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  مقدمة 
 

هللا عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد صلى ا
  .بإحسان إىل يوم الدين

إلمام أهل السنة واجلماعة، العالّمة احملقق املتكلم " اإلبانة عن أصول الديانة" فكتاب :أما بعد
الشيخ أيب احلسن األشعري من أهمِّ وأقدم الكتب اليت تناولت دراسة العقيدة ومذاهب بعض 

 الطبيعي أن حيظى اهتماماً كبرياً من قبل الدارسني للعقيدة الفرق اإلسالمية، ومن هنا كان من
وطلبة العلم، وقد زادت أمهية الكتاب يف اآلونة األخرية لكثرة الفنت واملذاهب العقدية والفرق 
املبتدعة اليت ما فتأت تظهر من حني آلخر يف داخل حدود العامل اإلسالمي ويف خارجها حتت 

 ودعوات اإلحياء والتجديد تارة أخرى، فكان لزاماً على املشتغلني ستار الشعارات السلفية تارة،
يف هذا اجملال إرشاد طلبة العلم إىل املنهج الصحيح لدراسة مادة العقيدة عن طريق اختيار املصادر 
واملراجع اجليدة واملناسبة حسب املكان والزمان، وانطالقاً من هذه احلقيقة قمنا جبمع بعض طبعات 

جعتها ومقارنتها باألصول وكتب اإلمام كاللمع ومقاالت اإلسالميني، وكتب علماء الكتاب ومرا
  . حامد الغزايل وابن عساكر وغريهماألشاعرة كالباقالين وابن فورك وإمام احلرمني اجلويين وأيب

  
فكان عملنا يف الكتاب أننا قمنا أوالً اختيار النص الذي اعتقدنا أنه هو األصحُّ بعد مقارنة عدة 
نسخ أمهها القسم املنشور ضمن كتاب ابن عساكر، والنسخة اليت قامت الدكتورة فوقية حسني 

اليت " ضميمة اإلبانة"بتحقيقها، والنسخة اليت حققها بشري حممد عيون، والنسخة املطبوعة ضمن 
نشر يف قطر، وكذلك هناك جمموعة من النسخ نشرت يف السعودية أشهرها نسخة اجلامعة 

ومبا أنه مل تكن هناك خمطوطة للكتاب ميكن االعتماد عليها، جعلنا القسم املنشور يف اإلسالمية، 
كتاب ابن عساكر األصل، مث أمتمناه من النسخة اليت حققتها الدكتورة فوقية حسني وهي األصل 
الذي اعتمدت عليه مجيع النسخ املنشورة، مث وضعنا مقدمة للكتاب وخالصة لسرية املصنف رمحه 

  . اهللا
هذا ما يتعلق بالنواحي الفنية أما عملنا يف صلب الكتاب وهو القسم األهم فقد حاولنا توضيح 
املواضع الغامضة وتبني املسائل اخلالفية معتمدين على التعريفات اللغوية واالصطالحية اليت وضعها 

اكتفينا باإلشارة العلماء وتفسري اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة وأقاويل العلماء، وقد 
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اىل املؤلف أو الكتاب الذي اقتبسنا منه النص أحيانا وذلك لشهرة املصنف أو الكتاب، مثال ذلك 
ومل نشر إىل الكتاب وال إىل اجلزأ أو الصفحة، ألن " قال القرطيب: "أننا قلنا يف تفسري بعض اآليات

ملراجع اليت اعتمدنا عليها يف إضافة إىل ما سبق وضعنا قائمة ألهم ا. معروف" تفسري القرطيب"
، ويف اخلتام نسأل اهللا أن يتقبل منا هذا العمل املتواضع وينفع  يف آخر الكتابتعليقاتنا على الكتاب

  .به طالب العلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل
  

  حرسي حممد هيلوله/ الدكتور 
    ماليزيا –كواال ملبور 
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  نبذة عن سرية املصنف رمحه اهللا
وامسه علي بن إمساعيل بن إسحاق بن  م أهل السنة واجلماعة أبو احلسن األشعري،هو إما

 ٢٦٠(يب موسى األشعري، ولد أسامل بن إمساعيل بن عبد اهللا بن موسى بن أيب بردة بن 
  ).هـ٣٢٤(وتويف سنة )  من اهلجرة

  

