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Абу Наср ‘Абд ан-Насыйр ал-Курсави (1776-1812). Выдающийся богослов, 

шайх братства Накшбандиййа-муджаддидиййа, автор ряда произведений на 

арабском и татарском языке в области исламского вероубеждения (‘акида), 

права (фикх) и коранической экзегетики (тафсир). Большинство его работ 

сохранилось лишь в рукописях. 

 شرح جديد للعقايد
 تأليف اجملدد ابو النصر عبد النصري بن ابراهيم القزاين البلغاري رمحه اهلل الباري

 
\1a\ 

 [بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم]
الُم علي حمّمد خري االناِم َو علي آله َو أْصحابِِه اّلذيَن فاُزوا باحَلْمُد هلل ا االْستسالِم َو لَّذي أنعم علينا َو َهَدنا ِلإلْساَلِم و الصَّالُة و السَّ

الِم َصلوًة كاِفَيًة ُمتَ َوارَِدًة إيل القيامِ    علي الَّذيَن اتّبعواهم يف علوِمهم و ِشَيِمهم اهلَادية ايل َداِر السَّ
ي بالعقايِد : امَّا بَعْد فيقول الَعبُد الفقرُي إيَل رَبِِّه الغِِنِّ أبو النصر َعْبد النَّصري اْبن ابراهيُم البلَغارّي احلَنفّي احلِنيفيّ  َسمَّ

ُ
ملَّا كان املختصُر امل

ين ُعمر النَّسفّي مشتمالً للَمطالِب الِعلْ  ق التَّفتازاين َو اإْن َكاَن النَّسفي لإلماِم الربَّاين جنِم امللَّة و الدِّ َحقِّ
ُ

ميَِّة و الَقواِعِد اليقيِنّيِة و شرح امل
العقليَِّة و الفنِّ ممَّا ال يُ ْؤَمُن َجاِمعاً لِتحريراٍت و تدقيقاٍت و غري خاٍل عن حتقيقاٍت ِإالَّ أنَّ أكثَرهاَ َمْبِنيَّة علي القواعِد الَفلَسفيَِّة و األْهواِء 

ليِط و ََتِْويَهاِت األوهاِم اال باتباع الكتاب و السنة و ال يهتدي إيل سواء سبيل مآربه إال باقتفاء اجلماعةِفيِه ِمَن األَغا  
\1b\ 
و هو غفره اهلل تعايل كثريا ما يتعصب ملذهب الشيخ أيب احلسن . و لذلك يسمي الناجية من الفرق بأهل السنة و اجلماعة. اجلماعة

رأيت أن أشرحه شرحا يبني سبل . وي احلنفية أن أصحابنا من أهل السنة أخطئوه يف بعض املسائلو قد تقرر يف الفتا. األشعري
  .السلف و يقيم ما انقض بعض اخللف لينتفع به أولوا االلباب و يكون تذكرة لألحباب

اشرف العلم تبعا  اعلم أيها السالك لسبيل احلق أمجع السلف علي أن علم التوحيد هو أصل الواجبات و أساس املشروعات و
قالوا أراد ". العلم بالكالم جهل و اجلهل علم: "و طعنوا يف الكالم و منعوا عنه حيت قال القاضي اإلمام أبو يوسف رمحه اهلل. للمعلوم

صون فإن ذلك ي. به اإلعراض عنه و ترك االلتفات إيل اعتباره( بالكالم)أو أراد . باجلهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع
الأْن يلقي اهلل تعايل العبد بكل ذنب ما خال الشرك خري له من أن يلقاه بشيء من : "و قال الشافعي رمحه اهلل. علم الرجل و عقله

و لو أوصي أن يوقف من كتبه ما هو من  . و ذكر أصحابنا احلنفية يف الفتاوي أنه لو أوصي لعلماء بلده ال يدخل املتكلمون". الكالم
و ليس علم التوحيد و الصفات هو علم . فليس املذموم عني احملمود. اتفق السلف أنه يباع ما فيها من كتب الكالمف. كتب العلم

و كيف يظن هلم رضي اهلل عنهم أن . الكالم بل علم التوحيد و الصفات هو ما بينه الصحابة و التابعون رضوان اهلل عليهم أمجعني
شروعات و قد بذلوا جهدهم إلَتام املعروفاتيهملوا ما هو أصل الواجبات و أساس امل  

\2a\ 
  .و إطفاء نائرة املنكرات

منهم رجحان ما اخرتعوه مبحض عقوهلم علي  --------و علم الكالم هو علم الذين خيوضون يف الفلسفة و أهوائهم بل يزعم 
يف حديث ابن عمر عن رسول اهلل صلي عليه و  و قد جاء. الكتاب و السنة و ال جيوِّزون أن يثبت بدليل الشرع ما ال يدركه العقل



و ملا كان أهل احلق عبارة عن الصحابة و التابعني و الذين اتبعواهم و ال ". ال يؤمن أحدكم حيت يكون هواه تبعا ملا جئت به: "سلم
  .يدرك العبد لصفاء العقيدة إال بربكة االتباع ملن صحب النيب عليه السالم أو قرب عهده بزمانه

املصنف رمحه اهللقال    
ليأتني علي أميت  : "عن عبد اهلل ابن عمر قال قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم. قال أهل احلّق ليظهر اتباعه و ال يتوهم ابتداعه

رائيل كما أيت علي بِن اسرائيل َحذَو النعل بالنعل حيت إْن كان منهم من أيت أّمه عالنية لكان يف أميت من يصنع ذلك و إن بِن إس
" من هي يا رسول اهلل؟: "قالوا" تفرقت علي اثنتني و سبعني ملة و تفرتق أميت علي ثلث و سبعني ماة كلهم يف النار إال ملة واحدة

تكفل اهلل ملن قرأ القرآن و عمل مبا فيه بأن ال يضل : "و عن ابن عباس رضي اهلل عنهما. رواه الرتميذي" ما إنا عليه و أصحايب: "قال
فالفرقة الناجية هم املتمسكون بالكتاب و السنة و " . فمن اتبع هداي فال يضل و ال يشقي: "مث قرأ" نيا و ال يشقي يف العقيبيف الد

 اجملتنبون عن اهلوي و البدعة و امللتزمون طريق السنة و اجلماعة الذي كان عليه الصحابة و التابعون و مضي عليه
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أدركنا عليه مشاخينا و مضي عليه سلفنا كأيب حنيفة و مالك ابن انس و أيب يوسف القاضي و  و هو الذي. عليه السلف الصاحلون
فمن اهتدي هبديهم خيرج عن حضيض التقليد . حممد ابن حسن الشيباين و الشافعي و أيب منصور املاتريدي رضوان اهلل عليهم أمجعني

ال جيتمع أميت علي : "و قد ورد. ل ال يزال إمجاعهم علي اهلدايةإذ هم أمة ال جيتمعون علي الضاللة ب. و يهتدي سواء السبيل
  ."الضاللة

انَّ الكتب الكالمية كالتجريد و املواقف مل يعد أصحاهبم شيئا من  ----فليس كل من مل يشتغل باجملادالت الكالمية كان مقلدا بل 
الّن نقول سبب الضاللة عدم . تجون به عند البيانال يقال أن أهل البدعة يستدلون بالقران كما أن اهل السنة حي. التحقيق

و يف . فإن أهل األهواء تركوا األحاديث النبوية و اآلثار الصحابية اليت هي مبينة للمقاصد القرانية. االستدالل به علي وجه الكمال
اِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهم " :و فيه" َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانتَ ُهوا: "القران َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ    . "بِِإْحَساٍن رَِّضَي اللَُّه َعن ْ
َلت نفوس اإلنسان عليها و لذلك تكرَّر يف القران منعهم عن اتباع أهوائهم  فمدار اختالف العقيدة اختالف االرآء و األهواء اليت ُجب ِّ

َُه َهَواهُ : "و قال تعايل" َواَل تَ تَِّبِع اهْلََوٰى فَ ُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَّهِ : "قال تبارك و تعايل أََفَمن َكاَن َعَلٰى : "و قال تعايل" أَفَ َرأَْيَت َمِن اَّتَََّذ ِإهلَٰ
ن رَّبِِّه َكَمن زُيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َوات َّ  َنٍة مِّ و مدار صحة العقيدة" . بَ ُعوا أَْهَواَءُهم بَ ي ِّ  
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و هذه . و من أسس قواعد العقايد هبذه اجلملة فقد استمسك بالعروة الوثقي ال انفصام هلا. اتباع الكتاب و السنة و إمجاع األمة

  .سبيل أرباب العقول و كيف يظن الوصول إيل علم األصول بدون االقتفاء مبا جاء به الرسول
ابقني . ل و إن اهتدي يف بعض األحكام لكنه بدون املوازنة بالشريعة ال حيصّن االعتداد و اإِلحكامو العق و هذه كانت طريقة السَّ

لني و هي طريقة التابعني و َمْن بعدهم من األئمة اجملتهدين و املفسرين و احملدثِّني و عمدة الصوفية كداُود الطائي و معروف  األوَّ
ين البخاري إيل أن خلف من بعدهم خلف الكرخي و جنيد البغ دادي و أيب إسحاق الكالبادي و سلطان العارفني هباء امللَّة و الدِّ

و اتبعوا شهوات اإلصغاء إيل كالم الفالسفة و أتباعهم مع . باملتبعني للشرع ----أضاعوا اصباح اإلتباع بالشرع و مصباح االقتفاء 
تاب و السنة و إمجاع فقهاء األمةأن مجيع العقايد ثابتة و حمققة يف الك .  

و معِن الكالم أن ما . حقايق األشياء ثابتة و العلم هبا حمقق خالفا للسوفسطائية حقيقة الشيء نفسه و الشيء مبعِن الثابت املوجود
ِن العلم بثبوت كل ما و العلم تبني الشيء كما هو يع. نعتقده حقايق األشياء إمَّا بالعيان أو بالبيان فهو شيء و ثابت يف الواقع



و يف انكار العلم بثبوت األشياء . و من ينكر العلم بثبوهتا و ال بثبوهتا. نعتقده شيئا بأحد الوجهني ليكون ردا ملن ينكر ثبوت األشياء
 إنكار العلم بالرسالة

 
\3b\ 

عينا و أثرا حممول علي انعدامها من جهة ذاهتا ال قول الصوفية بانعدام األشياء . و يف إنكار ثبوهتا إنكار ثبوهتما. بالرسالة و الشريعة
فاملمتنع . فاهنم قالوا أن كل ما يعربَّ عنه إمَّا باطل مطلًقا و إمَّا حق مطلًقا و إمَّا حق من وجه و باطل من وجه. علي انعدامها مطلقا

فهو من . ه هو حق من وجه و باطل من وجهو املمكن لذاته الواجب لغري . لذاته هو الباطل مطلًقا و الواجب لذاته هو احلق مطلقا
و هو من جهة غريه مستفيد للوجود و هو من هذا الوجه الذي يلي مفيد الوجود . حيث ذاته ال وجود له فهو باطل من هذا الوجه

ما  و هو كذلك أزالً و أبداً ليس ذلك يف حاٍل دون حاٍل ألن كل. فكل شيء هالك إال وجهه. موجوٌد فهو من ذلك الوجه حق
ي يوجد  . سواه سبحانه أزاًل و أبداً من حيث ذاتِِه ال يستحقُّ الوجود و عن هذا يُعَرُف أنَّ احلقَّ املطلَق هو املوجود احلقيقي بذاته الذِّ

و أهل التصوف ملا كان الغالب . و العبد و إن كان حقًّا بنفسه فليس هو حقًّا بنفسه بل هو حق بغريه و هو اهلل تعايل. كل حقيقة
ُروا عما هو هالك يف نفسه بانعدامه عيًنا و أثرًا و نظرًا إيل ذا ته و عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاهتم و مالحظة رهبم بالبقاء َعب َّ

أو حُيَمل علي انعدامها من جهة الشهود ال الوجود كما قالوا أن . لذلك ال يلتفتون إيل سواه و ال يرجون و ال خيافون إالَّ اياه
رات عند إشراق الشمس و مسَّوه بالفناء يف التوحيد و ال يفهم من كالمهم مدلوله املمكن ات تتواري من نظر السالكني كتواري الذَّ

ك  الظَّاهر و من َتسَّ
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ظّاهر و املفهوم من ال. بظاهر كالمهم فقد غلط ألنَّ كالمهم رموز و التمسك يتوقف علي فهم املراد و املراد غري املفهوم من الظّاهر
و قصدهم من الرَّمز تفهيم من هو أهل له و املنع عمن هو ليس بأهله لئال مينعوا العلم عن أهله فيظلموهم و ال تضعوا عند . غري مراد

و كذلك قالوا ال ينبغي أن يطالع كتب الصوفية إال من رسخ يف الشرايع قدمه و قوي يف احلقايق ذهنه و إال هو . غري أهله فيظلموه
 . ضالل مل يكن من اخلروجأوقعته يف

و أّما العلوم الوجدانية و العلوم احلاصلة . و أسباب العلم للخلق ثالثة يعِن أسباب العلم الكسيب للخلق منحصرة يف أقسام ثالثة 
 ببداهة العقول و احلدسيات و حنوها فضروريات ال اكتسابيات

أما . ما الكهانة و التنجيم و التقليد و حنوها فليس بشيءمنها سبًبا للعلمو أ. احلواس السليمة و اخلرب الصادق و العقل أي نظر العقل
و املنجم إن إدعي العلم ". من أيت كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا انزل علي حممد: "الكهانة فقوله صلي اهلل عليه و سلم

أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعَلُموَن : "تعايل رد علي املقلدين بقولهو أما التقليد فألنّه . باحلوادث اآلتية فهو مثل الكاهن و يف معناه الرمال
حبقيقته فخصمه يقول أنه ما تقوله باطل  ---و ألنه يعارض مبثله فإنه إذا قال أن ما أقوله حق ألن فالنا قائل " . َشْيًئا َواَل يَ ْهَتُدونَ 

 ألن فالنا قائل ببطالنه
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صحيح يف القول املختار من احلنفية و الشافعية ال لكونه مقلدا بل ألنه وقع تصديقه حقا باعتبار صحة و إميان املقلد . ببطالنه

و أما من اعتقد و جعل ذلك َقاَلَدة يف عنق الداعي له اليه . مذهب إمامه فوجد ماهيته بكماهلا يف حق من التصديق اجلازم بال ريب
ان باطال فوباله عليهعلي معِن أنه إن كان حقا فحق و إن ك ------- .  

قال القاضي اإلمام أبو . و أمجع العلماء علي أن املقلد عاص برتك االستدالل. فهذا املقلد ليس مبؤمن بال خالف ألنه شاكٌّ يف إميانه
ئل بالدليل و أما االستدالل فقال بعضهم ليس الشرط أن يعرف كل املسا". التقليد رأس مال اجلهل و به يبّدل الّدين: "زيد الدبوسي



  .العقلي بل إذا بِن اعتقاده علي قول الرسول صلي اهلل عليه و سلم بعد معرفة بداللة املعجزة أنه صادق فهذا القدر كاف
و قيل معرفة مسائل االعتقاد كحدوث العامل ووجود الباري و ما جيب له و ما ميتنع عليه من أدلتها فرض عني علي كل مكلف 

أما النظر بدليل تفصيلي يتمكن معه من إزالة الشبه و إلزام . و املراد بالنظر النظر بدليل امجايل. لتقليدفيجب النظر و ال جيوز ا
املنكرين و إرشاد املسرتشدين ففرض كفاية بشرط عدم اخلروج من مضمون الكتاب و السنة و ال ينبغي االشتغال به إال للمتجرد للعلم 

و أّما التقليد يف الفروع الشرعية للعوام و املتفقهة الذين مل .  طبعه الصالح و التقويصاحب الفطنة و الفصاحة بشرط أن يكون يف
 يبلغوا درجة االجتهاد فيحل يف القول املختار من احلنفية و الشافعية و لكن عليهم أن

\5a\ 
  .يقلدوا من هو أعلم و أورع عندهم

و املراد . دليل املقلد قول اجملتهد؟ قلنا هذا يف الفروع الفقهية و هي من الظنياتفإن قيل إذا مل يكن التقليد سبًبا للعلم فما معِن قوهلم 
و أما املسائل اليت قد ظهر نزول الوحي هبا و اليت انعقد اإلمجاع عليها فهي قطعية و . بالعلم ههنا هو االعتقاد اجلازم الثابت املتيقن به

  .دالئلها قطعيات
قلنا أن احلكم ! يدل علي أنَّ ما ال يعلم ال يعمل به فكيف يعمل بالفقه الظِن؟" ُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ َواَل تَ قْ : "فإن قيل قوله تعايل

و إن كان ظنيا علي معِن أنه حيتمل الصواب و اخلطأ لكن وجوب العمل به و كون العامل مأجورا بعد تفريع الوسع لتحصيله قطعي 
و لقوله " من اجتهد فأصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد: "و لقوله" أميت رمحةاختالف : "لقوله صلي اهلل عليه و سلم

َناتُ : "تعايل فقالوا أن النهي منه خمصوص بالتفرق يف األصول كالتوحيد " . َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ ي ِّ
خرة دون الفروعو التنزيه و أحوال اآل .  

و . و العقل يطلق علي الوصف الذي به يفارق اإلنسان سائر البهامي و يستعد لقبول العلوم النظرية و تدبري الصناعات اخلفية الفكرية
رج إيل و قد يطلق علي العلوم اليت َّت. هو الذي أراده احلارث احملاسيب حيث قال يف حد العقل أنه عريزة يهيأ هبا درك العلوم النظرية

 الوجود يف ذات الطفل املميز جبواز اجلايزات و استحالة املستحيالت كالعلم بأن اإلثنني
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و قد يطلق علي العلم باألمور علي وجه يقمع الشهوة . اإلثنني أكثر من الواحد و أن الشخص ال يكون يف مكانني يف حالة واحدة 
ت هذه القوة مسي صاحبها عاقال من حيث أن أقدامه و أحجامه حبسب ما يقتضيه املايلة إيل اللذات العاجلة و يقهر هبا فإذا حصل

ازدد عقال تزدد من : "بقول رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم أليب الدرداء قالوا و هو املراد. النظر يف العواقب ال حبكم الشهوة العاجلة
ب حمارم اهلل و أّد فرايض اهلل تكن عاقال و اعمل بالصاحلات اجتن: "فقال" بأيب أنت و أمي و كيف يل بذلك؟: "فقال" ربك قربا

 "...تزدد يف عاجل الدنيا رفقة و كرامة
السمع و البصر و الشم و الذوق و اللمس و بكل حاّسٍة منها توقف علي ما وضعت له يعِن علي الشيء الذي : فاحلواس مخس

و ال مانع من إدراك حاسة ما يدرك باحلاسة األخري إذا لكل . شيءوضعت تلك احلاسة من احلواس اخلمس املذكورة إلدراك ذلك ال
و جوزوا رؤية أعمي . حيت جوزوا رؤية كل من األصوات و الطعوم و الروايح و غري ذلك. خبلق اهلل تعايل و هو علي كل شيء قدير

و صرح بعض العلماء من أهل التحقيق بأن األشياء  .الصني بُقَعَة أندلس و إمنا ال يري بناء علي أن اهلل تعايل مل خيلق يف العبد رؤيتها
 يتواري عن نظر قلب السالكني باستيالء الذكر و يتواري عن قلبه علمه بتواري االشياء
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فضل اهلل اجملاهدين علي القاعدين درجات. و يدرك األشياء جبوارحه اجلامدة فيأخذ جوارح اجملاهرين حكم قلوب القاعدين. أيضا . 

و عدد املخربين . لصادق علي نوعني أحدمها اخلرب املتواتر و هو اخلرب الثابت علي أَْلِسَنة قوٍم ال يتصور تواُطُؤهم علي الكذبو اخلرب ا



و ضابطه ما حيصل العلُم عنده فبحصول العلم الضروري يستدل علي أن العدد الذي هو  . يف التواتر غري منحصر يف عدد خمصوص
توافقوا علي األخبار ال أنا نستدل بكمال العدد علي حصول العلم كامل يف علم اهلل تعايل قد .  

و أما ميل النفس إيل التصديق بشيء حبيث يغلب عليها و ال . و املراد بالعلم املعرفة احلقيقية اليت ال يشك فيها و ال يتصور التشكيك
ن تصديقه لعدم كونه عن معرفة حمققة فهذا يسمي خيطر بالبال نقيضه و لو أحسن التأمل و اإلصغاء إيل التجويز ألبت النفس ع

شق بصحة  ----و هو اعتقاد العوام يف الشرعيات رسخ يف نفوسهم مبجرد السماع حيت أن كل من . تقليدا و اعتقادا مقارنا لليقني
ر عن قبوله ألنفة نفسه . مذهبها و إصابة إمامها و متبوعها و هذه . بقبول متبوعهو لو ذكر ألحدهم إمكان خطأ متبوعه لتَ نَ فَّ

و لكن من كان. درجتهم و حدهم  
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---كان سجيَّته اليقني ال يطمئن بشيء من غري إتقان بضرورة أو برهان و كثرة املخربين حبيث ال يعلم عددهم و عدالتهم و تباين 
روط حقيقة حبيث يتوقف ثبوت العلم اشد تأثريا يف دفع إمكان التواطؤ و أقطع لالحتمال و أظهر يف إلزام اخلصوم ال اهنا ش ----

 .بالتواتر عليها بل الشرط حقيقة ما ذكره املصنف رمحه اهلل
 و هو بالضرورة يوجب العلم الضروري كالعلم بامللوك اخلالية يف األزمنة املاضية و البلدان النائية

نمتّية و هم قوم من عبدة األصنام و الربامه ة و هم قوم من منكر الرسالة بأرض اهلند إيل أن هذا مذهب مجهور العقالء ذو هبت السُّ
أما إجيابه العلم بالضرورة فألن إجياب األخبار بوجود مكة كإجياب احلس للعلم بوجود . اخلرب ال يكون حجة أصال بل يوجب ظنا

أما كون العلم احلاصل به و . و جند املعرفة جبهة الكعبة اخبارا مثلها جبهة منازلنا إحساسا و املنكر مكابر. الشمس من غري فرق
فإن كل واحد يف صغره يعلم . ضروريا فألنه لو كان استدالليا الختص به من يكون من أهل االستدالل و قد رأينا أنه ال خيتص هبم

و العلم. أباه و أمه باخلرب كما يعلمهما بعد البلوغ مع أنه ال يعرف االستدالل أصال  
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و هو حد العلم الضروري و من خيالفنا فيه فإمنا . ئية حيصل من غري استدالل و صنع من جهة العاملبامللوك املاضية و البلدان النا
 .خيالف بلسانه أو حبط عقله و لو ترك ما علم ضرورة ملخالفة املخالف للزوم ترك احملسوسات بسبب خالف السوفسطائية

ستداليلو النوع الثاين خرب الرسول املؤيد باملعجزة و هو يوجب العلم اال  
إذ لو جاز كذبه لبطل . أما كونه موجبا للعلم فلوجوب صدق من أظهر اهللُ املعجزَة يف يده لبيان صدق مجيع ما أيت به من األحكام

و أما كونه استدالليا فألنه حيصل باستحضار أن خرب . و أما يف غريها فلثبوت عصمته عن الكذب. داللة معجزته يف األمور التبليغية
و لو قيل هذا إمنا يكون يف املتواتر فريجع إيل . سالته بداللة املعجزة و كل خرب ممن شأنه هذا فهو صادٌق و مضمونه واقعمن ثبت ر 

و أما ثبوت مضمونه بعد . القسم األول يقال إمنا ثبت بالتواتر هو كونه خرب الرسول ألن كونه قوال للرسول هو الذي تواتر به األخبار
ل بأن يسمع من نفسه صلي اهلل عليه و سلم أو تواتر عنه ذلك فإمنا حيصل لكون خمربه موصوفا بالرسالة ال لكونه العلم بأنه خرب الرسو 

 .منقوال عنه بالتواتر
 و العلم الثابت به أيضاهي العلم
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 العلم الثابت بالضرورة يف التيقن و اإلثبات

و إمنا االعتبار للعقل و . كاحملسوسات و البديهيات و احلدسيات و هذا رد لفرقة من الناس حسبوا أن الدالئل الشرعية ال تفيد اليقني
و قالوا أن يف تقدمي الشرع علي العقل إبطال لألصل بالفرع ألن النقل ال . الشرع إن وافق العقل يقبل و إال يصرف و يؤول إيل املعقول

ته إال بالعقل و هم املعتزلة و فرقة من األشعريةميكن إثبا .  



