
 شرح العقائد اجلديدة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

اللهم رمحتك أرجو فال تكلىن إىل  ،يمحر هو الرمحن ال إال سبحان هللا العظيم ال إله      
صلح ىل شأىن كله، وصلى هللا على حممد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره أو  ،نفسى

رين واألنصار والذين اتبعوهم وعلى آله وأصحابه السابقون األولون من املهاج ،الغافلون
 .باإلحسان

وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظيم، وأن مدار النجات  ،فاعلم أنه ال إله إال هللا      
، )2(، ومدار صحة العقيدة على االتباع بالكتاب والسنة وإمجاع األمة )1(على صحة العقيدة

 .ابالعروة الوثقى ال انفصام هلأسس قواعد العقائد هبذه اجلملة فقد استمسك  وَمن
وهذه سبيل أرباب العقول، وكيف يظن الوصول إىل علم األصول بدون االقتفاء مبا جاء       

ة بالشريعة ال حيصل والعقل وإن اهتدى ىف بعض األحكام، لكنه بدون املوازن !؟به الرسول
 .حكاماالعتداد واإل

وجود احملدثات على وجود اخلالق وسائر وملا كان مدار االعتبار على العبور ىف       
 ).والعلم هبا متحقق  ،حقائق األشياء ثابتة :قال أهل احلق: ( املعتقدات قال املصنف

 ،أول ما يلزم العبد االجتهاد ىف طلب علم األحكام الشرعية ىف الصالة والصوم وسائر الفرايض :قال ىف التعريف    )1(
حكام علم أطبعه وقوى عليه فهمه بعد علم املعامالت من النكاح واملبايعات وأحكامه على قدر ما أمكنه ووسعه  :أى

التوحيد واملعرفة على طريق الكتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل عليه القدر الذى يتيقن بصحة ما عليه أهل السنة 
 .واجلماعة

َ َلهُ ﴿ َوَمن يَُشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بـَعْ : وإمجاع األمة، قال القاضى ىف األنوار ىف تفسري قوله تعاىل: قوله    )2( ِد َما تـَبـَنيَّ
 اْهلَُدٰى َوـيَتَِّبْع َغيـَْر َسِبيِل الُْمْؤِمِنَني ـنَُوّلِِه َما تـََوىلَّٰ َونُْصِلِه َجَهنََّم 

ۖ
واآلية تدل على  ،]115: اءالنس[ ﴾ َمِصريًا َوَساَءتْ  ◌

وذلك إما حلرمة كل واحد  ،نيألنه تعاىل رتب الوعيد الشديد على املشاقة واتباع غري سبيل املؤمن ؛حرمة خمالفة اإلمجاع
وكذا  ،من شرب اخلمر وأكل اخلبز استوجب احلد: والثاىن باطل إذ يقبح أن يقال ،منها أو أحدمها أو اجلمع بينهما

 .الثالث؛ ألن املشاقة حمرمة، ضم إليها غريها أم مل يضم
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ومل يسرتسلوا مع  ،واقتفوا بأثر الصحابة ،هم الذين اتبعو اهلدى :وأهل احلق من الفرق      
وهم أهل السنة  ،جلهلة املبتدعةالت اومل يلتفتوا بتقوّ  ،العقول الضعيفة واألفهام السخيفة

َي َفَال َيِضلُّ َوَال َفَمِن اتـََّبَع ُهَدا﴿ :القرآندون أهل األهواء والبدع كما نص به ) 1(واجلماعة
القرآن وعمل مبا  أتكفل هللا ملن قر : ضى هللا عنهماقال ابن عباس ر  ،]123: طه[﴾ َيْشَقىٰ 

 . قرأ اآلية املذكورةفيه بأن اليضل ىف الدنيا واليشقى ىف العقىب، مث
َوالسَّابُِقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبـَُعوُهْم بِِإْحَساٍن ﴿: وقال تعاىل      
ُ َعنْـُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َرِضَي ا  ].100: التوبة[﴾ هللَّ
 ،السنة حيتجون به عند الربهانأن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن أهل : اليقال      

فإن أهل األهواء تركوا  ،سبب الضالل عدم االستدالل به على وجه الكمال :ألنا نقول
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه ﴿: وىف القرآن ،األحاديث النبوية الىت هى مبنية للمقاصد القرآنية

 .]7: احلشر[﴾ َما نَـَهاُكْم َعْنُه فَانتـَُهواوَ 
 :وقال عيسى بن أبان، )2(جاحده ىف الشرعيات ر يفيد اليقني فيكفرواملتواتر ىف األخبا      

 وإمجاع الصحابة نًصا إذا كان نقله بالتواتر فهو كاآلية ،يضلل جاحد املشهورات وال يكفر

الكتاب والسنة فإمجاع األمة، مث إذا  ومن أسس قواعد العقائد على ما يقتضيه: قال القونوى ىف شرح التعريف   )1(   
خطر له خاطر شيطاىن يوسوس ويشوش عليه ىف شئ من ذلك القواعد عرض عنه معتصما باجلملة الىت عرفها من 
الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وإذا جادله ناظر ىف ذلك جتاىف وتربأ عنه واعتصم حببل هللا تعاىل، وهو كتابه وسنة نبيه 

 .د استمسك بالعروة الوثقى، فيكفيه ذلك ىف النجاة من املهالك إنشاء هللا تعاىلوإمجاع أمته، فق
سياق احلديث مشعر : كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم األشاعرة، وكل فرقة تزعم أ�ا ناجية؟ قلت: فإن قلت     

األشاعرة، فإ�م يتمسكون ىف وذلك إمنا ينطبق على  ،بأ�م املقتدون مبا روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم وأصحاب
عقائدهم باألحاديث الصحيحة املنقولة عنه صلى هللا عليه وسلم وعن أصحابه واليتجاوزون عن ظواهرها إال بضرورة، 
واليسرتسلون مع عقوهلم كاملعتزلة ومن حيذو حذوهم، وال مع النقل عن غريهم كالشيعة املتشبثني مبا روى عن أئمتهم 

 .مّال جالل. هم، انتهىالعتقادهم العصمة في
 ،وارد]لــ[شرايط اإلميان ما جيب اإلميان وال يصح بدونه ويكفر باإلنكار  :قال أهل السنة واجلماعة :وىف التمهيد  )2(

وكل ما ثبت باخلرب الواحد ومل  ،فإنه يوجب القبول واالعتقاد به ،وهو كل ما ثبت بالنص أو باخلرب املتواتر وبإمجاع األمة
 الواحد واتفقت الفقهاء على صحة ذلك ربوكل ما يثبت باخل ،ا لصحة اإلميانفإنه اليكون شرطً  ،ة على قبولهيتفق األم
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القطعية الداللة واخلرب املتواتر فيكفر جاحده، وإمجاعهم بنص بعضهم وسكوت الباقني، 
هم ىف حكم مل يسبق فيه اخلالف، فهما كاملشهور من اخلرب يضلل جاحده وإمجاع من بعد

 .)1(وال يكفر
ومعىن  ،حقائق األشياء ثابتة، حقيقة الشيء نفسه، والشيء مبعىن الثابت املوجود: قوله      

 .الكالم أن ما نعتقده حقائق األشياء إما بالعيان أو بالبيان فهو شيء وثابت ىف الواقع
ا يعىن العلم بكل ما نعتقده شيئً  ،علم تبني الشيء كما هوالالعلم هبا متحقق، : وقوله      
) خالفا للسوفسطائية( .ا كان أو تصديقات بثبوته احلملى أو بارتباط أحواله به متحققتصورً 

ومن له أداىن تأهل  ،ومنهم من ينكر العلم بثبوهتا وال ثبوهتا ،منهم من ينكر ثبوت األشياء
 ،وىف القول بانتفاء األشياء رفع الرسالة والشريعة ،قن بفطرته بطالن مذهبهمبالتخاطب يتي

وكالمهم  ،ا حممول على االنعدام الشهودى ال الوجودىا وأثرً وقول الصوفية بانعدام األشاء عينً 
ومن متسك بظاهر   ،وال يفهم منه مدلوله الظاهر ومعناه املطابقى ،يسمع حبسن الظن والقبول

 .وهللا املوفق وامللهم للّصواب ،ا وظلط فاحشً كالمهم فقد غل

كعذاب القرب والصراط وامليزان والشفاعة واملعراج إىل   ،فإنه يكون من شرائط اإلميان ،واجتمعت على قبوله من غري تأويل
والصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم أمجعني اتفقوا على صحة ذلك ىف ولكن الفقهاء  ،هذا ثبت باخلرب الواحد لالسماء مث

وقال  ،ايصري كافرً  :قال بعضهم ؟ا أم المث من أنكر ذلك هل يصري كافرً  ،فإنه يوجب اإلميان به ،قبوهلا حيل حمل اإلمجاع
 انتهى. ا حيكم بفسقهفيكون مبتدعً  ،ألنه تأول ىف ذلك وأخطاء ،اال يصري كافرً  :بعضهم

 بالبدن حىت ا بالقلب وعمًال ا وتصديقً زوم علمً لوحكمه ال ،ثبت وجوبه بدليل ال شبهة فيه ماالفرض  :ىف التحقيق   )1(
ا ألنه ترك ما هو مأمور من الشرائع ال ما هو من أصول ولكن ال يكون كافرً  ،يكفر جاحده ويفسق تاركه بال عذر

ا  بالبدن ال علمً وحكمه اللزوم عمًال  ،به بدليل فيه شبهةوالواجب ما ثبت وجو  .لبقاء االعتقاد على حاله ،الدين
ألنه مل ينكر الثابت  ،ولزوم االعتقاد مبىن على الدليل اليقيىن حىت ال يكفر جاحده ،ألن دليله ال يوجب اليقني ،باليقني

وبدون  ،عا مبتدً فتاركه على وجه االستخفاف يكون ضاًال  ،ووجوب العمل خبرب الواحد ثبت بدالئل قطعية ،اقطعً 
 انتهى.  فال يفسقأما تاركه متأوًال  ،ااالستخفاف والتأويل يكون فاسقً 
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وعلة الشيء ما لو اله  ،سبب الشيء ما حيصل به بدونه) وأساب العلم للخلق ثالثة (       
وال يتوقف  ،للخلق؛ ألن علم اخلالق ال يكون بسببية شيء: المتنع الشيء، وإمنا قيد بقوله

 .على شيء
عليه يعم ذا العقل وغريه، كما أخرب اهلدهد لسليمان  والعلم باحلس) احلواس السليمة (       
 :منلة ، وكما قالت»ون للشمس من دون هللا�م يسجودإ« :عن بلقيس وقومها السالم

 .»ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم الحيطمنكم سليمان وجنوده«
 ،ينه ودنياهود ،هو اواملنكر إلفادة اخلرب للعلم سفيه ال يعرف خلقة مم) واخلرب الصادق(      

 .كالسوفسطائية املنكرة للعيان  ،وأمه وأباه
قلنا قضايا العقل  ،وأنكرت امللحدة والروافض العلم بالعقل لتناقض قضاياه )1()والعقل(       

 .واختالف العقالء لقصور عقلهم أو لتقصريهم يف شرائط النظر ،ال يكون متناقضة
العقل علة موجبة ملا  :فقالت املعتزلة ،ختلفوا فيهوالناس بعد إمجاعهم يف إفادته العلم ا      

فلم جيوزوا أن يثبت  ،حمرمة ملا استقبحه علي القطع والثبات فوق العلل الشرعية ،استحسنه
فانكروا ثبوت رؤية هللا تعاىل ىف اآلخرة بالنصوص  ،بدليل الشرع ما اليدركه العقل أو يقبحه
فال جيوز أن يرد  !؟وكيف مما اليهتدى إليه العقل ،الدالة عليها قائلني بأن الرؤية بال جهة

وأنكروا أن يكون القبايح من الكفر واملعاصى داخلة حتت إرادة هللا تعاىل  ،بثبوهتا النص
 ،فالجيوز أن يرد الشرع بذلك ،ألن إضافتها إىل إرادته ومشيته مما يقبحه العقول ؛ومشيته

الذى ولد ىف شاهق اجلبل وليس له عقل متميز ينظر إليه إن كان حبدود دار اإلسالم  :وقال علمائنا رمحه هللا    )1(
ا للدار ما مل يظهر لكفر حيكم بكفره تبعً وإن كان حبدود دار ا ،ا للدار مامل يظهر منه عالمة الكفرحيكم بإسالمه تبعً 
فال حيكم بإسالمه وإميانه  ،يتوقف فيه ألنه مل يوجد منه التوحيد واإلقرار وإن كان ىف موضع اخلالء ،منه دليل اإلسالم

 12متهيد الساملى  .من غري دليل
َلْفتُْم ِفيِه ِمْن َشْيءٍ : ىف األنوار ىف تفسري قوله تعاىل       ﴾ ىف أمر من الدين أو الدنيا ﴿ َفُحْكمُُه ِإَىل اهللَِّ ﴾ ﴿َوَما اْختـَ

ح ىف . وما اختلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعو فيه إىل احملكم من كتاب هللا :مفوض إليه مييز احملق من املبطل، وقيل
 سعدة حح عسة
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ألنه لوكان كذلك لكان إنزال املتشابه  ؛)1(فيهوأنكروا أن يكون املتشابه مما الحظ للراسخني 
 .ا باعتقاد ما اليدركه العقل وأنه الجيوزأمرً 

ال على  ،)والراسخون يف العلم( :قولهوأن الوقف على  ،ذهب أكثر املتأخرين إىل أن الراسخ يعلم تأويل املتشابهو     )1(
آمنا به كل من عند ( :لو مل يكن للراسخ حظ يف العلم باملتشابه إال أن يقولوا :قالوا ،وهو مذهب عامة املعتزلة ،ما قبله

 ومل ،ومل يزل املفسرون إىل يومنا هذا يفسرون ويؤولون كل آية ،أل�م يقولون ذلك ،مل يكن هلم فضل على اجلهال ،)ربنا
مل ينزل هللا تعاىل شيئا من القرآن إال  :وقال القتيب ،الكلا بل فسرو  ،الكونه متشاهبً  ،نرهم وقفوا عن شيء من القرآن

ولزم منه اخلطاب مبا ال  ،فلو كان املتشابه ال يعلمه غريه للزم للطاعن فيه مقال ، أرادهويدل على معًىن  ،لينتفع به عباده
 انتهى. قيق بواسطةح حت. ومل يبق فيه فائدة ،يفهم
وال يناىف هذا جعل ابن عباس  ،أن علم املتشابه على حقيقة ما هو عليه خمتص باهلل تعاىل :قال ابن حجر      

أل�م وإن علموه مل يدركوا حقيقة املرادة  ،املفيد أن الراسخني فيه يعلمون تأويل املتشابه - واآلخرين الوقوف على العلم
ومن مث اتفق السلف واخللف  ،بصرف ظاهره على هللا تعاىل الستحالته بال خالف بني الفريقني وإمنا علموه ،هلل تعاىل

فأمسك أكثر السلف عن اخلوض  :على تنزيه هللا تعاىل عن ظواهر املتشاهبات املستحيلة على هللا تعاىل، مث اختلفوا بعد
ل مل يأمن من أن يذكر معىن غري ألن من أوّ  ،هذا أسلميف تعيني املراد من ذلك املتشابه، وفوضوا علمه إىل هللا تعاىل، و 

فيقع يف ورطة التعيني وخطره، وخاض أكثر اخللف يف التأويل، ولكن غري جازمني بأن هذا مراد هللا تعاىل  ،مراد له تعاىل
 بأكثر من تلك النصوص، وإمنا قصدوا بذلك صرف العامة عن اعتقاد ظواهر املتشابه والرد على املبتدعة املتمسكني

صلى هللا  -ال حيل تفسري املتشابه إال بسند عن رسول هللا : وقال الشافعي. تلك الظواهر املوافقة العتقاداهتم الباطلة
 .ة مشكاة بواسطة اهـيمرقاة حاش. أو خرب عن أحد من الصحابة، أو إمجاع العلماء -عليه وسلم 

 ،ا حقيقةن من قال أن العلم يعلم تأويله أرادبه أنه يصلح ظاهرً أل ،ال خالف ىف هنا املسئلة ىف احلقيقة :مث قيل      
ألن ىف  ،واحلكمة ىف إنزال املتشابه ابتالء العقل ،وإمنا ذلك على هللا سبحانه وتعاىل ،ومن قال أنه اليصلح حقيقة
ف ر الذى هو أشفلو مل يبتل العقل  ،وحكمها مفزع إىل العقل ،وله ىف تفهم مصا�ا ،تكليف األحكام ابتالء العقل

ا واحلكيم إذا صنف كتابً . وما استأنس إىل التذلل لعز العبودة ،اخلاليق و الستمر العامل يف أهبة العلم العامل على املرودة
فال حيرم باستغنائه برأيه  ،اليكون موضع جثوة التلميذ ألستاذه انقيادً  ،ال وأهبم فيما أفهم منه إشكاً رمبا أمجل فيه إمجاًال 

كذا ىف عني املعاىن ح . اا بقصورها والتزامً ا واعرتافً فاملتشابه هو موضع جثوة العقول لبارئها استسالمً  ،اوإرشادً  هداية منه
 12غاية التحقيق بواسطة

ىف التحقيق حلكم املتشابه التوقف على اعتقاد حقية املراد به يعىن ال ميكن أن حيكم بشيء ىف املتشابه أنه هو       
وهو مذهب عامة الصحابة والتابعني وعامة متقدمى أهل  ،فيه على اإلهبام أن ما أراد هللا تعاىل منه حق بل يعتقد ،املراد

السنة من أصحابنا وأصحاب الشافعى وهو خمتار القاضى اإلمام أىب زيد وفخر اإلسالم ومشس األئمة ومجاعة من 
ن قوله والراسخون ثناء مبتدأ  من هللا تعاىل عليهم وأ ،واجب ،)إال هللا( :لو وقف على قوله عز وجل :املتأخرين قالوا
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 دون السمع ومن اعتقد الشرك ومل يبلغه الدعوة ال عربة بالعقل أصًال  :وقالت األشعرية      
 .فهو معذور

وما  ،فة الصانعوهو آلة ملعر  ،أن العقل معترب إلثبات أهلية اخلطاب )1(والقول الصحيح      
به قبل انضمام دليل السمع إليه وبعده إال ألنه ال حيصل املعرفة  ،بالعقل كفاية حبال
فكم من عاقل قبل ورود الشرع وبعده متغلغل بعقله يف مضايق احلقائق  ،بتوفيق هللا عز وجل

ومل يعرف  ،مستخرج بفكره خلفيات الدقائق ملا حرم العناية والتوفيق مل يهتد إىل سواء الطريق
وال يبقى إال  ،فهلك يف غباوته وجهله بعدما حصلت املعرفة بتوفيق هللا ،سبيل الرشد بعقله

وملا أدركه اخلذالن ضل عن  ،فكم من مسلم عرف سبيل الرشاد وسلك طريق السداد ،بفضله
 .ذالنودرك الشقاء واخل ،نعوذ باهلل من الزيغ والطغيان ،الطريق باالرتداد بالعناد بعد االنقياد

فعرف  ،بالنجوم عليه السالموما يدل على استقالله ىف بعض األحكام استدالل اخلليل       
﴿َوتِْلَك : وهللا تعاىل جعل ذلك االستدالل منه حجة لقوله عز ذكره ،ربه من غري وحى

أن تأويله إال عند هللا وقراءة ابن ] عنه[باإلميان والتسليم بأن الكل من عنده بدليل قراءة عبد هللا بن مسعود رضى هللا 
نة بأن جيريه على وألنه تعاىل ذم من اتبعه ابتغاء الفت ،)ويقول الراسخون ىف العلم آمن به( :عباس ىف رواية طاوس عنه

 :أي ،)اربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتن( :، وبقوهلم)كل من عند ربنا( :الظاهر من غري تأويل، ومدح الراسخون بقوهلم
فدل هذا على أن الوقوف على قوله ] مؤولني[ال جتعلنا كالذين ىف قلوهبم زيغ فابتغو املتشابه مؤولني أو غري مؤولوين 

 :وقال ،تال رسول هللا صلى هللا عليه والسلم هذه اآلية :وروى عن عائشة رضى هللا عنها أنه قالت ،تعاىل إال هللا الزم
باحلذر من غري فصل بني من  مرأ ،)فاحذروهم ،إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مساهم هللا تعاىل(

 12ل اجلميع حفيتناو  ،اتبع ابتغاء الفتنة وبني من اتبع ال البتغاء الفتنة
ال عذر ألحد ىف  :ووجوب اإلميان بالعقل مروى عن أىب حنيفة رمحه هللا فقد ذكر احلاكم الشهيد ىف املنتقى قال    )1(

حىت قال  ،وعليه مشاخينا من أهل السنة واجلماعة ،ملا يرى من خلق السموات واألرض وخلق نفسه وغريه ،اجلهل خبالقه
إنه جيب عليه معرفة هللا تعاىل، وهو قول كثري من مشايخ العراق، : هللا يف الصيب العاقلالشيخ اإلمام أبو منصور رمحه 

، ومحل الشيخ أبو )حيتلم :الصىب حىت يبلغ أي]: ثالث[رفع القلم عن (: ا لكثري من مشاخينا لقوله عليه السالمخالفً 
على . يدعى اإلسالم كما يدعى البالغمنصور هذا احلديث على الشرائع، مع اتفاقهم أن اسالم هذا الصىب صحيح و 

 12القارى 
 12إحياء . إنه عريزة يتهيأ هبا درك العلوم النظرية :وهو الذى أراده احلارث احملاسىب حيث قال ىف حد العقل      
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نَاَها إِبْـَراِهيَم َعَلى قَـْوِمِه﴾  : وله عز ذكرهوما متسكت األشاعرة بق ،]83: األنعام[ُحجَّتـُنَا آتَـيـْ
ال يدل على إلقاء العقل كما ذهبوا ] 15: االسراء[﴿ َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ نـَبْـَعَث َرُسوًال﴾ 

 .إليه
وهو الذى يستعد به  ،والعقل يطلق على الوصف الذى به يفارق اإلنسان سائر البهامي      

إىل الوجود ىف  رجختوعلى العلوم الىت  ،فية الفكريةخلوتدبري الصناعات ا ،بقبول العلوم النظرية
كالعلم بأن االثنني أكثر من   ،ز اجلائزات واستحالة املستحيالتاو ، جبذات الطفل املميز

وعلى العلوم الىت تستفاد  ،الواحد وأن الشخص الواحد ال يكون ىف مكانني ىف حالة واحدة
 ،ذاهب يقال أنه عاقلفإن من حنكته التجارب وهذبته امل ،من التجارب مبجارى األحوال

 .فيقال أنه غمر جاهل ،ومن اليتصف هبا
باألمور على وجه ) 1(، وعلي العلمآخر من العلوم تسمى عقًال ] هذا نوع[أنواع  وهذه       

يقمع الشهوة الداعية إىل اللذاة العاجلة ويقهرها، فإذا حصلت هذه القوة يسمى صاحبها 
ما تقتضيه النظر ىف العواقب ال حبكم الشهوة   من حيث إن إقدامه وإحجابه حبسبعاقًال 

 .العاجلة
السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، وبكل حاسة منها يوقف : فاحلواس مخس(      

واس خصوص الذى وضعت تلك احلاسة من احليعىن على الشيء امل) على ما وضعت هى له
يدرك باحلاسة األخرى إذ الكل وال مانع من إدراك حاسة ما  ،املذكورة إلدراك ذلك الشيء

 .وهو على كل شيء قدير ،خبلق هللا تعاىل
وهو اخلرب الثابت على ألسنة القوم  ،اخلرب املتواتر :أحدمها :واخلرب الصادق على نوعني(      

 ،وعدد املخربين ىف املتواتر غري منحصر ىف عدد خمصوص) اليتصور تواطؤهم على الكذب
فمحصول العلم الضرورى يستدل على أن العدد الذى هو   ،هوضابطة ما حيمل العلم عند

 أنت و بأىب :فقال ،ا تزدد من ربك قربً ازدد عقًال ( :وهو املراد بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألىب الدرداء   )1(
واعمل بالصاحلات من األعمال تزدد ىف  ،وأد فرائض هللا تكن عاقًال  ،فقال اجتنب حمارم هللا ؟بذلك وكيف ىفّ  ،أمى

 12إحياء . عاجل الدنيا رفعة وكرامة
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ال أن يستدل بكمال العدد على حصول  ،كامل ىف علم هللا تعاىل قد توافقوا على االخبار
ا ىف دفع إمكان العلم وكثرة املخربين حبيث ال يعلم عددهم وعدالتهم وتباين أماكنهم أشد تأثرً 

ة حبيث يال أ�ا شروط حقيق ،لزام على اخلصوموأظهر ىف اإل ،وأقطع لالحتمال ،التواطؤ
 .بل الشرط فيه حقيقة ما ذكره املصنف رمحه هللا ،يتوقف ثبوت العلم بالتواتر عليها

بامللوك اخلالية ىف األزمنة املاضية والبلدان  موهو بالضرورة يوجب للعلم الضرورى كالعل(      
والربامهة  ،وهم قوم من عبدة األصنام وذهب السمنية ،وهذا مذهب مجهور العقالء) النائية

 .ابل يوجب ظنً  ،وهم قوم من منكرى الرسالة بأرض اهلند إىل أن اخلرب اليكون حجة أصًال 
فألن إجياب األخبار للعلم بوجود مكة كإجياب احلس للعلم  ،أما إجيابه العلم بالضرورة      

 ،اا مثلها جبهة منازلنا إحساسً رً وجند املعرفة جبهة الكعبة إخبا ،بوجود الشمس من غري فرق
ن ا الختص به مَ فألنه لو كان استدالليً  ،اوأما كون العلم احلاصل به ضروريً  ،واملنكر مكابر

فإن كل واحد ىف مقره يعلم أباه وأمها  ،وقد رأينا أنه ال خيتص هبم ،يكون من أهل االستدالل
والعلم بامللوك املاضية والبلدان  ،أصًال خبرب كما يعلمها بعد البلوغ مع أنه ال يعرف االستدالل 
مث من مل  ،وهو حد العلم الضروى ،النائية حيصل من غري استدالل وصنع من جهة العامل

