقQQه مولQQود منQQه ،أزلQQيّ منQQذ لQQم يQQزل ،وحياتQQه منبثقQQة منQQه بQQال زمQQان ،ثلٰ Qـثة
خواصّ ذاتيّة ،أي أقانيم جوھريّة ،أبًا ً
ولدا لكلمته منQذ لQم يQزل .واب ًنQا مولQو ًدا
ً
بال زمان وروحً Qا منبثقQـًا منQه بغيQر دَ رْ ك ،إلھًQا واحً Qدا ور ّبQا واحً Qدا وجQوھرً ا
واح ًدا.

وحوى إلى آدم [
] مثل إضافة ھابيل
ّ
٣٥
فأمّا إضافة االبن والروح إلى اآلب ،فإضافة جوھريّة لم تزل ألنّ اآلب علّة
أزليّة لالبن والروح.
٣٦
أل ّنھما منه على اختالف خواصّھما ،ال ھو منھما من غير تقQديم وال تQأخير،
ّ
كاملين من كامل ،أزليّين من أزليّ  ،التفاق ك ّل واحد منھم مع اآلخر في كّ Qل
أنحاء جوھرھا وماھيّتھا ،ـ كإضQافة ھابيQل وحQوّ ى إلQى آدم اللQذان ) (٢١ھمQا
منه ،كاملين من كامل ـ * ،جوھر واحد ،ثل ٰـثة أقانيم مفQردة ،كّ Qل واحQد مQنھم
صيّته الالزمة له ،منسوب بھا ،أعنى األبوَّ ة والبنوَّ ة واالنبثاق مع التئامھا
بخا ّ
وتوحيدھا جميعًا في الجوھر.
ُ
٣٧
وكمQQا أنّ آدم وحQQوّ ى وھابيQQل ،ك ُّ Qل واحQQد مQQنھم إذا تؤ ِّھQQل بخصيصQQة ذاتيّQQة
ّ
ّ
ُّ
اإلنسان ،فھو إنسان كامل حقـًا ،له حد اإلنسان بكماله ،وھو حقـًا حيُّ نQاطق
مائت وثالثتھا إنسان واحد أيضًا أي جوھر واحد

ــــــــــــــــــ
ً
) (٢٠مملك ًنا  ،Sممكنا G propose
) (٢١اللذين  ،Sاللذان G propose

١١٤

٣٨

٣٩

كQQذلك القQQول فQQي  iسQQبحانه ،ك ُّ Qل واحQQد مQQن األقQQانيم الثل ٰ Qـثة ،إذ ھQQو تؤ ِّھQQل
بخصيصQة ذاتQQه ،إلQQه كامQل ال بعQQض وال جQQزء ،وثلٰ Qـثتھا أي ً
ضQQا إلQQه واحQQد أي
جQQوھر واحQQد مQQن غيQQر أن يلحقھQQا تبQQاين فQQي المكQQان لعمQQوم ذاتQQه والمتQQزاج
جوھرھا والختالط طبعھا ،ليست كاألجسام وال األجساد المتباينة المتفرّ قة إذ
ھي ليست بجسد وال بجسم.
وھذا بعض تحقيق قولنا في توحيد  ،iله الحمد ،وتثليثه بقQدر مQا يمكQن مQن
القيQQQاس المخلQQQوق المبصQQQر المحQQQدود ،أعنQQQي الضQQQوء وآدم وھابيQQQل وحQQQوّ ى
والشمس ،ل َمن يُكوِّ ن قياسًا وعلى قدر * احتمQال العقQل المخلQوق العQاجز عQن
الوقوع على صفة خاصّته فضالً عن بعده من الوقوع على بعض صفات i
له الحمد.
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د ـ ] شھادات من الكتاب المقدّ س [
 ٤٠وقد يجب علينا أن نتبع القول فQي القيQاس فQي توحيQد  iسQبحانه ،لQه الحمQد،
ت وآيQQا ٍ
ت وشQQھادا ٍ
وتثليثQQه بنبQQوا ٍ
ت مQQن كتQQب  iالمُنزلQQة القديمQQة والحديثQQة،
تصدي ًقا لقولنا وتعري ًفا ل َمن يخالفنا معشر النصارى.
 ٤١إنـّا لم نبQدع ولQم نلفQظ بمQـا لQم ِّ
ينQزل بQـه كتQـاب وحملتQه األنبيQـاء واألبQرار *
)(٢٢
بالقديمQQة
والرسQQل المب ّشQQرون بالحديثQQة حكايQً Qة مQQنھم عQQن  iالQQذي أوحQQى G 147
)(٢٣
إليھم أسQراره ،وحمّلھQم بإذنQه ذلQك وشQرحه كّ Qل واحٍ Qد مQنھم ألھQل دھQره
وزمانه على قدر احتمالھم قبول األسرار.
 ٤٢قال نجيُّ  iفي كتابه التورية أنّ  iله الحمد ،قال عند
ــــــــــــــــــ
) (٢٢القديمة SG
) (٢٣دھره  ،Sعصره G propose