و . و قد اتضح ألهل البصائر و العقول السليمة أن العلم اليقيِن الذي ال ريب فيه يعرب اقتنائه بالقانون الفكري و الربهان النظري 
املعرفة الصحيحة طريقني طريق الربهان و إن لتحصيل . الظفر مبعرفة األشياء من طريق الربهان العقلي و حده متعذر يف أكثر األمور

و احلال يف طريقة . بالنظر و االستدالل وطريق البيان احلاصل من جهة الشرع و تلقته بصيغة الباطن و االلتجاء إيل احلق سبحانه
د عثوره علي هذه و قد ذهب ابن سينا الذي هو أستاذ أهل النظر و مقتداهم عن. النظر قد استبان مبا اإسلفنا فتعني الطريق األخر

هذا . السر إيل أنه ليس يف قدرة البشر الوقوف علي حقايق األشياء بل غاية اإلنسان أن يدرك خواص األشياء و لوازمها و عوارضها
 :يف املصنوعات فكيف فيما يرجع إيل الصانع و لذلك قال الشبلي رمحه اهلل تعايل
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" فمذهب أهل السنة و اجلماعة تقدمي النقل ". فهو مردود إليكم حمدث مصنوع مثلكمكل ما ميزَتوه بأوهامكم و أدركتموه بعقولكم 
علي العقل مبعِن أن ما ثبت بنص كتاب أو متواتر سنة أو إمجاع أمة من السلف الصاحل و فقهاء األمة جيب اإلميان به و ترك اجلدال 

و يف احلقيقة . وت اليد و الوجه هلل تعايل من غري تشبيه و ال تعطيلكمسئلة الرؤية و ثب. و املراء عليه سواء أحاط به العقل أو مل حيطه
فهل يُظن من احلكمة ترجيح اهلوي علي الوحي و قد مدح اهلل حبيبه . أن من أنكر طورا فوق العقل فقد أنكر النبوة و تبِن بالعقل

َوَلَقْد َجاَءُهم  ۖ  ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوى اأْلَنُفُس : "م أعدائه بقولهو ذ" ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحىٰ . َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوىٰ : "بقوله
ن رَّهبُِِّم اهْلَُدىٰ    . "مِّ

و التأييد اإلهلي املورث لعني اليقني املنزه عن هواجس الوهم و وساس . و أدلة الشرع هي اليت استندت إيل الوحي املفيد حق التيقن
رفة فاهنا ال َّتلو عن معارضة الوهم و اخليال و ال تصفوا عن كدر القيل و القالاللعني خبال و لذلك اتفقوا علي . ف العقاليات الصِّ

أقول ". ان تقدمي النقل علي العقل إبطال لألصل بالفرع: "أن اعتداد االعتقاد باألحكام يتوقف علي األخذ من الشرع لألحكام قوهلم
املوافِق بالنقل أصالً للنقل فال ُسلِّملئن سلَّمنا كوَن العقِل   
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فإن قيل العقل حجة ال يقبل التأويل و النقل حيتمله فال بد لثبوت النقل من انتفاء . إبطال العقل املخالف للنقل بالنقل. سلم بطالن

الناس و ال تعارض بني حجج اهلل  و العقل كالشرع حجة اهلل علي. قلنا عدم املعارض العقلي يُعَلم من صدق املخرب. املعارض العقلي
و ال يستقّل . و لكن قد يقع االلتباس بني القضايا الومهية و العقلية فيتوهم التعارض مع عدم التعارض يف الواقع. تعايل يف احلقيقة

العقل آلٌة أعطيت : "طاءقال ابن ع. العقل بالوقوف علي مجيع ما يثبته الشرع و إال ملا احتاج العقالء إيل إرسال الرسل و إنزال الكتب
فغاية افتتان من يظن أن العقل قد . و إمنا حده إثبات ما أثبته الشرع من غري تشبيه و ال تعطيل". للعبودية ال لالشراف علي الربوبية

له خيالف ملا أثبته فعق. إنه يتوهم وصفا فيما أثبته الكتاب زائًدا علي الكتاب. خيالف ملا أثبته الشرع فيحب تأويله علي ما يوافق العقل
فثبوت اليد ال . و العقل يُنِفي اجلارحة ال اليد الالئقة لكربيائه تعايل. وهم ال ملا أثبته النقل مثال يزعم أن اليد ال يكون إال جارحة

و كذلك ثبوت و هو تعايل يتنزه عن اجلارحة . خيالف ملا ينفيه العقل من اجلارحة الزائدة علي الكتاب و إمنا خيالفه ثبوت اجلارحة
د الصفات الزائد علي الكتاب. الصفات احلقيقية له تعايل ال خيالف ملا نفاه العقل من امتناع تعدد القدماء و املعتزيل . و إمنا خيالفه تعدُّ

 يزعم
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د و التعدد حمال عقالً فكذلك ثبوت الصفات احلقيقية جاءت هبا  وحنن نقول أن الصفات اليت. أن ثبوت الصفات يستلزم التعدُّ
  .الشريعة ثابتة مع نفي التشبيه و املاهية و نفي اجلنس و الكيفية لكنها مقدسة عن الكمية و القلة و الكثرة

فإن قيل فعلي ما ذكرت من لزوم التصديق و التسليم و االعرتاف بالعجز علي من ال يعرف معاين النص علي الوجه املعقول يلزم أن 
ال و قد تأوهلا قوم من أهل السنةال جيوز تأويل املتشاهبات أص .  



و القدوة فيه ابو بكر و عمر و عبد . قلت إن للعلماء يف اآليات و االخبار املتشاهبة مذهبان أحدمها توكيل علمها إيل اهلل و رسوله
عليكم فكلوه ايل ما التبس : "اهلل بن مسعود و معاذ بن جبل و سلمان رضي اهلل عنهم و هذا مذهب كثري من العلماء و يف احلديث

و ثانيهما تأويلها علي ما يليق باهلل و رسوله من غري تشبيه و ال تعطيل بانتزاع التأويل من الكتاب و السنة و إمجاع فقهاء " . عامله
 هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق الكالبادي يف حبر املعاين و يف. و القدوة يف هذا املذهب بعلي و ابن عباس رضي اهلل عنهم. األمة

و ما اختلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعوا فيه إيل احملكم من  : قالوا يف تفسريه" . َوَما اْختَ َلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإََل اللَّهِ ."التنزيل
 كتاب اهلل فليس
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بل يقول أّن . عقول أو جممع عليهيف التأويل الذي صدر منهم تعطيل النقل مبجرد العقل بل تأويلهم إرجاع نص متشابه إيل نص م

كا بالظّاهر النص ال تع طيل التأويل الذي سلكوا به هو محل الكالم علي احملتمل بال جزم و ال باملراد قطع ممانعة ملن يشبِّهه تعايل َتسُّ
َد هبا معاين يليق إليه تعايل و فأعلم قطًعا أن هذه األلفاظ اأرِي. ما وصف اهلل تعايل به نفسه أو وصفه به رسوله صلي اهلل عليه و سلم

ان ما وصف اهلل به نفسه او وصفه به رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم فهو كما وصفه و حق باملعِن الذي اراده و إن كنا ال نقف 
به أنه هو املراد يعِن ال ميكن أن حيكم بشيء يف املتشا ----و يف حتقيق احلسامي حكم التشابه التوقف علي اعتقاد . علي حقيقته

و هو مذهب عاّمة الصحابة و التابعني و عامة متقدمي أهل السنة من . املراد بل يعتقد فيه علي االهبام أن ما أراد اهلل تعايل منه حقٌ 
  .أصحابنا و أصحاب الشافعي و هو خمتار القاضي إمام أبو زيد و فخر اإلسالم و مشس األئمة

ثناء مبتداٌء من اهلل تعايل عليهم " و الرَّاسخون"و أن َقوَله . واجبٌ " إالَّ اهلل"علي قوله عز و جل  و مجاعة من املتأخرين قالوا أنَّ الوقف
و قرأة أيَب و ابن . إْن تأويله إال عند اهلل: باإلميان و التسليم بأن الكل من عنده بدليل قراءة عبد اهلل ابن مسعود رضي اهلل تعايل عنه

و ألنه تعايل ذم من اتبع املتشابه ابتغاء التأويل كما ذمَّ من اتبع ". يقول الراسخون يف العلم آمنَّا بهو : "عّباس يف رواية طاوس عنه
 ابتغاء الفتنة بأْن جُيْرِيَه علي الظاهر من غري تأويل
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أي ال جتعلنا كالذين يف قلوهبم زيغ فاتبعوا " ربَّنا ال تُزِْغ قلوبَنا بعد اذ َهَديْ َتنا"و بقوهلم " كلٌّ من عند ربنا"و مدح الرَّاِسُخون بقوهلم 

و روي عن عائشة رضي اهلل تعايل عنها أهنا . الزم" إال اهلل"فدل هذا علي أن الوقف علي قوله تعايل . املتشابه مؤولني أو غري مؤولني
ه منه فأولئك الذين مسَّاهم اهلل تعالب إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشاب: تلي رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم هذه اآلية و قال: "قالت

و ال . فأمر باحلذر من غري فصل بني من اتبع البتغاء الفتنة و بني من اتبع ال البتغاء الفتنة فيتناول اجلميع، هذا كالمه". فاحذروهم
أئمة الضاللة و الغواية و  خيفي علي العاقل ما يف تأويل أهل الكالم من فتح باب الضالل و لذلك صارت املعتزلة و من حيذو حذوهم

 .محلوا كثريا علي اإلحلاد و الزندقة
  و أما العقل فهو سبب للعلم أيًضا

َعلِِّم الذي هو اإلمام املعصوم
ُ

د بذكره ردًّا علي من قال أنَّ معرفة اهلل ال حيصل بدون امل قلنا استلزام العلم بأن العامل حمدث و ال بد . أكَّ
فإن زعموا أن حصول بدون املعلم مسلم لكن . العامل ال بد له من حمدث ضروري ال حيتاج إيل البيانللمحدث من حمدث العلم بأن 

قلنا كفي بصاحب الشرع معلما و . ال يفيد النجاة ما مل يؤخذ من املعلم كما يقال أن العقل جيب أن يأخذ من الشرع ليعتد هبا
و فيه رد ملا ذهب إليه األشاعرة. بالقران إماما  
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و حنن نقول حسن تصديق النيب صلي اهلل عليه و سلم و . األشاعرة من أن حسن املشروعات و قبح املنهيات ال يعرفان إال بالوحي

و ذهب بعض الناس إيل أن نظر العقل ال يفيد . قبح مكذبيه يعرف بالعقل ضرورة و إن كان أكثر أحكام الشرع يتوقف علي الوحي



و اختالف العقالء لقصور عقلهم أو تقصريهم يف شرايط النظر. لنا قضايا العقل ال يكون متناقضةق. العلم مطلقا لتناقض قضياه  
  و ما ثبت منه بالبداهة فهو ضروري

  كالعلم باستحالة االجتماع بني النفي و اإلثبات
ستداليل لشموله أحد احلسياتو ما ثبت باالستدالل فهو اكتسايب كالعلم بوجود النار عند رؤية الدخان و االكتسايب أعم من اال  

فإهلام األنبياء حجة عليه . و إهلام ليس من أسباب املعرفة للشيء عند أهل احلق هو القذف يف القلب من غري نظر و استدالل حبجة
و  إن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لن َتوت حيت تستكمل رزقها فاتقوا اهلل: "و علي غريه ألنه وحي خفي قال عليه السالم

إهلام ليس حبجة و من قال : "قال فخر اإلسالم. و أما إهلام غريه فليس حجة أصال يف العلم بصحة أحكام الدين". أمجلوا يف الطلب
قال". حجة ال تقبل شهادته أنه  
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صار فقال النيب عليه بينا عليه السالم ميشي إذا استقبله شباب من األن: "الشيخ أبو اسحاق الكالبادي و عن أنس رضي اهلل عنه قال

يا رسول "فقال". انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة: "قال" أصبحت مؤمنا باهلل حقا: "فقال" كيف أصبحت يا حارثة؟: "السالم
اهلل عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و أظمأت هناري فكأين بعرش ريب بارزا و كأين أنظر إيل أهل اجلنة يتزاورن و كأين أنظر إيل 

فأخرب يف هذا احلديث أن من عمل مبا علم نور اهلل قلبه ". أبصرت فالزم عبٌد نّور اهلل اإلميان يف قلبه: "فقال". ل النار يتعاونون فيهاأه
و من نور اهلل قلبه ُكوِشف عن كثري من أحوال الغيب و علم ما مل يتعلم من جهة اليقني فيما تعلم ال أنه يعلم شيأ من األحكام من 

و لكنه . و أحكام الدين من غري تعلم ليس كذلك. هاد يف تعلمه حيت يعلم القران و أخبار رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلمغري اجت
و أما يف معرفة . يكاشف له و ينهتك حبجب بينه و بني كثري من أحوال القلب و ال تعرتضه الشكوك و ال تنازعه اخلواطر يف احلق

أول ما يلزم العبد . نة الدنيا و طريق االحرتاز منها فيكون حجة علي أهله ال علي غريه يف التعرفآفات النفس و مكايد العدو و فت
بعد أحكام علم التوحيد و املعرفة علي طريق الكتاب و السنة و إمجاع السلف الصاحل و اليقني مبا عليه أهل السنة و اجلماعة رضي 

 اهلل عنهم االجتهاد يف طلب علم األحكام الشرعية
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الشرعية و أحكامه من علم الصلوة و الصوم و سائر الفرايض إيل علم املعامالت و املبايعات علي قدر ما أمكنه و وسعه طبعه و قوي 
فالعلم بني جهدين جهد الطلب قبل حصوله و جهد االشتغال بني حصوله مث وراء هذه . عليه فهمه و هذه علوم التعلم و االكتساب

و هو الذي تفردت به الصوفية بعد مجعهم سائر العلوم فمن ارتضت نفسه و هتذب أخالقها يعرف . و املكاشفاتالعلوم املشاهرات 
آفاهتا و مكايد العدو و فتنة الدنيا و طريق االحرتاز منها و عم جوارح النفس و حفظ أطرافها و مجع حواّسها فعند ذلك ميكن للعبد 

إذ الفرق بني اإلهلام و . إهلام من مل يكن بتلك احلالة ليس بسبب علم أصال ألنه ال يوثق بهو أما . مراقبة اخلواطر و تطهري السرائر
 اهلواجس النفسانية و الوسواس الشيطانية أمر عسري إال علي املراقبني من علماء الدين

ست سوي الذات يف الوجود كما أهنا و الَعامَلُ هو ما سوي اهلل تعايل من املوجودات و ال يتناول التعريف صفات اهلل تعايل ألهنا لي
 ليست عينها

  جبميع أجزائه علوياهتا و سفلياهتا آفاقياهتا و أنفسياهتا حمدث أي خمرج إيل الوجود بعد أن كان معدوما
أعيان و أعراض فاألعيان ما له قيام بذاته أي ممكن يستغِن عن حمل يقومه و موضوع حيصله ---إذ هو   

يعِن يكفي فيه الرتكيب من اجلزئني إذ مها قل ما يتحقق منه الرتكيبو هو إما مركب و هو جسم    
 أو غري مركب
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و أما أنقسام املتحيز بالذات و مها ضروري . كاجلوهر و هو اجلزء الذي ال يتجزئ أي العني الذي ال يقبل االنقسام اخلارجي أصال
سبيل التمثيل و مل يقل و هو اجلوهر كما يقتضيه املقابلة لعدم حتقق وقوعه ألن ما منه ايل سائر اجلهات قطعا و إمنا قال كاجلوهر علي 

روي أن أبا حنيفة رمحه اهلل سئل عن . و لذلك مل يتكلف أحد من السلف بإثباته. و ال يتوقف شيء من عقايد الدين علي ثبوته
الكالم يف هذا لعن اهلل عمرو بن عبيد هو فتح علي الناس: "الكالم يف األعراض و األجسام فقال ".  

و ما ذكره املتفلسفون من توقف حدوث العامل علي ثبوته و لزوم قدمه علي انتفائه فهو من عقايدهم اليت استمروا عليها مبجرد التقليد 
 و ذهب اإلمام حجة اإلسالم إيل أن الروح اإلنساين عني غري. علي كلمات جدية قدرها الفالسفة تعصبا ملذاهبهم و ألقوها اليهم

الروح جسم تلطف عن احلس و : "بل قال أبو عبد اهلل النباحي. و هذا أيضا مما مل يتبني بالربهان. مركب جمرد عن األوضاع و األبعاد
جيوز أن يكون من احلكمة يف سر اهلل عن : "قال الشيخ ابو إسحاق رمحه اهلل". تكرب عن اللمس و ال يعرب عنه بأكثر من موجود

إنه عز و جل خلق بِن آدم علي طبقات و ركب فيهم العقول اليت يدركون هبا األشياء و يبحثون عن . يفيتهخلقه ماهية الروح و ك
و علم أن منهم من ال يقف حيث وقف به بل إنه يتعدي طورمو جياوز حده يف طلب إدراك ما ليس له من صفات . عوارض االمور

بإحداثفأظهر اهلل عجزهم . اهلل و نعوته و البحث عنها بعقوهلم  
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فكيف يبحثون عن إدراك ما . بإحداث الروح فيهم و سرت ماهيته و كيفيته عنهم ينبههم بذلك أهنم يعجزون عن ماهية اخللق احملدث
فهم ال يعرفونه حق معرفته و . ال كيفية له بوجه من الوجوه و كيف يعرفون من ال يقع عليه النواظر و ال يدخل حتت اإلفهام و اخلواطر

صفونه كنه صفته إال مبا تعرف إليهم من إثباته و توحيده و أوصاف الذات اليت جاءت به السنة و الشريعة مع نفي الشبه التشبيه ال ي
مث سكون القلب و طمأنينة العقل إيل اإلميان هبذا أو التسليم هلذا. و املاهية و نفي اجلنس و الكيفية ".  

ق من أهل النظر حكمهم بان حصول العلم باهلل تعايل من طريق النظر العقلي غاية مما ضل فيه فحول العلماء احلذا ---و اعلم 
و هذا جهل عظيم قد استويل علي األكثرين من املتجردين للعلم فضال عمن هو بعد يف مهوات بعيدة . السعادات و منتهي الدرجات

دور و بعض األشخاص يف آحاد األعصار و الغالب فإن الوصول إيل هذا العلم من هذا الطريق ال يتفق إال علي الن. من اجلهل
و الطريق إيل اهلل عز و جل وعٌر و سلوكه صعب و فيه ما ال حيصي فيه البحار املغرقة و . اغرتارهم بظنوهنم الغايلة و آرائهم املتناقضة

اخللق  ---ق و قد عم الضالل مجيع و كل واحد منهم يظن نفسه أنه من الواصلني إيل احل. النريان احملرقة ميتنع وصفها علي األلسن
و علي تقدير حصول العلم فظنهم أن . إال من عصمه اهلل عز و جل بفضله و كرمه حيت اهتدي إيل الصراط املستقيم و املنهج القومي

مهوات رياح العلم باملطلوب و صفاته عني الوصول إليه كظن من يظن أن الوقوع يف حملب السبع و العلم بالوقوع واحد و هو بعد يف 
 الضالل يف مكان
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  سحيق عن احلالل

 و العرض ما ال يقوم بذاته
و معناه أن يكون وجوده يف نفسه و جوده يف املوضع حبيث ال يتمايزان يف اإلشارة احلسية و ميتنع انتقاله منه. بل يقوم مبوضوع يقومه  

 و حدث يف األجسام و اجلواهر
جمردا عن األبعاد و األوضاع سواء كان جزاًء ال يتجزي أي جوهرا   

  كاأللوان و األكوان من احلركة و السكون و االجتماع و االفرتاق
فحاصل الربهان أن العامل مما يتغري و كل ما فهو حادث ألن العامل إما أجسام و اجلواهر حيدث هلا األحوال و . و الطعوم و الروايح

و كل ما جيوز بتبدهلا يكون وجودها يف زمان من األزمنة لكوهنا . ا يف ذاهتا و أحواهلايتبدل أوضاعها و ال أقل من جواز تبدهلا إلمكاهن



. مستمرا يف احلالني و لتقدم بعضها علي بعض و ما يكون وجودها يف األزمان يكون حادثا و إال يلزم عدم تناهي زمان وجودها
لو  ألنا. إيل غري النهاية و وجودها ما ال يتناهي حماٌل عقال فوجودها و إن كان واحدا يف ذاته يتكثر باإلضافة إيل ساعات تقررها

أسقطنا منها مقدارا متناهيا فاجملموع الساقط منها هبذا املقدار إن بقي مساويا للمجموع يكون الناقض متناهيا و الزايد علي التناهي 
و أما ما يعدم يف آن حدوثه و ال . تقدم إال هبافإذا ثبت حدوث األعيان ثبت اإلعراض ضرورة أهنا ال . مبقدار متناه متناه قطعا

فمن هنا قالوا أن كل ممكن حادث و أن الواجب و القدمي. يستمر فحدوثه ظاهر  
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و استدل بعض األكابر . و القدمي مرتادفان و أن احلدوث علة االحتياج إيل العلة و كل ذلك مما اتفقت عليه أهل السنة و اجلماعة
و كل ممكن مفتقر إيل املؤثر و كل مفتقر إيل املؤثر . هلل من األعيان و األعراض بأّن كّل ما سوي الواجب ممكنعلي حدوث ما سوي ا

فبقي إمَّا أن يكون حال احلدوث أو حال . حمدث ألن تأثري املؤثر فيه باإلجياد ال جيوز أن يكون حال البقاء الستحالة إجياد املوجود
وث األثرو علي التقديرين يلزم حد. العدم .  

و النقض جبريانه يف الصفات املقدسة مبِّن علي قول بعض األشاعرة بإمكان الصفات و صدورها عن الذات باإلجياب و كون 
و أمجع أهل امللة  . و احلقيقة و إن انكروها بافواههم و سيأيت عليك فساد الكل مفصَّلةً . الصفات أمورًا مغايرة كالذات يف الوجود

فإن اآلية تدل علي أّن كل " كل شيء هالك اال وجهه: "أما الكتاب فكقوله تعايل. عامِل و النصوص ناطقة بهكلهم علي حدوث ال
كان اهلل و مل : "و أما السنة فكقوله عليه السالم. و العدم الالحق يستلزم العدم السابق. موجود فاٍن فيكون معدوًما بالعدم الالحق

اآلحاد إال أن األمة ملا تلقوه بالقبول صار كالتواتر و ال خيالفنا يف هذا احلكم إال بعض  فإنه و إن كان ما أخبار" يكن معه شيء
 .الفالسفة

و وجوده تعايل و إن كان أظهر األشياء و من . و احملدث للعامل هو اهلل تعايل أي الذات الواجب الذي ال حيتاج وجوده إيل شيء
شرف بعض العقول الضعيفة علي البيان ملزيد االستظهار فلذلك حققنا املسئلةذلك الوجه يستغِن عن البيان إال أنه عسي أن يت  
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فاملفهوم املتحقق يف تلك . فنقول ال بد أن يكون يف الوجود موجود قدمي و لو ال ه لتعاقب احلادثات إيل غري النهاية. بطريق الربهان

و تأثريه يستلزم سبق العدم علي حتققه ألنه ال يكون يف حال . و بالعرضاألفراد ذاتيا أو عرضيا حيتاج إيل التأثري إلمكانه بالذات أ
فهذا طريق . و سبق العدم عليه يستلزم تناهي أفراده فعدم النهاية باطل و كذا ملزومه. بقائه فهو إما يف حال عدم أو حال حدوثه

ة و ذلك فضول مستغِن عنهواضح واٍف باملقصود و كثري من أهل النظر سّودوا أوراقا كثرية يف تلك املسأل . 
و علي الثاين . فعلي األّول يلزم اجتماع الضدين أو عجز أحد اإلهلني. الواحد إذ لو كان يف الوجود إهلان فإما ان يتخالفا و يتوافقا

أن يكون موصوفا  و اإلله حيب. و أيضا الشركة نقصان و التفرد كمال. يلزم تواّد القدرتني املؤثرتني يف مقدور واحد أو تعطيل أحدمها
  .جبميع الكمالة و مقدًسا عن أضدادها

و علم التوحيد أنفع العلوم و . و اعلم أن التوحيد أول فرايض اهلل و هناية طاعة و ال يقبل حسنة إال معه و ال يغفر سيئة إال بعده
بارة عن صناعة الكالم و معرفة طرق و لكن اآلن جعل ع. املقصود األقصي و املطلب األعلي -----أرفعها و َّتليصه و هتذيبه هو 

و أما ما يشتمل عليه القرآن . اجملادلة و مسِّي املتكلمون علماء التوحيد مع أن هذه الصناعة مل يكن يُعرف منها شيء يف العصر األول
م كلُُّه و كان التوحيد عندهم و كان العلم بالقرآن هو العل. من األدلة الظاهرة اليت يسبق الذهان إيل قبوهلا فلقد كان ذلك معلوما للكل

 عبارة عن أمر آخر ال يفهم أكثر
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  .املتكلمون و إن فهموه مل يتصفوا به
و من مثراته التوكل و . و هو أن يري األمور كلها من اهلل رؤية يقطع التفاته عن األسباب و الوسائط و ال يري اخلري و الشر إال منه

و كأنَّ . و االستقامة علي الوسط احلقيقي يف كل منهما. ترك اتباع اهلوي يف كل ما يتعلق بالعقايد و األعمال و األخالق و األحوال
قشره أن يقول القائل بلسانه ال إله إال اهلل و ال يكون يف قلبه خمالفة و إنكار ملفهوم هذا القول. ر نفيس و له قشرالتوحيد جوه .  

