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مع المقارنة على النسخة المطبوعة للشيخ الجليل: محمد زاهد  و طبعتنا هذه على ميكروفيلم معهد المخطوطات.

ا هكذ 05بني القوسني  يكل تعليق له سنضع حرف الزا  نهايةي و سنضع تعليقاته كلها و ف –رحمه اهلل   –الكوثري 

 )ز(.

هامش الكتاب و في  وسنضع يف هنا في المقدمة نبذة عن حياة المؤلف الفاضل و عن آثاره العلمية. و سنذكر 

 نهاية الكتاب تعليقات على أهم القضايا بإذن اهلل تعالى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مؤلف كتاب 

 سالمية العقيدة النظامية في األركان اإل
 
 

 بضم الياء األولى –بن عبد اهلل بن حيوية محمد  ف بنالمؤلف: هو الشيخ: عبد الملك بن عبد اهلل بن يوس

و قد نسب إلى )جوين( و )نيسابور( و هما بلدتان من بلدان )فارس( و كان أبوه عبد اهلل  –و فتح الثانية مشددة 

 .العلماء و كان يلقب بشيخ الحجاز من العلماء، و كذلك كان عمه من

ه كان معروفا بالجويني نسبة إلى مسقط رأسه جوين، و لما مات و ( و لم يولد بها ألن أباو قد نسب إلى )جوين

 جلس ابنه عبد الملك مكانه للتدريس انتقلت إليه هذه النسبة و قد نسب إلى )نيسابور( لطول إقامته فيها.

 يلقي الدروس. جاور بمكة أربع سنوات كان خاللها يناظر و –كما قيل   –و لقب بإمام الحرمين ألنه 

محرم  44المترجمون في تحديد تاريخ ميالد عبد الملك إمام الحرمين فيثبته البعض على أنه كان في  و قد اختلف

ه و له من  874عام  يفه غير أنهم أجمعوا على أنه تو 847عام  يفه و يرى البعض اآلخر أنه كان  849عام 

 العمر تسع و خمسون سنة.

منا بعد التحقيق و التمحيص إلى أن مولده كان في  يههذا ينتو تقول الدكتورة األستاذة فوقية حسين محمود: )و 

 .1م( 4214ين من شهر فبراير عام و العشر  يلليوم الثانه المرافق  849اليوم الثامن عشر من المحرم عام 

األصول و تعلم العربية  الخالف و و تعلم أول ما تعلم على يد والده، فأخذ عنه الفقه و اجتهد معه في المذهب و

 أتقن علومها و حفظ القرآن. و

                                
 الطبعة الثانية. –سلسلة أعالم العرب  –الجويني إمام الحرمين  14ص  1



فقد  .و بعد مماته و كان لرجاحة عقله و غزارة علمه و حرية رأيه يراجع أباه في بعض مسائل من العلم في حياته

: )هذه زلة من يو ه ،على بعض أخطاء لوالده في كتاباتهروى عنه الرواة: أنه كان يردد عبارة خاصة كلما وقع 

 .ا ه 1الشيخ رحمه اهلل(

ثم  ،خمسن ألفا ، في: )لقد قرأت خمسين ألفامن عباراته قوله في هذا الشأن التقليد، و ن يكره التعصب وو كا

نهى أهل  يركبت البحر الخضم، و غصت في الذ سالم بإسالمهم فيها، و علومهم الظاهرة، وخليت أهل اإل

 .ا ه 2(سالف الدهر من التقليد نت أهرب فياإلسالم عنه، كل ذلك في طلب الحق، و ك

و يبدو أن إمام الحرمين قد خاض في العلوم على اختالفها، و حصل كل ما كان مندرجا يومئذ تحت لفظ )فلسفة( 

 تلك االيام يعني جميع المعارف.في  إذ كان مفهوم الفلسفة

 861افي سكني اإليبن محمد بن حسكان األسفراي : أبو القاسم عبد الجبار بن عليو صحب بعد والده في العلم

ني على مذهب األشعري، و صحب أيضا أبو عبد اهلل ير في علم الكالم، و كان األسفرايه و قد أخذ عنه الكثي

 و قد أخذ عنه الكثير من علوم القرآن و قراءاته و ه، 889محمد بن علي بن محمد النيسابوري الخبازي 

 تفاسيره.

ة التي أقامها بنيسابور يفسر المذهب الشافعي و إمام الحرمين يعمل بمدرسة أبيه طوال الفتر ظل عبد الملك  و

 يدافع عن العقيدة األشعرية التي كانت تواجه هجمات الخصوم.

في  و – 1على رأي –ه  864 مكرمة( و رجع إلى )نيسابور( بعد سنوات أربع بعد عامو قد سافر إلى )مكة ال

)نظام الملك( و عمل على إرجاع شيوخ  رجوعه وجد الملك )ألب أرسالن( قد اعتلى كرسي الحكم و معه وزيره

 األشاعرة الذين هاجروا من قبل عن ديارهم.

                                
 أعالم العرب. –الجويني  1السبكي، و ص  –طبقات الشافعية الكبرى  – 1ج  168ص  1
 .132مرجع السابق ص ال 2



و يقول السبكي في )طبقات الشافعية الكبرى( أن الوزير نظام الملك: )بنى مدرسة ببغداد و مدرسة ببلخ و 

طبرستان و  مدرسة بنيسابور و مدرسة بهراة و مدرسة بأصبهان و مدرسة بالبصرة و مدرسة برو و مدرسة بآمل

 لنشر المذهب السني على أيدي أئمة كبار من أهل المذهب. 2مدرسة بالموصل(

سحاق الشيرازي من رؤساء مدرسة بغداد إرسة نيسابور النظامية و كان أبو و كان الجويني عبد الملك من رؤساء مد

هذه الفترة كما أسندت  في بو يذكر المترجمون للجويني عبد الملك: أنه قد آلت إليه زعامة األصحا النظامية.

 صار خطيبا لجامع المنيعي. إليه رياسة  الطائفة و أمور األوقاف و

و قد  –سالم و ليس التصوف مع أن الدين عند اهلل اإل –و قد ظهر في عصر الجويني كثير من أدعياء التصوف 

( أي من األحوال العليا التي  تعرض لهم أبو القاسم القشيري في رسالته فوصفهم بأنهم كانوا: محوا من كل ذلك

ائها كانوا يدعون التحقق بها. و كان يرى القشيري أن التصوف: )مالزمة للكتاب و السنة مع مجاهدة النفس ألهو 

و مثل هذا نسميه: إسالما  3الرخيص من األعمال( الشهوات و و البعد عن البدع و ،و مداومة النضال مع نزواتها

 حقيقيا، و ال نسميه التصوف.

ليلة األربعاء من صالة العتمة الخامس وفي )في ، و تخريات أيامهأ ن فيو قد اعتلت صحة عبد الملك إمام الحرمي

الموافق للخامس و العشرين من شهر  4.(أربعمائة ه سبعين و و العشرين من شهر ربيع اآلخر من سنة ثمان و

 بشتنقان(.ثمانين و ألف من الميالد و دفن في مدينة ) أغسطس عام خمسة و
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رب يسر بعونك

 

 الحمد هلل كفاء أفضاله، و الصالة على خير خلقه، محمد، و على آله.

  هذا...

مير أاث الدولة، وصي لملك( قوام الدين، سيد الوزراء، غيو قد ملك موالنا الصاحب األجل السيد )نظام ا

قذفت إليه األرض  الك، وسذلل له ما توعر على األولين من الم المؤمنين، أدام اهلل عاله: مقاليد الممالك، و

نابك قاصيها، و توطأت لس ألقت إليه أهلها أزمتها، في إصدارها و إيرادها، و استكان له دانيها و أفالذ أكبادها، و

امتألت طباق اآلفاق بإشراق عدله نورا، و  أضحت رقاب الملوك نحو ارتسام مراسمه صورا، و خيله صياصيها، و

أخذت األرض زخرفها، و نشرت المسرة مطرفها، و حقق الدهر مواعيده، و أنجز  معالم المظالم فقرا بورا، و

 و التفت األمس. و تاق إلى سنائه الغد، ببهائه وراء كل مأمول مزيده، و استمدت من نور سعادته الشمس،

. و رفلت ملة الحق بيمنه من 1أعالي الشعريينمرين، و تضاءلت دون غرته الشماء و باهت الغبراء به مناط الق

و شباها، و حييت  2فل غربهاانما كان ضفاها، و رقت من يفاع العوالي ذراها، بعدأ جالليب الجالل في أسبغها و

انخرط  تأرجحت بعليائه سطور الدفاتر. و انعشت بعلو قدره جدود المفاخر العواثر، و وائر، وبه رسوم المآثر الد

اجتمع بواحد الدهر شتات  الورى، و الذ ببابه المنيف، و جنابه الشريف، كافة رأيه الدين و ىفي سلك سام

أمر الملك في األسلوب تن اس األهواء، و انضم منتشر اآلراء، و وثق األعداء بعدله، ثقة األولياء بفضله، و

                                
 و الغميصاء )ز(. العبنورجبالن:  1
 انفل غربها: انثلم حدها )ز(. 2



األوضح، و اللقم األفيح )بعد أن( طنت دائرة اآلفاق بنبأ المعارضة، فضاقت األرض برحبها، و مادت بعطفي 

و تنشئ  و زلزلت األرض زلزالها، و قطعت المسرة أوصالها، و طبقت الهموم التي تذيب العظام، شرقها و غربها،

غرته البهية، و رجفت من العلياء البنية، و صالها، و قطب دين الحق آ الكرب العظام طبقات األرض غدوها، و

 ارتجت أركانها العلية.

األنام، لما استفاض أنها انجابت انجياب الغمام، و أعقبت اإلبالل على التمام. فأراد  ثم تدارك اهلل اإلسالم و

معتزا بالمثول في المجلس  مواقف الخدم، العزة، معتزيا إلى خادم الدعاء أن يطير بجناح الهزة إلى مخيم العالء و

 الحشم، و صار ال يبرم عقدة العزم، إال حل القضاء بحلها. رفي غما ىبهاأل

ئجار الواني، و لكن األقدار دافعة في صدور تسانزل القضاء فأزلها، و ما استأخر ال يقدم قدما للنهوض، إال  و

، أولى عند من أفاض 1هو بصدده من الوظائف التي رتب لها األماني، على أنه رأى المثابرة على األدعية، و ما

ثم قدم تذكرة إلى المجلس األسمى، لتنوب عنه، في تمهيد معاذيره، و يشعر ببذله عليه، بسبب معاليه و أولى، 

 تشميرة. المجهود في الخدمة و

 2خطابها، فإن أبت على مفترعهاو قد زففتها عروسا تختال في أثوابها، و ترفل في جلبابها، إلى أكرم أكفائها، و 

إباء البكر ذللتها صفوة الفكر، و غض من شماسها، و شراسها كسرة دراسها و مهرها، أن تقع من السدة السامية 

 متضمنها عقائد العقول، و نخب الشرع المنقول. موقع القبول، و

ها، ثم اتبعتها بما ال يسوغ الذهول لم أزحم علي و قد صدرتها بقواعد عن العقائد على أساليب لم أسبق إليها، و

 عنه في أركان اإلسالم، و سميتها )النظامية في األركان اإلسالمية( و ها هي:

 

                                
 تب: بدلها انتصب في نسخة )ز(.ر  1
 يقال افترعها: إذا حاول افتضاض بكارتها )ز(. 2



* * * 

 

 القول
 فيما تجب معرفته في قاعدة الدين

 

 

أو وجوب واجب، أو استحالة النظر في مدارك العقول، إذا تم على صحته و سداده، أفضى إلى العلم بجواز جائز 

. و هذه العلوم يختص بدركها ذوو العقول السليمة، و أولو الفطنة المستقيمة، ثم كل قسم منها ينقسم يلمستح

كل نظر يجريه  و ،و إلى ما تقدمه نظر ،فتكاراو  عتبار و طلبامن غير نظر و  ،إلى ما تحيط به بديهة العقل

 بديهي. ضرب من هذه الضروب، فال بد له من مستند ضروري، و معتقد ، فيالعقل

 بيان ما رتبناه بالمثال في كل قسم: و 

ن جواز إذا رأى بناء م ،نظر: هو ما يحيط به العاقل الذي يبتدره العاقل من غير عبر وفكر و ،فالجواز البديهي

كان ال يمتنع في العقل أن ال يبنى، ثم  الجائزات ورتجال: أن حدوث ذلك البناء من حدوثه، فيعلم قطعا على اال

ختصاصه، بما هو عليه، من اعرضه، و  جتماعه، و طوله، وا رتفاعه، واو  م الجواز في صفاته و سماته،يطرد حك

ه شيئا من أحواله إال له، فال يخطر العاقل باتي تجويز العقل، إلى تخصيصه بأوقاأشكاله، و فنون أحواله، ثم ينظر ف

جوز أن ال ينبني ما بنى، وإن بنى كان يجوز أن ضطرار أن كان يفيستبين على اال عارضه إمكان مثله، أو خالفه.

 التأخر اآليلين إلى األوقات. التقديرات في التقدم وو تنسحب هذه  يبني على خالف ما هو عليه من الهيئات.

في  حتياج إلى تدبر دالالت، و مباحثه عن آياتاز الجائزات على الضرورة، من غير فهذه مدارك في جوا

ظري في هذا القسم: يعلمه اللبيب من جواز تدوار األفالك في جهاتها، فإذا استقامت و مثال الن المعقوالت.

ذاهبة، شارقة و غاربة، و  ية وئدائمة في حركاتها المتناسبة، جا هي اشتد نظره، و تأمل األجرام العلوية، و عبره، و



في العقل  ال يستحيل ى الغربيدور منها من الشرق إل يأن الذ تحقق أن الجهات في قضيات العقول متساوية، و

 رتفاع، ومدارها في اال نعكاسها، واال يختلف بسبب  2من الهواء 1فإن منخرقها انعكاسه من الغرب إلى الشرق.

 نخفاض ال يتفاوت بتقدير شروقها في جهة غروبها، و هذا باب يتسع فيه المجال، و اإلكثار منه يورث المالل.اال

 

 ،يستحيل أن تكون معرفة أثبت من معرفة إذ نظري، إذا حصل يلتحق بالمرتبة البديهيةو معرفة الجواز في القسم ال

حركات العلويات لم تعهد  تعاد، و تنقض و غير أن العاقل ال يفتقر إلى مزيد فكر في األبنية إذا شاهدها تشاد، و

 د.عتياد، يعمي الذاهل عن سبيل الرشاستمرار على حكم االاال و ،إال على قضية واحدة

و ال   البياض ال يجتمعان، : سبق العاقل إلى القطع بأن السواد وفأما المستحيالت، فمثال المدرك البديهي منها

يكون الجسم في حالة واحدة متحركا إلى مكان، ساكنا في غيره، إلى غير ذلك مما يطول تعداده، و مثال النظري 

جائز، و   3ضيه، فإذا تحرك الشئ، و علم أن تحريكهتيق من هذا القسم: العلم باستحالة وقوع جائز من غير مقتض

 عهد لجنسه في الزمن المتقادم. يان يجوز أن يستمر به السكون، الذك

مؤثر.يتبين معنى موجب للحركة من غير إيثار و  مقتض، و ثم إذا قيل: أيجوز أن يفرض تحركه من غير سبب و

 قوع جائز، من جائز، أو مؤثر، مستحيل غير ممكن.للعاقل بأدنى نظر ينبه ذهنه عن الذهول: أن تقدير و 

و أما الواجبات العقلية، فمثال الضروري منها: العلم بأن صانع الشئ و موجده يجب أن يكون قادرا على فعله، 

 إلى غير ذلك.

                                
 مسلكها )ز(. 1
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إن شرح ذلك،  يكما سيأت  –ومثال النظري منها: العلم بأن مخترع األشياء، يجب أن يكون عالما بتفاصيل أفعاله 

و ما قضى العقل بوجوب ثبوته استحال انتفاؤه، و ما تضمن نظر العقل استحالة ثبوته، وجب  –شاء اهلل عز و جل 

 انتفاؤه.

فهذه مقدمات ال يتمارى فيها عاقل، غير ذاهل عن سنن السداد و جميع قواعد الدين تتشعب عن هذه القضايا 

 ز و جل، و هو خير معين.العقلية، على ما سنرتبها أبوابا، مسعينين باهلل ع

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 باب
 القول في حدث العالم 

 
 

أعراض قائمة بها، كألوانها، و  العالم: كل موجود سوى اهلل تعالى، و هو أجسام محدودة متناهية المنقطعات، و

عن مدرك حواسنا،  هيئاتها، في تركيبها، و سائر صفاتها، و ما شاهدنا منها و اتصلت به حواسنا، و ما غاب منها

متساوية في ثبوت حكم الجواز لها، و ال شكل يعاين، أو يفرض منا. صغر أو كبر، أو قرب أو بعد، أو غاب أو 

ما سكن منها  أخرى، وال يستحيل فرض تشكلها على هيئة  العقل قاض بأن تلك األجسام المشكلة، شهد، إال و

تهى سمك من الجو، لم يبعد ونه، و ما صودف مرتفعا إلى منلم يحل العقل تحركه، و ما تحرك منها، لم يحل سك

كب على أشكالها ترتب الكوا  تدواره نائيا عن مجراه و ضيبعد فر  يلنخفاضه، و ما استدار على النطاق اتقدير 

ستمرار مقتضى الجواز على جميعها. و ما ثبت جوازه اها و أحوالها. فيتضح بأدنى نظر. تآيجوز على خالف هي

عتقاد قديم، عن وفاق، و هو مجوز غير ممتنع تقديره على اموفق  1و ال ينساغ في عقلالحكم بوجوبه، استحال 

مقتضى اقتضاه خالف ما هو عليه. فإذا لزم العالم حكم الجواز. استحال القضاء بقده. و تقرر أنه: مفتقر إلى 

 لزومه عن مقتضى يقتضيه. ل بوجوبه ونما يستغني عن المؤثر ما قضى العقل بوجوبه فيستقإعلى ما هو عليه. و 

 فأما ما ثبت جوازه و تعارضت فيه جهات اإلمكان، فمن المحال ثبوته اتفاقا على جهة منها، من غير مقتضى.

 

تنكرون على من يزعم أن العالم بما فيه قديم ال مبتدأ لكونه، و ال مفتتح لوجوده، الختصاصه بما هو  فإن قيل: بم

جب، و الم الموجب. و المعلول و العلة و لعالم في حكم المعلول وا هو في حكم العلة، ويه، بمقتضى قديم. لع

 حدهما التالي.أيتالزمان و ال يسبق 
                                

 بعد كلمة عقل هذه الكلمات )مقتضى الجواز على جميعها( في نسخة معهد المخطوطات. 1



تأمل برأيه الثاقب الوقاد على رسل و اتئاد و ابتهل إلى اهلل جلت قدرته  و إذا انتهى إلى هذا المنتهى تثبت قليال و

 اإلرشاد. و هو ولي التأييد و

إذا بطل ثبوت الجائزات من غير مقتضى قسمنا الكالم وراء ذلك. و  –كالن تاهلل المستعان و عليه ال و –فنقول 

ال يخلو إما أن يكون موجبا من غير إيثار كان ذلك مستحيال. فإن الموجب الذي ال يؤثر مقتضى العالم  قلنا:

ن : م: إذا قالفنقول .مثال يالطبائعفاسد مذهب هذا يتضح بأن نضرب  شيئا دون مماثله و ين يقتضأيستحيل 

ن ب المرة الصفراء دون غيرها من األخالط يستحيل عنده أن دواء مخصوصا يجذإآثار الطبائع: لقول با ينتحل

رتفاع اذلك القطر( بعد ذلك المجذوب مع مثل ) يفخر ال يجذب جزءا آ و ،جزءا من المرة من القطريجذب 

تقديره  و، جو معلوم يف: العالم بحملته قار لك قلنارر ذقذا تإ حال تخيله. وم هذا .حوالاستواء األ و ،الموانع

إذا  و هذا يقرب من مدارك البدائة، و .و عن الشمالخالء عن اليمين أ يفواقعا في ذلك الخالء يماثل تقديره 

 الموجب ال ن، فإقطاريخصص العالم بقطر تمثله سائر األ عتقاد موجبا، استحال الجهات حياز وتماثلت األ

 .ثالمشيئته مثال من أم رادته ويز بإيتح هو الذي :المؤثر المختار و ،مثالهيئا من أيخصص ش

: هذا باطل قلنا .موجبه مؤثر مختار و ،: العالم قديمفإن قيل .بطالن المصير إلى موجب قديم ال اختيار لهفالح 

فأما ما لم  .هو المراد .لم يكن فكان مخصص الذيقطعا فإن القديم يستحيل أن يكون ثبوته بإرادة، إذ الموقع ال

 .يقاعاإل يف ةرتباط كونه بإرادا، فيستحيل يزل واقعا

على الجملة: الواقع باإلرادة فعل يؤثره المريد فيوقعه على حسب إرادته و ما كان ثابتا أزال فليس فعال، حتى  و

 الم مع ظهور الجواز في أحكامه، من غير موجب وقدم العبعلى هذا الوجه. فإذا فسد القول  يقال: وقع باإلرادة



بطل كونه قديما عن موجب قديم، و استحال استناده مع قدمه إلى إرادة. لم يبق إال القطع بأن العالم فعل  مؤثر.

 من وجوه الجواز، بإرادة مؤثر مختار أوقعه على مقتضى مشيئته.  1موقع على وجه

و أوقع، من طرق حوتها مجلدات، و هو خير لفاهمه من الدنيا  جحنو هذا الفصل في إثبات حدث العالم أ

 بحذافيرها، لو ساوقه التوفيق.
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 فصل
 في ترتيب تراجم العقائد
 بعد تمهيد حدث العالم

 

محصول الكالم بعد ذكره، تحصره ثالثة أبواب، ثم ينقسم كل باب فصوال. باب في العلم بأحوال اإلله، و باب 

تنصل األوامر التكليفية بالعباد، و بها ترتبط األمور  يبوات التلتكليف من صفات العباد، و باب في النفي مناط ا

بالثواب و العقاب إلى غيرهما مما أنبأ عنه المرسلون،  1السمعية في الحشر و النشر و الوعد و الوعيد، المفسرين

اب، ثم اإلمامة ليست من العقائد، و لو غفل عنها تنتجز قواعد الدين بنجاز هذه األبو و أخبر عنه الصادقون، و 

إن شاء اهلل مع إيثار  – 2طرفا ختتام علم التوحيد بها، و نحن نذكر منهااالمرء ال تضره و لكن جرى الرسم ب

 إن شاء اهلل عز و جل. قتصار على ما فيه مقنع و بالغ، يشفي الغليل و يوضح السبيل.ختصار و االاال

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 في نسخة زاهد: المشعرين. 1
 ثم عدل عن هذا الوعد فخص هذا الموضوع بالتأليف كما سيأتي )ز(. 2



 باب
 لهياتفي اإل

 

إلى  1وجب افتقاره فنقول: إذا ثبت حدث العالم، و صدر هذا الباب قبل تفصيله بإثبات العلم بالصانع المختار،ن

موقع يوقع على ما هو عليه، و استخال وقوعه بنفسه لم يخل موقعه إما أن يكون موجبا ال إيثار له، أو يكون 

ما أن يكون قديما أو حادثا فإن كان قديما وجب عدم إ يخلو ال فإنهأن يكون موجبا ال إيثار له.  مختارا. و باطل

، و إن كان موجبه ح مما سلف حدث العالمضقد ات أثره بوقت دون وقت. وموجبه و أثره و استحال تخصيص 

ما  ة العقول، وءد غير متناهية و هذا مستحيل ببدال القول فيه إلى أعداسيتسل حادثا افتقر هو إلى موقع و

الحكم  ال نهاية لها إلى غير أول، فقد جمع بين الحدوث و 2يتحصل، و من أثبت حوادثا منفصلةل ال سيتسل

الحوادث  4إلى إثبات حوادث أزلية فقد انسل عن مقتضى العقول فإن مقتضى 3بالقدم، و من انتهى معتقده

إيثار له، و وجب القول  األولية، فبطل أن يكون موقع العالم موجبا ال 5األزل يشعر بنفي بتداء عن عدم، واال

العالم حادثا  مختار مريد، أوقع العالم على موجب مشيئة، و الح بما قدمناه: وجوب قدمه. إذ لو كان صانع

إلى ما سبق وضوح استحالته. فإذا تمهد صدر الباب فالكالم  فتقار العالم إليه ثم ينجر القولاالفتقر إلى محدث، 

قسم: فيما يجب هلل سبحانه. و قسم  ذكر ما يستحيل على اهلل سبحانه. وبعده ينقسم ثالثة أقسام. قسم: في 

ستحالة و الوجوب. و الجواز فيما سبق في صدر هذا لهيات إلى االفآلت مدارك اإل .فيما يجوز )في( أحكامه

 المعتقد.

 
                                

 في نسخة زاهد: انتهاؤنا. 1
 في نسخة زاهد: مفصلة. 2
 في نسخة زاهد: علمه. 3
 في نسخة زاهد: حكم. 4
 في نسخة زاهد: ببقاء. 5 



 الكالم فيما يستحيل على هللا عز و جل

 

ن نبسط طرفا من الكالم جرينا فيه على ما أزينا به، و إن رأينا جتافيا نقدم قوال وجيزا يحوي الغرض، فإن رأيناه كا

 تجري به المقادير، و اهلل سبحانه ولي التيسير فنقول: 

كل صفة في المخلوقات دل ثبوتها على مخصص يؤثرها و يريدها و ال يعقل ثبوتها دون ذلك فهي مستحيلة على 

 .ص داللتها في حق الحادث المخلوقله لدلت على افتقاره إلى مخص تاإلله، فإنها لو ثبت

، فهي و ضبط القول في الصفات المفتقرة: ما تمهد أوال من تقدير حكم الجواز فكل صفة فارقها حكم الجواز 

و تفصيل ذلك : أن الحدوث فينا منعوت بالجواز. تناقضان الجواز م . فإن القدم وىمستحيلة في نعت اإلله تعال

ي صفاتنا مرسومة بالجواز فال تركب و اليجوز فرض خالفه. فالتصور عنه و التقدر  ركب وفنقدس اإلله عنه، و الت

خالفها و هذه الصفات  طول و ال عرض إال و العقل يجوز أمثالها و قد، و ال قد، و ال قدر، و ال حد، و ال و ال

اتم النبيين محمد صلى هذا معنى قول سيد البشر خ لجوازها افتقرت إلى تخصيص بارئها، فتعالى الصانع عنها، و

 .1اهلل عليه وسلم إذ قال: )من عرف نفسه، عرفه ربه(

تقدست أسماؤه منتهى الحاجة، و هو  أراد من عرف نفسه بصفات االفتقار، عرف استغناء الرب عن صفاته فإنه

 ختصاص ببعض الجهات فإن العقل قاض بجوازألصل يجب تقدس صانع العالم عن االبرئ عنها و على هذا ا

عن ذاته من  2ختصاص باإلقرارتصور و التقدر، ثم لزم انتفاء االمثالها كما يقضي بجواز الأالكون في جهة دون 

 و هذا مزلة األقدام، 3باإلقرار  ختصاصقطار في قضية الجواز كاالانت جائزة و التخصص بالجهات و األحيث ك

بد من التنبيه  بتت الفرقة المحققة الناجية. و الث و عندها افترق جماهير الخلق فريقين. و مثار ضالل األنام و
                                

 في أدب الدنيا و الدين للماوردي.من قول يحيى بن معاذ الرازي، في المشهورة و  1
 عن عائشة: سئل النبي صلى اهلل عليه و سلم: من أعرف الناس بربه؟ قال: )أعرفهم بنفسه( راجع: كشف الخفاء )ز(.
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فذهبت طوائف إلى وصف  ،ق، و إيضاح ما استحث أهل الحق على النبات و اجتناب الشتاتافتر على سبب اال

تعالى  . حتى انتهى غالة إلى التشكيك أو التمثيل أو التمسك.1الرب بما تقدس في جالله عنه عن التحيز بالجهة

 ئغين.اهلل عن قول الزا

دعاهم إلى ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات و ما يشكل في األوهام و يتقدر في مجاري الوساوس، و  يو الذ

خواطر الهواجس و هذا حيد بالكلية عن صفات اإللهية، و أي فرق بين هؤالء، و بين من يعبد بعض األجرام 

لك: الروح. و هو خلق اهلل تعالى لم يجدوا إليه ن يدركوا بهذا المسأاآلخرون على  العلوية، و لو اجتمع األولون و

تعالى في محكم كتابه، الذي اليأتيه الباطل من بين يديه و ال  سبيال فإنه معقول غير محسوس. و قد قال تبارك و

 .2وتيتم من العلم إال قليال[أالروح قل الروح من أمر ربي و ما لونك عن أو يس] من خلفه:

من حيث تقاعدت عقولهم عن درك حقيقة اإلله، فظنوا أن ما ال يحويه الفكر منتف، لى التعطيل إذهبت طائفة  و

 مع العجز عن درك حقيقة. 3و لو وفقوا لعلموا أنه ال تبعد معرفة موجود

درك حقيقته سبيل و ال طريق  ىو ليس إل ءبه هؤالء، فليس لوجود الروح خفا و الذي ضربناه من الروح مثال يعارض

 يدرك حقيقتها. ستفاضة: األلوان. و اليعلم بالتسامع و اال هن درك حقيقته. و األكمللعجز عإلى جحد وجوده 

 هذا سبب زيغ المعطلة، و هم على مناقضة المشبهة.ف

ع ال يتصف الجائزات تفتقر إلى صان علموا أن وا إلى سواء الطريق، و سلكوا جدد الطريق، ودو أما فئة الحق: فه

، ثم لم يميلوا إلى النفي من 4نه لو اتصف بها لكان شبيها لمصنوعاتهأعلموا فتقار، و بالصفات الدالة على اال
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 .46سورة اإلسراء  2
 جود )نسخة زاهد(.معرفته بو  3
 بمصنوعاته )نسخة زاهد(. 4



لم يتعدوا موجودا يجب القطع بكونه مع العجز عن درك حقيقته، إذ وجدوا في  حيث أن يدركوا حقيقة اإلله، و

 أنفسهم مخلوقا لم يستريبوا في وجوده، و لم يدركوا حقيقته.

خراه أ حرية بأن يتخذها موالنا في هذا الباب هجيراه، فهي لعمري المنجية في دنياه وو نحن اآلن نذكر عبارة 

إن اطمأن إلى النفي  ن إلى موجود انتهى إليه فكره فهو مشبه، وأهض لطلب مدبره، فإن اطمانتفنقول: من 

قول الصديق  المحض فهو معطل، و إن قطع بموجود، و اعترف  بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد، و هو معنى

دهشة قلنا: العقول جائزة  حيرة و نتكم إذيادرك اإلدراك: إدراك( فإن قيل: فغرضي اهلل عنه إذ قال: )العجز عن 

 فتقار. قاطعة بالوجود المنزه عن صفات االفي درك الحقيقة، 

 ما أردناه في هذا الفن و قد تجاوزنا الحد المعزوم عليه قليال. 1هذا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 و هذا ما أردناه .... الخ ال وجود له في نسخة زاهد. 1



 الكالم
 تعالى يما يجب هلل تبارك وف

 

بارئها من الصفات، فدل جواز وجود  من أحاط بالصفات الجائزة للمخلوقات أرشدته إلى ما يجب لصانعها و

 واز.و ال يتصف وجود صانعه بالج –سبق كما   –الحوادث على وجوب وجود صانعها فإن الجائز ال يقع بنفسه 

ى كون بارئها قادرا، فإنا قد تقرر تقدير ذلك ثم يدل جواز الحادثات علو  فتقار صنعة.افإنه لو كان جائزا الفتقر 

ضطرار نعلم: أن المؤثر الفعال يجب أن يكون مقتدرا على فعله، و يجب أن يكون مريدا له، فإن القدرة ال على اال

 تصاف بهذهتحيل االال يعلمه، ثم يس ثم يستحيل أن يريد ما توقع الفعل لعينها بل بفعل القادر بالقدرة متى أراد.