١١٥

٤٣
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٤٤

٤٥
٤٦

خلقQQه ) (٢٤آلدم  )) :لِ َنخل َ
ِQQق إنسQQا ًنا كصQQورتنا وشQQبھنا (( ) (٢٥فبQQدأ بالتوحيQQد إذ
وصف بأنّ  )) iقال ((  ،وختم بالتثليث بقوله )) كصورتنا ومثالنا (( .
ومن قـوله  )) :إنّ آدم قد صQار كأحدنQـا ) (٢٦شQبيھًا بQالقول األوّ ل علQى تثليثQه
وتوحيQQده؛ وقولQQه أيضًQQا إنّ  iقQQال عنQQد * اجتمQQاع النQQاس كلّھQQم فQQي بابQQل
والتماسھم بناء الصرح لتضايق األرض عليھم  )) :تعالوا ننزل ونفرّ ق ھناك
األلسن (( ) . (٢٧د ّل بذلك على كلتي صفتيه تثليثه وتوحيده.
ومن قوله أيضًا عندما تراءى ) i (٢٨لعبده إبراھيم عند باب خيمته  :تراءى
) i (٢٨له ّ
ممثال ً رجاال ً ثل ٰـثة فبادر إبراھيم نحوھم وخرَّ ساج ًدا لھQم قQائالً )) :
يا ربّ ) (٢٩إن كنت لديك مرحومًا ،فال تعدل عن النQزول بعبQدك آلتQي بقليQل
)(٣٠
من الماء وأغسل أرجلكم ((
المخبَّر منه ،إلبراھيم بأ ّنه ح ّقـًا واحد وثل ٰـثة ،وغير ذلك من قول موسQى ،مQا
لو تكلّفنا كتابته لخرج بنا ا ّتساع الكالم وكثرته عن الجواب
حQق مQن إلQه ّ
ث ّم إنّ النبيّ ح َّقق قوله بأنّ الكلمة ذات قائمة ،إلQه ّ
حQق ،ال كQالم
منتقص إذ يقول في قوله لربّه )) بأ ّنك ربّنا أب ًدا،

ــــــــــــــــــ
) (٢٤خلقة SG
) (٢٥تكوين ٢٦ / ١
) (٢٦تكوين ٢٢ / ٣
) (٢٧تكوين ٧ / ١١
) (٢٨ترايا  ،Sتراءى G propose
) (٢٩أنت  ،Sإن G propose
) (٣٠تكوين  ١ / ١٨ـ ٤

١١٦

قائمة كلمتك موجودة في السـماء (( ) . (٣١وقولـه أيضـًا لكلمـة  )) * : iأُسبّح
(( ) . (٣٢فالكلمة ًإذا إله ُّ
حق مستوجب التسبيح من داوود وغيره من الخالئق.

٤٧

٤٨

٤٩

ّ
الحق
فضالً عن قول المسيح سبحانه لتالميذه ورسله عند إرساله إيّاھم لدعوة
المبطلQQة ذكQQر اآللھQQة * الكثيQQرة وعبادتھQQا ،مب ّشQQرين داعQQين إلQQى  iالواحQQد إذ
يقول لھم الحميد )) اذھبوا وب ِّ
شروا الناس كا ّفة ،وطھّروھم باسQم اآلب واالبQن
)(٣٣
.
والروح القدس ،وأنا معكم إلى انصرام الدنيا ((
فذلك صفة لم تزل وال تزالُ ،كتِمَت عQن األوّ لQين لعجQزھم عQن الوقQوع علQى
معناھا ،وغير ذلك ممّا  ، iله الحمد ،أعلم به؛ وظھQرت لآلخQرين ليكQاملھم
فQQي العلQQم والمعرفQQة ،ولمQQا لَ ُ
َّ
ودق فQQي المعنQQى الموجQQود فQQيھم مQQن القQQول
طQQفَ
واإليمان بھا.
)(٣٤
وبQين غيQرھم ممَّQن وصQف
وإليھا دعوا التالميذ تفريقـًا مQنھم َمQن بQايعھم
 iلعزيز صفته وبھا ح ّققوا دعوتھم الصحيحة اقتدارً ا منھم على اآليات غير
المحصى عددھا والجرائح كلّھا كما وصفنا.