ولو تركنا ما علمنا ضرورة ملخالفتهم للزمهم  ،فإمنا خيالف بلسانه أو خبط ىف عقله ،خيالفنا فيه
 .ترك احملسوسات بسبب خالف السوفسطائية

وكون العلم ) وهو يوجب العلم االستدالىل ،ع الثاىن خرب الرسول املؤيد باملعجزةوالنو (      
كما أن كون العلم الثابت   ،ا لبعض آخرا لبعض اليناىف كونه ضروريً الثابت به استدالليً 

وما قال املصنف أكثرى الكلى إال أنه   ،ا للبعضا لألكثر اليناىف كونه كسبيً باملتواتر ضروريً 
 ]. لألكثر حكم الكل[ى للكل حكم األكثر ا ما جير كثريً 

د لفرقة وهذا ر  )1()التيقن والثبات ىف الثابت بالضرورة والعلم الثابت به يضاهى العلم(      
وقالوا الدالئل الشرعية ال تفيد  ،اا وهلوً واختذوا دينهم لعبً  ،لة وملةمن الناس اختذوا هواهم حن

 إحياء. أشد الناس محاقة من اعترب بعقله)   1(  
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، وقالوا يؤول إىل العقلو ن حق العقل يقبل وإال يصرف أو أ وإمنا املدار العقل والشرع ،اليقني
 ،ألن النقل ال ميكن إثباته إال بالعقل ،بطال لألصل بالفرعن يف تقدمي النقل على العقل إإ

 .وهم املعتزلة وفرقة تالحقت باألشعرية
أن ماثبت بنص كتاب أو متواتر  :مبعىن ،واملذهب عند العلماء تقدمي النقل علي العقل      

واملراء عليه  وترك اجلدال ،سنة أو إمجاع أمة من السلف الصاحل وفقهاء األمة جيب اإلميان به
وأمثاهلا مما يهتدى  ،وامليزان ،والصراط ، كمسئلة الرؤية،سواء أحاط به نطاق العقل أو مل حيطه

 .إلثباهتا
، أليس من بالعقل ينَّ بر النبوة وتَ ، فقد أنكا فوق طور العقلأن من أنكر طورً ويف احلقيقة       

﴿ َوَما : وقد مدح تعاىل حبيبه بقوله ؟جيح اهلوى على الوحىر الهة تغاية السفاهة وكمال الب
ِإن ﴿ :وذم أعدائه بقوله ،]4-3: النجم [إِْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴾ *  يَنِطُق َعِن اْهلََوى

چيزی که از  ىن اين سخن آنست وهللا أعلم، كه هرمع: وأنكروا اجلدال واملراء ىف الدين، قال شارحه: ىف التعرف      
باب دين نزديک ايشان جبز تواتر يا نص کتاب يا امجاع مسلمانان درست گردد آنرا قبول کنند وآندران جدال نکنند 
اينست مذهب علماء رمحة هللا عليهم که شريعت را بر عقل مقدم دارند چيزی را بعقل تأويل ندانند چون شريعت آمد 

کنند واندران جدال نکنند چون عذاب قرب و حوض وصراط و ترازو وآنچه بدين مانند که بعقل اين چيزها نتوان قبول  
دانسنت ولکن چون شريعت آمد از قبول بد نيست، وگروهی گفته اند که جدال اندر دين رد حق باشد از پس قيام 

واگر طلب  [اين کس جمادل نباشد  حجت، فاما هرکسی که حجت طلب کند از هبر حق تاحق بروی ظاهر گردد
 12ومکروه باشد مهه علماء اسالم بر باطل باشند واين حمال باشد ح ] کردن دليل حق جدال باشد

نزديک معتزلة عقل اصل است وشرع تبع وی است، باز نزديک : فی شرح التعرف فی الباب الثانی والعشرون      
مهيشه آمر اصل باشد ومأمور تبع وی، مأمور را گوش بآمر بايد اهل السنت ومجاعة شرع اصل است وعقل تبع وی، 

داشت نه آمر را مبأمور، پس عقل آن کار راست تا گوش شرع داد وآنچه علم فرمايد کار بندد واکثر چنني بودی پس 
ال : قال القاضی فی االنوار] 74: النحل[  ﴾لَُمونَ تـَعْ  َال  َوأَنتُمْ  يـَْعَلمُ  اهللََّ  ِإنَّ  ۚ◌ ﴿َفَال َتْضرِبُوا هللَِّ اْألَْمثَاَل : قال هللا تعالی

جتعلوا له مثال تشرکون به أو تقيسونه عليه، فإن ضرب املثل تشبيه حال حبال، إن هللا يعلم وأنتم ال تعلمون، إنه يعلم  
 12ح.  فدعوا رأيکم دون نصهکنه األشياء، وأنتم ال تعلمونه، 

هو عبارة عن دعوی نشأت عن ميل القلب وال يستند إلی دليل : رو، وقيلاهلوی إرادة مشتهی حرام أو مک: قيل      
 12ه 
 

                                                                                                                                             



َفَما ﴿ :وقال تعاىل ،﴾اَءُهم مِّن رَّهبُِِّم اْهلَُدىٰ جَ  َولََقدْ  ۖ◌ يـَتَّبُِعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى اْألَنُفُس 
 ].51 - 49: املدثر[ ﴾فـَرَّْت ِمن َقْسَورَةٍ  *َكأَنـَُّهْم ُمحٌُر مُّْستَنِفرٌَة   *َهلُْم َعِن التَّذِْكرَِة ُمْعِرِضَني 

فورث لعني  ،هلىد اآليوأدلة النقل هى الىت استندت إىل الوحى املفيد حق اليقني والتأي      
فإ�ا ال ختلوا عن  ،خبالف العقليات الصرفة ،ساوس اللعنيجس النفس وو اليقني املنزه عن هوا

ولذلك اتفقوا على أن اعتداد  ،فوا عن كدر القيل والقالوالتصُ  ،معارضة الوهم واخليال
 .االعتقاد لالحكام ليوفق على األخذ من الشرع لألحكام

أقول لو سلم كون العقل  النقل على العقل إبطال لألصل بالفرع،تقدمي  وقوهلم أن يف      
وال خيفى ما  ،بالنقل بطال العقل املخالف للنقل، فال نسلم بطالن إللنقل املوافق بالنقل أصًال 

ولذلك صارت املعتزلة ومن حيذو حذوهم  ،فىي تقدمي العقل على الشرع ىف فتح باب الضالل
 .ا على اإلحلاد والزندقة كثريً جيًال  ومحلوا ،أئمة الضاللة والغواية

صرح بذلك ملا فيه من خالف األشعرية يف مجيع  ) اوأما العقل فهو سبب للعلم أيضً (     
 ال ،العقل آلة أعطيت لدرك العبودية :ابن سينا قال ،هلياتالفالسفة ىف اإلالشرعيات وبعض 

 .للتصرف ىف أمر الربوبية
أمرهم التمسك بالعقل وعدم االعتداد بالنقل ال جيعل  قصارى نوالعجب أن رئيس مَ       

واملعتزلة الذين يعدون أنفسهم أصحاب عدل وتوحيد جيعلون العقل  ،العقل إال آلة لإلدراك
 .راك، وما هو إال ظلم وقريب من االشا على اإلطالقحاكمً 
ن كل شيء كالعلم بأفهو ضرورى  ( من غري توسط النظر  :أي) وما ثبت منه بالبديهة(      

فهو القذف ىف القلب من  ) واإلهلام ،وما ثبت باالستدالل فهو اكتسايب ،أعظم من جزئه
فإنه حجة قاطعة ىف حق النىب صلى هللا عليه وسلم حىت مل جيز  ،ر واستدالل حبجةظغري ن

 .ألحد خمالفته بوجه للتيقن بأنه من عند هللا عز وجل
إذ  ) أسباب املعرفة بصحة الشيء عند أهل احلق ليس من( وأما اإلهلام غريه فإنه        

وباب امللك باب  ،والوسوسة من الشيطان ،امللكمن واإلهلام  ،اإلهلام يلتبس بالوسوسة
وهواجس النفس وأهوائها الىت يعجز نطاق  ،وأبواب الشيطان ال ينضبط ىف عدد ،واحد
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ىف النفوس  ا اهلوى غالبً ل هللا، وقد جعكلها أبواب الشياطني و معينها  ،احلصر عن إحاطتها
فإذا  ،فال بد من موازنة ما أهلم على ما أوحى أو أمجع ،ظوظللعقول بعاجل املنافع واحل شاغًال 

ألنه  ،وكذا التقليد ،فال يقوم حجة أصًال  ،وليس باإلهلام كفاية حبال ،املفيد الوحى أو اإلمجاع
فخصمه يقول أن ما  ،قائل حبقيقته األن فالنً  ،فإنه إذا قال أن ما أقوله حق ،يعارض مبثله
 )1(.ا قائل ببطالنهألن فالنً  ،تقوله باطل

وال  ،واحلدوث هو اخلروج من العدم إىل الوجود )2()والعامل جبميع أجزائه حمدث(       
 .يتصور إال بتقدم العدم على الوجود

أو غري  ،هو اجلسمو  ،وهو إما مركب ،فاألعيان ما له قيام بذاته ،إذ هو أعيان وأعراض(      
ن غري املركب ال ينحصر ىف وإمنا قال كاجلوهر أل )زء الذى ال يتجزىوهو اجل ،مركب كاجلوهر

الغزاىل وغريه من أهل   على ما ذهباجلوهر باملعىن املذكور كالنفوس اإلنسان اجملردة مثًال 
اطع مل جيعله ا بالبيان من نص قائم أو عقل قلكنه مما مل يكن جترد الروح ثابتً  ،التحقيق

راجع إىل  ﴾َوَال هًُدى﴿ يستفاد من دليل ﴾بَِغريِْ عِْلمٍ ﴿ ىف توصيفه وصفاته ﴾َوِمَن النَّاِس َمن جيَُاِدُل ِيف اهللَِّ ﴿    )1(
َوإِذَا ِقيَل َهلُُم اتَِّبعُوا َما أَنَزَل اهللَُّ َقاُلوا بَْل نـَتَِّبُع َما ﴿: ال تعاىلأنزله هللا، بل بالتقليد، كما ق ﴾َوَال ِكَتاٍب مُِّنريٍ ﴿ الرسول

إىل  ﴾السَِّعريِ  َعَذابِ  ِإَىلٰ  يَْدُعوهُمْ  الشَّْيطَانُ  َكانَ  أََوَلوْ ﴿ وهو منه صريح من التقليد ىف األوصول ﴾َوَجْدنَا عََلْيِه آبَاَءنَا
 12أنوار . ل إليه من التقليدمايؤ 

وإميان املقليد الذى ال دليل معه صحيح، قال أبو حنيفة، وسفيان الثورى، ومالك واألوزاعى، والشافعى، وأمحد،       
صح إميانه، ولكنه عاص برتك االستدالل، بل نقل بعضهم اإلمجاع على ذلك، قال أبو : وعامة الفقهاء، وأهل احلديث

املسائل بالدليل العقلى، ولكنه إذا بىن اعتقاده على قول الرسول بعد  ليس الشرط أن يعرف كل: احلسن، وأبو عبد هللا
معرفة مسائل االعتقاد كحدوث العامل، : معرفته بداللة املعجزة أنه صادق، فهذا القدر كاف لصحة إميانه، وقيل

جيوز التقليد، ووجودى البارى، وما جيب له، وما ميتنع عليه من أدلتها فرض عني على كل مكلف، فيجب النظر، وال 
واملراد بالنظر بدليل إمجاىل، أما النظر بدليل تفصيلى يتمكن معه من . وهذا هو الذى رجحه اإلمام الرازى، واآلمدى

 12على القارى . إذالة الشبهة وإلزام املنكرين وإرشاد املسرتشدين، ففرض كفياة
أنه إن كان حًقا فحق، وإن كان باطًال فوباله  ومن اعتقد وجعل ذلك قالدة ىف عنق الداعى له إليه على معىن      

  12على القارى . عليه، فهذا املقلد ليس مبؤمن بال خالف، ألنه شاك ىف إميانه
والقول حبدوث العامل من أصول العقايد الدينية، حىت قالوا بتكفري من أنكره، فال بد من اخلوض ىف الدليل الذى )     2(

 12مولوى  .قدم إلثبات قدمه ذكر إلثبات قدمه، لئال يدل من
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ا ومل يطلع عليه أحدً  ،بل احلق أن الروح شيء استأثره هللا تعاىل ،ا على حدةاملصنف به قسمً 
 .هللا وكذا قال جنيد بن حممد رمحه ،وال جيوز العبارة عنه بأكثر من موجود ،من خلقه

بالذات متحيز وبطالن  ،اال قطعً ا و نقسام ال كسرً ى ال يقبل االواملراد باجلوهر العني الذ       
وال  ،اإىل سائر اجلهات قطعً   يعىن ضرورة أن ما منه إىل جهة غري ما منهال يتجزى أصًال 

 .ومل يتخرج بإثباته أحد من العلماء ،يتوقف شيء من عقائد الدين على ثبوته
ا ال يتجزى أو سواء كان جزءً  )وحيدث ىف األجسام واجلواهر ،والعرض ما ال يقوم بذاته(      
والسكون واالجتماع  )1(من احلركة) واألكوانكاأللوان (التجزى  ابياعا عن الوضع و ا جمردً جوهرً 

وكل من  ،وتفصيل الربهان أن العامل أجسام وجواهر وأعراض) والطعوم والروايح(واالفرتاق 
وهذا  ،)3(واالجتماع واالفرتاق )2(من احلركة والسكون األجسام واجلواهر ال خيلوا عن األعراض

ا ال ا أو جوهرً فإن من عقل جسمً  ،فال حيتاج فيه إىل تأمل وافتكار ،بدهة واالضطراربال مدرك
 .ان ملنت اجلهل راكبً ا كا وال خارجً ا وال داخًال ال مفرتقً ا و ا وال جمتمعً ا وال متحركً ساكنً 

 ،ويدل على ذلك تعاقبها ووجود البعض منها بعد البعض ،وهذه األعراض حادثة       
 ،ن ساكن إال والعقل قاض جبواز حركتهفما م ،ىف أكثر األجسام ومامل يشاهد وذلك مشاهد

والسابق  ،فالطارى منها حادث لطريانه ،وما من مفرتق إال واحلكم جازم جبواز اجتماعه
وبيانه أنه لو انعدم لكان الخيلوا إما أن ينعدم  ،حادث إذ لو ثبت قدمه الستحال عدمه

أن ينعدم شيء يتصور دوامه بنفسه جلاز أن يوجد شيء  ولو جاز ،بنفسه ومبعدم يضاده
فكذا حيتاج طريان العدم إىل  ،الوجود إىل سبب فكما حيتاج طريان ،يتصور انعدامه بنفسه

 ،ا ملا تصور الوجود معهألن ذلك املعدم لو كان قدميً  ،وباطل أن ينعدم مبعدم يضاده ،سبب
إذ ليس  ،ا كان حماالً لضد املعدم حادثً وإن كان ا ؟فكيف كان وجوده ىف العدم ومعه ضده

للقدمي حىت يقطع وجوده بأوىل من اْلَقِدمي ِيف مضادته للحادث َحىتَّ احلادث ىف مضادته 

 تفتازاىن . احلركة كونان ىف آنني ىف مكانني، والسكون كونان ىف آنني ىف مكان واحد    )1(
 .أعم من أن يكونا ىف الكم أو الكيف أو األين      )2(
 .يعمان االمجاع واالفرتاق ىف املكان أو الوصف   )3(
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وما ال خيلوا عن احلوادث  ،بل الّدفع َأْهون من اْلقطع َواْلَقِدمي أقوى من اْحلَاِدث ،يْدفع وجوده
قبل كل حادث حوادث ال أول هلا ومامل وبيانه أنه لو مل يكن كذلك لكان  ،فهو حادث

وانقضاء ما  ،ضر ىف احلالاتلك احلودث جبملتها ال ينتهى النوبة إىل وجود احلادث احل ينقض
 .ال �اية له حمال

وهو أن ما  ،ولعله أحصر وأظهر ،ا آخروخيطر بباىل طريقً  ،هذا يتحقق ما ذكره املصنف      
وأما األول  ،هر احلدوثأما الثاىن فظ ،ال اء أوسوى الذات والصفات إما أن يتصف بالبق

فألن بالبقاء استمرار الوجوه أو الوجود املستمر وأيا ما كان ال يتحقق حالة التأثر وال بد 
على حني البقاء إال بآن  ومجيع أحيان الباقى ال تزيد ،اللممكن منه فال حمالة يكون حادثً 

 .)1(احلطو وهدأ وجوده إىل حد فيسبقه العدم تبفينتهى ا
واملخالف ىف هذا احلكم  ،والنصوص ناطقة به ،وأمجع أهل امللة كلهم على حدوث العامل       

 .فالسفة اليونان إال بعض منهم
الذى ال حيتاج ىف وجوده إىل  الذات الواجب أي) واحملدث للعامل هو هللا تعاىل (       
النظر واالستدالل وعاجزهم  يعل رهملم أن الناس بأمجعهم عاملهم وجاهلهم قادواع ،شيء

وقد تربء منه خليله  ول،ء وإال يلزم األفشيال يتأخر عن  وبقائها ،هاوالينتقض بالصفات النعدام التأثري في    )1(
صلوات هللا عليه وعلى مجيع أنبيائه، وال يهولنك قول قائل بأن الصفات ال حمالة حتتاج إىل الذات، وكل حمتاج متأثر 

ة وال غريية فيها، وليس علينا باإلجياب، ألن التأثر يقتضى التغاير والتعدد، وال تعدد ىف الذات والصفات والعيني غائرة
إال إثبات الذات والصفات، فإنك إن قلت ما هو فقد باين األشياء نفسه وصفاته، وإن قلت كيف فقد احتجب عىن 
الوصف ذاته وأفعاله ال جيتمع صفتان لغريه ىف وقت وال يكون هبا على التضاد فهو باطن ىف ظهوره ظاهر ىف باطنه وهو 

تيب والبعيد قطع بذلك على اخلالق سبيل التشبه التدركه العيون ال تتغري صفاته وال تتبدل أمسائه األول واآلخر وهو الرت 
  12ح. مل يزل وال يزال كذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصري فياله حرية ال له حظ من أحد وال ألحد منه حظ

ن مفتقر إىل مؤثر، وكل مفتقر حمدث، ألن واستدل عليه بعض األكابر بأن كل ماسوى الواجب ممكن، وكل ممك      
تأثري املؤثر فيه باإلجياد ال جيوز أن يكون حال البقاء الستحالة إجياد املوجود فبقى إما أن يكون حال احلدوث أو حال 
ر العدم، وعلى التقديرين يلزم حدوث األثر، وال ينتقض بالصفات لعدم التأثر فها إذ التأثر يقتضى املغايرة بني املؤث

 12ح . واملتأثر والتغايرا فيها
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عن  ىتيستغ إله فاطر السموات واألرض فال حمالة )1(التفكر واالستبصار جازمون بوجود عن
: إبراهيم[ ﴾قَاَلْت ُرُسلُُهْم َأِيف اهللَِّ َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواْألَْرضِ ﴿: البيان ويشهد به القرآن

فإمنا هو ىف آفة معنوية ومرض خفية ىف  ،لواجبوقول بعض املكلمني بنظرية ثبوت ا ،]10
وعدم رؤية األعمى اليناىف بداهة  ،أن سالمة احلس شرط التحقق الرؤية فكما ،عقوهلم

 ،وخفائه على البعض اليناىف بداهة ،المة العقول شرط لتحقق اإلدارككذلك س  ،احلسيات
بأنه لو تعاقب سلسلة اجلائزات  ومع ذلك لوقصد االقتداء بالنظار ميكن التنبيه بطريق االعتبار

فال بد من  ،ادثة، فال حمالة حفالطبيعة الباقية ىف ضمن املتعاقبات متأثرة ،ولو مع عدم النهاية
 .وهو املطلوب ،املتنزه عن التأثر

 وأمجع أهل امللة ،]19: حممد[ فَاْعَلْم أَنَُّه َال إِلََٰه ِإالَّ اهللَُّ ﴾ ﴿ :لقوله تعاىل )الواحد(      
ومعىن  ،اوأهل احلق على توحيد احلق أيضً  ،طبة على توحيد املعبود والواجباوالفلسفة ق

وليس املراد من الوحدة الوحدة العددية الىت يرتكب  ،وحدته تعاىل عدم شركة الغري له تعاىل
وكذا الوجوب عندنا من الصفات السلبية إذ معناه سلب االحتياج إىل الغري ىف  ،منها االعداد

فاهلل تعاىل متعال  ،وأما الوجوب مبعىن اقتضاء الذات للوجود وهو كيفية نسبة الوجود ،دالوجو 
 .)2(عنه

قال بعض احملققني مراتب املوجودات ىف املوجودية ثالث ال مزيد عليها أدناها املوجود بالغري الذى يوجده غريه،    )1(
فهذا املوجود له ذات ووجود يغاير ذاته وموجد يغايرمها، وهذه حالة املاهيات املمكنة، وأوسطها املوجود بالذات لوجود 

الذى يقتضى ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه، فهذا املوجود له ذات ووجود يغاير : ، أىغريه
، وهذه حال واجب الوجود على مذهب مجهور املبدتعني وأعالها املوجود بالذات، ]ذي مسكة[والخيفى علىذاته، 

أن ال مرتبة أعلى ىف املوجودية من هذه املرتبة الثالثة  فهذا املوجود ليس له وجود يغاير ذاته، والخيفى على ذى مسكة
 .    منه ره. الىت هى حال الواجب عن مجاعة ذوى بصائر ثاقبة وأنظار صائبة

 .أبو املعني. وجيوز أن يقول إن هللا تعاىل موجود ألن املوجود مبعىن مل يزل      
لوجوده، وعند الفالسفة وطائفة من حمققي املتكلمني   ووجوب الوجود عند املكلمني أن تكون الذات علة تامة      

  12مال جالل من عينه . كونه عني وجوده، ومعىن ذلك أن يكون وجوًدا قائًما بذاته غري منتزع عن غريه
 االقسام الثالثة الواجب واملمكن واملمتنع قسمة حقيقة إىل قسمة الذات: فاهلل تعاىل متعال عنه، فإن قيل: قوله    )1(
فخرج منها ألن الذات إما أن يقتضى الوجود أو العدم أو هذا وال ذاك، وذات البارى تعاىل لو مل يكن من  ،ذاتلل
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وبرهان التوحيد ىف طريق التفكر والتدبر لو تعدد الواجب بل اخلالق ىف الوجود لزم      
اجتماع النقيضني أو عجز الواجب أو تعطيله أو توارد الفاعلني املستقلني أو الثلثة على 

فعلى األول إما أن يتحقق مراد كل  ،يتمانعا أو الأن الواجبني إما أن  وتفصيله ،عول واحدمف
هما فيه ، فيعجز اآلخر أو اليتحقق شيء من مراديفيجتمع النقيضان أو مراد أحدمها ،منهما

وعلى الثاىن إما أن يؤثرا باإلجتماع أو االستقالل أو  ،تقع النقيضان ويعجز كل من الواجبني
وعلى األول بتوارد الثلث أن قدر كل منهما على  ،فيتعطل اآلخر ،أحدمها فقط يؤثر

يتوارد فاعلني مستقلني على مفعول وعلى الثاىن  ،االستقالل وإال فيعجز الواجبان أو أحدمها
ىف  قال ،]22: األنبياء[ لَْو َكاَن فِيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ اهللَُّ لََفَسَدتَا﴾ ﴿ :واحد بالشخص قال تعاىل

فإ�ا إن توافقت يف املراد تطاردت عليه  ،ملا يكون بينهما من اإلختالف والتمانع :األنوار
واملالزمة كما نرى قطعية الريب فيها من رب  .انتهى ر وإن ختالفت فيه تعاوقت عنه،القد

 .يكفر القائل بظنية املالزمة :قالوا ،العاملني
فإنه لو مل يكن واجب لكان جائز  ،جب لذاتهقالوا كل ما هو قدمي فهو وا )القدمي(      

إذ ليس املراد باحملدث إال ما يتعلق وجوده  ،العدم فيحتاج ىف وجوده إىل مؤثر فيكون حمدثا
 .)1(بإجياد شيء آخر

القسم األول على ما ذكرت لوجب أن يكون من القسمني األخرين إلمتناع اخللو تعاىل عن ذلك علوًا كبريًا، قلنا هذا 
 فيما له ذات مغايرة لوجوده، وذات البارى تعاىل ليس يغاير قسمة للذات بالقياس إىل الوجود والعدم وال يتصور إال

وجوده، فهو خارج عن القسم، فإن قيل احلكماء قد قسموا املوجود إىل ما يقتضى ذاته وجوده، وهو الواجب، وإىل ما 
يكون من ال يقتضى ذاته وجوده وال عدمه، وهو املمكن، وإذا مل يكن ذات البارى تعاىل من القسم األول، فأي شيء 

هذا القسم، قلنا هذا القسم للموجود حبسب احتمال العقلى وعلى ماهو القسم أعين ما يكون ذاته مقتضيا بوجوده 
 ره . لوجود أو إىل أن كان حمتمال عند العقل ىف بادى الرأي منه

حتياج الواجب ممكنا، وبني بعض احملققني عدم زيادة وجود الواجب مبا حاصله أنه لوكان وجود الواجب زائًدا ال   )1(
 منه. تعاىل ىف موجودية إىل غريه، وهو وجوده فيكون الواجب ممكنا

وما ثتب قدمه استحال عدمه، فيلزم كونه أزليًا أبديًا فهو قدمي ال أول لوجوده وباق ال آخر لشهوده، فريجع معىن      
حقه سبحانه نفى عدم الحق ىف األبد كما أن  القدم والبقاء ىف حقه تعاىل إىل الصفات السلبية، ألن معىن البقاء ىف
  12على القارى . القدم عبارة عن نفى عدم سابق ىف األزل فريجع معنامها إىل نفى العدم
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علماء  تعاىلالقدمي فليس من األمساء احلسىن وإن أطلقه عليه  وأما :قال بعض الفضالء      
 .الِفخام وكذا بعض من اخللف ،السلف الكرام الكالم مع أنه أنكره كثري ىف

إذا علم العبد أن هللا تعاىل حي توكل على احلى الذى الميوت وال يعتمد على   )احلي(      
 .خملوق احتمل زواله وقت حاجة إليه