 تصاف بالحياة. فالح أن جواز الصفات الثابتة للحوادث دال على وجوب هذه الصفات للصانع.الصفات دون اال

 

 

 لــــــــــــفص

 

العلم و الحياة و القدرة طوائف. و طال  ىثم نف اعترف كل من انتمى إلى اإلسالم بكونه تعالى حيا عالما قادرا.

انتهى غالون إلى التكفير و التبرئ. و القول في ذلك قريب المدرك  قم الخطب واتف فرق والنزاع في ذلك بين ال

 فنقول:  عندنا.

فإن اعترفتم  تقدس بكونه قادرا، حيا، عالما، فال معنى للعلم إال كون العالم عالما. تعالى و يإذا وصفتم البار 

إن اعترفتم بكونه عالما( فهو العلم بعينه فسبحان من فال معنى للعلم إال أن يكون العالم عالما. و 1بكونه عالما )

 أغوى أمما في اعتقاد نفي العلم.

                                
 من كلمة: )فال معنى( إلى )بكونه عالما( ال وجود له في نسخة زاهد. 1



( بمعلوماته على ما هي 1و ما اعترفوا به من كونه عالما هو عين ما أنكروه فال معنى للعلم إال كون العالم )عالما

 .2عليها

 

 

 

 لــــــفص
 
 

ضلت طائفة من المبتدعة ضالال  و و كونه مريدا عين إرادته. ،3يدا في أزله لما سيكون فيما يزلالصانع لم يزل مر 

رادات للكائنات التي يريدها فصار مريدا ه، ثم أحدث لنفسه فيما ال يزال إبعيدا، فزعموا أنه لم يكن مريدا في أزل

دة لها، بها راإفإن اإلرادة لو كانت حادثة الفتقرت إلى  هذا انسالل عن ربقة الدين. بتلك اإليرادات الحادثة و

 إن استغنت و هي حادثة مختصة عن مخصص، لزم استغناء العالم بما فيه عن مريد مخصص. و تتخصص.

 

 

 

 
 
 
 

                                
 عالما: في نسخة زاهد. 1
ى الذات، واجبات بالغير ممكنات في حد ذاتها، كما و هذا القدر ليس مما ينكره الخصم. و ما زاد على ذلك من أن الصفات زائدات عل 2

وقع في كالم فخر الدين الرازي: و من تابعه، فتهور. ال تنهض به حجة. و لذا قال العضد )ال ثبت في غير اإلضافة( و من هنا يظهر دقة 
 نظر اإلمام في المسألة )ز(.

 في نسخة زاهد: فيما ال يزال. 3



 لـــــــفص

 

نه في إثبات العلم بوجوب وصف الباري سبحا 1تصاف بالكالم، و قد تقطعت المهرةمما يجب هلل تعالى: اال

 ذه العقيدة.فنقول: التي هي مستند ه بالكالم، و هو خارج عن القاعدة

نهي  فكذلك تصرفهم تحت أمر مطاع، و كما نعلم بعقولنا أن تردد الخلق على صنوف التغاير، من الجائزات.

 و إذا قطع بجواز ذلك، كما قضى بجواز جريان الخالئق على اختالف األحوال و متبع، ليس من المستحيالت.

نسالكهم في األوامر و افيجب جواز   اجبة للخالق،جائز من صفات الخلق يستدل إلى صفة و  الطرائق، فكل

تصاف يتم وصف الملك دون اال و ال الوعد و الوعيد، و هو الملك حقا. النهي وو  تصاف ربهم باألمراالزواجر، 

قرر بذلك وجوب كونه فنتكليفا:  النهي عليهم تعبدا و إمكان توجيه األمر و ير الخلق قهرا، ويقتدار على تغباال

تعالى بكونه  فظن من لم يحصل علم هذا الباب أن القدرية وصفوا الرب تبارك و2تقدس: متكلما ) تعالى و

متكلما(. و زعموا أن كالمه مخلوق، و ليس هذا مذهب القوم بل حقيقة معتقدهم: أن الكالم فعل من أفعال اهلل 

الم فمحصول أصلهم: أنه ليس الك عز و جل كخلقه الجواهر و أعراضها، و ال يرجع إلى حقيقة وجوده حكم من

جسام دالة على و إنما يخلق أصواتا في جسم من األ كالم و ليس قائال آمرا ناهيا.   –تعالى عن قولهم  –هلل 

و تعالى بالقول )فكم في  ليس بخفي على ذي بصيرة: أن آيات القرآن نصوص في اتصاف الرب تبارك إرادته، و

ن ي: ]قال اهلل هذا يوم ينفع الصادقكما قال تعالى( 3تصاف بالقولالن نفسه باي، من أخبار الرب عسياق اآل

ال جل و عز: ، و ق(39)األنبياء  سالما[ يا نار كوني بردا و]، و قال تبارك و تعالى: (449)المائدة  صدقهم[

عتساف تبين أن هذه اآليات و جانب اال ،و من لزم اإلنصاف( 32)غافر  ستجب لكم[أ]و قال ربكم ادعوني 

                                
 في نسخة زاهد: المرة. 1
 ين القوسين ليس في نسخة زاهد.ما ب 2
 التعليق السابق. 3



يقال قال: كذا و كذا، و مما  حسم دالة على غرض له، ال مصرحة بإنصاف الرب بقوله، و من أحدث أصواتا في

أنه ال معنى لكون المتكلم متكلما إال أنه فاعل للكالم، و مساق هذا  الحق في ذلك أن من أصل هؤالء: يوضح

و نحن على اضطرار نعلم أن من نراه يتكلم  .يقتضي أن من ال يعلم كون المتكلم فاعال لكالمه ال يعلمه متكلما

متكلما، قبل أن يخطر ببالنا كونه فاعال، و لو لم يكن لكونه متكلما معنى إال أنه فاعل للكالم لما علمه متكلما 

المتحرك  ، فإن سبيل معرفة اهلل تبارك و تعالى متكلما أو سبيل معرفةو ليس األمر كذلك من لم يعلمه فاعال.

كذلك من  رأى جسما يتحرك اعتقد أنه متحرك و لم يتوقف عقله على النظر في أنه فاعل للحركة. و من متحركا،

و إذا تقرر أن الكالم صفة للمتكلم و ليس  كونه فاعال للكالم أو غير فاعل.  يفثم نظر متكلما  سمع رجال اعتقد

ة أو قديمة فإن كانت قديمة فهو الحق ما أن تكون حادثإعال، فما كان صفة هلل تعالى لم تخل المراد به: كونه فا

 الذي انتحله أهل الحق.

هذا إلى القول بأنه محل  يفيؤد – تعالى اهلل عن قول المبطلين – ما إن تقوم بهإو إن كانت حادثة لم تخل، 

قامت  صفةفكل  –و هو مذهب المخالف  – دث كاألجسام. و إما أن تقوم بجسم. و ما قبل الحوا1الحوادث

و لو كان الرب تعالى  منها إلى ذلك الجسم كالحركة و السكون و ما عداهما من األعراض. 2الحكمبجسم رجع 

 خلق الصوت فيه مصوتا.بخلق كالم في جسم متكلما، لكان ب

 

    

 

 
                                

و هو محال. و قد اتفقت فرق المسلمين سوى الكرامية، و صنوف الحشوية على أن اهلل سبحانه منزه من أن يحل فيه شئ من الحوادث،  1
 و من أن يحل فيه شئ من الحوادث، بل هذا مما علم من الدين بالضرورة )ز(.

 الكالم.في نسخة زاهد: راجع  2



 لــــــــفص

 

ته نما هو صفة قائمة بذاإوف منتظمة، و ال أصوات منقطعة و ثم معتقد أهل الحق: أن كالم اهلل تعالى ليس بحر 

 و (3أصوات :يعتبر المسمى )و ،2يزلعلى الوجود األ :1ءة القرآن كما يدل قول القائلقرا )تعالى( يدل عليها

لزمكم أن تصفوه بكونه  .يتعالى أزل إذا قضيتم بأن كالم اهلل تبارك وفإن قيل:  .المفهوم منه: الرب تبارك وتعالى

ما لبس به المخالف يدرأه  قلنا:محال.  المأمورين:وجود قبل ثبوت األمر  و ،المخاطبين آمرا ناهيا قبل وجود

  ضرب مثال.

سيوردها عند جريان الجواز يجدها بأعيانها  يالت يفالمعانأن من يعزم على مفاوضة صاحب له بعد شهر،  هو: و

ثبوت ذلك العالم بأنه سيكلم فالنا ال تخلو نفسه عن وجود  فأنهاها و ،ثم إذا حان الوقت أداها ،نفسه يفقائمة 

أزله كان عالما بأنه يتعبد  يفالرب  حين المفاوضة تبلغ تلك المعانى و ارات منبالع يفالكالم على تقدير وجوده 

ى ما سيصل إلى عن معن يفال يخلو وجوده األزل ،هو العالم المقدس عن أن يسهو أو يهفو عباده إذا وجدوا و

 لم تزل. .كسبيل قدرته القديمة وسهسبيل ذلك الكالم القائم بنف والعباد إذا وجدوا. 

لكنه كان منعوتا أزال بصفة صالحه لتعلق  فإن المقدور حادث مستفتح و 4أراد قدوراتها.إن كان يستحيل وجود م و

 القدرة بالمقدورات فيما ال يزال.

 

 

 
                                

 في نسخة زاهد قول القائل: اهلل على الوجود األزلي. 1
 إال أن الداللة الثانية وضعية كما نقرر في موضعه )ز(. 2
 في نسخة زاهد: و تعبيره المعين أصوات. 3
 في نسخة زاهد: أوال. 4



 لـــــفص

 

القائم  يدراك بالكالم األزللق اإلليس المراد بذلك تع و ،تعالى مسموع اهلل تبارك و كالم  يجب إطالق القول بأن

 تسمية المفهوم  يفال بعد  و ،المفهوم عند قراءته كالم اهلل سبحانه و .لكن المدرك صوت القارئ و .تعالى يبالبار 

سمعت يقول: فهذا بمثابة ما لو بلغ مبلغ رسالة ملك فيحسن ممن بلغته الرسالة أن  مسموعا. عند مسموع:

ال حديث  و ،من بلغ الرسالة لم ينقل صوت مرسله و أصواته. حديث نفسه و كالم الملك و رسالته. و الملك

 نفسه.

 عليه السالم الذى خصصه اهلل تباركبين موسى  فال فرق بينه و ،مع كالم اهلل تعالى من غير واسطةمن زعم أنه س و

 اصطفاه باستماعه عزيز كالمه. وتعالى من بين عالمي زمانه بتكليمه.  و

 

 

 

  لـــــفص
 
 

 يحل الكالم هذه ال الصدور و محفوظ في ،مقروء باأللسنة ،المصاحف يفتعالى مكتوب  كالم اهلل تبارك و

من قضايا  من شد طرفا و ،ال يزايلها ال يفارق الذات و 1كالم اهلل األزلي  فإنالمحال حلول األعراض الجواهر. 

أن  ،الخلق بها يمن الغوائل التى بل و ،ألجسامالزوال من صفات ا نتقال واال و أن التحول العقول لم يسترب في

رحمه  - حمد بن حنبلكونه مكتوبا في المصاحف أشبع في زمن اإلمام أ  و ،تعالى قدم كالم اهلل تبارك و القول في

م أن كال فسمعوا مطلقا: ،هذا األصل ة له بالكالم فيمن ال درايضرب  و ،الرعاع الهمج من جهلة العوام و - اهلل
                                

 هو النظم الدال على المعنى المتحقق لفظا و معنى في علم اهلل أزال )ز(. 1



ال يبوء بها  1جهاالت يفارتبكوا  و ،في الدفاتر يعتقاد ثبوت وجود الكالم األزلافسبقوا إلى  ،المصاحف اهلل في

على  خفيلما  لوال ذلك و ،قلوب الحشوية فرسخ هذا الكالم في ،تمادى العصر و ،ثم تطاول الدهر .2محصل

 قلب معنى النفس األصوات سطورا وال ين و .كالم ال ينتقل من متكلم إلى دفترأن ال :من معه مسكة من عقل

 تعالى في اهلل تبارك وكالم  – بحقيقة هذه الفصول بعد اإلحاطة. - فإذن نقول ،3رقوما أشكاال و رسوما و

 .4وجوداو هو قائم بذات الباري  ،الصدور محفوظ و على ألسنة القراء مقروء. و ،المصاحف مكتوب

 

 

 

                                
 هد: في جهات.في نسخة زا 1
ا منها ما يعزوه إليه القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى الفراء في طبقاته في ترجمة اإلصطخري )أن اهلل تعالى كلم موسى عليه السالم تكليم 2

لكبير من فيه، و ناوله التوراة من يده إلى يده( فحاشى أن يكون هلل فم و لهوات و جوارح، و قد نقل المؤلف في الشامل عن النقض ا
للباقالني: )من زعم أن السين من بسم اهلل بعد الباء. و الميم بعد السين الواقعة بعد الباء، ال أول له، فقد خرج عن المعقول و جحد 

الضرورة و أنكر البديهة، فإن اعترف بأوليته، و ادعى أنه ال أول له، فقد سقطت محاجته، و تعين لحوقه بالسفسطة، و كيف يرجى أن يرشد 
 لدليل من يتواقح في جحد الضروري؟( ا ه فيكون موقفهم أخطر مما يتصور. و اهلل سبحانه الهادي )ز(.با
اللفظ متعاقب الحروف في األسماع، فال يتصور العاقل في ذلك قدما، و كذلك الصوت، نعم ليس للفظ باعتبار وجوده العلمي و النفسي  3

ذلك أحمد، و تابعه ابن حزم، و هو الموافق لتحقيق القوم في الكالم النفسي إال أن وجوده عند اهلل سبحانه تعاقب فيكون قديما كما قال ب
أصلي بخالف العلم فإنه باإلضافة إلى المعلوم فيكون ظليا، و ال فرق بين موسى عليه السالم و بين غيره في خلق السمع فيهما. و أما 

هو قائم باهلل فجل اإلله من ان يقوم به عرض سيال و اهتزاز متالحق، و الوارد  المسموه فإن أريد به الصوت المكيف فكذلك و إن أريد ما
و التكليم ال يستلزم الصوت. قال اهلل تعالى: ]ما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال  –بدون ذكر صوت أصال  –في الكتاب أنه تعالى كلم موسى 

ى القلب، و الصوت في الثالث صوت الرسول ال المكلم. فليكن من وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال[ إذ ال صوت في الوحي إل
وراء حجاب كذلك، و هو الذي حصل لموسى فمهما كان النبي بسماعه صوت الرسول إليه بعد أن اهلل كلمه فال يكون أي مانع من أن يعد 

إن الذي سمعه صوت اهلل؟ تعالى اهلل أن يكون  موسى كلمه ربه، إذ نودي من الشجرة، و أي زائغ يتصور حلول اهلل في الشجرة حتى يقول 
كالمه صوتا. و اآلية فاضية على جميع األوهام في هذا البحث عند من أحسن التدبير فيها. راجع )لفت اللحظ إلى ما في االختالف في 

 ( )ز(.164و  491اللفظ( و ما علقناه على )األسماء و الصفات( للبيهقي )
و تكون الحروف المترتبة في أسماع السامعين، و أسكال الحروف المرسومة في الصحف و األلواح، و الحروف  فيكون القائم باهلل قديما، 4

المتخيلة في أذهان الحفاظ و الصوات التي هي عرض سيال قائم بالهواء حادثة حامليها، فمن زعم أن اهلل يتكلم على لسان كل قائل، تعالى 
 اهلل عن جهاالت الجاهلية )ز(.



 لـــــــــــــفص 

 

جهة ق في أن الواحد منا إذا أبصر فإنه يجري منه تحدي الدليل عليه: و بكونه سميعا بصيرًا.اهلل تعالى  يجب وصف

يقع وراء  ياإلدراك الحقيق و ،إذا سمع فقد يقرع الهواء صماخيه على مجرى العادة و ،اتصال أشعه به و ،المرئي

 م يدرك.ل غيب الذيك له مزية على العلم بالذلك اإلدرا و .تصاالت التى ذكرناهااال

 و ،يتعالى عما تتصف به الحواس ندركه عليها و المسموع على الحقيقة التي فالرب تعالى يدرك المبصر و

فمن وصف  .ةأدا و ،ةيقدر من غير فرض جارح و .ستداللا من غير نظر وكما يعلم ذلك  ،األصمخة و ،الحدق

 التحديق و ستحالة اتصافه باإلحساس واع بنحن نقط و ،فق المعنىا ذكرناه من تحقيق اإلدراك فقد واله بماإل

 اإلصاخة.

ال  و ،الدرك مزية على الخالق و ةحاطفقد أثبت للمخلوق في اإل .لحقيقة األشياء مدركاً  1إن أنكر منكر كونه و

 خفاء ببطالن ذلك.

 اك.هو ال يدرك حقيقة ما خلق للعبد إدر  و ،أن يخلق الرب للعبد الدرك الحقيقي :كيف يصح في العقل  و

 

 

 

 

 

 

                                
 نسخة زاهد: ال يوجد )كونه(.في  1 
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قضى العقل بوجوب  يفإن القديم هو الذ ما وجب قدمه استحال عدمه. و ،يجب القطع بأن اهلل تعالى باق

 .- كما سبق تقريره - لوقت الحكم بحدوثه لو كان وجوده جائزا إذ وجوده.

 

 

 ل ــــــــفص

 

  عتقاد فحواها.اامتنع أهل الحق  و .السنه والكتاب  مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في تقد اختلف و

 يآلتزام هذا المنهج في ا فرأى بعضهم تأويلها و ،إجراؤها على موجب ما تبتدره أفهام أرباب اللسان منها و

 .سلم آله و ما يصح من سنن الرسول صلى اهلل عليه و و ،كتابال

تفويض معانيها إلى الرب  و 1على مواردها إجراء الظواهر و ،نكفاف عن التأويلإلى االذهب أئمة السلف  و

الدليل  بتداع وترك اال و ،تباعفاألول اال .ةتباع سلف األما :ندين هلل به عقال و :نرتضيه رأيا يالذ و. الىتع

 هو مستند معظم الشريعة. و ،متبعة ةحج ةذلك أن إجماع األم القاطع في يالسمع

 ،درك ما فيها عنهم على ترك التعرض لمعانيها و رضي و ،مسل قد درج صحب رسول اهلل صلى اهلل عليه و و

                                
يعني أن المستفيض إطالقه في السنة على اهلل سبحانه نطلقه عليه جل شأنه من غير خوض في المعنى فيما نوع إبهام. و الظاهر هنا يقابل  1

ضوح، ألنه أعم من أن الغريب. كما في قول مالك: )خير العلم الظاهر. و شرع الغريب( و ليس المراد هنا: الظاهر الذي هو من أقسام الو 
يكون رجحان أحد االحتمالين على اآلخر بالوضع أو بالدليل، و ال ظهور في جانب الوضع إذا ناقضه البرهان، فال يكون هناك ظهور بهذا 

 المعنى، حتى يحمل عليه. راجع تمهيد أبي الخطاب )ز(.



 يالتواص و ضبط قواعد الملة. في كانوا ال يألون جهدا و .ةالشريع اءالمستقلون بأعب و ،هم صفوة اإلسالم و

شك و أل ،محتوما و ،الظواهر مسموعا و يهذه اآل 1فلو كان تأويل تعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. و ،بحفظها

 هتمامهم بفروع الشريعة.اهتمامهم بها فوق ايكون  أن

فحق على  عصر التابعين على اإلضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. و ،نصرم عصرهماإذا  و

يكل معناها إلى الرب  و ،ال يخوض في تأويل المشكالت و ،عن صفات المحدثين أن يعتقد تنزه الباري دين: ذي

 .تعالى تبارك و

 :بتداءثم اال ،من العزائم ما يعلم تأويله إال اهلل[ ]و تعالى: الوقوف على قوله تبارك و :سيدهم عد إمام القراء و و

 :هو و – رضى اهلل عنه - مما استحسن من كالم إمام دار الهجره و (7 )آل عمران [الراسخون في العلم ]و

: فقال (6 )طه ]الرحمن على العرش استوى[ تعالى: أنه سئل عن قوله تبارك و اهلل عنه. مالك بن أنس رضي

]لما خلقت  قوله المجئ و ستواء واال فلتجري آية .(ةالسؤال عنه بدع و .2الكيفية مجهولة و .ستواء معلوم)اال

ما صح من أخبار  و (48 )القمر بأعيننا[ ]تجري قوله: و (17 )الرحمن ربك[]يبقى وجه  و (76 )ص [بيدي

 على ما ذكرناه. ،غيره سلم كخبر النزول و عليه والرسول صلى اهلل 

 .3تعالىتبارك و فهذا بيان ما يجب هلل 

                                
نبط من البراهين القاطعة مع عدم وجود ما يعين ذلك االحتمال. ألن أي صرفها إلى احتمال مرجوح من االحتماالت الموافقة للتنزيه المست 1

يات ذلك يكوون تحكما على مراد اهلل و مراد رسول اهلل. و أما عند تغير المعنى بالقرائن فال مهرب من قبوله. و عن الصحابة و التابعين روا
المطلوب و صنع المؤلف هنا احتياط بالغ منه في دين اهلل يشكر  من هذا القبيل من التأويالت المتعينة، و سرد ذلك يخرجنا من االختصار

عليه. و عليه مضى أبو حنيفة و أصحابه من السلف. على أن الوقف على )إال اهلل( ال يحتم االمتناع من تطلب المال ألن النفي في اآلية 
علم جميع التاويالت فال يمنع ذلك من تطلب مسلط على العموم فيكون المعنى سلب العموم دون عموم السلب. فيكون الممنوع هو 

 بعضها. و بهذا وضح الحق و بطل ما سرده الحراني في تفسير سورة اإلخالص )ز(.
و اللفظ الثابت عن مالك إمام دار الهجرة هنا )و الكيف غير معقول و المصنف لم يتحر الرواية: )راجع األسماء و الصفات للبيهقي ص  2

  يقال كيف، و كيف عنه مرفوع( )ز(.( و في لفظ عنده )ال824
و هذا الفصل مما يكتب بماء الذهب، و ال سيما أن هذا الكتاب من أواخر مؤلفات إمام الحرمين، كما ذكره صاحب اللمعة و غيره. و قد  3

اب بتنزيه اهلل قطعا من فرح به بعض الحشوية في غير مفرح ظنا منهم أنه مال إليهم في آخر أمره، و أنى ذلك؟ و قد صرح في فصول الكت



   

 أحكام هللا سبحانه الكالم فيما يجوز في

 

 ،فهما قسمان إلى جواز رؤيته و ،أفعاله تعالى ينقسم إلى القول في حكم اهلل تبارك و الجائز في قال المحققون:

  فلتقع البداية بأفعاله فنقول:

كان  حداثه إياهإلو فرض  و ،قتدار عليهفالرب تعالى موصوف باال إمكان حدوثه. و ،كل ما قضى العقل بجوازه

 العقل غير ممتنع. في وغامس

تتبع المذاهب في ذلك  التحسين و التقبيح و هو القول في و ،صول ال ينزفاأل هذا اآلن يستمد من بحر في

شكال البتة إواحدة قاطعة ال يبقى على فاهمها كتة قتصار على ناال يخرج عن الحد المقصود فالوجه: ول ويط

 ،الظلم و عتقدوه قبيحا لعينه كالكذبا يالذ و ،المنعم شكي عتقده أهل األهواء حسنا لعينه كاإليمان وا يفالذ

 هموم وال و اللذة. حقيقة النفع: و األلم. :حقيقة الضر و .النفع ينقسم على من يقبل الضر و إنما ينفصل و

ين بالصانع متقدس عن قبول فتفاق المعتر االرب ب ورتياح من اللذات. اال السرور و وستشعار الخوف من اآلالم. ا

الضر فال  ستحال أن يظن به قبول النفع وكذلك اإذا كان   و ال يضره شقاق. و ،فال يسره وفاق ،الضر النفع و

                                                                                                          
الحوادث، و صفات المحدثين، أما االستواء فيكاد أن يكون المراد منه متعينا بين االحتماالت، و هو الملك و أخذه تعالى بأمره عبيده و 

ئ. فقد قال ( و أما المج84ينهاهم بعد خلق السماوات و خلقهم على طريق االستعارة التمثيلية، كما تجد بسط ذلك في )لفت اللحظ( )
أن معناه: و جاء أمر ربك. كقوله تعالى ]هل ينظرون إال أن تأتيهم ابن حزم في الفصل. روينا عن اإلمام أحمد في قوله تعالى: ]و جاء ربك[ 

بعناية  المالئكة أو يأتي أمر ربك[ و القرآن يفسر بعضه بعضا. ا ه. و مثله في زاد المسير البن الجوزي و قوله ]لما خلقت بيدي[ بمعنى
ل خاصة. و العرب تقول: يداك أو كتا. و تعزو العناية الخاصة إلى اليدين، و المراد بقوله ]تجري بأعيننا[ فبمعنى: تحت علمنا، في فهم أه
، اللسان، فال محيد عن هذا الفهم و النزول ليس بمعنى الحركة من فوق إلى تحت حتما، ألنه محال، فيدور أمره بين االستعارة في الطرف

بمعنى إقباله على العباد كما يقول حماد بن زيد: و بين اإلسناد المجازي، و قد تعين الثاني بحديث النسائي في بعث ملك ينادي، فخرج 
حديث النزول من أحاديث الصفات في التحقيق بعد تعيين القائل مراده، و إنما مراد المؤلف هنا حسم النزاع بأكبر تنزل رفقا بالجهلة 

جمعا للكلمة، و ال مانع من ذلك بعد استيقان تنزه اهلل عن جميع ما يوهم التشبيه، كما فعله المؤلف في جميع أبواب الكتاب  األغرار و
 )ز(.



إذا قال الذاهل عن هذا  حكمه إيقاع بعضها و ال يحوز في و ،بأنه يوقع بعضها األفعال في حقه حتى يقضي 1تسر

 و ،كما ال ينتفع بنقيضه ،به يتضررتعالى فإنه ال  إلى اهلل تبارك و نه تعالى ال يفعل القبيح باإلضافةأ :األمر الجلي

فعال اهلل أ ليس في لكان سر التوحيد يوجب أن يقال: ،الشر ألفاظ عصبة الحق أنه خالق الخير و لوال أنه شاع في

إنما تختلف مراتبها  و .. فإن األفعال متساوية في حكمهضافة إلى حكم اآللهيةباإل ،ال شر تعالى خير و تبارك و

قد نبه على هذا  و إلى غيره. ال حاجة معه ،هذا األصل العظيم هذا المقدار مقنع في و ،لى العبادباإلضافه إ

فوقفت أرواح السعداء  قسم اهلل األرواحمساق حديث طويل: ) في سلم إذ قال المعنى رسول اهلل صلى اهلل عليه و

 و ،هؤالء أهل النار و .ال أبالي و ،أهل الجنة أرواح األشقياء على يسار العرش ثم قال: هؤالء و ،على يمين العرش

 .2(ال أبالي

 ه فيال يتضرر بترك  و .ئهإيوا مهينا ال ينتفع بإكرامه و عربيا ىالكبير المعظم قد يلق فإن عارض المخالف فقال:

ذكرها )اتفاق  يلبيس ال تحصيل له فإن الصورة التهذا ت و ثم الحكمة تستحثه على مكارم األخالق فيه. ،مضيعة

 هتزاز بحسن الثناء فياال :سببها 3ذكرها( المكارم التي أن :أحدهمافيحصر ذلك أمران.  غيرها مما يلبسون به. و

 األمر فيه إلى مبلغ يعسر عليه مخالفته. ييتعوده حتى ينته أمر و قد يستمر المرء على و ،الغالب

تستحثه على إنقاذ الغرقى  أن اإلنسان قد تناله رقة الجنسية و :الثاني و الجبالت. للعادات آثار غير منكورة في و

 بينا. الو لم ينهض لها لتتضرر ضرر  إنجاء الهلكى و و

                                
 ما بين القوسين من نسخة زاهد. 1
ن الذي ينص على و في هذا المعنى أحاديث كثيرة عن أحمد البزار و الطبراني و غيرهم )ز( و نقول نحن أنه حديث ضعيف معارض للقرآ 2

 الحرية لإلنسان.
 ما بين القوسين من نسخة زاهد. 3



فقد تعلق بطرف  ،لهمن تخيل تفصيل األفعال في حق اإل و ،ات جمعتعالى متقدس عن هذه الصف الرب تبارك و و

هؤالء  و يالوجود األزل إثبات الجهة يتمسكون بما يفضي إلى التشبيه في الصائرون إلى التجسيم و و 1من التشبيه

ع قبول متنا ابه في ال يش فالرب ال يناسب وجوده وجود و الفئتان زائغتان عن مدرك الحق. األفعال و مشبهون في

 النفع فاعل. ر والض

 .2التسديد و التوفيق( )و اهلل ولي ،لباب التوحيد – حرس اهلل موالنا –فهذا 

 

 

 لـــــــفص

 

فإذا تقرر أن األفعال ال  ذكرناها آنفا. هذا مقتضب من القاعدة التي و ،ىتعال الحادثات كلها مرادة هلل تبارك و

خصص هذا الفصل بأمر ن و ،ادة بها على قضية واحدة ال تختلفاإلر لق ععالى فتت و حق اإلله تبارك تتفاوت في

 أفعال الحكماء. تعالى على مجاري أضلكم تنزيل أحكام اهلل تبارك و قاطع منزل على ما يرتضيه موالنا فنقول:

 

 لو أمد عبدا من عبيده بالمال، و ضروب العدد لفسق و فجر و انتهك الحرمات،)أنه(  علم أن من ىخفيو ليس 

البات في ذلك، ثم زعم أنه أراد بامتداده بعتاده أن يستمد به في  هفلو أمده مع علم و اقتحم الكبائر و الموبقات.

الخبط  كانت هذه اإلرادة مع العلم، بنقيضها مشعرة بنهاية السفه و أبواب الخيرات و يتخذه ذريعة في القربات.

تغل بما يعنيه، و رب األرباب يمد الكفار بما يشد أزرهم، و في العقد، سيما إذا علم أنه لو قطع عنه مادته الش

                                
 في نسخة معهد المخطوطات: من السنة. 1
 و اهلل ولي التوفيق. ال توجد في نسخة زاهد. 2



في أحد قسمي الجواز  المسلك، فال معنى لإلطناب بعد وضوح الغرض 1يقوي منهم، و يكمل عدتهم و إذا مهدنا

 لهية.في أحكام اإل

 و ،طبقات الخلق رتباكاا قد طال فيه هذ و .تعالى له تبارك وجواز رؤية اإل هو القول في و فأما القسم الثاني

جدا فإن اإلحاطة بحقائق اإلدراكات من أدق  يرنتهاء إلى درك القطع فيه عساال و ،من الجليات 2حسبه الشادون

أن  :فليعلم الناظر في هذا الفصل نذكر ما يشهد العقل له بالسداد. و ،نحن نستعين باهلل أحكام المعقوالت و

صوب  فيهو تحديق  ذلك أنهم ظنوا أن اإلحساس الذي ظن فاسد وبنوا عقدهم على  ،الذين أحالوا رؤية اإلله

تعالى اهلل  ،3و سوء ظن بعصبة أهل الحق ،هذا زلل و ،أهل الحق تعلق قبيله بوجود اإلله هو الذي يدعي ،رئيالم

 سات المفسرة بمقابلةإدراكنا حقيقته ليس هو المحسو  و ،أحسناه من المرئيات ندرك حقيقته لكن ما و ،أن يحس

 من أراد بصفة هي في التعلق بوجودهقدرة اهلل سبحانه أن يخصص  فقال أهل الحق: ال يمتنع في .تصال أشعةبا

ثم تلك  ،ركدالعلم بها على الغيب من غير  لىإ ةك المعلق بالمدركات شاهد باإلضافلم كاإلدراباإلضافة إلى الع

 .هي ال تتناهى و ،تعالى تبارك و الصفة من مقدورات الباري

أقوى متمسك  و ،ةالسن الكتاب و يما إذا اعتقد بالنصوص القاطعة فيس ،لتحق بالجائزاتامن لم يحله العقل  و

ن منصب النبوة مع الوفاق على أن من  كان م ،سؤال موسى عليه السالم الرؤية أحدهما: السمع شيئان. في

 لم يبوحوا بسوء عقدهم في تصدوا وقنفاة الرؤية إذا ا و ما يوجب تضليال. حكم ربه يستحيل أن يعتقد في

معرفة اهلل تبارك  اة الرؤية فيفلدين أن يفضل سفلة نكيف يستجيز منتم إلى ا واقتصروا على تضليلهم و الخصوم 

  ؟سلم تعالى على موسى صلى اهلل عليه و و

 يبلغه دخول وقته.ن لم إ و ،يستفزه الوله على سؤال ما علم جوازه و ،عن الغيب نعم ال يمتنع أن يذهل النبي
                                

 في نسخة زاهد: شهدنا. 1
 اآلخذون ببعض العلم )ز(. 2
 و سوء ظن بعظمة الحق في نسخة زاهد. 3



  فهذا أحد الشيئين.