ليها ذكر بيان أن طريقة الشيخ هي اليت ع: تهترمج يف وقال الّتاج السبكي يف طبقاته
املعتربون من علماء االسالم واملتميزون من املذاهب األربعة يف معرفة احلالل واحلرام 
  .والقائمون بنصرة دين سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم

قدمنا يف تضاعيف الكالم ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السالم 
يث ذكروا أن املالكية والشافغية واحلنفية وفضالء ومن سبقه إىل مثلها، وتاله على قوهلا ح

احلنابلة أشعريون هذه عبارة ابن عبد السالم شيخ الشافعية، وابن احلاجب شيخ املالكية، 
هل من : واحلصريي شيخ احلنفية، ومن كالم ابن عساكر حافظ هذه األمة الثقة الثبت

ي ومنتسب له وراض حبميد سعيه يف الفقهاء احلنفية واملالكية والشافعية إال موافق لألشعر
دين اهللا، مثٍن بكثرة العلم عليه غري شرذمة قليلة تضمر التشبيه، وتعادي كل موحد يعتقد 
  .الترتيه، أو تضاهي قول املعتزلة يف ذمه، وتباهي بإظهار جهلها بقدر سعة علمه

علي بن اتفق أصحاب احلديث أن أبا احلسن : "أبو القاسم القشريي رمحه اهللاوقال  
إمساعيل األشعري كان إماما من أئمة أصحاب احلديث، ومذهبه مذهب أصحاب 
احلديث، تكلم يف أصول الدين على طريقة أهل السنة ورد على املخالفني من أهل الزيغ 
والبـدع وكان على املعتزلة واملبتدعني من أهل القبلة واخلارجني عن امللة سيفا مسلوأل، 

  ". لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء يف مجيع أهل السنةومن طعن فيه أو قدح أو 
  

  : منها رمحه اهللا فكثريةهأما مؤلفات
  .  إيضاح الربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان- ا
  .  تفسري القرءان، وهوكتاب حافل جامع-٢
  . الرد على ابن الراوندي يف الصفات والقرءان-٣
  . ارجني عن امللّة الفصول يف الرد على امللحدين واخل-٤
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  . القامع لكتاب اخلالدي يف االرادة-٥
  .  كتاب االجتهاد يف األحكام-٦
  .  كتاب األخبار وتصحيحها-٧
  .تاب اإلدراك يف فنون من لطيف الكالم- ٨
  . كتاب اإلمامة-٩
  . التبيني عن أصول الدين- ١٠
  . الشرح والتفصيل يف الرد على أهل اإلفك والتضليل- ١١
  . الرؤية العمد يف- ١٢
  . كتاب املوجز- ١٣
  . كتاب خلق األعمال- ١٤
  . كتاب الصفات، وهو كبري تكلم فيه على أصناف املعتزلة واجلهمية- ١٥
  . كتاب الرد على اجملسمة - ١٦
  .  اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع- ١٧
  .النقض على اجلبائي- ١٨
  . النقض على البلخي- ١٩
  . مجل مقاالت امللحدين- ٢٠
تاب يف الصفات وهو أكرب كتبه نقض فيه ءاراء املعتزلة وفند أقواهلم وأبان زيغهم  ك- ٢١

  .وفسادهم
  .أدب اجلدل- ٢٢
  . الفنون يف الرد على امللحدين- ٢٣
  . النوادر يف دقائق الكالم- ٢٤
  . جواز رؤية اهللا تعاىل باألبصار- ٢٥
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  مقدمة املصنف رمحه اهللا
  

 ونعم الوكيل، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه بسم اهللا الرَّمحن الرَّحيم وهو حسيب
ِ املَاجِد املُتفرِّد بالتَّوحيد واملُْنفَِرد بالَتْمجيِد، الَِّذي ال َتبلُغُه ٣ الَعزيز٢ اَألحد١احلمد هللا الواحد. وسلم

، جلَّ عن اتِّخاِذ ِصفاُت الَعبيِد، ليس له مثلٌ وال نديٌد، وهو املبدُئ املعيُد، الفعَّالُ ِلما ُيريُد
ليست له صورةٌ ُتقالُ، وال حدٌّ . الصَّواحِب واَألوالِد، وتقدََّس عن ُمالبسِة اَألجناِس واَألْرجاِس