 و هو التوحيد عوام اخللق و املتكلمني فإذا قال العبد ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل و صّدق به فقد جني من الشرك اجللي و اخللود يف
فاعلم انه ال اله اال : "و بينه بقوله. يري األمور كلها من اهلل و يفوضها إليه و ير ضي جبميع ما جري عليه القضاءو لبه أن . اجلحيم

  "اهلل
قالوا كل ما هو قدمي فهو واجب و استدلوا عليه بأنه لو مل يكن واجبا . القدمي القدمي ما ال أول لوجوده و الواجب ما ميتنع عليه العدم

ج يف وجوده إيل مؤثر فيكون حادثالكان جائز فيحتا  .  
و إما . و اعلم أن القدمي عند العقل يف بادي الرأي يتصور علي وجهني إما بالتحقق يف األزمنة الغري املتناهية إيل حد من جانب السبق

ه سبق و حلوق و حتول من صفة بالتنزه عن الزمان و التغري و الزوال متعاليا عن االستمرار يف الزمان و التعدد باألحيان و ال يتصور في
فال ميتاز فيه األزل عن األبد بل هو األول بال آخر و هو اآلخر بال أول لكن العقل إذا استضاء . إيل صفة و امتياز حد من حد

 بضوء الربهان و أمعن يف املالحظة
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زمنة ال يتصور إالَّ بعد حتقق الوجود إذ االستمرار كون علم يقينا أنَّ النحو األول إمنا هو من حسبان التخيل ألن استمرار الوجود يف األ
و النحو الثاين إمنا هو شيآن الواجب القدمي إذ كل ما هو . فيلزم انقطاع االستمرار فعلي تقدير عدم تناهيه. الوجود يف الزمان الثاين

القدمي متساويان و يتضح بذلك البيان أن كل ممكن حمدث و أن الواجب و. جائز الوجود فهو جائز التبدل .  
. و ما قال بعض األشاعرة من كون الصفات املتعالية ممكنة و كوهنا صادقة عن الذات باإلجاب فاسٌد و إن ما ثبت ِقدُمه اُمتِنع عدمه

  .و كٌل ذلك مما سلك به السلف قي إرشادهم و تعليمهم
قلنا إن الصفات ليست أمرًا مغايرًا للذات و ال متغايرًة . اجبفإن قيل إذا مل يكن الصفات ممكنة يلزم أن يكون واجبة فيلزم تعدد الو 

و هو . و ال يُوَصف ذاتُه تعايل بالوحدة العددية و اإلثنينة ألنه مقدس عن كلها ال يليق جبالله من النقايص اإلمكانية. يف أنفسها
و . تكثرها يف حقايقها استصعب ثبوهتاو من توهم تعددها و . سبحانه و صفاته أعلي من كل وصف يدركه عقل أو وهم أو خيال

و حنن نثبت أصل الصفات اليت أثبتها الكتاب و ننفي الزيادة اليت أثبتها التخيل فال . ذلك ال لصعوبة يف ثبوهتا بل لتوهم التكثر فيها
املريد فهو ال ميوت و قادراحلي القادر العليم السميع البصري الشائي . نستصعب شيئا من عقايد الدين و اهلل هادي إيل سبيل الرشاد  
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ال يعجز و عليم ال جيهل مل يزل موجودا جبمع صفاته اليت وصف نفسه به مسمي بأمسائه اليت مسي به نفسه يف كتاب من كتبه الذي 
يال أو فهو كما هو بأمسائه و صفاته منزها عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خ. أنزل أو علي لسان نيب من أنبيائه الذي أرسل 

  .يسبق إليه فهم حيتلج به وهم أو يفضي إليه تفكره
يتصف به املخلوق ميتنع توصيف اخلالق به إال بنص  ليس بعرض و ال جسم و ال جوهر و األصل الكلي يف باب التنزيه أن ما

وي مشاركة يف االسم فافهم الكتاب أو سنة رسول أو إمجاع أمة ال جيتمع علي ضاللة مع نفي التشبيه و التشريك من مجيع الوجوه س
  .ذلك فال جيوز إطالق اجلسم أو اجلوهر مبعِن املوجود له تعايل

و ما . و ال ُمَصوَّر الصورة اإلهلية احلاصلة من وضع اجلبهة و األنف و الفم و العني و اليد و أرجل و كل ذلك مما يستحيل له تعايل



ضحك و القرب و اجمليء و النزول و أمثال ذلك فيجب فيه رعاية سبعة وظايف ورد يف النصوص من إثبات الوجه و العني و اليد و ال
التقديس و التصديق و االعرتاف بالعجز و : بإمجاع الصحابة و التابعني و من بعدهم من السلف الصاحلني رضي اهلل عنهم أمجعني

بحث و التفكر فيه مث التسليم ألهل املعرفةالسكوت باللسان عن اخلوض فيها مث اإلمساك عن التصرف فيها مث كف الباطن عن ال .  
 .أما التقديس فهو تنزيه اهلل تعايل عما يفهم من ظواهر هذه األلفاظ من اجلسمية و لوازمها
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قال االمام حجة رمحه اهلل يف كتابه املقصد . فعلي العامي و غريه أن يتحقق قطعا و يقينا أن ذلك حمال علي اهلل و هو مقدس عنها

هو املنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه : "سِن يف شرح أمساء اهلل احلسِن يف شرح امسه سبحانه القدوساأل
. فهم أو وهم أو حيتلج به ضمري أو يفضي به تفكر و لست أقول منزه عن العيوب و النقايص فإن ذكر ذلك يكاد من ترك اآلدب

و يف ذلك اإلضافة . فان نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود. ك البلد ليس حبايك و ال حجامفليس من اآلدب أن يقول القايل مل
بل أقول القدوس هو املنزه عن مشاهبة كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه اخللق كمااًل يف حقهم بل كل صفة يُتصوَّر . نقص

لو ال ورود الرخصة و اإلذن بإطالقها مل جيز إطالق أكثرهاو . للخلق فهو سبحانه منزه مقدس عنها و عما يشبهها و مياثلها .  
و إن ما وصف اهلل تعايل به نفسه . و أما اإلميان و التصديق و هو أن يعلم قطعا أن هذه األلفاظ أريد هبا معاين تليق جبالل اهلل تعايل

و إن كنا ال نقف علي حقيقته. دهأو وصف به رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم فهو كما وصفه حقا باملعِن الذي أرا .  
فإن . و أما االعرتاف بالعجز فيجب علي كل من ال يقف علي كنه هذه املعاين و حقيقتها و ال يعرف املعِن املراد هبا أن يقر بالعجز

 .الصدق واجب و هو يف الواقع عن دركه عاجز فإن ادعي املعرفة فقد كذب
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من األولياء و إن جاوزوا يف املعرفة حدود العلوم فما بقي هلم مما مل يبلغوه أكثرو الراسخون يف العلم و العارفون  .  
فإن . و أما السكوت عن السوال فذلك واجب أيضا علي العوام ألن العامي بالسوال متعرض ملا ال يطيقه و حايض فيما ليس أهال له

فالعامي إذا طلب بالسوال هذه املعاين جيب . يمه لقصور فهمهسئل جاهال زاده جوابه جهال و إن سئل عارفا فأعجز العارف عن تفه
  . زجره و منعه كما كان يفعله عمر رضي اهلل عنه

و أما إمساك عن التصرف يف هذه األلفاظ الواردة فيجب علي عموم اخللق اجلمود علي ألفاظ هذه األخبار و اإلمساك عن التصرف 
و . بل ال جيوز النطق إال باللفظ الوارد و ال جيوز التصريف. يف العربية بالفارسية و الرتكيةفيها بتبديل اللفظ بصفة أخري يقوم مقامها 

و ال جيوز القياس و . فال ينبغي أن يقال مستوي و يستوي ألن معِن حيتمل أن خيتلف" استوي علي العرش"معناه إذا ورد قوله تعايل 
الغم . و الكف و العضد مصريإيل أن هذا من لوازم اليد و البعد من هذا إثبات التفريع مثل أن ورد لفظ اليد فال جيوز إثبات الساعد

قال اإلمام حجة . عند ورود الضحك و إثبات األذن عند ورود السمع و كل ذلك حمال و كذب و زيادة يتجاسر بعض الناس إليها
ملتكلم بل كل عامل سوي املتجردين لتعلم السباحة يف و يف معِن العوام األديب و النحوي و احملدث و املفسر و الفقيه و ا: "اإلسالم

حبار املعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفني وجوههم عن الدنيا و الشهوات املعرضني عن املال و اجلاه و اخللق املخلصني هلل تعايل 
 يف العلوم و األفعال القائمني جبميع حدود الشريعة و آداهبا فهؤالء أهل الغوص
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حبر معرفة اهلل تعايل و هم مع ذلك كله علي خطر عظيميف  ".  

و أما كف الباطن عن التفكر يف هذه األمور فذلك واجب أيضا علي العوام كما وجب عليه إمساك اللسان عن التصرف يف هذه 
  .األلفاظ

ه الظواهر و أسرارها ليس منطويا عن رسول و أما التسليم ألهل املعرفة لبيانه أنه جيب علي العامي أنَّ ظاهر انطوي عنه من معاين هذ



  .اهلل صلي عليه و سلم و عن الصديق و أكابر الصحابة و عن األولياء و العلماء و الراسخني رضي اهلل عنهم أمجعني
عرفته إال اهلل قلنا هيهات فإنه ال يعرف اهلل تعايل كنه م. فإن قيل فالعارفون حييطون بكمال معرفة اهلل تعايل حيت ال ينطوي عنهم شيء

أضيفت إيل علم اهلل سبحانه فما أتوا من العلم إال قليال -------و أن اخلاليق و إن اتسعت معرفتهم  .  
  .و ال حمدود أي منزه عن بعد و مقدار و كّم إال أنه غري متناهي املقدار او الكمية فإن ذلك حمال مطلقا

كيفية مستلزمة للقلة و النهاية و هبا يقع املتشاهبة و لذلك صرَّح سراج األمة و   و ال معدود أي ال يتصف بالعدد و لو بالوحدة إذ هي
". ينبغي الوحدة العددية و قال اهلل تعايل واحد ال من طريق العدد بل من جهة أنه ال شريك له: "إمام االئمة أبو حنيفة رضي اهلل عنه
 و ال متبعض و ال متحيز و ال متناه

د و األعدادإذ الكل من خواص األبعا   
يعِن بل هو من جنس اإلنسان أو الفرس أو احلجر . و ال يوصف باملائية إذ املائية هي املشاركة اجلنسية يف حقيقة الذات يقال ما هو

هوو ما يتنزه عن املشاركة الذاتية ال يتصف باملائية و ال ميكن أن ُيسأُل عنه سبحانه مبا هو ألنَّ ما يشري إليه العقل . أو البنات  
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و ليس شيء منها حقيقة ذاته و ال معرفة . أن يكون مفهوم صانع العام أو مفهوم واجب لوجود أو غري ذلك مما ال ميكن أن يعرّب عنه
إذ كل ما حلقته العقول فهو مقهوٌر حُمَدثٌ . حبقيقة ذاته بل ليس شيء يناسب حقيقة ذاته .  

و لذلك قال .  احلق الذي َكلَّ األلسن عن التعبري عنه و عجز العقول عن اإلشارة إليهفاملسئول عنه مبا هو هو هذا املفهوم املقهور ال
سبحانه هو و ال يقدر احٌد ان خيرب عن هويته إال هو ال عبارة ألحد ": "قل هو اهلل أحد"ابن عطار رمحه اهلل يف قوله عز و جل 

فأخرب سبحانه بأنه هو اهلل أشار . ربون عنه علي اإلذن فيه و األمرحقيقًة إال له عن نفسه فيخرب عن نفسه حبقيقة حقه و األعيار خي
من نفسه إيل نفسه إذ مل يستحق أحد أن يشري إليه سواه فمن أشار إليه فإمنا أشار إيل إشارية إيل نفسه فمن حتقق بإشارته إيل إشارة 

علي حد الدعوي بطلت إشارته و بعدت عن معاين و من وقعت إشارته . التعظيم و احلرمة كانت اشارته بتصحيحه علي حد الصواب
هذا كالمه رمحه اهلل". احلقيقة .  

قال بعض العلماء من أهل النظر و االستدالل القدر املمكن ذكره من اوصاف اهلل تعايل املمتنع أزيد منه هو ذكره يف كتابه العزيز و 
و اهلوية إالهية . ق هو الذي ال يكون ُهَويَّته موقوفة غلي غريهو هو املطل" قل هو اهلل أحد: "أودعه يف وحيه املقدس قال سبحانه

و اللوازم . و اللوازم منها إضافية و منها سلبية. جباللتها و عظامتها ال ميكن أن يعرب عنها إال بأنه هو هو و ال ميكن شرحها بلوازمها
 اإلضافية أشد تعريفا من األمور السلبية
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فإن اإلله . بذكر اسم اهلل املتناول لألمرين" هو"فعقب قوله سبحانه . لالزم اجلامع لنوعي اإلضافة و السلبو األكمل يف التعريف هو ا

قال اإلمام حجة اإلسالم . هو الذي ينتسب هو إيل غريه فانتساب غريه إليه إضايف و كونه غري منتسب إيل الغري سليب و ال ينتسب
فلو أشار إيل نار فقال ما هي فقيل حار فليس ذلك . يكن ذكر األمساء املشتقة جوابًا أصالً إذا أشار املشري إيل شيء و قال ما هو مل 

فإن . و لذلك قولنا عامل قادر معناه شيء مبهم له وصف العلم و القدرة. فإن قولنا حارٌّ معناه شيء مبهم له وصف احلرارة. جبواب
و قد عرفنا هذا فأقول هيهات . االمكان وجوده عبارة عن احلقيقةقلت أنه سبحانه الواجب الوجود عنه و حده يوجد كل ما يف 

و قولنا يوجد عن كل . هيهات إن قولنا واجب الوجود عبارة عن استغنائه عن العلة و الفاعل و هذا يرجع إيل سلب التسلب عنه
لكن يقطع التشبيه بأن يقال ليس  و غاية الوصف إهبام و تشبيه . موجود يرجع إيل إضافة األفعال إليه و كل ذلك أمساء و صفات

فهو حي ال كاألحياء قادر ال كالقادرين فينتفي املشاهبة و يبقي املشاركة يف االسم. كمثله شيء .  
قلنا هيهات ذلك ال . فإن قلت فإذا مل يعرف حقيقة الذات و استحال معرفتها فهل عرف اخللق األمساء و الصفات معرفة تامة حقيقة



اللطيف الذي مل يدع أحداً يقف علي ماهية " اهلل لطيف بعباده: "قالوا يف تفسري قوله عز و جل. الكمال اال اهلليعرفها باحلقيقة و 
و قيل اللطيف الذي مل يظهر شيئا من األكوان فيقف احد علي ماهية. أمسائه فكيف الوقوف علي ماهية وصفه و ذاته . 
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أم هل هو من . الوصفية يقال كيف يعِن هل هو ممَّن يشارك أهل العلم أو زمرة اجلهلو ال يوصف بالكيفية إذ الكيفية هي املشاركة 

بل بني صفات اهلل و صفات اخللق . أهل السقم أو من أهل الصحة و اهلل تعايل ال يشاركه شيء من األشياء يف وصف من أوصافه
فذلك املعِن ال يتحقق إال يف . اخلالق احلق و أوصاف اخللففإن عقل عاقل معًِن مشرتًكا بني صفات . من البعد ما بني ذاته و ذواهتم

و ال يقع به املشاركة احلقيقية إذ كل ما يتصوره األوهام و األفكار فمنعوت اهلل عز و جل خبالفه. أذهان العاقلني . 
فهو تعايل . فاَ كاحلادثو املكان حادث و من احملال كون الواجب موصو . و ال يتمكن يف مكان ألن التمكن ال يتصور بدون املكان

و ال يلزم من نفي اجلهات عنه سبحانه نفيه تعايل يف ذاته إذ . ليس يف داخل العامل و ال يف خارجه و ال يف جهة من جهات العامل
و ال يلزم من انتفاء اخلاص انتفاء العام. التحقق أعم من التحقق يف اجلهة و املكان  

الزمان ال يتصور بدون تبدل األحوال و هو سبحانه مل يزل و ال يزال موجودا جبميع أمسائه و و ال جيري عليه زمان إذ كون الشيء يف 
و ليس جيري له ماض و مستقبل و . أبًدا ------و ال يزال  --------فهو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن مل يزل . صفاته
ألزمنة أوائلها و أواخرها إليه تعايل علي السواء ليس بعضها و نسبة مجيع ا". ليس عند ربك صباح و ال مساء: "و قد ورد. حاضر

  بالنسبة إليه قريبا و بعضها بعيدا و املوجودات كلها من
 

\19a\ 
و هو يعلم خبصوصيات اجلزئيات و أحكام . األزل إيل األبد حاضر عنده تعايل كل يف وقته و معلومة له ليس يف علمه كان أو سيكون

و إن كان الكل حاضرا عنده يف وقته و ليس هو . ة احلوادث و ماضيتها و مستقبليتها بالنسبة إيل الزمانياتالكليات و يعلم حاضريَّ 
و الوجود و التحقق أعم من التحقق يف الوقت و ال حيد باحلد ال يتحقق أصالً فاعلم ذلك كذلك. يف الوقت .  

علي أبلغ الوجوه و " ليس كمثله شيء"نفي املماثلة بقوله " . ريليس كمثله شيء و هو السميع البص: "و ال يشبهه شيء كقوله تعايل
و أما إذا . ال يقال يزيادة الكاف أو املثل ألن املثل املطلق هو املساوي من مجيع الوجوه اليت ال يصح توهم ارتفاعها من موصوفها

املثل املطلق هلل تعايل بل من شبهه شبهه  ساوي الشيء شيئا يف بعض أوصافه فيقال هو كاملثل له و مل يتجاسر جماسر علي إثبات
وهو السميع "فأول اآلية تنزيه حمض و قوله . بغريه يف بعض األوصاف فنفي اهلل تعايل ذلك و يلزم منه نفي املثل علي أبلغ الوجهني

 تعايل سبحانه عنهم و يف اجلملة فنفي اهلل. إذ ثبوت السمع و البصر للخلق أوهم املماثلة. متمم و مكمل لذلك التنزيه" البصري
  .السمع و البصر و خصهم بنفسه

و ليس املراد من نفي التشبيه نفي الصفات فإنه مراد بعض املعتزلة و الرافضة ألهنم يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات مشبًها بل 
بات الوجه و اليد عندنا حق لكنه معلوم قال فخر اإلسالم إث. املراد أنه سبحانه ال يشبه املخلوق يف صفاته و أمسائه بوجه من الوجوه

 بأصله متشابه يف وصفه
 

\19b\ 
و ال جيوز إبطال األصل بالعجز عن درك الوصف و إمنا ضلت املعتزلة عن هذا الوجه فإهنم ردوا األصول جلهلهم بالصفات علي وجه 

توقفوا فيما هو املتشابه و هو الوصف و مل جيوزوا و أهل السنة و اجلماعة أثبتوا ما هو األصل املعلوم و . و املعقول فصاروا معطلة
ر إال أولوا األباب: "فقال. االشتغال بطلب ذلك كما وصفه اهلل به الراسخني يف العلم يقولون آمنَّا به كل من عند ربنا و ما يذَّكَّ " .  



  و ال خيرج من علمه و قدرته شيء
   تعايل عنهإذ اجلهل بالبعض و العجز عن البعض نقص جيب تنزيه اهلل

  و له صفات
فإن قيل مل يرد يف الشريعة أن له تعايل صفات بل إن له سبحانه علم و قدرة و حيوة و . ملا نطقت هبا النصوص و جاءت هبا السنن

و لذلك صرح يف الفتوحات فإن كنت ممن حتفظ األدب مع . عظمة و عزة إيل غري ذلك فما نطقت به النصوص و تكلمت به السنن
و أما إطالق اللفظ فهو . قلت ليس املراد من الصفة إال ما يراد من العلم و القدرة مثال. ال تقولن أن هلل صفات بل إن هلل أمساءاهلل ف

و إطالق اللفظ " واهلل هو الغِن"من األعمال فيكتفي فيه باإلمجاع الظِن كلفظ الواجب و معناه االستغناء عن الغري و هو ثابت بقوله 
لناس اختلفوا يف مسئلة الصفات فمنهم من مال إيل اإلثبات لكن مقرونة مبقايسات عقلية فاسدة و العقل و إن كان و ا. باإلمجاع

 حجة من اهلل ال يتصور أن يغلط بل يري
\20a\ 

عا بصريا و يف جتريده عسر عظيم فهؤالء يعبدون إهلا مسي. األشياء علي ما هي عليها لكنه بشرط التجرد عن غشاوة و الوهم و اخليال
و رمبا يصرح بعضهم فيقول كالمه . مريدا متكلما عاملا قادرا حيا منزها عن اجلهات لكنهم فهموا هذه الصفات علي مناسبة صفاهتم

و . و رمبا يرتقي بعضهم فيقول بل هو كحديث نفسنا ليس حبرف و ال صوت. سبحانه حرف و صوت إذ ال يعقل كالم إال كذلك
هو عرض قامي به زايد عليه كذلك لصانع العامل علم هو صفة زائدة عليه و رمبا  ----------- يقول اآلخر كما أن للعامل

فهم رجعوا إيل التشبيه من حيث املعِن و إن أنكروها باللفظ و مل يدركوا أصال . يصرحون بإمكاهنا و جوازها و مغايرة بعضها ببعضها
و استقامة . و النصوص و األخبار شاهدة خبالفه. عن التشبيه و تكثر القدمي و منهم من مال إيل النفي فرارا. معاين هذه األوصاف 

اجلماعة علي السواء و قاموا بالقسط فعرفوا معاين الصفات حتقيقا و أدركوا أن إطالق اسم الكالم و اإلرادة و القدرة و العلم و غريها 
ا مبا يناسب أوصافهم و قالوا القدر املمكن ذكره املمتنع أزيد فتحاشوا عن تعريفه. علي صفاته عز و جل ليس مثل إطالقه علي البشر

منه هو الذي ذكره يف كتابه العزيز و أودعه يف وحيه املقدس علي وجه الذي جاءت به السنن مع نفي التشبيه و املاهية و نفي الكيفية 
مث جيب سكون القلب و طمأنينة العقل إيل اإلميان هبذا و التسليم هلذا. و الكمية  

  أزلية
  المتناع قيام احلوادث بذاته

 قائم بذاته
\20b\ 

و ملا استدل من ذهب إيل نفي الصفات بأن القول بالصفات قول بتعدد القدماء و . ليست حالة يف ذاته و ليس ذاته كل الصفات
 تكثر الواجبات أشار املصنف إيل اجلواب عنه بقوله و هي ال هو و ال غريه

فليست الصفات و الذات شيئا . قيقة ال يتصف بالقلة و الكثرة إذ هي من أوصاف األعداد و الكميةيعِن أن الصفات حبسب احل
إذ . و ال يلزم من نفي الوحدة و الكثرة نفي الوجود. واحدا يف احلقيقة و إال يلزم النهاية و القلة و ال شيئني و إال يلزم النهاية و القلة

و ليست الوحدة نقيض الكثرة كما أنه ليس الفوق . ري و من املوجود املنزه عن القلة و الكثرةاملوجود أعّم من املوجود القليل و الكث
و ما أجاب بعض األشاعرة من االستشكال بلزوم تعدد القدماء . نقيض التحت و االتصال نقيض االنفصال و الدخول نقيض اخلروج

و كوهنا متكثرة . ذوات مبِن قوهلم بصدور الصفات عنه تعايل باإلجياب بتسليم التعدد و منع كونه حماالً بناء علي أهنا تعدد صفات ال
و ذلك الذي اخرتعوه مع بطالنه يف نفسه لكونه تشبيها صرحيا و تنقيصا بينَّا ينايف ملا . متغايرة يف احلقيقة و إن منعوا مغائرهتا بأفواههم



فإن قيل هل جيوز أن يقال ان الواجب . اجب و القدمي مرتادفانصرحوا به من أن كل ما هو جائز العدم يف نفسه فهو حمدث و أن الو 
 سبحانه و العامل شيئان أو غريان أو اثنان؟ قلنا ال ألنه تعايل وتر و كل ما سواه مشفع كما فسروا

\21a\ 
االحتياج معلل باحلدوث او و ال يقال أن صفاته حيتاج إيل ذاته اذ . باملخلوق و اخلالق فال يشفع بغريه" و الشفع و الوتر: "قوله تعايل

قلتا ضرورة ناشئة من مقايسات . قوهلم احتياج الوصف إيل املوصوف ضروري. فنفي احلدوث و اإلمكان يستلزم نفي احلاجة. اإلمكان
س  ِحيالية و حتكمات ومهية و حكم العقل تقديس األوصاف احلقة عن كل ما يتصف به الصفات املخلوقة و هذا أمر اآلن يسوِّ

أكثر الضعفاء و يتوهم عندهم القول بالنفي و التعطيل و ذلك لعجزهم عن فهم مرام و قصورهم عن حتقيق الكالمقلوب  .  
و تلك حقايق ُقِصرت . و تتعايل صفات اهلل و تتقدس عن مشاهبة صفاتنا. و أنا أقول الناس قاسوا صفات اهلل سبحانه أنفسهم

فهذا هو القدر . يعرب عنها بالقدرة األزلية و احليوة األزلية مثال لضرورة ورود النصالعقول يف معرفتها ف -------العبارة عنها و 
فينبغي أن يقرتن هبا املعرفة يبقي . املمكن ذكره املمتنع الزيادة عليه فيكون املعرفة املقرونة باملقايسة معرفة قاصرة يغلب عليها التشبيه

م ذلك كذلكاملشاهبة أصال و إن بقي املشاركة يف االسم فافه .  
  و هي أي صفاته األزلية

 العلم و القدرة و احليواة و القوة و السمع و البصر و اإلرادة و املشيئة و الفعل و التخليق و الرتزيق و الكالم
\21b\ 

 و إمنا عقب القوة بالقدرة و املشيئة باإلرادة و التخليق بالفعل ليعلم أن األوصاف اإلهلية و إن كانت متقاربة لكنه بني كل واحد منها
قارن املشيئة بالفعل و اإلرادة باحلكم لدقيقة " يفعل ما يشاء و حيكم ما يريد: "قال اهلل تعايل. و بني اآلخر دقيقة ميتاز هبا عن اآلخر

رفها اخلواص من عباده و حنن نؤمن بالكل باملعِن الذي أراده و علي الوجه الذي قالهيع .  
العليم و اخلبري و احملصي و احمليط و احلكيم كلها من أمساء العلوم غري أن بني كل واحد و بني اآلخر : "قال اإلمام حمي امللة و الدين

قالوا و ال يقال أن الرضي إرادة اإلكرام و ". م يكون بينه و بني غريه مشاركةدقيقة و حقيقة ميتاز هبا عن الثاين و هكذا يف كل اس
قلنا . الغضب إرادة االنتقام فإن هذا نفي للصفة قول املتأّول الغضب غليان القلب و الرضي امليل و الشهوة و ذلك ال يليق باهلل تعايل

فاملعِن الذي صرفت إليه . دفع عنه مضرة و ذلك ال يليق باهلل تعايلاإلرادة فينا هي ميل احلي إيل ما يالئمه ليجلب له منفعة أو ي
قيل له أن الغضب و . فإن قال اإلرادة اليت يوصف هبا اهلل خمالفة لإلرادة اليت يوصف هبا العبد. اللفظ و املعِن الذي صرفت عنه سواء

اإلرادة ميكن أن يقال يف هذه الصفات جيب ترك التأويل  فإذا كان ما يقوله يف. الرضي الذي يوصف اهلل به خمالف ملا يوصف به العبد
و هذا الكالم يقال لكل من نفي صفة من صفات اهلل المتناع مسّمي ذلك يف . لتسلم من التناقض و تعطيل معِن أمساء اهلل تعايل

 املخلوق فيجب ترك التصرف يف أمسائه و صفاته و توصيفه
\22a\ 

ما مسي به نفسه يف كتابه احلكيم أو علي لسان نبيه الكرميبكل ما وصف به نفسه و تسميته بكل    
  و هو متكلم بكالم هو صفة له أزلية ليس من جنس احلروف و األصوات

" و كلم اهلل موسي تكليما: "و األصل الكلي ملا أثبت اهلل تعايل كالما لنفسه بقوله. بل احلروف و األصوات دالالت علي الكالم
مل يزل و ال يزال غري شبيه باخللق لوجه من الوجوه فوجب اإلقرار به و مل يثبت أنه حرف و صوت وجب  وجب أن يكون موصوفا به

  اإلمساك عنه
 و هو صفة منافية للسكوت و اآلفة

له و السكوت و اآلفة املتنافية . و الكالم قد يكون لفظيا. السكوت ترك التكلم و الكالم مع القدرة و اآلفة عدم القدرة علي التكلم



 عدم التلفظ و عدم القدرة عليه و قد يكون معنويا و منافاته للسكوت و اآلفة املعنوية
 و اهلل تعايل متكلم هبا آمر ناه خمرب

ه و مل يزل و ال يزال آمرا ناهيا خمربا واعدا موعدا حامدا و هذا كما أنا مأمورون و خماطبون مبا أنزل من القران علي النيب صلي اهلل علي
يعِن ألخوفكم بالقران و " وأوحي إيل هذا القران ألنذركم به و من بلغ: "قال اهلل تعايل. خنلق بعد و مل نك موجودين سلم و مل

و كالمه تعايل يستحيل أن يكون حمال للحوادث داخال حتت التغري بل جيب للصفات من نعوت القدم ما . أخوف من بلغه هذا القران
 جيب

\22b\ 
فمحال أن ال يكون هو سبحانه يف األزل آمرا و ناهيا و خمربا يتكثر كالمه إيل األمر و النهي و اخلرب . غرياتللذات و ال يغري به الت

فكما أن قيام طلب التعلم و إرادته بذات الوالد قبل أن خيلق ولده حيت إذا خلق ولده و عقل و خلق . حبدوث التعلقات و اإلضافات
فكذلك قيام الطلب الذي دل عليه قوله تعايل . يصري مأمورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيهاهلل له علم ما يف قلب أبيه من الطلب 

فإن قيل األمر بال . بذات اهلل تعايل يف األزل و يصري موسي خماطبا به بعد وجوده إذا خلقت له معرفة بذلك الطلب" فاخلع نعليك"
مر و النهي ليجيب وقت األمر و النهي فأما األمر و النهي ليجيب وقت قلنا نعم لو كان األ. مأمور و النهي بال منهي سفه و عبث