ر ا فإن القادحمال أن يوصف بالقدرة املطلقة غري هللا تعاىل وإن أطلق عليه لفظً  )رالقاد(      
فإمنا يقدر بإقداره على بعض األشياء فحقيق به أن ال يقال  ،يع املمكنات وما عداهعلى مج

 .)1(قصد التقييدا أو على أنه قادر إال مقيدً 
احمليط علمه جبميع األشياء ظاهرها وباطنها كلياهتا وجزئياهتا فهو تعاىل يعلم  )العليم(      

وما أحسن ماقيل من  ،كون ومايستحيلويعلم ماكان ومايكون وماالي ،ذاته وصفاته وأمسائه
وىف  ،واستغفر عن خطيئة ،وشكر على عطية ،عرف أنه تعاىل عليم حبالته صرب على بلية

أراكم فلم جعلتموىن  وإن علمتم إين ،بعض الكتب إن مل تعلموا إىن أراكم فاخللل ىف إميانكم
 . أهون الناظرين إليكم

قال نعم بن محاد  )2(وال ميكن الوقوف على حقيقتها اآللتني املعروفني )السميع البصري(      
ومن أنكر ما وصف هللا به  ،من شبه هللا بشيء من خلقه فقد كفر :املراعى شيخ البخارى

هذا تصريح منهم بأن الصفات العدمية ال يتعلق بإجياد شيء كما هو احلق إذ اإلجياد ال يتصور إال بني املتغايرين     )1(
احملقق الغزاىل أن افتقار الصفات إىل الذات مبعىن اختصاصها به ال إ�ا صادرة منه باإلجياب أو وال تغاير مثة كما صرح 

 12ح منه . االحتيار فتنبه
على . ال يوصف هللا تعاىل بالقدرة على الظلم ألن احملال ال يدخل حتت القدرة عند املعتزلة ال يقدر وال يفعل      
 12القارى

 
وهو صفتان زائدتان عندنا كسائر الصفات آه قيل األوىل أن يقال ملا أورده الشرع هبما وآمنا  للدالئل السمعية     )2(

 12�اية شرح بداية . بذلك وعرفنا أ�ما ال يكونان باآللتني املعروفتني ، واعرتفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما
. أمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده يكفرومن وصف هللا تعاىل مبا اليليق به أو سخر باسم من أمسائه أو ب      

 12على القارى 

                                                 



صفة هللا لذاته مل يزل، وإنه ال يشبه كالم املخلوقني بوجه من الوجوه، وليست له مائية؛ كما أن ذاته : كالم هللا      
ه ذات ورا أما انکه گفت صفات ورا ماهيت نيست چنانکقاىل ىف شرحه  ".ليست هلا مائية إال من جهة اإلثبات 

ماهيت نيست از هبر آن گفت تا از ذات بر صفات دليل کنند چون ذات باماهيت باشد صفات نيز با ماهيت باشد 
چنانک ذات مارا ماهيت است صفات مارا ماهيت است باز چون ذات ورا ماهيت نيست صفات ورا ماهيت نيست 

ذات اين معنی درست شد بصفات نيز ب] نيست[وماهيت جنس باشد پس جون خدای تعالی يکيست ورا ثانی 
اال من جه االثبات مگر  درست شد از هبر آنکه مهچنانکه ذات ورا شبه نيست صفات ورا نيز شبه نيست وباز گفت

که چون هست نباشد   رايز  ستيمقدار بد ن نياز  هست ميهست گو  یخدا نديمارا گو چون  یعني یهست یاز رو 
 زيکه هرگ  ميست بر قداگردد اکنون هست   ستين یوقت روا یستيبرحمدث نحمال باشد  یستين ميباشد وبر قد ستين
سوال  ميماهو گو  نديگو   نيمقدار جواب درست ستاگر پس از  نيروا نبود ونباشد حمال باشد که هست نباشد ا یستين

 تيفيسوال هم خطاست که ک نيا ميگو   ؟هو فيک  نديواگر گو  ستيوآجنا جنس ن ديجنس جو  تيخطاست که ماه
عدد  تيسوال هم خطاست از هبر آنکه کم نيا ميکم هو گو   نديواگر گو  ستيتقاضا کند ومر اورا عز وجل مثل ن مثل
مکان تقاضا کند  نيسوال هم خطاست از هبر آنکه ا نيا ميهو گو  نيا نديرا عدد نباشد واگر گو  یکيکند و   اضاتق

وقت تقاضا کند  یم خطاست از هبر آنکه متسوال ه نيا ميهو گو  یمت نديواگر گو  ستيومر اورا عز وجل مکان ن
بدان از هبر آنکه  نيصفات مهچن رد یاصل اندر ذات دانست نيوچون ا ستيرا عز وجل وقت وزمان ن یوخدا

 12رح . صفات نباشد مگر اندر خود ذات
اورا  واما آنکه گفت صفات اورا ماهيت نيست چنانکه ذات: در يک نسخه طبع هندی عبارت اين گونه است      

ماهيت نيست از هبرآن گفت تا از ذات برصفات دليل کنند چون ذات با ماهيت باشد صفات نيز با ماهيت باشد 
چنانکه ذات مارا ماهيت ست صفات مارا ماهيت ست باز چون ذات اورا ماهيت نيست صفات اورا ماهيت نيست 

له انواع را جنس گويند تا سوال درست آيد از وماهيت جنس باشد وجنس جامع انواع بسيار بايد تا مجله گردد باز مج
قائلی که گويد ما هو تا جواب دهی که جسم او جوهر او عرض او حيوان او مجاد پس چون خدای تعالد يکيست 

وسوال ماهيت خود بروی حمال ست وچون بذات اين معنی  –وضد وند نه  –ومثل وکفو نه  -اورا ثانی وتشبيه نه 
ست شد از هبر آنکه ذات اورا شبه نيست صفات اورا نيز شبه نيست وباز گفت اال من درست شد بصفات نيز در 

جه االثبات مگر از روی هستی يعنی مارا گويند خدای هست گومي هست چون گويند ويرا صفت هست کومي هست 
ی روا ست که ازين مقدار بد نيست زيرا که چون هست نباشد نيست باشد وبر قدمي نيستی حمال باشد وبرحمدث نيست

وقتی نيست گردد اکنون هست ست بر قدمي که هرگيز نيستی روا نبود ونباشد حمال باشد که هست نباشد اين مقدار 
جواب درست ست اگر پس ازين گويند ماهو گومي سوال خطاست که ماهيت جنس جويد وآجنا جنس نيست مثل 

سوال هم خطاست که کيفيت مثل تقاضا کند ومر اورا تقاضا کند ومر اورا مثل نيست واگر گويند کيف هو گومي اين 
عز وجل مثل نيست واگر گويند کم هو گومي اين سوال هم خطاست از هبر آنکه کميت عدد تقاضا کند ويکی را 
عدد نباشد واگر گويند اين هو گومي اين سوال هم خطاست از هبر آنکه اين مکان تقاضا کند ومر اورا عز وجل مکان 
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قال بعض العلماء من وصف هللا فشبه صفاته بصفا أحد خلق هللا فهو كافر  ،نفسه فقد كفر
قيب جبميع أحوالك من أقوالك وأفعالك بصري ناظر إليك ر  وإذا علمت أنه مسيع ،باهلل العظيم

ا أن تكتفى بسمعه وبصره تعاىل عن انتقامك ومن اآلداب أيضً  ،فاحذر إن يراك حيث �اك
 .وانتصارك لنفسك

مسمى بكل ما  ،واحلاصل أنه تعاىل موصوف بكل ما وصف به نفسه )الشائى املريد(      
 ،ال يشبه شيئا من خلقه ،ذى أرسلكتابه الذى أنزل وعلى لسان نبيه ال مسى به نفسه ىف

فإن مراد املعتزلة  ،وليس املراد من نفى التشبه نفى الصفات ،واليشبهه شيء من خلقه
بل  ،والرافضية أل�م يسمعون كل من أثبت شيئا من الصفات أو قال برؤية الذات مشبها

له بوجه من الوجوه وأفعا أمسائه] و[ املراد أنه سبحانه تعاىل الشبه املخلوق ىف نفسه وصفاته
فقال إن تعلم أن ما خطر ببالك أو تومهته ىف خيالك  ،سئل على رضى هللا عنه عن التوحيد

ىل مريد خمتار رضى هللا اتع هوإذا علم العبد أن ،أو تصورته ىف حال من أحوالك فاهلل وراء ذلك
وغري ذلك من  ب ربا غريه وماجاء من إطالق احلي والعليمبقضائه وصرب على بالئه ومل يطال

 .تعاىل فهو اشرتاك لفظى فقطاملذكورات على غريه 
إذ قد ثبت أن كال من املذكورات حادث وماثبت  )وال جوهر ،وال جسم ،رضليس بع(      

 .وجوبه امتنع حدوثه
تعاىل ليس جبسم  هوقد ثبت أن ،الصورة هيئة أحاطة احلد أو احلدود باجلسم )مصوروال(      

 .حمالال يتصرف ببعد ومقدار ال أن غري متناهى البعد واالمتداد فإن ذلك  :أى )وال حمدود(
ال يكون موصوف بعدد ال بالذات وال بالعرض المتناع قيام احلوادث  :أي )وال معدود(      

 .بذاته وصفاته تعاىل

يند متی هو گومي اين سوال هم خطاست از هبر آنکه متی وقت تقاضا کند وخدای را عز وجل وقت نيست واگر گو 
وزمان نيست وچون اين اصل اندر ذات دانستی در صفات مهچنني بدان از هبر آنکه صفات نباشد مگر اندر خود 

 .از اداره. ذات
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 ،إذ التبعض والتجزى من خواص األبعاد واإلعداد كالنهاية )وال متبعض وال متجز(      
ال يسأل عنه تعاىل مبا هو إذ هو لطلب  :أي )1(يةئناه وال يوصف باملاقال وال متَ  ولذلك

 ،تعريف احلقيقة وميتنع تعريف الشيء بنفسه وال ميكن التعريف بالداخل الستحالة الرتكيب

ما هو معنها من أي جنس هو، وكل : اجملانسة، فقولناو ىف اعتماد العقايد وال يوصف باملائية؛ أل�ا عبارة عن     )1(
إن هلل تعاىل ماهية : ومن َرَوى عن أىب حنيفة رمحه هللا. جنس شبيه بذى جنسه، فكان القول باملائية قوًال بالتشبيه] ذي[

 .ال يعرفها إال هو، فقد افرتى عليه
. مبذهبه مل ينسب هذا القول إليه، ونفى القول باملائية والشيخ أبو منصور املاتريدى رمحه هللا مع كونه أعرف الناس      
  12ح  

وهللا تعال مما مل يكن مكانيا كان نسبة إىل مجيع األمكنة على سواء فليس منها بالقياس إليه قريب وبعيد ومتوسط        
ان نسبة إىل مجيع كذلك يكن هو وصفاته زمانية مل يتصف الزمان مقيًسا إليه باملاضى واالستقبال واحلضور، بل ك

األزمنة على سواء فاملوجودات ىف االزل إىل األبد معلومة له كل ىف وقته، وليس ىف علم كان وسيكون، بل هى حاضرة 
  12ح منه . عنده ىف أوقاهتا، وعلمه ثابت مستمر ال يتغري أصًال ال بنفسه وال حبسب تعلقه

ىف الزمان املتقدم،  ا كان حصول القبلية له سبب وقوعهعينه متقدمً إذ لوكان اجلزء املتأخر مما ميكن أن يكون هو ب      
  12ح . وكذلك القول ىف اجلزء املتقدم، فيلزم أن يكون للزمان زمان

وباجلملة لو مل يكن ىف املوجودات شيء يكون متقدًما ومنأخرًا بالذات ال يوجد التقدم والتأخر ىف شيء من       
 12ح . األشياء بالعرض

واعلم أنه جيب عليك التبصر من العلم األعلى اصًال ينفعك ىف مواضع شىت، وهو أن واجب الوجود جبميع       
الصفات وما يصح عليه باإلمكان واجب له بذات، وما يصح عليه باإلمكان واجب له بذات حاصل له بالنقل على 

شأن إىل صفة أو حال أو شأن أصال ونسبة  األزلية واألبدية وليس يتصور له حركة وتغري وانتقال من صفة أو حال أو
إىل كافة جمعوالته ومعلوماته بالتأثر واإلفاضة واحدة أبًدا وال جتدد وال تعاقب ىف جنب الفاعل احلق، بل إمنا التجدد 
 والتسابق والتعاقب ىف جنبية املعلوالت واملتجدد هو نفس املعلوالت ال حال أو شأن لصانعه األول االخر سبحانه وعلى

  12ح . هذا األصل الكرمي أمجاع العلماء الراسخني واحلكماء اإلسالمية والفالسفة املتهوسني
عطف اإلفاضة على التأثر تفسريًا تنبيها علي أن التأثر يطلق معنيني أحدمها أمر اضاىف هو املؤثرية املضايفة       

فيه إذ ميتنع عروض اإلضافة على اجلاعل اجملعول للمتأثرية وال يعرض العلة إال من حيث أن يكون مع املعلول ولنا ن
وابداعه وهذا املعىن يتقدم على ذات اجملعول، وكذلك الصدور يطلق على املعىن اإلضاىف لعارض للعلة واملعلول من حيث 

 ح. يكونان معًا وقد يطلق على كون العلة حبيث يصدر عنها املعلول وهو يتقدم على العلة مث على اإلضافة العارضة
12  

       

                                                 



: الشعراء[ قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمَني ﴾ ﴿: ولذلك الذم فرعون بقوله تعاىل قال تعاىل
وإن أمكن اجلواب  ،فلو جاز التجاسر على طلب املاهية ملا كان الطلب منه ضالًال  ،]23

نـَُهَما إن ﴿: ببيان احلقيقة ملا أجاب موسى عليه السالم بقوله َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
السالم اجلواب والمتناع اتصافه تعاىل باملاهية كرر عليه  ،]24: الشعراء[  ﴾ُكنُتم مُّوقِِننيَ 

فقال ما  ،وفرعون لغاية سفاهته وكمال معاندته مل يبلغ حقيقة اجلواب ،ببيان الصفة واألفعال
 .قال

وقد ثبت حدوثه وتعاليه  ،وهى عرض ال ينتسب وال ينقسم لذاته )واليوصف بالكيفية(      
 .تعاىل عن احلوادث

ذى يساوى أقطاره أقطار املتمكن فيه أو املكان إما البعد اجملرد ال )وال يتمكن ىف مكان(      
 فوقالسطح الباطن من اجلسم احلاوى املماس للسطح الظاهر من اجلسم احملوى وقد بلغت 

جسم مطلق ال ىف مكان ويوجب  أن التحييل الفطرى مينع وجود املكان ىف ظهور آنية إىلأمر 
 حدوث املكان واملتمكنوقد ثبت  ،وجد فيه األجساما يبعدا قائما بنفسه حىت يكون مكانً 

 .والتمكن وتعاىل هللا عن احلوادث
جبوده على العلم  هيقرير التنبوت ،فى املهيةة خظاهر اآلنيالزمان   )وال جيرى عليه زمان(      

فإذا صار موجود كذلك كان ذلك الشيء  ،أن الشيء إذا كان عدمه مع وجود شيء آخر
احلادث ومعه باعتبار اقرتانه مع وجوده وتقدمه ا عليه باعتبار اقرتانه مع عدم هذا متقدمً 

لية والبعدية من أمر يكون عروضهما له لذاته إذ كل بومعيته ليس لذاته فال بد لعروض الق
إىل ما يتصف هبا بالذات  صفة يتصف شيء أو أشياء بالذات فال بد هلا أن يقتضى

تنع لذاته صريورة و مبا ه بعدجزء منه لذاته قبال وجزء آخر منه لذاتويكون  القسمة الستحالة
وهذا هو املعىن بالزمان وجريان الزمان على شيء ال يتصور  ،و البعد منه قبًال القبل منه بعدا، 

بل  ،بدون تعاقب هذه النسب وهللا تعاىل لتعاليه عن تعاقب املتعاقبات ال جيرى عليه زمان
: وقوله تعاىل ،يته وال بباينة عنهاوليست أوليته تعاىل عني أخر  ،ا وأبدً هو األول واآلخر أزًال 

مكنة واملتمكنات بالنسبة هللا نفى التقدر املساىف وجيعل مجيع األي ﴾َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتمْ ﴿
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بل جبميع  ،تعاىل على سبيل واحد وضمري خطاب اجلمع إذ ال خيتص بأبناء عصر خيصوصه
منات بالقياس ، وجيعل مجيع األزمنة املتز ىنينفى التقدر الزماأصحاب العصور املاضية واآلتية 

بل هى معية غري  ،شتبه الهى مكانية وال هى زمانيةإليه سبحانه علي طريق واحد فاملعية امل
بل مجاعة املخلوقات كافة  ،فسبيل هذا احلادث اليومى كاحملصول األول ،متقدرة وغري هالكة

أن قول الفئة املوقظة للفتنة  هذ البيانعلى سبيل واحد بالقياس إىل معية تعاىل فاستبان من 
 :صفات يناقض قوهلم ال جيرى عليه زمانحبدوث صفات األفعال وتعاقب التعلقات لل
ُؤَالِء اْلَقْوِم َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا﴾  ].78: النساء[ ﴿َفَماِل هَٰ

 ﴾اْلَبِصريُ  السَِّميعُ  َوُهوَ  ۖ◌ َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء  ﴿:لقوله تعاىل )1()وال يشبه شيء(      
نفى املماثلة بقوله ليس كمثله على أبلغ الوجوه وال يقال بزيادة الكاف أو  ،]11: الشورى[

ال يشبهه شيئًا من قوله خلقه ألن كل صفة أو اسم أو فعل ثابت له تعاىل يستلزم كون موصوفه ومسماه : قوله    )1(
وفاعله معبودا و واجبًا وكل صفة أو اسم أو فعل ثابت لغريه تعاىل ميتنع أن يكون موصوفه معبوًدا وواجبًا فلو ثبت له 

لغري معبود أو غري معبود وواجًبا وغري واجب ولو ثبت ليغره تعاىل مجيع ما ثبت له تعاىل تعاىل لغريه لزم أن يكون ذلك ا
لزم تعدد املعبود والواجب واملشاركات اللفظية خارجة عن املبحث والذكر باللفظ اليثبت املذكور وصًفا مل يكن له ثابتًا 

 .12قبل الذكر
ليست بواجبة بذاهتا، بل ممكنة وما وقع ىف كالم البعض من أن وحنن نسلم أن الصفة مفتقرة إىل الذات وأ�ا       

واجب الوجود لذاته هو هللا تعاىل وصفاته فليس املراد منه أن صفاته تعاىل واجبة لذاهتا، بل أ�ا واجبة لذاته يعىن غري 
ىل صفاته دون سائر املوجودات مفتقرة إىل غري ذاته، ألن ذاته فاعلة هلا حىت يلزم أن يكون تعاىل موجًبا بالذات بالنسبة إ

 .12هتافت بواسطة 
العقول من احلقيقة فهو مقهور إال من جهة اإلثبات، ولوال أنه تعرف ] حلقته[من : "حطيبقال الق: ىف التعرف      

ة ثابت است که اين ثابت بود پيش أز معرف ةاين اثبات معرفقال ىف شرحه " إليها باأللطاف ملا أدركته من جهة اإلثبات
وی نه مبعرفة وی مثبت کشت بس عقل را مناند مکر چيز يا هر صفتی که حق را هست گويد هست يا هر صفتی که 
حق را نيست کويد نيست هرچه أو گوفت نيست بی گفته أو خود نبود وهرچه أو گفت که هست بی گفته او خود 

د يا نيست را هست گويد کافر بود هست راهست گفت ونيست را نيست گفت او چه کرد اگر هست رانيست گوي
شود وشايد که ازين اثبات معنی آن باشد که پيش ازان به هستی مقراند ذات وصفات حق را دره قدم بيشرت وپسرت 
ننهند ومعنی اين آنست که چون گفت هست پيش ازين نگويد از هبر آنکه از درجه هستد در کذرد کافر شود از هبر 

يا جوهر بيند يا عرض بيند آندر مکان بيند يا در زمان بيند ومتحرک بينند يا ساکن  آنکه مهه هستانرا يا جسم بينند
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الشيء الشيء ىف  وأما إذا ساوى )1(املثل لكن املثل املطلق هو املساوات من مجيع الوجوه
بل  ،املطلق هلل تعاىل بعض األوصاف يقال هو املثل له ومل يتجاسر أحد على إثبات املثل

وجمتمع بينند يا مفرتق وديگر صفات خملوقان مهچنني پس کسی اگر از درجه هستی قدم بيشرت �د از دو بريون نباشد 
يه نيابد سر گردان کرد وگويد من ازين صفات يکی برو جايز دارد کافر شود يا چون اورا به هيج ازين معانی مثل وشب

موجود منييامب مگر برين وصف وچون برو ازين صفات هيج چيز نيست مگر نيست کافر شود وازان جانب در تشبيه 
افتد وازين جانب در تعطيل ومعرفت در ميانه نگاه داشنت خطر معنی اال من جهة االثبات اين باشد واين معنی که 

صفات او مهچنني ببايد تنها علم را بگومي تاديگر صفات برو قياس کنيم وآنست که ياد کردمي در ذات خدای ودر 
مقرند که عامل ست بعلم خود بيشرت رفنت وجهی نيست وباز پس آمدن روا نه ازهبر آنکه مهان عاملان معتقد باشند 

لم مهه عاملان عرض باشد وحق تعالد معتقد نه ومهه علمها اعتقاد الشی علی ما هو به باشد وعلم حق اعتقاد نه وع
وعلم حق عرض نه مهه عاملی راهبر معلومی علم نوبايد وحق تعالد مهه معلومات رابيک علم بداند ومهه عاملان بتعلم 
عامل آيند وحق تعالد عامل بغري تعلم ومهه عاملان بعضی دانند وبعضی ندانند وخدای تعالد مهه داند يعلم ما کان وما 

لم ما مل کن وال يکون ان لو کان کيف کان ويکون وبر مهه عاملان خطا وحهل رواباشد وبر هو کائن وما يکون ويع
ال پس اگر اين بنده ار اثبات د که عامل باشند ووقتی نه واحلق عامل مل يزل وال يز حق روا نباشد ومهه عاملان وقتد شاي

دد وچون جبويد بيشرت راه نيابد وسر گردان  علم ذره بيشرت رود تا در علم حق صفت علم خملوقان اعتقاد کند کافر گر 
گردد وگويد چون علم منييامب مگر باين صفت واين صفت برو روانيست مگر اورا صفت علم نيست کافر شود چون 

 .12بيشرت رود مشبه گردد واگر ار پس باز آيد معطل گردد وبر حد اثبات بايستد وجننبد 
ها من موصوفها، ألن املثالن مها املوجودان املشرتكان ىف مجيع الصفات الوجوه الىت ال يصح توهم ارتفاع: أي   (1)

النفسية الىت ال يصح توهم ارتفاعها من موصوفها، وقد يقال املثالن مها املوجودان اللذان يشارك كل منهما اآلخر فيما 
ن كل وجه، فال متايزا وال اثنينية جيب له، وميكن وميتنع، مث من الناس من ينفى التماثل أصًال، ألن الشيئني إن اشرتكا م

فضًال عن التماثل، وإن اختلفا من وجه من الوجوه، فال متاثل، واجلواب منع الشرطية الثانية، إذ قد خيتلفا من بغري 
 )منه ره. (الصفة النفسية مع االشرتاك ىف مجيع صفات النفس

لوكان له : ء ال نعرفها تفصيًال خالفا للمعتزلة، قالواوجيوز أن يكون هلل تعاىل صفات وأمسا: وىف اعتماد العقايد      
صفات ال نعرفها ملا حتققت معرفتها لذاته، ألن حقيقته املعرفة أن يتبني له الشيء كما هو إمنا يصح ذلك أن عرفناه 

ىف   وسائلك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته: (جبميع صفاته، ولنا قوله عليه السالم ىف دعائه املعروف
، وألن صفات اجلالل ونعوت الكمال أعظم )كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به ىف علم الغيب عندك

من أن حييطها علم البشر، وال يقال صفاته حمل ذاته أو ذاته حمل لصفاته، ألن احللول هو السكون واحملل املسكن 
رة له، ألن هذه األلفاظ مستعمل ىف املغايرات وال تغاير ههنا والصفة ال توصف بالسكون أو صفاته تعاىل أو فيه أو جماو 
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 ،ل اآلية تنزيه حمضفأوّ  ،فنفى هللا تعاىل ذلك ،املشبهة إمنا شبهوه بغريه ىف بعض األوصاف
ِميُع اْلَبِصريُ ﴿: وقوله تعاىل ع والبصر ، إذ ثبوت السممتمم ومكمل لذلك النتنزيه ﴾َوُهَو السَّ

وإمنا االشرتاك ىف  ،سمع والبصرنفى هللا سبحانه عنهم ال ،للخلق أوهم املماثلة ولو ىف اجلملة
 تشركون به أو فال جتعلوا له مثًال : أي ﴿َفَال َتْضرِبُوا هلِلَِّ اْألَْمثَاَل﴾: وقوله تعاىل ،اللفظ فقط

وباجلملة أن العقول مقصورة ىف إدراك  ،فإن ضرب املثل تشبيه حال حبال ،تقيسون عليه
 .الذات والصفات إال من جهة اإلثبات

وليس معىن نفى التشبيه  ،ا ىف خلقه ال ىف ذاته وال ىف صفاته وأمسائه وأفعالهشيئً  واليشبه      
 .بل نفى تشبيه الصفات ،نفى الصفات

إثبات الوجه واليد عندنا حق لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه وال  :قال فخر اإلسالم      
فإ�م ردوا  ،ذا الوجهوإمنا ضلت املعتزلة عن ه ،جيوز إبطال األصل بالعجز عن درك الوصف
  .فصاروا معطلة ،األصول جلهلهم بالصفات على وجه املعقول

وهو  ،وتوقفوا فيما هو املتشابه ،وأهل السنة واجلماعة أثبتوا ما هو األصل املعلوم بالنص      
 :وصف هللا تعاىل به الراسخني ىف العلم فقال اومل جيوز االشتغال بطلب ذلك كم ،الوصف