 ،سؤال المرءى )في تعال أن األولين كانوا مبتهلين إلى اهلل تبارك و –علم من ال يتمارى  - نعلم قطعا أن :الثاني و

مة معصومة ال األ من جحد هذا فهو معاند و و .في سؤال كل ممكن من ثواب أو مغفرة 1به ابتهالهم إليه( و

من سلف األمة اإلجماع تقدم  لكنا ندعي و .لسنا ندعي اإلجماع مع ظهور الخالف اآلن و ،ةتجتمع على الضالل

 .اختالف األهواء و ،ظهور اآلراءقبل 

أقسام األحكام  المعتقد في رضنا من هذا غهذا الفصل  ،قد نجز بانتهاء و ،ك ما أردناه في هذا الفصلفذل

 .اإللهية

 

 

 

 لـــــــــفص

 

ذكرنا ما يجب هلل تبارك  قلنا:الثالثة؟  قسم من األقسام تدرجوا إثبات الوحدانية في قيل لم )لم( فإن .في الوحدانية

فانسل هذا  مدبر ثان يقع وراء الضبط المقصود. 2حكمه فالسؤال عن تقدير يجوز في و ،يستحيل عليه تعالى و و

 .3إذا وقف على معانيه ،يستقل به اللبيب هذا التنبيه ما نحن نذكر فيه بعد و الفضل المقصود عن ترتيب المعتقد.

 

                                
 سخة زاهد.ما بين القوسين ال يوجد في ن 1
 في نسخة زاهد: على تقدير مديد. 2
 إذا وقف على معانيه: ليست في نسخة زاهد. 3



محصول الوجدانية  قلنا: فإن الوحدانية صفته الواجبة؟ ،هال رتبتم هذا الفصل على ما يجب هلل تعالى :فإن قيل

 .1ثابتة من سوى الواحد فليست صفة يؤول إلى نفي

نحن ضمنا هذا الفصل ما  نا:قل ؟يل فإن تقدير الثاني محالحهال ألحقتم القول في ذلك بما يستف :فإن قيل

 لم يلزم أن نذكر محال. و ،صفات اإلله يستحيل في

 الموضع أال يتبرم بترديد القول فيسبيل من انتهى إلى هذا  و ،له الحقمتعلقا بصفة اإل ليس تقدير الثاني و

 ،وجيزا في الوحدانيةبعد ذلك أن نذكر معتمدا  قد حان و ،المعقوالت تتلقى من سداد ترتيبهافإن أسرار  الترتيب.

 و ،)لهة أن اإلله تعالى ال يناسب األجرام المتحيز  فليعلم العاقل: ،ينفس عن كل مصدور و ،غلة الصدور فيشفي

و الوجود األزلي الذي ال يناسب  2طالق القول بتغاير المتحيز(اتساق إ فابتنى على ذلك: ،األجسام ال تناسبه

 الحيز.

لو  و ،النفراد كل واحد بحيزه عن الثاني إن اتصفا بأصل التحيز و .كانا متغايرينا موجودين متحيزين  رضنإذا ف و

فرد أحدهما بحيز عن فال يتصور أن ين ،ن ال يتحيز واحد منهما مستويان في انتفاء التحيز عنهماقدرنا موجودي

ليس  ز اختصاص و)فال يعقالن متميزين تمي ،اختصاص الصفة بالموصوف ليس أحدهما مختصا بالثاني و الثاني

 .3اختصاص الصفة بالموصوف( أحدهما مختصا بالثاني

من  - اهلل و – يسعدذكر لقطة أنا أ ها و قطعا. 4لم يعقال لم يختص بالثاني و ،فإن لم يختص أحدهما عن الثاني

 األكبر من يدريها. يفوز الفوز و ،يعيها

                                
 في المخطوط )صفة ثانية(. 1
 ما بين القوسين: ليس في نسخة زاهد. 2
 ما بين القوسين: ليس في نسخة زاهد. 3
 في نسخة زاهد: لم يتعددا قطعا. 4



 بحيز، و ال يختص به في الخروج عناني و هي: أن استحالة موجودين متغايرين ال يختص أحدهما عن الث

المعقولين كفرضين متحيزين في حيز واحد، فيا سعادة من أنعم فكره في هذا قليال، و لم يتجاوزه حتى تنضجه نار 

 الفكر، و تنقده يد السير.

 .1)و اهلل ولي التوفيق، و هو بهداية المخلصين من عباده حقيق(

 

 

 

 

 

 باب 
 في ثبوت الطلبات التكليفية مرعيةفي العبودية، و الصفات ال

 

ل بفإن العبارة ق نذكرها مفصلة، و تقدم رسم ترجمتها. جوازه عقال يتعلق بأربعة أركان القول في إمكان التكليف و

 .2التفصيل قد يقعد عن بعضها، و إذا وضح الغرض يذكر تفصيلها، فهو الوفاء بالمقصود

فنقول: قد تقرر عند كل حاط بعقله، مرقى عن مراتب التقليد  مقدورها. الركن األول: في قدرة العبد، و تأثيرها في

داعيهم إليها، و مثيبهم و  تعالى مطالب عباده بأعمالهم في حياتهم، و في قواعد التوحيد: أن الرب سبحانه و

 لبهم به ومعاقبهم عليها في مآلهم، و تبين بالنصوص التي ال تتعرض للتأويالت أنه أقدرهم على الوفاء بما طا

نكفاف عن مواقع الزجر، و لو ذهبت أتلو اآلي المتضمنة لهذه و االمر، مكنهم من التواصل إلى امتثال األ

                                
 ما بين القوسين: ليس في نسخة زاهد. 1
 مخطوط يمكن أن تقرأ هكذا: فإن العبارة قبل التفصيل قد تتعقد عن بعضها و إذ وضح الفرض نذكر تفصيلها.في ال 2



الشرائع، و ما فيها المعاني لطال المرام، و ال حاجة غلى ذلك مع قطع اللبيب المنصف به، و من نظر في كتب 

وبقات، و ما نيط ببعضها من الحدود و العقوبات ثم على المكرمات، و الزواجر عن الفواحش الم من االستحثاث

من  1يجب عقده من تصديق المرسلين في األنباء عما يتوجه على المردة و العتاة تلفت على الوعد و الوعيد، و ما

أبيتم، و قد  عصيتم و الحساب و العقاب، و سوء المنقلب و المآب، و قول اهلل تبارك و تعالى لهم: لم تعديتم و

ون للناس على اهلل لئال يك]حت المحجة الرسل، و أوضحت لكم المهل و أرسلت سو ف 2لكم الطول أرخيت

اقعة على حساب ثم استراب في أن أفعال العباد و  ( فمن أحاط بذلك كله496 ؟ )النساء[حجة بعد الرسل

هله، ففي المصير إيثارهم و اختيارهم و اقتدارهم، فهو مصاب في عقله، أو مستقر على تقليده، مصمم على ج

فإن زعم زاعم ممن  ،، و التكذيب مما جاء به المرسلون3إلى أنه ال أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع

                                
 في األصل: العناد. 1
 الطول كعنب، حبل تشد به قائمة الدابة و تمسك طرفه و ترسلها ترعى )ز(. 2
عمى، لكن أيده كثير من المحققين، و عدوا هذا القول لب لفي كالم إمام الحرمين هنا بعض عنت من بعض تالمذته جريا على التقليد األ 3

الصواب، و تحقيق مذهب األشعري نفسه حتى ألف العالمة أحمد بن محمد المقدسي الدجاني كتابا في مناصرته، و سماه )االنتصار إلمام 
 القائل عن هذا الرأي: الحرمين فيما شنع به عليه بعض النظار( و عد هذا الرأي آخر ما استقر عليه رأيه. و قد قال

 
 وقوعك في مهاوي االعتزال تنكب طريق الجبر، و احذر                         
 كما سار اإلمام أبو المعالي و سر وسطا طريقا مستقيما                         

 
( و ال يتوجه ذلك التشنيع الصريح 447 – 429فعلى هذا نقول: )و ما على المحسنين من سبيل( راجع األجوبة العراقية لأللوسي المفسر )

ة العبد إال إلى الجبرية الصرحاء نفاة قدرة العبد مطلقا كالجهمية و أذيالهم. و أما جهل صرف القدرة أو اإلرادة إلى العبد، أو جعل تأثير قدر 
  يشملها التشنيع المذكور.في وصف الفعل دون أصله، أو في األصل بمعاونة قدرة اهلل على آراء رجال من المتكلمين فال

 و قد جرت عادة اهلل بمحض فضله على خلق مراد العبد بعد تعلق إرادة العبد به، بعدية ذاتية تحقيقا الختياره و مسئوليته، حيث رتب اهلل
ني أهدكم( فعلق سبحانه في كتابه أفعال العبد على إرادة العبد نفسه، و قال في الحديث القدسي: )كلكم ضال إال من هديته فاستهدو 

و هو الهداية على االستهداء، و هو صلب الهداية و إرادتها. فيخلق اهلل سبحانه الهداية إذا طلبها العبد و أرادها على مقتضى وعده الكريم، 
ى التحقيق، و ال يخلف الميعاد. و هو مذهب الماتريدية كما ذكره المحقق البياضي في )اشارات المرام( و فيها تحقيق المسألة بأوسع معن

عد ذلك في معنى وضع خالق القوى و القدر في موضع المطاوع إرادة البشر فلتة نابية، يغني تصورها عن كشف سوءاتها الفاضحة. كذلك 
د عد الماتريدية أبعد غورا في الضالل من القدرية. و اإلرادة صفة حقيقية للعبد صالحة للفعل و الترك في جميع األفعال االختيارية للعب

فالحتمال صرفها إلى جميعها سميت كلية كما يقال: أقبل على العلم بكليته. يعني بجميع قواه و سمى توجيهها وجهة خاصة إرادة جزئية 



فإذا طولب بمتعلق طلب اهلل تعالى بفعل العبد  ،لم يوفق لمنهج الرشاد أنه ال أثر لقدرة العبد في مقدوره أصال

عتراض عليه ال يتعرض لال و ،قال: هلل أن يفعل ما يشاء عرضا. و وذهب في الجواب طوال  ،فرضا تحريما و

كلمة حق أريد بها   ،ليس لما جئت به حاصل :( قيل11 )األنبياء هم يسألون[ المعترضون ]ال يسأل عما يفعل و

 نقيض الصدق. و ،لكن يتقدس عن الخلف و ،يحكم ما يريد نعم يفعل اهلل ما يشاء و باطل.

طالب عباده بما أخبر أنهم متمكنون من الوفاء  أنه عزت قدرته: ت العقول من الشرع المنقول:قد فهمنا بضرورا و

  ،زعم أن ال أثر للقدرة الحادثة في مقدورها من و الوسع في موارد الشرع. لو يكلفهم إال على مبلغ الطاقة و و ،به

 و ،إدراكات نفسه ألوانا و بته أن يثبت فياله عنده كوجه مطالفوجه مطالبة العبد بأفع ،معلومه كما أثر للعلم في

ما جاء به النبيون عليهم رد  و ،فيه إبطال الشرع المحال و لتزام الباطل واإلى عتدال ن حد االهذا خروج ع

 السالم.

ستحال إطالق القول بأن العبد خالق أعماله فإن ا و ،مقدورها ير إلى أن القدرة الحادثه تؤثر فيفإذ به لزم المص 

ال سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد  و ،قتحام ورطات الضاللا الخروج عما درج عليه سلف األمة وفيه 

فإن وقع بقدرة  ،إذ الواحد ال ينقسم ،ادرينقفإن الفعل الواحد يستحيل حدوثه ب ،القدرة القديمة و بقدرته الحادثة.

 عز.  أن يقع بعضه بقدرة اهلل جل ويستحيل  الحادثة و سقط أثر القدرة ستقل بها وااهلل سبحانه 

ستبداد اال  مرشد موفق إذ المرء بين أن يدعيهذه مهواة ال يسلم من غوائلها إال و فإن الفعل الواحد ال بعض له.

بين أن يثبت  و ،فيه إبطال دعوة األنبياء عليهم السالم و ،ئعابين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا بالشر  و ،بالخلق

ذا البحر ال ينجي من ه و ،هذه األقسام بجملتها باطلة و ،إيجاد الفعل الواحد يتعالى ف  تبارك ونفسه شريكا هلل

 مجرد من غير تحصيل معنى.لقب  و ،الملتطم ذكر اسم مختص
                                                                                                          

ن لمعنى لتحدد االتجاه فيها. فاألولى حقيقة موجودة، و الثانية أمر اعتباري منتزع من بين المريد و المراد، كباقي المعاني المصدرية، فال يكو 
الكلي و الجزئي في مصطلح المناطقة أي مناسبة هنا ليمكن التشغيب بأن الكلي مفقود، و الجزئي هو الموجود على خالف رأي الماتريدية 

 في اإلرادة الكلية و الجزئية فليتفطن )ز(.



خالق لما العبد  تعالى مخترع و الرب تبارك و و ،كتسابأثر قدرته اال  العبد مكتسب. و ذلك أن قائال لو قال: و

 فال يجد عنها مهربا. ،على هذا القائل 1أديرت األقسام المقدرة ما معناه و له فما الكسب؟ ومكتسب. قيل 

المسلمون بأجمع  قلنا: مخترق خالق ألفعاله؟ على من يزعم أن العبد الرد ا فيلم ال تذكروا قوال مقنع فإن قيل:

)تعالى( كما لهجوا بأنه ال إله  الق إال اهللخعلى أنه ال  نبغ أصحاب األهواء: و ،اآلراء قاطبة قبل أن تظهر البدع و

]أفمن يخلق كمن ال  تعالى: من الكتاب منها قوله تبارك و يآتعالى بالخلق في  تمدح اهلل سبحانه و و ،إال اهلل

 )األنعام ]خلق كل شئ[ قوله: ( و421[ )األنعام ]خالق كل شئ :تعالى قوله تبارك و ( و47 )النحل يخلق[

ال يشك لبيب أن من وصف نفسه بكونه خالقا  ( و1 )فاطر غير اهلل[]هل من خالق  تعالى: رك وقوله تبا ( و424

 و الرد البليغ. و ،األولين لتعرض للكبير العظيم أتى بما لو نطق به ناطق في )و على التحقيق فقد أعظم الفرية(

من  و ،ال يعلم حقيقة ما صدر منهمن  و ،هو ال يحيط علما بتفاصيل أفعاله و 2كيف يتصف العبد بكونه خالقا(

 العلم بالشئ أقرب من خلقه. مبلغه كيف يكون خالقه؟ و يحط بمقداره و

 أال يعلم من خلق[ إنه عليم بذات الصدور أسروا قولكم أو اجهروا به ]و تعالى: هذا معنى قوله سبحانه و و

ئها و خالقها. و قد تقرر في قضايا بار  ( فدل مقتضى اآلية: أن العالم بحقائق الحادثات:48و  41 )الملك

العقول: أن األفعال دالة على علم خالقها بها. فإذا صدرت أفعال من العبد في حالة ذهوله عنها، فهي دالة على 

علم العبد بها. فإنه غير عالم بما جرت يده به في حال غفلته و ذهوله. و النائم غير شاعر بتقلباته في غلبات 

 النوم، و غمراته.

                                
 في نسخة زاهد: المتقدمة. 1

 عي كونه خالقا و هو ال يحيط بتفاصيل أحواله.ما بين القوسين ليس في زاهد و عبارته هكذا. فقد أعظم الفرية لكون يد 2



ذهوله دل أنها دالة على  أن تدل األفعال على علم خالقها، ثم لم تدل على علم العبد في حال نومه وذا وجب فإ

 و مقدرها، و هو رب العالمين. 1علم خالقها

لم توضحوا ما هو الحق بعد. قلنا: ليس و لكالم و تتبع للمذاهب، فإن قيل: ما ذكرتموه إبطال منكم ألقسام ا

 و ها نحن نبديه بالحرية من غير تعريض و تعريج على تقليد. ن وفق له.بمدرك الحق خفاء لم

فنقول: قدرة العبد مخلوقة هلل تبارك و تعالى باتفاق العالمين بالصانع، و الفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها  

و تعالى و هو القدرة، و و خلقا. فإن وقع بفعل اهلل تبارك تعالى تقديرا  و لكنه مضاف إلى اهلل تبارك و .2قطعا

هلل تبارك و تعالى و خلق له. و إذا كان موقع الفعل خلقا لعبد. و إنما هي صفته، و هي ملك ليست القدرة فعال ل

 .3هلل، فالواقع به مضاف خلقه الرب خلقا تبارك و تعالى. و تقديرا

                                
صرح المؤلف في مواضع من هذا الكتاب بضرورة سبق علم اهلل التفصيلي فيكون هذا مذهبه الذي استقر عليه رأيه لتأخر تأليف )النظامية(  1

دل حوله في شرح المازري، و منتظم ابن عن باقي مؤلفاته، كما يقول صاحب اللغة، فما في )البرهان( مما ينافي ظاهره لما هنا و طال الج
 الجوزي، و طبقات ابن السبكي و غيرهم يكون فلتة بدرت، ثم انطوت. عفا اهلل عما سلف )ز(.

و الخالف في ذلك بلغ إلى ستة عشر قوال. و هي مسرودة في )اللمعة( لألستاذ راغب باشا المحقق المشهور. و أنجز التحقيق فيها إلى  2
رمين في )النظامية( هو الذي استقر عليه رأيه لتأخر تأليفها عن تأليف )اإلرشاد( و أنه تحقيق مذهب األشعري الموافق لما أن قول إمام الح

في مؤلفاته األخيرة. و هناك بسط القول في التدليل على ذلك بما ال يستغني عنه الباحث المسترشد. و يقول المحقق الدجاني عن القول 
األشعري في كتب المتأخرين: )و أما ما قاله الفاهمون من كالم األشعري فال يتحصل به كسب، و إن سموه كسبا( ا المشهور و المعزو إلى 

ه. و الناس في فهم كالم األشعري في قدرة العبد مضطربون. و الحق: أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي أثبتها األشعري، و قال: 
د تعلق قدرته تعالى بالفعل. و هو ال ينكر أن للعبد قدرة موجودة فيه قبل الفعل، إذ قدرة العبد عبارة عن القوة إنها مع العمل ال تتحقق إال عن

فإنكار ذلك يكون مكابرة   حققة قبل الفعل، بال شبهة عند الجميع،تالمنبئة في أعضائها المعبر عنها بسالمة األسباب. و اآلالت، و هي م
و ليس اإلنسان بأحط منزلة من النبات و المعدن  –فلتراجع  –شيته على )المقدمات األربع( لصدر الشريعة كما حققه )عبد الحكيم( في حا

المودعة فيهما قوى يستخلصهما الكيماويون، و يركزونها تحت نظر الناظرين، و كم للمبدع الحكيم من قوى أودعتها في الكون ال يعلو 
. و معنى تعلق قدرة اهلل و إرادته بفعل العبد: إقداره للعبد على م مع من ينكر ذلك ضائعاإدراكها على أحط الناس عقوال، فيكون الكال

( )و إن اهلل تعالى إذا 98المضي في مقتضى قدرته و إرادته. قال األستاذ اإلمام )أبو منصور عبد القاهر التميمي( في )الفرق بين الفرق( )
 د أراد حدوثه، و هو الحق( ا ه. )ز(.علم حدوث شئ من أفعال العباد و لم يمنع منه فق

أول من نفى القدر هو )معبد بن خالد الجهني( حيث قال: )ال قدر، و األمر أنف، يريد به الرد على من تعلل في العصيان بالقدر من  3
فضللوه. ثم استقر رأي أهل الجبرية ببيان أنه ليس هناك قدر يعطل اختيار العبد في األفعال التي كلف بها لكن ضاقت عبارته فعمت كلمته 

نافيه، فال الحق على أن القضاء و القدرة في أفعال العباد على طبق علم اهلل التابع للمعلوم و العلم المتعلق باختيار العبد يحقق اختياره و ال ي
 قدر يجبره على أفعاله االختيارية بل هناك قدر على طبق العلم و ال جبر و ال قهر في ذلك )ز(.



لى الواقع إلى حكم اهلل، من حيث أنه وقع ذا وقع بالقدرة شيئا آإختيارا يصرف به القدرة. و تو قد ملك اهلل العبد 

 ختراع ودعوا: استبداد باالاكنهم ما كان بيننا و بينهم خالف، و ل لهذا الفرقة الضالة بفعل اهلل تعالى، و لو اهتدت

لى إضفنا فعل العبد أهبين. فإنا لما بتداع، فضلوا و أضلوا، و نبين تميزنا عنهم بتفريع المذبالخلق و اال اانفراد

قلنا: أحدث اهلل تبارك و تعالى القدر في العبد على اقدار أحاط بها علمه، و هيأ أسباب الفعل و  له.قدير اإلت

واردة، و علم أن  خيرةو  1سلب اهلل العلم بالتفاصيل، و أراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة

و للعباد اختيارهم و عبد على ما علم و أراد. األفعال ستقع على قدر معلوم، فوقعت بالقدرة التي اخترعها لل

 قتدار.اتصافهم باال

و القدرة خلق اهلل ابتداء، و مقدورها مضاف إليه مشيئة و علما و قضاء و خلقا و بقاء، من حيث أنه نتيجة ما 

 ، و لما هيأ أسباب وقوعه.2و هو القدرة و لو لم يرد وقوع مقدوره لما أقدره عليه انفرد بخلقه،

و  ،فعله تقدير اهلل، مراد له هدي لهذا. استمر له الحق المبين، فالعبد فاعل مختار مطالب مأمور منهي، و و من

 خلق مقضي. و نحن نضرب في ذلك مثال شرعيا يستروح إليه النظر في ذلك فنقول: 

ه في بيع ماله العبد ال يملك أن يتصرف في مال سيده، و لو استبد بالتصرف فيه، لم ينفذ تصرفه، فإذا أذن ل

 ذنه لم ينفذ التصرف.و لوال إذنه. إفباعه نفذ، و البيع في التحقيق معزى إلى السيد، من حيث أن سببه 

الحق الذي ال غطاء دونه،  –و اهلل  –خ على المخالفة و يعاقب، فهذا وبالعبد يؤمر بالتصرف و ينهى و ي و لكن

 ه.و ال مراء فيه، لمن وعاه حق وعيه، و ال يكابر في

 

                                
واعي مهما كثرت و اشتدت ال تبلغ حد القاسر المجبر المعطل لالخيار كدعاوات النجار في ترويج بضائعهم عند المشترين كما هو و الد 1

 ظاهر، و إن كان ال بد من النقل عن غربي فدونك )جول سيمون( قد أوضح ذلك في كتاب الواجب أوضح بيان. و ترجمته مطبوعة )ز(.
 في ذلك على لسان أهل السنة )ز(.و قد سبق قول عبد القاهر  2



نفرد بخلق فعله، و الرب اثم صاروا إلى أنه إذا عصى فقد  1نفراد العبد بالخلقاا الفرقة الضالة: فإنهم اعتقدوا مأو 

تبارك و تعالى كاره له. فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحما لربه في التدبير، موقعا ما أراد إيقاعه، شاء الرب 

يات الطبع و الختم و اإلضالل في القرآن. و هي آعلى ما تحملون  يل:فإن ق أو كره. –على قولهم  –تعالى 

 األشقياء إلى ضاللتهم. –تعالى  –متضمنة الرب 

ذوي البصائر بعده غموض. الجواب على هذا السؤال لم يبق على  قلنا: إذا أتاح اهلل تعالى حل هذا اإلشكال، و

لتزام األحكام، او  م كانوا مخاطبين باإليمان، مطالبين باإلسالم،من أنبأ اهلل تعالى عن الطبع على قلوبه فنقول أوال:

و من  –كما سبق تفصيله في صدر الفصل   –قتدار و اإليثار ف و دعاء، مع وصفهم بالتمكن و االمطالبة تكلي

ل ذن عنده بمثابة ما لو شد من الرجإدودين قهرا، و مدعوين، فالتكليف اعتقد أنهم كانوا ممنوعين مأمورين مص

                                
ة لم نر ذلك في كتبهم، و لعل عزو ذلك إليهم بطريق اإللزام، و لو ثبت عنهم ادعاء أن قدرة العبد مستقلة غير مستمدة كانوا أبعدوا النجع 1

 التي أعطاهم إياها، و هو في الضالل لكن قال المسعودي عند ذكره لعقيدة المعتزلة: )ال يقدر أحد على قبض، و ال بسط إال بقدرة اهلل
كان المالك لها دونهم. يفنيها. إذا شاء، و يبقيها إذا شاء، و لو شاء لجبر الخلق على طاعته، و لكان على ذلك قادرا غير أنه ال يفعل، إذ  

ادة باعتبارهما يؤثر في بعض إن اهلل قد منح العبد قدرة و إر في ذلك رفع للمحنة و إزالة للبلوى( و قال ابن المظهر في استقصاء النظر: )
يمان األفعال، و أن اهلل قادر على تعجيزه و قهره و سلب قدرته و إرادته، فال يلزم أن يكون شريكا هلل. و اهلل قادر على قهر الكافر على اإل

رين في تصوير الجبر، في مذهب لكنه لم يرد منه إيقاع اإليمان كرها بل على سبيل االختيار لئال يقبح التكليف( و الرازي هو قدوة المتأخ
األشعري، لكن استقر رأيه على ما ذكره في )نهاية العقول في دراية األصول( حيث قال: )إن للقدرة معنيين أحدهما: مجرد القوة التي هي 

و  –هي مدار التكليف  و –مبدأ األفعال المختلفة، و الثاني: القوة المستجمعة لشرائط التأثير. و األولى قبل الفعل، و تتعلق بالضدين 
عل، و الثانية مع الفعل، و ال تتعلق بالضدين، و لعل الشيخ األشعري أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير، فلذلك حكم بأنها مع الف

قها باألمور المتضادة، فهذا وجه أنها ال تتعلق بالضدين، و المعتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القوة العضلية، فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل و تعل
 الجمع بين المذهبين( ا ه.

هكذا يكون الرازي. أفلت من يد من يرى الجبر في مذهب األشعري فماذا من اجتماع الكلمة على الحق و اتفاقها على الصدق؟ و ليس كل 
لكن لما طال إلزامهم  –فيما نعلم  –كالم قدمائهم   ذهن يستع لتصور قدرة ال أثر لها. و اهلل أعلم. و التصريح بخلق العبد فعله لم يقع في

ا  بذلك جاهر الجبائي بأنه ال مانع شرعا من التزام ذلك لقوله تعالى: ]فتبارك اهلل أحسن الخالقين[ و لقوله سبحانه: ]إذ تخلق من الطين[
 ه.

ي مثل ذلك الزمن أن يتلطف مع الخصووم في و عذر المؤلف. أنه كان في زمن كان القريقان يتراميان بكل سوء، فما كان ليستطيع ف
 مناقشاته معهم. نسأله اهلل االستقامة في القول و العمل )ز(.



. و هذا منتهى ال يحمل شرائع الرسل عليه إال عابث 1في البحر، ثم قيل له: ال تبتل ياه و رجاله رباطا، و ألقيد

 بنفسه مجترئ على ربه، و الفرق عند هذا القائل بين أمر التسخير و التكوين في قوله تعالى ]كونوا قردة خاسئين[

( و بين أمر التكليف. نعوذ باهلل من الركون 41 كن فيكون[ )يس:( و قوله تبارك و تعالى ]أن يقول له  36 )البقرة:

 كل ما ينطق به اللسان من غير مباحثة عن أسرار المعقوالت. و إذا بطل ذلك فالوجه في الكالم على هذهإلى  

رف أكمل عقله، و أتم بصيرته، ثم ص ااآلي، و قد غوى في معانيها أكثر الفرق أن نقول: إذا أراد اهلل بعبد خير 

سهل له سبيله، و قطع عنه الملهيات، و  عنه العوائق و الدوافع، و أزاح عنه الموانع، و وفق له قرناء الخير، و

  .افيها، ثم يعتادها، و يمرن عليهاأسباب الغفالت و الذهول، و قبض له ما يقرب إلى القربات فيو 

له تماديه في الغي. و حبب إليه التشوف إلى  و إذا أراد بعبد شرا، قدر له ما يبعده عن الخير و يقضيه. و هيأ

الشهوات، و عرضه لآلفات، و كلما غلبت دواعي الشر، خنست دواعي الخير، ثم يستمر على الشرور، على مر 

ات الشيطان، و نزوات النفس األمارة بالسوء فتنشئ عها، و تتعاون عليه الوساوس، و نز الدهور، هاويا في مهاوي

و الختم و األكنة. و  –عافاكم اهلل  –، فذلكم الطبع 2قدره به، بقضاء اهلل تبارك و تعالى والغفلة غشاوة على قل

 أنا أضرب في ذلك مثال فأقول: 

                                
 مما يعزى إلى الحسين بن منصور الحالج على لسان هؤالء: ألقاه في اليم مكتوفا، و قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء )ز(. 1

ال يتخيل في القدر التابع لعلم اهلل المطابق للمعلوم معنى  –و لو بقدر ما في اللمعة  –ر اآلراء في القضاء و القد ىمن أحاط خبرا بشت 2
قدر الجبر فيما يتعلق بأفعال العباد االختيارية ألن العلم باالختيار محقق لالختيار مناف له، فال يتصور أن يكون ذكر المصنف القضاء و ال

ف و هو يقول، )محجوجا بحجة اهلل(؟ يريد أن القدر على طبق علم اهلل المطابق للمعلوم هنا تراجعا عنه عن إثبات االختيار للعبد، كي
االختياري ضرورة، فيكون القدر مؤكدا لالختيار ال منافيا له حتما. و إنما ذكر سوء القضاء، و الحذر منه ألن من أدب اإلسالم المحتم 

عن التورط في أسباب الردى، و تيسير الخير توفيق، و تيسير الشر خذالن، و  وقوف العبد بين الخوف و الرجاء لضيق دائرة علمه الصائن
لهما أسباب عند اهلل. فإذا باشرها العبد أدته إلى مقتضاها بإذن مسبب األسباب على سنته الجارية في عباده. و حيث إن العبد عرضة 

خائفا من تيسير الشر. و طامعا في تيسير الخير. و ليس في هذا و للذهول عن تلك األسباب كال أو بعضا يبقى دائما بين الخوف و الرجاء. 
ذلك شئ من معنى الجبر أيضا، و تعود اإلقبال على الخير من أسباب تيسيره كما أن تعود اإلقبال على الشر من بواعث تيسيره، و هما أيضا 

عطش مع تضافر أدلة الشرع على ذلك، إذ ال يكلف إال بمعزل عن معنى الجبر، بل اختيار العبد يشعر به كل ذي شاعر بألم الجوع و ال
كون مختار، و ها هو التكليف واقع بدون أدنى شبهة، و الوقوع فرع الجواز. و بعد أن خلق اهلل العبد مختارا، ال يكلفه إال ما في وسعه ال ي



، لم تهذبه المذاهب و لم تحنكه التجارب و هو على نهايته في غلمته، و 1لو فرضنا شابا حديث العهد بحلمه

ة من الجمال و لم يقم عليه قوام يزعه عن ورطات الردى، شهوته. و قد استمكن بلغة من الحطام، و خص بمسح

هو في غلواء شبابه، يحدث نفسه بالبقاء أمدا  رتباك في شبكات الهوى، فوافاه أخدان الفساد، وعن االو يمنعه 

بعيدا فما أقرب من هذا وصفه من خلع العذار و البدار إلى شيم األشرار، و هو مع ذلك كله مؤثر مختار، ليس 

ا على المعاصي و الزالت، و ال مصدودا عن الطاعات، و معه من العقل ما يستوجب به الالئمة إذا عصى. مجبر 

فمن هذا سبيله، ال يستحيل في العقل تكليفه، فإنه ليس ممنوعا، و لكن إن سبق له من اهلل تبارك و تعالى سوء 

ن يتغمده اهلل برحمته، و أ ة اهلل تعالى إالا بحججاهلل الجزم، و قضائه الفصل، محجو القضاء، فهو صائر إلى حكم 

 هو أرحم الراحمين.