فإن قيل أخرب اهلل عن أمور ماضية و هذا إمنا يصح ان لو كان املخرب عنه سابقا علي اخلرب فلو كان هذا . وجوده فحكمة و مصلحة
قلنا صيغة املاضي . عنه سابقا علي اخلرب يكون كذبا اخلرب موجودا يف األزل لكان األزيل مسبوقا بغريه و هو حمال و لو مل يكن املخرب

: قال الشيخ اإلمام أبو منصور رمحه اهلل تعايل. و أما الكالم الذي هو صفة اهلل تعايل فال يتعلق بالزمان. و املستقبل إمنا هو يف الزوال 
وتا داال علي كالم اهلل تعايل و خص كالمه الذي غري مسموع الستحالة مساع ما ليس بصوت و إمنا مسع موسي عليه السالم ص"

جيوز أن يسمع كالمه األزيل قالوا ال يستبعد أن يسمع  : "و قال الشيخ أبو احلسن األشعري". باسم الكليم ألنه مسع بغري واسطة امللك
أقول نعم إذا. كالم ليس بصوت و ال حرف كما ال يستنكر أن يري يف اآلخرة موجود ليس جبسم و ال لون  

\23a\ 
و أما يف الرؤية فاتفقت الصحابة رضي اهلل . حيتمل الوجهني" و كلم اهلل موسي تكليما: "لكن النص و هو قوله تعايل. جبه النصأو 

و قال أهل بعض املتأخرين الذي حيب اعتقادة يف هذه املسئلة أن اهلل . عنهم علي أن النصوص الواردة فيها حممولة علي ظواهرها
لألشاعرة و احلنابلة و املعتزلة فضول يف الكالم تركها من حسن اإلسالم و. متكلم بكالم غري خملوق  

و " فَِإَذا قَ رَأْنَاُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَهُ : "و القران كالم اهلل تعايل غري خملوق القران يُنصرف يف اللغة علي وجوه منها مصدر القراءة كما قال سبحانه
و يسمي كالم اهلل " ال تسافر بالقران ايل ارض العدو: "النيب صلي اهلل عليه و سلمقال . احلروف املعجمة يف املصاحف تسمي قرآنا

و القران إذا . القرآن كالم اهلل تعايل غري حمدث و ال خملوق فكل القرآن سوي كالم اهلل تعايل حمدث. تعايل قرآنا كما ورد يف احلديث
جيوز أن يقال القرآن خملوق علي اإلطالق إذ األلفاظ ينصرف إيل املتعارففهو إذا غري خملوق و ال . أطلق مل يفهم منه غري كالم اهلل  

  و هو مكتوب يف مصاحفنا حمفوظ يف قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غري خال فينا
بآذاننا و عن  و ملا أمجع السلف و اخللف علي أن القران كالم اهلل تعايل مكتوب يف مصاحفنا حمفوظ يف قلوبنا متلو بألسنتنا مسموع

و هذا كما أن السماوات و . فال بد لنا من موافقتهم و القول مبا قالوا" ما بني الدفتني كالم اهلل قران: "عثمان و علي رضي اهلل عنهما
اراألرض و اجلنة و النار مكتوبة يف ورقة صغرية و حمفوظة يف طرف من القلب من غري أن حتل ذات السماوات و األرض و اجلنة و الن  

\23b\ 
 .يف الورقة الستلزام حلول ذات اهلل تعايل كتابة امسه يف الورقة و حيل ذات النار بكتابة امسها يف الورق و الحرتق الورق

و التكوين صفة اهلل تعايل ازلية و كذا الرتزيق و التصوير و اإلحياء و اإلماتة و غري ذلك من صفات الفعل أزلية مل يزل و ال يزال 



و شبهة املنكر يف ذلك أن التكوين لو كان أزليا لوجب وجود املكون يف األزل ألن . فاته مل حيدث له صفة و ال اسمبأمسائه و ص
و اجلواب أن هذا مقايسة خيالية و . القول بالتكوين و ال مكوَّن كالقول بالضرب و ال مضروب و انه حمال فال بد أن يكون حادثا

عل بدون الطرفالفارق بنيِّ إذا الضرب إضافة ال يف .  
و لو . و ليس يلزم من ثبوت حكم للمعقوالت العلمية ثبوته للحقايق احلقة. و أوصاف اهلل كلها حقيقة و إمنا اإلضافة يف مفهوماهتا

لفرس جاز حدوث صفة له تعايل جلاز نقصانه أوال مث كماله ثانيا فإمنا هذا من التباس احلقايق الثابتة باملعقوالت اهلالكة كما يشتبه ا
و ذلك ال يستبعد من املتكلف . احلق علي بعض األوهام بالصورة املنقوشة يف اجلدار فيجري حكم أحد احلقيقتني علي األخري

  باهلوي
و هو تكوينه للعامل و لكل جزء من أجزائه لوقت وجوده وعلي وفق علمه األزيل و إرادته األزلية فاملتعلقات كلها يف وقتها و املتعلق 

 . الوقتدائم ال يف
فالصفة القائمة بذات اهلل تعايل يغاير املكوَّن املخلوق ضرورة و . و هو غري املكون عندنا ألن مراد مشاخينا بالتكوين الصفات الفعلية

 اأاشاعرة يريدون بالتكوين املكوَّن و بالفعل
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ل و ِقدِم األوصاف و ال ينكرون صفات األفعال و و كذلك يصرحون حبدوث األفعا. املعقول علي طريقة ذكر املصدر و إرادة املفعول
صرح علمائهم كحجة اإلسالم و غريه بأن ما وصف اهلل به نفسه أو وصفه به رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم . ال يقولون حبدوثها

  .فهو كما وصفه و حق باملعِن الذي أراده
و ما قيل أن صفات اهلل سبحانه عند األشاعرة سبعة و ما . التغريات و قالوا جيب للصفات و نعوت القدم ما جيب للذات و ال يعرتيه

عداها إضافات و اعتبارات كلها حادثة و عند اجلمهور مثانية و غريها راجعة إليها فهو من خمرتعات بعض املتأخرين و فيه نفي 
م صدق ما يعزيه إليهم خصوصا إيل احلنفية فإهنم كما هو مذهب  الصفات نطقت هبا النصوص و جاءت هبا السنن و كيف يتوهَّ

و األشاعرة و إن . مجهور الصحابة فوَّضوا تأويل نصوص الصفات بل مطلق النصوص املتشاهبة إيل اهلل تعايل مع التنزيه عن التشبيه
م هلل تعايل بكل ما أوَّلوها مبا يليق به تعايل فال يقطعون بأنه مراد اهلل و هم يصّرحون يف غري موضع و يفصلون يف غري كتاب بتوصيفه

خالفا للمعتزلة . وصف به نفسه و تسميتهم له تعايل بكل ما مسي به نفسه بل يقولون إن هلل تعايل صفات و أمساء ال يعرفها تفصيال
فليت شعري كيف عرف احنصار كماالته سبحانه يف الثمانية أم عنده كتاب " أو استأثرت به يف علم الغيب عندك"ملا ورد يف األخبار 

ال بل يقوله شبهة . من علم عنده فيخرجه لنا إن كان صادقا يف علمه: من عند اهلل هو أهدي من الذي َتسك به السلف أم بقوله
ا و تلك  زينت له و هي أن فيه تكثري للقدماء جدَّ
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ا املستحيل فوقها تقوٌل حمضٌ إذ القول بأن الكثرة املتحققة يف الثمانية ليست مبستحيلة و إمن. أيضا مما ال يتمسك مثله مبثلها .  

فهذه واقعة . و أصل الكثرة تثبت بإثبات اثنني من الصفات و قد تقرر بالرباهني أن صفات اهلل تعايل مقدسة عن القلة و الكثرة
العقلية و فهو غفره اهلل مع تبحره يف العلوم . شاهدة لصدق النبوة و مثبتة إلعجاز القران و ال تتبع اهلوي فيضلك عن سبيل اهلل

كلما اهتزُّوا لنيل   -------------اجتنائه للعلوم النقلية كيف وقع و أوقع يف ورطة باتباع اهلوي يبقي اجلماهريدون خروجها وال
 الصراط املستقيم ردَّهتم سنان الشبهات قهرا وقرا

إذ لو كانت . أوقاهتا الالئقة هبا علي وفق العلم أزيل و اإلرادة صفة اهلل أزلية قائمة بذاته و اهلل تعايل أراد يف األزل إحداث احلوادث يف
 .حادثة لصار الواجب حمالًّ للحوادث و لو حدثت يف غري ذاته مل يكن هو مريًدا هبا كما ال تكون أنت متحركا حبركة ليست يف ذاتك

عن اجلهات و األقطارو رؤية اهلل تعايل أي رؤية املؤمنني هلل تعايل بأعني رؤوسهم بال تشبيه و ال كيفية مقدسا   



فإذا جاز معرفته تعايل و ليس يف جهة جاز رؤيته سبحانه . جائزة يف العقل إذ الرؤية نوع كشف و معرفة إال أنه أمت و أوضح من املعرفة
عتزيل من و كيف عرف امل. و إذا مل يُعِجزه تعايل خلق املعرفة يف القلوب فكيف يُعِجزه تعايل خلق الرؤية يف العيون. و ليس يف جهة

 صفة
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سؤال " رب أرين أنظر إليك: "و قوهلم. مع كونه حماالً " رب أرين أنظر إليك: "أو كيف سأل موسي الرؤية بقوله. الرب ما جهله موسي
حاطة فنفي ما و إمنا نفي اهلل تعايل اإلدراك باألبصار ألن اإلدراك يوجب كيفية و إ. آية مستحيل إذ آيات اهلل غري اهلل و ألنه أراه آياته

بل نقول ال حاجة لنا إيل إثبات جواز " . و ال حييطون به علماً : "يوجب الكيفية و اإلحاطة عن األبصار كما نفاه عن القلوب بقوله
فيجب . الرؤية يف العقل ألهنا صفة ثابتة بالكتاب و السنة إال أهنا متشاهبة من حيث احلقيقة متنزهة عن الكيفية كسائر صفاته العلية

  .علي املؤمن أن يقر هبا و يعتقد أّن موجب العقل باطل يف وصفها إذ ليس عن جمرد شأنه أن يدركها
فاملختار يف املسئلة ما اختاره أبو منصور و فخر اإلسالم رمحهما اهلل من التمسك بالدالئل السمعية يف إثبات املذهب فإهنا أسرع يف 

صم شبهة علي هذه الدالئل النقلية إمنا يفهم باملعقول علي وجه الدفع و الردو إذا ذكر اخل. إلزام اخلصوم و تفهيم العوام . 
إنكم : "و قوله عليه السالم" وجوه يومئذ ناضرة ايل رهبا ناظرة: "و واجبة بالنقل فإذا ثبت جوازها مث جاء السمع بوجوهبا كقوله تعايل

للذين أحسنوا : "و يروي مرفوعا يف قوله تعايل. ان و التصديق هلاوجب القول هبا و اإلمي" سرتون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر
و األخبار يف الرؤية متواترة املعِن و األمة يف القرون األويل جمتمعة . للذين آمنوا اجلنة و زيادة النظر إيل الرب تعايل" احلسِن و زيادة

ساغ لالحتماالت اليت ذكرها النافيةعلي كون اآليات و األحاديث الواردة فيها حممولة علي ظواهرها فال م  
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مبعِن إيل ثواب رهبا و قوهلم النظر مبعِن االنتظار و قوهلم إيل واحد اآلالء و هو مفعول النظر و غريها من " إيل رهبا"كقوهلم 
يف األمم السالفة األظهر و أما . و إمجاع أهل السنة يف وقوع الرؤية إمنا هو ملؤمنني هذه األمة. االحتماالت اليت يذكرها البدعة

  .مساواهتم هبذه األمة
أليب احلسن األشعري أن املالئكة يرونه و اختلفوا يف النساء فقيل إهنن ال يرين ألهنن مقصورات " اإلبانة يف أصول الديانة"و ينقل عن 

هرو قيل يرين َتسكا بعمومات النصوص الواردة يف الرؤية و هو األظ. يف اخليام و ال خيفي ضعفه .  
و أمجعوا . و عن الدارقطِن يف كتاب الرؤية إهنن يرين يف مثل أيام األعياد يف الدنيا عند جتليه ألهل اجلنة جتليا عاما يف األيام املذكورة

ن يف و باجلملة إن اهلل تعايل أخرب أهنا تكو . أنه ال يري يف الدنيا ألنه ملا منع اهلل تعايل كليمه من ذلك يف الدنيا فمن دونه أحري
  .اآلخرة و مل خيرب أهنا تكون يف الدنيا فوجب االنتهاء إيل ما أخرب اهلل تعايل به

 قال اجلمهور إن النيب صلي اهلل عليه و سلم مل ير ربه ليلة املعراج ببصره و ال أحٌد من اخلاليق يف الدنيا علي ما روي عايشة رضي اهلل
و قال . منهم اجلنيد و الثوري و أبو سعيد احلراز" و سلم رأي ربه فقد كذب من زعم أن حممد صلي اهلل عليه: "عنها أهنا قالت

بعضهم رآه النيب صلي اهلل عليه و سلم ليلة املعراج و أنه خص من بني اخلاليق بالرؤية كما خص موسي عليه السالم بالكالم منهم 
و لو قلنا برؤيته صلي اهلل عليه و سلم ليلة املعراج . ببصره و قال بعضهم رآه بقلبه و مل يره. ابن عباس و أمساء و أنس رضي اهلل عنهم

و أطبق املشايخ علي تضليل من قال أن اهلل تعايل يري. فإمنا هي يف عامل اآلخرة ال يف الدنيا  
=======================\26a\ 

فة بني الرأي و املرئ ال يف غاية البعد و ال و شبهة املخالف ان الرؤية ال تعقل اال يف مكان و جهة و مقابلة و ثبوت مسا. يف الدنيا
 يف غاية القرب و اتصال شعاع من الباصرة باملرئ و اهلل سبحانه يتنزه عن الكل فاشار املصنف رمحه اهلل ايل جوابه بقوله

مقايستكم ومهية و فريي ال يف مكان و ال علي جهة مقابلة او اتصال شعاع او ثبوت مسافة بني الرائ و بني اهلل تعايل و حاصل ان 



 الفارق بني و السنة اجملمع عليها ال يرتك بامثال هذه الشبهات اخليالية
فلما كانت افعاهلم اشياء " خالق كل شيء: "و اهلل تعايل خالق الفعال العباد من الكفر و االميان و الطاعة و العصيان لقوله سبحانه

اخرب " اسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور اال يعلم من خلق و: "وجب ان يكون اهلل تعايل خالقا هلا و قوله تعايل
و قوهلم سرا . فصح انه خالق االفعال و االقوال كما انه خالق االعيان و االجسام. سبحانه ان قوهلم سرهم و جهرهم خملوق له تعايل

و ال يلزم من . ملا جاز ان خيلق العني الذي هو شر كابليسو لو مل خيرب ان خيلق اهلل الفعل الذي هو شر . و جهرا يكون خريا و شرا
و لو كان العبد خالقا الفعاله . اذ الشرير من اتصف بالشر ال من خلقه. كونه تعايل شريرا  -----خلق الشر و ارادته حلكمة ال 

من خلق السواد اسود الحاطتها علما بتفاصيلها و ال يكون من خلق القعود قاعدا و من خلق القيام قاميا كما مل يكن  
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" فتبارك اهلل احسن اخلالقني: "و اخللق مبعِن التقدر و التصور ال مبعِن االحداث حيادد التاثري يف قوله تعايل. و من خلق البياض ابيض
ا سواه مما امجع عليه و كون افعال العباد و مجيع احليوانات خملوقة هلل تعايل ال خالق هل" . اذ َّتلق من الطني كهيئة الطري: "و قوله

فقول القائل هم يوجدون الفعاهلم االختيارية خرق المجاعهم و اعتزال منهم. الصحابة و التابعني رضوان اهلل عليهم امجعني . 
اال ان الطاعات مبشيئته و . و هي كلها بارداته و مشيئته و قضيته و تقديره الن كون الكل خلقه يستلزم كون الكل بارادته و مشيئته

و عند الفرقة . و املعاصي بقضائه و قدره و ارادته و مشيئته دون امره و رضائه و حمبته. ارادته و رضائه و حمبته و امره و قضائه و قدره
و لنا ما يروي عنه عليه " . و ما اهلل يريد ظلما للعباد: "من اهل الكالم هو مريد للخري و الطاعة دون املعصية َتسكا بقوله تعايل

فمن يريد اهلل ان يهديه يشرح صدره : "و قوله تعايل" ما شاء اهلل كان و ما يشاء مل يكن"و امجع االمة يف القرون االويل عليه السالم 
و . و غري ذلك" و ال ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان اهلل يريد ان يغويكم: " وسبحانه حكاية عن عن نبيه" لالسالم

مي خارجة عن ارادة اهلل تعايل و امنا جارية علي وفق ارادة ابليس مع انه عدو اهلل فاجلاري علي وفق ارادة لو كانت املعاصي و اجلرا
فان قيل فكيف ينهي عما يريد و يأمر مبا ال يريد؟ قلنا االمر غري االرادة فيجوز ان . العدو و اكثر من اجلاري علي وفق ارادته تعايل

 يأمر مبا ال يريد حلكمة و مصلحة
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". سبحان من تنزه عن الفحشاء: "حكي ان القاضي عبد اجلبار اهلمداين ملا رأي االستاذ ابا اسحاق االسفرائِن قال. يرتتب علي ذلك
أ يُعصي ربنا "االستاذ : فقال" أ يشاء ربنا ان يُعصي؟: "فقال القاضي". سبحان من ال جيري يف حكمه اال ما يشاء: "فقال االستاذ

ان منعك ما هو لك فقد : "فقال االستاذ" أرأيت ان منعِن اهلدي و قضي علي بالردي احسن ايلَّ ام اساء ؟: "القاضيفقال " قهرًا؟
فبهت القاضي". اساء و ان منع ما هو له فيختص برمحته من يشاء  

 و للعباد افعال اختيارية يثابون هبا و يعاقبون عليها
فعل للعبد اصاًل و ال قدرة هلم علي افعاهلم كحركات املرتعش و العروق النابضة و حنن ال كما قالت اجلربية من انه ال اختيار و ال 

و معلوم قطعا ان االول باختياره دون الثاين و النصوص القطعية ناطقة . نقول ان الفرق ظاهر بني حركة البطش و حركة االرتعاش
د تقرر امتناع كون العبد خالق الفعاله فلم يبق اال اقتصاد يف و ق" . فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر: "بثبوت االختيار كقوله

و قد اثبت اهلل تعايل للعبد . و هو اهنا مقدورة هلل تعايل اخرتاعا و مقدور للعبد علي وجه آخر يعرب عنها باالكتساب. االعتقاد
و دخول مقدور " . عما كانوا يعملونتلك امة قد خلت هلا ما كسبت و لكم ما كسبتم و ال تسألون : "االكتساب بقوله سبحانه

حتت قدرتني احديهما قدرة االجياد و االخري قدرة الكسب جائز فهم خمتارون الكتساهبم ليسوا مبمنوعني عن ضد ما اختاروه و ال 
 مبجبورين
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رار من كون االرادة و و ال يلزم اجلرب و االضط. و لذلك وجبت حجة اهلل عليهم و اهلل تعايل خلق هلم ذلك. علي ما اكتسبوه
و كذا القدرة تصلح للضدين عند ايب ح . االختيار خبلق اهلل تعايل الن االرادة صفة من شأهنا ان يرجح املوصوف هبا احد املتساويني

 .رمحه اهلل فاملباشر لضد املأمور به شاعل للقدرة الصاحلة للتحصيل املأمور به بغريه
و ال . دة معلوم بالضرورة و بالنصوص القطعية و ليست مبخلوقة للعبد الحنصار اخلالقية يف الربو باجلملة ان ثبوت االختيار و االرا

و ال جيوز ابطال االصل املعلوم . فاالختيار معلومة باصلها جمهولة بكنهها و ال يعلم حقيقتها غري خالقهاو بارئها. اضطرار مع اختيار
اء اهلل و مشيئته نفي القدرة و االختيار عن العبد اله تعايل قضي بان العبد يفعله و ال يلزم من كون كلها بقض. لعجزنا عن وصف كنه

اذ لو تعلق القضاء بالوجود . و ايضا منقوض بافعاله سبحانه الن فعله تعايل بالنظر ايل القضاء اما واجب او ممتنع. و يرتكه باختياره
و عن وهب رمحه اهلل انه . و هذا حمال. فيا له مل يكن الباري سبحانه خمتارافلوكان الفعل باالختيار منا. جيب و لو تعلق بالعدم ميتنع

هم عنه و اجهل الناس بالقدر انطقهم فيه: "قال و يؤيده ما ". نظرت يف القدر فتحريت مث نظرت و وجدت اعلم الناس بالقدر اكفَّ
بهيعِن عن احلوض فيه ال عن االميان " اذا ذكر القدر فامسكوا: "روي مرفوًعا .  

 و احلسن منها برضاء اهلل تعايل و القبيح منها ليس برضائه
 القبح
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ما يكون متعلق الذم يف العاجل و العقوبة يف اآلجل و احلسن ما يكون متعلق املدح يف الدنيا و الثواب يف العقيب او قيل احلسن ما ال 

 يكون سبًبا للذم و العقاب
درة اليت يكون هبا الفعلو االستطاعة مع الفعل و هي حقيقة الق   

فلما رأينا ذوي اعضاء سليمة متفاوتة يف الفعل ثبت . و ليست القدرة هي االعضاء السليمة و اال ال يستوي كل ذي اعضاء سليمة
للفعل  قالوا االستطاعة مقارنة. ان القدرة قوة ترد علي االعضاء السليمة و تلك القوة متفاوتة يف الزيادة و النقصان و وقت دون وقت

و : "و هذا خالف حكم النص و هو قوله تعايل. و لو ال ذلك مل يكن باخللق حاجة ايل اهلل تعايل عند افعاهلم و ال كانوا فقراء اليه
فلو ان االستطاعة هي امر يرتتب " ما كانوا يستطيعون السمع: "اقول ذم اهلل سبحانه للكافرين بقوله تعايل". اهلل الغِن و انتم الفقراء

الن انتفائها مل يكن بتصنيع العبد بل هو . ي ارادة الفعل ارادًة جازمًة ملا حلقهم الذم بعدم االستطاعة السابقة علي االرادة اجلازمةعل
و اما عند عدم االستطاعة املرتبة علي االرادة اجلازمة . يف جمبور فال يلحقهم الذم باالمتناع عن الفعل عند انتفاء االستطاعة السابقة

و قال بعض اهل الكالم هي . المة اسباهبا و آالهتا يلحقهم الذم باالمتناع عن الفعل لتضييعهم اياها الشتغاهلم بضد ما امروا بهمع س
ال : "و هو منفي بقوله تعايل. سابقة علي الفعل اذ لو مل تكن سابقة عليه موجودة حال عدم الفعل لكان االمر بالفعل تكليفا للعاجز

اال يري ان الكافر". ال وسعهايكلف اهلل نفسا ا  
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اشار املصنف ايل جوابه . يف حال كفره مكلف باالميان فلو مل يكن قادرا علي االميان حال كونه كافرًا لكان ذلك تكليًفا مبا ال يطاق
  :بقوله

 و يقع هذا االسم علي سالمة االسباب و اآلالت و اجلوارح و صحة التكليف تعتمد علي هذه االستطاعة
فان املراد به الزاد و الراحلة ال حقيقة قدرة الفعل و قد جرت عادة اهلل تعايل ". من استطاع اليه سبيال: "و هي املعينة بقوله تعايل

بتحصيل القدرة مرتبة علي قصد الفعل عند سالمة االسباب و اآلالت علي ان القدرة تصلح للضدين عند ايب ح رمحه اهلل فكان 
ر به شاعال للقدرة الصاحلة لتحصيل املأمور به بغريه فكان تكليف قادراملباشر لضد املامو   

 و ال يكلف العبد مبا ليس يف وسعه



اوهلا ان ميتنع يف ذاته كجمع الضدين و قلب احلقايق و اعدام القدمي و هذا مما ال يتعلق به . و ما ليس يف وسع البشر ثلث مراتب
و ثالثها ان ميتنع . احلادثة اصال كخلق االجسام او عادة كحمل اجلبل و الصعود ايل السماء و ثانيها ان ال يتعلق القدرة. اصل القدرة

و اما الثاين و هو مسمي . فالثالث مما اتفق الكل علي جوازه عقال و علي وقوعه شرعا. لغريه كاميان من علم اهلل تعايل انه ال يؤمن
قالوا ان حكمة التكليف . يب ح رمحه اهلل ال جيوز ذلك عقال و ال يقع شرعافقال اصحاب ا. بتكليف ما ليس يف الوسع فاختلفوا فيه

فاذا كان حبال ال ميكنه وجود . اي االبتالء و امنا يتحقق ذلك فيما يفعله العبد باختياره فيثاب عليه او يرتكه باختياره فيعاقب عليه
 الفعل
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و قال االشعري انه جايز عقال اذ العباد ممالكه . ناع فال يتحقق معِن االبتالءمنه كان جمبورا علي ترك الفعل فيكون معذورا يف االمت

و اآلية يدل علي عدم وقوع ". ال يكلف اهلل نفسا اال وسعها: "فيفعل هبم ما يشاء و حيكم فيهم ما يريد و ال يقع لقوله تعايل
مع عدم علم املالئكة بذلك ليس بتكليف بل خطاب تعجيز  " ءانبئوين بامساء هؤال: "و قوله. التكليف باحملال و ال يدل علي امتناعه

و قول بعض االشاعرة بوقوع تكليف ما ال يطاق خالف النص و االمجاع. كاالمر باحياء الصور يوم القيامة . 
 و ما يوجد من االمل يف املضروب عقيب ضرب انسان و االنكسار يف الزجاج عقيب كسر انسان و ما اشبه كل ذلك خملوق اهلل

  تعايل
 كاليقني بعد التقوي و العلم بعد النظر و االستدالل

 ال صنع للعبد يف َّتليقه
و امنا مدخلية الكسب يف نفس الفعل كالكسر و الضرب الستحالة اكتساب ما . يعِن ال مدخل الكتساب العبد يف َّتليق اهلل اياه

بعد الفعل بطريق جري العادة ال باختيارهم و كسبهمفاثار افعال احليوانات خبلق اهلل تعايل . ليس بقامي مبحل القدرة . 
 و املقتول ميت باجله

و ما كان لنفس ان َتوت اال باذن : "فكل حيوان ميوت باجله لقوله تعايل. االجل الزمان الذي عينه اهلل تعايل و قدره َتوت احليوان فيه
و وجوب القصاص و الضمان علي القاتل. و للقاتل فيه اختيارو املوت يوجد يف املقتول بتخليق اهلل تعايل " . اهلل كتابا مؤجال  
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و املوت . اجري اهلل تعايل عادته بتخليق املوت عقيبه و كذا ضمان املتلفات ككسر القارورة و غريها. الرتكابه املنهي و مباشرته فعال

ي مناف للحيوة و هو قامي بامليت خملوق له تعايل و ليس قالوا املوت معِن وجود. قامي بامليت ال صنع فيه للعبد َّتليقا و ال اكتسابا
و القتل فعله قامي به و كسب له و املوت اثره مرتتب عليه. بفعل القاتل . 