، استوىف األشياَء علُمه، ونفذت ١، وال يزال عاملا خبريا٤ًُيضرُب له مثالٌ، مل يزلْ بصفاِتِه أوَّالً قدمياً
                                                 

: لاق يف صفاته وال يف أفعاله، أما يف حق املخلوق فقد يواليك له يف ذاته  شر يف حق اهللا تعاىل فسر بأنه الذي ال:دحلواا  ١
  . الذي اختص به بني أهل عصره مرألفالن واحد عصره بني نظرائه، وقد يقال مبعىن أنه ليس له نظري يف ا

شيء الذي ليس باثنني وال أكثر منهما وفائدة هذه اللفظة يف اهللا عز امسه إمنا هي وضع الكلمة يف اللغة إمنا هو لل: قال الزجاج
تفرده بصفاته اليت ال يشركه فيها أحد واهللا تعاىل هو الواحد يف احلقيقة ومن سواه من اخللق آحاد تركبت وأما الكالم يف هل 

 إذ الغرض ها هنا ذكر وضع الكلمة وفائدة مقتضاها يف هو سبحانه واحد من طريق العدد أم ال فليس مما له تعلق مبا حنن فيه
  .اإلطالق

 يف اجلوهر ملاملتكلمون العاحصر  معناه الذي ال ينقسم ألنه ليس جسما وال جوهرا يتركب منه اجلسم، وقد :اَألحد  ٢
 تقلب الواو املفتوحة مهزة قال أهل العربية أصله وحد مث قلبت الواو مهزة وهذا يف الكالم عزيز جدا أن: قال الزجاج. والعرض

ومل نعرف له نظريا إال أحرفا يسرية منها أناة وأحرف نظريهتا ويقال هذا واحد و وحد كما قدمناه من سامل وسلم وحاكم 
وحكم وقال النابغة  على مستأنس وحد وقال بعض أصحاب املعاين الفرق بني الواحد واألحد أن الواحد يفيد وحدة الذات 

  أراد املنفرد بوحدانيته يف ذاته وصفاته تعاىل ﴾قل هو اهللا أحد﴿ده بالذات واملعاين  وعلى هذا جاء يف الترتيل فقط واألحد يفي
  ).تفسري أمساء اهللا تعاىل التسعة والتسعني (.اهللا علوا كبريا

لبين عليه،  وقال اهللا تعاىل  يف الكالم الغلبة والشدة ويقال عزين فالن على األمر إذا غ)ع ز ز(أصل :  قال الزجاج:الَعزيز  ٣
ويقال عزه يعزه  .   أراد غلبين﴾عزين يف اخلطابأو﴿ أراد واهللا أعلم قوينا أمره وشددناه وقال تعاىل ﴾فعززنا بثالث﴿ذكره  

  . واهللا تعاىل هو الغالب كل شيء فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز
دمية بقدم الذات، ق الهزيل، فاهللا تبارك وتعاىل أزيل موجود يف األزل بصفات عند املتكلمني ما ال أول لوجوده وهو األ:القدمي  ٤

يوجب عقال حدوث الذات، فمن دثة ألنه يستحيل على الذات القدمي االتصاف بصفة حادثة، ألن اتصاف الذات بصفة حا
امل ال كالعاِملني، وهكذا سائر صفاته املريدين، عك ه تعاىل حي ال كاألحياء، قادر ال كالقادرين، مريد الإن: هنا قال أهل احلق

ال تشبه صفات خلقه، فيفهم من هذا أن اهللا تبارك وتعاىل مل يزدد بكون اخللق أي وجودهم شيئاً من الكمال، بل كماله أزيل 
  ).تفسري أمساء اهللا تعاىل التسعة والتسعني. (ال يزداد وال ينقص
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األموِر، ومل تغيِّره سوالُف صروِف الدهوِر، ومل َيلحقُْه يف خلِق فيها إرادُته، فلم تعزْب عنه خفياُت 
  .شىٍء مما خلَق كاللٌ وال تعٌب، وال مسَُّه لغوٌب وال نصٌب

                                                                                                                                                         
 موضوع التقدم والسبق ومعىن وصفنا اهللا تعاىل بأنه أول هو متقدم للحوادث هواألول : والقدمي يأيت مبعىن األول، قال الزجاج