] ديباجة ختامية [
َ
 ٥٠فھذا في أوّ ل مسائلھم كا ٍ
ف لكيال يطول القول فيه فيُم ُّل لكثرته.
ــــــــــــــــــ
) (٣١مزمور ٨٩ / ١١٨
) (٣٢مزمور ٢ / ١٤٤
) (٣٣م ّتى ١٩ / ٢٨
) (٣٤بايعھم  ،Sتابعھم G propose

١١٧
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ّ
ّ
ّ
ّ
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،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٨ ،٦٦ ،٥٢
،١٠٥ ،٩٧ ،٩٠ ،٨٨ ،٨٦ ،٨٥
١١٤ ،١٠٩
األزلQيّ ـ األزليَّQة ،١٠٩ ،٩٩ ،٨٧ ،٧٢ :
١١٤ ،١١٣
االستثقال ٧١ :
االستدالل ١٠٩ :
االستنتاج ٥٣ :
األَسْ ر ١٧ :
األشاعرة ٤٢ :
اإلشكاليَّة ،٥٠ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ :

٥٢ ،٥١
األصل ) األصول ( ١١١ ،١٠٨ :
اإلضQQQQQQQQQQQQQQافة ،٩٠ ،٧٩ ،٧١ ،٥٢ ،٥١ :
١١٤ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٥
اإلطالق ٥١ :
االعتزال ٣٨ ،١٩ :
االعتصام ٨٤ :
االفتراض ٤٩ :
االفتراق ،٥١ ،٤٦ ،٤٣ ،٤٢ ،٣٣ ،٣٢ :
،٨٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥
١١٣
االقتدار ١١٧ :
األقنوم ) األقQانيم ( ،٣٩ ،٣٢ ،٢٥ ،١٨ :
،٤٦ ،٤٥ ،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠
،٧٦ ،٧٠ ،٥٣ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٧
،٨٥ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧
،٩٥ ،٩٤ ،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦
،١٠٧ ،١٠٥ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧ ،٩٦
،١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩
١١٥
اإلكثار ١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ :
االلتئام ١١٤ ،١٠٩ :
االلتماس ١١٦ ،٩٧ ،٨٤ :
اإللجاء ٦٣ :
األلوھيَّة ٥٢ :
األمّة ) األمم ( ٦١ :
االمتزاج ١١٥ ،٧٠ ،٥٠ ،١٧ :
االمتياز ١١٣ ،١١٢ :

االنبثQQQQQاق ،١١٣ ،١٠٥ ،٤٥ ،٤٣ ،١٨ :
١١٤
اإلنشاء ٨٤ :
اإلنصاف ٦٧ :
االنصرام ١١٧ :
االنفراد ١١٣ ،١١٢ ،١٠٩ ،٨٩ :
األنموذج ٤٩ :
األھل ٦٥ ،٦١ :
أھل الباطل ٦٢ :
أھل التيمن ٦٤ ،٦١ ،٣٩ ،٢٣ :
ّ
الحق ٦٥ ،٦١ :
أھل
أھل الحكمة ٦٩ :
أھل الرأي ٧٨ :
األول ) األوَّ لون ( ١١٧ :
َّ
اإليمان ١١٧ ،٤٨ ،١٥ ،١٤ :
البارّ ) األبرار ( ١١٥ :
الباطل ٦٦ ،٦٣ :
البرھQQان ،٦١ ،٤٩ ،٤٤ ،٤٣ ،٢٤ ،١٧ :
٨٥ ،٦٤
البرِّ يَّة ٧٣ ،٧٢ ،٧٠ :
البسيط ٩٣ ،٧٠ :
ال َبعْ ديَّة ٨٢ ،١٧ :
البعض ) أبعاض ( ،٨٥ ،٧٦ ،٧٥ ،٤٢ :
١١٥ ،١٠٩ ،١٠١ ،١٠٠
ال ُب ْغ َية ـ ال َب ِغيَّة ١٠٦ ،٦٢ :
البنوّ ة ١١٤ ،٨٠ ،٤٦ ،٤٥ ،٤١ :
البنويَّة ٥٢ ،٤٣ :
التأخير ١١٤ :
التأ ّنس ١٠٦ ،٢٥ :
التأييد ٦٠ :