 و االجل واحد
و زعم بعض املعتزلة ان للمقتول اجلني القتل و املوت و لو مل يقتل . اذ االجل زمان وقوع املوت و ال يتصور ان ميوت نفس يف زمانني

و لو مل يقتل ملات باجله يف وقت . و قال ابو اهلزيل منهم املقتول ميت باجله و ال اجل له سواه. عاش ايل اجله الذي هو املوتل
و قول بعضهم انه غري مقتول باجله بل هو مقطوع االجل . و عندنا ال جيوز ان ال يقتل يف وقت قتله المتناع تبدل تقدير اهلل. قتله

و ما ورد يف االحاديث صلة الرحم تزيد يف العمر فلعل املراد به . درة منع اهلل عن ابقاء عبده ايل ما جعله اجال لهيؤدي ايل ان للعبد ق
 .الزيادة حبسب اخلري و الربكة

 و احلرام رزق و كل يستويف رزق نفسه حالال او حراما و ال يتصور ان ال يأكل انسان رزقه او يأكل غريه رزقه
و هذا بناء علي ان الرزق عندنا الغذاء فما قدر اهلل تعايل ان . ام ليس برزق و جاز ان ال يأكل انسان رزقه غريهو عند املعتزلة احلر 

 يكون عذاء لغريه و كما يتغذي االنسان باحلالل
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بة يف االرض اال علي اهلل وما من دا: "لنا قوله تعايل. و احلرام ال يكون ملكا فال يكون رزقا. يتغذي باحلرام و عندهم عبارة عن امللك

و اما اذا مل يدعوا احنصار الرزق يف امللك . فلو كان الرزق منحصرا يف امللك ملا كان اهلل تعايل رازقا للمماليك و الدواب" . رزقها
عض املعتزلة ان الرزق و قال ب" . و مما رزقناهم ينفقون: "فريجع اخلالف ايل اللفظي اذ الرزق قد يذكر و يراد به امللك و منه قوله تعايل

و ملا استحال من اهلل تعايل ان ميكن من احلرام النه منع من االنتفاع به و امره . َّتصيص الشيء باحليوان و َتكينه من االنتفاع به
فعلي هذا يرجع النزاع ايل امكان التمكني من احلرام و عدمه فيكون النزاع معنويا. بالزجر عنه ال يتناول الرزق احلرام .  

من يهدي اهلل فهو : "بالتوفيق و شرح الصدر بقوله تعايل" و يهدي من يشاء"و اهلل تعايل يضل من يشاء باخلذالن و تضييق صدره 
  . "املهتد و من يضلل فلن جتد له وليا مرشدا

ل فال يعنون عن قوم ال يرمحونو اما النذور و العقول و الدالي. فاعلم انه ال يعرف اهلل اال من تعرف اليه و ال يوحده اال من توحد له . 
 و ما هو االصلح للعبد فليس ذلك بواجب علي اهلل تعايل

و لو  . و لو مل يفعل ذلك لكان جايزا. مجيع ما فعل اهلل تعايل بعباده من االحسان و الصحة و السالمة و االميان و اهلداية تفضل منه
و لو عذب مجيع من يف السماوات و االرض مل يكن ظاملا هلم و لو . كان ما يفعل شيئا واجبا مل يكن مستحقا للحمد و الشكر

 ادخل مجيع الكافرين
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اجلنة مل يكن ذلك حماال الن اخللق خلقه و االمر امره و لكنه اخرب انه ينعم املؤمنني ابدا و يعذب الكافرين ابدا و هو صادق يف قوله 
و ال يكون شيء منه ظلما و جورا الن . المتناع الكذب عليه سبحانه فوجب ان يفعل هبم ذلك و ال جيوز غريه. و خربه صدق

َ له من فوقه ملن هو حتت قدرته و ملا مل . الظلم امنا صار ظلما النه منهي عنه و اجلور امنا كان جورا النه عدل عن الطريق الذي بَ نيَّ
يفعله ظاملا و ال يف شيء حيكم به جايرا يكن اهلل تعايل حتت قدرة قادر و ال كان فوقه امر و ال زاجر مل يكن فيما . 

 و عذاب القرب للكافرين و لبعض عصاة املؤمنني و تنعيم اهل الطاعة يف القرب مبا يعلمه اهلل تعايل و يريده
فادخلوا  اغرقوا: "و مما يدل علي حتقق العذاب قوله تعايل. ملا ورد يف احلديث ان القرب روضة من رياض اجلنة او حفرة من حفرة النريان

النار : "و قال سبحانه يف آل فرعون. و الفاء للتعقيب و الرتتيب بال تراح و ال يكون ذلك اال قبل القيامة الن اغراقهم كان قبلها" نارا
اهلل و اتفقوا علي ان ". و يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب: "يعِن قبل القيامة لقوله تعايل" يعرضون عليها غدوا و عشيا

و املنقول عن ايب ح حنيفة . فاختلفوا يف انه هل تعاد الروح اليه ام ال. تعايل خيلق يف امليت نوع احليوة يف القرب قدر ما يتأمل و يتلذذ
قال القونوي املؤمن ان كان مطيعا ال يكون له عذاب . مث قيل العذاب علي الروح و قيل علي البدن و قيل عليهما. رمحه اهلل التوقف

و يقويه ما روي عن رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم. قرب و يكون له ضغطة فيجد هول ذلك و خوفهال  
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كيف حالِك عند ضغطة القرب و سؤال منكر و نكري؟ مث قال يا محراء ان ضغطة القرب للمؤمن كغمر : "انه قال لعايشة رضي اهلل عنها
: و كذا ما روي انه عليه السالم قال لعمر رضي اهلل عنه". مثد للعني اذا ارمدتاالم رجل ولدها و سؤال منكر و نكري للمؤمن كاال

اذا ال : "قال عمر". نعم: "قال" اال اكون يف مثل هذه احلالة و يكون عقلي معي؟: "فقال عمر" كيف حالك اذا اتاك فتانا القرب؟"
و ضغطة القرب لكن ينقطع عنه عذاب القرب يوم اجلمعة و ليلة و قال القونوي و ان كان املؤمن عاصيا يكون له عذاب القرب ". ابايل

و ان مات يوم اجلمعة و ليلة اجلمعة يكون له العذاب ساعة واحدة و ضغطة القرب مث . اجلمعة و ال يعود العذاب ايل يوم القيامة
يثبت اال باالدلة القطعية و اخبار االحاد  و ال خيفي عليك ان العقايد ال. ينقطع عنه العذاب و ال يعود ايل يوم القيامة، هذا كالمه

و ينقل عن اصول الشيخ ابو املعني النسفي ان عذاب القرب يرفع عن الكافر يوم اجلمعة و شهر رمضان حلرمة النيب . يفيد الظن ال غري



ذاب يوم اجلمعة و كل رمضان فكذلك يف القرب يرفع عنهم الع. صلي اهلل عليه و سلم النه ما دام يف االحياء ال يعذهبم اهلل حلرمته
لو جني احد من ضغطة القرب لنجي سعد ابن معاذ : "و يروي. و هذا ايضا حيتاج ايل نقل صحيح او دليل واضح. حلرمة، هذا كالمه

 ---- قيل ضغطته بالنسبة ايل املؤمن علي هيئة معانقة االم الشفيقة اذا قدم عليها ولدها من السفرة". الذي اهتز عرش الرمحن ملوته
من ربك: تعميقة و سؤال منكر و نكري ثابت بالدالئل السمعية يقوالن  

\31b\ 
هاه هاه ال : و يقول الكافر. ريب اهلل و ديِن االسالم و نيب حممد عليه الصالة و االسالم: و ما دينك و من نبيك؟ فيقول املؤمن

اذا قرب امليت اتاه ملكان اسودان : "اهلل صلي اهلل عليه و سلم قال رسول: و عن ايب هريرة رضي اهلل عنه قال. رواه ابو داود. ادري
هو عبد اهلل و رسوله اشهد ان ال اله اال : ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ازرقان يقال الحدمها املنكر و لآلخر النكري فيقوالن

مث يفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني مث ينور له  .قد كنا نعلم انك تقول هذا: فيقوالن. اهلل و اشهد ان حممدا عبده و رسول اهلل
ِنْ كنومة العروس الذي ال يوقظ اال احب اهله اليه حيت يبعثه اهلل من : فيقوالن. ارجع ايل اهلي فاخربهم: فيقول. نِْ : مث يقال له. فيه

فيقال . قد كنا نعلم انك تقول ذلك: يقوالنف. مسعت الناس يقولون قوال فقلت مثله ال ادري: و ان كان منافقا قال. مضجعه ذلك
و االخبار يف هذا مستفيضة و املنكر . لالرض اِلتاِءمي عليه فتختلف اضالعه فال يزال فيها معذبا خيت يبعثه اهلل من مضجعه ذلك

النبياء عليهم السالم و االصح ان ا. و السؤال لكل ميت صغرٍي او كبرٍي و من مات يف املاء او اكله السبع فهو مسؤول. مبتدع ضال
و قال . و ابو ح ره توقف يف اطفال املشركني يف السؤال و دخول اجلنة. يسألون و يسال اطفال املؤمنني حلكمة ال نطلع عليها

 .االكثرون بذلك فيكونوا خدام اهل اجلنة
  و البعث

 و هو حشر االجساد و احيائها يوم القيامة
 حق

و النصوص يف ذلك قاطعة و" ة تبعثونمث انكم يوم القيام: "لقوله تعايل  
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و كما جييء العقالء اجملانني و الصبيان و اجلن و الشياطني و . و اثباته من ضروريات الدين و انكاره كفر باليقني. و االخبار متواترة
الروح حيشر و اال فال و اما السقط الذي مل يتم اعضائه فروي عن ايب ح ره انه اذا نفخ فيه. البهائم و الطيور و احلشرات . 

: و االصل فيه قوله تعايل. و الوزن حق هو عبارة عما يعرف به مفادير االعمال و له لسان و كفتان و يوزن االعمال خريا كان او شرا
لدليل و ملا دل ا" . و الوزن يومئذ احلق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون و من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم"

و ينقل عن حممد بن كعب القرطيب انه ال . علي ثبوت امليزان جيب االميان به و ال يشتغل بكيفيته و جيب توكيل علمه ايل اهلل تعايل
احلكمة  و لعل. يكون امليزان يف حق كل واحد فالسبعون الفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب ال يرفع هلم ميزان و ال يؤتون صحفا

مال عدله و مجال فضله تعايلفيه اظهار ك  
 و الكتاب حق

فاما من اويت كتابه بيمينه فسوف حياسب حسابا يسريا و : "و لقوله تعايل" اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا: "لقوله تعايل
ا احلفظة ايام حيوهتم ايل و هي كتب كتبه" . ينقلب ايل اهله مسرورا و اما من اويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا و يصلي سعريا

قالوا. ا حيسبون انا ال نسمع سرهم و جنويهم بلي و رسلنا لديهم يكتبون: "قال سبحانه. حني مماهتم  
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احلكمة يف كتابة احلفظة ان املكلف اذا علم ان اعماله تكتب عليه و تعرض علي رؤوس االشهاد كان ازجر عن املعاصي و ان العبد 
و اعتمد علي عفوه و سرته مل حيتشم منه احتشامه من حرمة املتطلعني عليه اذا وثق بلطف سيده .  

ما منكم من احد اال و يسأله رب : "و يروي مرفوعا" فلنسألن الذين ارسل اليهم و لنسألن املرسلني: "و السؤال حق لقوله تعايل
ماال امل ارسل اليك رسوال يا بن آدم ما عملت يا بن آدم لك  ---العاملني ليس بينه و بني العبد حجاب و ال ترمجان فيقول اهلل امل 

ان اول الناس يقضي : "و اخرج املسلم برواية ايب هريرة عن رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم" ما غرك يا بن آدم ماذا اجبت املرسلني؟
كذبت و : قال. اتلت فيك حيت استشهدق: فما عملت فيها؟ قال: عليه يوم القيامة رجل استشهد فايت به فعرفه نعمه فعرفها فقال

و رجل تعلَّم العلم و علمه و قرأ القران . مث امر به فسحب علي وجهه حيت القي يف النار. لكنك قاتلَت الن يقال جرئ فقد قيل
كنك تعلمت كذبَت و ل: قال. تعلمُت العلم و علمته و قرأت فيك القران: فما عملت فيها؟ قال: قال. فاويت به فعرفه نعمه فعرفها

ع اهلل عليه . مث اُِمر به فسحب علي وجهه حيت القي يف النار. العلم ليقال انك عامل و قرأَت القران ليقال هو قاٍر فقد قيل و رجل وسَّ
فما عملت فيها؟ قال ما تركت: قال. و اعطاه من اصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها  
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مث امر به فيسحب علي . كِذبَت و لكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل: قال. انفقت فيها لك من سبيل حتب ان ينفق فيها اال

 ."وجهه مث القي يف النار
حوضي مسرية شهر و زواياه سواء، ماءه ابيض : "و احلوض حق حلديث عبد اهلل بن عمرو قال قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم

و عن سهل بن سعيد قال قال رسول اهلل . انه كنجزم السماء من شرب منها فال يظمأ ابدامن اللنب و رحيه اطيب من املسك و كيز 
اين فرطكم علي احلوض من مر عليَّ شرب و من شرب مل يظمأ ابدا يردن عليَّ اقوام اعرفهم و يعرفونِن مث : "صلي اهلل عليه و سلم

اخرجهما املسلم و " فاقول سحقا سحقا ملن غرّي بعدي. وا بعدكانك ال تدري ما احدث: حيال بيِن و بينهم فاقول اهنم مِن فيقال
و احلوض اثنان احدمها قبل الصراط و امليزان علي االصح فان الناس خيرجون عطاشا من قبورهم فريدونه قبل : قال القرطيب. البخاري

و الثاين يف اجلنة و كالمها يسمي كوثرا. امليزان و الصراط  
و يف املتفق عليه برواية ايب هريرة عن رسول . ممدود علي منت النار احد من السيف و ادق من الشعر و الصراط حق و الصراط جسر

و يضرب الصراط بني ظهراين جهنم فاكون اول من جيوز من الرسل بامته و ال يتكلم يومئذ احد اال : "اهلل صلي اهلل عليه و سلم
ميد الصراط علي النار يف مثل حد املوسي : "يب عثمان رضي اهلل عنه انه قالو عن ا". الرسل و كالم الرسل يومئذ اللهم سّلم سّلم

 فرتعد فرايص
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و قد جاء يف اخلرب ان الصراط يظهر يوم القيامة لالبصار " من شئت من خلقي: "ربنا من جيوزهبا؟ فيقول سبحانه: املالئكة فيقولون
و الصراط علي منت جهنم غاب فيها و اخذت النار . عريضا يف حق آخرينعلي قدر نور املارين عليه فيكون دقيقا يف حق قوم و 

قال بعض الكرباء رمحهم اهلل الصراط املشروع الذي كان معِن يف الدنيا ينصب . سعة ما بني اخلافقني سوداء مظلمة و اجلنة من ورائها
ع علي حسب منازل املوحد من الدقة للمذنبني و و الصراط يدق و يتس. يف اآلخرة حمسوسا و هو صراط التوحيد و لوازمه و حقوقه

و هلم السرعة و االبطاء فاوهلم كلمح البصر و . و االصل الواسع لالنبياء و االولياء يصري هلم كالبساط سعة و بسطا. السعة للمتقني
فاالسالم خرج هلم . قد برأت آخرهم كعمر الدنيا سبعة آالف سنة تزل قدم فتحرق مث خيرجها فتربأ من الرمحة مث تزل قدم و االخري

رمحة من اهلل فلما قبلوه و مل يفوا به ضرب هلم جسرا من تلك الرمحة فيمروا عليها فمن ضيع منهم شيئا من اعمال االسالم فامنا ضيع 
ط فال ينتهضون قالوا و الطائفة اليت ال َّتلد يف النار قد تسال و تعذب علي الصراط ميسكهم اعماهلم علي الصرا. رمحة اليت رحم هبا



فمن جتاوز ههنا عن عباد اهلل تعايل عنه هناك و من استقصي . ايل اجلنة و ال يقعون يف النار حيت يدركهم الشفاعة و العناية االهلية
 حقه ههنا من عباده استقصي اهلل تعايل حقه منه هنا و من شدد علي هذه االمة شدد اهلل تعايل عليه
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قالوا املشرك ال قدم له . عليكم فالتزموا مكارم االخالق فان اهلل تعايل غدا يعاملكم مبا عملتم به عباده اليومو امنا هي اعمالكم ترد 

و الصراط للموحدين خاصة و الكفار ال جواز هلم عليه الن النار قد . علي صراط التوحيد فهو من املةقف ايل النار مع املعطلة
فار قد اتبعوا ما كانوا يعبدون من دون اهلل عز و جل ايل النارالتقطت من املوقف جبابرهتم و سائر الك . 

و سارعوا ايل مغفرة من ربكم و جنة عرضها : "و االصل فيه قوله تعايل. و اجلنة حق و النار حق و مها خملوقان اآلن موجودتان
و يف احلديث . اي خلقت و هيئت" ينوقودها الناس و احلجارة اعدت للكافر : "و قوله تعايل" السماوات و االرض اعدت للمتقني

و هذه صيغة موضوعة للماضي ". اعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت و ال اذن مسعت و ال خطر علي قلب بشر: "القدسي
يدل قال بعضهم ان اجلنة يف السماء و . حقيقة فيجب اجرائه علي الظ و ال وجه للعدول عنه ايل اجملاز اال بصريح اية او وضوح داللة

و قال بعضهم . و قيل يف االرض". سقف اجلنة عرش الرمحن: "و يف اخلرب". عند سدرة املنتهي عندها جنة املأوي: "عليه قوله تعايل
و قيل حيث يعلم اهلل تعايل. و قيل فوق االرض. و اما النار قيل حتت االرض السابعة. حيث يعلم اهلل . 

اولئك اصحاب النار هم فيها : "و قوله" اولئك اصحاب اجلنة هم فيها خالدون: "تعايلباقيان ال تفنيان و ال يفِن اهلهما لقوله 
اتفقوا ان اجلِن الكافر يعذب بالنار". خالدون  
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و املسلم منهم يثاب باجلنة عند اجلمهور و وافقهم ابو يوسف و حممد " . ألملئن جهنم من اجلنة و الناس امجعني: "لقوله تعايل

و قيل ال ثواب هلم اال النجاة من النار لقوله " . وملن خاف مقام ربه جنتان فباي اآلء ربكما تكذبان: "يؤيده قوله تعايل رمحهما اهلل و
قيل و توقفه لعدم . و توقف ابو حنيفة رمحه اهلل" و يثبكم باجلنة النعيم: "غري ان يقرتن به قوله" و جيركم من عذاب اليم: "تعايل

و قال بعضهم ان املالئكة يثابون و يعاقبون اال ان عقاهبم كعقاب .  ترجيح جانب االثابة بالدليل الظِنالدليل القطعي ال ينايف
و قال علي بن حممد القاري ان عقاب . اآلدميينو ثواهبم ليس كثواب اآلدميني الن ثواهبم التلذذ بالطاعة و االستغراق يف املشاهدة

 .املالئكة خمالف المجاع امللة
ال َّترج العبد املؤمن من االميان و ال تدخله يف الكفرو الكبرية   

و ان : "و قوله تعايل. فسمي قاتل النفس عمدا مؤمنا مع انه كبرية" . لقوله تعايل يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلي
و من يقتل مؤمنا : "و اما قوله تعايل. ا باغيةبقي هلما اسم االميان مع ان احديهم" طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فاصلحوا بني اخويكم

فهو اما خمصوص باملستحل له كما ذكره عكرمة و " متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب اهلل عليه و لعنه و اعد له عذابا عظيما
هم رسول اهلل صلي اهلل عليه و و يؤيده انه نزل يف مقيس بن ضبابة وجد اخاه هشاما قتيال يف بِن النجار و مل يظهر قاتله فامر . غريه

 سلم ان يدفعوا اليه ديته فدفعوا اليه مث محل علي
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و ان . او املراد باخللود املكث الطويل الن الدالئل متظاهرة علي ان الكبرية ال َّترج من االميان. مسلما فقتله و رجع ايل مكة مرتدا
و قيل . فقيل ان الكبرية كل ذنب رتب الشارع عليه حدا او صرح بالوعيد فيه و اختلفوا يف الكبائر. عصاة املسلمني ال يدوم عذاهبم

االشراك باهلل و قتل النفس اليت حرم اهلل و قذف احملصنات و اكل : و عن النيب عليه الصالة و السالم اهنا سبع. ما علم حرمته بقاطع
و قيل صغر . الكباير ايل سبعمائة اقرب منها ايل السبع: عباسو عن ابن . مال اليتيم و الربا و الفرار من الزحف و عقوق الوالدين

و ما بينهما وسايط يصدق . و اكرب الكباير الشرك و اصغر الصغائر حديث النفس. الذنوب كربها باالضافة ايل ما فوقها او ما حتتها



مها كفر عنه ما ارتكبه ملا استحق من عليها االمران فمن عز له امران منها و دعت نفسه اليهما حبيث ال يتمالك فكفها عن اكرب 
و قيل هذا مما يتفاوت باعتبار االشخاص و االحوال اال يري انه تعايل عاتب نبيه صلي اهلل عليه و سلم . الثواب علي اجتناب االكرب

ان فيه املظامل بينك و الكباير ما ك: و قال سفيان الثوري. يف كثري من خطراته اليت مل يعد علي غريه خطيئة فضال ان يواخذه عليها
و عزيت : و يف حديث قدسي عن ابن عباس قال اهلل تعايل. و الصغاير ما كان بينك و بني اهلل تعايل الن اهلل يرحم و يعفو. بني العباد

ا و كذ. و قيل ترك الفرض او الواجب و لو مرة بال عذر كبرية". و جاليل ليس من الكباير كبرية هي اعظم عندي من حب الدنيا
 ارتكاب احلرام و ترك السنة مرة بال عذر تكاسال و تساهال
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ال كبرية مع الفضل و ال "و قالت طايفة . و االصرار علي ترك السنة و ارتكاب الكراهة كبرية. و كذا ارتكاب الكراهة. هبا صغرية

ال صغرية مع االصرار و ال كبرية مع "و قالت طايفة اخري يرفعونه ايل رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم ". صغرية مع العدل
 جيعلوا يف الذنوب صغرية اال عند نسبته بعضها ايل بعض فطالبوا النفوس بايفاء حق اهلل تعايل باالنتهاء و طايفة اخري مل". االستغفار

. قيل و ينبغي ان يتفطن ان الكبرية قد يقرتن هبا امره من احلياء و اخلوف و االستعظام هلا فيلحقها بالصغاير. عما هني و الوفاء مبا امر
و هذا امر مرجعه القلب و هو قدر زايد علي جمرد . ء و عدم املباالة و االستهانة هبا فيلحقها بالكبائرو قد يقرتن بالصغرية قلة احليا

  .الفعل و االنسان يعرف ذلك من نفسه و غريه
 .و اهلل تعايل ال يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك ملن يشاء من الصغاير و الكباير

و " . عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل ان اهلل ال يغفر الذنوب مجيعاقل يا : "قال تعايل. بالتوبة او بدوهنا
و حقيقة . تقييده بالتوبة خالف الظ و ايضا بيان احلكم حجة لنفسه و يف حجته علق املغفرة باملشيئة و مل يات معها شرط آخر

ومعرفة ضرر الذنوب و كوهنا حجابا بني العبد و بني كل حمبوب فاذا عرف اما العلم فه. التوبة من ثالثة امور علٍم علم و حال و فعل
 ذلك معرفة حمققة بيقني غالب علي قلبه ثار منها تأمل القلب
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بفوات احملبوب و يسمي تأمل بسبب فعله املفوت حملبوبه ندما و هو احلال فاذا غلب هذا االمل علي القلب و استويل انبعث القلب 

و اسم التوبة يطلق علي جمموعها .  احلال و عزم ان ال يعود يف االستقبال و التاليف للماضي بقدر االمكان و هو الفعلعلي الرتك يف
و ". الندم توبة: "و كثريا ما يطلق علي معِن الندم وحده و جيعل العلم كالسابق و املقدمة و الرتك كالثمرة و التابع املتأخر و يف اخلرب

و هي واجبة . عاصي يف احلال و العزم علي تركها يف املستقبل و تدارك ما سبق من التقصري يف سابق االحوالقد يطلق علي ترك امل
يف تأخريها  ----و اما كوهنا علي الفور " . و توبوا ايل اهلل مجيعا ايها املؤمنون لعلكم تفلحون: "اما وجوبه فلقوله تعايل. علي الفور

الكبرية االويل و ترك التوبة عنها و اذا آخرها ايل زمانني يلزم . بتاخري التوبة عن كبرية زمانا واحدا كبريتانقالوا يلزم . من االصرار احملرم
قالوا من تاب عن كبرية صحت توبته مع . و هكذا يتضاعف الذنوب بتضاعف ازمنة التأخري. اربع كباير االوليان و ترك التوبة منهما
و جيوز ان يعاقب هبا عند اهل السنة و . و من تاب عن الكباير ال يستغِن عن توبة الصغرية. هبااالصرار عن كبرية اخري و ال يعاقب 

قالوا و جيوز ذهاب السيئات باحلسنات اي يعفو اهلل تعايل عن السيئات برتك احلسنات و ال جيوز تبطل احلسنات بشئوم . و اجلماعة
 .املعاصي اال بالكفر
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و ان تبدوا ما يف انفسكم او َّتفوه حياسبكم : "ة و العفو عن الكبرية اذا مل يكن عن استحالل لقوله تعايلو جيوز العقاب علي الصغري 

ان جتتنبوا  : "و اما قوله تعايل" . ال يغادر صغرية و ال كبرية اال احصاها: "و قوله تعايل" به اهلل فيغفر ملن يشاء و يعذب من يشاء
فقالوا املراد بالكباير فيه هو الشرك و الكفر و هو انواع كثرية كاليهودية و النصرانية و " . كمكباير ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات



و فيه وجه آخر و هو ان اخلطاب خرج علي اجلمع فكان كفر كل واحد منهم  . فجاز ان يطلق عليه اسم اجلمع. اجملوسية و الوثنية
و مجلة قوهلم ان املومن بني اخلوف و الرجاء يرجو فضل اهلل يف غفران الكباير و . كبرية فيكون املغفرة مقيدا باملشيئة فيما دون الشرك

 .خياف عدله يف العقوبة علي الصغاير
 و االستحالل كفر ملا فيه من االنكار بنصوص التحرمي

 و الشفاعة ثابتة للرسل و االخيار يف حق اهل الكباير باملستفيض من االخبار
لكل نيب دعوة مستجابة و اين اختبأت دعويت شفاعة : "و قوله عليه السالم" الهل الكباير من اميتشفاعيت : "كقوله عليه السالم

فان مل : "قلت". عند احلوض اسقي اميت: "فقال" اين اطلبك يوم القيامة يا رسول اهلل؟: "و قالت عايشة رضي اهلل عنها" الميت
قال ال" ن مل اجدك؟فا: "قلت". عند الصراط اقول رب سّلم سّلم: "قال" اجدك؟  
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قال رسول اهلل صلي اهلل " و لسوف يعطيك ربك فرتضي: و ملا نزلت قوله تعايل". اخلوا هذه املواطن الثالثة ما بقي من اميت واحد

ملالئكة قالوا و ا" و اهلل الراضي ما بقي يف النار واحد: "قال". بلي يا حممد: "قال" يا جربئيل اطلب رضاي يف اميت: "عليه و سلم
و كذا العلماء يف " . يوم يقوم الروح و املالئكة صفا ال يتكلمون اال من اذن له الرمحن و قال صوابا: "يشفعون بِن ادم لقوله تعايل

 .الشهداء و الفقراء و اطفال املؤمنني و الصابرين علي البالء
يف النار و اهل الكباير من املؤمنني ال خيلدون   

و قال سبحانه ان اهلل ال يظلم مثقال ذرة و ان . ر من انه خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من االميانملعِن تواتر يف االخبا
فال بد الهل االميان . و املضاعفة قبل دخول النار يبطله امجاع اهل االميان. تك حسنة يضاعفها و ال حسنة اكرب من حسنة االميان

 .ليضاعف اجره من اخلروج من النار
االميان هو التصديق مبا جاء به من عند اهلل و .  