بأوقات ال هناية هلا فاألشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها وكان رسول اهللا يقول يف دعائه أنت األول فليس قبلك شيء 
  ).تفسري أمساء اهللا تعاىل التسعة والتسعني (.وأنت اآلخر فليس بعدك شيء

 التقدم على أربعة أوجه كما :"املفردات يف غريب القرآن"يف كتابه ) هـ٥٠٢تـ (و القاسم احلسني بن حممد االصفهاينبأ قال
ذكرنا يف قبل، ويقال حديث وقدمي، وذلك إما باعتبار الزمانني، وإما بالشرف، حنو فالن متقدم على فالن أي أشرف منه، 

لك الواحد متقدم على العدد، مبعىن أنه لو توهم ارتفاعه الرتفعت األعداد، وإما ملا ال يصح وجود غريه إال بوجوده، كقو
ومل يرد يف شيء من القرآن " يا قدمي اإلحسان"والقدم وجود فيما مضى والبقاء وجود فيما يستقبل، وقد ورد يف وصف اهللا 

أكثر ما يستعمل القدمي باعتبار الزمان حنو  واملتكلمون يستعملونه ويصفونه به، و،واآلثار الصحيحة القدمي يف وصف اهللا تعاىل
أأشفقتم أن تقدموا "أي سابقةَ فضيلٍة وهو اسم مصدر، وقدمت كذا، قال " قَدَم صدٍق عند رهبم"وقوله " كالعرجون القدمي"

قوَمه يوم يقُدُم : "أقدمه إذا تقََدمته، قال، و، وقدمت فالناً"لبئس ما قدمت هلم أنفسهم: "، وقال"بني يدي جنواكم صدقات
وقيل معناه ال تتقدموه وحتقيقه ال تسبقوه بالقول " ال تقدموا بني يدى اهللا ورسوله"، وقوله "مبا قدمت أيديهم"و " القيامة

ال يستأخرون :"، وقوله"ال يسبقونه بالقول:"واحلكم بل افعلوا ما يرمسه لكم كما يفعله العباد املكرمون وهم املالئكة حيث قال
أي ما فعلوه، قيل وقدَّمُت إليه بكذا " ونكتب ما قدموا وآثارهم"وقوله .  وال تقُدماًأي ال يريدون تأُخراً" مونساعة وال يستقد

وقد "إذا أمرته قبل وقت احلاجة إىل فعله وقبل أن ُيدِهمه األمر والناس، وقدمت به أعلمته قبل وقت احلاجة إىل أن يعمله ومنه 
ء خلف، وتصغريه قدمية، ورِكب فالن َمقاِدَميه إذا مر على وجهه، وقادمة الرَّحِل وقادمة وقدَّام بإزا" قدمت إليكم بالوعيد

  ."األطباء وقادمة اجلناح ومقدمة اجليش والقدوم كل ذلك يعترب فيه معىن التقدم
 :  قالوا،الصفات وفعيل وفاعل يشتركان يف كثري من ،العليم مبعىن واحد والعامل: قال الزجاج.  أي ال يزال متصفاً بالعلم١

 وحكي عن قطرب أن قولنا عليم يف اسم اهللا تعاىل يفيد العلم بالغيوب ففي إعادة اللفظني ،ضريب وضارب وعريف وعارف
  .اآلن معىن حسن
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فذَّل لعظمِته املتكربونَ،  ، وقهَّرها جبربوتِه، وذلَّلها بعزَّتِه،٢، ودبَّرها مبشيئِته١َخلَق األشياَء بقدرِته
ملتعظُِّمونَ، وانقطََع دونَ الرُّسوِخ يف علِمِه املُْمتُرونَ، وذلَّْت له الِرقاُب، واستكانَ لعزِّ ربوبيَّته ا

وَحاَرْت يف ملكوِته ِفطَُن ذَِوي األلباِب، وقامْت بكلمِته السمواُت السبُع، واستقرَّْت األرُض املهاُد، 
 السَّماِء السَّحاُب، وقَاًمْت على وثَبَتْت اجلبالُ الرواسُي، وجَرْت الرِّياُح اللَّواِقُح، َوساَر يف جوِّ

ُحدوِدها الِبحاُر، وهو اُهللا الواحُد القهَّاُر، فنحمدُه كما محَد نفَسه، وكما هو أهلُُه ومسَتحقُّه، 
                                                 