١٢٨

التبQQQQQاين ،٧٦ ،٧٥ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٢ ،٤٠ :
١١٥ ،١١٣ ،١٠٩ ،٨٤ ،٧٧
التبعيض ٦٩ ،٦٤ ،٣٩ :
التثليQQQQث ،٢٩ ،٢٦ ،٢٤ ،٣٢ ،١٨ ،١٦ :
،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٥ ،٣٣ ،٣٢ ،٣١
،٩١ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٤ ،٥١ ،٥٠ ،٤١
،١١١ ،١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥
١١٦ ،١١٥
التجانس ٤٩ :
ّ
التجزؤ ٨٦ ،٦٤ :
التجزئة ـ
التجسّد ١٠٦ ،٩٥ ،٢٩ ،٢٦ ،٢٥ ،٢٤ :
التحاور ٤٨ :
التحريف ٩٧ ،٩٦ ،٩١ :
التسبيح ) التسابيح ( ١١٧ ،٩٦ :
التسمية ١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٦ ،٩٨ :
التشبيه ٨٩ ،٨٨ :
التش ّتت ٨٣ :
التصديق ١١٥ :
التصنيف ٦٢ :
التضليل ٩٧ :
التعريف ١١٥ :
التعليل ١٠٥ ،٤٤ :
التفتيش ١٠٧ :
التفريق ٧٦ :
التقديس ) التقديسات ( ٩٦ ،٢٥ ،١٠ :

١٢٩

التقديم ١١٤ :
التقطيع ١١٢ ،١١١ :
التكوين ٨٥ :
التمايز ٥٢ ،٤٤ :
التمثيل ٨٨ ،٤٣ :
التماھي ٤٥ :
التوحيQQQد ،٢٩ ،٢٦ ،٢٤ ،٢٣ ،١٨ ،١٦ :
،٨٦ ،٧١ ،٦٨ ،٦٤ ،٣٨ ،٣٢ ،٣١
،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٦ ،١٠٥
١١٦ ،١١٤ ،١١٢
التورية ٩٤ :
التو ّكل ٦٣ :
الثQQQالوث ،٤٣ ،٤٢ ،٣٦ ،٣٠ ،٢٥ ،٢٤ :
٥٢ ،٥١ ،٤٩ ،٤٨ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٤
الثالوثيَّة ٤١ :
الجQQQزء ) أجQQQزاء ( ،٨٦ ،٨٥ ،٨٢ ،٧٦ :
١١٥ ،١٠١ ،٩٣
الج َّنة ٧٣ :
الجنس ٦٨ :
الجQQQQQQQواب ،١٠٧ ،١٠٦ ،٨٨ ،٨٧ ،٦٧ :
١١٦
الجQQQQQوھر ) :الجQQQQQواھر( ،٣٣ ،٣٢ ،٢٥ :
،٤٤ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٧
،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥
،٧٩ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٧٠ ،٦٩
،٨٢ ،٨١ ،٨٠

،٩٠ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٣
،١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٥ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٤
،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠
١١٥
جوھريّ ـ جوھريَّة ،٧٩ ،٦٤ ،٥٣ ،١٧ :
١١٤
الحجّ QQQQQQة ،٦٤ ،٦٢ ،٤٨ ،٤٣ ،٣٥ ،١٨ :
١٠٦ ،٩٢ ،٨٥ ،٦٦ ،٦٥
الح ّد ١١٤ ،١٠٨ ،١٠٥ ،٨٠ ،٧٨ ،٦٩ :
الحرّ يَّة ١٥ :
الحّ Q
QQQQQQQق ،٧٣ ،٦٥ ،٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٦٠ :
١١٧ ،١١٦ ،١١١ ،٩٥ ،٨٤ ،٨٠
الحقيقة ) الحقائق ( ٩٧ ،٦٠ :
الحكمQQQQة ،٧١ ،٦١ ،٤١ ،٣٧ ،٢٤ ،١٢ :
٧٢
الخاصّ ١١٣ ،١١٢ ،١٠٩ ،١٠٥ :
صQQQQQQة ) خQQQQQQواصّ ( ،٥٢ ،٤٧ ،١٨ :
الخا ّ
،١٠٥ ،٩٠،٨٢ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩ ،٥٣
،١١٤ ،١١٣ ،١١٢ ،١٠٩ ،١٠٨
١١٥
صيَّة ١١٤ ،٨١ ،٨٠ ،٤٧ ،٤٦ :
الخا ّ
الخصيصة ١١٥ ،١١٤ :
الختانة ٢٥ :
الخطأ ١١٣ ،٦٢ :