يات ال يتمارى فيه موفق. قال تبارك و تعالى: ]ثم قست قلوبكم من بعد هذا الذي ذكرته بين في معاني اآل و

 ( أراد أنهم استمروا على المخالفات، و أصروا بانتهاك المحرمات، فقست قلوبهم، و قال عز78 ذلك[ )البقرة:

 ( إلى غير ما ذكرناه.14تبع هواه[ )الكهف: اتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و ]و ال من قائل: 

 

 رها و شرها إلى اإلله جلت قدرته،يويض األمور كلها نفعها و ضرها، خبين تف –حرس اهلل موالنا  –فقد جمعت 

ألست في هذا التكليف، و تقرير قواعد و بين تنقية حقائق التكليف، و تقرير قواعد الشرائع على الوجه المعقول، 

الطبع منعا، و الختم صدا و  ممن يقدر و أقوم قيال، الشرائع على الوجه المعقول، ألست في هذا أهدى سبيال،

                                                                                                          
زعمون اضطرار العبد في فعله، و قد رد عليهم للسعي في إبرازه بمظهر وجه وجيه أصال إن لم يكن القصد مجاراة مالحدة الغرب الذين ت

الفيلسوف الفرنسي )جول سيمون( في كتابه )الواجب( أحلى رد، و ها هو كل أحد يستشعر من نفسه أنه مختار، و نصوص الشرع أيضا 
دة، و فكرة سديدة. إال أن تدل على أنه محتار، فال يكون وراء إنكار هذا األمر الوجداني المقطوع به. و الحكم الشرعي البات غاية حمي

 البشر ال يخلو من مسفسط في أجلى البديهات بحيث يكسوه كسوة أعوص العويصات )ز(.

 
 في نسخة زاهد: حديث السن، قريب العهد بحلمه. 1



 ثم ينفي التكاليف بزعمه، و قد افترق الخلق في هذا المقام فرقا، فذهب ذاهبون إلى أن المخذولين ؟دفعا

 .2. وهم مع ذلك ملومون1لهم على إجابة دعاة الحقممنوعون مدفوعون ال اقتدار 

و هذا خطب جسيم، و أمر عظيم، و هو طعن في الشرائع، و إبطال الدعوات. و قال تبارك و تعالى: ]و ما منع 

( نعوذ باهلل من سوء النظر في 76)ص:  3إلبليس: ]ما منعك أن تسجد[( و قال 66الناس أن يؤمنوا[ )الكهف: 

 مواضع الخطر.

لهية، و به كاره، فهذا خبط في أحكام اإل ىبد يعصي، و الرب لما يأتهبت طوائف من الضالل: إلى أن العو ذ

مزاحمة في الربوبية، و لو لم يرد الرب من الفجار ما علمه منهم في أزله، لما فطرهم مع علمه بهم. كيف؟ و قد 

حيد عن السداد. فإن قيل: فعل ذلك بهم سهل طريق ال أكمل قواهم، و أمدهم بالعدد، و العدد، و العتاد، و

ليطيعوه. قلنا: أنى يستقيم ذلك؟ و قد علم أنهم يعصونه و يهلكون أنفسهم، و يهلكون أولياء، و أنبياء، و يشقون 

لمال لطغى، و أبق و قطع شقاوة ال يسعدون بعدها أبدا و لو علم سيد عن وحي، أو أخبار نبي أنه لو أمد عبده با

المال، زاعما أنه يريد منه ابتناء القناطر و المقابر و المساجد، و هو مع ذلك: يقول: اعلم أنه ال مده بأالطريق ف

ئتان، و ، فقد زاغت الففاق من أرباب األلبابتيد مفسد عبده و ليس مصلحا له، بايفعل ذلك قطعا، فهذا الس

وفقون مال أحكام الربوبية و اقتصد ت األخرىحداهما على القواعد الشرعية: و زاحمإضلت الفرقتان، و اعترضت 

                                
منكم أن  و قوله تعالى: ]فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيال[ نص في أن اتخاذ السبيل إلى مشيئة العبد و كذلك قوله تعالى: ]لمن شاء 1

ه و يستقيم[ محمول على ذلك النص في أن االستقامة إلى مشيئة العبد أيضا تفسيرا للقرآن بالقرآن. و هذه مظنة اغترار العبد و اعتزازه بعلم
وال أن اهلل هذا ما يغار عليه اهلل سبحانه مولى الفضل كله. فأدب عبده زاجرا له عن ذلك بقوله ]و ما تشاءون إال أن يشاء اهلل[ يعني أنه ل

خلقكم شائين مختارين ما كان لكم قصد يترتب عليه اتخاذ السبيل و االستقامة و ال كنتم تشاءون هذا و ال ذاك فإذن الفضل كله هلل جل 
ا ظاهر شأنه. فتكون اآلية من قبيل )ال تمنوا على إسالمكم، بل اهلل يمن عليكم أن هداكم( فال تكون آلية المشيئة أيضا بالجبر أصال. و هذ

 لمن كان له قلب، أو ألقى السمع و هو شهيد )ز(.
 هد: ملزومون.في نسخة زا 2

 (.41في نسخة زاهد: أن ال نسجد )األعراف:  3



نهم إليه يصيرون، و اهلل لم يسلبهم قدرهم، و لم يمنعهم مراشدهم. فقرت أراد اهلل تعالى من عباده ما علم فقالوا: أ

 لهية على صوابها.ها، و جرت العقيدة في األحكام اإلالشريعة في نصاب

كاف شاف لصدر كل ذي لب. و أوضحنا: أن فإن قيل: كيف يريد الحكيم السفه؟ فقد سبق في ذلك قدر  

األفعال متساوية في حق من ال ينتفع و ال يتضرر. و لكن إذا أخبر أنه مكلف مطالب عباده، مزيح عالمهم، فقوله 

، أقرب أمر يعارضون به: أن الحكيم منا إذا رأى جواريه و عبيده يموج بعضهم في بعض الحق، و كالمه الصدق. و

. و الرب مطلع على سوء أفعال 1مرآة منه و مسمع، فال يحسن تركهم على ما هم عليهو هم على محارمهم ب

 يستدرجهم من حيث ال يعلمون. العباد و

رد لي هذا الفصل لو وجدت في اقتباس هذا العلم من يس –حرس اهلل موالنا  –و قد أطلت أنفاسي قليال. و لكن 

 من ملك الدنيا بحذافيرها طول أمدها.  يلأحب إ –ما كسبت بائم على كل نفس و حق الق –لكان 

 فهذا ركن واحد من أركان التوحيد.

الركن الثاني: من القول في هذا، و هو مقتضب مما تقدم، قريب المأخذ بعد اإلحاطة بما سبق. و ذلك أن يشترط 

ال يتصور  –في توجيه التكليف على العبد حضور عقله الذي يستمكن به من فهم الخطاب. إذ لو لم يكن كذلك 

و إال كان ذلك تكليف ما ال يطاق. و هو مستحيل. و تقريب  –قصد امتثال األمر قبل فهمه و العلم باآلمر تعالى 

حيل أن يفهم األمر تسمن ي القول فيه: أن من ضرورة توجه األمر على المخاطب: تكليفه فهم الخطاب. و تكليف

ال معنى لبسط الكالم في الجليات. و أما البلوغ فهو مشروط  محال. و هو بمثابة تكليف البهائم و الجمادات، و

مع العقل في استمرار التكليف، و لكن مدارك شرطه: الشرع. و لو رددناه إلى العقل لم يستحل من مقتضاه 

 تكليف العاقل من الصبيان.

                                
 لكن اهلل سبحانه ال يقاس بأحد، فال يكون ضرب المثل بحكيم من البشر غير خطأ على خطأ )ز(. 1



كليف بجمع الضدين و سه( وجودا و وقوعا فال يجوز ورود التفأن يكون المأمور به ممكنا )في ن الركن الثالث:

ستحيل ورود األمر و الكفر باهلل تبارك و تعالى ألن من ضرورة تصوير األمر يالكون في مكانين في وقت واحد، و 

و كيف يتصور مع العلم باهلل ذي األمر، الجهل به؟ فهو من قبيل جمع الضدين  فهم المأمور األمر و علمه باألمر،

أصل واحد هو قاعدة العقيدة، و هو أن العبد، مطالب بالجائز دون  فقد خرجت هذه األركان الثالثة على

كما اليجري على العبد من تقدير بارئه،  المستحيل، فإنه مطالب بفعل أو إضراب عن فعل، و كالهما جائزان، و

 إال ما يجوز. فكذلك ال يطالبه إال بما يجوز.

هل الزيغ و الضالل، إلى أن العبد إذا أطاع ربه، وجب الركن الرابع: يتعلق بالثواب و العقاب. ذهبت طوائف من أ

 له.اضطربوا في حكم اإلعلى اهلل تبارك و تعالى أن يثيبه وجوب الحكمة. فإن عصاه 

عليه  1فقال قائلون: يجب على اهلل تبارك و تعالى، أن يعاقبه، و ال يجوز أن يعفو عنه ما لم يتب فإن تاب وجب

 قبول توبته.

تبارك و تعالى، عن قولهم علوا كبيرا  –في العقل. و الثواب واجب على اهلل  2أن العفو مسوغ و ذهب آخرون: إلى

ن إبفضله، و فثاب و أنعم ألى أنه ال يجب على اهلل شئ. فإن من هذيان طويل، و صار أهل الحق قاطبة: إ –

حق من لو فرض منه تحقق في عاقب فبعدله. و الدليل القاطع في تحقيق ما ارتضاه أهل الحق. أن الوجوب إنما ي

و الرب تبارك و تعالى يتقدس عن قبول  لناله ضرر، ستحق الذم و الالئمة، و لو ليم أو عوقب،ترك الواجب ال

 الضر و النفع، و ال يتحقق تفاوت األفعال في حكمه كما سبق.

                                
افق لألدب مع اهلل، و عبارة المعتزلة هنا فيها التخطي لحدود الدب و إن وقع في  و الوجوب من اهلل الذي يقول به الماتريدية هو المو  1

 كتاب اهلل ]كتب ربكم على نفسه الرحمة[ و نحو ذلك، و الوجوب بالغير ال ينافي الجواز األصلي )ز(.
 في نسخة زاهد: ممنوع. 2



توفر عليه من ربه ناجزا، وهي تقع . ال تفي بالنعم التي ت2: أن العبادات التي يقيمها العبد1و مما يقطع مادة كالمهم

اهلل تبارك و تعالى بل ال تفي بأقلها فإذا وقعت شكرا عوضا عما تعجل من نعم اهلل، فكيف يستمر في  شكرا ألنعم

حكم العقل استحقاق الثواب على أعمال وقعت عوضا عن نعيم توفاه العبد؟ ثم قالوا: ليس على أهل الجنان 

تبارك و  ل العبد، و ليس للمعوض عوض. فمن أضل سبيال ممن يوجب على اهللشكر لنعيمها. فإنه عوض أعما

تعالى ثواب أعمال العبد، و هي عوض ما ينجز من النعم، و لم يوجب على العبد، شكر الثواب غدا لكونه عوضا؟ 

قتضى بكفر ساعة الخلود في دركات النيران، فقد ادعى في م 3ثم من زعم أن العقل يدل على استحقاق العقل

 هيهات. برح الخفاء، يحكم اهلل ما يريد، و يفعل ما يشاء. العقول محاال.

فإن قيل: قد بنيتم الركن األول على تقرير الشريعة قرارها، و اتباع مواردها. و الثواب و العقاب في الشرائع و 

رهما، و لكنهما ثبتا وعدا من الملل ثابتان. و قد سماهما اهلل تبارك و تعالى: جزاء ألعمال العباد. قلنا لسنا ننك

 اهلل. و وعده صدق، و قوله حق.

 ما تقدم من الكالم، و يكشف هذا اإلبهام فنقول:  و هذا يبينه ضرب مثل يوضح 

ل المقدار الذي تأسس إذا خدم العبد مواله، لم يستحق عليه أن يعتقه و يخلصه من أسر الرق و ذل العبودية ب

و ال يكلفه من العمل إال ما يطيق. و الثواب الخالد خالص من النصب و التعب و ته. نن يكفيه مؤو أالشرع عليه 

الروح األبدي و هو زائد على الحرية المزيلة للرق. فإذا كان العبد اليستحق على مواله و هو ال يألوا  إلى وصول

رازقه بعباداته الخالص جهدا في خدمته آناء الليل و النهار: العتق، فكيف يستحق العبد على خالقه و منشئه و 

 السرمدي؟

                                
 نسخة زاهد. –و ما يقطع بتأكده عند الفهم  1
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نعم لو قال السيد لعبده: إن فعلت كذا و كذا فانت حر. فإذا حقق العبد ما ذكره سيده عتق بقول سيده. ال 

 .فكذلك الثواب ثابت قطعا بوعد اهلل تعالى، و العقاب ثابت بوعيده .بحكم استحقاق اقتضاه عمله

ارك و تعالى عنهم: ]و قالوا الحمد هلل الذي صدقنا وعده و أورثنا و هذا معنى قول السعداء فيما أخبر اهلل تب

 ( فهذا مذهب أهل الحق في الثواب و العقاب.78 األرض[ )الزمر:

و أنا اآلن أبدي سرا من أسرار التوحيد. لو قوبل بكل ما يدخل في مقدور البشر و ميسوره لما كان كفاء له. 

ى ق على الرب تبارك و تعالى جزاء عمله إلى أن سبيل درك الوجوب علفأقول: ذهب الصائرون إلى أن العبد يستح

ن له ربا خلقه و برأه و أسبغ عليه نعمه، و هو إن شكره استحق الثواب و أنه يؤمن أالعبد أن ينظر بعقله فيخطر له 

مسالك إذا تعارض الخاطران. و تقابال استحثه العقل على سلوك  إن أبى و استكبر و كفر استحق العقاب و

 النجاة، و التوقي من المهلكات.

 أهل الحق: يجب امتثال أوامره تبارك و تعالى إذا وردت، و ال ترشد العقول إلى درك واجب على العبد. 1فقال

و قالوا في معارضة هؤالء: لئن كان يخطر للعبد ما ذكرتموه فقد يعارضه مسلك آخر هو لباب العقل، و هو أن 

ربه ال ينفعه عمل و ال يضره  فعل و ال يزيده طاعة و ال  حدسه أنه عبد مربوب )و يجري هو في نفسه و مجاري

كده و قطعه عن مالذه ثم ال ينفع ربه أالشكر و الطاعة أنهك بدن نفسه و و هو إن أكب على  2تنقصه معصية(

المالك. فهذا  إذنو ربما يتعرض بتصرفه من غير  به، بل يكون متصرفا في نفسه بما ينقصها، و هو من ملك خلقه

مر اهلل تبارك أنتهى القول بسلف األصحاب إلى أن يتضمن أن يتوقف في العمل. و هذا قاطع من كالم األئمة: ثم ا

 لهيته يستحق أن يمتثل أمره.إو تعالى بعزته و 

 اليقين.و هذا موقف يجب على العاقل أن يتأنى فيه إن كانت همته تحمله على توقي التقليد، و الترقي إلى ثلج 
                                

في نسخة زاهد: فقال أهل الحق: يجب اإلمساك عن القول بوجوب شئ عن العباد إلى ورود أوامره تعالى و العلم بأنها وردت فال ترشد  1
 العقول إلى درك واجب على العبد.

 ما بين القوسين ليس في نسخة زاهد. 2



ل من طائل تحت قو  ه لما فهم العبد وجوبا عليه، و الفأنا أقول: لوال ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما أمره ب

لهيته، و هو من الكلمات التي يرسلها من ال يغوص على مغاصات الحقائق و أمثالها، يقول: أن اهلل مطاع األمر إل

 .و ال يصير على سير العقول

على ما ال طاقة له به. و من أسرار  ألوفىالعبد وعيدا حمله عقله على معرفة وجوب ما لو تركه نعم إذا استشعر 

أنه كما يستحيل على اهلل تبارك و تعالى األغراض و الضر و النفع و  –و هو معقود الفصل و مقصوده  –العبودية 

اليف فلو لم يثبت حظ العبد الحظوظ و تفاوت األفعال يستحيل خروج العبد عن طلب الحظوظ و مسالك التك

دعى محبة اهلل حقا. فإن وجوده متعال اضمحل قول من اا تقرر في حقه الواجب. و عن هذا في تنكب العقاب لم

دفع الضر و جلب النفع و  1عن أن يحظى به ذو حظ. و المخلوق تداوره على الحظوظ و األغراض التي يجمعها

التوقان. الميل و التحيز و الرقة و ة على حقيقتها ظاهرا فإنه متقدس عن المحبة من اهلل تبارك و تعالى غير محمول

ستقامته في طاعته. و هو متقدس بعز اإلنعام عليه، و محبة العبد لربه فمحبة اهلل تبارك و تعالى لعبده: إراداته ا

 جالله، على أن يناله حظ، أو ينال حظا.

 

 

 و الرؤية آمال أهل السنة:

 

أن اهلل تبارك و تعالى يقرن بها فنا من الروح، ال يوازيه روح، و هنا مناط اآلمال. و إال فالرؤية في و أنا أقول فيها: 

عينها ال يجوز أن تكون مأمولة، و كان يجوز في قدرته، أن يقرن بها منتهى عقوبة الكفار، حتى يحذرها المؤمنون  

وة اإليمان، حتى يحيط بما ذكرته علما، و لوال حال –حرس اهلل موالنا  –كما يرجونها، اآلن. و لن يجد المرء 

                                
 ر حقيقتها. ظاهرها دفع الضر و جلب النفع.في نسخة زاهد: التي يحملها على غي 1



ثقتي بأن موالنا بتوفيق اهلل، يبتدر برأيه الثاقب هذه الحقائق لما ثبت إليه أسرار هذه األبواب، التي لم أضمنها شيئا 

من التصانيف. فإن قيل: فإذا عقلتم درك الوجوب باستشعار العقاب، فقد ساويتم القدرية في عقدهم. قلنا: 

و أنهم  بينهم ما بين الثريا و الثرى فإنهم زعموا: أن العقول توجب على الرب الثواب و العقاب. ت: بيننا وهيها

 ينفردون بدرك الواجبات بعقولهم. و نحن قلنا: ال يجب على اهلل تبارك و تعالى شئ.

رك المأمور فتستحثهم ى تتوعدهم عل أمرهم و و ال يدرك بالعقل وجوب عليه. و لكن أراد الرب إلزام عبيده شيئا.

قلية، في كل فن عجتناب المحذور، فإن وعد اهلل حق، و وعيده صدق، و قد تنبعث العلوم الاعقولهم على 

و لكنهم  فما وجدت طائفة من ذووي العقول حائدين بالكلية عن مسلك جلي، من مسالك العقول. 1جهدي

العقول  2فتقار المتغيرات إلى مدبر، لما كان من كلياتاأن يزلون عن التفاصيل و هذا كما يبتدرون القاعدة. ثم قد 

لم ينكره أحد و لكنهم اختلفوا في صفة المدبر فسماه بعض العقالء: الطبع. و بعضهم: العقل الكلي. إلى خبط 

 الموفقون لمنهج الحق و من طال نظره في العقليات تبين له: أن مثار خالف 3ال أشغل به قريحة موالنا، ثم استبد

 .4العقالء آيل إلى التفاصيل، دون األصول. و الغرض من هذا التشبيه

 أن النفوس مجبولة على طلب المحبوب، و توقي المحذور، و مصير القدرية إلى ذلك غير مستنكر أصال.

 . كما5عتباره، و بين تنزيه الرب سبحانه عن النفع و الضراتفصيله فزلوا. و نحن جميعا بين  و لكنهم لم يحسنوا

جرى في معرض هو أوضح من فلق الصبح لفاهمه. و إذا نجز القول في أحكام الربوبية و صفات العبودية، و 

التلقي من  ، فقد حان اآلن: أن نوضح أن مدرك الشرائع:لتكاليف، موقوف على ورود الشرائعاستبان أن مدرك ا

 دة و اهلل الموفق.الرسل و األنبياء عليهم السالم، و هو الباب الثالث من أبواب العقي
                                

  (.8يدلك هذا. على مبلغ إقبال المؤلف على العلوم العقلية ليتأهل لإلجادة في بحوثه ) 1
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 باب النبوات

 

و  قد أنكرت طائفة: النبوات يعرفون بالبراهمة. و اعترفوا بالصانع و نحن نشير إلى مسالكهم التي يموهون بها

نجيب على اإليجاز بأوضح الوجوه. فما ذكروه: أن األنبياء عليهم السالم إن جاءوا بما يخالف العقول، فهم 

 بتعاثهم عبث.اما يوافقها. ففي العقول مقنع، و ا بدون. و إن جاءو و مرد

قلنا: إنهم جاءوا بما ال تنكره العقول، و ال تهتدي. فإن مناط الشرائع: الوعد و الوعيد، و بهما تتعلق األحكام. و 

ثم  العقول إلى كليات المصالح لم تقف على تفاصيلها، و الشرائع توضحها. 1العقول ال تدركهما و لئن تشوفت

متناع في حمل مجيئهم على ما يوضحه العقل فيكونون مؤكدين للمعقوالت مذكرين بها. و من تكلم بقضايا اال

                                
  في نسخة زاهد: تساوقت. 1



مه لغوا. و إن كانت العقول مرشدة إلى ما تكلم به، ثم في بعض ما فطره اهلل تبارك و تعالى العقول، لم يعد كال

 .1ع الصنع عبثامقنع في الداللة على الصانع. فلم يكن ما وراء الكفاية من بدائ

و مما ذكروه أنهم قالوا: وجدنا في شرائع الرسل أمورا أباحوها، و أوجبوها و هي مستقبحة عقال. و عدوا من ذلك 

في السجود و السعي و الهرولة و رمي الجمار من غير غرض. و نحن نذكر   2ذبح البهائم غير المضرة. و التنكيس

 نقول: كلمات وجيزة، تحسم هذه المواد بالكلية. ف

و تحسينه. و كل  معاشر البراهمة: إنكم بزعمكم معترفون بالصانع المختار، ثم بنيتم رد النبوات على تقبيح العقل

ما ذبح البهائم فاهلل تبارك و تعالى يهلك فأريكم مثله من فعل اهلل تعالى. ما ادعيتم قبحه، مأمور به. فنحن ن

ا، و يحل بهم من اآلالم ما يشاء و ال معترض عليه، فما يقبح منه البهائم، بأسباب الهالك من غير جريرة قارفوه

 فعله، لم يقبح منه األمر به.

 ةالساجد، ثم لم يمكنه من أطمار رثو ما ذكروه من استقباح هيئة الساجد. فنقول: لو خلق اهلل عبدا على هيئة 

هى إلى هذا الموضع أمثال ما نبهنا عليه، فيستتر بها. و تركه بادي السوءة فال يقبح ذلك من فعله. و انطرد المنت

في جميع ما ذكروه. ثم إنما بنوا أصلهم هذا على تفصيل األفعال في حق اإلله سبحانه، و قد قررنا أن األفعال 

و إذا أشبعنا كالمنا و أنهيناه إلى حد  –إنما تنفصل في حق من يتضرر و ينتفع تعالى اهلل عن ذلك و تقدس 

 بشئ متعلق به لم نعده.اإلقناع، ثم اعترض 

و هذا ليس من ثم نقول: النبوة تعريف اهلل تبارك و تعالى عبدا من عباده أمره أن يبلغ رسالته إلى عباده 

قرر أن النبوات ليست من المستحيالت فنذكر بعد ذلك فصال في داللة ثبوت النبوة، و تالمستحيالت. و إذا 

                                
 في نسخة زاهد: و لم يكن أول الكفاية من بدائع الصنع عبثا. 1

 في نسخة زاهد: و التمكين. 2



في إثبات   في وجوه داللة المعجزات على صدق الرسل و فصالوقوعها و هي المعجزة و نذكر شرائطها و فصال

 الكرامات، و فصال في إثبات نبوة سيدنا و موالنا محمد صلى اهلل عليه و سلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 في المعجزات

 

فإن المعجز على الحقيقة خالق العجز. و سميت دالالت صدق الرسل عليهم السالم: معجزات. توسعا و تجوزا. 

 يظهره اهلل عز و جل على النبي ثمسميت بذلك ألنه يظهر بها أن من ليس نبيا يعجز عن اإلتيان بما  لكنها

المعجزة لها شرائط نحن ذاكروها إن شاء اهلل جل و عز منها: أن يكون فعال هلل تبارك و تعالى أو في معنى الفعل. 



فاته األزلية ال اختصاص لها ببعض الخالئق، و ن صفإة من صفات اهلل تبارك و تعالى و التكون المعجزة صفة قديم

 المعجزة حقها أن تكون مختصة بمن يدعي النبوة.

فإذا قال مدعيها: معجزتي علم اهلل سبحانه أو قدرة اهلل كان ما جاء به محاال، فإنه ال يخصص علم اهلل سبحانه 

نشرحها أمكن أن يقال: قصد اهلل صادقا عن كاذب. و إذا كانت المعجزة فعال هلل تعالى مع الشرائط التي س

 بإظهارها تصديق من ظهرت على يديه. 

و أما قولنا: أو في معنى الفعل. فالمراد به: أن مدعي النبوة لو قال: معجزتي أن الرب تبارك و تعالى يمنع الخالئق 

بارك و تعالى. لتصديق في هذا اليوم عن القيام فهذا ليس فعال محققا و لكنه في معنى الفعل ألنه حكم حدده اهلل ت

 .1محمد صلى اهلل عليه و سلمنبيه 

ختصاصه بالنبي، و ادر من الصادق و الكاذب لم يتغير و منها: أن يكون خارقا للعادة. فإنه إذا كان معتادا يص

ختصاص اكيف يتحقق خرق العادة مع العلم بميزه عن غيره به و وضوح ذلك يعني عن اإلطناب فيه. فإن قيل:  ت

 لناس ببدائع يستأثرون بها دون عامة الخلق؟آحاد ا

فإذا ادعى مدعي النبوة و أتى بشئ بديع، لم نأمن من أن يكون قد استأثر بعلم خفي و تذرع به، إلى إظهار ما 

 اختص به دون الناس.

اص إلى خو  ى مألوفة و ليس للبدائع التي تعز و ربما كان عثر على جسم من األجسام ذي خاصية غير معروفة و ال

حجر المغناطيس في قطر، لم يسمعوا به لتخيلوا جذبه للحديد، خارقا للعادة.  ياألدوية نهاية. و لو أبدى مبد

 فكيف األمان من هذا؟ و ما الذي يميز المعجزات منه؟

                                
 و هو الصحيح ألن الكالم عام في كل نبي. –في نسخة زاهد: لتصديق النبي  1



قلنا: هذا تمويه على الضعفة. و ال يحتفل بأمثاله ذوو البصائر. و سبيل لجواب عنه: أن المعجزة تنقسم قسمين. 

دهما ما يكون فعال بديعا خارقا للعادة. و الثاني: يكون منعا من المعتاد. فإن كان خارقا فشرطه أن يترقى عن أح

 إلى مبلغ تنحسم فيه التقديرات التي تضمنها السؤال. و بيان ذلك بالمثال: يلك الظنون. و ينتهمس

فليس يجوز أن تجري كل بديعة  –ليه كما سبقت اإلشارة إ  –ختصاص أقوام بمزايا من العلوم اأن من لم يبعد 

خارقة للعادة، عن خواص الجواهر، و ال ينتهي األمر في ذلك، إلى تجويز كل ما يذكر له و من انتهى إلى ذلك، 

 1نقالب العصا ثعبانااشاك في أن فقد خلع ربقة العقل من عنقه و كابر البداهة، و جحد ضرورات العقل. فلو شك 

صية جوهر و درك مزية في خفايا العلوم، فهو مصاب في عقله. و كذلك من قدر ما كان ليس مما يتوصل إليه بخا

يجري على يد عيسى صلوات اهلل عليه و سالمه من إحياء الموتى، و إبراء األكمه و األبرص إلى غيرها من آياته. 

من المعجزات، خوارق.  من فن الحيل التي يتوصل إليها المستأثرون بدقائق العلوم. فهو مختل معتوه، فما كان

فإنها تتميز تميزا قطعيا عن مراتب الصنائع البديعة، و األمور التي يختص بها خواص الناس. و هذا معنى خرق 

تختص به الخواص، و تتحدى به  ائيالعادة في شرائط المعجزة. و الذي يوضح الحق في ذلك، أن من أظهر ش

ثل ما أتى به، و وفر على محاولة معارضته و التسبب إلى اإلتيان بمالخالئق و دعى بها إلى نفسه. فإن الدواعي تت

صفه على القرب. و إن كان ما أتى به مدعي النبوة مما يتوقع فيه مثل ذلك لم تثبت نبوته، مع سيعارض من هذا و 

من  عتراض الشكوك، هذا في أحد القسمين، و هو ما يكون خارقا للعادة، بديعا في نفسه. فأما ما كان منعاا

تي أن يمتنع اليوم على العالمين القيام. فما كان كذلك استحال أن يتوهمه اد، مثل أن يقول مدعي النبوة: آيالمعت

العاقل من مزية علمية خفية، و درك خاصيته. و هذا مستبين ال حاجة فيه إلى فضل تقرير. فهذا مقدار عرضنا في 

 الشرط الثاني، من شرائط المعجزات.

                                
 في نسخة زاهد: حية. 1



عارض لبطل ما ادعاه أن يعجز الخالئق عن معارضته، و اإلتيان بمثل ما أتى به إذ لو عارضه مث: و الشرط الثال

 له. نخراق العادةختصاصه باامن 

بها، فتقع على حسب إيثار و الشرط الرابع: أن يدعي النبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها، و تحديه الخالئق 

ر دالالته على صدقه كما سيأتي مشروحا إن شاء اهلل جل و عز في ختياره مطابقا لدعواه. و هذا سافي وقت 

 الفصل المشتمل على ذكر وجه داللة المعجزة.

و الشرط الخامس: ال تظهر مكذبة له. و بيان ذلك بالمثال: أن مدعي النبوة، لو قال: آيتي اهلل ينطق يدي هذه 

ي أنطق كل شئ، تر كذاب و قد أنطقني الذي هذا مغاآلن فنطقت و قالت: اعلموا معاشر األشهاد أن صاحب

لتكذيبه، فاجتنبوه فهذه آية تكذيبه و لو قال مدعي النبوة: آيتي: أن اهلل تعالى يحيي هذا الميت فأحياه اهلل كما 

أن هذا ال يقدح  –حرس اهلل موالنا و تواله  –ادعاه، ثم قام و له لسان ذلق، و شهد بتكذيب المدعي فالذي أراه 

ز فإنه لم يتحد بنطقه إذ ليس نطقه بعد أن أحياه اهلل تبارك و تعالى: أمرا، بدعا، خارقا للعادة و إنما في اإلعجا

ورة المقدمة فإن صيكفر و ليس كذلك نطق اليد في ال إعجازه في حياته، فإذا قام حيا، لم يبعد أن يؤمن، أو

أغراضنا فيها، بالفصل  تضحتئط المعجزات و المعجزة عين النطق، و قد جرى مكذبا فهو تمام ما حاولناه من شرا

 الذي يليها.