، ٤:﴿خلق اإلنسان﴾ النمل: ، وقال١١٧: ﴿بديع السموات واألرض﴾ البقرة:  إجياد شيء من شيء، قال اهللا تعاىل:اخللق  ١
وقال . بدع اإلنسان: ﴿خلق اإلنسان﴾ ومل يقل: ﴿بديع السموات واألرض﴾ وقال: م من اخللق، ولذا قالواإلبداع أع

 وألنت تفري ما خلقت : أصل اخللق يف الكالم التقدير يقال خلقت الشيء خلقا إذا قدرته وقال زهري ميدح رجال: الزجاج
   .وبعض القوم خيلق مث ال يفري

وقال .   أي تتم على عزمك فيه ومتضيه ولست ممن يشرع يف األمر مث يبدو له فيتركهيقول أنت إذا قدرت أمرك قطعته
وقال اهللا تعاىل .  وإمنا احتججنا بكالمه ألنه كان بقية الفصاحة إين ال أخلق إال فريت متدح هبذا املعىن الذي ذكرناه: احلجاج
فاخللق يف اسم . لق يراد أنه قدر تقدير الصدق وهو كذبأي تقدرونه وهتيئونه  ومنه قوهلم حديث خمت) وختلقون إفكا( ذكره 

التعريفات ( .اهللا تعاىل هو ابتداء تقدير النشء فاهللا تعاىل خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها فتبارك اهللا أحسن اخلالقني
  ).للجرجاين

 .ٍةَنؤ ِبال ُمِزٌقاَر .ٍةاَجال َح ِبالٌقَخ ":فمراده أن اهللا خلق كل شيء بقدرته ومشيئته، قال الطحاوي املعاصر لإلمام األشعري
َيْجِرْي ِبَمِشْيئَِة اِهللا َتَعالَى َوِعلِْمِه َوقََضاِئِه ْيٍء َش لُّكُ َو: "وقال يف مكان آخر من متنه" قٍَةَشَم ِبال ثٌِعاَب، ٍةفَاَخال َمِمْيٌت ِبُم

 ْمُه َولَُعفَْيمَّا َع لُأَْسُي ال، ﴿داًَبٍم أَاِل ظَغَُري َوُه َوَشاُءَي اَم لَُعفَْي .َهالَّلَ كُغَلََب قََضاُؤُه اِحلَياِت كُلََّها، َوئَْيِشاملَ ُتٌهئَْيِش َمْتَبلَغَ .َوقََدِرِه
  ".﴾نَْوُيْسأَلُ
 املمكن هبا خيصُص لذاِتِه ثابتةٌ أي اهللا بذاِت قائمةٌ قدميةٌ صفةٌوهي  اإلرادةُواملشيئة :  قال العالمة عبد اهللا اهلرري:املشيئة  ٢

 يف كانَ إذ لوجوِدها تعاىل اهللا بتخصيِص الوجوِد يف دخلت مث معدومةً كانت العقليةَ املمكناِت ألنَّ صفة، دونَ بصفٍة العقليَّ
 من فيعلم  .شىٌء العقليِة املمكناِت من وِجَد لَما تعاىل اهللا ختصيُص فلوال تعاىل، اهللا بتخصيِص فوجودها توجَد أال جائًزا العقِل
 غِريها، دونَ عليها هو اليت وبالصفِة العدِم يف يبقى أن بدل بوجوِدِه الوجوِد يف دخلَ شىٍء كل خصص تعاىل اهللا أن ذلَك

 على اإلنسانُ يكونَ أن جائًزا العقِل يف كان ألنه تعاىل اهللا بتخصيِص حاصلٌ قائٌم هو الذي وشكِلِه بصورِتِه اإلنساِن فتخصُص
 شاء لو ألنه تعاىل اهللا من فهو فيِه وِجَد الذي الوقِت يف بوجوِدِه اإلنساِن ختصُص مث الشكِل، هذا ِريغ وعلى الصفِة هذه غري
 هذا على نفَسُه أوَجَد ما أنه يعلُم منَّا الواحُد فالفرُد العامل، ءاخر جعلَُه بل العامل أول جيعله مل لكنُه العامل أولَ اإلنسانَ جلعلَ
 األزيلُّ املوجوُد وهو خمصٍص بتخصيص ذلك يكونَ أن فوجَب فيِه ُوِجَد الذي الزمِن هذا يف ُهنفَس أوجَد هو وال الشكِل
 وتعاىل تبارك أنه أي﴾ ُيِريُد ملا فَعَّالٌ﴿: تعاىل قولُه ذلك من فكثٌري هللا اإلرادِة وجوِب على النقليُّ الربهانُ وأما  .اهللا املسمى
  .يِةاألزل بإرادتِه املكوناِت ويفعلُ ُيوجُد
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وكما محد احلامدون من مجيع خلِقِه، ونستعينه إستعانةً َمن فوَّض األمَر إليِه، وأقرَّ أنه ال َمنَجى وال 
  .غفُره استغفاَر مقرٍّ بذنِبه، معترٍف خبطيئِتِهَملجأَ إال إليه، ونست