١٣٠

الخلقيدونيّون ١٠ :
الدَّرْ ك ١١٤ :
الدليل ٦٤ :
الدھر ١١٥ :
الدھريَّة ٢٠ :
الQQQQQQQQدين ،٦١ ،٦٠ ،٢٥ ،١٧ ،١٤ ،١١ :
٦٤ ،٦٣
الQQQQQQQQذات ) ذوات ( ،٥٠ ،٤٧ ،٣٨ ،١٨ :
،٨٩ ،٨٥ ،٧٨ ،٧٧ ،٦٩ ،٥٢ ،٥١
،١٠١ ،١٠٠ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٠
،١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١٠٩ ،١٠٥
١١٦
الذات َّية ٤٦ ،٤٢ :
الذبيحة ) الذبائح ( ٢٥ :
الرأي ١٠٧ ،١٠٦ :
الQQربّ ) األربQQاب ( ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ :
١١٦ ،١١٤ ،١١١ ،١٠٠ ،٩٩ ،٩٨
الرجاء ١٠٦ :
الرحمة ٩٤ :
الرسول ) الرسل ( ١١٧ ،١١٥ :
الركن ) األركان ( ٩٣ :
الروح ) األرواح ( ،٨١ ،٨٠ ،٥٢ ،٤٦ :
،٩٩ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٥ ،٨٧ ،٨٦
،١١٠ ،١٠٨ ،١٠٥ ،١٠١ ،١٠٠
١١٧ ،١١٤ ،١١٣
الروحانيَّة ٨٢ :

الزوج ٨٩ ،٧٠ ،٥٠ ،٣٩ :
الزيQQQQQQQQQQQQQادة ،١٠٥ ،٩٦ ،٩١ ،٨٩ ،٨٧ :
١١٣ ،١١٢ ،١١١
السائل ١٠٨ :
السريانيّون ٩٢ :
السماء ) السماوات ( ١١٧ ،٩٦ ،٩٥ :
الس َّنة  ) :السنن ( ٦٠ :
السينودس ١٤ ،١١ :

١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٣
الصالة ٢٥ :
الصليب ٢٥ :
الصواب ٧٦ ،٧٣ ،٦٥ ،٦٤ ،٦١ :
الض ّم ٩٩ ،٨٠ ،٧٩ :
الطبع ١١٥ ،١١٣ ،٧٢ :
الظنّ ١٠٦ : ٤٩ :

الشاھد ٦٦ :
الشبه ) األشباه ( ١١٦ ،٩٢ ،٩١ ،٨٣ :
الشرف ١٠٦ :
ال َّشرْ ك ٢٩ :
الشريعة ) الشرائع ( ٦٠ :
الشريك ٧٤ ،٦٤ :
الشفقة ١٠٧ :
ال ّ
شنعة ١١٢ ،١٠٧ ،٧٤ ،٧٢ ،٦٢ :
الشھادة ) الشھادات ( ١١٥ :
الشيعة ٦٣ :
الصانع ٨٧ :
الصدق ١١١ ،١٠٦ ،٧١ :
الصفة ) الصفات ( ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٦ :
،٧٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١
،٨٧ ،٨٥ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٨١ ،٨٠
،١٠٨ ،١٠٦ ،١٠١ ، ٩٠ ، ٨٩ ،٨٨
،١١١ ،١١٠ ،١٠٩
١٣١

العا ّم ١١٢ ،١١٠ ،١٠٥ :
العبد ٩٤ :
العبرانيّون ٩٢ :
العQQQQQQQQQدد ،٩٤ ،٨٩ ،٨٦ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ :
،١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٥ ،١٠١ ،١٠٠
١١٧
العذاب ١١٣ :
العرب ٩٣ ،٩٢ :
العقQQQل ) العقQQQول ( ،٧٦ ،٧٣ ،٦٨ ،٦٧ :
١١٥ ،١٠٦ ،٨٥ ،٨٤ ،٧٩
العقيQQQQQدة ،٣٠ ،٢٤ ،١٨ ،١٧ ،١٤ ،١٠ :
٥٢ ،٥١ ،٤٤ ،٤١ ،٣٨
العلّQQQQQQة ) العلQQQQQQل ( ،٨٧ ،٨٣ ،٧٩ ،١٧ :
١١٤ ،١١٠ ،١٠٥ ،٩٩ ،٩٨ ،٩٧
العلQQQQQم ،١٠٧ ،٨٧ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٦٧ :
١١٧ ،١١١ ،١٠٩
العيب ١٠٧ ،٦٢ :