 

 

 فصل
 على صدق من ظهرت عليه المعجزة في ذكر وجه داللة

 

فإن  أن المعجزة ال تدل على الصدق حسب داللة الفعل على الفاعل. الشريفة: ليعلم الموفق لدرك هذه المعاني

يدل على إرادة التخصيص كما سبق لتمهيد هذه  ائزة:ختصاصه ببعض الوجوه الجا و ،الفعل لعينه يدل على فاعله



 ،ال يمتنع خارق للعادة يظهره اهلل تعالى بديا و ،ال يتصور فعل غير دال على الفاعلف 1العقيدةالسبل في مفتتح 

 من غير اتصال بدعوى مدع. 

نزلة التصديق النبوات. نزولها م فوجه داللة المعجزات على صدق مدعيثم ال يوصف بأنه يدل على تصديق 

 توضح الغرض منها. فنقول:  ذلك يتضح بصورة تفرضها و بالقول. و

 ،فلما حضروهأطل عليهم مهم  و ،بهم أمر مهمكان قد حز  تصدى لدخولهم عليه و و ،إذا جلس ملك للناس

بينتم أن ت معاشر الناس: قد علمتم ما ألم بكم و قال: مراتبهم قام قائم من خواص الملك و و ،أخذوا منازلهم و

أنا في  أمر يدرأ عنكم غائلة ما نزل بكم و وله إليكم فيأنا رس عتياده بمخاظبتكم كفاحا. والم يجر  ،الملك

 مسمع.  هذه بمرأى من الملك و دعواي

قعد على حسب  اقعد. فقام و قم و فخالف عادتك و أيها الملك: إن كنت رسولك الصادق في دعواه الرسالة

فخالف الملك  ،شئ من هذه المقدمات ،لو لم يجر . ومنزلة قوله صدقت: أنت رسولي ل ذلكنز  دعوى الرسول.

 للدعوى متصال به. ألنه لم يقع موافقا ،قعد لم يدل ذلك منه على تصديق قام و و ،ما كان معتادا منه

زلة التصديق يبين أنها تدل من حيث تنزل من و ،شتراط تعلق المعجزة بالدعوىالى وجه مغزى هذا الفصل يرشد إ و

ليس مما  ،خلق البحر و ،قلب العصا و ،معاشر األشهاد. عرفتم بأن إحياء الموتى :2قال النبي بالقول. فكذلك إذا

رب إن كنت  يا إنما هو من فعل اإلله المستأثر بالقدرة األزلية. و ،وسيلة أو يتوصل إليه بفطنة و ،ينال بحيلة

تعالى  كان ذلك قطعا بمثابة قول اهلل تبارك و كما أراد.  4. فانقلبت3يهدعوى النبوة فاقلب هذه العصا ح في صادقا

 هذا يتصل مدركه بضرورات العقول. وأنت رسولي. صدقت 

                                
 في نسخة زاهد: يدل على اإلرادة بتخصيص على ما بيننا في مفتتح العقيدة. 1

 زاهد: النبي صلى اهلل عليه و سلم. في نسخة 2
  في نسخة زاهد: هذه العصل حية و افلق البحر. 3

 في نسخة زاهد: فانقلبت و انفلقت كما أراه. 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 الكرامات في

 

 ،أنا أذكر اآلن لبابه كتابا. و  ،الرد على منكريها و ،قد ألفت في إثباتها و ،نفيها قد كثر خبط الناس في إثباتها و

 عز. فأقول: طر إن شاء اهلل جل وفي أس

 ،األرض فمن فطر السموات و ،تقدس من فعل الرب تعالى و إنما هي و ،ليست من فعل العباد خوارق العادات:

قادر على أن  ،الموتى ينشر و ،يفجر البحار و ،يسير الجبال يبدل األرض غير األرض و و ،السماء سيطوي و

تدل إنما  و ،فإنا ذكرنا آنفا: أن المعجزة ال تدل بعينهاالنبوات.  دح فيبها ق فرض اإلتيان ليس في و ،ببديعة يأتي

في فليس  ،مما يعتاد ،اهلل ما يشاء أوقع فإذا لم تقع دعوى النبوة. النبوة: من حيث تقع على وفق الدعوى في



في قدرة اهلل  1ما جاز إذا وقعت اإلحاطة. بوجه داللة المعجزة. على ما سبق و ،تجويز الكرامات قدح في النبوات

 تواترت به اآلثار فال يجحده إال مرتاب.  قد نطق به القرآن و لم ينخرم به اإلعجاز. و سبحانه. و

يستحيل أن نقدر معجزة لعيسى  فأما ما أتى به القرآن: فمنها ما دل على مريم عليها السالم من بدائع اآليات و

لو ذهبت أنقل ما صح من األخبار  ات ال تتقدم على ثبوت النبوة. والمعجز  فإنها جرت قبل كونه. و ،عليه السالم

 لجاوزت موضوع المعتقد وحده. ،اآلثار فيها و

أنها تظهر من  الكرامات: قلنا: ذهب بعض مجوزي : أيجوز ظهور الكرامات مع دعوى ممن تظهر عليه؟فإن قيل

 .قول من لم يحط بحقيقة اإلعجاز هذا ت.وزعم أنها بهذا الوجه تتميز عن المعجزا و ختيار.ا غير إيثار و

فإن المعجزة ال تدل من حيث تتعلق بالدعوى المطلقة المرسلة. و إنما تدل على النبوة، من حيث تقع على وفق 

، دل على صدق تلك الدعوى. و إذا استشهد من قام في 2دعوى النبوة. فإن تعلق خارق عادة، بدعوى أخرى

: فإن  3يها الملك: إني من المقربين عندك، و المختصين في مجلسكأو قال  جلس المشهود الذي صورناه.الم

، ي من ذلك، ال يدل على أن مثل هذاكنت كذلك فقم و اقعد ففعل الملك ذلك. دل على تصديقه. ثم ما يجر 

ار لو جرى متعلقا بدعوى الرسالة، لم يدل على صدق مدعيها. نعم. لست أنكر: أن سنة اهلل تبارك و تعالى إظه

ختيار. و الذي ذكرناه في التجويز، ال في األخبار عما تجري به سنة اهلل اامات في األغلب، من غير إيثار و الكر 

جلت قدرته، و ال يمتنع على القاعدة الممهدة: أن يظهر اهلل فتنة على يد مدعي الربوبية من العباد، كما ورد في 

 دار.األقاصيص: من إجراء اهلل النيل مع فرعون حيثما 

و كما ورد في األخبار مما سيجري اهلل من الفتن، و خوارق العوائد على المسيخ الدجال. و ليست هذه األشياء 

عوى النبوة، و ليس مع خارقة للمعجزة. فإنا كررنا مرارا: أن المعجزة ال تدل لعينها. و إنما تدل من حيث توافق د
                                

  في نسخة زاهد: و ما جاء. 1
 في نسخة زاهد: بدعوى الذي ادعى النبوة. 2
 في نسخة زاهد: و المخلصين في محبتك. 3



ما جاء به دلت على التصديق من اهلل و كان هذا نازال منزلة  لهية، طلب تصديق، حتى يقال: إذا وافقمن يدعي اإل

 ما يرد عليه )مما سواه. و باهلل قوله تعالى: صدقت. و من أحاط بما ذكرناه، هان عليه درك الجواب عن كل

 .1التوفيق(

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 في إثبات نبوة نبينا محمد صلى هللا عليه و سلم

 

عرض للطعن في نبوته ملحد معطل فالوجه: إثبات العلم بالصانع المدبر عليه فتتاح الكالم في ذلك: أن تانقول في 

و إن كان المعترض مليا يقول  –كما سبق   –أوال. فإن تعرض لرد ثبوته برهمي أثبتنا عليه النبوات على الجملة 

بنبوته قاطعا.  بنبوة نبي قريب مكالمته، و كان كل ما يتمسك به مما يحاول به مطعنا منعكسا عليه فيمن اعترف

هما: التعلق بإعجاز القرآن. و قد أكثر حدأ: لنا في إثبات معجزاته مسلكان. فإن قيل: ما معجزة رسولكم؟ قلنا

و تقطعوا فيه أيادي سبا. و صار معظم الناس: إلى أن القرآن تميز على صنوف الناس في وجه إعجاز القرآن، 

تاد في ذلك. ثم زعم زاعمون: أن إعجازه في شرف جزالته، و ذهب الكالم بمزية البالغة و الجزالة خارج عن المع

                                
 وسين.ليس في نسخة زاهد: ما بين الق 1



آخرون: إلى أن إعجازه في الجزالة الفائقة و أسلوبه الخارج عن أساليب النظم و النثر و الخطب و األراجيز. و 

سلك يه بمف يبعون اهلل تعالى و حسن توفيقه آتأنا  هذا موقف تاه فيه األولون و اآلخرون، و طعن فيه الطاعنون. و

نتفاض مطاعن المبطلين. فليعلم المشتهي إلى ذلك: اندفاع تمويهات الزائغين و االحق و أبين عن واضح الوجوه 

اء. فقد صحلته خارق للعادات مجاوز لفصاحة ألد البلغاء و اللسن الفمن رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه في جزا

نتهاء جزالة القرآن إلى حد امها و نثرها لم يتحقق عنده ي نظحاد عن مدرك الحق فإن من تأمل كالم العرب ف

الخروج عن العادة في الزيادة على كالم الفصحاء. و من تكلف إثبات ذلك فقد تكلف شططا و ظن غلطا و 

للكالم الطويل من غير تحصيل و من أنصف و انتصف و لم يتعسف لم يلح له: أن شعر امرئ القيس و  1تهدف

قصر في الجزالة ت، 2و زهير و أعشى باهلة، و المعلقات السبع و غيرها من أشعار المفلقينالذبياني و الجعدي 

ت زيادة في ترقي القرآن عن مراتب الكالم عن القرآن ثم من بديع ما أنبه عليه سامي رأي موالنا: أنه لو ظهر 

ك شأوه، و ال يلحق منصبه في فليس فيه مقنع. فإنه قد يتفق في بعض األعصار رجل قد فرد في شعر أو نثر ال يدر 

فيما اختص به و ال يثبت اإلعجاز بمثل  ىفي فنه و ال يبار  ىقل ما يخلو عصر عن مبرز ال يواز  الفصاحة. و

 نشترط في المعجزة. اذلك. و قد قدمنا أن

ة، و نفاذ جودة قريح نتهاء إليه بمزية علم، ولظنون، و يبلغ مبلغا ال يتوقع االأن يجاوز في خرق العادة حدود ا

طبع. و ثقابة رأي، و إصابة فكر، و بعد غور، و إذا تقرر ذلك. فالوجه أن ال يدعي جزالة القرآن مبلغ خرق 

نه قوله )كما أنبأ ع 3العادة، بل نقول: تحدى الرسول صلى اهلل عليه و سلم فصحاء العرب بأن يأتوا بمثل القرآن

 لى أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله[.جتمعت اإلنس و الجن عالئن  4تبارك و تعالى: ]قل

                                
 في نسخة زاهد: و تشدق. 1

 في نسخة زاهد: المفلقين من العرب. 2
  ما بين القوسين: ساقط من نسخة زاهد. 3

 44اإلسراء:  4



قتدارهم في جزالته و أسلوبه، ارآن بلغتهم و ليس بعيدا عن مبلغ و تمادى على تحديه نيفا و عشرين سنة. و الق

فلم يقدروا على اإلتيان بمثله، ثم استأثر اهلل تبارك و تعالى لرسوله صلى اهلل عليه و سلم، و كرت الدهور، و مرت 

تطفح بجميع الكفار، ذوي الفطن النافذة، و شوقهم أن يتمكنوا من مطعن في اإلسالم.  قطار األرضأصور، و الع

و في كل قطر منهم طائفة مشتغلون بالنظم و النثر على لغة العرب، فقصرت قدر الخلق عن المعارضة في أربعمائة 

 نيف، فتبين قطعا: و 1و ستين سنة

هو من مقدورهم و ذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد باألفعال البديعة في  )أن الخلق( ممنوعون عن مثل ما

ن ذكره الطاعنون عضدا و أنفسها، و من هدي لهذا المسلك: فقد رشد إلى الحق المنير، و انعكس كل مطع

و  هم تارة يدعون سقوط القرآن عن رتبة الجزالة و ولوجه في الركيك، و تارة يسلمون شرف الجزالة.إنتأييدا ف

 اهلل الخلق عن اإلتيان بمثله أوقع و أبجع. 2يدعون أنه غير خارق للمادة. و كيف تصرفت أسئلتهم فصرف

 

فإذا لم تجر  إذ الكالم كل ما كان أقرب مأخذا، و أبعد عن الغاية القصوى، كان أحرى أن يبتدر إلى معارضته،

 صرف اهلل الخلق. و هذا يشابه ما لو قام النبي و متناعها، مع توفر الدواعي عليها، محمل إالالمعارضة، لم يبق ال

حرس اهلل  –قتدارهم عليه من غير زمانه و عجز. فكيف يهتدي ايمتنع القيام اآلن على الخلق مع قال: آيتي أنه 

و شفاء الصدور في الحكم فإن إلى إعجاز القرآن، من يحاول أن يثبت خروجه عن العادة في الجزالة،  –موالنا 

 و لكنهم مصدودون ممنوعون بصرف اهلل إياهم.مقدورات الخلق: مثله من 

                                
  في نسخة زاهد: في أربعمائة فقط. 1

ز في )أعالم النبوة( قد مال المصنف في إجاز القرآن إلى الصرفة، و منع الناس من المعارضة، و يروى مثله عن األشعري. و وجوه اإلعجا 2
للماوردي )ز(. و نقول نحن أن إعجاز القرآن باللفظ و المعنى. و ليس بالصدفة )انظر الطبعة الثانية من كتابنا: إعجاز القرآن( نشر: 

 األنجلو المصرية.



، و هو عندي و هذا الفصل من أنفس ما يجري به خاطر. و هو خاتمة العقيدة في المآخذ العقلية. فهذا بالغ جدا

ختصاص صاحبه، بمزايا في العلوم إلى أن افإنه قد يسبق مبادر إلى أنه من  أبلغ من قلب العصا حية و نحوه.

. سداد الفكر، و إنما يجري الخالئق خمسمائة سنة، كالم مماثل لكالمهم، قد بلغه رجل أمي لم يعان العلوم 1دهير 

محمل له إال صرف اهلل تبارك و تعالى و منعه الخلق فهذا وجه من ذكر معجزة رسول اهلل  و لم يدارس أهلها. و ال

 صلى اهلل عليه و آله و سلم.

ر من طريق المعنى: أنه جرت عليه خوارق عادات في قصده الدعاء إلى تصديقه. كشق سلك الثاني: أنه تواتمو ال

القمر، و مكالمة الذئب إياه، و نبع الماء من بين أصابعه، و تكثير الطعام القليل، حتى يكفي الجمع الكثير، و 

 .2الجم الغفير إلى غيرها، مما وردت به األخبار

فر في نفسها. فقد ثبت بمجموعها: أن محمدا صلى اهلل عليه و سلم  ن لم تتواإو كل قصة من ذلك القصص و 

كان يجري عليه في معرض الدعوة )من خوارق العادة( ما يعجز عنه غيره. و المعاني الكلية تثبت بالوقائع التي 

بن أبي طالب عليه السالم. هذا ضروري مستفيض و لكنه على  3تنقل أفرادها آحادا، و هذا كعلمنا )بشجاعة

بسخاء حاتم الطائي إلى غيره من المعاني من أقاصيص نقلت من آحاد. و كذلك الطريق في العلم(.  ىمتلق

 الكلية.

ستفاضة تعلقه صلى اهلل عليه و سلم بأجناس مختلفة من لفصل. أنه قد تحقق بالتواتر و االثم السر في هذا ا

األلسن فيه، و تحزب أصحابه إلى مرتاب البدائع، و لو عارض شخص في واحد منها لوهت دعواه، و انطلقت 

فيه، و إلى ذاب عنه. تقليدا، و ال ننشر نظام األمر، فإذا لم يتعرض أحد لمعارضته في شئ مما جاء به كان ذلك 

 أصدق آية على تمييزه على الخالئق بالنبوة.
                                

 م... الخ.في نسخة زاهد: إلى أن يؤدي امتداد الفكر إليه فأما نحن في الخالئق خمسمائة سنة بكالم مماثل لكالمه 1
  و في البداية و النهاية البن كثير شئ من ذلك )ز( و نحن نقول: لم يكن للرسول معجزات حسية. بل معجزته هي: القرآن. 2

  ما بين القوسين: ساقط من نسخة زاهد. 3



حرس اهلل أيام موالنا  –( وقيت 81]و الحمد هلل الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل[ )األعراف: 

األركان الثالثة الموعودة، و لو وقفت عند إنجازها. لكان فيما قدمته، أكمل مقنع. و لكنني بعدما أتيت  –

بالمؤمل لها،  أكتفيصوال سمعية من قواعد اإليمان. و فق سيد األولين و اآلخرين، فأرسم بالواضحة، على صد

 .1(عتقادها من اإليماناقاد صدقه، فنقعد بابا يحوي قصة، عتاب شتياق التام، بوجو بعد تقديم اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب
 في السمعيات

 

                                
  ما بين القوسين من أول و الحمد هلل إلى من اإليمان ساقط من نسخة زاهد. 1



من ثبت صدق لهجته إذا أخبر عن كائن ممكن حصل العلم به ال محالة. ألن الخبر عنه ممكن، مقدور هلل 

أن المعلومات تنقسم  أن يعلم المثبت: – 1و هو علو منصبه –سبحانه، و المخبر صادق. ثم من أسرار الدين 

إلى العقليات، و السمعيات فما كان معقوال وجد العاقل له ثلجا في نفسه. و انشراحا في قلبه و ما تلقاه من 

السمع فهو غير مرتاب فيه، و لكنه ال يجد من نفسه الثلج الذي يجده من المعقوالت. فإن المخبر كان صادقا 

تقليد الصادق مبلغ من أدرك الشئ بعقله. و إنما ذكرت هذا حتى إذا  عن 2فالمصدق فيه مقلد، و لن يبلغ العالم

وجد الموجد نفسه في السمعيات دون وجدانه نفسه في العقليات. ال يتهم إيمانه و ال يشك في إيقانه. ثم ما 

تضاة يقتضيه الدين القويم و المنهج المستقيم: أن كل ما نقل عن النبي صلى اهلل عليه و سلم بطرق صحيحة، مر 

العلم بالسمعيات. و إن عند أهل اإلثبات، و كان ممكنا غير مستحيل، فإن كان النقل تواترا، علم قطعا على حد 

ستبعاد فيما هذا ستبعاد فإن االبالقبول. و لم يعارض باال يالمظنون في مأثور األخبار. و تلقنقل آحادا ثبت ذلك 

 سبيله من شيم المرتابين في الدين.

 

 

 

 

 

 

 فصل
 إعادة الخلق في

                                
 في نسخة زاهد: علق مضنة. 1
 في نسخة زاهد: العالم الناقل. 2



 

حتجاج اهلل تعالى على منكري اإلعادة عقال، فنستثير الحجاج من هذا الفصل يستدعي إثبات تقديم جواز ا

 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة[ )يس: * من يحيي العظام و هي رميم ال. إذ قال اهلل تبارك و تعالى: ]قاإلعادة

74 – 79.) 

 األول، على قدرته على اإلعادة. فإن اإلعادة نشأة ثانية. فاحتج رب العزة بقدرته، على اإلنشاء

و من قدر بالقدرة الكاملة على شئ قدر على مثله. و النشأة الثانية في معنى النشأة األولى قطعا. و من لم يعترف 

ن ذلك فهو ملحد. و الوجه: مكالمته في إثبات الصانع و من اعتقد األولى لم يبعد الثانية، ثم نقرب م 1بالنشأة

ن الربيع فنشأ منها النبات، و ضروب من الحشرات، ال تعد، فما المانع من آقوال، فنقول: إذا حملت األرض أو 

في  أن يجمع اهلل تعالى األرض على مجرى العادة صفات تقتضي أن تنشر منها الحيوانات كلها على حكم العادة

ق الكتاب و متواتر السنن بنشر الخالئق ليوم الدين و إثبات النبات و إخراج الثمرات؟ فإذا ثبت الجواز فقد نط

 قيامهم لرب العالمين.

 

 

 

 

 

 

 

                                
 في نسخة زاهد: النشأة األولى. 1



 فصل
 سؤال منكر و نكير و 1في عذاب القبر

 

ليس ذلك من مستحيالت العقول. فإن القادر على الخلق و اإلعادة و اإلحياء و اإلماتة. إذا أراد رد األرواح إلى 

لفاهم من اإلنسان في حياته أجزاء لطيفة من قلبه، أو من دماغه، أأن يقال: ثم الوجه عندي في ذلك  قوالبها ردها،

لليد و الرجل و اللحوم و العضل و العظام حظ من  2و جوارح العمل مستخدمة، لتلك األجزاء الفاهمة المدبرة

 لى أي صورة شاءها.العلم. فلعل اهلل تعالى و هو العالم بسر غيبه يرد الروح إلى تلك األجزاء اللطيفة و يميلها إ

 

ستمرار الحياة و هذا يدرأ تمويه المالحدة. قالوا: نحن اتوجه عليها و هي التي كانت تفهم يو سؤال الملكين 

نشاهد الميت في لحده ميتا، و من وقر اإليمان في صدره لم يبعد عنده أن يأتي جبريل رسوله، و هو يراه دون من 

أتكلم في الروح  –أطال اهلل بقاء موالنا  –ريب الذي أوضحناه، و لو ذهبت معه، لم يبعد عنده ما ذكرناه مع التق

و هو يشتمل على قريب من ألف ورقة فإذا ثبت  3لطال المرام، و قد جمعت فيه كتابا سميته كتاب )النفس(

أصحابه  ن عذاب القبر، و يأمركان يستعيذ م  و سلم و آله الجواز فقد تقرر قطعا: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه

 ستعاذة منه.باال

 قرنون بين عذاب القبر و النار. وو ليس هذا مما يحتاج فيه إلى تكليف نقل ورقاته. و لم يزل المسلمون ي

 ستعاذة منهما باهلل تبارك و تعالى.اال

 

 فصل

                                
 سعى العالمة المقبلي جهده في )العلم الشامخ( في تبرئة المعتزلة من إنكار عذاب القبر )ز(. 1

 في نسخة زاهد: المديدة: و ليس لليد و الرجل ... الخ. 2
 هلل و ما يعد تقريبا من ألف ورقة يعد كبيرا جدا بالنظر إلى الموضوع )ز(.هذا كتاب له لم نره في تراجم المترجمين لحياته رحمه ا 3



 في الجنة و النار و الصراط و الميزان

 

ما من خلق اهلل سبحانه كالعرش و الكرسي و اليضيق تحالة في تقديم خلق الجنة و النار على يوم الجزاء. فهسال ا

حتفال بقول من اعن أقطار السموات و األرض، فال  عن تجويز تقديم خلقهما، إال صدر مرتاب. و الجنان خارجة

: كيف تنطوي عليهما السموات؟ و قد قال بعض الحكماء: لو أكملت عقول الناس في بطون أمهاتهم و هم يقول

 نه ال يفرض عالم سوى ما هم فيه.أذهب معظمهم إلى أجنة، ثم نظروا ل

 و على الجملة: من اقتصر نظره في التجويز على ما يراه و يعاينه ال يتصور أن يدرك من المعقوالت مدركا.

مخلوقة  1ص في أن الجنة كانت( ن411فإذا ثبت الجواز فقوله تبارك و تعالى: ]أعدت للمتقين[ )آل عمران: 

 معدة.

إن استنكر مرتاب وقوف الخالئق عليه على دقته ط فجسر ممدود على متن النار. و ليس مستحيال فوأما الصرا

 .3سناد لم يبعد. سيما و السماء و األرض مقرتان كذلك في الهواء من غير عماد و 2قيل له: لو أقر اهلل العالمين

ف أعراض ال توزن. قيل: الموزون صحائ أما الميزان فهو كائن معترف به، و إن جحده معاند، و زعم أن األعمال و

 ها في الميزان على أقدار زنتها في عمله.األعمال، ثم اهلل يزنها و يخفض

ذكر وصف كفتيه. و ترجحمها بالطاعات و السيئات. و من أنكر  صفته. و و قد تواترت األخبار في الميزان و

اآليات و فنون  4ظام، و هي رميم، و بدائعهذه األشياء فما أحراه بأن ينكر النشر و الحشر، و إحياء الع

 .5المعجزات )أعاذنا اهلل من الضالالت بمنه و لطفه(

                                
 في نسخة زاهد: كائنة. 1
 في نسخة زاهد: النيرين. 2

 أقرهما اهلل. في الهواء من غير عمد )ز(. 3
 في نسخة زاهد: و يدفع اآليات. 4

 ما بين القوسين ساقط من نسخة زاهد. 5



 

 
 فصل

 في الشفاعة

 

من استقر في  :على إثبات الشفاعة. و هذا يستدعي تقديم قول في جواز غفران الذنوب. فنقول أهل الحقفق ات

بما قدمناه، أنه ال يجب على رب األرباب ثواب و ال عقله أن اهلل تبارك و تعالى يفعل ما يشاء، و تكرر لديه 

عقاب لم ينكر جواز غفرانه و عفوه، أنه ال يجب على األرباب ثواب و ال عقاب لم ينكر جواز غفرانه و عفوه. و 

، فقد تقرر 1إن نزلنا على مقدار عقول المخالفين في تشبيههم أحكام فعل اهلل تبارك و تعالى بأفعال المخلوقين

، و قد أطبقت لعقالء قاطبة: أن العفو و الصفح و التجاوز عن المجرمين من مكارم األخالق، و معالي األمورعند ا

ختالف أهوائهم: على تحسين التجاوز و العفو عند القدرة ثم إذا عظم قدر اآرائهم و  فننطبقات الخلق على ن

إذا تقرر الجواز في ذلك فاألخبار الواردة بعض الخدم عند الملك لم يقبح منه تشفيعه في جمع من المذنبين. ف

 ستفاضة.ة مدونة في الصحاح بالغة مبلغ االفي الشفاع

ببقاء معاليه، أخبار الشفاعة، و  )و ال أشك أنه روي في أمثاله أمتع اهلل اإلسالم  2و موالنا قد توسط بحور األخبار

 .3وفقه ألبواب الطاعة، و جدد ذكره إلى قيام الساعة(

 

 

 

                                
 سخة زاهد.بأفعال المخلوقين: ساقطة من ن 1

 لما عرف عنه أنه اشتغل بالحديث في مبدأ أمره )ز(. 2
 ما بين القوسين: ساقط من نسخة زاهد. 3



 

 

 

 لفص
 في اآلجال و األرزاق

 

معلوم، و وقت محتوم. و الخلق يموتون أو يقتلون بقاء و فناء و حياة و ممات: أجل لكل حدوث و عدم، و 

بآجالهم. و قد كثر تخبط المبتدعة في ذلك. فزعم زاعمون منهم: أن من قتل لو ترك لعاش، و قاتله قاطع أجله. 

 و لذلك يقتل من قتله.

 فنقول:و هذا يدرأه كالم. 

األجل: عبارة عن وقت حدث من األحداث، فإذا علم اهلل تبارك و تعالى أن إنسانا سيقتل فال بد من وقوع 

معلومه. فإن قيل: كان يجوز أن ال يقتل و يبقى. قلنا: إن كان في علم اهلل تبارك و تعالى أنه يقتل. فإنه يقتل ال 

 محالة.

قلنا: هذا التقدير ال ينضبط. إذ كان يجوز: أن يقع في  ال يقتل لبقي.و لو قيل: لو علم اهلل تبارك و تعالى أنه 

 ه أنه ال يقتل. و يموت من ساعته حتف أنفه.معلوم

و الذي يموت من غير قتل كان يجوز أن يبقى دهرا. فلو فتحت أبواب التجويزات لما استقر لشئ أجل في علم 

 قدر كاف في اآلجال.هلل. فهذا الا



 .1ما انتفع به منتفع فهو رزقه. ثم الرزق ينقسم إلى الحالل و الحرام، و إلى ما ال يتصفو أما الرزق: فكل 

 بالتحليل و التحريم كرزق البهائم فاهلل الرازق، و ال رازق غيره، و ال خالق سواه.

قا و رزاق العباد حالال و حراما، كما صرفهم بحكمة في الطاعات و الزالت، توفيأثم اهلل تبارك و تعالى قسم 

، ليسوا في رزق اهلل، فقد أخرج معظم الخالئق 2و الذين يتعاطوناء و حرمانا. ومن زعم أن الظلمة خذالنا، و عط

عن كونهم مرتزقة هلل تعالى. و قال تبارك و تعالى: ]و ما من دابة في األرض إال على اهلل  3في معظم األوقات

 (.3رزقها[ )هود: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 في نسخة زاهد: ما ال ينحصر. 1
 في نسخة زاهد: و الذين يتعاملون بالحرام. 2

 في معظم األوقات: ساقطة من زاهد. 3



 

 

 

 

 

 فصل
 و معناهفي اإليمان 

 و ذكر مصير المؤمنين و مآلهم من الجنة و النار

 

عتناء بدرك ما فيه، و مضمون الفصل: أربعة أركان، أحدها: في هتمام إليه، و االل يتعين صرف االو هذا فص

 و الثالث: في زيادة اإليمان و نقصانه. ذكر مصير العصاة من أهل اإليمان.و الثاني: في  اإليمان و ذكر حقيقته.

 نا مؤمنون إن شاء اهلل عز و جل.أالرابع: معنى قول سلف األمة:  و

فأما األول: فحقيقته اإليمان عندنا التصديق، و هو معناه في اللغة و اللسان. قال اهلل تبارك و تعالى: ]و ما أنت 

معرفة ( معناه: و ما أنت بمصدق. و المؤمن على التحقيق: من انطوى عقدا، على ال47ؤمن لنا[ )يوسف: مب

بصدق من أخبر عن صانع العالم و صفاته و أنبيائه. فإن اعترف بلسانه ما عرفه بجنانه، فهو مؤمن ظاهرا أو باطنا. 

و إن لم يعترف بلسانه معاندا، لم ينفعه علم قلبه، و كان في حكم اهلل تبارك و تعالى من الكافرين به، كفر جحود 

 و عناد.