قالوا املراد من املعلق ضرورة  . فيما علم امجاال و علم جميئه به من عند اهلل بالضرورة فيجب التصديق امجاال و تفصيال فيما علم تفصيال
و اما انكار . و حرمة اخلمر و حنوها كونه حبيث يعلم العامة من غري افتقار ايل النظر و االستدالل كوحدة الصانع و وجوب الصلوة

و اما من يؤول النصوص الواردة يف حشر االجساد و حدوث العامل و علم الباري. االجتهاديات فال يضر يف االميان امجاعا  
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حتققه من الفعل و و ليس التصديق ادراكا جزميا حمضا بل ال بد يف . باجلزئيات فانه يكفر ملا علم من الدين قطًعا اهنا علي ظواهرها
و اجلزم اخلايل عن احتمال النقيض جيامع الكراهة و . هو الذي يعرب عنه باالنقياد و اذعان و التسليم و رضاء القلب مبا جزمه و عرفه

جرد ففرق بني املعرفة و التصديق اذ املعرفة حيصل مب. تضايق القلب كما حصل للذين عرفوه صلي اهلل عليه و سلم كما عرفوا ابنائهم
و من جعل التصديق جمرد املعرفة اجلزمية و . و هبذا االعتبار يقع التكليف باالميان. اجلزم و التصديق ال حيصل اال بالتسليم و االنقياد

اثبت االختيار يف مباشرة اسباهبا و صرف النظر اليها و رفع املوانع عنها و صحح وقوع التكليف باالميان هبذا االعتبار و انكر حتقق 
و من حصل له املعرفة املكتسبة باالختيار . فعل يف التصديق مل مُيِعن النظر يف االقوال املأثورة عن السلف كما هو دأبه يف غري موضعال

و مل ينكر باللسان و مل يباشر علي ما هو من عالمات التكذيب و االنكار لكنه يتمِن يف قلبه نزول القران لرجل آخر غري هذا 
فال و ربك ال : "و قال سبحانه. ليه القران اما لعداوة او استخفاف يكون كافرا كما صرحوا به يف كتب الفتاويالرجل الذي انزل ا

فاحلرج احلاصل يف النفس ينايف حصول " . يؤمنون حيت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدون يف انفسهم حرجا و يسلموا تسليما
و لو كان. و انتفاء الكراهةاالميان بل ال بد يف حتققه من انشراح الصدر   

\39a\ 



قال الشيخ االمام ابو احلسن علي بن سعيد و ابو بكر . االميان جمرد اجلزم املكتسب باالختيار لكان الذي يف قلبه حرج و كراهة مؤمًنا
و عند الشيخ . عجزةعبد اهلل بن امحد رمحهما اله شرط صحة االميان ان يعرف صحة قول رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم بداللة امل

بعض اهل الكالم ما مل يعرف كل مسئلة بداللة العقل علي  --------ابو احلسن االشعري رمحه اهلل ان يعرف ذلك بداللة العقل 
قه و . و الصحيح ما عليه عامة اهل العلم ان االميان هو التصديق مطلقا. وجه ميكنه دفع الشبهة ال يكون مؤمنا فمن اخرب خبرب و صدَّ

و هذا اخلالف فيمن نشأ علي شاهق اجلبل و مل يتفكر يف العامل و ال يف الصانع عز و عال اصاًل . ح ان يقال آمن به و آمن لهص
و قال . فاخرب مبا جيب االميان به و صدقه فاما من نشأ بالد املسلمني و سبح اهلل تعايل عند رؤية صنايعه فهو خارج عن حد التقليد

و صورة احلق اذا انتقش به قلبه فال . علي ما هو عليه اعتقادا جازما ------عادة اخللق يف ان يعتقد و االمام حجة االسالم س
فليس . نظر ايل السبب املفيد له اهو دليٌل حقيقٌي او رمسٌي اقناعٌي او قول حبسن اعتقاد يف قائله او قبول مبجرد التقليد من غري سبب

هي حقيقة احلق يف اهلل سبحانه و صفاته و كتبه و رسله و اليوم اآلخر علي ما هو عليه فهو املطلوب الدليل املفيد بل الفائدة و 
 سعيد و ان مل يكن ذلك بدليل حمررة كالمي و مل يكلف اهلل عز و جل عباده اال ذلك و ذلك معلوم
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راب عليه و عرضه االميان عليهم و قبوهلم ذلك و علي الضرورة جبملة اخبار متواترة من رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم يف موارد االع

فالواجب علي اخللق االميان و هو عبارة عن تصديق جازم . انصرافهم من غري تكليفه ايام التفكر يف ادلة الوحدانية و ساير الصفات
دنا آلة يعرف هبا حسن االشياء و و االميان باهلل تعايل فرض اتفاقا لكن العقل عن. ال تردد فيه و ال يشعر صاحبه بامكان اخلطاء فيه

و املعرف و املوجب حقيقة هو اهلل تعايل لكن بواسطة العقل كما ان الرسول معرف للوجوب . قبحها و وجوب االميان و شكر املنعم
وات و ملا يري من خلق السما -----ال عذر الحد يف اجلهل : "و املوجب حقيقة هو اهلل تعايل بواسطة الرسول حيت قال ابو ح ره

و قال االشعري ال جيب و ال حيرم بالعقل شيء فعنده مجيع االحكام . االرض و لو مل يبعث رسول لوجب علي اخللق معرفته بعقوهلم
 املتعلقة بالتكليف متعلقات من السمع

 و االقرار به
و . و مؤمن فيما بينه و بني اهلل تعايلقالوا االقرار شرط اجراء احكام االسالم و من صدق الرسول بقلبه فيما جاء به من عند اهلل فه

هو مروي عن ايب ح ره و اليه ذهب الشيخ ابو منصور املاتريدي و هذا الن ضد االميان الكفر و هو التكذيب و اجلحود و مها 
النار من كان يفخيرج من : "اذ ال تضاد عند تغاير احمللني و كذا ما روي عنه صلي اهلل عليه و سلم. يكونان بالقلب فكذا ما يضادمها  

\40a\ 
و ايضا ال مستند اال اتباع موجب االلفاظ و وضع اللسان ان االميان . يدل علي ان حمل االميان هو القلب" قلبه مثقال ذرة من االميان

و . بعبارة عن التصديق بالقلب و ال ينعدم االميان من القلب بالسكون عن النطق الواجب كما ال ينعدم بالسكون عن الفعل الواج
فعلي هذا يكون االقرار ركنا حيتمل السقوط كما يف . من صّدق بقلبه و ترك البيان من غري عذر مل يكن مؤمنا: قال فخر االسالم

 .االخرس و حالة االكراه
 فاما االعمال فهي تتزايد يف نفسها و االميان ال تزيد و التنقص

فال يتفاوت املؤمنون من اهل السماء و . عن قبول الزيادة و النقصان ضرورة و هو باعتبار ذاته يأيب. النه عبارة عن التصديق القليب
االرض يف اصل االميان و امنا يتفاوتون باعتبار القوة و الضعف و درجات االيقان و هو استيالئه و غلبته علي القلب حبيث صار هو 

امنه مؤمن و مصدق يهوي به صر اهلواء كالذرة و  جوارحه و استقام كما امر و -----املتحكم و املتصرف يف النفس فمن موقن 
  .يف البني درجات ال يعلم اال اهلل

واذا تليت عليهم آياته زادهتم : "فما ينقل عن السلف من ان االميان يزيد بالطاعة و ينقص باملعصية و قد يتمسك فيه بقوله تعايل



فاخلالف لفظي بني . حممول علي زيادة االيقان" ه مثقال ذرة من االميانخيرج من النار من كان يف قلب: "و مبا ورد يف االخبار" اميانا
قالوا امياننا مثل اميان : "اهل العرفان او املراد به زيادة االميان بزيادة نزول املؤمن يف آي القران كما يروي عن ابن عباس رضي اهلل عنه

 املالئكة
\40b\ 

و عن حممد رمحه . ه و سائر صفاته كما صدقت به االنبياء و املالئكة عليهم السالمو الرسل النا صدقنا وحدانيته و ربوبيته و قدرت
اكره ان يقول امياين كاميان جربائيل و لكن نقول آمنت مبا آمن به جربائيل: "اهلل  

 و االميان و االسالم واحد
قالوا و هذا الثاين هو . عِن االسالم و االنقياداالميان و اآلخر مبعِن االميان و اآلخر مب و االسالم يطلق علي وجهني احدمها مبعِن

قالت االعراب امنا قل مل تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و ملا يدخل : "الذي اثبته اهلل تعايل لالعراب مع نفي االميان يف قوله سبحانه
ان بال اسالم و ال اسالم بال اميان و فان االسالم حبسب اللغة اعم من االميان و لكن ال يكون يف الشريعة امي" . االميان يف قلوبكم

 .الدين اسم واقع علي االميان و االحكام كلها
 و اذا وجد من العبد التصديق و االقرار صح ان يقول انا مؤمن حقا

ني ان يقول انا و ال فرق بني ان يقول امنا و ب" . قولوا آمنا باهلل و ما انزل الينا : "و قال تعايل" اولئك هم املؤمنون حق: "لقوله تعايل
كمن كان مسرورا او حزينا او . و ايضا ان كل مؤمن يعلم انه مؤمن يف نفسه و من كان مؤمنا يف نفسه كان مؤمنا عند اهلل. مؤمن

  شيخا او شابا يف نفسه و من كان مؤمنا عند اهلل كان مؤمنا حقا؟
 و ال ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء اهلل

حبسب الظاهر يوهم الشك يف اصل االميانالن االستثناء للشك و هو   
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: و قال مرة". اذا قيل لك أ مؤمن انت؟ فقل ال اله اال اهلل حممد رسول اهلل: "و قال ابراهيم. و هو كفر ايضا فينبغي االتقاء عما يوهم
للشك يف اخلاَتة ال يف اصل و نقل عن بعض السلف من االستثناء فامنا هو ". قل انا ال اشك يف االميان و سؤالك اياي بدعة"

 .االميان
 و السعيد قد يشقي و الشقي قد يسعد

و عند االشعري العربة للختم و ال . و قد يتبدل الكفر باالميان و االميان بالكفر. اذ الشقاوة و السعادة عباراتان عن الكفر و االميان
له باالميان فهو مؤمن و ان كان مكذبا باهلل تعايل و رسوله  فان كان يف علم اهلل تعايل ان هذا الشخص املعني خيتم. عربة للحال

و ان كان يف علمه تعايل انه خيتم له بالكفر نعوذ باهلل يكون كافرا و ان كان مصدقا هلل تعايل و لرسوله خملصا آتًيا . ساجدا للصنم
عليك ان احلق ال تكون معدومة ملا اهنا ملا اهنا  و قالوا ان ابليس حني كان مصدقا معلما للمالئكة كان كافرا و ال خيفي. بالعبادات

و التغري يكون علي السعادة و الشقاوة دون االسعاد و االشقاء فهما من صفات اله تعايل و ال تغري علي اهلل و ال علي . ستعدم
عايل سابق علي وجود العامل بذاته و الن التغري يف الصفات يستلزم كونه تعايل زمانيا حادثا و لذا قالوا جيب االميان بان اهلل ت. صفاته

و قالوا ان رؤيته للمرئيات و مسعه للمسموعات قدمية بالذات. صفاته امسائه سبقا يليق جبالله و كربيائه  
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و قالوا . و املرئي و املسموع من احلادثات فهو تعايل يري االلوان و االشكال قبل وجودها و يسمع االصوات و الكلمات قبل وقوعها
. انه تعايل ادخل عباده اجلنة قبل ان يطيعوه و ادخلهم النار قبل ان يعصوه و علم باملكون قبل الكون و ال حجاب بينه و بني معلومه

اذ ال خيرج عن علمه يف ازله شيء و ال حيتاج يف اوصافه ايل . و ال جيوز ان يكون له تعايل معلوم اليوم ما مل يكن معلوما له يف االزل



اذ االمور . راد من قوهلم املعدوم نفي صرف ال يري املعدوم الذي مل يوجد ازال و ابدا سواء كان ممتنعا او ممكنا فانه ال يريو امل. شيء
و اما قوهلم يري االشياء قبل وجودها معناه يري االشياء . املتعلقة بالروية هي االلوان و االشكال مثال و ليس املعدوم بلون و ال شكل

قت من االوقات قبل وقت وجودها فهي مرئية له تعايل ازال و ابدا من حيث وجودها و ليست مبرئية ازال و ابدا من املوجودة يف و 
  .حيث عدمها يف اوقات اخري

" و هو احلكيم اخلبري: "و يف ارسال الرسل حكمة اي منافع و مصاحل راجعة ايل العباد اذ ال خيلو فعلوه تعايل عن حكمة لقوله تعايل
االرسال انرا واجبا له تعايل بل لو تركه لكان احلكمة يف تركه و ال يقال لو ال ترتب تلك املصاحل علي االرسال ملا ارسل حيت و ليس 

 يلزم تعليل افعاله باملصاحل و احلكم بل نقول لو
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اهنا علل اذ العلة ما لو ال ه المتنع  فاملصاحل غايات و عواقب محيدة ال. ارسل و مل يرتتب تلك املصاحل لرتتيب عليه املصاحل االخري
و ذهب بعض . قالوا و ال يوصف احلق سبحانه بالقدرة علي الظلم و السفه و الكذب الن احملال ال تدخل حتت القدرة. الشيء

مردود الن العقل و لو مبا يأباه العقل فهو . الناس ايل ان االرسال من اهلل حمال الن الرسول لو ايت مبا اقتضاه العقل ففيه عنه غنية
قلنا يأيت مبا قصر العقل عن معرفته و يرشد ايل ما يستقل العقل يف . حجة اهلل امجاعا و ال يتناقض حججه فيما حييله يكون باطال

 .معرفته
الدينو قد ارسل اهلل تعايل رسال من البشر ايل البشر مبشرين و منذرين و مبينني فالناس ما ما حيتاجون اليه يف امور الدنيا و  .  

 .ليبلغوا بذلك الدرجة العليا يف العلم و العمل
  .و ايدهم باملعجزات الناقضات للعادات

 .و املعجزات انر اهلي خارق للعادة يف دار التكليف الهنا اصدق مدعي النبوة حبيث يعجز من يتحدي به عن معارضته مبثل
 و اول االنبياء آدم عليه السالم و آخرهم حممد عليه السالم

املعجزات الدالة علي نبوة نبينا صلي اهلل عليه و سلم كثرية شائعة مستفيضة و اظهرها يف مجيع احلاالت و املقامات و ابقائها علي  و
فان كمال بالغته و هناية فصاحته مشتمال علي االنباء. االزمنة و االوقات كتاب اهلل عز و جل  
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. احد من دون اهلل علي ان يأيت بسورة من مثله يوجب صدقه صلي اهلل عليه و سلم يف دعواهمبا كان و مبا يكون مؤلفا تأليًفا مل يقدر 

و ايضا ما تواتر من اخالقه و افعاله صلي اهلل عليه و سلم من علمه و حلمه و شجاعته و سخاوته و صدقه يف اقواله و مواعده و ما 
الخالق و توافقهم و تواطئهم علي التصديق بنبوته و االطاعة تواتر و شوهد من علماء االئمة من خوارق العادات و مكارم ا

فاي . الحكامه و االعرتاف بالعجز عن بلوغ هناية حكمه و اسراره مع تباين امكنته و َّتالف ازمنتهم يوجب العلم بصدق دعواهقطًعا
فاعلم ان . االبصار و باالستكباردليل اقوي من معجزاته و اي حجة اسطع من حججه فان طبع اهلل القلوب علي الطغيان و اعمي 

الرمحة -----اآليات ال توجب االميان و ال خيلصن الرهان عن قيد اخلزالن و ايدي احلرمان و ما يغِن وضوح االدلة ملن مل يساعده   
بعدهو يفرتض علي كافة االنام ان يشهد ان حممدا رسول اهلل خامت االنبياء ال نيب بعده و كتابه خامت الكتاب ال كتاب  . 

و هو مصدق ملا سلف من الكتب قبله و شريعته ناسخة لشرايع ماضية عليها اال ما اقره كتابه و وافقه و انه هو الذي بشر به عيسي 
و ان عيسي و موسي عليهما . عليه السالم امته و هو الذي اخرب به موسي عليه السالم امته و هو املذكور يف التوراة و االجنيل

اليؤمن عبد : "قال صلي اهلل عليه و سلم. و ان اطاعته و حمبته فريضة علي كافة االنام. لزمهما الدخول يف شريعته السالم لو ادركاه
لو ادركِن موسي و عيسي عليهما السالم ما وسعهما : "و قال عليه السالم". حيت اكون احب اليه من اهله و ماله و الناس امجعني

م ايثار سنته علي الرأي املعقول و نصرته باملال و النفس و القول و اداء الفرايض و اجتناب احملارم فمن حمبته عليه السال". اال االتباع



و التخلق باخالقه و االقتفاء آلثاره و الزهد يف الدنيا و جمانبة اهل الغفلة و اهلوي و احلب للعلماء و العباد و البغض للظلمة و 
 املبتدعة و اخلوف و الرجاء
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فاذا اتضح لك ثبوت نبوته و . و التسليم و التوكل و فراغ القلب هلل تعايل و افراد اهلم باهلل تعايل و االطمئنان بذكر اهلل تعايل و احلياء

تيسر سبيل االتباع بشريعته فعليك االستغناء بالنصوص القرآنية عن املزخرفات الكالمية و االعراض عن دالئل العقول البشرية بالوهم 
شبهة اهل االهواء علي البدع و الضالل و االستمساك بالسنة املؤدية ايل الكمالو اخليال و  . 

و اما نبوات آدم و سائر االنبياء عليهم السالم فباخباره صلي اهلل عليه و سلم و قد روي يف بيان عددهم يف بعض االحاديث كما 
و روي مائيت الف و اربعة و عشرون " و اربعة و عشرين الفمائة الف : "روي انه صلي اهلل عليه و سلم سئل عن عدد االنبياء فقال

 .الفا
و االويل : و لذلك قال رمحه اهلل. و اخبار اآلحاد علي تقدير االشتمال علي الشرائط ال تفيد اال الظن و الظن ال يغِن من العلم شيئا

و ال يؤمن يف " . يك و منهم من مل نقصص عليكمنهم من قصصنا عل: "ان ال تقتصر علي عدد معني يف التسمية فقد قال اهلل تعايل
و االميان باالنبياء واجب و ان مل يعلم اساميهم و عددهم و . ذكر العدد ان يدخل فيهم من ليس منهم او خيرج منهم من هو فيهم

علي االطالق النه جيوز فان قيل هل آمنت بفالن النيب و كنت ال تعلم امسه فال جيوز ذلك اجلواب . من انكر واحدا منهم يصري كافرا
اجلواب الصحيح ان تقول ان كان نبيا آمنت جبميع االنبياء و املرسلني و ِاالّ فال. ان يكون نبيا و جيوز ان ال يكون نبيا . 

 و كلهم كانوا مبلغني عن اهلل صادقني ناصحني
النه ال يعتمد علي خربهم الحتمال  اذ لو جاز الكذب عليهم ال يلزم احلجة. و االنبياء عليهم السالم معصومون عن الكذب

 الكذب و قد ارسل اهلل الرسل
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رسال مبشرين و منذرين لئال يكون للناس علي اهلل : "و قال اهلل تعايل. ذا امنا يكون اذا كان علي خربهم االعتماد. لينقطع حجة العباد
و قال . قيل و هذه العصمة ثابتة لالنبياء قبل النبوة و بعدها علي االصح. و اهنم منزهون عن الصغاير و الكباير" . حجة بعد الرسل

و اختلفوا يف كيفية العصمة فقال بعضهم . مة عن الكفر ثابتة قبل الوحي و بعده و عن املعاصي بعد الوحي جيوز نادرابعضهم العص
و ذلك اِما خبلِقهم علي طبع خيالف غريهم حبيث ال مييلون ايل املعصية و ال يفرتون . هي حمض فضل اهلل حبيث ال اختيار للعبد فيه

و . ا بصرف مهتهم و جزهبم ايل الطاعات جربًا من اهلل بعد ان اَْودَع يف طبايعهم ما يف طبايعهم البشرعن الطاعة كطبع املالئكة و اِم
العصمة ال تزيل احملنة اي االبتالء و االمتحان بل هي لطٌف من اهلل تعايل حيمل علي فعل اخلري و : قال الشيخ ابو منصور املاتريدي

و ان جري عليهم شيء من غري قصٍد و اختياٍر فهو زلة ينبههم رهبم و . لالبتالء و االختياريزجره عن الشر مع بقاء االختيار حتقيقا 
و قالوا فعلوا الفاضل و تركوا االفضل . و ذهب بعضهم ايل عدم اطالق اسم الزلة علي افعال االنبياء عليهم السالم. ال ميهلهم

مرأة فعشقها و سعي حيت يتزوجها و ولد منها سليمان ان صح فلعله خطب و ما روي انَّ بصَر داود عليه السالم وقع علي ا. فُعوتَبوا
ايل اجلهاد مرارًا و امر ان يتقدم حيت  --------و ما قيل انه ارسل . خمتوبته او استنزله عن زوجته و كان ذلك معتادا فيما بينهم

و . علي ما يرويه القصَّاص جلدتُُه مائة و ستني و لذلك قال علي رضي اهلل عنه من حدث حبديث داود. قُِتل فتزوجها فهو افرتاء
ًكا بان آدم عليه السالم كان نبًيا قد اربكب املنهي عنه و املرتكب  ذهب يعض الناس علي عدم عصمة االنبياء عليهم السالم َتسُّ

و اجلواب انه مل. عاصٍ   
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و لكنه عوتب برتك " . فنسي و مل جند له عزما: "ناسيا لقوله تعايلو املدعي مطاَلٌب بالبيان و لئن سلم فلعله فعله . يكن نبيًّا حينئذ
اشد الناس بالء : "التَّحّفظ عن اسباب النسيان و لعله و ان ُحطَّ عن االمة مل حيط عن االنبياء لعظيم قدرهم كما قال عليه السالم

ريق السببية املتقررة دون املؤاخذة كتناول السم علي اجلهل و اّدي فعله ايل ما جري عليه علي ط" االنبياء و االولياء مث االمثل فاالمثل
االيتان النه ليس فيهما ما يدل علي ان تناوله حني ما قاله ابليس " ما هناكما ربكما و قامسهما: "ال يقال انه باطل لقوله تعايل. بشأنه

و . يل ايل نسي ذلك آدم و زال املانع فحمله الطبع عليهفلعل مقاله اورث فيه ميال طبيعيا مث انه كف نفسه عنه مراعاتًا حلكم اهلل تعا
ايضا جيوز انه صلي اهلل عليه و سلم اقدم عليه بسبب اجتهاٍد اخطأ فيه فانه ظن ان النهي للتنزيه او االشارة ايل عني تلك الشجرة 

هذان : "يه و سلم اخذ حريرا و ذهبا بيده و قالفتناول من غريها من نوعها و كان املراد هبا االشارة ايل النوع كما ورد انه صلي اهلل عل
فان قيل انه تعايل لقَّنه . و امنا جري عليه ما جري تفظيعا لشأن اخلطيئة و زجرا الوالده عنها". حرامان علي ذكور اميت حل الناثها

فان قيل . جري معاتبة علي ترك االويلقلنا امرنا بالتوبة تالفيا ملا فات عليه فجري ما . التوبة و هي الرجوع عن الذنب و الندم عليه
؟ و قال اهلل تعايل قلنا لعلَّه تعظيما" و عصي آدم ربه فغوي: "فلما اسند عليه صلي اهلل عليه و سلم الِعصياَن و الَغيَّ  
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ي به نوحا و الذين شرع لكم من الدين ما وصّ : "قال اهلل تعايل. للزلة وزجرا لالوالد عنها و كلهم كانوا علي اصل واحد يف الدين

بني و اظهر لكم من الدين دين نوح وحممد و " اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و ال تتفرقوا فيه
: و اما فرع الشرايع فتختلف كما قال. من بينهما من ارباب الشرايع و هو االميان مبا جيب تصديقه من االصل املشرتك فيما بينهم

و االختالف يف علم التوحيد و االسالم . بل قالوا اختالف هذه االمة يف علم االحكام رمحة" . لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا"
فانه كفٌر او زوٌر و . و اخلطأ يف علم االحكام مغفورة بل صاحبه فيه مأجور خبالف اخلطأ يف علم التوحيد و االسالم. ضاللة و بدعة
 .صاحبه مأزور

ضل االنبياء حممد عليه السالمو اف  
و . و الرسل افضل بعضهم من بعض. امجع املسلمون من اهل السنة و اجلماعة علي ان الرسل افضل من االنبياء عليهم السالم

ية و يف االحاديث القدس". انا اكرم االولني و اآلخرين عند اهلل و ال فخر: "افضلهم حممد صل اهلل عليه و سلم لقوله عليه السالم
لو ال حممد ما خلقت الدنيا و اآلخرة و ال السماوات و ال االرض و ال العرش و ال الكرسي و ال اللوح و : "خطابا آلدم عليه السالم

ال َّتريوين علي موسي و ال تفضلوا بني : "و ما ورد يف احلديث" . ال القلم و ال اجلنة و ال النار و لو ال حممد ما خلقتك يا آدم
فلعله خمصوص مبا جري ايل املنقصة و اخلصومة و قال بعضهم انه ". و ما ينبغي لعبد ان يقول انا خري من يونس بن ميت"، "االنبياء

 ورد قبل العلم او حممول
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 .علي التواضع
 و املالئكة عباد اهلل تعايل العاملون بامره

اما روي ان هاروت و ماروت ُمثِّال بشرين و ركب فيهما  و. معصومون عن الذنوب مكّرمون عند اهلل و ما هلم شغل سوي عبادة اهلل
الشهوات فتعرضا المرأة يقال هلا زهرٌت فحملتهما علي املعاصي و الشرك مث صعدت ايل السماء مبا تعلمت منهما و بقيا حمبوسني 

لعلوي الروحاين أُهِبطا يف ارض فلعله رموز و اشارات او مرادهم من هاروت الروح و من ماروت القلب و اهنما من العامل ا. ببابل
فافتتنا بُزهرِة َزهرة الدنيا و ابتعا خداعها و شربا مخر احلرص و الغفلة و . العامل اجلسماين ببابل اجلسد القامة احلق و ازهاق الباطل

اب اهلل وراء ظهورمها و عبدا اصنام اهلوي و اشتغال بالعلوم الضارة الغري النافعة مثل شبهات الفالسفة و بدعيات الكالم و نبذ كت
را هبا قلوب اهل الغفلة و صارا خادمي الدنيا فصعدت الدنيا ايل السماء املخدومية مبا تعلمت  علَّما الناس سحر العلوم املزخرفة و سحَّ



 .مهما افتتاهنما هبا و بقيا حمبوسني بالتعلق الشهوانية
فقال بعضهم ال حظ هلم من رؤية الرمحان الن . حظا و اختلفوا يف الرؤية و ال توصفون بذكورة و ال انوثة و ليس هلم من نعمة اجلنان

و ال جيوز شتم املالئكة و بغضهم و من شتم ملكا او . و قال بعضهم هلم حظ يف احلظوظ الروحانية. ذلك الوعد للمؤمنني من البشر
هلل و مالئكته و جربيل و ميكال فان اهلل عدو للكافرينمن كان عدوا : "ابغضه يصري كافرا كما يف االنبياء عليهم السالم لقوله تعايل " 

. 
  و هلل تعايل كتب انزهلا علي انبيائه و بني فيها امره و هنيه و وعده و وعيده

 و مجيع كتب اهلل كالم اهلل غري خملوق و من انكر كلمة من الكتب يكفر
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و اما تالوة بعضه جيوز ان يكون افضل من . ان كله كالم اهلل تعايل فال فرق بني الكتب و ال تفضيل لواحد منها علي اآلخر من جهة
و قراءة الكتب املاضية و كتابتها صارت منسوخة بالقرآن و ال جيوز لنا مطالعة كتبهم ملا روي ان . و افضل الكتب القرآن. البعض

فقال كفي هبا محاقة قوم او ضاللة قوم ان رغبوا : "القوما من املسلمني كتبوا شيئا من اليهود فأتوا به النيب صلي اهلل عليه و سلم فق
او مل يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم ان يف ذلك لرمحة و ذكري لقوم : "فنزلت". عما اتاهم نبيهم ايل ما ايت به غري نبيهم

 . " يؤمنون
ايل ما شاء اهلل تعايل من العلي حقو املعراج لرسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم يف اليقظة بشخصه ايل السماء مث  . 