الغلط ٦٢ :
الغيريَّة ٤٩ :
الفحص ١٠٧ ،٦٦ :
الفQQQQQQQQرد ،٨٧ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٥٠ ،٣٩ :
١٠٧ ،٩٢ ،٨٩ ،٨٨
الفـَرْ ق ١٠٧ :
الفريضة ) الفرائض ( ٦٠ :
الفريق ٦٣ :
الفضل ٦١ :
الفعل ١٠١ ،١٠٠ ،٨٣ ،٧٤ ،٧٢ :
ال َقبْليَّة ٨٢ ،١٧ :
القبول ١١٥ ،٨٤ :
ال َق ْدر ـ القدرة ١١٣ ،١١١ :
القربان ٢٥ :
القضاء ٦٦ ،٦٥ :
القضيَّة ٨٣ ،٦٥ :
قQQQQQول ) أقاويQQQQQل ( ،٦٩ ،٦٦ ،٦٤ ،٦١ :
،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧١
،٩٩ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢ ،٩١
،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٢ ،١٠١
،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨
١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٣
القيQQQQQاس ،٨٣ ،٧٨ ،٧٧ ،٤٧ ،٤٤ ،٤٣ :
،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩١ ،٨٦ ،٨٤
١١٥ ،١١٢ ،١١١ ،١١٠ ،١٠٨
القيامة ٧٣ :
١٣٢

الكافر ٢٠ ،١٩ :
الكتاب ٦٠ :
الكQQQQQQQالم ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٥ ،٦١ ،٦٠ :
١١٦ ،١١٢ ،١٠٦ ،٩٦ ،٨٧ ،٧٠
الكلمة ١١٧ ،١١٦ ،١١٤ ،٩٥ :
الكمال ،١٠٠ ،٨٩ ،٧٠ ،٦٩ ،٥٠ ،٤٢ :
١١٤ ،١١٢ ،١٠١
ال َك ْون ١٧ :
اللسان ) األلسن ( ١١٦ ،٩٢ :
اللفظة ٩٣ :
،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٦ ،٦٥ ،٦٤ : i
،٨٢ ،٧٩ ،٧٧ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢
،٩١ ،٨٩ ،٨٨ ،٨٧ ،٨٦ ،٨٥ ،٨٣
، ٩٨ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٩٢
، ١٠٧ ،١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٠١
،١١٥ ،١١٣ ،١١١ ، ١٠٩ ، ١٠٨
١١٧ ،١١٦
المأخذ ١٠٨ :
الماھيَّQQQQQQQQة ،١٠٩ ،١٠٧ ،٨٩ ،٥٢ ،١٧ :
١١٤ ،١١١
المبالغة ١٠٨ :
المتكلّمون ٥٠ :
المثال ١١٦ ،٤٣ :
المُجادل ٤٢ :
المجوس ٢٠ :
المحسوس ١٠٨ ،٧٠ :
المخالف ٧٢ ،٦٧ :

المذموم ١٠٦ :
المذھب ١٠٧ ،٦٢ :
المراد ١٠٦ :
المسألة ) المسائل ( ١١٧ :
المسلمون ١٠٧ :
المشترك ) المشتركون ( ٦٥ :
المشيئة ٨٣ :
المعتزلة ،٤١ ،٣٩ ،٣٨ ،٢٩ ،٢٠ ،١٩ :
٥٠
المعرفة ١٠٨ ،١٠٧ :
المعقول ١١١ ،١٠٨ ،٧٠ :
المقارنة ١٠٥ :
المقالة ٦٦ :
المقدار ١٠٩ :
المقQQول ـ المقولQQة ) المقQQوالت ( ،١١١ :
١١٣ ،١١٢
المالك ) المالئكة ( ٩٦ ،٩٤ :
الملتمس ١٠٨ :
الملَّة ) الملل ( ٨٨ ،٧١ ،٦٧ :
المناطقة ٥٠ :
المنطق ٣٠ ،١٨ :
المنانيَّة ٢٠ :
الموت ٩٥ :
المودّة ١٠٦ :
الموصوف ٧١ :
الميتافيزيقيا ١٢ :
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