ْن ِعنِد َربِّنَا  ﴿يـَُقوُلونَ   .انتهى] 7: آل عمران[ ﴾اْألَْلَبابِ  أُولُو ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما ۗ◌ آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ

واستعمل فيه يستدعى الظرفية وهللا تعاىل ليس بظرف لصفاته قائمة بذاته واالشعرى مل يرض هبذه العبارة، وقال أن 
 12. علمه موجود بذاته

العقل عاجز والعاجز ال : ا بال العقل؟ قالفم: قال. هللا: سأل رجل من النوري رمحه هللا ما الدليل على هللا؟ قال      
پس کار عقل : سائل گفت ،خدای: پرسيد که دليل برخدا چيست؟ گفتيدل إال على عاجز مثله، مردى نورى را 

 12کنز امللوک   .مگر بعاجزی مهچون خوشنت ،وعاجز راه ننمايد ،عقل عاجز است: چست؟ گفت
، پس نگفت لو ال )لو ال هللا ملا اهتدينا: (وسلم روز خندق گفت وخرب معروفست که پيغمرب صلی هللا عليه      

  12كنز امللوك. العقل او الدليل ما اهتدينا
 : وشيخ عطار ميفرمايد رباعى      

 داختمشکساختمش        در معرفت خداي ب حقرهرب معمى عقلي كه 
 بشناختم اينقدر كه نشناختمش         ين عقل ضعيف ر د تا ايستب ریم
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وأخرى أن  ،ومن تشبيه الصفات يلزم تشبيه الذات ىف الصفات فال يستقيم تنزيه الذات      
 ،اوإن كان نقصً  ،ل سلبه عن الذاتي يستحمايسلب عن الذات ىف التنزيهات إن كان كماًال 

فحق ما قيل إن كان ماخطر ببالك فاهلل سوى  ،فيجب تنزيه الصفات عنه كتنزيه الذات
املشبه ما عبد هللا قط؛ ألنه يعبد ما تصوره ىف ومهه، وهللا تعاىل : وما أحسن ما قيل ،ذلك

 .منزه عن ذلك
وأرشد إىل االستدالل  ،يٌم﴾﴿َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِ : لقوله تعاىل ،)وال خيرج عن علمه(      

ألنه  ،]14: امللك[ ﴿َأَال يـَْعَلُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبُري﴾: باخللق على العلم بقوله
 .زين بالرتتيب على علم الصانع بكيفية الرتتيبوالصنع امل ،للطيفاالريب ىف داللة اخللق 

 والعامل حمكم ىف صنعته ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾﴿َوُهَو عََلى  : لقوله تعاىل ،)وقدرته شيء(      
ه صدر من ميت ال مث توهم أن ،اج حسن النسج والتأليفا من ديبومن رأى ثوبً  ،مرتب

ا ىف سلك أهل الغباوة إنسان ال قدرة له كان منخلعا عن غريزة العقل منخرطً  استطاعة له  أو
 .واجلهل
: ، وقوله﴾ذو القوة﴿: ، وقوله﴾لساعةعنده علم ا﴿: لقوله تعاىل )1()وله صفات(      

 .﴾وهو اخلالق العليم﴿: ، وقوله﴾فعال ملا يريد﴿: ، وقوله﴾وهو السميع البصري﴿

وله صفات، فإن قيل أنه مل يرد ىف الشرع أن هلل تعاىل صفات، بل أن هلل تعاىل علم وقدرة ومسع وبصر، : قوله    )1(
فكيف يصح أن يقال أن له صفة ىف الفتوحات، فإن كنت ممن حتفظ األدب مع هللا فال تقولن أن هلل صفات، بل أن هلل 

معناه مأخوذ من الكتاب والسنة،  فثبوتالعلم أو القدرة واإلرادة مثله  أمساء، قلت ليس املراد من الصفة إال ما يراد من
بل أخبار اآلحاد، بل تقليد الفقيه ملن يقلد ىف  ،الظينوأما إطالق هذا اللفظ فهو من األعمال، فيكفى فيه اإلمجاع 

معناه عدم سبق العدم، وأما  أعماله، وكذلك لفظ الواجب إذ معناه االستعناء ىف الكتاب وهللا هو الغين، وكذلك القدمي
إطالق اللفظ فهو من األعمال يصح التمسك فيه مبا يصح التمسك ىف العمل كما صرح به القونوى ىف شرحه للتعرف 

 .منه ره. ىف مباحث الصفات املتشاهبة
بارى تعاىل  من قال حبدوث صفة من صفات هللا تعاىل فهو كافر، وفيها سئل عن قوم ذات: قال ىف التاتار خانية      

بأن هللا تعاىل عامل بذاته، وال : كافر شوند ىب شك، وفيها سئل عمن قال: حمل حوادث ميكويند، ما حكمهم؟ قال
حيكم، أل�م ينفون : يقول له العلم قادر بذاته، وال يقول له القدرة وهم املعتزلة، هل حيكم بكفر هم أم ال؟ قال

 12حممدية  طريقة. الصفات، ومن نفى الصفات فهو كافر
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وليس خبفى على من معه أدىن مسكة من عقل  ،وأمثال ذلك كثرية ىف القرآن احلكيم      
 تعاىل ىف وأدار نظره على عجايب خلق هللا ،إذا تأمل بأدىن فكرة ىف آيات األنفس واآلفاق

ىن عن ن هذا األمر العجيب الغريب اليستغاألرض والسماوات وبدايع فطرة احليوان والنباة أ
 .رفاعل يعلم وصانع يقد

 ا وبصريا ومريًداوكيف ال يكون مسيعً  ،وقدرته ثبت بالضرورة حياته هومن ثبت علم      
مال ال حمالة، فكيف يكون ومتكلًما وعظيًما وجليال؟ والسمع والبصر وكل من املذكورات ك

املخلوق أكمل من اخلالق واملصنوع أشرف من الصانع؟ وكيف يستقيم حجة إبراهيم عليه 
تعبد ما ال يسمع وال يبصر مل  :فقال له ؟ا وغيً السالم على أبيه إذا كان يعبد األصنام جهًال 

اللته ضحت حجته داحضة ودألوإن انقلب عليه ذلك ىف معبوده  ،وال يغىن عنك شيئًا
نَاَها إِبْـَراِهيَم َعَلٰى قـَْوِمِه ﴾ ﴿: ساقطة ومل يصدق قوله تعاىل ْلَك ُحجَّتُـنَا آتـَيـْ  .]83: األنعام[ َوِت

 فلم اليعقل كونه بصًريا ،وعاملا بال قلب ودماغ ، بال جارحةكونه تعاىل فاعًال   وملا عقل      
 .ومتكلًما بال لسان ،ومسيًعا بال آذان ،بال حدقة

بالفارسية بدانسنت وقدرته أو يعرب  مجيع بشنيدن وكذلك يعرب عنه  - ،لما ثبت علمهف      
بدانسنت، وقدرته يعرب عنه : يعرب عنه بالفارسية[  -، عنه بتوانسنت ومسعه ويعرب عنه بشنيدن

ات يع صفاته ثبت بالفطرة أن هذه الصفكذلك مجو ، ]بتوانسنت، ومسعه ويعرب عنه بشنيدن
وإال لتوقف ىف  )1(إضافة، وال يسوع كون هذه املعاىن إضافة أو صفة ذاتليست بنفس ذاته 

أو صفات ذات إضافة، اإلضافة الىت أثبتها الفئة املتكلمة ومسوها تعلًقا ال بد أن يوكن أمًرا ثابًتا ىف اخلارج، : قوله    )1(
وإال مل يكن الصفة ىف نفسها متعلقة، بل غاية ما ىف الباب أن االنسان فرضها متعلقة كما ميكنه أن يفرض األبيض 

ثله، وهذا الدليل يبطل كثريًا من كالمهم ككون األعذار واملقادر وغريها من اإلضافات أسود وليس كال منا ىف م
اعتباريات عندهم، فإذا ال بد له من سبب، فأما أن يكون لذلك السبب تعلق فيلزم البتة أو اليكون كذلك مع أن له 

رة والعلم يتوقف بثبوته على ثبوت املتعلق تأثريا فيه، وإذا عقل ذلك، فليعقل مثله ىف العلم والقدرة، وأيًضا تعلق القد
لكونه نسبة ووجوده املتعلق موقوف على تعلقه به، فيلزم الدور، واألصل ىف نفيها أن هللا تعلى ورسوله أخرب بالصفات، 

 12ح . ومل خيرب بالتعلقات واإلضافات، فوجب االنتهاء إىل ما أخرب هللا ورسوله به
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قصان أو ال، فيلزم حدوث الصفات والن ،والطرف املغاير للذات حادث ،حتققها على الطرف
الصمدية  هاراظو ،بل هذه الصفات ال يعقل إال من جهة ثبوهتا ،امث الكمال مبا حدث ثانيً 

 .وبيان لتنزيهها عن الكميات والكيفيات ،لصفاتإياس عن مطالعة الذات وإدراك ا
ومعىن قيام الصفات بالذات  )تهقائمة بذا(المتناع قيام احلوادث بذاته ) ليةأز (      

بل نقول  ،وال نقول صفاته قائمة بذاته :وىف الفتاوى ،تصاصها به وعدم شركة الغري فيهااخ
 ومهك معىن أمر يناسب قيام الصفات ولئن قالوا بالقيام فال يسبقن إىل ،أنه موصوف بصفاته
د ما بني ذاته عببني صفات هللا وصفات اخللق من الفإن  ،هيهات و ،االمكانية مبوصوفاهتا

 .وذواهتم
وكذلك كل  ،أي الصفات ليست عني الذات وال غري الذات) وهى ال هو وال غريه(      

 وكذلك ،رته وال غري قدرتهعلمه قد فليس ،صفات بالقياس إىل صفة ليست عينها وال غريها
ما نان كما أن االثنان مها الغريان أوالغريان مها االث ،مجيع صفات السمع والبصر والوجه واليد

واملمكن مبا هو ممكن ال  ،فألن التعدد يستلزم االمكانوأما الثانية  ،األوىل فتستغىن عن البيان
ن ، فال حمالة أو معىن الغرييةوإمكان االنفكاك ه ،عن واجب أو ممكن يأىب عن االنفاكاك

وال غريه، أن الصفات ليست عني الذات، ألن العنينية عبارة عن احتاد مفهوم مبفهوم وهى ال هو : وحاصل قوهلم       
والغريية عبارة عن اتصاف مفهوم ىف التعني اخلارجى والوحدة العرض، ومها من صفات املخلوقني ومسات احملدثني، 

مكنات وآثار مبدء ، وذلك أيًضا من خواص املبتشخص خارجى ووحدة غرضه خمالفني لتشخص مفهوم آخر ووحدته
اجلائرات، وهللا تعاىل تنزهه عن مسات احلدوث وصفات اإلمكان يتنزه عن عينية صفاته وغرييتها، وكذلك كل صفة 
بالنسبة إىل صفة، ومن عقل ذاتًا ال داخًال وال خارًجا وال جمتمًعا وال مفرتًقا، فليعقل ذاتًا متصًفا بصفات ليست بواحدة 

ني وال ثلثة، بل خارجة عن االتصف جبنس العدد وختصص الغريين ما جيوز انفكاكهما ىف نفس بالوحدة العددية وال اثن
، بأن احملل تعدد ذوات قدمية ال ذات وصفات من خمرتعات بعض األشاعرةاألمر، واجلواب عن استشكال تعدد القدماء 

اد وارتفاع النقيضني، إذ ال تناقض ىف ومعلوم عند كل عاقل أن شر األمور مبدعاهتا وال يلزم من ارتفاع مراتب األعد
مراتب األعداد والتضاد اليستلزم التناقض، وقول القائل أن املفهوم من شيء إن كان هو املفهوم من آخر فعني إال فغري، 
أقول إن أراد أنه غري حبسب املفهوم، فمسلم، ولكن الكالم ليس فيه، وإن أراد أن غري حبسب اخلارجى فممنوع، إذ 

من السيف غري املفهوم من الصارم مع أ�ما عني ىف اخلارج، فإذا جاز عينية املفهومني ىف اخلارج، فلم ال جيوز أن  املفهوم
 12منه ره . ال يكونا عينا وال غريا؟
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بل إمنا يتصف  ،واملوجود مبا هو موجود ال يتصف بالعينية وال بالغريية ،االثنان مها الغريان
والتكمم يتعاىل واملوجود املتنزه عن التكيف  ،ريية مبا هو متكممغوبال )1(متكيف بالعينية مبا هو

أال  ،يتنزه عن التمكن والتزمن در والتصرمعن التغاير والتعني كما أن املوجود املفارق عن التق
 ،ترى أن الصوت والراحية ال تتساوى بصوت وال راحية وال يتفاوت شيء منهما شيء منهما

فاتر خارج عن الطرفني  :أي ،املاء ال حار وال بارد ال كقولنا هذا ،غري داخل ىف اجلنس :أي
 .ايض وال اجتماعهافإذا ال يلزم من ارتفاع األضداد ارتفاع النق ،باملتوسط

، ألن العينية عبارة عن احتاد املفهوم باملفهوم ىف املتعني اخلارجى أو )إمنا يتصف بالعينية مبا هو متكيف: (قوله    )1(
الذهىن، وهللا تعاىل متنزه عن التشخص والتعني، وإذ الشخص عبارة عن الكيفيات والكميات املعينة للشخص، قال 

صفات احلقيقة ىف مرتبة ذاته تعاىل وتقدس، وال حيصل من ثبوت الصفات تعني و تنزل، ألنه ال يتحقق : الشيخ الرباىن
الوجوه عن الذات، وليست هو وال غريه، وهذه املعرفة موافقة مذاق  مرتبة وراء مرتبة الذات، وال يتصور انفاكها بوجه من

ورمبا يستوضح املسئلة باجلرد العقلى مع الكل، والوصف . انتهي كالمه. علوم األنبياء عليهم الصلوات والتسليمات
ملا جاز مغايرهتما ىف موطن احلمل مع املوصوف بأ�ما ليستا بعني للموضوع وال بغري ىف مرتبة  ذاهتما إذ لو كانتا عيًنا له 

املواطن، واملغايرة ألن ما بالذات ال خيتلف باختالف املواطن، واملغايرة ىف العقل ثابتة بني املوضوع واحملمول وليست  من
صف بغري له، وإال ملا احتمال العينية، واالحتاد ىف اخلارج ثابتة حمققة، وهذا التحقيق ما قالوا أن اجلزأ ال يغاير الكل، والو 

، فأين للمحمول فإن األنوار القدسية ظلمة صرحية بالقياس إليهال يغاير املوصوف، ولكن أن نور احلق ال يقاس بغريه، 
القائم باملوضوع الدابر واجلرم الذائب أن يكون هناك مثل سائر وذكر سائب، فإن قيل مل ال جيوز أن يكون الصفات 

ات؟ قلنا إن أردمت بالوحدت الوحدة العددية الىت هي نصف األثنني فمحال نفس الذات مبعىن كو�ا شيئًا واحًدا مع الذ
اتصاف الذات والصفات هبا، لكو�ا من صفات احملدثات، وإن أردمت به عدم شركة الغري أو عدم الدخول حتت العدد، 

فبينوه حىت نتكلم فيه، وباجلملة فاهلل تعاىل واحد بصفاته هبذا املعىن كما صرح به علمائنا رمحهم هللا، وإن أردمت به غريه، 
، وثبوت املشتقات أيًضا ﴾عنده علم الساعة﴿: ، وقوله﴾ذو القوة﴿: أن النصوص ناطقة بعدم العينية كقوله تعاىل

 الوجوب وأحرييقتضي ثبوت مأخذ االشتقاق، والنصوص حيمل على ظواهرها، واملوجود والواجب مل يرد هبما النص، 
د مبعىن الشيء ال مبعىن املشتق، والتخليق والرتزيق والتصوير وأمثاهلا مما ال يكاد يتناهى صفات عندنا معين سليب، واملوجو 

له تعاىل، والربهان ما ترى قائمة على عدم العينية بل الضرورة قاضية بعدم نفسية الصفات للذات إال أن الوهم ال يؤلف 
ؤمن مبوجود تقدس عن ذلك ويتنزه مجلة العوارض واحلوادث إال متكيًفا أو متكمًما، فتعسر على النفوس الومهانية أن ت

 12ح . واألمكنة واألزمنة، ولكن ال يؤمن به بوسوسة الوهم بعد حكم الربهان
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فاعلم أن واجب الوجود  ،وإذا حتققت تتنزه الذات والصفات عن التعدد والتكثر      
وال صعوبة ىف  ،فاآلن حصحص احلق وبطل ما كانوا يعملون ،بالذات هو هللا تعاىل وصفاته

 داعبسر ىف إو هلل  ؟وكيف يستقيم توهم احلرج ىف أصل الدين وال حرج ىف الدين ،املقام قط
 . يضلل هللا فماله من هاد ومن ،بعض العباد

 ،والبصر واإلرادة ،والسمع ،واحلياة ،القدرةو  ،العلم(الصفات األزلية : أي) وهى(      
مسمى  ،ما وصف به نفسه لكموصوف ب )والكالم ،والرتزيق ،والتخلق ،والفعل، واملشية

 ،ك كل اسم بالنسبة إىل اسموكذل ،وأمسائه كصفاته ال هو وال غريه ،بكل ما مسى به نفسه
 ،مسائه كصفاته ال حمدودة وال معدودة وال متناهية، وأملرمحن ال هو الرحيم وال غري الرحيفا

مسائه تعاىل ما مسى به نفسه بكالمه ، وحتقيقه أن أوإمنا احلد والعد والنهاية ىف الذكر واللفظ
 .هو دال عليه بل ،سم ليس هو اللفظ، واإلكممتاألزىل متنزه عن التكيف وال

بل احلروف ) بكالم هو صفة له أزلية ليس من جنس احلروف واألصوات )1(وهو متكلم(     
وزعموا أن ال  ،كالم هللا تعاىل حرف وصوت  :وقال طائفة ،واألصوات دالالت على الكالم

ا واألصل ىف هذا أنه مل ،ه غري خملوقأنه صفة هلل تعاىل وأن يعرف كالم إال كذلك مع إقرارهم
كذلك صفاته ال تشبه   ،وأنه غري شبيه باخللق بشيء من الوجوه ،ثبت أن هللا عز وجل قدمي

 .صفات املخلوقني
 ،]164: النساء[ ﴾لََّم اهللَُّ ُموَسى َتْكلِيًما﴿وَكَ : وملا أثبت هللا تعاىل كالما لنفسه بقوله      
َا قـَْوُلنَا ِلَشْيٍء ِإَذا َأَرْدنَاُه ﴿: وقوله ُكونُ َأن ِإمنَّ وجب أن يكون  ،]40: النحل[ ﴾نـَُّقوَل َلُه ُكن فـََي

مث يكون  ،اوجب أن ال يكون ساكنً  ،وملا ثبت أنه غري متغري ،ا به مل يزل وال يزالموصوفً 
ومل يثبت أنه حرف  ،وجب اإلقرار به ،وثبت أنه ليس مبحدث ،فإذا ثبت كالمه ،امتكلمً 

 .اخلالق على املخلوقومنشأ الغلط مقايسة  ،وصوت وجب اإلمساك عنه

وقد أحسن بعض املتأخرين حيث قال الذي جيب اعتقاده وىف هذه املسئلة أن هللا تعاىل متكلم بكالم عري خملوق     1
 12زلة فضول من الكالم تركها من حسن االسالم شرح تعرف القنوى قال ولالشاعرة احلنابلة واملعت

                                                 



السكوت ترك التكلم مع القدرة، واآلفة عدم القدرة ) وهو صفة منافية للسكوت واآلفة(      
عليه ومنافات  توإمنا احلروف واألصوات دالال ،والكالم باحلقيقة كالم النفس ،على التكلم

 .لسكوت النفس وآفتها
 حامًدا ،واعًدا موعًدا ،خمربًا ،اا ناهيً يزل آمرً مل ) خمرب ،ناهٍ  ،م هبا آمروهللا تعاىل متكل(      

وأنتم مذمومون على معاصيكم مثابون على  ،كذا  إذا خلقتم وبلغت عقولكم فافعلوا ،]ذاما[
كما أنا مأمورون وخماطبون مبا أنزل من القرآن على النىب صلى هللا عليه وسلم ومل   ،طاعتكم

َذا اْلُقْرآنُ ﴿َوأُوحِ : خنلق بعد ومل نك موجودين قال تعاىل  ﴾ِألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بـََلغَ  َي ِإَيلَّ هَٰ
مه تعاىل يستحيل وكال ،ألخوفكم بالقرآن وأخوف من بلغه هذا القرآن يعين] 19: األنعام[

بل جيب للصفات من نعوت القدم ما جيب  ، حتت التغريأن يكون حمال للحوادث داخًال 
عت احملدث لألجسام من حيث تعرضها للتغري وتقلب وإمنا ثبت ن ،للذات وال يعرتيه التغريات

 .ا هلا ىف قبول التغريا ومشاركً فكيف يكون خالقً  ،األوصاف
عقل قيام طلب التعلم وإرادته بذاته الوالد قبل أن خيلق ولده حىت إذا خلق ولده  وملا      

لذى قام بذات ا بذلك الطلب اا ىف قلب أبيه من الطلب يصري مأمورً وعقل وخلق هللا له علمً 
َلْيَك ﴾ ﴿: قوله تعاىل ،فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه ،أبيه بذات  ]12: طه[ فَاْخَلْع نـَْع

به بعد وجوده إذا خلقت له معرفة بذلك الطلب ومسع ذلك  اويصري موسى خماطبً  ،هللا تعاىل
موسى كالم هللا ومسع  :كما قال سراج األمة وإمام األئمة رضى هللا تعاىل عنه  ،الكالم القدمي
أن  - والعلم عند هللا - ولعل وجه متسك اإلمام ،﴾اوكلم هللا موسى تكليمً ﴿ :تعاىل قال هللا

فإن قيل ما  ،اا حمققً كلم هللا تكليمً   :ى، أاآلية أكدت باملصدر لدفع محل الكالم على اجملاز
واالستحالة  مل؟قلت  ؟وال يسمع إال ما هو حرف وصوت معىن مساع الكالم من هللا تعاىل

 .بديهية الوهم
ا ليس بصوت وال حرف ومن استبعد أن يسمع موسى عليه السالم ىف الدنيا كالمً       

وإن عقل أن يرى ما ليس بلون وال  ،ا ليس حبسم وال لونىف اآلخرة موجودً  ن يرىأ فليستنكر
على إنا  فليعقل ىف حاسته السمع ما عقله ىف حاسة البصر ،جسم وهو إىل اآلن مل يره أحد
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ىل مسع كالمنا املركب من احلروف والكلمات املرتتبة لكن مساعه تعاىل إمنا انقول إن هللا تع
ا وال جيرى عليه سبحانه ألن املرتتب يقتصى زمانً  ،يكون بال توسط حرف وكلمة وال ترتب

فلما جاز مساع الكالم املركب من احلروف والكلمات بال توسط حرف وكلمة فأوىل أن  ،زمان
 .حيوز مساع كالم ليس من جنس احلروف واألصوات

حد هو علم جبميع املوجودات فليعقل صفة واحدة للذات وإن عقل أن يكون له علم وا      
أما  ،الزوالهو كالم جبميع ما دل عليه بالعبارات وصيغة املاضى واالستقبال إمنا هو ىف 

 .ه عن التزمن والتغريلتعالي اىل فليس مباض وال مبستقبلالكالم الذى هو صفة هللا تع
القرآن ينصفر ىف اللغة على وجوه منها مصدر ) والقران كالم هللا تعاىل غري خملوق(      
اتَِّبْع قـُْرآَنُه﴾ :كما قال تعاىل  القرآن واحلروف املعجمة ىف  ،]18: القيامة[ ﴿فَِإَذا قـَرَْأنَاُه َف

وال تسافروا بالقرآن إىل أرض «: وسلمصلى هللا عليه  قال النىب  ،ااملصاحف يسمى قرآنً 
 .»القرآن كالم هللا«: صلى هللا عليه وسلمقال  ،اويسمى كالم هللا تعاىل قرآنً  ،»العدو
والقرآ الذى هو كالم هللا تعاىل فغري حمدث  ،ىل فمحدثافكل قرآن سوى كالم هللا تع      

 .وال خملوق
وال جيوز أن  ،كالم هللا فهو إذا غري خملوقوالقرآن إذا أرسل وأطلق مل يفهم منه غري        

 .يقال القرآن خملوق على اإلطالق إذ األلفاظ ينصرف إىل املتعارف
بألسنتنا مسموع بأذاننا غري حاّل  ىف مصاحفنا حمفوظ ىف قلوبنا مقروؤ وهو مكتوب(      

نا مكتوب ىف ن كالم هللا تعاىل متلوا بألسنتالقرآوملا أمجع السلف واخللف على أن  ،)فيها
 .مصاحفنا حمفوظ ىف قلوبنا مسموع بأذاننا

فال بد لنا من  ،»ما بني الدفتني كالم هللا قرآن« :وقال عثمان وعلى رضوان هللا عليهما      
وكون اجلنة  ،ومن عقل كون السموات السبع واألرض ،موافقة الشرع والقول مبا قال الشرع

ا ىف مقدار عدسة من ومرئيً  ،ىف مقدار درة من القلبوحمفوظة  ،والنار مكتوبة ىف ورقة صغرية
فليعقل كون  ،دقة من غري أن حتل ذات السموات واألرض واجلنة والنار ىف احلدقة والورقةاحل

 ،ا ىف املصاحف من غري حلول الكالم فيهاا ىف القلوب مكتوبً ؤ باأللسنة حمفوظً و الكالم مقر 
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وحيل ذات النار  ،امسه ىف الورقة  تعاىل بكتابةرقة حيل ذات هللاإذ لو حل ذات الكالم ىف الو 
 .بكتابة امسها ىف الورق والحرتق الورق

وكذا الرتزيق واإلنشاء واإلحياء واإلماتة وغري ذلك من ) والتكوين صفة هللا تعاىل أزلية(     
وشبهة  ،صفات الفعل أزلية مل يزل وال يزال بأمسائه وصفاته مل حيدث له صفات وال اسم