، وأنَّه العاِلم مبا ١ونشهُد أن ال إلَه إال اُهللا وحده ال شريك له، إقرارا بوحدانيته وإخالصاً لربوبيته
تظنُّ الضمائُر وتنطوي عليه السرائُر، وما ُتخفيه النفوُس، وما ُتجنُّ البحاُر، وما ُتواِريه األسراُر 

، ال توارى عنه كلمةٌ وال ٨: ﴾ الرعدِفْيُض اَألْرَحاُْم َوَماْ َتْزَداُْد َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمقَْداٍْرَوَماْ َت﴿
َوَماْ َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة ِإالَ َيْعلَُمَهاْ َوالَ َحبٍَّة ِفْي ظُلَُماِْت اَألْرِض َوالَ َرطٍْب َوالَ تغيُب عنه غائبةٌ ﴿
.  ، ويعلُم ما يعملُ العاملون، وما ينقلُب إليه املنقلبون٥٩:﴾ األنعامَتاٍْب ٌمِبْيٍنَياِْبٍس ِإالَ ِفْي ِك

  .باهلدى ونسأله التوفيق جملانبة الرِّدى ونستهديه
                                                 

الربوبية واأللوهية مبعىن واحد، وزعمت الوهابية أن الرب غري اإلله وأن اإلله غري الرب، فوقعوا يف الشرك احملض، : الربوبية  ١
 فذكر هنا ،١"لكنا هو اهللا ريب":  يعين أن الرب هو اهللا، وقال أيضا،١"إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا"ويكذهبم قوله تعاىل 

وهم  ":أيضاً، وقال ١"يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار": جلّ شأنهقال و اهللا هو الرب،أيضا أن 
فقد صرحت هذه ، ١"تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب العاملني": وقال أيضا، ١"يكفرون بالرمحن قل هو ريب

 الرمحن هو الرب وهكذا، فتبني أن ما تعلقت به الوهابية من أن كفار قريش األيات أن اهللا هو الرب وأن الرب هو اهللا، وأن
ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن : "كانوا يؤمنون بالرب ويشركون باهللا َوْهٌم، وما احتجوا به كقوله تعاىل

غريه من املفسرين املرادون من اآلية أهل الكتاب  ليس إال أحد التأويالت هلذه اآلية ومثيالهتا يف القرآن، وقد قال قتادة و،١"اهللا
من اليهود والنصارى واملنافقني كما ذكره القرطيب يف تفسريه، فال جيوز معارضة اآليات الصرحية اليت ذكرناها آنفا بتأويالت 

  .وتفسريات حتتمل أكثر من وجه
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، وأميُنه وصفيُّه، أرسلَه إىل َخلِقه بالنوِر الساطِع، ١ عبُده ورسولُه ونبيُّهونشهُد أنَّ حممداً 
 الظَّاِهرة، والرباِهني واآلياِت الَباهرِة، واألعاِجيب القَاِهرة، فبلَّغَ رسالَة والسِّراج الالَّمع، واحلُجج

                                                 
 ا وهو قبل مبعث النيب ال جيب قبوله بدون معجزة،ن جوازهامزّدعى واحد الرسالة يف إذا ا قال العالمة اهلرري :النبوة  ١
لمبالغة ال للتأنيث كالعالّمة  لزةعجيف امل" الّتاء"ما يظهر عجز اخللق عن معارضته، و رادعجزة يف اللغة مشتقة من العجز، واملوامل