 آله ونبوة محمد صلى اهلل عليه و  1جحود، و كذلك عرف أحبار اليهود و كذلك كان كفر فرعون، و كل معاند

ظهر كلمة أمن الكافرين، و من أضمر الكفر و سلم، و صادفوا نعته في التوراة، فجحدوه بغيا و حسدا، فأصبحوا 

                                
 التوراة هكذا: النبوءات واضحة عن نبي اإلسالم صلى اهلل عليه و سلم في 1



ل عليه: أن اإليمان فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك األسفل من النار، و اسم اإليمان ال يزول بالعصيان. و الدلي

معظم آيات التكليف، مصدرة بذكر المؤمنين، كما قال اهلل تبارك و تعالى: ]يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

 (. 441الصيام[ )البقرة: 

                                                                                                          
وعد اهلل إبراهيم ببركة األمم في نسله )إني جعلتك أبا جمهور أمم. و سأنميك جدا جدا، و أجعلك أمما و ملوك منك يخرجون( )تكوين  -4

47 :3 – 7) 
قد سمعت قولك و أما إسماعيل فو جعل األمم و الملوك للبركة من نسل إسماعيل و إسحق عليهما السالم. فقد قال اهلل إلبراهيم: ) -1

( و قال اهلل إلبراهيم عن سارة 12: 47و ها أنا ذا أباركه و أنميه، و أكثره جدا جدا و يلد اثني عشر رئيسا و أجعله أمة عظيمة )تكوين فيه. 
 (43: 47أم إسحاق )و أنا أباركها و أعطيك منها ابنا و أباركها و تكون أمما و ملوك شعوب منها يكونون( )تكوين 

أن الملك لن يزول من نسل إسحق و لن تزول الشريعة إال إذا ظهر نبي من آل إسماعيل )ال يزول صولجان من يهوذا و مشترع  و بين -1
( لقد رمز بشيلو أي نبي السالم و األمان لهذا الغرض، و في بعض النسخ 42: 89من صلبه حتى يأتي سيلو و تطيعه الشعوب( )تكوين 

 ة )سليمان(.)شيلون( و في التوراة السامري
و ذكر اهلل أوصاف النبي اآلتي من إسماعيل البركة في هذا النص: ))لك الرب الهك نبيبنا من بينكم من إخوتكم مثلي له تسمعون ...  -8

أن يقوله أقيم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك و ألقي كالمي في فيه، فيخاطبهم بجميع ما آمره به. و أي نبي تجبر فقال باسمي قوالً لم آمره 
، فإن قلت في نفسك: كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب؟ فإن تكلم النبي باسم الرب، و لم يتم  أو تنبأ باسم آلهة آخر فليقتل ذاك النبي

يأتي ( ووضحت التوراة أنه لم 11 -46: 44كالمه و لم يقع فذلك الكالم لم يتكلم به الرب بل لتجبره تكلم به النبي فال تخافوه(( )تثنية 
من بني إسرائيل مثل موسى ))و لم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجهاً إلى وجه في جميع اآليات و المعجزات التي 

 (( 42: 18بعثه الرب ليصنعها.. إلخ(( و في السامرية ))و ال يقوم... إلخ(( )تثنية 
هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل اهلل بني إسرائيل قبل موته فقال: أقبل و قد أكد موسى في التوراة على بركة إسماعيل. ))و  -6

الرب من سيناء و أشرق لهم من سعير و تجلى من جبل فاران و أتى من ربى القدس و عن يمينه نار شريعة لهم، انه أحبه الشعب. جميع 
( و بين موسى ان إسماعيل سكن في جبل فاران 1 -4: 11 قديسيه في يدك، و هم ساجدون عندك قدمك يقتبسون من كلماتك(( )تثنية

فقد نادى مالك اهلل هاجر: ))و قال لها: مالك يا هاجر ال تخافي فإن اهلل قد سمع صوت الغالم حيث هو. قومي فخذي الغالم و لتكن يدك 
و سقت الغالم، و كان اهلل مع الغالم حتى كبر معه. فإني جاعله أمة كبيرة و كشف اهلل عن عينيها فرأت بئر ماء فمضت و مألت القربة ماء 

( و بين أن فاران في 14 -47: 14فأقام بالبرية و كان رامياً بالقوس و أقام ببرية فاران و اتخذت له أمه امرأة من أرض مصر(( )تكوين 
، فقد نادى مالك اهلل هاجر: ))و قال لها األرض العربية مقابل سكنى بني إسرائيل فيها. بنو إسرائيل في الشمال و بنور إسماعيل في الجنوب

مالك الرب: ها أنت حامل و ستلدين ابنا و تسمنه إسماعيل ألن الرب سمع صوت شقائك و يكون رجاًل وحشياً يده على الكل و يد الكل 
 .(41 -44: 43عليه و أمام جميع إخوته يسكن(( )تكوين 

من بني إسرائيل في يوم من األيام بقوله على لسان اهلل تعالى ))هم أغاروني بمن  و أكد موسى على زوال الملك و الشريعة إلى األبد -3
( يقصد العرب بنو إسماعيل ألنهم في 14: 11ليس إلهاً و أغضبوني بأباطيلهم و أنا أغيرهم بمن ليسوا شعباً. بقوم غلبياء أغضبهم(( )تثنية 

م( و يقول علماء من اليهود السامريين و  4934باء اليسوعيين في بيروت سنة نظر اليهود: أمة أمية. )نقل نصوص التوراة من ترجمة اآل
العبرانيين أن ))جداً جداً(( و كذلك ))أمة عظيمة(( يشيران إلى اسم ))محمد(( صلى اهلل عليه و سلم و قد بينا ذلك في تقديمنا لكتاب 

 ))إظهار الحق(( للشيخ اإلمام رحمت اهلل الهندي و في كتب غيره.



و قد خاطب اهلل العصاة و أمرهم بالتوبة:  بتفاصيل التكاليف مندرج تحت اسم المؤمنين.فكل من يخاطب 

و أجمع المسلمون ( اطبهم باإليمان، و أمرهم بالتوبة( فخ4توبوا إلى اهلل[ )التحريم: : ]يا أيها الذين آمنوا 1فقال)

 حجه. على أن العبادات ال تصح إال من المؤمنين. ثم أجمعوا على أن الفاسق يصح صومه، و صالته، و

و أنفقوا عليهم من مال ثم أثبتوا للفسقة ما يثبت للمؤمنين، فأثبتوا عليهم ما أثبتوا عليهم من المغانم و المغارم 

المسلمين، و صلوا عليهم و دفنوهم في مقابر المسلمين. و ترحموا عليهم، و لم يمتنعوا من الدعاء لهم، و سؤال 

 اهلل العفو عنهم.

د يطلق و . و ق2؟ قلنا: )قد يطلق اإلسالم و المراد به اإليمان(افإن قيل: هل تفرقون بين اإلسالم و اإليمان فرق

ستسالم ظاهرا من غير إضمان حقيقة اإليمان. قال اهلل تبارك و تعالى ]قالت األعراب آمنا اإلذعان و االالمراد به 

 (.48قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا[ )الحجرات: 

فالمؤمن إذن: المستسلم. و قد ال يكون المستسلم مؤمنا. فكل مؤمن على ذلك مسلم. و ليس كل مسلم 

 .3مؤمنا

ن الثاني من الفصل في ذكر العصاة من أهل اإليمان: ذهبت الوعيدية من الخوارج و الزيدية و القدرية: إلى أن الرك

عمره في طاعة اهلل تبارك و تعالى، ثم قارف كبيرة واحدة، و لم يوفق للتوبة عنها و مات عارفا باهلل من يستوعب 

 5. و العجب: أنهم يثبتون أحكام اهلل4ما أتوا حسنة قط تبارك و تعالى، فهو خالد في النار مع المشركين، الذين

تبارك و تعالى على ما تجري به عوائد العقالء و الذي ذكروه من أقبح القبائح في مقتضى العقول شاهدا. و إن 

                                
 ما بين القوسين ساقط من نسخة زاهد. 1
 ما بين القوسين ساقط من نسخة زاهد. 2

 هذا ما ذهب إليه األشاعرة. و وجه الخالف معروف )ز(. 3
 في زاهد: الذين لم يؤمنوا و لم يأتوا بحسنة قط. 4

 في زاهد: حكم أفعال اهلل. 5



ا. فهال أحبطوا السيئة بالحسنات؟ و لو فعلوا ذلك لشهدت مسنات تحبط بسيئة واحدة لتناقضهحزعموا: أن ال

 (.448يذهبن السيئات[ )هود:  تك و تعالى و هي قوله: ]إن الحسنامن كتاب اهلل تبار لهم آية 

و قد تمسكوا بآية من القرآن. فمن أظهرها عندهم، قوله تبارك و تعالى: ]و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم 

 وجهين. ( و على ظاهر هذه اآلية وجوه من الكالم. و نحن نؤثر منها91خالدا فيها[ )النساء: 

رضي اهلل عنهما أنه قال: معناه )و من يقتل مؤمنا مستحال قتله( و يشهد لذلك:  1أحدهما: ما روي عن ابن عباس

أن العمد إنما يتمحض ممن يقدم على الشئ إقداما ال يزعه عنه وازع. و من اعتقد أن القتل من أكبر الكبائر، فقد 

 جال مشفقا، و العامد حقا هو الذي ال وازع له في رأيه.يدعوه إليه هواه، و يزعه إيمانه عنه، فيقدم ر 

بت للقاتل اسم و الدليل عليه: أنه تبارك و تعالى ذكر في آيات القصاص أحكامه، و صدره بقلب اإليمان، و أث

اإليمان، و ندب إلى العفو عنه، و لم يتعرض للوعيد، و لم يذكر في آية الوعيد حكم  ةاألخ، آخذا من أخو 

 .بتة. فهذا وجهص الالقصا

حمله على اآلماد الطوال. و إن كانت و الثاني: قوله تبارك و تعالى: ]خالدا فيها[ ظاهر في التأييد، و ال يبعد 

 تنتهي. و قد تجري في مكالمة الملوك و تحياتهم: الدعاء بالخلود إذ يقول القائل: خلد اهلل ملك الملك.

 ، و النص القاطع في وعد اهلل تبارك و تعالى: التجاوز عن المذنبين.وا به تأبيدا لزجروا عن سؤال المحالنو لو ع

 (.443و هو قوله تبارك و تعالى: ]إن اهلل ال يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء[ )النساء: 

شرك مغفور له لم يرد اهلل تعالى أنه يغفر لمن تاب. فإنه و لو أراد ذلك لما انتظم الفرق بين الشرك و غيره. و ال و 

إذا تاب. فإذن من مات من عصاة أهل اإليمان من غير توبة، فأمره معيب. إن شاء اهلل غفر له. أو شفع فيه شفيع، 

 و إن شاء عرضه على النار بقدر ذنبه، ثم عاقبته الفوز األكبر و النجاة.

 قال ذرة من اإليمان[.ثه مقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم: ]ال يبقى في النار من في قلب

                                
 بل عن عكرمة )ز(. 1



 

الركن الثالث: في زيادة اإليمان و نقصانه. ذهب أئمة السلف إلى أن اإليمان معرفة بالجنان، و إقرار باللسان، و 

عمل باألركان. فهؤالء أدرجوا الطاعات كلها تحت اسم اإليمان. و هذا غير بعيد في التسمية. و قد سمى اهلل 

 1( أراد الصالة التي صلوها481يمانكم[ )البقرة: في قوله: ]و ما كان اهلل ليضيع إتبارك و تعالى الصالة: إيمانا، 

إلى بيت المقدس. فمن أطلق اسم اإليمان على الطاعات كلها يقول على مساق أصله: يزيد اإليمان بزيادة 

 الطاعات، و ينقص بنقصانها.

و هذا  التصديق باألعمال زادت أو نقصت.  و من قال: اإليمان هو التصديق. فمن كان و عرف حقا، فال يتفاوت

تباع شهواته علم بالموت امه بالموت و المنهمك في لذاته و رتياحه و مساره. لعلاكما أن العاقل قد ينكف عن 

 ذلك و األرب، ل فيعلمه. و لكن غلبة هواه تستحثه على ما يتعاطاه، و سيأتي في الركن الرابع ما يوضح المفص

 العجب.و يقضي منه اللبيب 

ستجيز إخالء أنا أذكر في ذلك سرا ال أمنون إن شاء اهلل عز و جل. و ها الركن الرابع: في قول من سلف: إنا مؤ 

هذه العقيدة الشريفة منه. فأقول: جماهير الخلق من أهل السنة على عقد صحيح في الدين، يتعلق بالمعتقد على 

  يعرف ضرورة، و جماهير الخلق ال يستقلون باألدلة.ما هو به. و لكن عقدهم ليس بمعرفة. فإن المعتقد ال

ى. فإذا كانت المعرفة ال ر و لو امتحن الملقبون باإلمامة، فضال عن العوام بداللة قاعدة واحدة، لبقوا فيها حيا

و ال تحصل ضرورة، و ال يستقل باألدلة كل من يعاني الكالم أيضا، فمعظم العقود ليست  تثبت دون األدلة،

 و لكنها عقود مستقرة صائبة مصممة، و ما كلف اهلل الخالئق حقيقة معرفته، و درك اليقين في الدين.معارف، 

                                
اهلل تعالى: ]و لما يدخل اإليمان في قلوبكم[ فجعل اإليمان من أعمال القلب، و قال عليه لكن هذا إطالق مجازي ظاهر القرينة. قال  1

السالم فيما اخرجه مسلم: اإليمان أن تؤمن باهلل و مالئكته( الحديث فيجعله أيضا من أعمال القلب، فجعل األعمال الحسية من اإليمان و 
 عمال من كمال اإليمان، فال يبقى نزاع )ز(. ال أن يقال: أن المراد كون األركنا منه يجر إلى قول الخوارج، أو المعتزلة حتما إ



و الدليل على ذلك: أن األولين ما كلفوا تتبع األدلة، و إنما طولبوا بعقد مصمم و شهادة و التزام أحكام. و هم إن 

له و سلم: ]من كان آخر كالمه ى اهلل عليه و آبقوا في عاقبتهم على عقدهم، ناجون فائزون كما قال الرسول صل

 له إال اهلل. دخل الجنة[.إال 

فإذن أرباب المعارف في العالم: األقلون. و الباقون أهل عقائد. ثم إذا لم يكن العقد علما، لم يكن له ضبط، و 

الظنون، و تعارض ستقرار في الحد المطلوب أم هو دونه؟ و هو في ملتطم لم يدر أن العقد المأتي به في اال

و العارف قد تعتريه حالة  الشبهات فلما كان كذلك حسن على حسب ذلك، أن يقولوا: إنا مؤمنون إن شاء اهلل.

 .1ستثناءم فيها مذاق اليقين. فهذا وجه االيعد

زيد القاعدة يو لو لم يجر في كتابنا هذا غير ذلك، لكان حريا أن يغتبط به، و يجل في النفوس قدره و على هذه 

. و هي 2اإليمان بالطاعة. فإن من كان معتمده عقدا تأكد معتقده بالمواظبة على الطاعة. و إن أحب المعاصي

 عقده.

 .3و هذا يجده معظم الخلق من أنفسهم. )فقد وفينا بما كنا أحلنا على هذا الركن من زيادة اإليمان و نقصانه(

 

                                
أنا مؤمن إن شاء اهلل. تهيبا من الخاتمة، ال شكا في المعتقد، ثم نجم أناس يضللون من يقول: أنا مؤمن حقا. إلى أن  كان السلف يقولون:  1

حمد بن يوسف الغريابي في كل شئ: إن شاء اهلل، حتى إذا سألت أحدهم: بلغ األمر إلى حد أن يقول المرابطون في )عسقالن( من أتباع م
آاألرض تحت أرجلنا؟ يقول: إن شاء اهلل. و هكذا. إلى تطور هذا المذهب إلى ما يحكيه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أبي 

دهم عن فهم الحقائق فمن استثنى شاكا ال يعد مؤمنا، فال بد عمرو بن سعد بن مرزوق الحنبلي، و هؤالء يهجرون و ال يلتفت إلى كالمهم لبع
من العقد الجازم الذي ال يحتمل النقيض أصال في صحة اإليمان، و ال تفاوت في ذلك بين المؤمنين إال من جهة إمكان زوال اإليمان 

و إيمان العلماء ربما يزول بطروء بعض الشبه لكن  بسرعة أو بطء أو عدم إمكانه أصال، فإيمان األنبياء ال يمكن زواله لكونه عن وحي قاهر،
ببطء و إيمان العوام عرضة للزوال بأيسر تشكيك و ذلك التفاوت إنما أتى من تفاوت طرق حصول اإليمان من وحي و مشاهدة، أو برهان 

إال أنه قد يزول ببطء، أو سرعة، أو ال  واضح أو تقليد البيئة بالتوارث، فهذا ال يدع شكا أن العقد المعتبر يزول عند الجميع هو الجازم،
( و فيما ذكره المصنف هنا بعض إيهام و ابتعاد عن 483، 37، 88، 16يزول أصال. و هذا هو التحقيق في المسألة )راجع التأنيب ص 

 الجادة في سبيل تبرير االستثناء )ز(.
 الحوب هو اإلثم الكبير )تعليق في المخطوطة على الهامش(. 2

 القوسين: ساقط من نسخة زاهد.ما بين  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 في أحكام التوبة

 

اع األمة على كل من عصى ربه. و اختلفت عبارات األئمة في حقيقة التوبة. فقال قائلون: التوبة التوبة واجبة بإجم

لتزام او الثالث:  نكفاف عن العصيان.و الثاني: اال أحدها: الندم على ما سلف من الذنوب. عبارة تحوي أركانا،

قتضي حال لعقد اإلصرار، و عزما. فإن و قال آخرون التوبة هي الندم بعينه، ثم إنه ي العزم على ترك معاودته.

كذلك العازم على المعاودة ال يكون نادما. و الذي أراه في  المصر على الشئ ال يكون نادما على الحقيقة. و

 حقيقة التوبة ما أبديه اآلن: 

 بالذنبفالتوبة: الرجوع. من قولهم: تاب و أناب، إذا رجع. و لكن ليس الرجوع إلى الطاعة من غير صفة تتعلق 

 توبة.



، فإذا عاد سطوع المعرفة دائما فهو 1غفال و ذهول و انهماك في شهوات عندما يعصيإفأقول: العارف تعتريه 

عودة و توبة. و هذه الحالة توجب ال محالة ندما و عزما، و حال لعقد اإلصرار، و حزنا على ما تقدم و تأسفا و 

 تمنيا أن لو لم يكن فعل.

إلى حقيقة حضور الذهن في المعرفة، و إليه أشار رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم: إذ و التوبة رجوع العبد 

 قال: ]ال يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن[.

 أراد لو كان على حضور عرفانه، لما زنى. و لكنه سها فعصى، كما ينسى الصائم صومه فيأكل. 

 

 

 

 لــــفص
 

قال اهلل تبارك و تعالى: ]و هو الذي يقبل التوبة  2و لكن ورد الشرع بقبولها ال يجب قبول التوبة على اهلل عقال.

 ( و قال صلى اهلل عليه و سلم: ]التائب من الذنب كمن ال ذنب له[.16عن عباده[ )الشورى: 

 

 

 

 لــــــــــــفص

 

                                
في نسخة زاهد: عندما يعصى. و لو كان العارف تحت سطوع المعرفة دائما لما عصى قط. فإذا لها و سها، عصى. فإذا عاد سطوع  1

 المعرفة المعرفة فهو عودته و توبته.
 في نسخة زاهد: بقبوله. 2 



ضت العبادة لم ينعطف العود إلى الذنب ال يبطل التوبة السابقة. فإن التوبة في حكم عبادة منقضية، فإذا انق

 البطالن عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل
 جعله مختتم العقيدةاعظيم الموقع 

 

اضطرب رأي الناس. )في أنه( هل تصح التوبة عن ذنب، مع اإلصرار على غيره من الذنوب؟ فقال الناقلون عن 

عيسى من أئمة : إلى أن ذلك ممتنع. و تمسك بها 1أهل الحق: أن ذلك جائز. و ذهب أبو هاشم و الجبائي

ستشعار تعظيم مخالفة اهلل تبارك و تعالى. و إكبار ابة النصوح إنما يجب عليها: فقال: التو  2عنه الحق في الجواب

مبارزة الفاطر بالذنوب. و هذا إذا فحص حقا لم يخض ذنبا و هذا واقع جدا، و لم يذكر األئمة جوابا مقنعا. و أنا 

                                
 في نسخة زاهد: ال يوجد الجبائي. 1

 طات. و تمسك بما عسر على أئمة الحق الجواب عنه.في نسخة معهد المخطو  2



إلى معتقد ال يتصف بثلج النفس.  ارف باهلل تبارك و تعالى واثق بنفسه. وأقول: التائب عن الذنب ينقسم إلى ع

فإن كان صاحب الواقعة من العارفين فسبب معصيته: ذهوله عن صفوة المعرفة، و توبته عودة إلى حضور الذهن. 

كما  –عرفة، و سطعت عليه أنوارها، لم يصر على ذنب من الذنوب، و من كان متمسكه عقدا مو من حضرته ال

فيه عقله، و الحت توبته، و هو يصر على بقايا ذنوبه  يي، قو إذا ضعفت شهوته في فن من المعاص –سبق وصفه 

 التي بقيت شهواته فيها.

 .1و هذا ال يدركه: إال فطن مدرك غواص )و اهلل المستعان، و عليه التكالن(

لس السامي كتابا في اإلمامة. فقد تاهت و قد كنت وعدت أن أذكر فصوال في اإلمامة، ثم بد لي: أن أفرد للمج

فريق عن تعدي الحد و السرف و اإلفراط و التفريط و اإليجاز ال يوصل إلى بداياتها، فيها الفرق، و لم يخل 

فتتاح كتاب، نسميه باإلمامة الكبيرة، و اأمره في  يالداعي أليام موالنا مرتقب سام فضال عن مبانيها و معانيها، و

و قد حوم عليها مصنفون، و لم يردوها، و كما تركوها عذراء  2مامة، مختتمة باألحكام السلطانيةهي مصدرة باإل

 في خدرها، و هي ال تخطب.

 فإن شرف موالنا وليها بالخطبة بادر إلى زفافها، نافضة مزوديها، مختالة في أعطافها إن شاء اهلل تعالى.

نتهاض لمعرفة وظائف تعالى، و من عرفه: تعين عليه اال ك وقدمته كان من العارفين باهلل تبار  او من أحاط بم

العبادات. و قد صح في مأثور الخبر عن سيد البشر صلى اهلل عليه و آله و سلم، أن قال: ]بني اإلسالم )على 

إقام الصالة. و إيتاء الزكاة. و صوم رمضان. و حج البيت الحرام من استطاع  خمس( شهادة أن ال إله إال اهلل. و

 إليه سبيال[.

                                
 ما بين القوسين ساقط من نسخة زاهد. 1

. فكتاب آخر البن الجويني يستحق و هي الكتاب المعروف بالغياثي، نسبة إلى غياث الدولة نظام الملك. و أما غياث األمم له في اإلمامة 2
 اإلمامة و الخالفة. و هلل األمر من قبل و من بعد )ز(. النشر، لوال إهمال األمة بالمرة في آخر الدهر، أمر



و ليس هذا الحديث مما يختص بنقله اآلحاد، و يستأثر بروايته األفراد، بل هو معتضد الملة، و مستند النحلة، 

تفاق على صدوره، من فلق )في( رسول لهج المسلمون كافة باإلطباق و االنقلته األمة قاطبة، و تلقته بالقبول و 

 اهلل صلى اهلل عليه و آله و سلم.

لتزام األحكام، أن يحيط بهذه القواعد، و ظواهر مفانيها، و ال موفق لإلسالم، ممن كان يتعبد بك  فحتم على

يستبين أوامر اهلل تبارك و تعالى فيها، فمن عاضده التأييد، و ساوقه التسديد، فدرك المقدار المتعين منها غير 

 بعيد.

 

 

 

 )تمت العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية(

 

 مالحظات:

 في آخر المخطوطة: – 4

 

 قال الشيخ اإلمام أبو بكر بن عبد اهلل بن العربي: )تركت باقي الكتاب ألنه على مذهب الشافعي رضي اهلل عنه. 

منا ما كتبنا، و يبصرنا هلبغدادي رضي اهلل عنه. و اهلل يفكان ما ذكر منه مقدار التلقين لعبد الوهاب المالكي ا و

 ما يعنينا من أمر ديننا، إنه ولي ذلك، و القادر عليه، ال رب سواه(.عيوب أنفسنا، و يشغلنا ب

 

 و يقول الشيخ محمد زاهد الكوثري: – 1



 وجدت في األصل الذي انتسخت منه ما نصه:

 ه(. 844)إن العقيدة المذكورة كتبها مؤلفها ببيت المقدس في محرم سنة 

 

 و يعلق على عبارة )كتبها مؤلفها( بقوله: – 1

قبل هذا التاريخ بعشر سنوات فلعل الصواب )كتبها ناقلها  وفيفي األصل. و ليس بصواب، ألن المؤلف ت)هكذا 

سنة كما يظهر من ترجمته في الديباج و غيره و هو سمع الكتاب من ابن العربي( ألنه كان في القدس في تلك ال

 الغزالي عن المؤلف رحمهم اهلل(.

 

نا منها: )و كان الفراغ من نسخها: التاسع من شعبان سنة أربعة و و في آخر المخطوطة التي نقلت أ – 8

 خمسمائة من الهجرة(.

و في المخطوطة التي نقلت أنا منها تسع صفحات. لم أنقلهن كما فعل الشيخ محمد زاهد ألنهن تمهيد لما  – 6

 سيذكره الجويني من أحكام العبادات على مذهب اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه.

 

ني ألشهد للشيخ محمد زاهد الكوثري باألمانة في النقل، و اإلتقان في العمل، و اإلخالص هلل عز و إ و – 3

جل. رحمه اهلل تعالى برحمته الواسعة، و جزاه خير الجزاء، و جمعنا به و المخلصين في مستقر رحمته إنه غفور 

 رحيم.

 

ن التعليق على )العقيدة النظامية في األركان هذا. و قد انتهى الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه اهلل م – 7

 اإلسالمية( في يوم الخميس الثامن و العشرين من شهر شوال سنة سبع و ستين و ثلثمائة و ألف من الهجرة.



 

و انتهينا نحن من عملنا في العقيدة النظامية في األركان اإلسالمية في شهر شوال سنة ثمان و تسعين و ثلثمائة و 

 رة. و الحمد هلل و الصالة و السالم على نبيه الخاتم محمد، و على أنبيائه و رسله.ألف من الهج

 

 

 

 

 

 

 

 اتــــتعليق
 
 

العالم.  : أن العالم هو كل موجود سوى اهلل. و أن اهلل موجود قبل-رحمه اهلل  –أثبت اإلمام الجويني عبد الملك 

 ادث. ا.ه.. فاهلل قديم، و العالم حمعالمللو أنه هو وحده الخالق 

عالم ممكن لن العالم حادث فله محدث، و اإلنا: ستدالل على وجود اهلل و أنه خلق العالم بقو و من الممكن اال

نقالب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحما و دما، و امكن فله علة مؤثرة. و نحن نشاهد ألنه مركب و كثير، و كل م

 هذا يدل على مؤثر صانع و حكيم.



و ..... و ...... و...... و  ..... حدوث العالم. فإن الكون لم يكن له وجود قبل 1لحديثو قد أثبت العلم ا

سنة. لم يكن في الكون شئ مثل النجوم و الكواكب السيارة. و لكن كانت هناك المادة التي لم تكن  1...... و 

لكترونات و البروتونات. و متجمدة، بل كان منتشرة في مكان في الفضاء الفسيح في صورة الذرات األولية: اإل

هها بغبار ذرات متناهية كانت تغمر الكون كله، و كانت المادة في حالة توازن تام حينئذ دون أية حركة ييمكننا تشب

إطالقا. و يقول الرياضيون: أن خلال خفيفا وقع في المادة الراكدة، و هذا الخلل الذي وقع حرك المادة، كما 

 ه مياها راكدة في حوض فإن دوائر الحركة تكبر حتى تشمل الحوض كله.بدبيحدث عندما يحرك أحدنا 

قلص تنتشار و تجعلت المادة تستمر في الكبر و االو من الذي أوجد هذه الحركة األولية في المادة الراكدة التي 

ارات و األمكنة و هذه المواد المتجمعة المتقلصة هي التي تسمى اليوم بالنجوم و بالسي و تتجمع في مختلف

 المجرات؟ من المحرك األول؟ إنه اهلل الذي أتقن كل شئ.

و في باب اإللهيات ذكر اإلمام الجويني أدلة على وجود اهلل منها ما تشرحه هذه العبارة: )مدبر العالم إن كان 

ى مؤثر نتهاء إلما االإما الدور أو التسلسل و إإال كان ممكنا فله مؤثر. و يلزم واجب الوجود فهو الطلوب و 

و بين أن اهلل تعالى إله واحد و ال يحده مكان، و ال يحويه زمان، و ال بجسم. و إنما هو في  2واجب الوجود لذاته

 كل مكان و ليس كمثله شئ.

 

*** 

و ذكر )الروح( مثال على وجود اهلل. فكما أن الروح تدرك بالعقل ال بالحس. إذ لم يرها أحد، و ال يستطيع أحد أن 

 إن كان ال يرى. نؤمن به بالعقل و –و هلل المثل األعلى  –م الرؤية كذلك اهلل ينكرها لعد

                                
 م. 4974الناشر دار المختار اإلسالمي بمصر سنة  –وحيد الدين خلن  –الدين في مواجه العلم  1

 الناشر عالم الكتب ببيروت. –عضد اهلل و الدين، القاضي عبد الرحمن أحمد اإليجي  –المواقف في علم الكالم  2



ثم قال من تخيل اهلل بصورة في ذهنه فهو مشبه. و من اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل. و من اعترف باهلل ثم 

و لم يلزم نفسه  [شئليس كمثله ]يد من يعترف باهلل، ثم يقول عنه اعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. ير 

 بتخيله، أو نفيه، فهذا هو المسلم حقا و صدقا.

 

*** 

محدثه يجب أن يكون قادرا. إذ لو لم يكن  ن العالم حادث فإنإفي صفات اهلل تعالى. فقال: حيث  و تحدث

 قادرا لما أوجد العالم.

كون اهلل مريدا يكون عالما. و قبل أن و قبل أن يكون اهلل قادرا يكون مريدا و قبل أن يكون اهلل مريدا و قبل أن ي

قادرا مريدا عالما يكون حيا. ثم قال: ال جدال في هذا بين كل من انتمى إلى اإلسالم. و لكن الجدال في يكون 

ما معناه: هل صفات اهلل هي عين ذاته. أم صفاته زائدة على الذات غير منفكة عنها؟ و يرى أن صفات اهلل هي 

لدين الرازي الذي )و كونه مريدا عين إرادته( خالفا لفخر ا –نى للعلم إال كون العالم عالما عين ذاته يقول: ال مع

 ن الصفات زائدات على الذات، واجبات بالغير ممكنات في حد ذاتها.إجاء في كالمه: 

ولهم: لو كان ن هلل صفات زائدة فهو عالم بعلم، قادر بقدرة مريد بإرادة. و أقوى دليل لهم قإو األشاعرة يقولون: 

العلم نفس الذات، و القدرة نفس الذات. لكان العلم نفس القدرة، فكان المفهوم من العلم و القدرة واحدا. و 

نقول لهم: إننا نرى الشخص الواحد يعلم و يريد و يقدر. و يظهر علمه للناس باستقالل، و تظهر إراداته 

ه و قدرته كامنة في شخصه غير منفكة عنه بحيث لو رآه باستقالل، و تظهر قدرته باستقالل. و علمه و إرادات

و صفاته. بل يحكم برؤية شخص واحد. و كلما تظهر أثر صفة  شخص آخر مقابلة لم يحكم بالعدد بين الشخص

 حكم له بها دون ما قول بالفصل بين الذات و الصفة.



هو بذاته و صفاته من قبل وجود العالم و يقولون أن صفات اهلل في ذات اهلل، و هو  –يرحمهم اهلل  –و المعتزلة 

 من بعده و إلى ما ال نهاية.

و لم يصرحوا بصفات زائدة على ذات اهلل. ألن اهلل قديم، و الصفة قديمة. فيلزم في العالم قديمان: اهلل و الصفة 

 م: قديم واحدفإنه يلزم في العال أما إذا قيل بالصفة في الذات و هي و الذات شئ واحد إذا قيل بانفصالها.

 موصوف بكل كمال و هو ما يجب القول به.

و أكد الجويني على مذهبه في الصفات و هو يتحدث في صفة كالم اهلل تعالى فقال: )إن من يعزم على مفاوضة 

ثم إذا حان الوقت  صاحب له بعد شهر، فالمعاني التي سيوردها عند جريان الجواز يجدها بأعيانها قائمة في نفسه.

 ت ذلك الكالم على تقدير وجوده فيفأنهاها. و العالم بأنه سيكلم فالنا ال تخلو نفسه عن وجود ثبو أداها 

العبارات من حين المفاوضة تبلغ تلك المعاني. و الرب في أزله كان عالما بأنه يتعبد عبادة إذا وجدوا و هو العالم 

سيصل إلى العباد إذا وجدوا: و سبيل ذلك  المقدس عن أن يسهو أو يهفو فال يخلو وجوده األزلي عن معنى ما

 الكالم القائم بنفسه. كسبيل قدرته القديمة و لم تزل(.

يريد أن يقول: كما أن اإلنسان لو أراد أن يحدث صاحبا له بعد شهر في أمر ما، يرتب كالما في نفسه ليقوله 

 ه.لصاحبه بعد شهر. فإذا جاء الشهر نطق بالكالم الذي كان قد رتبه في نفس

و هذا اإلنسان قد أراد و قد أوجد معاني في نفسه ثم نطق بهذه المعاني. و مع ذلك هو و صفاته شئ واحد من 

)و سبيل ذلك الكالم القائم بنفسه   –صفاته من قبل و ما تزال  –و هلل المثل األعلى  –قبل. كذلك اهلل عز و جل 

 كسبيل قدرته القديمة. و لم تزل(.