ألن القول بالتكوين  ،ا لوجب وجود املكون ىف األزلكر ىف ذلك أن التكوين لو كان أزليً املن
 .افال بد أن يكون التكوين حادثً  ،حمالوال مكون كالقول بالضرب وال مضروب وأنه 

والتكوين  ،الطرف واجلواب أن هذا مقايسة مع الفارق إذ الضرب إضافة ال يعقل بدون      
ولو جاز  ،يعقل أفعاله تعاىل كذاته وصفاته إال من جهة ثبوته] ال[بل  ،ليست بإضافة

يا إال أن الوهم ال يفهم  مث كماله ثانً ًال حدوث فعل أو اسم أو صفة له تعاىل جلاز نقصانه أوّ 
فيعسر علي النفوس الومهانية أن تؤمن بتكوين وإحياء  ،إضافة ونسبةمن هذه العبارات إال 

ولكن اليعبأ بوسوسة  ،العتبارات ويتنزه مجلة النسب والتعلقاتوإماتة يتقدس عن اإلضافة وا
 .الوهم بعد حكم الربهان

على وفق علمه األزىل وإرادته ) وهو تكوينه للعامل ولكل جزء من أجزائه لوقت وجوده(      
 .فالتكوين أزىل ووجود املكون ىف وقته ،األزلية
 ،مة بذاته هللا تعاىل التتحد مع املخلوقضرورة الصفة القائ) وهو غري املكون عندنا(      

ويقولون  ،ولذلك يصرحون حبدوث األفعال ،بالتكوين املكون ةيعاملواألشاعرة يريدون بالفعل 
وال خيفى ما ىف  ،أن صفات األفعال مثل اخللق واألحياء وإماتة راجعة إىل القدرة واإلرادة

وإمنا  ،لون حبدوث صفة له تعاىلوهم اليقو  ،إرجاع بعض الصفات إىل البعض من املخاطرة
 .القائل حبدوث صفة األفعال بعض جهالءهم ومن اتباع املعتزلة وأشياعهم

وهللا تعاىل أراد ىف األزل إحداث احلوادث ىف ) واإلرادة صفة هللا تعاىل أزلية قائمة بذاته(      
  للحوادث فلو حدثتت حادثة لصار حمًال إذ لو كان ،أوقاهتا الالئقة هبا على وفق العلم األزىل

 .ا هبا ال تكون أنت متحركة حبركة ليست ىف ذاتكغري ذاته مل يكن هو مريدً  ىف
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 ،والوسعة ،والبعد ،ربوالق ،والنزول ،واجمليء ،اعلم أن علماء اختلفوا ىف اإلتيان      
من نعرب عنه بأكثر فقال اجلمهور منهم أ�ا صفات له كما يليق به وال  ،يةواملع ،واإلحاطة

ا من آفة التشبيه على وأوهلا فرارً  ،وال جيب البحث عنها ،فيجب اإلميان هبا ،التالوة والرواية
 .وأقاويل فقهاء األمة ،ونور أسرارهم بانتزاع التأويالت من الكتاب والسنة ،قدر أفهامهم

 ،ومعاذ بن جبل ،وعبد هللا بن مسعود ،وعمر ،أبو بكر لوالقدوة ىف املذهب األو       
 .وسفيان رمحهم هللا ،ومالك ،واألوزاعى ، من العلماء كالزهرىريوكث ،لمان رضى هللا عنهموس

وال خيفى أن ىف  ،رضى هللا عنهم وابن عباس ]بعلى[ ميبعلاملذهب الثاىن واألقتداء ىف      
 فالتعني بإحتمال ال خيلو ،ألن مراد هللا تعاىل غري معلوم ،التأويل خماطرة والسالمة ىف تركها

ويتلوه مشاهد منه   ،بينة من ربهوهو على  ،صدره ونور سره صرح هللا إال ملن ،خماطرةعن 
 .كعلى وابن عباس رضى هللا عنهم

 ،غي لكل مسلم أن يعلم أن كل ما يتوهم ويتخيل ىف ذاته وصفاته وأفعاله وأمسائهوينب      
فسبحان الذى ترك  ،نزيهفعن كل ما يتخيل ويتوهم جيب الت ،ففيه مثوب من التجسيم والتشبه

هلته حريى، كلما اهتزت لنيل مطلوهبا ردهتا سبحات قلوب الطالبني ىف صفات كربيائه وإ
إمًرا، ا ومن جاوز من النظر املصنوع إىل النظر ىف الصانع فقد حاول أمرً  ،ااجلالل قسًرا وقهرً 

 )1(.اا وجورً بنفسه جماوزة حق طاقة البشرية ظلمً  روخاط

ا عن اجلهات واألقطار مرئي باألعني ا عن الصورة واملقدار مقدسً األصل التاسع العلم بأنه تعاىل مع كونه منزهً )   1(
: تعاىللقوله  ،انيا تصديقً وال يرى يف الد ،﴾وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة﴿ :لقوله تعاىل ،واألبصار يف الدار اآلخرة

وليت شعري   ،﴾لن تراين﴿ :ولقوله تعاىل يف خطاب موسى عليه السالم ،﴾ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار﴿
وكيف سأل موسى عليه السالم الرؤية مع   ؟من صفات رب األرباب ما جهله موسى عليه السالم ةكيف عرف املعتزل

وأما وجه ، ع واألهواء من اجلهلة األغبياء أوىل من اجلهل باألنبياء صلوات هللا عليهمولعل اجلهل بذوي البد  ؟كو�ا حماًال 
فإذا  ،فإن الرؤية نوع كشف وعلم إال أنه أمت وأوضح من العلم ،إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غري مؤد إىل احملال

كما جيوز أن يرى هللا تعاىل اخللق وليس يف و  ]وليس جبهة[جاز تعلق العلم به وليس يف جهة جاز تعلق الرؤية به 
من غري كيفية  وكما جاز أن يعلم من غري كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك ،مقابلتهم جاز أن يراه اخللق من غري مقابلة
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ا عن الصور أي رؤية املؤمنني بأعني رؤسهم بال تشبيه وال كيفية منزهً )  تعاىلرؤية هللا(      
 .ا عن اجلهة واألقطارواالقدار مقدسً 

فإذا جاز  ،إذ الرؤية نوع كشف ومعرفة إال أنه أمت وأوضح من املعرفة) ة ىف العقلجائز (      
جاز تعلق الرؤية به ليس ىف وليس ىف جهة  ]به لق املعرفةتع[تعاىل خلق املعرفة املعرفة به 

فكيف يعجزه تعاىل خلق الرؤية ىف  ،وإذا مل يعجزه تعاىل خلق املعرفة ىف القلوب ،جهة
 ،وكما جيوز أن يرى هللا اخللق وليس ىف مقابلتهم جاز أن يراه اخللق من غري مقابلة !؟العيون

وكيف عرف  ،ةوكما جاز أن يعرف من غري كيفية وصورة جاز أن يرى ىف غري كيفية وصور 
َربِّ َأِرِين َأنُظْر ﴿: أو كيف سأل موسى الرؤية بقوله !؟املعتزىل من صفة الرب ما جهله موسى

وال ريب ملسلم أن اجلهل بذوى البدع واألهواء أوىل من اجلهل  !؟مع كونه حماًال  ﴾إِلَْيكَ 
 .باألنبياء

وإمنا نفى هللا تعاىل  ،آياتهفإنه أراه  ،آية يستحيلسوال  »رب أرىن أنظر إليك« :وقوله      
 فنفى ما يوجب الكيفية واإلحاطة دون ،حاطة، ألن اإلدراك يوجب كيفية وإاإلدراك باألبصار

 ،بل نقول ال حاجة لنا إىل إثبات جواز الرؤية ىف العقل ،حاطةالرؤية الىت ليس فيها كيفية وإ
ة متنزهة عن الكيفية كسائر أل�ا صفة ثابتة بالكتاب والسنة إال أ�ا متشبهة من حيث الصف

إذ  ،ىف وصفها لطابويعتقد أن موجب العقل  ،فيجب على املؤمن أن يؤمن هبا ،صفاته العلية
 .ليس عن جمرد شأنه أن يدركها

التمسك  البزدوى وفخر اإلسالم ،تار ىف املسئلة كما اختاره أبو منصور املاتريدىخفامل      
وإذا  ،وأظهر يف تفهيم العوام ،لزام اخلصمفإ�ا أسرع ىف إ، بالدالئل السمعية ىف إثبات املذهب

 .ذكر اخلصوم شبهتهم على هذه الدالئل النقلية متانعهم بالعقول على وجه الدفع والرد
 ،وواجبة بالنقل وقد ورد الدليل السمعى بإجياب رؤية املؤمنني هلل تعاىل ىف الدار اآلخرة(      

شعاع أو ثبوت مسافة بني  على جهة من مقابلة أو اتصالوال  فريى هللا تعاىل ال ىف مكان
 .)الرائي وبني هللا تعاىل
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َا  *ُوُجوٌه يَـْوَمِئذ نَّاِضرٌَة  ﴿ :لقوله تعاىل ،وبهفإذا ثبت جوازه مث جاء السمع بوج       ِإَىل َرهبِّ
لقمر إنكم سرتون ربكم كما ترون ا«: وقوله عليه السالم ،]23 - 22: القيامة[ نَاِظرٌَة ﴾

 :وما تأولت النافية فمستحيل كقوهلم ،وجب القول هبا واإلميان والتصديق هلا ،»ليلة البدر
 ،والنصوص حيمل على ظواهرها ،ألن ثواب هللا غري هللا ،»هبا ناظرة إىل ثواب رهبا ناظرةر إىل «

 ،رىدونه أحلمة ذلك ىف الدنيا كان من ألنه ملا منع هللا تعاىل ك ،وأمجعوا أنه اليرى ىف الدنيا
فوجب  ،ومل خيرب أ�ا تكون ىف الدنيا ،وباجلملة إن هللا تعاىل أخرب أ�ا تكون ىف اآلخرة

 .خرب هللا تعاىل بهاالنتهاء إىل ما أ
ليلة املعراج ببصره وال أحد من  مل ير ربه :النىب صلى هللا عليه وسلم قال اجلمهور أن      

 ا من زعم أن حممدً « :ضى هللا عنها أ�ا قالتاخلاليق ىف الدنيا على ماروى عن عائشة ر 
 .رازوأبو سعيد اخل ،والثورى ،نيد، منهم اجل»رئ ربه فقد كذب صلى هللا عليه وسلم

وقال بعضهم رآه النىب صلى هللا عليه وسلم ليلة املعراج وأنه خص من بني اخلاليق       
 .س رضى هللا عنهموأن ،وأمساء ،منهم ابن عباس ،بالرؤية كما خص موسى بالكالم

ولو قلنا برؤية النىب صلى هللا عليه وسلم ليلة  ،وقال بعضهم رآه بقلبه ومل يره ببصره      
وأطبق املشايخ على تضليل من قال إن هللا  ،فإمنا هى ىف عامل اآلخرة ال يف الدنيا ،املعراج

ن الرؤية ال تعقل إال ىف تعاىل يرى ىف الدنيا عصمنا هللا ىف الغواية والضاللة وشبهة املخالف أ
البعد وال ىف غاية القرب  يف مكان وجهة ومقابلة وثبوت مسافة بني الرائي واملرئي ال غاية

 .تعاىل يتعاىل عن الكل واتصال شعاع من الباصرة باملرئي وهللا
 ،صى التزام الفرق بني الرب واملربوب، ومنشأ أمثاهلا قياس اخلالق على املخلوقووجه التق      

أعاذنا هللا تعاىل عن إنكار النصوص الفرقانية  ،وما للرتاب ورب األرباب ،واملعبود على العبد
 .واألخبار النبوية بأمثال هذه التخيالت والتومهات

وسنة علماء أهل السنة إثبات مجيع ما نطق به الشريعة سواء أحاط نطاق العقول أو       
 ،عن ذكر هللا وسنن رسول هللا االعراضجهال البدعة  هوسيئ ،عجز عنه عقول الفحول
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فتارة  ،أنفسهم يوكلما جائهم رسول مبا ال هتو  ،واالتباع باآلراء الباطلة واألهواء الفاسدة
 .وتارة يكذبون )1(يؤلون
قال هللا  ،)والطاعة والعصيان ،واإلميان ،وهللا تعاىل خالق ألفعال العباد كلها من الكفر(      
 ،ا هلافلما كانت أفعاهلم أشياء وجب أن يكون هللا تعاىل خالقً  ،﴾خالق كل شيء﴿ :تعاىل

 َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق﴾ *الصُُّدوِر  ِبَذاتِ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  ۖ◌ َوَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه  ﴿ :وقال تعاىل
ل خالق األفعا هفصح أن ،أخرب أن قوهلم سرهم وجهرهم خلق له ،]14 – 13: امللك[

 .اا وشرً ا يكون خريً ا وجهرً وال حمالة قوهلم سرً  ،واألقوال كما أنه خالق األعيان واألجسام
وملا جاز أن خيلق هللا تعاىل العني الذى هو شر كإبليس جاز أن خيلق الفعل الذى هو       
لزم توارد ا ىف الوجود غري الواجب خالقً  )2(ا لفعل العبد ولو فرض يكون خالقً وكيف ال ،شر

اخلالق عن مقاومة املخلوق وكون املمكن املخلوق غري خالق وهو  الفاعلني أو الثالثة أو عجز
ا وهو ال حييط علمً  ،ا للعبدون خالقً كي، وكيف مع كونه مطلوبا بالتقرير خالف التقدير

 ا ومتفردً مستقًال  :أي ،مبتدا ون احليوان، وكيف يكبتفاصيل أجزاء احلركات وأعدادها
لطايف الصناعات ما يتحري فيه عقول ذوى صدر عن العنكبوت والنحل من ، ويباالخرتاع
وهى غري عاملة بتفصيل ما يصدر  ،فيكف انفردت هى باخرتاعها دون رب األرباب ،األلباب

 يكن من ومل ،اا ومن خلق القيام قائمً وكيف يكون من خلق القعود وقاعدً  ،منها االكتساب
واخللق مبعىن التقدير والتصوير ال مبعىن اإلجياد  ،يضخلق السواد أسود ومن خلق البياض أب

َوِإْذ َختُْلُق  ﴿وقوله  ،]14: املؤمنون[ فـََتبَاَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اْخلَالِِقَني ﴾ ﴿: والتأثر ىف قوله تعاىل
 ].110: املائدة[ ِمَن الطِِّني َكَهْيَئِة الطَّْريِ ﴾

 12ره . هللا عنهم بقوهلم وإال فتأويل املتشابه إىل احملكم ليس بسيئة كما صدر عن بعض الصحايب رضى: أي   )1(
ولو فرض، تفصيله أنه لو كان ىف الوجود فاعل غري هللا عز ذكره فإما أن يتوافقا أو يتمانعان متانعًا أن يعق : قوله    )1(

مراد العبد، فيلزم عجز اخلالق تعاىل أو يقع مراده فال يكون العبد خالًقا، فإن توافقا فإما أن يقدر العبد على االستقالل 
والواجب مستقل ال حمالة فاجملموع فاعل آخر مستقل، فيلزم توارد الثلث أو ال يقدر العبد توارد االثنني الواجب بالتأثر 
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فال جيرى ىف امللك وامللكوت طرفة عني  )ديرهقضيته وتقوهى كلها بإرادته ومشيئته و (      
 وهو الذى ،فهو الذى أسعد وأشقي ،والنعتة قلب إال بقضاء هللا وقدره وبإرادته ومشيئته

ال  ،وهو الذى أوجد وأفىن ،وهو الذى أفقر وأغىن ،وهو الذي أضحك وأبكي ،أمات وأحي
وال  ،ال مانع ملا أعطىف ،يضل من يشاء ويهدى من يشاء ،وال معقب حلكمه ،راد لقضائه

وال أمد األنبياء بتوفيقه ونور  ،ومل يقطع التوفيق عن الكفار جبانية متقدمة ،معطى ملا منع
 َولََقْد َسبـََقْت َكِلَمتُـنَا لِعِبَاِدنَا اْلُمْرَسِلَني ﴾ ﴿ :ولكنه قال تعاىل ،هدايته بوسيلة سابقة

َني  َولَِٰكْن َحقَّ اْلَقْولُ  ﴿وقال  ،]171: الصافات[ ِمينِّ َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِع
َها ُمبْـَعُدوَن ﴾وقال  ،]13: السجدة[ ﴾  ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َسبـََقْت َهلُم مِّنَّا احلُْْسَىنٰ أُولَِٰئَك َعنـْ
 .]101: األنبياء[

نوديت من  ،ية مشرتكونربقة العبودىف ه ملا اختلفت السابقة وهم فإن خطر ببالك أن      
 .فإنه اليسأل عما يفعل وهم يسئلون ،سرادقات اجلالل ال جتاوز حد األدب

وإمنا هى جارية على وفق إرادة  ،ولو كانت املعاصى واجلرامي خارجة عن إرادة هللا تعاىل      
 فاجلارى على وفق إرادة العدوى أكثر من اجلارى على وفق ،إبليس مع أنه عدوا هلل تعاىل

ردت  لمسلم أن يرد ملك اجلبار ذي اجلالل واإلكرام إىل رتبة لووكيف جيوز ل ،إرادته تعاىل
لعدو الزعيم ىف قرية أكثر مما  إذ لو كان مايستتب ،زعيم ضيعة الستنكف منهارياسة  إليها

 .مته وتربأ عن واليتهيستب له ال ستنكف عن زعا
 ،جاز عند املبتدعة على خالف إرادة احلق وكل ذلك ،واملعصية هى الغالبة على اخللق      

 .اا كبريً الظاملون علوً  تعاىل هللا عما يقول ،وهذا غاية العجز
ولذلك إذا  ،قلنا األمر غري اإلرادة ؟فإن قيل فكيف �ي عما يريد ويأمر مبا اليريد      

فأراد  ،فاعتذر بتمرد عبده عليه فكذبه السلطان ،ضرب السيد عبده فعاتبه السلطان عليه
الدابة فقال له اسرج هذا  ،إظهار حجة بأن يأمر عبده بفعل وهو يريد أن خيالفه بني يديه

ا ملا كان عذره عند السلطان ولو مل يكن آمرً  ،ره مبا اليريد امتثالهمبشهد من السلطان فهو يأم
 .ا هلالك نفسها المتثاله لكان مريدً ولو كان مريدً  ،امتمهدً 
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فقال  ،ىن ملا رأي االستاد أبو اسحاق االسفراىنبد اجلبار اهلمداحكى أن القاضى ع      
أرأيت إن  :فقال القاضى ؟اأيعصى ربنا قهرً  :فقال االستاد ،يشاء ربنا أن يعصى :القاضى

 ،إن منعك ما هو لك :أم أساء؟ فقال االستاد أحسن إىلّ  ،بالردي منعىن اهلدى وقضى علىّ 
 .فبهت القاضى ص برمحته من يشاء،، فيختوإن منعك ما هو له ،فقد أساء

الظاهر بني حركة البطش  للفرق )وللعباد أفعال اختيارية يثابون هبا ويعاقبون عليها(      
والنصوص القطعية ناطقة ثبوت  ،ا أن األول باخياره دون الثاىنوحركة االرتعاش فعلم قطعً 

 .]29: الكهف[ فـَْلَيْكُفْر﴾ َفَمن َشاَء فـَْليُـْؤِمن َوَمن َشاءَ ﴿ :االختيار كقوله تعاىل
وهو أ�ا  ،ال االقتصاد ىف االعتقاد، فلم يبق إا ألفعالهوقد تقرر امتناع كون العبد خالقً       

ا وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعرب عنها مقدورة بقدرة هللا تعاىل اخرتاعً 
تاروه وال مبحمولني على عن ضد ما اخ وهم خمتارون الكتساهبم ليسوا مبمنوعني ،باالكتساب
 ،واليلزم اجلربولذلك وجبت حجة هللا تعاىل عليهم وهللا تعاىل خلق هلم ذلك  ،ما اكتسبوه

وباجلملة أن ثبوت االختيار واإلرادة معلوم  ،واالضطرار ليست مبتعينة بطرف دون طرف
ال اضطرار وليست مبخلوقة للعبد الحنصار اخلالقية ىف الرب و  بالضرورة وبالنصوص القطعية

فاإلرادة معلومة بأصلها جمهولة بكيفها وال يعلم حققتها غري خالقها وبارئها وال  ،مع االختيار
جيوز إبطال األصل بالعجز عن الوصف بالكيف ويسلب القضاء والقدر القدرة واالختيار عن 

البارى ا منقوض بأفعال وأيضً  ،ألنه تعاىل قضى بأن العبد يفعله أو يرتكه باختياره ،العبد
د و ما واجب أو ممتنع إذ لو تعلق القضاء بالوجفعله سبحانه بالنظر إىل القضاء إ ألن ،تعاىل

ا وهذا ا له مل يكن البارى خمتارً جيب ولو بقلق بالعدم ميتنع فلو كان الفعل باالختيار منافيً 
 .الكفر
واحلسن  ،ا �ى عنهالقبيح م) واحلسن منها برضاء هللا تعاىل والقبيح منها ليس برضائه(      

وقبحت املستقبحات  ،وقال حممد بن موسى إمنا حسنت املستحسنات بتجليه ،ما أمر به
 .بيحإىل شيء دونه ق وما دركإىل احلق من األشياء فهو حسن  كل ما دركباستتاره معناه 
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ليست االستطاعة هى ) واالستطاعة مع الفعل وهى حقيقة القدرة الىت يكون هبا الفعل(     
فلما رأينا ذوى أعضاء سليمة متفاوتة  ،ألعضاء السليمة وإال الستوى كل ذى عضاء سليمةا

وتلك القوة متفاضلة ىف  ،ىف الفعل ثبت أن االستطاعة ما ترد من القوة على األعضاء السليمة
من نفسه وهى يرتتب على إرادة الفعل  وهذا كل يشاهده ،الزيادة والنقصان ووقت دون وقت

 َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع ﴾ ﴿ :وهى املغنية بقوله تعاىل ،مؤثرة ىف وجود الفعل إرادة جازمة
إل�ا   ،إذ املنفى عنهم حقيقة القدرة الىت هبا يتعلق الفعل ال األسباب واآلآلت ،]20: هو[

 وإمنا يلحقهم الذم بعدم حقيقة ،وأخرى أن اآلية إمنا ذكرت على وجه الذم هلم ،كانت ثابتة
ألن انتفائها مل يكن  ،القدرة عند سالمة األسباب واآلآلت ال بعدم سالمة األسباب واآلآلت

فأما  ،بتضيع العبد بل هو ىف ذلك جمبور فلم يلحقه الذم باالمتناع عن الفعل عند انتفائها
ياها ألن عدمها مع سالمة األسباب واآلآلت بتضيعه إ ،عند عدم حقيقة القدرة فالذم يلحقه

 .ما أمر به اله بضدالشتغ
 عند قالوا ولو ال ذلك مل يكن باخللق حاجة إىل هللا تعاىل ،مث  االستطاعة مقارنة للفعل      

ُتُم  ﴿: وهو قوله تعاىل ،وال كانوا فقرأ إليه هذا خالف حكم النص أفعاهلم َواهللَُّ اْلَغِينُّ َوأَنـْ
فَِإِن اْسَتطَْعَت َأن تـَْبتَِغَي نـََفًقا ِيف  ﴿: يلوميكن أن يستدل بقوله تعا ،]15: فاطر[ اْلُفَقَراُء ﴾

إذ لو ال استلزام استطاعة  ،]35: األنعام[ اْألَْرِض أَْو ُسلًَّما ِيف السََّماِء فَـتَْأِتيـَُهم ِبآَيٍة ﴾
 .اإلتيان باآلية لإلتيان هبا ملا رتب اإلتيان هبا على االستطاعة

سابقة على الفعل إذ لو مل يكن سابقة على الفعل وقالت املعتزلة ومجهور الكرامية هى      
 :ومل تكن موجودة حال عدم الفعل لكان األمر بالفعل تكليف العاجز وهو منفى بقوله تعاىل

الكافر ىف حال كفره  أال ترى أن ،]286: البقرة[ َال ُيَكلُِّف اهللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴾ ﴿
 ،ا لكان ذلك يكلف ما اليطاقلى اإلميان حال كونه كافرً ا عمكلف باإلميان فلو مل يكن قادرً 

شار إليه عىن سالمة االسباب واآلآلت كما أقلنا صحة التكليف تعتمد على االستطاعة مب
 :بقوله رمحه هللاملصنف 
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هذه واآلآلت واجلوارح وصحة التكليف تعتمد  اإلسم على سالمة األسباب ويقع هذا(      
فإن املراد  ،]97: احلج[ ﴿ َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيًال﴾ :ية بقوله تعاىلوهى املعن ،)االستطاعة

ومعىن اآلية أنه حق واجب هلل رقاب املستطعني  ،هبا الزاد والراحلة ال حقيقة قدرة الفعل
 .الينفكون عن عهدته إال باألداء

 اهللَُّ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ﴾ َال ُيَكلِّفُ  ﴿ :قوله تعاىل ،)وال يكلف العبد مبا ليس ىف وسعه(      
اختلف األمة ىف جواز التكلف باملمتنع بالنظر إىل نفس العبد كاجلمع بني الضدين وخلق 

فقال بعض أصحاب أىب حنيفة رضى هللا عنه ال  ،وهو املسمى بتكلف ما ال يطاق ،األجسام
إمنا حتقيق ذلك  ،االبتالءالتكليف هى  قالوا أن حكمة ،ا وهلذا مل يقع شرعً جيوز ذلك عقًال 

فإذا كان حبال ال ميكن  ،ما يفعله العبد باختياره فيثاب عليه أو يرتكه باختياره فيعاقب عليهيف
ا ىف االمتناع فال يتحقق معىن فيكون معذورً  ،ا على ترك الفعلوجود الفعل منه كان جمبورً 

 .اإلستالء
 ،ه فيفعل هبم مايشاء وحيكم فيه ما يريد إذ العباد مماليكوقال آخرون أنه جائز عقًال       

ألن اآلية يدل على عدم وقوع التكليف باحملال  ،والصحيح عدم الوقوع ،واختلفوا ىف وقوعه
وأما التكليف مبا هو ممتنع لغريه كإميان من علم هللا تعاىل أن  ،وإن مل يدل على امتناعه