و املسجد " سبحان الذي اسري بعبده ليال من املسجد احلرام ايل املسجد االقصي: "اما من مكة ايل بيت املقدس فبقوله تعايل
اخرب قريًشا و قد . و اما من املسجد االقصي ايل السماء و ايل حيث شاء اهلل تعايل صح باالخبار املشهورة. االقصي هو بيت املقدس

و عدد مجاهلا و احواهلا و اخربهم ايضا مبا رأي يف السماء من العجايب و انه لقي االنبياء و بلغ البيت املعمور و  -------عن 
يف اخلالصة من انكر االسراء من مكة ايل بيت املقدس فهو كافر و ِان انكر املعراج . و كان االسراء قبل اهلجرة بسنة. سدرة املنتهي

يت املقدس ال يكفرمن ب . 
 .و كرامات االولياء حق للمشهور من االخبار و املستفيض من حكايات االخيار

و الويل هو العارف باهلل و صفاته و افعاله علي ما نطقت به الشريعة و اتقي اهلل يف االجتناب عن املعاصي و االتيان بالطاعات و تنزه 
 --------- عما يشغل سره عن احلق و تبتل ايل اهلل

 فتظهر الكرامات علي طريق نقض العادة للويل من قطع املسافة البعيدة يف املدة القليلة
كان حبيب العجمي يُري بالبصرة يوم الرتوية يُري بعرفة عشية عرفة: "ملا روي عن سري بن حيي قال " 
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  .و ظهور الطعام و الشراب
حر فجلست ايل زمزم فاذا شيخ قد دخل من باب زمزم قد سدل ثوبه علي قال دخلت ايل م يف ا: كما روي عن عبد اهلل اهلروي لسَّ

مث عدت من . الوجه فايت البئر فنزع دلوا و اخذت فضلته فشربت فاذا سويق لوز مل اذق قط اطيب منه مث التفت فاذا الشيخ قد ذهب
ع الدلو فشرب و اخذت فضلته فشربت فاذا فاذا الشيخ قد دخل من باب زمزم فايت البئر فنز  ----الغد يف السحر فجلست ايل 

مث عدت من الغد يف السحر فجلست ايل زمزم فاذا الشيخ . ماء مضروب بعسل مل اذق قط اطيب منه مث التفت فاذا الشيخ قد ذهب
 اذق قد دخل من باب زمزم قد سدل ثوبه علي وجهه فايت البئر فنزع الدلو فشرب فاخذت فضلته فشربته فاذا سكر مضروب بلنب مل

؟ قلت: "قال" يا شيخ حبق هذا البيت عليك من انت؟: "قط اطيب منه فاخذت ملحفته فلففتها علي يدي فقلت : تكتم عليَّ
انا سفيان بن سعيد الثوري: "قال". نعم: "قلت". حيت اموت: "قال". نعم" " 



  و اللباس عند احلاجة
ين تنافس اصحابه حفر قربه قال فحفرنا فاذا بصخرة ملحودة قال و ملا مات اويس القر : كما روي عن عثمان بن عطاء عن ابيه قال

قال فكفنوه يف تلك الثياب و دفنوه يف تلك القرب. تنافسوا يف كفنه فنظروا فاذا يف عتبته ثياب ليس مما نسجه بنو آدم . 
 و املشي علي املاء

فمرُّوا بنهر قال اجيزوا بسم اهلل قال فيمر بني ايديهم كان ابو مسلم اذا غزي ارض الروم : كما يف روي عن حممد بن زياد امع قال
فيمرون بالنهر الغمر فرمبا مل يبلغ من الدواب ايل الركب فاذا جاوزوا قال للناس هل ذهب لكم شيء فانا له ضامن فقال بعضهم 

 خماّليت وقعت يف النهر
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 .فاتبعِن فاذا املخالت قد تعلقت ببعض اعواد النهر
اهلواء و الطريان يف  

 كما ينقلون عن جعفر بن ايب طالب و لقمان السرخسي
 و كالم اجلماد

 كما روي عن سلمان و ايب الدرداء رضي اهلل عنهما انه سبحت قصعت عندمها و مسعا تسبيحهما
 و العجماء

ارض الروم يف بعض  كنت ذات ليلة يف مسجد احلرام فخرجت يف: قال يل الثوري رمحه اهلل:" كما يروي عن سفيان بن عيينة قال
امض ال بأس : فاذا كلب من الكالب قال يل سفيان قال قلت سفيان قال. احلوايج فاذا انا ببعض كالب احلرّاس فهالِن واهلل ان اجوز

  "عليك امنا بأسي علي من يبغض ابا بكر و عمر رضي اهلل عنهما
ايها االمري ان : "ايت اهلها ايل عمر بن عاص رضي اهلل عنه فقالوا و اندفاع املتوجه من البالء كما روي املستغفري انه ملا فتحت مصر

اذا كانت اثنتا عشرة ليلة خلون من هذا الشهر عمدنا ايل جارية : و ما ذلك؟ قالوا: قال هلم. هذا سنة ال جيري اال هبا -------
ان هذا امر ال : "فقال عمرو.  القينا يف هذا النيلبكر بني ابويها فارضينا ابويها فجعلنا عليها من احللي و الثياب افضل ما يكون مث

فاقاموا ثلثة اشهر ال جيري قليال و ال كثريا حيت سهموا باجلالء فلما رأي ذلك ". يكون ابدا يف االسالم، ان االسالم يهدم ما كان قبله
انك قد اصبت الذي فعلت و ان : "عمرو كتب ذلك ايل عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعايل عنهما بذلك فكتب عمر رضي اهلل عنه

اين قد بعثت اليك ببطاقة يف داخل كتاب فالقيها يف : "و بعث ببطاقة يف داخل كتاب و كتب اليه". االسالم يهدم ما كان قبله
فلما قدم الكتاب ايل عمرو بن العاص اخذ البطاقة ففتحها فاذا". النيل  
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ل مصر اّما بعد فانك ان كنت جتري جتري من قبلك فال جتري و ان كان اهلل الواحد القهار من عبد اهلل عمر امري املؤمنني ايل ني: "فيها

فالقي البطاقة يف النيل و قد هتيأ اهل مصر للجالء و اخلروج منها الهنا ". سبحانه هو الذي جيريك فنسأل اهلل الواحد القهار ان جيريك
ه اهلل تعايل ستة عشر ذراعا يف ليلة واحدة و قطع اهلل تعايل تلك السنة السوء ال تقوم مصلحتهم فيها اال بالنيل فاصبحوا و قد اجرا

 .عن اهل مصر ايل اليوم
 و كفاية املهم من االعداء

فانطلق هاربا يلتمس  --------كما روي ابن املنكدر ان سفينة مويل رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم اخطأ اجليش بارض الروم 
-فاقبل االسد له " يا ابا احلارث انا مويل رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم كان من امري كيت و كيت: "فقالاجليش فاذا هو باالسد 

حيت قام ايل جنبه كلما مسع صوتا اهوي اليه مث اقبل ميشي ايل جنبه حيت بلغ اجليش مث رجع االسد ------- . 



  و غري ذلك من االشياء
فانكر : "قال". يا سارية بن زنيم اجلبل: "طاب رضي اهلل عنه خطب الناس باملدينة فقالكما روي عن مالك بن انس ان عمر بن اخل

". انا مسعنا عمر يذكر ساؤية و هو بارض العراق علي املنرب: "فقال الناس لعلي رضي اهلل عنه". الناس ذكر سارية و سارية بالعراق
فلم يثبت ان جاء رسول ان سارية لقي العدو فهزمهم مث جاء  ".فقلما دخل يف شيء اال خرج منه -----فقال وحيكم دعوا عمر 

و عن ". يا سارية بن زنيم اجلبل اجلبل: "بالغنيمة ايل سفح اجلبل فاراد العدو ان حيول بينهم و بني الغنيمة فاتاهم نداء من السماء
امر ابو بكر رضي اهلل عنه: "جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قال  
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ذا ما متُّ فجيئوا يب علي الباب يعِن باب البيت الذي فيه قرب رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم فادفعوه فان فتح لكم ا: "و قال

ان هذا ابو بكر قد اشتهي ان : "فانطلقنا فدققنا الباب و قلنا: "قال جابر رضي اهلل عنه". فادفنوين و اال فردوين ايل مقابر املسلمني
و ". و ال نري شخصا و ال نري شيئا". ادخلوا اِدفنوا و كرامةً : "و قال لنا". ُفِتح الباب و ال ندري من فتح لنايدفن عند النيب النيب ف

اشار املصنف ايل . شبهة املنكر ان لو جاز ذا النسد طريق الوصول ايل معرفة النيب عليه السالم و الرسول الشتباه املعجزة بالكرامة
 اجلواب عن ذلك بقوله

ك معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من امة النه يظهر هبا انه ويل و لن يكون ولياً اال و ان يكون حمقاً يف و يكون ذل
فمن كان معجزة للرسول مبطال للمعجزة و سادًّا لطريق الوصول ايل معرفة النيب فهو . و ديانته التصديق و االقرار برسالة رسوله. ديانته

علي ان املعجزة يقارن دعوي النبوة و الويل لو ادعي النبوة لكفر من ساعة و سار عدوا هلل تعايل و ال يظهر  .ضال عن سواء السبيل
و ايضا صاحب املعجزة يظهرها و صاحب الكرامة جيتهد يف الكتمان خوفا من االغرتار لدي االشهار. علي يده نقض العادة اصالً   

: و عن ابن مسعود ان النيب صلي اهلل عليه و سلم قال. فاق من اهل السنة و اجلماعةو افضل البشر بعد نبينا ابو بكر الصديق بات
: و يروي عنه عليه السالم". لو كنت متخذا خليال الَّتذت ابا بكر خليال و لكنه اخي و صاحيب و قد اَّتذ اهلل صاحبكم خليال"
ا ابا بكر اول من يدخل اجلنة مناما انك ي: "و يروي". انا اول من تنشق عنه االرض مث ابو بكر مث عمر"  

\48a\ 
و كان اسالم عثمان و طلحة و ". ابشر يا ابا بكر فان اهلل تعايل يتجلي للناس عامة و لك خاصة: "و ملا خرج من الغار قال". اميت

 .زبري و سعد و ايب عبيدة بن اجلراح بربكة دعوته يف اول االسالم
 مث عمر الفاروق

و عن علي رضي اهلل عنه ". ر و عمر سيد الكهول اهل اجلنة من االولني و اآلخرين اال النبيني و املرسلنيابو بك: "قال عليه السالم
اليب بكر و عمر اال حسن اخوا رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم و وزيراه مث هنض دامع العني يبكي ------لعن اهلل من  . 

الصحابة كتجهيز جيش العسرة و اقامة النيب عليه السالم يده مقام يده يف بيعة و فضايله بني . مث عثمان ذي النورين و عليه اجلمهور
ويقال ما تزوج احد من بِن آدم ابنيت نيب سواه . الرضوان و تزويج النيب عليه السالم بنته رقية و ام كلثوم منه و مجعه القران مشهورة

 .لذلك لقب رضي اهلل عنه بذي النورين
و يروي انه عليه السالم قال يوم ". يا علي ال حيبك اال مؤمن تقي و ال يغضبك اال منافق شقي: "السالم مث علي املرتضي قال عليه

مث اعلم . مث اعطي الرأية عليا رضي اهلل عنه" العطني هذه الرأية رجالً غدا يفتح اهلل يديه حيب اهلل و رسوله و حيبه اهلل و رسوله: "خيرب
خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث : "ن علي من عداهم من االئمة لقوله صلي اهلل عليه و سلمان مجيع الصحابة رضي اهلل مفضلو 

اخرجه البخاري و ". فال ادري اذكر بعد قرين قرنني او ثالثة: "قال الراوي و هو عمر ابن حصني رضي اهلل تعايل عنه". الذين يلوهنم



و الصحابة هم املختارون بصحبة رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم القائمون  .مسلم و الرتميذي و ابو داود و النسائي رمحهم اهلل
فمن السنة ان حيقق. بنصرة دين اهلل عز و جل  
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مثل اميت مثل مثل املطر ال يدري اوله : "و اما ما روي انس رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم. حمبتهم علي العموم

يتحمل هذا احلديث علي الرتدد يف فضل االول علي اآلخر فان القرن االول هم املفضلون علي سائر  ----ا فقالو ". خري ام اخره
و امنا املراد به نفعهم يف بث الشريعة و نقل . القرون من غري شبهة مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم و يف الرابع اشتباه من قبل الراوي

سك عن التعرف يف امر الصحابة و اجعل حمبتك للكل علي السواء و امسك عن التفضيل و ان قبلت النصح فام. عن اعالم اهلدي
فما يلزمك اظهاره و ال يلزمك ان حتب احدهم اكثر . باطنك فضل احدهم علي اآلخر فاجعل ذلك من مجلة اسرارك -----ان 

السليمة ان تعتقد صحة خالفة ايب بكر و عمر و من اآلخر بل يلزمك حمبة اجلميع و االعرتاف بفضل اجلميع و يكفيك يف العقيدة 
. اقول لعل تفضيل ايب بكر علي عمر و تفضيل عمر علي غريهم يقرب ان يكون قطعيا. انتهي.عثمان و علي رضي اهلل تعايل عنهم

رضي اهلل  نعم توقف بعضهم يف تفضيل عثمان علي عليّ . اال يري اهنم جعلوا تفضيل الشيخني من عالمات اهل السنة و اجلماعة
و قيل افضل اوالدهم علي ترتيب فضل ابائهم اال . مث قيل ال يفضل احد علي احد بعد الصحابة اال بالعلم و التقوي. تعايل عنهما

و لعل . اوالد فاطمة رضي اهلل عنها فاهنم يفضلون علي اوالد ايب بكر و عمر و عثمان لقرهبم من رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم
و اال فال شك ان االكرم عند اهلل هو االتقي. املساواة يف العلم و التقوي ---ل بعدهذا التفاض . 

 و خالفتهم علي هذا الرتتيب ايضا
اما . اجتمعت الصحابة رضي اهلل عنهم بعد النيب صلي اهلل عليه و سلم علي خالفة الصديق رضي اهلل عنه بعد املشاورة و املراجعة

 استدالل
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و هي يف اعظم اركان الدين فاستدلوا هبذا علي انه اويل باخلالفة ". مروا ابا بكر ليصل بالناس: "انه عليه السالم قالبامر الصالة ف
و اما بان اهلل جل نائه نظر ألمة حبيبه . رضيك رسول اهلل المر ديننا افال نرضاك المر دنيانا: "منهم و هلذا قال عمر رضي اهلل عنه

قالوا و ما نص رسول اهلل صلي اهلل . ي خالفة الصديق رضي اهلل عنهم و االمجاع حجة موجبة للعلم قطعافجمع ارائهم املختلفة عل
و تقدير . عليه و سلم علي امامة امام اذ لو كان ملا خفي علي االصحاب و مل يكن ابو بكر اماما اال بالبيعة بعد املشاورة و املراجعة

مث ملا آيس من حيوة دعي عثمان . الفة رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم و خرق لالمجاعالنص علي غريه نسبته للصحابة كلهم ايل خم
اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا ما عهد ابو بكر بن قحافة يف : "رضي اهلل عنهما و املي كتاب عهده لعمر رضي اهلل عنه فقال

حني يؤمن الكافر و يأَتر العاجز اين استخلف عمر بن اخلطاب آخر عهده يف الدنيا خارجا عنها و اول عهده باالخرة داخال فيها 
امراء ما اكتسب و اخلري اردت و ال اعلم الغيب و سيعلم الذين ظلموا اي ---فان عدل فذلك ظِن و رأي فيه و ان جار فلكل 

يعوا حيت مرت بعلي كرم اهلل وجهه فلما كتب ختم الصحيفة و اخرجها الناس و امرهم ان يبايعوا مبن يف الصحيفة فبا". منقلب ينقلبون
فقال بايعنا ملن فيها و ان كان عمر فوقع االتفاق علي خالفته و اهلل تعايل اعز الدين بربكة امامته و نشر يف اقطار االرض و اذل 

مامة شوري بني رضي اهلل عنه ترك اال -----مث انه . اجلبابرة و قهر االكاسرة حيت بلغ فتوحه ايل اقصي خراسان و اطراف سجستان
ال خيرج: "ستة يف عثمان و علي و طلحة و زبري و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن وقاص و قال  
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اوليك علي ان حتكم بكتاب : "فجعلوا االختيار ايل عبد الرمحن و رضوا حبكمه فاخذ بيده علي رضي اهلل عنه و قال". االمامة منهم

احكم بكتاب اهلل تعايل و السنة رسول اهلل : "فقال علي رضي اهلل عنه". و سلم و سرية الشيخنياهلل و سنة رسول اهلل صلي اهلل عليه 



مث قال عثمان رضي اهلل عنه فاجاب ايل ما دعاه و عرض عليهما ثلث مرات : "مث قال عثمان". عليه الصالة و السالم و اجتهد برأيي
: و امنا قال قوله. مث بايع عثمان و بايعه الناس و رضوا بامامته اجلواب االول و عثمان حيب ايل ما يدعوه --------فكان 

و مذهب عبد الرمحن و عثمان . الن مذهب ان اجملتهد جيب عليه اتباع اجتهاده و ال جيوز له تقليد غريه عن اجملتهدين" برأي اجتهد"
يق الدين و ان يرتك االجتهاد نفسه و يتبع اجتهاد غريه رضي اهلل عنهما ان اجملتهد جيوز له ان يقلد غريه اذا كان افقه منه و اعلم بطر 

و لعل عليا رضي اهلل عنه محل اخلطاب ملن ال يصح . بالذين من بعد ابو بكر و عمر رضي اهلل عنهما --------و قد ورد 
وي انه ملا استشهد عثمان مث اتفقت االمة علي امامة علي رضي اهلل عنه اتفاق مل يوجد يف حق غريه و ثبت بالبيعة كما ر . لالجتهاد

رضي اهلل تعايل عنه هاجت الفتنة باملدينة و قصد قتل عثمان االستالء عليها و القتل باهلها فاراد الصحابة رضي اهلل عنهم تسكني 
و كرهه مث الفتنة فعرضوا اخلالفة علي علي رضي اهلل عنه فامتنع عليهم و اعظم قتل عثمان و لزم بيته مث عرضوا بعده طلحة فايب ذلك 

فلما مضت ثالثة ايام من قتل اجتمع املهاجرون و االنصار و سألوا عليا رضي اهلل عنه هذه االمر و . عرضوا علي الزبري فامتنع ايضا
و هو يومئذ افضل هذه االمة و اعلمهم و . ناشدوه اهلل تعايل يف حفظ االسالم و صيانة دار اهلجرة فقبلها بعد ان رآه مصلحة فبايعوه

ثبوت اخلالفة امجاع االمة علي ذلك بل ميت عقد بعض علماء صلحاء ------و ليس من . عهماور   
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و ال وجه ايل اشرتاط االمجاع ملا فيه من تأخري االمة عن وقت . االمة ملن هو صاحل لذلك انعقدت وليس لغريه بعد ذلك ان خيالف
اذ الباغي . و امنا مل يقتل قتلة عثمان الهنم كانوا بغاة. عند االختيار و املبايعةاحلاجة اليها علي ان الصحابة مل يشرتطوا فيها االمجاع 

و احلكم يف الباغي اذا انقاد المام اهل العدل ان ال يؤاخذ مبا سبق منه . من له منعة و تأويل و كانوا يف قتله متأولني و كان هلم منعة
و من يري الباغي مؤاخذ . م فلم جيب عليه قتلهم و ال دفعهم ايل الطالبمن اتالف اموال اهل العدل و سفك دمائهم و جرح ابداهن

من  ----بذلك فامنا جيب علي االمام استفاء ذلك منهم عند انكسار شوكتهم و تزق منعتهم و وقوع االمن له عن اثارة الفتنة و مل 
و عند حتقق هذه . علي اخلروج علي من طالبهم بدمه ثابتةهذه املعاين حاصال بل كانت الشوكة هلم باقية و املنعة قائمة و عزامي القوم 

و معاوية رضي اهلل عنه كان حميط اال انه فعل ما فعل عن . للصائب االغماص عما فعلوا و االعراض عنهم ----االسباب يقتضي 
تاويل مل يصري به كافرا و ال مث ال شك ان من حارب عليا رضي اهلل عنه من الصحابة و من غريهم علي ال. تأويل فلم يصري به فاسقا

و منهم . و اختلف اهل السنة يف تسميتهم باغيا فمنهم من امتنع عن ذلك و يقول ليس ذا من امساء من اخطأ يف اجتهاده. فاسقا
و اما ما ". اخواننا بغوا علينا: "و بقوله علي رضي اهلل عنه" تقتلك الفئة الباغية: "من يطلق ذلك متشبثا بقوله عليه السالم لعمار

 .يقال ما قتل عمار اال علي حيث محله علي املقاتلة فيلزم عليه ان يقال ما قتل محزة اال رسول اهلل صلي عليه و سلم
 و اخلالفة ثالثون سنة مث بعدها ملك و امارة

 فمعاوية رضي اهلل عنه و من بعده مل يكونوا خلفاء بل كانوا ملوكا
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فة الكاملة اليت ال يشوهبا شيء من املخالفة و ترك املتابعة مث ثالثني سنة قد يكون خالفة و قد تكون امارة و امراء لعل املراء منها اخلال
تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل ان تكون مث يرفعها اهلل تعايل مث تكون خالفة علي منهاج النبوة ما : "و روي امحد عن حذيفة مرفوعا

ايل مث تكون ملكا عاضا مث يرفعها اهلل تعايل مث يكون ملكا جربيا فتكون ما شاء اهلل ان تكون مث شاء اهلل ان تكون مث يرفعها اهلل تع
فسنتان اليب بكر و عشرة لعمر و لثنا عشر  ----------و قد مت الثالثون ". يرفعها اهلل تعايل مث تكون خالفة علي منهاج النبوة

 .لعثمان و ستة لعلي رضي اهلل عنهم
و ال جيوز . د هلم من امام االمامة اياسة عامة حلفظ مصاحل الناس دينا و دنيا و زجرهم عما يضرهم يضرهم يف البدايةو املسلمون الب

و ذلك باطل يؤدي ايل لزوم طاعة شيخني يف احكام متضادة يف زمان . نصب امامني يف زمان واحد خالفا لبعض الروافض و الكرامية



و . الثنني كان االمام من عقد له اوال و لو عقد هلما معا بطال فيستأنف الحدمها او لغريمها و لو عقد االمامة. واحد و انه حمال
و لنا ان االنصار رضي اهلل عنهم . ذهب صاحب الصحايف ايل جتويز نصب امامني اذا تباعد اجليش ال يصل احدمها ايل اآلخر

انقادوا له و مل ينكروا عليه فكان " ال يصلح سفيان يف غمد واحد: "نهقال ابو بكر رضي اهلل ع". منا امري و منكم امري: "قالوا( فما)
االمر تقتله حممول علي : "قالوا. رواه مسلم" اذا بويع اخلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما: "و كذا يرده ظاهر قوله عليه السالم. امجاعا منهم

 ."ما اذا مل يندفع اال بالقتل
م و سد ثغورهم و جتهيز جيوشهم و اخذ صدقاهتم و قهر املتغلبة و املتصلصلة و قطاع الطريق يقوم بتنفيذ احكامهم و اقامة حدوده