اهلل( لم يمش على تعبيرة )و لم يزل( ذلك أنه أثبت هلل كالما لم ينفصل عنه في قوله و لما تحدث في )كالم 

)كالم اهلل األزلي ال يفارق الذات و ال يزايلها( و إن كان يقصد بهذه العبارة )النظم الدال على المعنى المتحقق 



حبه بعد شهر فال اعتراض عليه. ألنه لفظا و معنى في علم اهلل أزال( كترتيب اإلنسان كالم في نفسه ليؤديه إلى صا

 يكون كإرادته و قدرته من قبل أن يحدث اهلل الذي أراده. فإذا أحدث الذي أراده فإن الذي حدث يكون حادثا.

كذلك لو تكلم فقال  مخلوقا حادثا.و كإرادته خلق العالم أزال فإنه لما خلق العالم صار العالم منفصال باإلرادة 

( تعتبر في المعنى كخلق العالم بعد أن كان فكرة. و كما نشاهد قدرة اهلل ال تزال، كذلك  )كن( مثال. فإن )كن

 كالمه ال يزال أو بتعبير الجويني نفسه )و لم يزل( لقد ظهرت قدرات كثيرة هلل على طول الزمان.

السالم و من بعدهم. فقد قدر على نجاة نوح عليه السالم. و من بعده إبراهيم عليه السالم و من بعده موسى عليه 

و بين كل نبي و غيره سنين عديدة. و كذلك ظهر كالم هلل تعالى في صحف إبراهيم و موسى و عيسى و محمد 

 عليهم الصالة و السالم. فمن أثبت قدرات لم تزل يلزمه إثبات كالم لم يزل.

ر في هذه اآلية: ]و ما كان لبشر و القرآن الكريم كالم اهلل سمعه النبي صلى اهلل عليه و سلم على النحو المذكو 

 (64أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم[ )الشورى: 

النبي صلى  ىصدور و بكتابته في األوراق. فالذي حفظ و يحفظ لم يسمع صوت اهلل كما تلقو أمر بحفظه في ال

نى الجويني رحمه اهلل )يجب إطالق القول بأن كالم اهلل تبارك و تعالى مسموع، و و هذا هو مع اهلل عليه و سلم.

و المفهوم عند  ليس المراد بذلك تعلق اإلدراك بالكالم األزلي القائم بالباري تعالى: و لكن المدرك صوت القارئ.

مثابة ما لو بلغ مبلغ رسالة فهذا ب ته كالم اهلل سبحانه، و ال بعد في تسمية المفهوم عند مسموع: مسموعا.اءقر 

 ملك فيحسن ممن بلغته الرسالة أن يقول سمعت الملك و رسالته.....إلخ(

فهموا الكالم كما فهموا القدرة لما قامت فتنة القول  –رحمه اهلل  –أن الناس في زمن اإلمام أحمد بن حنبل  و لو

ل و استطاع من يريد التوفيق بين القوم بقدم بخلق القرآن. و استطاع بعضهم أن يعذر بعضا فيما ذهبوا إليه. ب

أنه ما يزال  عتراف بوحدانية اهلل الكامل الصفات من قبل العالم واحيث يجمع الكل  القرآن و خلقه أن يوفق.

 للكون حديث بعجائبه.



بإذنه ما سوال فيوحي و هذه اآلية الكريمة ]و ما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل ر 

حكيم[ تثبت الحديث المباشر بصوت بين اهلل و البشر بدون رؤية البشر لذات اهلل تعالى ألن ذلك  ييشاء إنه عل

 واضح من قوله أو من وراء حجاب.

و في معناها في التوراة أن اهلل قال لهارون و أخته )اسمعا كالمي. إن يكن فيكم نبي للرب فبالرؤيا أتعرف له. في 

 (.4 – 3: 41دي موسى فليس هكذا....( )عدد ب. و أما عحلم أخاطبه

و التوراة تثبت كالم اهلل للبشر كما في هذا النص. و ثبت أيضا أن اهلل ال يرى فقد قال اهلل لموسى )ال يراني إنسان 

 (.11 – 12  11و يعيش( و قال أيضا )و أما وجهي فال يرى( )خروج 

ي طور سيناء كلمه بلغة فهمها موسى في الحال و أن صوت اهلل صدر إلى و التوراة تبين أن اهلل لما كلم موسى ف

موسى من خالل العليقة )و كان موسى يرعى غنم بتروحميه كاهن مدين، فساق الغنم إلى ما وراء البرية حتى أفضى 

لنار و هي ال إلى جبل اهلل حوريث فتجلى له مالك الرب في لهيب نار من وسط العليقة فنظر فإذا العليقة تتوقد با

 تحترق.

الرب أنه قد مال لينظر فناداه اهلل من  ىأفقال موسى أميل و أنظر هذا المنظر العظيم ما بال العليقة ال تحترق؟ و ر 

خلع نعليك من رجليك فإن الموضع اأنا ذا. قال: ال تدن إلى ههنا:  وسط العليقة و قال: موسى موسى قال: ها

فستر موسى وجهه  قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم و إله إسحاق و إله يعقوب. الذي أنت قائم فيه أرض مقدسة. و

 (.3 – 4: 1إذ خاف أن ينظر إلى اهلل( )خروج 

قد ذكرناها في كتابنا: أقانيم النصارى. و كتابنا: اهلل و صفاته  –و في التوراة أن اهلل كلم موسى أيضا بطريقة أخرى 

 .1في اليهودية و النصرانية و اإلسالم

                                
 و دار األنصار. –ضة العربية بمصر نشر دار النه 1



أن مدلول الثالثة واحد في نفي الصوت. ينفيه التغاير في  –رحمه اهلل  –و قول اإلمام الجليل الشيخ الكوثري 

مدلول كل واحدة من الثالثة فإن الوحي من وراء حجاب غير الوحي عن طريق الرسل، فالوحي في القلب إلهام و 

كالم بواسطة. و الظاهر من النص نفي الرؤية،   الوحي من وراء حجاب صوت بدون رؤية و الوحي عن طريق الرسل

 ال نفي الصوت.

 

*** 

 

رأيه فيهما: )و ذهب  تشابه في آيات و أحاديث الصفات. ومحكم و المعن ال –رحمه اهلل  –ثم تحدث الجويني 

 نكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على مواردها و تفويض معانيها إلى الرب تعالى.أئمة السلف إلى اال

بتداع( أي ال يوافق الجويني تباع و ترك االتباع سلف األمة فاألولى االاهلل به عقال: االذي نرتضيه رأيا، و ندين  و

 على التأويل.

و المحكم في آيات الصفات قول اهلل تعالى: ]ليس كمثله شئ[ و المتشابه إما أن يثبت أعضاء هلل تعالى كأعضاء 

ستحياء و المكر و صفات أحاسيس كإحساس اإلنسان كاال . و إما أن يثبتاإلنسان كاليد و الرجل و العين مثال

 النسيان مثال.

 حتماله معنيين.متشابه ال( فإن هذا القول 42فمثال األعضاء قوله تعالى: ]يد اهلل فوق أيديهم[ )الفتح: 

 األول: اليد الحقيقية أي الجارحة كيد اإلنسان.

 ة بل بمعنى القدرة أي قدرة اهلل فوق قدرة الناس.و الثاني: أنه ليس بمعنى اليد الحقيقي

و لما كان هذا القول متشابها فإنه يتعين الرجوع إلى اآلية المحكمة التي ال تحتمل إال معنى واحدا و هي: ]ليس  

نها تنفي مشابهة اهلل لإلنسان فإذن يجب األخذ بالمعنى الثاني و هو إحيث  ( و44كمثله شئ[ )الشورى: 



لكن ليست كأيدي البشر ألنه ]ليس كمثله  قيقية. و ال نقول هلل يد، واألول و هو باليد الح ىرك المعنالقدرة، و ت

شئ[ بل نقول: اهلل واحد متصف بكل كمال و منزه عن كل نقص و ليس كمثله شئ. و إذا لم نقل بذلك و أثبتنا 

يهم[؟ هل نثبت نسيانا هلل مع نفي المماثلة؟ اليد مع نفي المماثلة فماذا نقول في مثل قوله تعالى: ]نسوا اهلل فنس

 إن من يثبت نسيانا هلل مع عدم مماثلة نسيان اهلل لنسيان البشر يكون كافرا و بعيدا كل البعد عن رحمة اهلل.

( و هي تحتمل معنيين النسيان الحقيقي و الكناية عن 37و مثال صفات األحاسيس ]نسوا اهلل فنسيهم[ )التوبة: 

 و بين أهوائهم. هملوا تعاليم اهلل و أغفلوا ذكره فأهملهم اهلل و تركهم من رحمته. أي خلى بينهماإلهمال أي أ

 ما سمعنا عن أحد منهم غير التنزيه هلل عز و جل.ف. لما قلنا. و هذا هو فهم السلف و المعنى الكنائي هو المراد

 فنسيهم[ و قوله عن سفينة نوح عليه السالم: و إال يكن هذا فهمهم. فما هو تأويلهم لمثل قوله تعالى: ]نسوا اهلل

أعنة كأعنة الخيول السريعة  –و هي معنوية  –( و هل كانوا يفهمون أن للمقادير 48[ )القمر: ]تجري بأعيننا

 الجري في قول الشاعر: 

 و ال تبيتن إال خالي البال دع المقادير تجري في أعنتها

 من حال إلى حال؟ يغير اهلل ما بين طرفة عين و انتباهتها

 

ما أات هن أم الكتاب و أخر متشبهات فو تفسير قوله تعالى: ]هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكم

بتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إال اهلل و الراسخون في ابتغاء الفتنة و الوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الذين في ق

 .(7بنا و ما يذكر إال أولو األلباب[ )آل عمران: العلم يقولون آمنا به كل من عند ر 

بهات( اشتباه )متشحتمال و االت( أحكمت عبارتها بأن حفظت من االهكذا في تفسير الكشاف: )محكما

مشتبهات محتمالت )هن أم الكتاب( أي أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها، و ترد إليها. و مثال ذلك ]ال 

ن قلت: فهال كان القرآن كله إ]أمرنا مترفيها[ ف –ر بالفحشاء[ ]ال يأم –ا ناظرة[ ]إلى ربه –تدركه األبصار[ 



لى الفحص و ا لتعلق الناس به لسهولة مأخذه، و ألعرضوا عما يحتاجون فيه إمكمحكما؟ قلت: لو كان كله مح

 .... ستداللالتأمل من النظر و اال

 

*** 

 

و لم[ أي ال يهتدي إلى تأويله الحق الذي أن يحمل عليه إال اهلل ]و ما يعلم تأويله إال اهلل و الراسخون في الع

 عباده الذين رسخوا في العلم، أي ثبتوا فيه و تمكنوا و عضوا فيه بضرس قاطع.

يقف على قوله ]إال اهلل[ و يبتدئ ]و الراسخون في العلم يقولون[ و يفصلون المتشابه بما استأثر اهلل  و منهم من

حكمة فيه من آياته كعدد الزبانية و نحوه. و األول هو الوجه. و يقولون كالم مستأنف موضح بعلمه، و بمعرفة ال

لحال الراسخين بمعنى: هؤالء العالمون بالتأويل ]يقولون آمنا به[ أي بالمتشابه ]كل من عند ربنا[ أي كل واحد 

ناقض   الحكيم الذي ال يته من عند اهللمكو مح همنه، أو من المحكم من عنده، أو بالكتاب كل من متشابه

 ه. كالمه، و ال يختلف كتابه. ا

عن خلق اهلل تعالى للخير و الشر. فأثبت أن اهلل تعالى خالق للخير و للشر و ال  –رحمه اهلل  –و تحدث الجويني 

شر في  فع بنقيضه و هو الخير. و إنما يتضرر العباد و ينتفعون. و لو أراد إحداث خير أونت ييتضرر بالشر كما ال

 العالم بغير واسطة أو بواسطة بشر فإنه ال راد إلرادته. يقول: 

قتدار عليه، و لو فرض إحداثه إياه كان كان حدوثه فالرب تعالى موصوف باالإم )كل ما قضى العقل بجوازه و

بعض  ]و كذلك نولي ن أهل الشرائع ففي القرآن الكريممسوغا في العقل غير ممتنع( و هذا أمر متفق عليه بي

( و في القرآن الكريم: ]و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و إلينا 419الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون[ )األنعام: 

و باسط  يكل ناشر السموات وحد( و في التوراة في سفر أشعياء: أنا الرب صانع ال16 ترجعون[ )األنبياء:



د الحكماء إلى الوراء و مسفه علمهم مثبت كالم األرض بنفسي. مبطل آيات الكذبة، و محمق العرافين، و را

( و في سفر أشعياء أيضا: )أنا الرب و ليس آخر. أنا مبدع 13 – 18: 88عبده. و متم مشورة رسله( )أ ش 

 (.7 – 3: 86النور، و خالق الظلمة، و مجري السالم، و خالق الشر. أنا الرب صانع هذه كلها( )أش 

 لناس هو الذي ذهب إليه الجويني في معنى القول: )هؤالء أهل الجنة و الو لكن الذي هو محل خالف بين ا

أن الناس غير  يأبالي( فإن الثقات من العلماء ال يفهمون منه كما فهم منه الجوين أبالي، و هوالء أهل النار و ال

ة من آي الكتاب و إنما هم يرفضون هذا القول و شبهه لمعارضته النصوص الواضح ختيار أفعالهم( واعلى  قادرين

 منها: ]و ما ربك بظالم للعبيد[ و يقولون: حقا إن اهلل خالق كل شئ.

و لكنه تفضل بمحض إرادته كرما منه فأعطى للناس )العقول( و أرسل إليهم )الرسل( و فسر لهم ما يريده منهم 

ل في خلق أفعاله، و لم أرسل رسال و أنزل كتبا فإنه منح اإلنسان: االستقال في )الكتب( و حيث أعطى عقال و

يجبره على شئ. و هذا يتريب عليه نعيم لمن أطاع بدون محاباة أو منة ]إال الذين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم 

]و ال تظلمون فتيال[ )النساء:  ( و يترتب عليه عذاب لمن عصى بدون ظلم أو حيف3أجر غير ممنون[ )التين: 

77.) 

شتراع يقول اهلل: )إن ألصحاح الثالثين من سفر تثنية االإثبات الحرية لإلنسان ففي او في التوراة هذا المعنى، أي 

هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك و ال بعيدة منك. ال هي في السماء فتقول من يصعد لنا 

: من يقطع لنا هذا البحر قولتر هذا البحر فعبهي في  إلى السماء فيتناولها و يسمعنا إياها فنعمل بها، و ال

نظر. أنا قد اعمل بها. تريبة منك جدا في فيك و في قلبك لفيتناولها و يسمعنا إياها فنعمل بها. بل الكلمة ق

( و للتوفيق بين هذا النص و 46 – 44: 12جعلت اليوم بين يديك الحياة و الخير و الموت و الشر( )تثنية 

 النص الذي يثبت أن اهلل خالق كل شئ.



ن العالم كله بما فيه هذا اإلنسان الذي يتحرك وفق مشيئته من خلق اهلل. فاهلل خالق  إيقول علماء أهل الكتاب: 

ليختار تفسير آيات  كل شئ أي خالق اإلنسان و قواه و الوسائل التي يتحرك بها. ثم على منح اهلل العقل لإلنسان

 .1ختيارالمشيئة و اال

ت هي و إنما نطق بعبارا –و إن كان قد حاوله  –إليه أهل الكتاب في التوفيق و الجويني لم يذهب إلى ما ذهب 

ختيار. بل هي جبر. إنه يقول )أحدث اهلل تبارك و تعالى القدر في العبد على أقدار إلى الجبر أقرب منها إلى اال

ل فأحدث فيه دواعي أحاط بها علمه و هيأ أسباب الفعل و سلب اهلل العلم بالتفاصيل و أراد من العبد أن يفع

مستحثة و خيرة واردة. و علم أن األفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعها العبد على ما علم و 

هلل؟ و أي فرق بين القه قبل اهلل من قبل أن يخأراد( هل معنى هذا أال أن اإلنسان آلة يوقع الفعل المرسوم له من 

هلل و قدرة للعبد مقترنان بقدرة  –رحمه اهلل  –ول األشعري نقده إمام الحرمين؟ يقهذا الرأي و رأي األشعري الذي 

عند حدوث الفعل من العبد فالعبد في الظاهر فاعل. و اهلل في الحقيقة واضع يده مع العبد. و يقول إمام الحرمين 

ة. فإن الفعل الواحد يستحيل له )و ال سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة، و القدرة القديم

و يستحيل  حدوثه بقادرين إذ الواحد ال ينقسم فإن وقع بقدرة اهلل سبحانه استقل بها و سقط أثر القدرة الحادثة،

 ال بعض له(. واحدة اهلل عز و جل. فإن الفعل الأن يقع بعضه بقدر 

 

*** 

 

قلوب المعتدين و الكافرين. فيقول )إذا أراد اهلل و يتحدث الجويني عن توفيق اهلل للطائعين، و طبعه و ختمه على 

بعبد خيرا أكمل عقله و أتم بصيرته ثم صرف عنه العوائق و الدوافع، و أزاح عنه الموانع، و وفق له قرناء الخير و 

                                
 ابن كمونة. –سبينوزا. و تنقيح األبحاث في الملل الثالث  –انظر رسالة في الالهوت و السياسة  1



سهل له سبيله، و قطع عنه الملهيات و أسباب الغفالت و الذهول، و قيض له ما يقرب إلى القربات فيألفها، ثم 

ادها، و يمرن عليها. و إذا أراد بعبد شرا قدر له ما يبعده عن الخير و يقصيه، و هيأ له تماديه في الغي، و يعت

لآلفات. و كلما غلبت دواعي الشر خنست دواعي الخير، ثم يستمر  هإليه التشوق إلى الشهوات، و عرض حبب

ساوس، و نزغات الشيطان و نزوات النفس على الشرور على مر الدهور، هاويا في مهاويها، و تتعاون عليه الو 

و  –عافاكم اهلل  –قدره، فذلكم الطبع  واألمارة بالسوء فتنشئ الغفلة غشاوة على قلبه، بقضاء اهلل تبارك و تعالى 

 الختم و األكنة(.

 –عال العباد ( أنه لم يثبت اختيارا في أفقدره لقد أرجع التوفيق و الطبع و الختم إلى )بقضاء اهلل تبارك و تعالى و

لم يثبت إرادة خيرة من العبد بسببها يطبع اهلل على قلبه. أنه سار في  –خالفا لما فهم الشيخ اإلمام زاهد الكوثري 

أفعال العباد و في القضاء و القدر المؤديان في نظره إلى التوفيق و الطبع إلى ما أراده اهلل أزال من العالم. فالعالم 

األزل كما يقرر. و لو أنه قرر في آية التوفيق و آيات الطبع أن اهلل تعالى إذا رأى  يف يسير حسب خطة رسمها اهلل

إذا رأى منه اتجاها إلى المنكرات خلى بينه و بين نفسه  من العبد اتجاها إلى الخيرات وفقه إلى الخيرات. و

 لما للعباد.األمارة بالسوء. لكان بهذا التقرير موضحا لعدل اهلل و رحمته و أنه ما يريد ظ

و تحدث الجويني عن الثواب و العقاب. فبين أن اهلل يثيب الطائع على عمله الخير تفضال منه، و يعاقب العاصي 

للطائع ليست تفضال من اهلل، بل هو أمر واجب على اهلل.  اهلل ثابةإء وفاقا بينما يقرر غيره أن على عمله السئ جزا

( و للتوفيق بين رأي الجويني و 68ربكم على نفسه الرحمة[ )األنعام: أوجبه هو على نفسه بقوله تعالى: ]كتب 

غيره يمكن القول بأن اهلل تعالى تفضل أزال بخلق الخلق. ثم نص للخلق على أنه كتب الرحمة و كتب العذاب، 

 ليحملهم على عدم العذر إليه.

الكتاب و السنة تفرق بين صوت اهلل و و أثبت الجويني جواز رؤية اإلله تبارك و تعالى. و فاته أن نصوص آيات 

رؤية اهلل. و هي صريحة في هذا التفريق، و صريحة أيضا في إثبات الصوت و نفي الرؤية، فموسى عليه السالم كلم 



و على ذلك ال يصح راني[ اهلل تكليما، و موسى نفسه الذي كلم اهلل و في المراد من كالم طلب رؤية اهلل له ]لن ت

)ال يمتنع في قدرة  ي محكم آياته فنثبت الرؤية و ننفي الكالم و ليس من دليل للجويني إال قولهعكس مراد اهلل ف

اهلل سبحانه أن يخصص من أراد بصفة هي في التعلق بوجوده باإلضافة إلى العلم كاإلدراك المعلق بالمدركات، 

اري تبارك و تعالى و هي ال ورات البر درك ثم تلك الصفة من مقديشاهد باإلضافة إلى العلم بها على الغيب من غ

يعني أن اهلل إذا أراد أن يري نفسه للعبد خلق في العبد إدراكا به  و من لم يحله العقل التحق بالجائزات(. ىتتناه

يراه. و هذا جائز في العقل. و دليله واضح البطالن فإن العقائد تثبت بنصوص سماوية ال تقبل الجدل و ال تثبت 

فإن عقل البعض من الناس حكم بأن اهلل هو المسيح بن مريم و بأن اهلل ثالث ثالثة، و عقل  .قلبما يجوزه الع

 .البعض سوغ لهم السير على سنن اآلباء و األجداد

( و هذا هو المحكم. و أما المتشابه فهو ]وجوه يومئذ 421)األنعام:  [ال تدركه األبصار]ن صريح القرن الكريم إ

( فإنها تحتمل الرؤية الحقيقية و تحتمل المعنى المجازي عن نعمة اهلل 11 – 11[ )القيامة: ناضرة إلى ربها ناظرة

و حيث النص متشابه إلى المحكم الذي ينفي الرؤية. و يقوي المحكم قول اهلل لموسى ]لن تراني[ و قد كان 

ن اهلل عز و جل يؤكد على سؤال موسى من غير ذهول منه عن الغيب. و إال كان يعاد السؤال مرة أخرى. و ما كا

األمة اإلسالمية أن يسألوا بما سألت عنه األمة األولى فقد قال تعالى: ]أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل 

 (.427موسى من قبل[ )البقرة: 

 

*** 

 

ة سيدنا و تحدث الجويني عن النبوات، و عرف النبوة و داللة ثبوت النبوة و هي المعجزة و الكرامة. ثم أثبت نبو 

 :و موالنا محمد صلى اهلل عليه و سلم. و شروط المعجزة عنده



 أن تكون فعال هلل تبارك و تعالى أو في معنى الفعل. – 4

 للعادة. و أن تكون خارقة – 1

 و أن يعجز النبي الخالئق عن معارضته. – 1

تقع على حسب إيثاره في وقت بها فالنبوة ثم تظهر المعجزة مع دعواه لها و تحديه الخالئق  يو أن يدع – 8

 ختياره مطابقة لدعواه.ا

 و أن ال تظهر مكذبة له. – 6

 

و هل يشترط أن ال تكون المعجزة متقدمة على الدعوى، بل مقارنة لها ألن التصديق قبل الدعوى ال يعقل أم ال 

لم الكالم( و هو يشترط؟ لم يفصل الجويني الكالم في هذا الشرط كما فصل الكالم في صاحب )المواقف في ع

 ه. 763سنة  ىبد الرحمن بن أحمد اإليجي المتوفاإلمام عضد اهلل و الدين القاضي ع

: لو قال أي نبي معجزتي ما قد ظهر على يدي من قبل أن أدعي النبوة -رحمة اهلل تعالى عليه  –يقول هذا اإلمام 

عوة النبوة، فلو عجز كان كاذبا قطعا. فإن دلم يدل قوله هذا على صدقه، بل يطالبه الناس بإعادة المعجزة وقت 

؟ قلنا: إنما هي  2، و تساقط الرطب الجني عليه من النخلة اليابسة1ما تقولون في كالم عيسى في المهدقيل: ف

 كرامات و ظهورها على األولياء جائز، و األنبياء قبل نبوتهم ال يقصرون عن درجة األولياء(.

 صلى اهلل عليه و سلم بمعجزاته و هي: و يثبت الجويني نبوة نبينا محمد

 إعجاز القرآن. – 4

                                
 كرامة ألمه مريم.  1

 كرامة ألمه مريم: و الكرامة جائزة للصالحين من األحياء داللة على قرب اهلل منهم. و هي ممتنعة من األموات.  2



و المعجزات الحسية. كشق القمر و مكالمة الذئب للنبي صلى اهلل عليه و سلم و نبع الماء من بين  – 1

إعجاز القرآن بالصرفة أي كان العرب قادرين على اإلتيان بمثل القرآن و لكن اهلل و يقول إن  أصابعه......إلخ.

 اإلتيان بمثله.صرفهم 

 و صاحب )المواقف في علم الكالم( يذكر أن إثبات نبوة نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم في ما يلي:

 إعجاز القرآن و المعجزات الحسية. – 4

ستدالل بأحوال النبي صلى اهلل عليه و سلم قبل النبوة، و حال الدعوة، و بعد تمامها، و أخالقه العظيمة، اال – 1

الحكيمة، و إقدامه حيث يحجم األبطال. و لوال ثقته بعصمة اهلل إياه من الناس المتنع ذلك عادة، و أنه  و أحكامه

و إن كان ال يدل على نبوته  –لم يتلون حاله، و قد تلونت به األحوال من أمور من تتبعها علم أن كل واحد منها 

من أفاضل الحكماء من األخالق العجيبة التي  ىصل إال لألنبياء، فال يرد ما يحكمما ال يح –لكن مجموعها 

 جعلها الناس قدوة ألحوالهم في الدنيا و اآلخرة.

 في التوراة و اإلنجيل. –عليه السالم  – المتقدمين عليه من نبوتهاألنبياء  أخبار – 1

ألتمم مكارم الكتاب و الحكمة دعى بين قوم ال كتاب لهم، و ال حكمة فيهم: أني بعثت باأنه عليه السالم  – 8

الق و أكمل الناس في قوتهم العلمية و العملية و أنور العالم باإليمان و العمل الصالح. ففعل ذلك و أظهر خاأل

 دينه على الدين كله كما وعده اهلل.

هام، و إظهار محاسن دين اإلسالم و مؤلف كتاب )اإلعالم بما في دين النصارى من الفساد و األ 1و اإلمام القرطبي

 بات نبوة نبينا محمد عليه الصالة و السالم( يثبت نبوة نبينا محمد صلى اهلل عليه و سلم بما يلي:و إث

 إخبار األنبياء به قبله يدل على نبوته. – 4

                                
نشر دار التراث العربي  –وكلمان( أن القرطبي مفسر القرآن هو القرطبي صاحب اإلعالم و األعالم كتاب يقع في أربعة أجزاء أثبت )بر  1

 ميدان األزهر. –بمصر 



 ستدالل على نبوته بقرائن أحواله.اال – 1

 ستدالل بإعجاز القرآن الكريم على نبوته.اال – 1

 وته.بالمعجزات الحسية على نبستدالل اال – 8

 و الجويني غير مصيب في قوله أن إعجاز القرآن بالصرفة. 

 و قد وقع بقوله هذا قيما فر هو منه في معنى هذا البيت:

 إياك إياك أن تبتل بالماء ألقاه في اليم مكتوفا و قال له

 

عصر  و الصواب: أن إعجاز القرآن باللفظ و المعنى، و ليس للعرب وحدهم بل للعرب و للعالم، و ليس في

النبوة فقط بل في جميع العصور. و ليس في نوع من أنواع العلم، بل في جميع أنواع العلوم. و قد فصلنا هذا في  

 كتابنا )إعجاز القرآن(.

و قالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه ستدالل بالمعجزات الحسية ففيه مقال لما ورد في القرآن الكريم: ]و أما اال

ن في ذلك لرحمة و إالكتاب يتلى عليهم  ك و إنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليقل إنما اآليات عند اهلل

خبار األنبياء به قبله فهذا واضح إفقد بين كفاية الكتاب، و أما عن  (64 – 62قوم يؤمنون[ )العنكبوت: ذكرى ل

إلى نبي لم يظهر بعد و يقول  أنها تشير قول اليهود في مدلولهابدة اآلن في التوراة رغم التحريف من نبوءات موجو 

النصارى: أنها تشير إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السالم. و نقول نحن المسلمين أنها تشير إلى محمد صلى 

اهلل عليه و سلم، و قولنا هو الحق ألن من أوصاف هذا النبي المشار إليه مماثلة لموسى. و قد نصت التوراة على 

في بني إسرائيل مثل موسى و حيث قد نصت التوراة بركة لألمم في آل إسماعيل عليه السالم أنه لن يظهر نبي 

و منها )شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة و اإلنجيل  فإن هذا النبي يكون منه. كما ذكرنا في كتب حققناها.

 من التبديل(. لإلمام الجويني.



 

*** 

 

ت، أثبت عذاب القبر و نعيمه. و لم أر في كتب أهل الكتاب إثبات لعذاب و لما تكلم الجويني في باب السمعيا

إنما رأيت إثبات البعث من األموات في حياة ثانية، و يسأل اهلل الناس في هذه الحياة الثانية  في القبر أو نعيم. و

ي كتابي )اهلل و صفاته فنت ذلك يو يجازيهم على ما عملوا. و قد ب عما عملوا في الحياة األولى، الحياة الدنيا،

في اليهودية و النصرانية و اإلسالم( و في تقديمي للتوراة السامرية. و في تعليقي على )إظهار الحق( و في تقديمي 

عتبار فيما ورد في ذكر النار و أصحاب النار( و نقلت عنهم قولهم بالبعث الجسدي و ي االلكتاب )يقظة أول

ليوم القيامة فال تظلم  قرآن من نصوص محكمة منها ]و نضع الموازين القسطالروحي و هذا له ما يوافقه في ال

 (.87بنا حاسبين[ )األنبياء:  كفىو إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها و   نفس شيئا

و قد أنكر كثير من علماء المسلمين السؤال و العذاب و النعيم في القبر منهم ضرار بن عمرو، و بشر المريسي، 

قون قيها الموت إال الموتة و المتأخرين من المعتزلة يرحمهم اهلل عز و جل، و استدلوا بقوله تعالى: ]ال يذو أكثر 

 وا موتتين.اقلذالقبر  ي( فإنهم لو أحيوا ف63األولى[ )الدخان: 

 و هو موت  ( و تفسيرها: عدم قبل الوالدة44حييتنا اثنتين[ )غافر: أنا أمتنا اثنتين و بو استدلوا بقوله تعالى: ]ر 

و لو كان في القبر حياة لزادت  و الموت الطبيعي و حياة في الدنيا و حياة في اآلخرة فهذان موتتان، و حياتان.

 حياة على ما نصت عليه اآلية.

و قالوا في قوله تعالى عن آل فرعون: ]النار يعرضون عليها غدوا و عشيا و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 

( أن النار ليست على المعنى الحقيقي، بل على المعنى المجازي. و على ذلك فالنص 83غافر: أشد العذاب[ )

ى: ]فمن يعمل ( و قوله تعال4متشابه، يرد إلى المحكم و هو قوله تعالى ]ثم لتسألن يومئذ عن النعيم[ )التكاثر: 



ي الحياة اآلخرة. و جاءت النار ( أي ف4 – 7و من يعمل مثقال ذرة شرا يره[ )الزلزلة:  مثقال ذرة خيرا يره

( و المعنى المجازي 42بالمعنى المجازي في كثير من آي القرآن منها: ]إنما يأكلون في بطونهم نارا[ )النساء: 

دهم عن شرائعه، للنار التي يعرض عليها آل فرعون: هو )الشدائد( التي تصيبهم في الدنيا بسبب معرفتهم هلل، و بع

 لمعاندين إلى طول الزمان.ين او اآلية في المصر 

( أغرقوا فمكثوا مدة ثم أدخلوا 16[ )نوح: و قالوا في قوله تعالى عن قوم نوح عليه السالم: ]أغرقوا فأدخلوا نارا

األحياء. فإن  ماألموات غير المدة بحسب عل ممدة بين اإلغراق و البعث بحسب علنارا في اآلخرة. أو تكون ال

( و الكفار 49قالوا: ]لبثنا يوما أو بعض يوم[ )الكهف:  ة سنة و تسع سنين و بعثواأهل الكهف لما ماتوا ثلثمائ

 – 441يسألون و يجيبون يوم القيامة: ]كم لبثتم في األرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم[ )المؤمنين: 

ن مات فقد قامت ( أي أن طول المدة ال يحس به األموات، كما يحس به األحياء كما في الحديث: ]م441

 قيامته[.