عي النبوة مع عجز من  صدق مدراهادة يف دار التكليف إلظعأمر إهلي خارق لل: االصطالح يف ةزجععريف املوت. والنسابة
 قهصدالدنيا ليخرج اخلارق للعادة يف العقىب، وبإظهار  وهي وإمنا قيد بدار التكليف، مر اإلهليك األينازعه عن معارضته مبثل ذل

 نوكهللا احلجر بتكذيبه ال يادليل صحة نبويت شهادة هذا احلجر يل بذلك فأنطق : ن الناقض لو ظهر إلظهار كذبه بأن قالأل
 أمارات احلدث فيه، رظهوليد مدعي األلوهية جائز ى  للعادة علناقضبل يكون دليل كذبه يف دعواه النبوة، إذ ظهور المعجزة 

وكذا على يد الويلّ جائز عندنا كرامة له، وهو ال يدعي النبوة ولو إدعاها لكفر، وبالعجز عن املعارضة باملثل ما ميكن 
  . اقضتنيملتن ُمكَذِّبه فيتعارضان فيسقطان أي كالبيِّنتني اعلى صدق لّه إذ لو عارضه مبثله لدتمعارض
يهم وترك ما فيه صالحهم لضاللة فتنبئ إضالالً للخلق، وجيوز منه تعاىل خلق امل ايدمل ال جيوز إظهار املعجزة على : فإن قيل

ري جائز  غيطاق، وإنه ال فاً مبا الكاذب لكان تكليف اخللق بتصديق األنبياء تكليدي ألنا نقول لو ظهرت على: عندكم؟ قلنا
   .مجاعإل واصوغري ثابت بالن

 تعاىل ذلك كان منه هللا لعفعل كذا فإن ِصدَق دعواَي أن اهللا تعاىل أرسلين لف: الوقة لة املعجزة أنه ملا إّدعى الرسالووجه دال
تعاىل م ل من احلكيستحيلقول، فيصدقَت، إذ التصديق بالفعل كالتصديق با:  دعواه الرسالة كقوله عقب دعواهيفتصديقا 

النبوة وهو معلوم بالتواتر، وظهرت ه اّدعى  املطلب رسول اهللا ألندبع نب د بن عبد اهللام حمنايمث إن نب. تصديق الكاذبني
ه، املعجزات على يديه كانشقاق القمر ليلة البدر، واجنذاب الشجر إليه مراراً، وتسليم احلجر عليه، ونبع املاء من بني أصابع

من الناس  اهللا حىت سكن، وسقيه الكثري يبن هما خيطب، فالتزدمعنه اجلذع إليه حني انتقل إىل املنرب وكان يستند إلي ننيحو
وأبني الدالالت، إذ هو ءاية ت أعجب اآليا من حىت كفاهم، ومن معجزاته القرآن وهو أظهرها وأقواها وهو ءاالقليل من امل

ات فإهنا ختتص بزمان أو جزعاملشر يف األطراف، مبثوث يف اآلفاق، خبالف غريه من ت من،يامةحسية عقلية باقية إىل يوم الق
د يدانيه واح أو األنام وقرعهم باإلفحام، فلم يتصّد لإلتيان مبا يوازيه عيجوه النظم، وحتدى به مجومكان، باين نظمه العجيب 

عراء البلغاء مع أهنم أكثر من حصى البطحاء ش الل فحومن مصاقع اخلطباء، ومل ينهض مبقدار أقصر سورة منه ناهض من
ثر خليقة اهللا تعاىل حقدا م أكتصديق نبيه، وال يظنُّ هبم وه تعاىل لجزهم على أنه كان معجزة من اهللا، فدلّ ع١ورمال الدهناء

 :ة واملتاعب الصعبةدشديلّق اوعصبية أهنم امتنعوا عن املعارضة مع القدرة، وقد خاطروا مبهجهم وبذلوا أمواهلم وحتملوا املشا
دى  يف املهالك، وتقحم غمرات املعارك إلطفاء نوره، وقد حتضومحل الرماح اخلواطر واخل ور،ات العساكر، وجتريد البوّرج نم
ر السيف ءاخراً فلم يعارضوه إال بالسيف وحده، ولو عارضوه يف أقصر سورة منه لظهرت نصرهتم وكُفُوا مؤنة ظهه أوالً وأب