 .ا وعلي وقوعه شرعً قًال فقد اتفق الكل على جوازه ع ،اليؤمن مثل فرعون وأىب جهل
وما يوجد من األمل ىف املضروب عقيب ضرب إنسان وانكسار ىف الزجاج عقيب كسر (      

 : ىف احليوان عقيب جرحه كاإلجراح) إنسان وما أشبه ذلك
مما ثبت أن ليس للعبد قدرة التخليق واستحالة اكتساب ما ) ال صنع للعبد ىف ختليقه(      

ألن معىن الكسب فعل مقدور حصل ىف حمل قدرته وما حصل ال  ،رةليس بقائم مبحل القد
 .ألن الفعل حرف املمكن من العدم إىل الوجود ،ىف حمل قدرته فهو خلق واسم الفعل يشملها

ْذِن هللا ِكتَابًا َوَما َكاَن ِلنـَْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ بِإِ ﴿ :لقوله تعايل ،)واملقتول ميت بأجله(      
وسعادته  ،وأجله ،وزقه ،فيكتب عمله ،اإن هللا يبعث ملكً « :وللحديث املعروف ،﴾مَُّؤجَّالً 
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 أجر املنهى ومباشرته فعًال  إىلووجوب القصاص والضمان على القاتل إلرتكابه  ،»وشقاوته
 . تعاىل العادة بتخليق املوت عقيبههللا

ذ ما خيلق هللا تعاىل ىف املقتول إ )1()اا وال اكتسابً ختليقً املوت بامليت ال صنع فيه للعبد (      
 ،وليس بفعل للقاتل والقتل فعله قائم به ،من املعىن املناىف للحياة وهو املوت مفعول هللا تعاىل

قالوا املوت معىن وجودي مناف  ،حينئذ لقدرتهوليس حبال باملقتول إذ فعل العبد ال جياوز 
وذهب  ،على هذا رمحه هللامبىن كالم املصنف  ﴾ َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلَيَاةَ  ﴿لقوله تعاىل  ،للحياة

 .ومعىن خلق املوت قدر املوت ،دمىالبعض إىل أنه ع
ولو مل يقتل لعاش  ،وزعم بعض املعتزلة أن للمقتول أجلني القتل واملوت) واألجل واحد(      

ولو  ،املقتول ميت بأجله وال أجل له سواه :وقال أبو هذيل منهم ،إىل أجله الذى هو املوت
 .مل يقتل ملات بأجله ىف وقت قتله

 ،ىف التقدير لبل يقتل ال حمالة ىف وقت قتله المتناع التبد ،وعندنا ليس األمر كذلك      
نع هللا عن ألنه يؤدى إىل أن للعبد قدرة م ،وقوهلم أنه غري مقتول بأجله وله أجل آخر باطل

بل هللا تعاىل ملا كان  ،له وهو حمال ًال جله وقدرة قطع ما جعله أ جًال ابقاء عبده إىل جعله أ
 
ً
 :وقوله عليه السالم ،افيكون األجل الواقع ىف علم هللا تعاىل واحدً  ،ا أنه يقتل جعله أجًال عامل
 .فلعل املراد به الزيادة حبسب اخلري والربكة ،»صلة الرحم تزيد ىف العمر«

وال يتصور أن ال يأكل إنسان  ،ا أو حرامً واحلرام رزق وكل يستوىف زرق نفسه حالًال (      
وجاز أن ال يأكل رزقه أو يأكل  ،وعند املعتزلة احلرام ليس برزق ،)رزقه أو يأكل غريه رزقه

الشخص  ذاءيكون غ وهذا بناء على أن الرزق عندنا الغذاء فيما قدر هللا تعاىل أن ،رزقه غريه

كان ىف علم هللا سبحانه أنه لو ال هذه : ، يعىن)صلة الرحم تزيد ىف العمر: (قوله عليه السالم: ىف اعتماد العقائد   )1(
نه علم املدة أنه يصل رمحه فيكون عمره أزيد من ذلك، ويكون احملكوم املعلوم أن يصل رمحه الصلة لكان عمره كذا، ولك

ويعيش إىل هذه املدة ال حمالة، ولكن مع علمه أنه لو مل يصل ملات قبل هذه املدة ملا عرف أنه تعاىل يعلم ما يكون لو  
وإن كان يعلم أ�م  ،]28: األنعام[ ُدوا لَِما ـنُُهوا َعْنهُ ﴾﴿ َوَلْو رُدُّوا َلَعاكان كيف يكون كما قال تعاىل ىف حق الكفار 
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وعندهم عبارة عن امللك  ،راموكما يتغذى االنسان باحلالل يتغذى باحل ،اليصري غذاء لغريه
﴿ َوَما ِمن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اهللَِّ  :لنا قوله تعاىل ،اا فاليكون رزقً واحلرام اليكون ملكً 

واحلق ما قال  ،ك والدوابا للمالا ملا كان هللا رازقً فلو كان الرزق ملكً  ،]6: هود[ ِرْزقـَُها﴾
الف من حيث العبارة ال غري إذ الرزق قد سفرائين أن اخل، وأبو إسحاق اإلالشيخ أبو احلسن

نَاُهْم يُـْنِفُقونَ ﴿ :قال هللا تعاىل ،ايذكر ويراد به امللك أيضً   .﴾َوِممَّا َرزَقـْ
َمن يـَْهِد اهللَُّ فـَُهَو ﴿ :لقوله تعاىل ،)وهللا تعاىل يضل من يشاء ويهدى من يشاء(      

فاعلم أنه اليعرف هللا إال من  ،]17: الكف[ ﴾امُّْرِشدً  َولِيًّا َلهُ  دَ جتَِ  فـََلن ُيْضِللْ  َوَمن ۖ◌ اْلُمْهَتِد 
وأما النذر والقول والدالئل فال يفنون عن قوم ال  ،وال يوحده إال من توحد له ،تعرف إليه

 .يرمحون
مجيع ما فعل هللا تعاىل بعباده  )وما هو األصلح للعبد فليس ذلك بواجب على هللا تعاىل(     
مل يفعل ذلك لكان  ، ولوواهلداية تفضل منه ،واإلميان ،والسالمة ،والصحة ،إلحسانمن ا
ولو عذب مجيع من  ،ا للحمد والشكرا مل يكن مستحقً ا واجبً ولو كان ما يفعل شيئً  ،اجائزً 

 ،ولو أدخل مجيع الكافرين اجلنة مل يكن ذلك حماًال  ،ىف السماوات واألرض مل يكن ظاملا هلم
وهو  ،اويعذب الكافررين أبدً  ،اولكنه أخرب أنه ينعم املؤمنني أبدً  ،واألمر أمره ،هألن اخللق خلق

ألنه ال يكذب ىف  ،ريهغفوجب أن يفعل هبم ذلك وال جيوز  ،صادق ىف قوله وخربه صدق
ا صار ألن الظلم إمن ،اا وجورً واليكون شيء منه ظلمً  ،اا كبريً قوله تعاىل هللا عن ذلك علوً 

ألنه عدل عن الطريق الذى سن له من فوقه ملن  ،اواجلور إمنا كان جورً  ،ى عنهألنه منه ،اظلمً 
ا مل يكن وال زاجرً  اهللا تعاىل حتت قدرة قادر وال كان فوقه آمرً  نوملا مل يك ،هو حتت قدرته

 .افيما يفعله ظاملا وال ىف شيء حيكم به جابرً 
عيم أهل الطاعة ىف القرب مبا يعلمه وتن ،وعذاب القرب للكافرين ولبعض عصاة املؤمنني(      

األصل ىف العذاب قوله تعاىل ىف  )بالدالئل السمعية )1(وسوال منكر ونكري ثابت ،هللا ويريده

وأنكرت اجلهمية وبعض املعتزلة ذلك، ملا أن السوال عمن ال حياة له حمال، قلنا ذلك ممكن : وىف اعتماد والعقايد   )1(
واعلم أن : وىف موضع آخر منه. بباعادة الروح ىف اجلسد أو خلق احلياة بال روح حبيث يعقل السوال ويقدر اجلوا
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والفاء للتعقب والرتتيب بال  ،]25: نوح[ ﴿ ُأْغرِقُوا فَُأْدِخلُوا نَاًرا﴾ :قول نوح عليه السالم
ففى  ،كان فيه فكذا يكون إدخال النار فيه  همقألن إغراتراخ ولن يكون ذلك إال قبل القيامة 

﴿ النَّاُر يـُْعَرُضوَن  :وقال ىف آل فرعون ،بتعذيبهم بالنار ىف املاء اآلية إظهار كمال قدرته تعاىل
 ﴿ َويَـْوَم تَـُقوُم السَّاَعُة َأْدِخلُوا آَل ِفْرَعْونَ : قبل القيامة، لقوله تعاىل: أي  َعلَيْـَها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا ﴾

 .]46: فافر[ َأَشدَّ اْلَعَذاِب ﴾
 ،والسوال لكل ميت صغري أو كبري ومن مات ىف املاء أو أكله السبع فهو مسئول      
حنيفة رمحه هللا  وأبو ،ويسأل أطفال املؤمنني ،لونح أن األنبياء عليهم السالم اليسأواألص

السوال والتنعيم والذى يدل على  ،توقف ىف أطفال املشركني ىف السوال ودخول اجلنة
 .عن النىب املختار صلى هللا عليه وسلم األخيار والتعذيب ورد األخبار بنقل

إذا قرب امليت أتاه « :صلى هللا عليه وسلممنها ما نقله أبو هريرة قال قال رسول هللا       
 كنت تقول ىف هذافيقوالن ما   ،يقال ألحدمها املنكر واآلخر النكري ،ملكان أسودان أرزقان

، فيقوالن قد كنا ا رسول هللافيقول هو عبد هللا ورسوله أشهد أن ال إله إال هللا حممدً  ؟الرجل
مث يقال له  ،له فيه، مث ينور ا ىف سبعنيمث يفسح له ىف قربه سبعون ذراعً  ،ك تقول هذانعلم أن

 ،أهلهفيقوالن من كنومة العروس الذى ال يوقظ إال أحب  ،فيقول أرجع إىل أهلى فأخربهم ،من
ا قال مسعت الناس يقولون فقلت مثله ال وإن كان منافقً  ،حىت يبعثه هللا من مضجعه ذلك

فيقال لألرض التئمى عليه فتلتئم عليه فتختلف  ،فيقوالن قد كنا نعلم إنك تقول ذلك ،أدري
واألخبار ىف هذا مستفيضة  .»ذلك ، حىت يبعثه هللا من مضجعهافال يزال فيها معذبً  ،أضالعه

 .نكر مبتدع ضالوامل
أي البعث املتبادر عند إطالق أهل الشرع وهو حشر األجساد وإحيائها يوم ) والبعث(      

 ُحيِْيي َمن قَالَ  ۖ◌ َوَضَرَب َلنَا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه  ﴿: بإمجاع أهل امللة وقوله تعاىل) حق(القيامة 
 - 78: يس[ ﴾َعلِيمٌ  َخْلقٍ  ِبُكلِّ  َوُهوَ  ۖ◌ أَنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة ُقْل ُحيْيِيَها الَِّذي *  رَِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعظَامَ 

أصحابنا إمنا توفقوا ىف إعادة الروح وعدم اعادهتا وال توقف هلم ىف أن ال يتصور التعذيب بدون احلياة إمنا ذلك مذهب 
  12. الصاحلى والكرامية، فإن عندهم احلياة ليست بشرط لثبوت العلم

                                                                                                                                             



ثبت اإلمكان الذاتى للبعث والقدرة عليه ووقوعه والقوالطع ] إىل آخر السورة[ آه ]79
َخيْرُُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَنـَُّهْم َجَرادٌ  ﴿ :ا ناطقة بوقوعه كقوله تعاىلأيضً  السمعية األخرى

ِْم يَنِسُلوَن ﴾] 7: القمر[ ٌر ﴾مُّنَتشِ  : يس[ ﴿ َونُِفَخ ِيف الصُّوِر فَِإَذا ُهم مَِّن اْألَْجَداِث ِإَىلٰ َرهبِّ
51.[ 

للكفار واملسلمني وهو عبارة عما يعرف به مقادير األعمال ويوزن ) والوزن حق(      
 ثـَُقَلْت  َفَمن ۚ◌ َمِئٍذ احلَْقُّ ﴿ َواْلَوْزُن يَـوْ  :واألصل فيه قوله تعاىل ،اا كان أو شرً األعمال خريً 

 *﴿ فَأَمَّا َمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه وقوله تعاىل  ،]8: األعراف[ ﴾ اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَأُولَِٰئكَ  َمَوازِيُنهُ 
وملا دل  ،]9 - 6: القارعة[ فَأُمُُّه َهاوَِيٌة ﴾ *َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه  *فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة 

 .ونكل علم ذلك إىل هللا تعاىل ،ؤمن به والنشتغل بكيفية أخريبوت امليزان نالدليل على ث
 ِكتَابًا يـَْلَقاُه َمنُشورًا ﴾  اْلِقيَاَمةِ  يـَْومَ  َلهُ  َوُخنْرِجُ ﴿ : واألصل فيه قوله تعاىل ،)والكتاب حق(      

بشماله أو من وراء ظهره قال هللا ويعطي كتاب املؤمن بيمينه وكتاب الكافر  ،]13: اإلسراء[
 - 7: اإلنشقاق[ َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا ﴾ *﴿ فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكتَاَبُه بَِيِميِنِه  :تعاىل

ُه َكاَن َال إِنَّ  ﴿: إىل قوله َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكتَاَبُه ِبِشَماِلِه فـَيـَُقوُل يَا لَْيَتِين ملَْ أُوَت ِكتَاِبَيْه ﴾ ﴿ ،]8
اَبُه َوَراَء َظْهرِِه  ﴿ ،]33 - 25: احلاقة[ يـُْؤِمُن بِاهللَِّ اْلَعِظيِم ﴾ َفَسْوَف ) 10(َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَت

 .]14 - 10: اإلنشقاق[ إِنَُّه َظنَّ َأن لَّن َحيُوَر ﴾ ﴿ :إىل قوله َيْدُعو ثـُبُوًرا﴾
﴿ أَْم َحيَْسبُوَن أَنَّا َال َنْسَمُع الدنيا قال هللا تعاىل  والكتاب ماكتبه احلفظة أيام حياهتم ىف      

َوِإنَّ  ﴿: وقوله تعاىل ،]80: الزخرف[ ﴾ َيْكُتُبونَ  َلَدْيِهمْ  َوُرُسلُنَا بـََلىٰ  ۚ◌ ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهم 
 .]11 - 10 :اإلنفطار[ يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن ﴾ *ِكَراًما َكاتِِبَني   *َعلَْيُكْم َحلَاِفِظَني 

واحلوض ( ،]8: التكاثر[ ُمثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَـْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم ﴾ ﴿: لقوله تعاىل) والسوال حق(      
مسرية  يحوض« :صلى هللا عليه وسلمحلديث عبد هللا بن عمرو قال قال رسول هللا ) حق
انه كنجوم السماء من وكيز  ،ورحيه أطيب من املسك ،واياه سواء ماؤه أبيض من اللنبوز  ،شهر

 .»اشرب منها فال يظمأ أبدً 
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ِإّينِ فـََرُطُكْم َعَلى « :صلى هللا عليه وسلموعن سهل بن سعد قال قال رسول هللا       
ُفوِين ، رِ اْحلَْوِض َمْن َمرَّ َعَليَّ َشِرَب ، َوَمْن َشِرَب ملَْ َيْظَمْأ أََبًدا ، لََريَِدنَّ َعَليَّ أَقْـَواٌم َأْعرِفـُُهْم َويـَعْ 

ُسْحًقا :  ُمثَّ ُحيَاُل بـَْيِين َوبَـيْـنـَُهْم فََأُقوُل إِنـَُّهْم ِمينِّ فَـيـَُقاُل ِإنََّك َال َتْدِري َما َأْحَدُثوا بـَْعَدَك َفَأقُولُ 
 .وكال احلديثني ىف املتفق عليه، »ُسْحًقا ِلَمْن َغيـََّر بـَْعِدي

يضرب « :قال صلى هللا عليه وسلم حلديث أىب هريرة عن رسول هللا) والصراط حق(      
 ل،واليتكلم يومئذ إال الرس ،فأكون أول من جيوز من الرسل ،الصراط بني ظهراىن جهنم

وىف جهنم كالليب مثل شوك السعدان ال يعلم قدر  ،يومئذ اللهم سلم سلم لوكالم الرس
 ،مث ينجو ،لومنهم من خيرد ،فمنهم من يوبق بعمله ،عظمها إال هللا ختطف الناس بأعماهلم

اجلسر على  بمث يضر  :صلى هللا عليه وسلموعن أىب سعيد اخلدرى قال قال رسول هللا 
 ،وكالربق ،فيمر املؤمنون كطرف العني ،اللهم سلم سلم :ويقولون ،وحتل الشفاعة ،جهنم

، فناج مسّلم، وخمدوش مرسل، ومكدوس يف نار وكأجاويد اخليل والركاب ،والطري ،وكالريح
 .مها ىف املتفق عليهكال  ،»جهنم
والصراط جسر ممدود على منت النار أحد من السيف وأدق من الشعر من استقام ىف       

ومن عدل عن االستقامة  ،خف على صراط اآلخرة وجنيهذا العامل على الصراط املستقيم 
 .ىف الدنيا واثقل الظهر باألوزار وعصي يعثر من الصراط وتردى

َوَسارُِعوا  ﴿ :واألصل فيه قوله تعاىل) ر حق ومها خملوقان اآلن موجدتانواجلنة حق والنا(      
: آل عمران[ ِإَىلٰ َمْغِفرٍَة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني ﴾

 :أي ]24: البقرة[ ﴾ْلَكاِفرِينَ لِ  أُِعدَّتْ  ۖ◌ ﴿ َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة  :وقوله تعاىل ،]133
فيجب إرائه على الظاهر لعدم  ،ا خملوقة، فقوله تعاىل أعدت دليل على أ�خلقت وهيئت
 ۖ◌ ﴿ ُأولَِٰئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة  :لقوله تعاىل ،)باقيتان التفنيان وال يفىن أهلهما(االستحالة فيه 

 .﴾َخاِلُدونَ  فِيَها ُهمْ 
يَا أَيـَُّها  ﴿ :لقوله تعاىل )العبد املؤمن من اإلميان وال تدخله ىف الكفر والكبرية ال خترج(     

ا فسمى قاتل النفس عمدً  ،]178: البقرة[ الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَْيُكُم اْلِقَصاُص ِيف اْلَقتْـَلى﴾
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َفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتـَلُ : وقوله تعاىل ،ا مع أنه كبريةمؤمنً  نـَُهَما ﴾﴿ َوِإن طَاِئ  وا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
بقى هلما اسم اإلميان مع أن أحدمها باغية وباقى اإلخوة الثابتة باإلميان لقوله ] 9: احلجرات[

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ﴾ ﴿: تعايل وكذا  ،قالوا برتك الفرض أو الواجب ولو مرة بال عذر كبرية ،ِإمنَّ
 وكذا ارتكاب الكراهة ، هبا صغرية وتساهًال ر تكاسًال وترك السنة مرة بال عذ ،ارتكاب احلرام

 .كبرية  ]التحرمية[ وارتكاب الكراهة ،واإلصرار على ترك السنة ]التنزيهية[
وقالت طائفة ورفعوه إىل رسول  ،وقالت طائفة ال كبرية مع الفضل وال صغرية مع العدل      
 .ة مع االستغفارال صغرية مع اإلصرار وال كبري  صلى هللا عليه وسلم هللا 

واألكثرون من أهل التحقيق مل جيعلوا ىف الذنوب صغرية إال عند نسبة بعضها إىل       
 .فطالبوا النفس بإيفاء ىف حق هللا تعاىل باالنتهاء عما �ى والوفاء مبا أمر ،بعض
) رائهللا تعاىل ال يغفر أن ُيشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء من الصغائر والكبو(      

 .بالتوبة أو بدو�ا
﴿ َوِإن تـُْبُدوا : واألصل فيه قوله تعايل) وجيوز العقاب على الصغرية والعفو عن الكبرية(      

: البقرة[﴾ َيَشاءُ  َمن َويـَُعذِّبُ  َيَشاءُ  ِلَمن فـَيـَْغِفرُ  ۖ◌ َما ِيف أَنُفِسُكْم أَْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم ِبِه اهللَُّ 
ومعىن قوله  ،]49: الكهف[﴾ غَاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها﴿ َال يُـ  :وقوله ]284
ْر َعْنُكْم َسيِّئَاِتُكمْ  ﴿ :تعايل اِئَر َما تـُنْـَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ هو الشرك  ]31: النساء[﴾ِإْن َجتْتَنِبُوا َكَب

فجاز أن يطلق عليه إسم  ،وهو أنواع كثرية كاليهودية والنصرانية واجملوسية والوثنية ،والكفر
 .اجلمع
 ،وهو أن اخلطاب خرج على اجلمع فكان كفر كل واحد منهم كبرية ،وفيه وجه آخر      

 .ا باملشيية فيما دون الشركفيكون املغفرة مقيدً 
ومجلة قوهلم إن املؤمنني بني اخلوف والرجاء يرجوا فضل هللا ىف غفران الكبائر وخياف       

ا ال ومل يأت مع املشية شرحً  ،ألن املغفرة مضمون املشية ،على الصغائرعدله ىف العقوبة 
ملا فيه من االنكار لنصوص ) االستحالل كفرو  الل،استح إذا مل يكن عن( ة وال كبريةصغري 

 .التحرمي
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كقوله ) خبارحق أهل الكبائر باملستفيض من األ خيار ىفوالشفاعة ثابتة للرسل واأل(      
لكل « :صلى هللا عليه وسلم وقوله  ،»شفاعىت ألهل الكبائر من أمىت« :مصلى هللا عليه وسل
أين «: عائشة رضى هللا عنها وقالت ،»مىتبة اختبأت دعويت شفاعة ألنىب دعوة مستجا

قال عند  ،قلت فإن مل أجدك ،وض  اسقي أمىتالقيامة يارسول هللا؟ قال عند احل ك يومأطلب
ثة ما بقى قال ال أخلوا هذه املواطن الثال ،مل أجدكقلت فإن  ،الصراط أقول رب سلم سلم

 .»من أمىت واحد
قال رسول هللا  ]5: الضحي[َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك فـَتـَْرَضٰى ﴾ ﴿ :وملا نزلت قوله تعاىل      

قال وهللا ال أرض  ،طلب رضائى يف أمىت قال بلى يا حممديا جربيل أ«: صلى هللا عليه وسلم
 .»واحد ارما بقى ىف الن

لتواتر معين اخلرب ألنه خيرج من النار من  ) وأهل الكبائر من املؤمنني ال خيلدون ىف النار(     
 َتكُ  َوِإن ۖ◌ ِإنَّ اهللََّ َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة  ﴿: ولقوله تعايل ،كان ىف قلبه مثقال ذرة من اإلميان

  سنة اإلميان واملضاعفة قبل دخول الناروآية حسنة ح] 40: النساء[ ﴾ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً 
 .مجاع أهل امللةيبطله إ
والتصديق هو اإلدراك اإلذعاىن بأن  ،)واالميان هو التصديق مبا جاء به عند هللا تعاىل(     

ومصداق التسليم واالنقياد رضاء  ،النسبة واقعة أو ليست بواقعة واإلذعان بتسليم وانقياد
ومصداق اجلحود واالنكار كراهة القلب مبا جزمه وضيق  ،ره بهالقلب مبا عرفه وانشراح صد

زم والتصديق ال حيصل إال تصديق إذ املعرفة حتصيل مبجرد اجلففرق بني املعرفة وال ،صدره عنه
يعرفونه  ﴿ :واالنقياد واملعرفة حاصلة لبعض أهل الكتاب مع كفرهم قال هللا تعاىل بالتسليم

يشاء االنقياد مبحض كرم هللا تعاىل ذلك فضل هللا يؤتيه من والتسليم و  ﴾كما يعرفون أبنائهم
ب اجلاه وهللا ذو الفضل العظيم، ومنشأ اجلحود واالنكار صفات النفس اإلمارة كالتكرب وح

وهذا هو التصديق املعترب ىف كتب امليزان واجلزم احلال عن  ،والعلو والعدواة وطلب الدنيا
وىف تصديق رسول ) واإلقرار به( و داخل ىف التصوربل ه ،ا عندهماإلذعان اليسمى تصديقً 

ففيه  ،فيما جاء به من عند هللا تصديق جبميع ما جيب التصديق به صلى هللا عليه وسلمهللا 
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 ،ان به على التفصيلاإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخرة وجبميع ما جيب اإلمي
بينه وبني هللا تعاىل، واإلقرار  فهو مؤمن فيمافمن صدق الرسول فيما جاء به من عند هللا 

وإليه ذهب الشيخ أبو  ،شرط إلجراء أحكام اإلسالم هو املروى عن أىب حنيفة رمحه هللا
د اإلميان الكفر وهو ، وهذا ألن ضوهو أصح الروايتني عن األشعري ،منصور املاتريدى

 ،ال تضاد عند تغاير احمللنيفكذا ما يضادمها إذ  ،التكذيب واجلحود ومها يكونان بالقلب
يدل على  ،»خيرج من النار من كان ىف قلبه ذرة من اإلميان« :صلى هللا عليه وسلموكذا قوله 

ان أن إال اتباع موجب األلفاظ ووضع اللسا ال مستند وأيضً  ،أن حمل اإلميان هو القلب
ن عن النطق الواجب  اإلميان عبارة عن التصديق بالقلب وال ينعدم اإلميان من القلب بالسكو 

ا قال أنه ركن حيتمل ومن جعل اإلقرار ركنً  ،بالواجكما ال ينعدم بالسكون عن الفعل 
 .السقوط كما ىف حالة اإلكراه واألخرس

إذ الزيادة والنقصان من ) ا واإلميان اليزيد وال ينقصوأما األعمال فهي تتزايد يف نفسه(     
الكيفيات سواء كان احلاصل ىف العقول ذوات والتصديق من  ،األعراض األولية للكمية

مية ا فألن العلوأما إذا كان ذواتً  ،ا فظاهرأما إذا كان احلاصل أشباحً  ،األشياء أو األشباح
والذات ىف اخلارج ليست يصدق عليه أنه  ،ليست ذاتية للذوات وإال ملا اختلفت ىف املواطن