 و اقامة اجلمع و االعياد و قطع املنازعة الواقعة بني العباد و قبول الشهادة
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و اجتمعت الصحابة رضي اهلل عنهم . القائمة علي احلق و جتويز الصغار و الصغاير الذين ال اولياء هلم و قسم الغنامي و حنو ذلك
" من مات و مل يري علي نفسه اماماً مات ميتة جاهلية: "مسعنا رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم: "قالوا. علي وجوب نصب االمام

" من مات و ليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية: "و ما يف رواية ابن عمر". يوم و ال نري النفسنا اماماً  فال جيوز ان ميضي علينا
 .اخرجه مسلم

 .و امنا اختلفوا يف التعيني ايل ان انعقد االمجاع علي نصب الصديق رضي اهلل عنه
 مث ينبغي ان يكون االمام ظاهرا ال خمتفيا و ال منتظرا

و اعلم ان طاعة االمراء و القضات واجب ما داموا . مبا نصب هو له و نصب من ال ميكن القيام بذلك غري مفيد اذ ال بد من القيام
دُّوُه ِإََل اللَِّه َوالرَُّسوِل ْيٍء فَ رُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم يِف شَ : "علي احلق لقوله تعايل

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل  ۖ  ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر  ِلَك َخي ْ و . قالوا املراد من اولب االمر امراء املسلمني فقيل علماء الشرع" . ذَٰ
خالد بن : "عن ابن عباس رضي اهلل عنه. و السوال عنه يف زمانمعِن الرد ايل اهلل و الرسول الرجوع ايل كتابه و سنة رسول بعده 

الوليد يف سرية إَل حي من أحياء العرب، وكان معه عمار بن ياسر، فسار خالد حىت إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم، فأتاهم 
يا : سكر خالد ، ودخل على عمار فقالالنذير فهربوا غري رجل قد كان أسلم ، فأمر أهله أن يتأهبوا للمسري ، مث انطلق حىت أتى ع

أقم : إين منكم، وإن قومي ملا مسعوا بكم هربوا، وأقمت إلسالمي، أفنافعي ذلك ، أو أهرب كما هرب قومي ؟ فقال ! أبا اليقظان
فأخذه وأخذوانصرف الرجل إَل أهله وأمرهم باملقام ، وأصبح خالد فأغار على القوم، فلم جيد غري ذلك الرجل، . فإن ذلك نافعك   
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: أنت جتري علي وأنا األمري؟ فقال: فقال خالد. خل سبيل الرجل فإنه مسلم، وقد كنت أمنته وأمرته باملقام: ماله، فأتاه عمار فقال

النيب  فكان يف ذلك بينهما كالم، فانصرفوا إَل النيب صلى اهلل عليه وسلم فأخربوه خرب الرجل، فأمنه. نعم أنا أجري عليك وأنت األمري
واستب عمار وخالد بني يدي رسول اهلل : قال. صلى اهلل عليه وسلم وأجاز أمان عمار وهناه أن جييز بعد ذلك على أمري بغري إذنه

وكان . يا رسول اهلل أتدع هذا العبد يشتمِن؟ فواهلل لوال أنت ما شتمِن: صلى اهلل عليه وسلم فأغلظ عمار خلالد، فغضب خالد وقال
يا خالد، كف عن عمار فإنه من يسب عمارا يسبه اهلل، ومن : "فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. اشم بن املغريةعمار موَل هل

فقام عمار، فتبعه خالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنه، فرضي عنه، فأنزل اهلل تعاَل هذه اآلية، وأمر ". يبغض عمارا يبغضه اهلل
اقر لك بالسمع و الطاعة علي سنة : "ي اهلل عنهما كتب ايل عبد املالك بن مروان يبايعه و يقولعن ابن عمر رض". بطاعة أويل األمر

 ."اهلل و سنة رسوله فيما استطعت
و ال خيتص ببيت هاشم . و قد سلمت االنصار اخلالفة لقريش هبذا احلديث". االئمة من قريش: "و يكون من قريش لقوله عليه السالم

فيشرتط ان يكون من اهل الوالية املطلقة الكاملة يعِن يشرتط ان يكون . حلديث و ال يشرتط ان يكون معصوًماو اوالده علي اطالق ا



و اما احلرية و البلوغ و العقل فالن العبد و . اما االسالم فالنه ما جعل اهلل للكافرين علي املؤمنني سبيال. مسلًما حرًا ذكرًا عاقاًل بالًغا
و اما الذكورة فالن النساء امرن بالقرار يف البيوت ! ية هلم علي انفسهم فكيف يكون هلم الوالية علي غريهم؟الصيب و اجملنون ال وال

 فكان مبِن حاهلن علي االستتار فال تقدر علي جرب العساكر و اظهار السياسات سائسا قادرا علي تنفيذ االحكام
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و ال . اذ لو مل يكن كذلك مل حيصل به العرض الذي نصب االمام الجله و حفظ حدود دار االسالم و انصاف املظلوم من الظامل
ينفي االمام بالفسق و اجلور الن الفسق و اجلور قد انتشر يف زمن الصحابة و التابعني رضي اهلل عنهم و هم صلوا خلفهم و حجوا 

 .معهم و مل يروا اخلروج عليهم مع قدرهتم و شوكتهم علي ذلك و ان كانوا ظلمة
صلوا خلف كل بر و : "و قوله عليه السالم" كل بر و فاجر  ---صلوا : "وز الصلوة خلف كل بر و فاجر لقوله عليه السالمو جي

يف اخلالصة اال اهلواء ان كان من اهل قبلتنا و مل يغل يف هواه ". صلوا خلف كل من قال ال اله اال اهلل: "و قوله عليه السالم" فاجر
و ال جتوز الصالة خلف ملن ينكر شفاعة النيب عليه السالم و ينكر كرام الكاتبني و . الصالة خلفه و يكرهحيت مل حيكم بكفره جتوز 

و كذا من ينكرالرؤية النه كافر و ان قال ال يري جلالله و عظمته فهو مبتدع و ال يصلي خلف من ينكر املسح علي . عذاب القرب
و الرافضي ان فضل عليا . و ان قال جسم كاالجسام فهو مبتدع. للعباد فهو كافر اخلفني و املشبهة اذ قال ان هلل يد و رجال كما

علي غريه فهو مبتدع و ان انكر خالفة الصديق فهو كافر و من انكر املعراج ينظر ان انكر االسراء من مكة ايل بيت املقدس فهو  
يت حبظ مشس االئمة اخللواين رمحه اهلل انه مينع عن الصالة را: "قال رضي اهلل عنه. كافر و ان انكر املعراج من بيت املقدس ال يكفر

 .خلف من خيوض يف علم الكالم و يناظر اهل االهواء و يكره االقتداء مبن كان معروفا باكل الربا
صلوا علي كل من قال ال اله اال اهلل: " و يصلي علي كل بر و فاجر لقوله عليه السالم " 

اهلل اهلل يف أصحايب ال تتخذوهم: "عن عبد اهلل ابن مغفل قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلمو نكف عن ذكر الصحابة اال خبري   
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غرضا بعدي فمن أحبهم فبحيب أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهلل عز وجل ومن 
بينهم من التشاجر و مل يروا يف ذلك قادحافيما سبق هلم من اهلل تعايل من و سكتوا عن القول فيما كان ". آذى اهلل يوشك أن يأخذه

و ". تلك دماء طهر اهلل ايدينا عنها فال نلوث السنتنا هبا: "و قال عمر بن عبد العزيز و ينقل ايضا عن الشافعي رمحه اهلل. احلسِن
يف " . لكم ما كسبتم و ال تسألون عما كانوا يعملونتلك امة قد خلت هلا ما كسبت و : "سئل امحد عن امري علي و عايشة فقال

قال االمام . اخلالصة ال ينبغي اللعن علي يزيد و ال علي احلجاج الن النيب عليه السالم هني عن لعن املصلني و من عن اهل القبلة
ثبت اصال فال جيوز ان يقال قتله او هذا مما مل ي: "قلنا". فان قيل هل جيوز لعن يزيد لكونه قاتل احلسني او آمر به: "حجة االسالم

و من اجرتأ علي لعنه و شك يف اميانه و جزم فضل علي . امر به فضال عن لعنه النه ال جيوز نسبة مسلم ايل كبرية من غري حتقيق
 .عثمان فقد مال ايل الرفض

  .و نشهد باجلنة للعشرة املبشرة الذين بشرهم النيب صلي اهلل عليه و سلم باجلنة
ابو بكر يف اجلنة و عمر يف اجلنة و عثمان يف اجلنة : "سعيد بن زياد و عبد الرمحن بن عوف ان النيب صلي اهلل عليه و سلم قالو عن 

و علي يف اجلنة و طلحة يف اجلنة و الزبري يف اجلنة و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة و سعد بن وقاص يف اجلنة و سعد بن زيد يف اجلنة 
اعملوا ما شئتمفقد : لعل اهلل اطلع علي اهل بدر فقال: "و جاء يف اخلرب. رواه الرتميذي و ابن ماجه" جلراح يف اجلنةو ابو عبيدة بن ا

ِإينِّ أَلْرُجو أَْن ال : " قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم: و عن حفصة قالت". قد غفرت لكم: "و يف رواية". وجبت لكم اجلنة
 يَْدُخلَ 
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مث يف رواية ايب داود البدر كانوا ثلثمائة و مخس عشرة و يف رواية ان املشركني كانوا الفا و ". ْن َشاَء اللَُّه َأَحٌد َشِهَد بَْدرًا َواحلَُْديِْبَيةَ النَّاَر إِ 
عن جابر رضي و روي الرتميذي ". كفا يوم احلديبية الفا و اربعمائة: "و يف املتفق عليه عن جابر قال. الصحابة ثلثمائة و سبعة عشر

طويب ملن رأين و آمن "و روي الطرباين بن بسر ". ال َتس النار مسلما رأين او راي من رأين: "اهلل عنه عن النيب صلي اهلل عليه و سلم
 ."يب و طويب ملن رأي من رأين و ملن رأي من رأي من رأين طويب هلم و حسن مآب

  و ال نشهد باجلنة و النار باحد
يف الكافرين و الوعد املطلق يف احملسننيبل الوعيد املطلق  .  

  و املؤمن بني اخلوف و الرجاء يرجو فضل اهلل يف غفران الكبائر و خياف عدله يف العقوبة علي الصغائر
و قد سئل انس بن مالك رضي اهلل عنه عن . و نري املسح علي اخلفني يف اخلضر و السفر و االخبار اليت جاءت فيه قريب من التواتر

ان حتب الشيخني و ال تطعن يف اخلتنني و َتسح علي اخلفني: "سنة و اجلماعة فقالال  
  و ال حيرم نبيذ التمر هذا اذا مل يشتد حبيث يصري مسكرا فان صار مسكرا قالوا الفتوي علي حرمته

فهذا " لنبيني افضل من ايب بكرو اهلل ما طلعت مشس و ال غربت علي احد بعد ا: "و ال يبلغ ويل درجة االنبياء لقوله عليه السالم
يقتضي ان ابا بكر رضي اهلل عنه افضل من مؤمن ليس نيب و انه دون من هو نيب و هو دليل علي ان االنبياء عليهم السالم افضل من 

  .غريهم
د فرض واجب للعقالء امجعوا ان ما فرضه اهلل علي العبا. و ال يصيل العبد ما دام عاقال و بالغا ايل حيث يسقط عنه االمر و النهي

 البالغني ال جيوز التخلف عنها بوجه من
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و العذر ما هو عذر يف . من الناس من صديق و عارف و ان بالغ اهني املراتب و اعلي الدرجات من غري عذر -----الوجوه 
  .الشرع و من كان علي رتبة فانه اشد اجتهاًدا

و العدول عنها ايل معان يدعيها اهل الباطل احلاد. دليل قطعيو النصوص حيمل علي ظواهرها ما مل يصرف عنها   
اي ميل عن احلق و عدول عن الطريق فما اخرب اهلل من القصور و احلور و االهنار و االشجار و االطعمة و االشربة و عذاب اهل 

و . لون كل واحد منها علي خالف ظاهرهالناس من الزقوم و احلميم و السالسل و االغالل حق خالفا للباطنية و الفالسفة فاهنم يؤو 
ما ذهب اليه اهل التحقيق من كون النصوص علي ظواهرها و مع ذلك ففيها اشارة ايل حقايق ينكشف علي ارباب اجملاهدات فليس 

النفس عن  ال بد لطالب العلم من تقدمي طهارة: "قال االمام احلجة االسالم. من االحلاد يف شيء بل هو كمال العلم و دنو املعرفة
اذ العلم عبادة القلب و صلوة السر و قربة الباطن ايل اهلل تعايل و كما ال تصح الصلوة اليت . رذائل االخالق و مذموم االوصاف

وظيفة اجلوارح الظاهرة اال بتطهري الظاهر عن االحداث و االخباث فكذلك ال تصح عبادة الباطن و عمارة القلب بالعلم اال بعد 
و  ال يدخل املالئكة بيتا فيه كلب: "قال صلي اهلل عليه و آله و اصحابه و سلم". ائث االخالق و اجناس االوصافطهارته عن خب

و الصفات الردية مثل الغضب و الشهوة و احلقد و احلسد و التكرب . القلب بيت هو منزل املالئكة و مهبط اثرهم و حمل استقرارهم
خله املالئكة و هو مشحون بالكالب و نور العلم ال يقذفه اهلل تعايل يف القلب اال بواسطةو العجب و اخواهنا كالب ناحية فاين يد  
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املالئكة و لست اقول املراد بلفظ البيت هو القلب و بالكلب هو الغضب و الصفات املذمومة و لكنِن اقول هو تنبيه عليه و فرقه 

ن مع تقرير الظواهر ففارق الباطنية هلذه الدقيقة فان هذا طريق االعتبار و هومسلك بني تغري الظواهر ايل البواطن و بني التنبيه للبواط
  .العلماء و االبرار اذ معِن االعتبار ان تعرب مما ذكر ايل غريه و ال يقتصر عليه

م به كفر النه تكذيب و رد النصوص بانكار االحكام القطعية اليت عليها دلت الكتاب و السنة و كذا انكار االمجاع القطعي بعد العل



 هلل تعايل و لرسوله
و استحالل معصية كفر بعد العلم بكزهنا معصية سواء كانت صغرية او كبرية و االستهانة و االسخفاف هبا كفر، بان يعدها هيئة 

 .تسهلة و يرتكبها من غري مباالت كفر
اخلالصة من ابغض العامل من غري سبب ظاهرخيف عليه  يف. و االستهزاء علي الشريعة كفر الن كال منهما من غري امارات التكذيب

من جلس علي مكان مرتفع و يسألون منه مسائل بطريق االستهزاء و يضربونه بالوسايد و هم يضحكون كفروا : "يف احمليط. الكفر
حايل و جملس : "او قال" ونمن يقدر علي االتيان مبا يقول: "فقال" قم فاذهب ايل جملس العلم: "و يف الظهرية من قال لرجل". مجيعا
قيل . كفر النه عاند الشرع" ال اذهب حيت يأيت باحلضر: "فقال اآلخر" اذهب مع ايل الشرع" و من قال اآلخر : "قالوا. كفر" العلم

قال اذهب  و لو: "و يف احمليط. و اما اذا اراد به تصحيح دعواه ليستحق املطالبة ال يكفر. هذا اذا قال علي طريق املعاندة للشريعة
قيل الن االمتناع عن الذهاب ايل القاضي ال يوجب االمتناع عن الذهاب". ال اذهب ال يكفر: "فقال" معي ايل القاضي  
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من قال لفقيه يذكر شيأ من العلم او يروي حديثا صحيحا هذا ليس : "و يف احمليط. ايل الشرع اذ مبا يكون القاضي ال حيكم بالشرع

قيل ينبغي ان يكون ". كفر" بسم اهلل"او اكل احلرام  ---------من قال عند ابتداء شرب اخلمر : "عضهمقال ب. كفر" بشيء
 ----و قال بعضهم من استخف القران او باملسجد او حنوه مما . حمموال علي احلرام املتفق عليه و ان يكون عاملاً بنسبة التحرمي اليه

ان كان متواترا كفر: "بعض مشاخينا يكفر و قال املتأخرون يف اخلالصة من رد حديث قال. مع الشرع كفر . 
 و اليأس من اهلل تعايل كفر

ال ييأس من روح اهلل اال القوم الكافرون: "لقول اهلل تعايل "  
 و االمن عذاب اهلل تعايل كفر

بل خائفون من اهلل اكثر من غريهم و قال االنبياء مأمنون ال آمنون" . فال يأمن مكر اهلل اال القوم اخلاسرون: "قال اهلل تعايل . 
  و تصديق الكاهن مبا اخرب عن الغيب كفر

من ايت كاهنا فصدقه مبا يقول فقد  : "و لقوله عليه السالم" قل ال يعلم من يف السماوات و االرض الغيب اال اهلل: " لقول اهلل تعايل
فال جيوز اتباع املنجم و . و يف معناه الرمال. ية فهو مثل الكاهنو املنجم اذا ادعي العلم باحلوادث اآلت". كفر مبا انزل علي حممد

و ال ميكن " و قد خلقتك من قبل و مل تك شيئا"و املعدوم ليس بشيء . الرمال و ال اتباع من ادعي االهلام فيما خيرب به عن اهلاماته
اذ ال معِن التقرر اال . كان موجودة حال عدمهاتقرر االشياء منفكة عن صفة الوجود الن املاهيات لو كانت متقررة حال عدمها ل

 .الوجود فيلزم كوهنا موجودة حال كوهنا معدومة
 و يف دعاء االحياء لالموات و صدقاهتم عنهم نفع

ين ربنا اغفر لنا و الخواننا الذ: "هذا باالتفاق اهل السنة و يف القران آيات كثرية متضمنة علي الدعاء لالموات كقوله تعايل سبحانه .
و عن سعد بن عبادة" . سبقونا باالميان  
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و . رواه ابو داود و النساء" هذه الم سعد: "و قال" املاء بئرا: يا رسول اهلل ان ام سعد ماتت فاي صدقة افضل؟ قال: "انه قال

و ينقل عن . ف ايل وصوهلااختلفوا يف العبادات البدنية كالصوم و الصلوة و قراءة القران فذهب ابو حنيفة و امحد و مجهور السل
لو اوصي بان يعطي بشيء . قالوا قراءة القران و اهدائها تطوعا بغري اجرة تصل اليه. الشافعي و مالك رمحة اهلل عليهما عدم وصوهلا

معونة الهل القران   قيل اذا اعطي ملن يقرأ القران و يعلم و يتعلم. من ماله ملن يقرأ القران علي قربه فالوصية باطلة النه يف معِن االجرة
و قال حممد بن . مث القراءة عند القبور تكره عند ايب حنيفة و مالك النه حمدث مل ترد به السنة. كان هذا من جنس الصدقة فيجوز



 و ذهب بعض اهل الكالم. احلسن ال يكره ملا ورد عن ابن عمر انه اوصي ان يقرأ علي قربه وقت الدفن بفواتح سةرة البقرة و خواَتها
و ان ليس : "و استدالله بقوله تعايل. ايل عدم وصول شيء ال الدعاء و غريه و قوله مردود بالكتاب و السنة و امجاع السلف

و الكل عليك . و بني االمرين فرق. مدفوع النه امنا نفي ملكه لغري سعيه و مل ينف اشفاع املؤمن سعي غريه" لالنسان اال ما سعي
و ان شاء يبقيه لنفسهسعيه فان شاء يبذله لغريه  .  

  و اهلل تعايل حيب الدعوات
ام السكوت و الرضاء فقيل الدعاء اويل المه عبادة نفسه و  -----و اختلفوا يف االفضل ام " . ادعوين استجب لكم: "لقوله تعايل

و . ال ال ينايف الرضاء بالقضاءو قيل السكوة و اجلمود حتت جريان احلكم امت رضاء و لعل الدعاء لالمتث. هو مطلوب و مأمور بفعله
و ما دعاء: "ذهب اجلمهور ايل انه ال يستجاب دعاء الكافرين لقوله تعايل  

\55b\ 
و يؤيده ما روي . قال الصدر الشهيد و به يفيت. و ذهب ابو القاسم احلكيم و ابو النصر الدبوسي ايل جواز اجابته" . اال يف ضالل

ن كان كافرامرفوعا ان دعوة املظلوم تستجاب و ا .  
قل اهلل ينّجيكم منها و من كل كرب: "و يقضي احلاجات لقوله تعايل "  

و ما اخرب النيب عليه الصالة و السالم من اشراط الساعة من خروج الدجال و دابة االرض و ورد ان طوهلا ستون ذراعا و هلا قوامي و 
من اعظم : "روي انه عليه السالم سئل من خمرجها فقال و. و ريش و جناحان ال يفوهتا هارب و ال يدركها طالب -------

روي اهنا َّترج و معها عصي موسي و خامت سليمان فتنكت بالعصا يف املسجد . املساجد حرمة علي اهلل تعايل يعِن املسجد احلرام
 .املؤمن نكتة بيضاء فتبيض وجهه و باخلامت يف انف الكافر نكتة سوداء فتسود وجهه

و نزول عيسي عليه السالم من السماء و يأجوج و مأجوج  
روي انه عليه السالم ينزل عند املنارة البيضاء الشرقي دمشق بني مهرودتني واضعا كفيه علي اجنحة ملكني اذا طأطأ رأسه قطر و اذا 

رفه فيطلب ط( حيث ينتهي)رفعه منه مثل مجان كاللؤلؤ فال حيل لكافر جيد من ريح نفسه اال مات و نفسه ينتهي حيث ينتهي 
و روي اذا رأه عليه السالم عدو اهلل ذاب كما يذوب امللح يف املاء فلو تركه النذاب حيت يهلك و . الدجال حيت يدركه بباب لد فيقتله

و االخبار يف اشراط الساعة مستفيضة منها ما روي . و طلوع الشمس من مغرهبا فهو حق. لكن يقتله اهلل بيده فرييهم دمه يف حربته
". نذكر الساعة: "قالوا" ما تذكرون؟: "اطلع النيب عليه الصالة و السالم علينا و حنن نتذاكر فقال: "يفة بن اسيد الغفاري قالعن حذ

فذكر الدخان و الدجال و الدابة و طلوع الشمس من مغرهبا" اهنا لن تقوم حيت تروا قبلها عشر آيات: "قال  
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و ثالثة خسوف خسوف بالشرق و خسوف باملغرب و خسوف جبزيرة العرب و آخر  و نزول عيسي بن مرمي و يأجوج و مأجوج
 .ذلك نار َّترج من اليمن تطرد الناس ايل حمشرهم

و بناء هذا علي ان ليس هلل حكم معني . و اجملتهد قد خيطئ قد يصيب و ذهب بعضهم ايل ان كل جمتهد يف املسائل الفرعية مصيب
فعلي هذا جيوز تعدد االحكام احلقة يف حادثة واحدة فيكون كل جمتهد . ادي اليه رأي اجملتهدقبل االجتهاد بل احلكم فيها ما 

و املختار عند علمائنا ان هلل حكما معينا يف كل حادثة فان وجده اجملتهد اصاب و ان فقده اخطأ فلمن اصاب اجران و ملن . مصيب
قالوا هذا يف . عشر حسنات و ان اخطأت اجر كما ذلك حسنة ان احتسب فلك: "و يف خرب آخر. اخطأ اجر كما ورد يف اخلرب
فلذلك . الن النوازل متكثرة و الواقعات خمتلفة و بيان كل حكم و واقعة و نازلة مفصلة متعسرة( الن اهلل)علم االحكام رمحة من اهلل 
 .امر اويل االرباب باالعتبار

و اختلفوا . فمن اجتهد و اخطأ فيها فهو مأزور و ليس مبعذور. تاب و السنةو اما علم التوحيد و ما يتعلق باالعتقادات فمبينة بالك



و ذهب . يف تكفري من اخطأ فيها فذهب اكثر الفقهاء و طوايف من اهل الكالمايل عدم التكفري ما مل خيالف لضروريات الدين
يتمسك الذاهبون ايل جواز اخلطأ يف االجتهاد مبا  و ال رمبا. بعض الفقهاء و اهل احلديث ايل ان معتقد البدعة كافر و ان كان متأوال

و حكم سليمان بان . جري بني داود و سليمان عليهما السالم حيث حكم داود بالغنم لصاحب احلرث و باحلرث لصاحب الغنم
قالوا حكم  .فريجع كل واحد ايل ملكه. يكون الغنم لصاحب احلرث ينقطع هبا و يقوم صاحب الغنم علي احلرث حيت يرجع كما كان

 داود كان باالجتهاد دون الوحي و اال ملا جاز سليمان خالفه و ال لداود الرجوع
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و الضمري يف . وجه" ففهمناها سليمان: "فلو كان كل من االجتهادين حقا مل يكن لتخصيص سليمان بالفهم بقوله سبحانه. عنه
لكن شرط ان ينتبهوا . اد لالنبياء عليهم السالم و جتويز وقوعهم يف اخلطأو من ههنا ذهبوا ايل جواز االجته. اآلية راجعة ايل حكومة

 .حيت ينتهوا
الن طاعة البشر . و رسل البشر افضل من رسل املالئكة و رسل املالئكة افضل من عامة البشر و عامة البشر افضل من عامة املالئكة

و . و هذه الصفات موجودة يف البشر مفقودة يف امللك. الطاعةاشق اذ الشهوة و الغضب و احلرص و اهلوي من اعظم املوانع عن 
. اي اشقها علي البدن" افضل االعمال امحزها: "و االشق افضل لقوله صلي اهلل عليه و سلم. الفعل مع املانع اشق منه من غري مانع

و الن املالئكة هلم عقول بال شهوة و  ".امنا اجرك علي قدر تعبك و نصبك: "و قوله صلي اهلل عليه و سلم لعايشة رضي اهلل عنها
: قال اهلل تعايل. مث اآلدمي اذا غلبت شهوة علي عقله كان احسن من البهامي. البهامي هلا شهوة بال عقل و اآلدمي له عقل و شهوة

الئكة علي و فضيلة رسل امل. فعلي هذا لو غلب عقله علي شهوته وجب ان يكون افضل املالئكة" . اولئك كاالنعام بل هم اضل"
و ايضا ال يدرك دقايق الفضل و الرتتيب فيه اال املشاهدون للوحي و الرتتيل . عامة البشر اذا الرسول افضل من غري املرسول قطعا

سبحان ربنا عما يصفه الغافلون و سالم علي املرسلني و احلمد هلل رب . بتعريف االحوال فلو ال فهمهم ذلك كذلك ملا رتبوا كذلك
اَتمت اَتاماالعاملني  . 

ابن  قد وقع الفراع من تسويد هذه الشريفة اليت الفها ابو النصر عبد النصري ابن ابراهيم القزاين البلغاري بيد افقر عباد اهلل عبد اخلالق
و سلم و احتم ابن سيارعيل ابن شريف لالويف يف يوم االثنني يف السنة الف و مأيت و سبعة و ثالثني من هجرة النيب صلي اهلل عليه 

  آله و اصحابه امجعني
 