و يقولون في األحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى اهلل عليه و سلم التي تثبت السؤال في القبر و العذاب و 

 ستقالل، بل مع تأويل آلي انعيم و المثبتون ال يثبتون بها بالنعيم ما يقول فيها المثبتون للسؤال و العذاب و ال

 قالل لما قرنوها باآليات التي أولوها.ستاالكتاب. فلو كانت حجة ب من

 

*** 

 

و بين الجويني عبد الملك أنه )ال استحالة في تقديم خلق الجنة و النار على يوم الجزاء( و قد دفعه إلى هذا 

القول قوله تعالى ]أعدت للمتقين[ و دفع غيره إلى القول بأن الجنان خارجة عن أقطار السموات و األرض فكيف 

( و المراد 4السموات( تفسيرهم ]أعدت[ بمعنى )ستعد( كما في قوله ]أتى أمر اهلل[ )النحل:  تنطوي عليهما



هذا األمر كائن ال محالة. و فهمهم المعارضة بين قوله تعالى:  )يأتي( و عبر اهلل بالماضي لتحقق الوقوع، و أن

( و بين قوله تعالى: 16ا[ )الرعد: ]مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها األنهار، أكلها دائم و ظله

( فإن دوام األكل معارض بهالك كل شئ غير ذات اهلل، و عليه لو  84]كل شء هالك إال وجهه[ )القصص: 

كانت الجنة مخلوقة لوجب هالك أكلها فلم يكن دائما. و أيضا استدلوا بقوله تعالى: ]عرضها السموات و 

إال بعد فناء السموات و األرض المتناع تداخل األجسام إن لم ( و ال يتصور ذلك 411األرض[ )آل عمران: 

 تساع.ن عظم االيكن التعبير كناية ع

 

*** 

و قال الجويني أن الصراط جسر ممدود على متن النار، و أثبت ميزانا حسيا، أي أنه يثبت )جسرا حسيا، و ميزانا 

ما بعدم امتناع قدرة اهلل تعالى على ذلك. و هل حسيا( و لم يثبتهما بدليل سمعي من القرآن محكم، و إنما أثبته

 قدرة اهلل على كل شئ تثبت أمرا لم ينص عليه؟ إن قدرة اهلل ال حدود لها. و لكن ال بد من نصوص.

إن العقائد ال تثبت إال بقرآن كما هو المشهور عند المتكلمين، و الجويني يعلم ذلك. ألن مثله ال يجهله. فلماذا 

 :ضي و فسر الصراط و الميزان تفسيرا حسيا؟ و اإلجابة على ذلكفسر ]أعدت[ بالما

سرى رأي بين علماء في زمن مضى خالصته: أن المجاز ممتنع في القرآن، و لهذا الرأي فسر كثير من المفسرين 

في  يقولون مثال في قوله تعالى: ]إنما يأكلون –و ال بد من القول به  –على ظواهر اآليات. دون نظر إلى المجاز 

أي جمرا. بينما يرى القائلون بالمجاز أنهم  حقيقية، ( أي يأكلون نارا42و سيصلون سعيرا[ )النساء:  بطونهم نارا

سعيرا[ نص في  : ]و سيصلون سعيرا[ فإن قوله تعالى ]و سيصلونال يأكلون نارا حقيقة بدليل قوله بعد ذلك

 يأكلون بالفعل في الدنيا )نارا( و إنما يأكلون أموال نص في الدنيا، و هم ال [بطونهم نارا]اآلخرة، فتكون في 



ست نارا، و ال يأكلون المال و إنما المراد باألموال الطعام و الشراب الذين ياليتامى المحرم أكلها و األموال ل

 يشترونه باألموال.

نكرهما القائلون بالمجاز قال القائلون بالصراط الحسي و الميزان الحسي نظرا لظواهر اآلي. و أ رأيو على هذا ال

ألن الصراط المذكور في القرآن هو كناية عن الطريق المستقيم في الدنيا بدليل ]اهدنا الصراط المستقيم صراط 

دليل ]و هدوا إلى الطيب من ( و ب7 – 3الذين أنعمت عليم غير المغضوب عليهم و ال الضالين[ )الفاتحة: 

( و الميزان المذكور في القرآن هو كناية عن الحق و العدل بدليل 18 و هدوا إلى صراط الحميد[ )الحج: القول

( و أما قوله ]و الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه 9)الرحمن:  ]و أقيموا الوزن بالقسط و ال تخسروا الميزان[

زانا له لسان و  ( فنص متشابه يحتمل مي9 – 4فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون[ )األعراف: 

فال تنهض به حجة قاطعة و كذلك قوله تعالى: ]فاهدوهم إلى  كفتان و يحتمل القضاء السوي الحكم العادل.

( و المعنى: عرفوهم طريق النار حتى يسلكوها. 11 – 11صراط الجحيم، و قفوهم إنهم مسئولون[ )الصافات: 

 ا كانوا على خالف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين.و هذا تهكم بهم، و توبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد م

 

*** 

 

المثبتون للصراط و الميزان الحسيان اللجوء إلى أحاديث منسوبة إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه و  ىو لذلك رأ

 –على رأي  –سلم ليؤكدوا بها رأيهم. و قد ردت من ثقات المحدثين ألنها آحاد، و أحاديث اآلحاد يؤخذ بها 

 .فضائل األعمال، و ال يؤخذ بها مطلقا في العقائد في

يفند رأي و لم  .و أثبت الجويني )الشفاعة( للعصاة بأدلة عقلية، و بأحاديث نبوية، و لم يذكر نصوصا من القرآن

 القائلين بتقسيمها إلى:



 شفاعة في زيادة الثواب أو زيادة الدرجات. – 4

 و إلى شفاعة عامة لكل المذنبين. – 1

ن الشفاعة في زيادة الثواب أو زيادة الدرجات جائزة للنبي صلى اهلل عليه و إ –يرحمهم اهلل تعالى  –المعتزلة  قال

سلم أو غير النبي بدليل ]و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ال يسبقونه القول و هم بأمره 

من ارتضى و هم من خشيته مشفقون و من يقل منهم يعملون يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و ال يشفعون إال 

( قال صاحب الكشاف: )و من 19 – 13إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين[ )األنبياء: 

تحفظهم أنهم ال يجسرون أن يشفعوا إال لمن ارتضاه اهلل و أهله للشفاعة في ازدياد الثواب و التعظيم( و أما 

الجنة فال شفاعة لهم. و يدخلون النار كل حسب عمله. بدليل  للذين لم تؤهلهم أعمالهم لدخو اة االشفاعة للعص

زيادة  فيقالوا: إن اهلل سيأذن للشفعاء  ( و44قوله تعالى: ]ما للظالمين من حميم و ال شفيع يطاع[ )غافر: 

( فإن الصواب 14با[ )النبأ: ]ال يتكلمون إال من أذن له الرحمن و قال صوا الثواب أو زيادة الدرجات بدليل

 محدد بما نص اهلل عليه في القرآن من آيات الوعد للطائع و الوعيد للعاصي.

نهما محددان في األزل )فإذا علم اهلل تبارك و تعالى أن إنسانا إويني على اآلجال و األرزاق فقال و تحدث الج

رزقه من قبل أن يوجدا. و أطلق كلمة  قسم للكافرسيقتل فال بد من وقوع معلومة( و أن اهلل قسم للمؤمن رزقه و 

]و ما من دابة في األرض إال على اهلل رزقها[ و الكافر دابة و  للمفهوم من اآلية )الرزق( على المؤمن و الكافر،

 المؤمن دابة.

: ]قل فلو كان يجب أن يفرق بين أجل الشهداء، و أجل غير الشهداء فأجل الشهداء محدد من األزل بقوله تعالى

( و المعنى: أن اهلل كتب قتل 468بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم[ )آل عمران: في لو كنتم 

من يقتل من المؤمنين، و كتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم و أن دين اإلسالم يظهر على 

حيص لهم و ترغيب في الشهادة، و حرصهم على الشهادة مما به في بعض األوقات تم الدين كله و أن ما ينكبون



يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة و أجل غير الشهداء غير محدد في األزل بقوله تعالى: ]و أنفقوا في سبيل 

( و المعنى: النهي عن ترك اإلنفاق في سبيل اهلل، ألنه سبب 496اهلل و ال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة[ )البقرة: 

خطار بالنفس، أو عن ستقتال و اإلع عياله، أو عن االلهالك، أو عن اإلسراف في النفقة حتى يفقر نفسه و يضيا

نفسه  و زجر من تسول له ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. و لذلك و جب قتل القاتل ألن في قتله حياة للناس

 (.479و لكم في القصاص حياة[ )البقرة: عن القتل في قوله تعالى: ]

و أجل غير الشهداء غير محدد أيضا بدليل المشاهد في الحياة من مخلوقات اهلل فإن إنسانا لو رأى ديكا و 

لعاش  يا أودع اهلل في خاليا جسمه من قو جدي ماعز و حصانا لقال إن الديك لو خلى بينه و بين أجله بحسب م

 ان يعيش أطول من الديك و جدي الماعز.إلى كذا سنة و أن جدي الماعز سيعيش سنينا أطول. و كذلك الحص

تستهلك لو سلم من األمراض و اآلفات في كذا من السنين. و هذا هو  ىن أودع اهلل في جسمه قو و هكذا اإلنسا

أجله الذي أودعه اهلل في علمه بحسب ما يتحمل الجسم. فإذا استعجل اإلنسان أجله بأن عرض نفسه لألمراض 

عز و جل ألنه خالف أوامر الشريعة التي تهدف إلى حفظ اإلنسان حتى يأتي أجله و اآلفات عوقب من قبل اهلل 

الطبيعي بانحالل خاليا الجسم و تلف أجهزته و هذا يوضحه ضرب مثال على طريقة الجويني في عقيدته، و هو: 

خرج  ن، لعاش أشد من الطفل الذي يخرج من أبوين ضعيفين. و لويلو أن طفال خرج من أبوين صحيحين قوي

 طفل من أب قريب ألمه لكانت صحته أقل من الطفل الذي خرج من أب غير قريب ألمه.

م: بقول الرسول صلى اهلل عليه و سل و هذا مشاهد غير منكور. و لو ادعى مدعي بتحديد ذلك في األجل لعورض

لقوا بأيديكم إلى ختيار ال الجبر. و عورض بآيات في القرآن منها ]و ال ت)تخيروا لنطفكم( الذي يثبت اال

 التهلكة[.

و غير خاف أن الكون كله و ما فيه من اهلل. و أنه أودع في كل شئ أسبابه و ما يحدث أمام أعيننا من الموت 

لتي فطرها اهلل عليها، و ، فهو من سنن الحياة و طبيعتها االفجائي ألي حي على غير أسبابه المقدرة بحكم العادة



فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا[ أي الكون و ما فيه من عند  ن عند اهللقوله تعالى: ]كل م ىهذا معن

 اهلل. 

جب أن يفرق بين الرزق العام و الرزق الخاص. فإن اهلل تكفل باألرزاق، فأودع في األرض ما يكفي للناس. يو كان 

لجهد يكون الرزق. و هذا هو الرزق و هذا هو الرزق العام. و أمر الناس بالبحث و السعي و العمل، و على قدر ا

الخاص. و عن الرزق العام يقول تعالى: ]هو الذي جعل لكم األرض ذلوال[ و عن الرزق الخاص يقول تعالى عقب 

و  ( و اهلل تعالى وعد األمة البارة بزيادة األرزاق46القول السابق ]فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه[ )الملك: 

و نزع البراكة منها في أكثر آية من آي القرآن منها قوله تعالى: ]و  األمة الفاجرة بنقص األرزاقالبركة فيها و أوعد 

لو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و األرض و لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 

 (.93يكسبون[ )األعراف: 

يطلق و المراد : ]قد يطلق اإلسالم و المراد به اإليمان. و قد و تحدث الجويني عن لفظ اإليمان و اإلسالم فقال

جري عليه أحكام ت( و بين أن من اعترف بالشهادتين اإليمانر حقيقة ستسالم ظاهرا من غير إضمابه اإليمان و اال

 اإلسالم فإن )اسم اإليمان ال يزول بالعصيان(.

 اإلسالم( و اإلسالم هو: )اإليمان(.و الصحيح أن: فعل الواجبات هو: )الدين( و الدين هو: )

ن فعل الواجبات هو الدين فلقوله تعالى: ]و ذلك دين القيمة[ بعد ذكر العبارة ]و يقيموا الصالة و يؤتوا إأما 

( و بما أن الدين هو اإلسالم فلقوله تعالى: ]إن الدين عند اهلل 6 الزكاة[ قال: ]و ذلك دين القيمة[ )البينة:

يه بتغكان غير اإلسالم لما قبل من م  ( و أما أن اإلسالم هو اإليمان، فألن اإليمان لو49ان: اإلسالم[ )آل عمر 

( و الستثناء المسلمين من المؤمنين في 46 لقوله تعالى: ]و من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه[ )آل عمران:

 (13 – 16بيت من المسلمين[ )الذاريات قوله تعالى: ]فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 



فقد قال اهلل في  يق ليس بمؤمن ألنه يخز و أن فاعل المعصية ال يكون مؤمنا، بل يكون فاسقا، ألن قاطع الطري

( مع قوله تعالى: ]ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته[ )آل 11حقه ]و لهم في اآلخرة عذاب عظيم[ )المائدة: 

( و مع 4 ن ال يخزى لقوله تعالى: ]يوم ال يخزي اهلل النبي و الذين آمنوا معه[ )التحريم:( و المؤم491عمران: 

 هذا فمن أقر بالشهادتين و عصى و مات على عصيانه يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين.

 

*** 

                     

يب إن شاء اهلل غفر له، أو شفع فيه شفيع. غموبة، فأمره و قال الجويني: من مات من عصاة أهل اإليمان من غير ت

 و إن شاء عرضه على النار بقدر ذنبه، ثم عاقبته الفوز األكبر و النجاة(.

نه )منافق( و قال إو قال الحسن البصري رحمه اهلل:  ن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو )كافر(إو قال الخوارج: 

 بل هو )فاسق( و حجة الخوارج وجوه:نه ال مؤمن و ال كافر إالمعتزلة: 

 .(88األول: قوله تعالى: ]و من لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون[ )المائدة: 

 .(47[ )سبأ: ه تعالى: ]و هل نجازي إال الكفورو الثاني: قول

 (.97]و من كفر فإن اهلل غني عن العالمين[ )آل عمران: و الثالث: قوله تعالى بعد إيجاب الحج: 

 (.84و الرابع: قوله تعالى ]أن العذاب على من كذب و تولى[ )طه: 

( و 43 – 48و الخامس: قوله تعالى: ]فأنذرتكم نارا تلظى ال يصالها إال األشقى الذي كذب و تولى[ )الليل: 

 الفاسق يصالها.

بها تكذبون[ )المؤمنون: ازينه: ]ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فكنتم ادس: قوله تعالى في حق من خفت مو و الس

 ( و الفاسق ممن خفت موازينه.426



 ( و الفاسق ممن وجهه مسود.423و السابع: قوله تعالى: ]يوم تبيض وجوه و تسود وجوه[ )آل عمران: 

 (.49و الثامن: أنه من أصحاب المشأمة قال تعالى: ]و الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة[ )البلد: 

( فإنه يقتضي حصر المبتدأ في الخبر، أي 66كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون[ )النور: و التاسع: ]و من  

 الكافر فاسق.

 ( و الفاسق آيس من روح اهلل.47)يوسف:  نه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون[إو العاشر: قوله تعالى: ]

( مع قوله تعالى: ]إن الخزي 491ل عمران: و الحادي عشر: قوله تعالى: ]إنك من تدخل النار فقد أخزيته[ )آ

 (.17اليوم و السوء على القوم الكافرين[ )النحل: 

و الثاني عشر: قوله تعالى ]و أما من أوتي كتابه بشماله[ إلى قوله تعالى: ]إنه كان ال يؤمن باهلل العظيم[ )الحاقة: 

16 – 11.) 

 (.88ين[ )األعراف: و الثالث عشر: قوله تعالى: ]أن لعنة اهلل على الظالم

 (.12و الرابع عشر: قوله تعالى: ]و أما الذين فسقوا فمأواهم النار[ )السجدة: 

إلى قوله: ]و كنا نكذب بيوم الدين[  ما سلككم في سقر[ له تعالى: ]يتساءلون عن المجرمينو الخامس عشر: قو 

 (.83 – 82)المدثر: 

 (.71 – 74إلى قوله: ]و سيق الذين اتقوا[ )الزمر:  و السادس عشر: قوله تعالى: ]و سيق الذين كفروا[

من مات و لم يحج )و قوله عليه السالم:  (من ترك الصالة متعمدا فقد كفر)السابع عشر: قوله عليه السالم:  و

 1و إن شاء نصرانيا( فليمت إن شاء يهوديا

 ته كفر.او  إيمان فعدو الثامن عشر: والية اهلل و عدوانه ضدان فال واسطة بينهما، و والية اهلل

 و احتج من حكم بالنفاق بوجهين: 

                                
 رد صاحب المواقف على هذين الحديثين بقوله: هما من أحاديث اآلحاد، و أحاديث اآلحاد ال تعارض اإلجماع. 1



 . و(ئتمن خاناإذا  و ،إذا حدث كذب و ،آية المنافق ثالث: إذا وعد أخلف)السالم:  األول: قوله عليه الصالة و

ال  ،ثم أدخل يده فيه علم أنه قاله ،فإذا زعم ذلك ،الثانى: أن من اعتقد أن في هذا الجحر حية. لم يدخل يده فيه

 عتقاده. فكذلك المسلم إذا لم يعمل. اعن 

 بوجهين: احتج المعتزلة و

ال يحكمون  و ،ال يقتلونه ال كافرا باإلجماع. ألنهم كانوا يقيمون عليه الحد و و ،ن الفاسق ليس مؤمناأ األول:

 بالزنى من غير لعان الزوج إياها  ا. فيلزم بينونة المرأة بمجرد رميأيض مقابر المسلمين. و يدفنونه في و ،بردته

 ن كذب فهو كافر. إ كافرة. و  قضاء قاض. ألنه إن صدق فهي و

فنترك المختلف  ،فيه إيمانه مختلف و ،معلوم أن فسقه :هو و ،الثاني: ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد و

 نأخذ بالمتفق عليه.  فيه و

  

*** 

 

 على أنه ال يعني لفظ )األبد(لهم مسلمين في النار فشرح على العلماء القائلين بخلود عصاة ال رد الجويني و

النار مدة ثم يخرجون  هو. أبد له نهاية. أي يعذبون في المجاز و و األبد بما ال نهاية له. بل يعنيه ظاهر اللفظ و

 من النار إلى الجنة.

 ن ذنوبه تبدل حسنات. وأن المسلم العاصي إذا تاب ثم مات فإ :ء العلماء الذين رد عليهم الجوينيقال هؤال

إن  و ،لم يتب ستوضع له الموازين فإن ثقلت الموازين دخل الجنة خالدا فيها إذا مات و و ،يخلد في الجنة

 دركة على قدر عصيانه.  الموازين دخل النار خالدا فيها فيخفت 



 قرائن تنهيفعندهم  إسرائيل. من دين بني أبدا له نهاية دخلت في اإلسالم يعني )األبد( بأن لفظ القائلةالفكرة  و

 ن:ياستدل على ذلك بدليل األبد. أما نحن المسلمين فال قرائن عندنا. و

سفر الخروج )يقدمه  في هذه الحالة كما في و المؤبد الذى يفضل الرق على الحريةقصة العبد  الدليل األول:

)خروج  فيخدمه إلى الدهر( ،أذنه بالمثقب يثقب مواله و ،أو قائمته ،يقدمه إلى مصراع الباب ،ةمواله إلى اآلله

 يرجع إلى أرض سبطه و في شريعتهم في كل خمسين سنة. في السنة الخمسين يعود العبد إلى الحرية و و (14:3

بد( قد االرض سبطة يكون لفظ )األ الخمسين إلى برجوعه في السنة لو فضل الرق على الحرية. و قبيلته حتى و

نادوا بعتق في  الخمسين و قد سوا السنة )و سفر األحبار ي إلى دوام محدد يمده ففيم النهائانفك على الدوا

 : 16شيرته( )أحبار لى عإتعودوا كل واحد  ترجعوا كل امرئ إلى ملكه و األرض لجميع أهلها فتكون لكم يوبيال و

42). 

يطيعون. ففي  له بنو إسرائيل و الدليل الثاني: دوام الشريعة فإن دوام محدد بمجئ النبي المنتظر الذي يسمع و

يد ينتهي بمجئ النبي الذي تحدث عنه موسى عليه يهذا التأ بعض األحكام نجد بعد الحكم كلمة )التأبيد( و

 نص عنه: )كن كامال لدى الرب إلهك ألن أولئك األمم الذين أنت لما ردهم يسمعون للمشعبذين  السالم و

له  إلهك نبيا من بينكم من أخوتك مثلييقيم لك الرب  .إلهك مثل ذلك أما أنت فلم يجز لك الرب العرافين و و

جتماع قائال: ال عدت أسمع صوت الرب إلهي ته الرب إلهك في حوريب في يوم االتسمعون جريا على كل ما سأل

خوتهم إ أقيم لهم نبيا من بينال أرى هذه النار العظيمة أيضا لئال أموت فقال لي الرب قد أحسنوا فيما قالوا  و

إنسان لم يطع كالمي الذي يتكلم به باسمي فإني  أي فيخاطبهم بجميع ما آمره به و ،فيه ألقى كالمي في مثلك و

 آخر فليقتل ذلك النبي. ةأ باسم آلهتجبر فقال باسمي قوال لم آمره أن يقوله أو تنب أي نبي و .أحاسبه عليه

لم يقع  لم يتم كالمه و باسم الرب و ب؟ فإن تكلم النبيلذي لم يقله الر فإن قلت في نفسك كيف يعرف القول ا

 ( . 11 - 46 :44فال تخافوه( )تثنية  به الرب بل لتجبره تكلم به النبي فذلك الكالم لم يتكلم



  منهم أو من غيرهم فإن األبد محدد بمجيئه. سواء كان هذا النبي

أما الذين سعدوا ففي الجنة  ]و شيئة اهلل في قوله تعالىقرينة تحد من لفظ التأبيد إال مفي القرآن الكريم ال نجد  و

 (. 424األرض إال ما شاء ربك[ )هود:  خالدين فيها ما دامت السموات و

 المشيئة الغرض منها: إثبات اإلرادة الكاملة في هذا األمر إلى اهلل وحده.  هذه و

فر ما دون ذلك لمن يشاء[ بقوله يغ يشرك به ولكي يؤكد الجويني رأيه. فسر قوله تعالى: ]إن اهلل ال يغفر أن  و

 من الممكن أن تفسر: لمن يشاء لنفسه مغفرة فيتوب. فيغفر اهلل له.  من يشاء اهلل له الغفران. و أي

فاته  الكافر و قد لجأ إلى العقل في عدم المساواة بين المسلم العاصي و حيث النص محتمل فال حجة له. و و

 أن النص أقوى من العقل.

ال  ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت اآلن و ]و :نص قوله تعالى

بين  ( فقد سوى اهلل بين من يعمل السيئات و44 هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما[ )النساء: الذين يموتون و

 غير أن لكل دركة.  ،الكافر

 

*** 

 

 لو غفل عنها المرء لم تضره(. و ،)ليست من العقائد يني: في أول الكتاب أن اإلمامةلجو قال أبو المعالي ا و

ثم بدا لي: أن أفرد للمجلس  ،مامةقد كنت وعدت أن أذكر فصوال في اإل قال الجويني في نهاية الكتاب: )و و

 : رأيت أن أبين ما يلي –فيما أعلم  - لما كان كتابه هذا لم يطبع إلى يومي هذا السامي كتابا في اإلمامة( و



نه ال بد من نصب إمام و خليفة يسمع له و يطاع، لتجمع به الكلمة، و تنفذ به أحكام إمن العلماء:  1قال كثير

 ما روي عن أبي بكر األصم من كبار رجال الخليفة، و ال خالف في وجوب ذلك بين األمة، و ال بين األئمة إال

نها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك، و أن األمة متى أقاموا إقال: )فقد  –رحمهم اهلل تعالى  –المعتزلة 

حجهم و جهادهم، و تناصفوا فيما بينهم، و بذلوا الحق من أنفسهم، و قسموا الغنائم و الفئ و الصدقات على 

 عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك(. أهلها، و أقاموا الحدود من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، و ال يجب

و قالت الرافضة: يجب نصبه عقال. و إن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل. فأما معرفة اإلمام فإن 

 ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل.

صلى  و إذا سلم أن طريق وجوب اإلمامة السمع، فهل يجب من جهة السمع بالنص على اإلمام من جهة الرسول

مع ذلك إلى  ختيار أهل الحل و العقد له؟ أم بكمال خصال األئمة فيه، و دعاؤهااهلل عليه و سلم أم من جهة 

 نفسه كاف فيه؟

ى اهلل عليه و سلم، و ال مامية و غيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به اإلمام هو النص من الرسول صلفذهب اإل

لى ، و فرقة تدعي النص عختيار فيه. ثم اختلفوا على ثالث فرق: فرقة تدعي النص على أبي بكرمدخل لال

 علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم. العباس، و فرقة تدعي النص على

 و ذهب كثير من العلماء إلى أن النص على إمام بعينه مفقود.

و اختلف فيما يكون به اإلمام إماما. على ثالثة أقوال. أحدها: إذا نص اإلمام على واحد معين من بعده فإنه يكون 

و الثالث: إجماع أهل الحل و العقد، و ذلك  .ااني: إذا نص اإلمام على جماعة يختارون منهم واحدو الث إماما.

لهم إمام، و ال استخلف فأقام أهل ذلك إمامهم و لم يكن  أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين، إذا مات

كل من خلفهم و أمامهم من   المصر الذي هو حضرة اإلمام و موضعه إمام ألنفسهم اجتمعوا عليه و رضوه فإن

                                
 ية الثالثين من سورة البقرة )انظر تفسير القرطبي في هذا الموضوع(يقولون ذلك لداللة اآل 1



اإلمام معلنا بالفسق و الفساد، ألنها دعوة المسلمين في اآلفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك اإلمام إذا لم يكن 

ختالف الكلمة و فساد ذات الف عنها لما في إقامة إمامين من محيطة بهم تجب إجابتها و ال يسغ أحدا التخ

 البين.

حل و العقد فذلك ثابت و يلزم الغير فعله، خالفا لبعض الناس حيث قال: ال تنعقد فإن عقدها واحد من أهل ال

المعالي: )من انعقدت له اإلمامة بعقد واحد، فقد لزمت، و ال  أبو بجماعة من أهل الحل و العقد، قال اإلمام

 يجوز خلعه من غير حدث و تغير أمر(. قال: )و هذا مجمع عليه(.

و الغلبة. فإنه يكون إماما فقد سئل سهل بن عبد اهلل التستري: ما  مامة و أخذها بالقهرله أهلية اإلفإن تغلب من 

إليه ما يطالبك من حقه، و ال تنكر فعاله و ال  ي: تجيبه و تؤديجب علينا لمن غلب على بالدنا و هو إمام؟ قال

 تفر منه، و إذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه.

 لى عقد اإلمامة بين مثبت و ناف. و اختلف المثبتون في عدد الشهود.و اختلف في الشهادة ع

 و يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة، و أال يستقم أمر األمة. 

 و اإلمام إذا نصب، ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور:

ع إال بالكفر أو بترك إقامة الصالة أو أنه تنفسخ إمامته و يخلع بالفسق الظاهر المعلوم. و قال آخرون: ال ينخل

 الترك إلى دعائها أو شئ من الشريعة.

. فهل له أن يعزل إلمامة فأما إذا لم يجد نقصاو يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في ا

إمامته و منهم نفسه و يعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه: فمنهم من قال ليس له أن يفعل ذلك و إن فعل لم تنخلع 

من قال: له أن يفعل ذلك. و إذا انعقدت اإلمامة باتفاق أهل الحل و العقد أو بواحد على ما تقدم وجب على 

 الناس كافة مبايعته على السمع و الطاعة و إقامة كتاب اهلل و سنة رسوله صلى اهلل عليه و سلم.



قهر، لئال تفترق كلمة المسلمين و إذا بويع و من تأبى عن البيعة لعذر عذر. و من تأبى لغير عذر جبر و 

. أي عزله قتل له و يختلف في قتله هل هو محسوس أو معنلخليفتين، فالخليفة هو األول و يقتل اآلخر. و ا

و األول و هو قتله المحسوس هو الحق لقول رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ]إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا : موت

 إن تباعدت األقطار و تباينت كاألندلس و خراسان جاز ذلك.اآلخر منهما[ لكن 

و الخارجي مظهر  و لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان اإلمام فاسقا،

للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة 

خلع األول. و ذلك أن كل من طلب مثل هذا األمر أظهر من نفسه الصالح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته  على

 من خالف ما أظهر.

ين أو ثالثة في عصر واحد و بلد واحد. فال يجوز إجماعا، لما ذكرنا. قال اإلمام أبو المعالي: فإما إقامة إمام

زل رفي العالم( ثم قالوا: لو اتفق عقد اإلمامة لشخصين ن)ذهب أصحابنا إلى منع عقد اإلمامة لشخصين في ط

مراءة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد اآلخر. قال: )و الذي عندي اويج و لبين ز ذلك منزلة ت

 –لنواحي األطراف و ا –األطراف  –فيه: أن عقد اإلمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط و المخاليف 

حتمال في بين اإلمامين شسوع النوى فلالعد المدى، و تخلل بجماع عليه. فأما إذا و قد حصل اإلغير جائزة. 

 ذلك مجال و هو خارج عن القواطع.

و ذهب الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل. و إذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد 

نبيين في عصر واحد، و لم يؤد ذلك إلى إبطال  هو ألنه لما جاز بعث بط بما يليه.ضأأقوم بما في يديه، و  منهما

 النبوة كانت اإلمامة أولى، و ال يؤدي ذلك إلى إبطال اإلمامة.

 و أما شرائط اإلمام فهي أحد عشر شرطا: 

 أن يكون من صميم قريش )و قد اختلف في هذا(. – 4



ستفتاء في مجتهدا ال يحتاج إلى غيره في اال نأن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمي – 1

 الحوادث )و هذا متفق عليه(.

حماية اإلسالم و ردع األمة و  الحرب و تدبير الجيوش و سد الثغور وأن يكون ذا خبرة و رأي حصيف بأمر  – 1

 نتقام من الظالم و األخذ للمظلوم.اال

 فزع من ضرب الرقاب و ال قطع األبشار.أن يكون ممن ال تلحقه رقة في إقامة الحدود، و ال  – 8

 أن يكون جريئا. – 6

 أن يكون مسلما. – 3

 أن يكون ذكرا. – 7

 أن يكون سليم األعضاء. – 4

 أن يكون بالغا. – 9

 أن يكون عاقال. – 42

 أن يكون عدال. – 44

 هذا موجز ما يكتبه العلماء في موضوع )اإلمامة( ذكرناه للفائدة.

 

*** 

 

أعز و أكرم. و صلى اهلل و سلم و بارك على محمد نبي الرحمة، و على آله و صحبه. و من تبعهم  و اهلل أعلم و

 بخير إلى يوم الدين.

 



 
 

 