 .فالعلمية كيفية الذوات احلاصلة ىف العقول ،علم
يقان قهر واإل ،القوة والضعف ودرجات اإليقانوإمنا التفاوت ىف اإلميان باعتبار       

ومن موقن وصديق قريب  ،جوارحه واستقام كما أمر زم فمن موقن ،التصديق للجوارح والقوي
ومن مؤمن ومصدق يهوى به صرصر اهلوا كالذرة وىف البني درجات ال يعلمه إال  ،من املستقيم

ُهْم ِإميَانًا ﴾ ﴿عاىل وقوله ت ،هللا ا أو فمعنا إيقانً  ،]2: األنفال[ ِإَذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آيَاُتُه زَاَدتـْ
 .مؤول بأن املراد زيادة اإلميان بزيادة نزول املؤمن به ىف آي القرآن

مث يأتى فرض بعد فرض  ،وروى عن ابن عباس وأىب حنيفة أ�م كانوا آمنوا ىف اجلملة      
خيرج من  هوىف اخلرب أن ،فرض خاص فزاد إميا�م بالتفصيل مع إميا�م باجلملة فيؤمنون بكل

ومعناه على ما قال الشيخ الزاهد العارف ىف  ،كان ىف قلبه مثقال ذرة من اإلميان]من[النار 

 47 



 48 

شرح للتعريف أن الذرة مثل اإلميان من ضعف إيقانه حىت يفرت بقليل بالء ويفرتى بشيء 
ولكن أصل اإلميان حباله ىف عصمة ربه وهللا  ،ر ىف مكان وال يسكن حباليسري كالذرة ال يتقر 

 .أعلم مبراد رسوله
ا وإمياننا مثل املالئكة والرسل كما نص و ضعفه أيضً  خالرسو والتصديق يتفاوت بشدة       

 ألنا صدقنا وحدانية وربوبية وقدرته كما صدقت به األنبياء واملالئكة رمحه هللاعليه أبو حنيفة 
 .عليه السالم

يعىن ال جيوز ىف الشرع أن حيكم على أحد بأنه مسلم وليس ) واإلميان واإلسالم واحد(      
 للغة أعم من اإلميان إذ للتصديق حمواإلسالم حبسب موجب ال ،مبؤمن أو مؤمن وليس مبسلم

 فإذا كل ،والتسليم عام ىف القلب واللسان واجلوارح ،خاص وهو القلب واللسان ترمجان
 .اتصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقً 

يقول  نا وال ينبغي أوإذا وجد من العبد التصديق واإلقرا صح أن يقول أنا مؤمن حقً (      
: وقال] 4: األنفال[ ﴾َك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّاأُولَٰئِ ﴿: قال هللا تعاىل )أنا مؤمن إنشاء هللا تعاىل

ا وأيضً  ،وال فرق بني أن يقول آمنا وبني أن يقول أنا نؤمن أُنزَِل إَِليْـنَا ﴾ُقولُوا آَمنَّا بِاهللَِّ َوَما  ﴿
شك وإن أمكن محله على خامتته أو كماله ىف يقينه وال االستثناء يوهم الشك ىف أصل اإلميان

 )1(.ىف اإلميان كفر فينبغى االتقاء عما يومهه
إذ الشقاوة والسعادة عبارتان عن الكفر واإلميان  )والسعيد قد يشقي والشقى قد يسعد(      

وعند األشعرى العربة للختم وعربة  ،والكفر بعد اإلميان واإلميان بعد الكفر يتعاقبان ال حمالة
شخص املعني خيتم له باإلميان فهو مؤمن وإن  كان ىف علم هللا تعاىل وإن هذا الللحال فإن  
للصنم وإن كان ىف علمه أنه خيتم له بالكفر نعوذ باهلل  اا باهلل تعاىل ولرسوله ساجدً كان مكذبً 
وقالوا أن إبليس حني   ،بالعبادات اآتي اا هلل تعاىل ولرسوله خملصً ا وإن كان مصدقً يكون كافرً 

أنه خيتم له باإلميان كان وىل هللا وملا علم أن خيتم له بالكفر كان فإن قيل ملا علم هللا تعاىل : ىف اعتماد العقايد    )1(
عدًوا هلل تعاىل، قلنا الوالية والعداوة يكونان باإلميان والكفر، فمن كفر بعد إميانه كان وليًا فصار عدًوا، وكذا على 
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ا وهذا ال معىن له ألن احلقايق ال يكون معدومة ملا أ�ا ا للمالئكة كان كافرً ا معلمً كان مصدقً 
 .ستعدم
وال تغٌري على هللا وال على  ن على السعادة والشقاوة دون اإلسعاد واإلشقاءوالتغري يكو (      
 ،واحلي ،واملعدوم ،إذ التغري على املوجود ،كما ىف الوجود والعدم واحلياة واملوت) صفاته
 .تةواإلما ،واإلحياء ،واإلعدام ،ال على اإلجياد ،وامليت
وهو ﴿ :لقوله تعاىل ،عاىل عن حكمةإذ ال خيلوا فعله ت) وىف إرسال الرسل حكمة(      

ومن احلكم املرتتبة على اإلرسال التبشري واإلنذار والبيان للناس ما حيتاجون  ﴾احلكيم اخلبري
 ،ليبلغوا به الدرجة العليا ىف العلم والعمل ،إليه من مصاحل داريهم واإلفادة هلم من أنواع احلكم

البشر إىل البشر مبشرين ومنذرين ومبينني للناس أرسل هللا تعاىل رسًال من ( :وإليه أشار بقوله
العبد من هللا إىل ذوي العقول من  ارةإذ الرسالة سف )ما حيتاجون إليه من أمور الدنيا والدين

قته ليزيح عللهم فيما قصرت عنه عقوهلم من مصاحل داريهم بالبيان إال من جهة الشرع خلي
واملعجزة أمر من هللا ) ملعجزات الناقضات للعادةوأيدهم با(واإلرشاد إىل ما يستقيل به العقل 

 .على خالف العادة يقصد به إظهار صدق املدعى للرسالة حبيث يعجز املنكرين عن املعارضة
أما رسالة حممد ) صلى هللا عليه وسلمعليه السالم وآخرهم حممد  وأول األنبياء آدم (      

اء  على األنبالقرآن و�اية فصاحته مشتمًال  فإن من تأمل ىف كمال بالغة صلى هللا عليه وسلم
ظطر هللا على أن يأتى بسورة من مثله اا مل يقدر أحد من دون ا تأليفً مبا كان ومبا يكون مؤلفً 

بط ىف عقوهلم وعناد ىف نفوسهم وجب خمالفة املخالفني بألسنتهم خلولو أ ،إىل التصديق بنيوته
ا تواتر من أخالقه وأيضً  ،ا ىف احملسوساتية شوبً فسطائخمالفة السو  ا ىف القطعيات ألوجبريبً 

 ،من علمه وحلمه وشجاعته وسخاوته وصدقه ىف أقواله ومواعيده صلى هللا عليه وسلم وأفعاله
األخالق وتوافقهم  وما تواتر وشوهد من علماء األمة وأتقياء امللة من خوارق العادات ومكارم

مع تباين أمكنتهم وختالف  صلى هللا عليه وسلم بوته واإلطاعة ألحكامهوتواطئهم التصديق بن
، وأي فأي دليل أقوى من معجزاته ،ا بصدق دعواه ىف رسالتهأزمنتهم يعطيك العلم قطعً 

فاعلم أن اآليات التوجب  ،فإن طبع هللا القلوب وأعمى األبصار ،سطع من حججهحجة أ
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وضوح األدلة ملن مل  فىي اإلميان وال يلخص الربهان عن قيد اخلذالن وأيدي احلرمان وما
اء مبنهاج تفقريق االفإذا سهل لك سبيل ثبوت النبوة واستقام ط ،يساعده سوابق الرمحة

عراض عن وعليك اإل ،عن املزخرفات الكالمية نيةفعليك االستفناء بالنصوص القرآ ،لةالرسا
 ،الضاللدالئل العقول املشوبة بالوهم واخليال وشبهات أهل األهواء والبدع على الكفر و 

 صلى هللا عليه وسلم فإذا ثبت نبوته ،واالستمساك بدالئل الكتاب والسنة املؤدية إىل الكمال
 .ألنه صادق ىف مقاله ،ثبت نبوة سائر األنبياء عليهم السالم بأخباره

 صلى هللا عليه وسلم سئل عن رسول هللا ) وقد روى بيان عددهم ىف بعض األحاديث(      
وروي مائيت ألف وأربعة وعشرون  ،امائة ألف وأربعة وعشرون ألفً  :فقال ؟من عدد األنبياء

والظن ال يغىن من  ،وأخبار اآلحاد على تقدير االشتمال على الشرايط ال تفيد إال الظن ،األفً 
 :رمحه هللاولذلك قال  ،االعلم شيئً 

ن مِ ﴿ :فقد قال هللا تعاىل ،واألوىل أن ال يقتصر على عدد معني ىف التسمية(       ُهم مَّ نـْ
ُهم مَّن ملَّْ نـَْقُصْص َعلَْيَك ﴾ وال يؤمن ىف ذكر العدد أن يدخل فيهم من  َقَصْصنَا َعَلْيَك َوِمنـْ
وكلهم كانوا مبلغني عن هللا تعاىل صادقني  ،ليس هو منهم أو خيرج منهم من هو فيهم

يهم ال يلزم إذ لو جاز الكذب عل ،مصطفون عن الكذبواألنبيا عليهم السالم ) ناصحني
 .ألنه يعتمد على خربهم الحتمال الكذب ،احلجة
وذا إمنا يكون إذا كان على خربهم االعتماد قال  ،رسل الرسل لينقطع حجة العبادوإمنا أ      

ُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اهللَِّ ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسلِ  :هللا تعاىل رِيَن َوُمنِذرِيَن ِلَئالَّ َي َبشِّ : النساء[ ﴾ ﴿ رُُّسًال مُّ
وعن سائر  ،هفقبل الوحى وبعد ،العصمة عن الكفر أما ،وكذلك عن سائر املعاصى ،]165

 ،وإن جرى عليهم شيء من غري قصد واختيار ،وأما قبله ففيه خالف ،املعاصى بعد الوحى
 .)1(فهو ذلة منهم بينهم رهبم وال يهملهم

واملخطئ ىف االجتهاد ال يعاتب وال ينسب بل يكون معذورًا ومأجورًا إذ ليس ال بذل الوسع وقد فعل فلم ينل     )1(
خلفاء دليله، وإمنا قال املخطئ ىف االجتهاد ألن املخطئ ىف األصول والعقايد يعاتب بل يضلل أو يكفر ألن احلق فيها 

 12تلويح . باألدلة القطعيةواملطلوب هو اليقني احلاصل واحد إمجاًعا 
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اسم الذلة على أفعال األنبياء عليهم  قال اإلمام عمر النسفى أئمة مسرقند ال يطلقون      
 .السالم أل�ا نوع ذنب ويقولون فعلوا الفاضل وتركوا األفضل فعوتبوا

ا منهم يصري  ومن أنكر واحدً  ،واإلميان باألنبياء واجب وإن مل يعلم أساميهم وعدد هم      
اب على فإن قيل هل آمنت بفالن النىب وكنت ال تعلم امسه فال جيوز لك اجلو  ،اكافرً 

فاجلواب الصحيح أن تقول إن كان  ،اا وجيوز أن ال يكون نبيً ألنه جيوز أن يكون نبيً  ،اإلطالق
 .واملرسلني وإال فال ا آمنت به وجبميع األنبياءنبيً 

ٰى شَ  ﴿ :حد ىف الدين قال هللا تعاىلوكلهم كانوا على أصل وا       َن الدِّيِن َما َوصَّ رََع َلُكم مِّ
يْـنَا ِبِه إِبْـَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ِبِه نُوًحا وَ  نَا إِلَْيَك َوَما َوصَّ  َوَال  الدِّينَ  أَقِيُموا َأنْ  ۖ◌ الَِّذي أَْوَحيـْ

يعىن بني وأظهر لكم من الدين دين نوح وحممد ومن بينهما  ]13: الشورى[ ﴾ فِيهِ  تـَتَـَفرَّقُوا
وأما فروع  ،املشرتك فيما بينهم من أرباب الشرايع وهو اإلميان مبا جيب تصديقه من األصل

 .]48: املائدة[ ﴾ َعْلنَا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنْـَهاًجاجَ  ِلُكلٍّ  ﴿ :الشرايع فتختلف كما قال
أمجع املسلمون من أهل السنة واجلماعة ) وأفضل األنبياء حممد عليه الصالة والسالم(      

وأفضلهم  ،بعضهم أفضل من بعض والرسل ،على أن الرسل أفضل من األنبياء عليهم السالم
أنا أكرم األولني واألخرين عند هللا « :لقوله صلى هللا عليه وسلم ،حممد صلى هللا عليه وسلم

لو ال حممد ما خلقت الدنيا وال « :ا آلدم عليه السالموىف احلديث القدسية خطابً  ،»وال فخر
للوح والقلم وال اجلنة وال النار اآلخرة وال السماوات وال األرض وال العرش وال الكرسي وال ا

 .»ك يا آدمتولو ال حممد ما خلق
يـَْعُصوَن اهللََّ َما أََمَرُهْم  َال  ﴿ :قال هللا تعاىل) واملالئكة عباد هللا تعاىل العاملون بأمره(      

ئكة وال جيوز شتم املال ،)وال توصفون بذكورة وأنوثة( ،]6: التحرمي[ َويَـْفَعلُوَن َما يُـْؤَمُروَن﴾

كاليهود والنصارى اختلفوا يف التوحيد والتنزيه وأحوال اآلخرة على ما   ﴾َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختـََلُفوا﴿      
. ق عليهاآليات واحلجج املبينة للحق املوجبة لالتفا ]105: آل عمران[ ﴾ِمْن بـَْعِد َما جاَءهُُم اْلبـَيِّناتُ ﴿. عرفت

ولقوله عليه .» اختالف أميت رمحة«لقوله عليه السالم  واألظهر أن النهي فيه خمصوص بالتفرق يف األصول دون الفروع
 12أنوار . »من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد«الصالة والسالم 

                                                                                                                                             



واستدلوا عليه  ،ا كما ىف األنبياء عليهم السالما أو أبغضه يصري كافرً ومن شتم ملكً  ،وبعضهم
 ﴿ َمن َكاَن َعُدوًّا هللَِِّّ َوَمَالِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْربِيَل َوِميَكاَل فَِإنَّ اهللََّ َعُدوٌّ لِّْلَكاِفرِيَن ﴾ :بقوله تعاىل

 ].98: البقرة[
ومجيع كتب هللا  ،)ىل كتب أنزهلا على أنبيائه وبني فيها أمره و�يه ووعده ووعيدهوهلل تعا(      

وال فرق  ،ومن أنكر كلمة من الكتب يكفر ،تعاىل كالم هللا تعاىل غري خملوقة وكله كالم واحد
فأما تالوة  ،وال تفضيل لواحد منها على اآلخر من جهة أن كله كالم هللا تعاىل ،بني الكتب
ملاضية وكتابتها وقرأة الكتب ا ،وأفضل الكتب القرآن ،أن يكون أفضل من البعض بعضه جيوز

 .وكذلك بعض أحكامها ،ة القرآن ونزولهصارت منسوخة بقراء
واملعراج لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف اليقظة بشخصه إىل السماء مث إىل ماشاء (      

ُسْبَحاَن الَِّذي  ﴿: فبقوله تعاىل ،ملقدسأما من مكة إىل بيت ا) هللا تعاىل من العلى حق
َن اْلَمْسِجِد احلََْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بَارَْكنَا َحْوَلُه لُِنرَِيُه  اَأْسَرٰى بَِعْبِدِه لَْيًال مِّ  ِمْن آيَاتَِن

سماء وأما من املسجد األقصى إىل ال ،واملسجد األقصى هو بيت املقدس ،]1: اإلسراء[ ،﴾
ا عن غريهم وعدد مجاهلا وأحواهلا وإىل حيث شاء هللا فباألخبار املشهور وقد أخرب قريشً 

ىف السماء من العجايب وأنه لقى األنبياء وبلغ البيت املعمور وسدرة  أيا مبار وأخربهم أيضً 
 .وكان اإلسراء قبل اهلجرة بسنة ،املنتهى
 .ر واملستفيض من حكايات األخيارللمشهور من األخبا )وكرامات األولياء حق(      
والوىل هو العارف باهلل وصفاته وأفعاله حسب ما نطق به الشرع واتقى هللا ىف االجتناب       

 .تيان بالطاعاتواإلعن املعاصى 
فتظهر الكرامات على طريق نقض العادة للوىل من قطع املسافة البعيدة ىف املدة (      

ا ر ومل يكن نبيً و مان عليه السالم وهو آصف عند اجلمهكما ىف قصة صاحب سلي) القليلة
َذا ِمن رَ  فـََلمَّا ۚ◌ آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأن يـَْرَتدَّ إِلَْيَك َطْرُفَك  ﴿  :حيث قال آُه ُمْستَِقرًّا ِعنَدُه قَاَل هَٰ

﴾ بعرض بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان قبل أن يعود  :أي] 40: النمل[ َفْضِل َريبِّ
 .طرفك بعد مده إيل السماء من مسافة بعديةإليك 
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ُكلََّما ﴿ :اكما كان ملرمي ومل تك نبيً   ،)وظهور الطعام والشراب واللباس عند احلاجة(      
 ].37: آل عمران[ ﴾َدَخَل َعلَيْـَها زََكرِيَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا

واندفاع املتوجه من البالء ) م اجلماد والعجماءواملشي على املاء والطريان ىف اهلواء وكال(      
كرواية عمر رضى هللا عنه على املنرب ) وغري ذلك من األشياء(وكفاية املهم من األعداء 

ل، ومسع سارية ذلك الصوت، وبينهما ياسارية اجلبل اجلب :باملدينة حيث �اوند حىت قال
 .راصاع جرن كنت جترى بأمر هللا فامر إليه إوجرى النيل بإلقاء ما كتب ع ،س مائة فرسخمخ

أنه لو جاز ذا النسد طريق الوصول إىل معرفة النىب والرسول الشتباه  وشبهة املنكر     
 ويكون ذلك معجزة للرسول: (أشار املصنف إىل اجلواب عن ذلك بقوله ،املعجزة بالكرامة

ا إال وأن يكون وليً  وىل ولنأنه ألنه يظهر هبا  ،الذى ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته
 .)وديانته التصديق واإلقرار برسالة رسوله ،ا ىف ديانتهيكون حمقً 

ا لطريق الوصول فهو ضال عن  للمعجزة وسادً فمن جعل ما كان معجزة للرسول مبطًال       
لسبيل على أن املعجزة يقارن دعوي النبوة والوىل لو ادعى النبوة لكفر من ساعته وصار ا سواء
وألن صاحب املعجزة يظهرها  ،واليظهر على يده نقض العادة أصًال  ، تعاىلا هللعدوً 

 .من االغرتار لدي االشتهارا وصاحب الكرامة جيتهد ىف الكتمان خوفً 
وعن ابن  ،باإلمجاع من أهل السنة واجلماعة) وأفضل البشر بعد نبينا أبو بكر الصديق(      
 ،ال الختذت أبابكر خليً ا خليًال و كنت متخذً ل :أن النىب صلى هللا عليه وسلم قال مسعود

أنت  :وقد قال رسول هللا أليب بكر ،وقد اختذ هللا صاحبكم خليًال  ،ولكنه أخي وصاحىب
 ،ال ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غريه :وقال ،صاحىب ىف الغار وصاحىب على احلوض

قال أما إنك يا أبابكر أول من و  ،مث عمر ،مث أبو بكر ،أول من تنشق عنه األرض اأن :وقال
ما فضلكم أبو بكر  :وقال صلى هللا عليه وسلم مبحضر من الصحابة ،يدخل اجلنة من أمىت

 قال أبشر يا أبا بكر فإن ،وملا خرج من الغار ،ولكن فضلكم شيء وقر ىف قلبه ،بكثرة الصيام
ري وسعد وأىب وقاس سالم عثمان وطلحة زب، وكان إلك خاصةهللا تعاىل يتجلى للناس عامة و 

 .عبيدة اجلراح بربكة دعوته ىف أول اإلسالم
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قبلكم حمدثون فإن يك ىف   لقد كان فيما :فإنه عليه السالم قال) مث عمر الفاروق(      
أبو  :وقال صلى هللا عليه وسلم ،لكان عمر وقال لو كان بعدى نىبٌّ  ،أمىت أحد فإنه عمر

 .واآلخرين إال النبني واملرسلني بكر وعمر سيدا أهل اجلنة من األولني
 ،وعليه اجلمهور وفضائله بني الصحابة لتجهيز جيش العسرة) مث عثما ذى النورين(      

وتزويج النيب صلى هللا عليه  ،وإقامة النىب صلى هللا عليه وسلم يده مقام يده يف بيعة الرضوان
 .ومجعه القرآن مشهورة ،رقية وأم كلثوم منه هيبنت وسلم

وال  ،يا على ال حيبك إال مؤمن تقى :قال صلى هللا عليه وسلم) مث على املرتضي(      
دا  غً ألعطني هذه الرأية رجًال  :وقال صلى هللا عليه وسلم يوم خيرب ،يبغضك إال منافق شقى

مث أعطى الرأية على رضى هللا  ،يفتح هللا على يديه حيب هللا ورسوله وحيبه هللا تعاىل ورسوله
وقيل فضل أوالدهم على ترتيب  ،قيل ال يفضل أحد بعد الصحابة إال بالعلم والتقوى مث .عنه

فضل آبائهم إال أوالد فاطمة رضى هللا عنها فإ�م يفضلون على أوالد أيب بكر وعمر وعثمان 
 .لقرهبم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ى هللا عنهم بعد النيب صلى اجتمعت الصحابة رض) اوخالفتهم علي هذا الرتتيب أيضً (      
 بأمر إما استدالًال  .جعةهللا عليه وسلم على خالفة الصديق رضى هللا عنه بعد املشاورة واملرا

وهي من أعظم أركان  ،مروا أبابكر ليصلى بالناس :فإنه صلى هللا عليه وسلم قال ،الصالة
رضيك : ر رضى هللا عنهوهلذا قال عم ،فاستدلوا هبذا على أنه أوىل باخلالفة منهم ،الدين

نظر ألمة حبيبه  وإما بأن اللطيف اخلبري جل ثنائه .نرضاك لدنيانا الرسول هللا ألمر ديننا أف
فجمع أرائهم املختلفة على خالفة قريشي شجاع موصوف بالعلم والديانة والصالبة والعلم 

، مة وتسوية أمور الرعيةبتدابر احلروب والقيام بتهيء اجليوش وتنفيذ السرايا ومعرفة سياسة العا
إذ  ،وما نص رسول صلى هللا عليه وسلم على إمامة إمام ،اواإلمجاع حجة موجبة للعلم قطعً 
ا إال باإلختيار والبيعة على املشاورة ومل يكن أبو بكر إمامً  ،لو كان ملا خفى على األصحاب

هللا صلى هللا عليه  وتقدير النص على غريه نسبة للصحابة كلهم إىل خمالفة رسول ،واملراجعة
 .الروافض إال وسلم وخرق لإلمجاع وذلك مما مل جيرتئ على إخرتاعه
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اقتدوا بالذين من  :الفاروق رضى هللا عنه بقوله صلى هللا عليه وسلم رممث على خالفة ع      
وعقد اخلالفة له أبو بكر الصديق  ،يكفر وقالوا من أنكر خالفتهما ،بعدى أىب بكر وعمر

واخلالفة كما تثبت باتفاق أهل الرأي تثبت بنص  ،عنه بعد وجود الشرائط ىف حقه رضى هللا
، وقهر وأزل اجلبابرة ،ربكة إمامته ونشره ىف أقطار األرضبوهللا تعاىل أعز الدين  ،اإلمام

 .ه إىل أقصي خراسان وأطراف سجستاناألكاسرة حىت بلغ فتوح
ى أن عمر رضى هللا عنه ترك أمر اإلمامة وقد رو  ،مث على خالفة عثمان ذي النورين      

وسعد ابن أىب  ،وعبد الرمحن ابن عوف ،والزبري ،وطلحة ،وعلى ،شورى بني ستة نفر عثمان
فأخذ  ،ضوا حبكمهر فجعلوا اإلختيار إىل عبد الرمحن و  ،وقال ال خيرج اإلمامة منهم ،وقاص

 وسنة رسول صلى هللا عليه يك على أن حتكم بكتاب هللاأولِّ وقال  ،بيد على رضى هللا عنه
فقال رضى هللا عنه أحكم بكتاب هللا وسنة رسول صلى هللا عليه  ،وسلم وسرية الشيخني

 ،مث قال لعثمان رضى هللا عنه فأجاب إىل دعاه وعرض عليهما ثلث مراة ،وسلم واجتهد رأي
 ،وبايعه الناس ،عثمان ، مث بايعوعثمان جييبه إىل ما يدعوه ،فكان على جييبه اجلواب األول

ألن مذهبه أن اجملتهد جيب عليه اتباع اجتهاده  ،وإمنا قال قوله واجتهد رأي ،ورضوا بإمامته
ومذهب عبد الرمحن وعثمان رضى هللا عنهما أن اجملتهد  ،وال جيوز له تقليد غريه من اجملتهدين

هاد نفسه ويتبع وأن يرتك اجت ،جيوز له أن يقلد غريه إذا كان أفقه منه وأعلم بطريق الدين
 .اجتهاد غريه

وقد  ،ا مل يوجد ىف حق غريهمث اتفقت األمة على أهلية على رضى هللا عنه لإلمامة اتفاقً       
فقد ثبت إمامته بالبيعة واالختيار كما روى  ،بايعه أهل احلل والعقد من أهل الشوري وغريهم

اإلستيالء عليها  وقصد قتلة عثمانأنه ملا استشهد عثمان رضى هللا عنه هاجت الفتنة باملدينة 
فعرضوا اخلالفة على  ،فأرادت الصحابة رضى هللا عنهم تسكني هذه الفتنة ،والقتل بأهليها

مث عرضوا بعده على طلحة  ،وأعظم قتل عثمان ولزم بيته ،فامتنع عليهم ،على رضى هللا عنه
ثلثة أيام من قتله اجتمع فلما مضت  ،افامتنع أيضً  ،مث عرضوا على الزبري ،فأىب ذلك وكرهه

عليه وناشدوه هللا تعاىل ىف حفظ  وأقسموا هذاا رضى هللا عنه املهاجرون واألنصار وسألوا عليً 
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وهو يؤمئذ أفضل هذه األمة  ،فقبلها بعد أن رآه مصلحة فبايعوه ،اإلسالم وصيانة دار اهلجرة
 .وأورعهم أعلمهم

على ذلك بل مىت عقد بعض صلحاء األمة وليس من شرط ثبوت اخلالفة إمجاع األمة       
وال وجه إىل اشرتاط اإلمجاع ملا  ،ملن هو صاحل لذلك انعقدت وليس لغريه بعد ذلك أن خيالفه

فيه من تأخري اإلمامة عن وقت احلاجة إليها على أن الصحابة مل يشرتطوا فيها اإلمجاع عند 
 ،إذ الباغى من له صفة وتأويل كانوا بغاةأل�م   ،وإمنا مل يقتل قلتة عثمان ،االختيار واملبايعة

 ،فإ�م كانوا يستحلون ذلك مبا نقموا منه من األمور ،وكانوا هلم منعة ،وكانوا ىف قتله متأولني
انقاد إلمام أهل العدل أن اليؤاخذ مبا سبق منه من اتالف أموال أهل  اواحلكم ىف الباغى إذ

ومن يرى  ،يه قتلهم وال دفعهم إىل الطالبفلم جيب عل ،مائهم وجرح أبدا�مدالعدل وسفك 
كسار شوكتهم وتفرق ا جيب على اإلمام استيفاء ذلك منهم عند انا بذلك فإمنالباغي مؤخذً 
 بل كانت يء من هذه املعاىن حاصًال من له عن اثارة الفتنة ومل يكن ش إال منعتهم ووقوع

وعند  ،على من طالبهم بدمه قائمةالشوكة هلم باقية واملنعة قائمة وعزامي القوم على اجلروح 
 .عما فعلوا واإلعراض عنهم زمااالغ حتقق هذه األسباب يقتضى التدبري الصايب

مث ال  ،افعل ما فعل عن تأويل فلم يصر به فاسقً  هومعاوية رضى هللا كان خمطأ إال أن      
يصر به   ا رضى هللا عنه ومن الصحابة ومن غريهم على التأويل ملشك أن من حارب عليً 

امتنع عن ذلك فال جيوز فمنهم من  ،اواختلف أهل السنة ىف تسميتهم باغيً  ،اا وال فاسقً كافرً 
ومنهم من  ،ىف اجتهاده ليس ذا من أمساء من أخطأويقول  ،إطالق اسم الباغى على معاوية

ضى وبقول على ر  ،لعمار تقتلك الفيئة الباغية :ا بقوله صلى هللا عليه وسلميطلق ذلك متثبتً 
 .هللا عنه إخواننا بغوا علينا

 ،ولعل املراد منها اخلالفة على منهاج النبوة) واخلالفة ثالثون سنة مث بعدها ملك وأمارة(      
مث يرفعها هللا  ،اا يكون ملكا عضً وروى أمحد عن حذيفة مرفوعً  ،ا وأمارة وخالفةمث يكن ملكً 

ا مث مث يكون ملكا عضً  ،مث يرفعها هللا تعاىل ،مث يكون النبوة فيكم ماشاء هللا أن يكون ،تعاىل
مث  ،مث يرفعها هللا تعاىل ،ون، فيكون ماشاء هللا أن يكا جبابرةمث يكون ملكً  ،يرفعها هللا تعاىل
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وعشرة  ،فسنتان ألىب بكر ،وقد مت الثالثون يوم قتل على .ةو يكون خالفة على منهاج النب
 . عنهموستة لعلى رضى هللا ،واثنا عشر لعثمان ،لعمر

ا ا دنيً اإلمامة رياسة عامة حلفظ مصاحل الناس دينً  )واملسلمون ال بد هلم من إمام(      
فإن عليا  ،ا للكراميةخالفً  )1(دوال جيوز نصب إمامني ىف عصر واح ،وزجرهم عما يضرهم

وكان جيب على اتباع كل واحد  ،ومعاوية رضى هللا عنهما كانا إمامني ىف عصر واحد عندهم
قال  ،أمري ومنكم أمري امن :ولنا أن األنصار رضى هللا عنهم ملا قالوا ،ما طاعة صاحبهممنه

انقادوا له ومل ينكروا عليه فكان ذلك  ،اليصلح سيفان ىف عمد واحد :أبو بكر رضى هللا عنه
 .العقايد دكذا ىف اعتما  ،ا منهمإمجاعً 
وأخذ  ،وجتهيز جيوشهم ،وسد ثغورهم ،وإقامة حدودهم ،يقوم بتنفيذ أحكامهم(      

وقطع املنازعات  ،وإقامة اجلمع واألعياد ،وقطاع الطريق ،وقهر املتغلبة واملتلصصة ،صدقاهتم
وتزويج الصغار والصغائر الذين ال  ،وقبول الشهادات القائمة على احلقوق ،الواقعة بني العباد

 .)حنو ذلكو  وقسمة الغنائم ،أولياء هلم
مسعنا رسول  :ة رضى هللا عنهم على وجوب نصب اإلمام قالواوهلذ اجتمعت الصحاب      

فال  ،)ا مات ميتة اجلاهليةمن مات ومل ير على نفسه إمامً ( :هللا صلى هللا عليه وسلم يقول
وإمنا اختلفوا ىف التعيني إىل أن انعقد اإلمجاع  ،اجيوز أن ميضى علينا يوم وال نرى ألنفسنا إمامً 

وهشام بن  ،وهبذا عرف بطالن قول أىب بكر األصم ،عنهعلى نصب الصديق رضى هللا 
 .واخلوارج أن نصب اإلمام ليس بواجب ،عمر

ت مفضية إىل اختالف أمر الدين والدنيا  ألنه يؤدي إىل منازعات وخماصما ،وال جيوز نصب إمامني ىف عصر واحد   )1(
وذهب صاحب الصحايف إىل جتويز نصب إمامني إذا تباعد اإلمام حبيث ال يصل أحدمها  ،كما نشاهد ىف زمننا هذا

 سعيد يبرواه مسلم من حديث أ .إذا بويع اخلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما :قوله عليه السالم نصويرده  ،إىل اآلخر
 12على القارى .بقتله حممول كما صرح به العلماء على ما إذا يندفع إال بالقتلواألمر  ،اخلدري

                                                 



ليمكنه القيام مبا نصب هو له إذ ) اا وال منتظرً ا ال خمتفيً مث ينبغي أن يكون اإلمام ظاهرً (      
إمام وهبذا يبطل قول الروافض بإمام مستور وب ،نصب من ال ميكنه القيام بذلك غري مقيد

 .غائب ينتظرون خروجه
وقد سلمت  ،)األمية من قريش( :لقوله صلى هللا عليه وسلم) ويكون من قريش(      

 .وأوالد على إلطالق احلديث) وال خيتص بنب هاشم(. األنصار اخلالفة لقريش هبذا احلديث
يعىن ) ملةويشرتط أن يكون من أهل الوالية املطلقة الكا ،اواليشرتط أن يكون معصومً (      

أما اإلسالم فألنه ما جعل هللا للكافرين على  ،اغً  بالا عاقًال ا ذكرً ا حرً يشرتط أن يكون مسلمً 
وأما الذكورة فألن النساء أمرن بالقرار ىف البيوت فكان مبين حاهلن على  ،املؤمنني سبيًال 

والعقل فألن وأما احلرية والبلوغ  ،فال تقدر على جر العساكر وإظهار السياسات ،االستتار
والوالية  ،العبد والصيب واجملنون ال والية هلم على أنفسهم فكيف يكون هلم الوالية على غريهم

 .املتعدية فرع للوالية القائمة
) ا على تنفيذ األحكام وحفظ حدود اإلسالم وإنصاف املظلوم من الظاملا قاديرً سايسً (      

 .ألجله إذ لو مل يكن كذلك مل حيصل به ما نصب اإلمام
قد انتشر ىف زمن ن الفسق واجلور من األمية أل)  ينعزل اإلمام بالفسق واجلوروال(      

وكذلك التابعون ومل  ،الصحابة والتابعني رضى هللا عنهم والصحابة صلوا خلفهم وحجوا معهم
 .يروا اخلروج عليهم مع قدرهتم وشوكتهم على ذلك وإن كانوا ظلمة

صلوا خلف كل بر « :لقوله صلى هللا عليه وسلم) كل بر وفاجر  وجيوز الصالة خلف(      
 .»صلوا خلف كل من قال ال إله إال هللا« :وقوله صلى هللا عليه وسلم ،»وفاجر

صلوا على كل من قال ال إله إال « :لقوله صلى هللا عليه وسلم) ويصلى على كل بر وفاجر( 
 .»هللا

ديث أىب سعيد اخلدري قال قال رسول هللا حل) ونكفى عن ذكر الصحابة إال خبري(      
ا ما بلغ مد أحدكم أنفق مثل أحد ذهبً  ال تسبوا أصحايب فلو أن« :صلى هللا عليه وسلم

هللا « :وعن عبد هللا بن مغفل قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،»أحدهم وال نصيفه
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فمن أحبهم فبحيب  ،بعديا من رضً غ هللا ىف أصحايب هللا هللا ىف أصحايب ال تتخذوهم
 ،ومن أذاىن فقد أذي هللا ،ومن أذاهم فقد أذاىن ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،أحبهم

 :صلى هللا عليه وسلم وعن ابن عمر قال قال رسول هللا »ومن أذي هللا فيوشك أن يأخذه
ما كان وسكتوا عن القول في ،»فقولوا لعنة هللا على شركم ،إذا رأيتم الذين يسبون أصحاىب«

ىف اخلالصة  ،ا فيما سبق هلم من هللا تعاىل من احلسىنومل يرو ذلك قادحً  ،بينهم من التشاجر
�ى عن لعن « :ألن النىب صلى هللا عليه وسلم ،ال ينبغى اللعن على يزيد وال على احلجاج

 )1(.»املصلني ومن كان من أهل القبلة
قال صلى ) النيب صلى هللا عليه وسلم باجلنة ونشهد باجلنة للعشرة املبشرة الذين بشرهم(      

وسعد بن  ،والزبري ،وطلحة ،وعلى ،وعثمان ،وعمر ،عشرة ىف اجلنة أبو بكر« :هللا عليه وسلم
وال نشهد باجلنة والنار  ،»وأبو عبيدة بن اجلراح ،وعبد الرمحن بن عوف ،وسعيد ،أىب وقاص

ىف احملسنني واملؤمن بني اخلوف والرجا  بأحد بل الوعيد املطلق ىف الكافرين والوعد املطلق
 .يرجوا فضل هللا ىف غفران الكباير وخياف عدله ىف العقوبة على الصغائر

واألخبار الىت جائت فيه قريبة من التواتر وقد ) ونرى املسح اخلفني ىف احلضر والسفر(      
والتعطن ىف  ،نيأن حتب الشيخفقال  ،سئل أنس بن مالك رضى هللا عنه عن السنة واجلماعة

 .ومتسح على اخلفني ،اخلتنني
ا وإال فالفتوى على أن كل هذا إذا مل يشتد بيحث يصري مسكرً ) التمر وال حيرم نبيذ(      

 .مسكر حرام

 فال جيوز قلنا هذا مما مل يثبت أصًال  ،فإن قيل هل جيوز لعن يزيد بكونه قاتل احلسني أو أمر به :قال حجة االسالم   )1(
 12علي القارى . من غري حتقيقألنه الجيوز نسبة مسلم إىل كبرية  ،ال عن لعنهأن يقال قتله أو أمر به فضً 

واحلق أن رضى يزيد بقتل احلسني استبشاره بذلك وإهانته أهل النيب عليه السالم مما تواتر  :قال شارح العقايد      
. انتهى عوانهأصاره و نأميانه ، لعنة هللا عليه وعلى إفنحن ال نتوقف يف شأنه بل يف :  حادا ، قالآتفصيله معناه وإن كان 

فى أن الرضاء بقتل احلسني ليس بكفر ملا أن قتله ال يوجب اخلروج عن اإلميان بل هو فسق وخروج عن الطاعة وال خي
 على القارى .ا عن التواتر قطعً مث دعواه أنه مما تواتر معناه فقد سبق أن ال يثبت فضًال  ،إىل عصيان
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وهللا ماطلعت مشس وال « :لقوله صلى هللا عليه وسلم) وىف درجة األنبياءويل وال يبلغ (      
فهذا يقتضي أن أبا بكر رضى هللا عنه  ،»أىب بكر غربت على أحد بعد النبيني أفضل من

وهو دليل على أن األنبياء عليهم  ،وأنه دون من هو نيب ،من كل مؤمن ليس بنيب لأفض
 .السالم أفضل من غريهم

أمجعوا أن ما ) ا إىل حيث يسقط عنه األمر والنهى وبالغً وال يصل العبد ما دام عاقًال (      
واجب للعقالء البالغني الجيوز التخلف عنها بوجه من الوجوه  فرض تعاىل على العباد فرض

والعذر ما  ،والدرجات من غري عذ ألحد ىف الناس من صديق وعارف وإن بلغ أ�ي املراتب
  .اومن كان أعلى رتبة فإنه أشد اجتهادً  ،هو عذر ىف الشرع

عدول عنها إىل معان وال ،رها ما مل يعرف عنها دليل قطعىلى ظواهِ عَ  والنصوص حيملُ (      
 ،وعدول عن الطريق فيما أخرب هللا تعاىل من احلور ،ميل عن احلق) يدعيها أهل الباطن إحلاد

 ،واحلميم ،وعذاب أهل النار من الزقوم ،واألطعمة واألشربة ،واألشجار ،واأل�ار ،والقصور
حد منها على لون كل واو فإ�م يؤ  ،ا للباطنية والفالسفةخالفً  ،واألغالل حق ،والسالسل

إليه أهل التحقيق ينكشف على أرباب اجملاهدات فليس من  وما ذهب ،خالف ظاهره
 )1(.بل هو من كمال العلم ووفور املعرفة ،اإلحلاد ىف شيء

يف األعمال لكن يف االعتقادات البدعية وإن  وطائف من أهل الكالم والفقه واحلديث ال يقولون يكفر بكل ذنب )   1(
 فيقولون بكفر كل من قال هذا القول ال يفرقون بني اجملتهد املخطئ وغريه ويقولون نكفر كل كان صاحبها متأوًال 

 12علي القاري .مبتدع
ن أو سلم فيجوز تحد القائل بالنقيضني فال حمذور  ولوالتكفر مذهب الفقهاء  فالي ،عدم التكفر مذهب املتكلمني     

 12على القارى .هل القبلهأول  الحرتام  شأن من ليه املخالفون واألإون الثاين للتغليظ يف رد ماذهب  يك
 للكفر واحتمال واحد ىف نفيه واألوىل املفىت وقد ذكرو أن املسئلة املتعلقة بالكفر إذا كان له تسع وتسعني احتماًال       

وىف املسلم  ،ألن اخلطاء ىف إبقاء ألف كافر أهون من اخلطاء ىف إفناء املسلم واحد ،اىفوالقاضى أن يعمل باالحتمال الن
 على القارى .ا ملا ذكره بعضهمذكورة تصريح بأن يقبل من صاحبها التأويل خالفً سئلة املامل

ه فإن كان ىف بل جيب البحث عن ،القول بأن السحر كفر على اإلطالق خطاء :قال الشيخ أبو منصور املاتريدى      
فلو فعل ما فيه هالك إنسان، أو مرضه، أو تفريق بينه وبني امرأته،  ،ذلك وما لزمه ىف شرط اإلميان فهو كفر وإال فال

فيقتل الساحر  ،وهو غري منكر لشيء من شرائط اإلميان ال يكفر، لكنه يكون فاسقًا ساعيًا يف األرض بالفساد
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ألنه ) كفر(بإنكار األحكام القطعية الىت دلت عليها الكتاب والسنة ) ورد النصوص(      
 .تكذيب هلل ولرسوله

و كبرية بكو�ا معصية سواء كان صغرية أبعد العلم ) عصية كفرواستحالل امل(      
ن كل منها من أمارات أل ،)واالستهزاء على الشريعة كفر ،رواالستهانة واالستخفاف هبا كف(

 .التكذيب
اِفُروَن إِنَُّه َال يـَْيَأُس ِمن رَّْوِح اهللِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلكَ  ﴿قال هللا تعاىل ) واليأس من هللا كفر(      

 .﴾] 87: يوسف[
 .َفال َيْأَمُن َمْكَر اهللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُرونَ قال هللا تعاىل ) واألمن من عذاب هللا تعاىل كفر(      
من أتى  « :قال صلى هللا عليه وسلم )1()وتصديق الكاهن مبا خيربه عن الغيب كفر(      

 .»على حممد عليه السالمكاهنًا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل 

ل يقوأما إذا كان سحر فهو كفر ف ،بالفساد وهذه العلة تشمل الذكر واألنثيألن العقل السعى ىف األرض  ،رةحوالسا
 12على القارى .كذا ذكره صاحب االرشاد وىف االشراق  ،ألن علة العقل الردة واملرتدة ال يقتل ،الساحر ال الساحرة

تقادات البدعية يكفرون علم أن طوائف من أهل الكالم والفقه ال يكفرون بكل ذنب ىف األعمال لكن ىف االعاو       
 . وال يفرقون بني اجملتهد املخطئ وغريه ويقولون نكفر كل مبتدعالقائل هبا وإن كان صاحبها متأوًال 

 
ولقوله عليه الصالة ] 65: النمل[﴿ قُل الَّ يـَْعَلُم َمن ِيف السََّماوَاِت وَاْألَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اهللَُّ ﴾ : لقوله تعاىل     )1( 

واملنجم إذا ادعى العلم باحلوادث اآلتية  فهو » من أيت كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزلنا على حممد«: موالسال
على . مثل الكاهن، وىف معناه الرمال، وال جيوز اتباع املنجم والرمال، وال اتباع من ادعى االهلام فيما جير عن إهلاماته

 12القارى
، -رمحه هللا  -علم أن الكفر حبكم من ذكرنا من أهل األهواء مع ما ثبت عن أىب حنيفة قال اإلمام ابن اهلمام ا      

َقد يف نفسه ُكْفر فالقائل بِه قائل مبا هو كفر : من عدم تكفري أهل الِقبلة حمملُه -رمحه هللا  -والشافعي  ُعتـَ
أّن ذلك امل

سعه جمتهدا يف طلب احلق لكن جزمهم ببطالن ، وإن مل يكفر بناء على كون ذلك عن استفراغ و "وإن مل يكن يكفر
أي عدم حل أن يفعل ، وهو : الصالة خلفه ال يصحح هذا اجلمع ، اللهم إال أن يراد بعدم اجلواز خلفهم عدم احلل 

وال خيفى أنه ميكن أن يقال ىف رفع االشكال أن جزمهم ببطالن الصالة . ال ينايف الصحة وإال فهو مشكل ، انتهى
طا ال يستلزم جزمهم بكفرهم أال ترى أ�م جزموا ببطالن الصالة مستقبلة أم احلجر احتياطا مع عدم خلفهم احتيا

جزمهم بأن ليس من البيت بل حكموا مبوجب ظنهم فيه أنه منه فأوجبوا الطواف ممن ورائه مث اعلم أن املراد بأهل القبلة 
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يعىن أنه ال ميكن تقرر األشياء منفكة عن صفة الوجود ألن ) واملعدوم ليس بشيء(      
للتقرر إال املاهيات لو كانت متقررة حال عدمها لكان موجودة حال عدمها إذ ال معىن 

 .دة حال كو�ا معدومة وهو حمالجو و الوجود فيلزم كو�ا م
لورود اآلثار املعروفة منها ما ذكر ىف ) ء لألموات وصدقتهم عنهم نفعوىف دعاء األحيا(      

ماتت فهل هلا  :ى افتلت نفسها أيم قال للنىب صلى هللا عليه وسلم إن أالصحاح أن رجًال 
 .أجر إن تصدقت عنها قال نعم

      ، ]60: فرغا[ ﴿اْدُعوِين أْسَتِجْب َلُكْم﴾قال هللا تعاىل  )1()ب الدعواتيوهللا تعاىل جي(      
 .]64: األنعام[ ﴿ُقِل اهللَُّ يـَُنجِّيُكْم ِمنْـَها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب﴾ :تعايل هللاقال ) ويقضي احلاجات(

 صلى هللا عليه وسلم من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة يبوما أخرب الن(      
يفوهتا هارب وال ال حانب وريش وجنا، وهلا قوامي وزغاوروي أن طوهلا ستون ذراعً  ،)األرض

فقال من أعظم املساجد  ،وروي أنه صلى هللا عليه وسلم سئل من خمرجها ،يدركها طالب
وروى أ�ا خترج ومعها عصا موس وخامت سليمان  ،حرمة على هللا تعاىل يعىن املسجد احلرام

حشر األجساد، وعلم هللا تعاىل بالكليات واجلزئيات وما الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين كحدوث العامل و و 
أشبه ذلك من املسائل املهمات فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قد العامل أو نفي علمه 

فر ما أنه ال يك: سبحانه باحلزئيات ال يكون من أهل القبلة، وإن املراد بعدم تكفري أحد من أهل القبلة عند أهل السنة
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل القبلة . مل يوجد شيء من إمارات الكفر وعالماته، ومل يصدر عنه شيء من موجباته

املتفقني على ما ذكرنا من أصول العقيدة واختلفوا يف أصول آخر كمسألة الصفات، وخلق األعمال، وعموم اإلرادة، 
ع فيه، أن احلق فيها واحد، واختلفوا أيضا هل يكفر املخالف للحق وقدم الكالم، وجواز الرؤية، وحنو ذلك مما ال نزا 

بذلك االعتقاد وبالقول به أم ال، فذهب االشعرى وأكثر أصحابه إىل أنه ليس بكافر وبه يشعر ما قال الشافعى ال أرد 
أنه مل : "عاىل تعاىل عليهعن أيب حنيفة رمحه هللا ت" املنتقى"شهادة أهل األهواء إال اخلطابية، الستحالهلم الكذب  ويف 

 على القارى. ومن اصحابنا من قال بكفر املخالفني. وعليه أكثر الفقهاء". يكفر أحدًا من أهل القبلة
نصر   جوازه ذهب أبو القاسم احلكم وأبووإىل ،ز أن يقال يستجاب دعاء الكافر على ما ذهب إليه اجلمهورال جيو   )1(

أبو حنيفة وصاحباه يكره أن يقول الرجل أسألك فالن أو حبق أنبيائك  ]قال. [الدبوسي قال الصدر الشهيد وبه يفىت
 12على القارى .وأسئلك وحبق البيت احلرام واملشعر احلرام إذ ليس ألحد على هللا حق
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سوداء فتنكت بعصا ىف مسجد املؤمن نكتة بيضاء فيبض وجهه وباخلامت ىف أنف الكافر نكتة 
 .فيسود وجهه

وطلوع الشمس من مغرهبا  ،سماءيه السالم من الونزول عيسي عل ،أجوجوم ويأجوج(      
اإلنكار من ذلك ما ذكر ىف الصحاح عن  باملستفيض من األخبار حبيث ال يتصور) فهو حق

ما فقال  ،حنن نتذاكرأطلع النىب صلى هللا عليه وسلم علينا و  :حذيفة بن السيد الغفاري قال
 ،فذكر الدخان ،قال إ�ا لن تقوم حىت ترو قبلها عشر آيات ،قالوا نذاكر ساعة ،تذكرون

 ،ويأجوج ومأجوج ،عيسي بن مرمي ونزول ،وطلوع الشمس من مغرهبا ،والدابة ،والدجال
وآخر ذلك نار خترج من اليمن  ،وخسف جبزيرة العرب ،خسف باملشرق ،وثالثة خسوف

 .تطرد الناس إىل حمشرهم
التناقض آراء الفقهاء فمن فقيه حيكم حبل شيء وآخر ) واجملتهد قد خيطئ وقد يصيب(      

 .)1(حيكم حبرمته واحلق ىف نفسه ليس يتعدد
 وعامة ،ورسل املالئكة أفضل من عامة البشر ،ورسل البشر أفضل من رسل املالئكة(      

 ،واحلرص ،والغضب ،وةن طاعة البشر أشق إذ الشه، أل)البشر أفضل من عامة املالئكة
 ،وهذه الصفات موجودة ىف البشر مفقودة ىف امللك ،واهلوى من أعض املوانع عن الطاعة

 أفضل« :لقوله صلى هللا عليه وسلم ،والفعل مع املانع أشق منه من غري املانع واألشق أفضل
:  عنهارضى هللا وقوله صلى هللا عليه وسلم لعايشة ،أشقها على البدن :أي »األعمال أمحزها

 .»منا أجرك على قدر تعبك ونصبكإ«
 ،واآلدمى له عقل وشهوة ،وألن املالئكة هلم عقول بال شهوة والبهامي هلا شهوة بال عقل      

﴿لَِٰئَك   :قال هللا تعاىل ،مث اآلدمى إن غلبت شهوته على عقله كان أحسن من البهامي
لب عقله على شهوته وجب أن يكون أفضل من فعلى هذا لو غ، َكاْألَنْـَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ﴾

 ،اوأفضلية رسل املاليكة على عامة البشر إذ الرسول أفضل من غري الرسول قطعً  ،امللك

 لواخلطاء ىف علم األحكام مغفور ب ،وضاللةبدعة وىف علم التوحيد واإلسالم  ،االختالف ىف علم األحكام رمحة    )1(
 12على القارى .خبالف اخلطاء ىف علم الكالم فإنه كفر وزور وصاحبه مازور ،صاحبه فيه مأجور

                                                 



فلو  ،ليل بقراين األحوارتتيب فيه املشاهدون للوحى والتنز وباجلملة إمنا يدرك دقايق الفضل وال
 .مر كذلكال فهمهم ذلك ملا رتبوا األ

 على املرسلني ملعاملني وسالواحلمد هلل رب ا
 متت

 .قائله موالنا عبد الناصر بن إبراهيم القورصاوى
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