، وقيل يف ة بالغتهمال فصاحته وهنايكل  القرآنزمث إعجا. اراًثأهنم امتنعوا عن ذلك عجزاً واضطراراً ال اختياراً وإي بانفم، قتاهل
فيما يبلغه عن اهللا تعاىل وجب التصديق بكل ما أخرب من أمور  وعصمته ول رس صدق التوملا ثب .ذلك عبارات أخرى

لة، ويرد تأويله إىل مجه  بن يؤمنأ ب فإن مل يعلم تفصيله وج،له وجب اعتقادهيتفص علمالغيب مجلة وتفصيالً، فإن كان مما ي
  .  وجلّ باالطالع على ذلكّزهللا عتصه ا اخناهللا تعاىل ورسوله مل
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ربِّه، ونصح ألمَّته، وجاهد يف اهللا حقَّ جهاده، حىت متت كلمة اهللا عزَّ وجلَّ، وظهر أمُره، وانقاد 
 عليه من قائٍد إىل هدى الناُس إىل احلقِّ خاضعني حىت أتاه اليقُني، ال َواِنياً وال ُمقصِّراً، فصلوات اهللا

مبٍني، وعلى أهل بيته الطيِّبني، وعلى أصحابه املُْنتَخبني، وعلى أزواجه أمهات املؤمنني، عرَّفنا اهللا به 
، ١الشرائَع واألحكاَم، واحلاللَ واحلراَم، وبيَّن لنا به شريعةَ اإلسالِم، حىت اجنَلْت عنَّا طَْخياُء الظلِم

  . هات، وانكشفت به عنَّا الَغَيابات، وظهرت لنا به البيِّناتواحنسرت عنَّا به الشُُّب
﴾ الَ َيأِْتْيِه الَباِْطلُ ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه َتْنِزْيلٌ ِمْن َحِكْيٍم َحِمْيٍد﴿: جاءنا بكتاٍب عزيٍز

و صراط اهللا  ُجِمع فيه علُم األولني واآلخرين، وأُكمل به الفرائض والدِّين، فه٤٢.٢:فصلت
  .املستقيم وحبله املتني، فمن متسك به جنا، ومن خالفه ضلَّ وغوى، ويف اجلهل تردى

َوَماْ أََتاْكُُم الرَُّسْولُ فَُخذُْوُه ﴿: ، فقال عزَّ وجل٣َّوحثَّنا اهللا يف كتابه على التمسك بسنة رسوله 
فَلَْيْحِذِر الَِّذْيَن ُيَخاِْلفُْونَ َعْن أَْمِرِه أَنْ ﴿: لَّوقال عزَّ وج. ٧:﴾ احلشرَوَماْ َنَهاْكُْم َعْنُه فَاْنَتُهْوا

  .٦٣:﴾ النورُتِصْيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصْيَبُهْم َعذَاٌْب أَِلْيٌم
                                                 

 .الظلمة الشديدة:  طخياء الظالم ١
وبطل .   كل شيء ما خال اهللا باطلأال: الباطل  يف كالم العرب خالف احلق ومعناه الزائل قال لبيد:  قال القرطيب:الباطل  ٢

ذهب دمه بطالً، أي هدراً، والباطل  الشيطان، : ويقال. الشيء يبطل بطالً وبطوالً وبطالناً ذهب ضياعاً وخسراً، وأبطله غريه
  . اميلواء بأدي ماجد بطل ال يقع اخلرق إال طرفه س هلم:  والبطل الشجاع، مسي بذلك ألنه يبطل شجاعة صاحبه، قال النابغة

 وجيوز أن يكون ، يف معىن فاعٍلاحلكيم من الرجال جيوز أن يكون فعيالً: قال الزجاج" َتْنِزْيلٌ ِمْن َحِكْيٍم َحِمْيٍد: " قوله:احلكيم
  فحكيٌم،  واألشبه أن حتمل كل واحد منهما على معىن غري معىن اآلخر ليكون أكثر فائدة، وحكيٌم واهللا حاكٌم،يف معىن مفعٍل

   ."صنع اهللا الذي أتقن كل شيء" : هلا كما قال تعاىل لألشياء متقٌن واهللا تعاىل حمكٌم،كٌممبعىن حم
 واهللا تعاىل هو احملمود بكل لسان وعلى كل حال كما يقال يف الدعاء احلمد هللا الذي ال ،هو فعيل يف معىن مفعول: واحلميد

  .حيمد على األحوال كلها سواه
: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم﴾ وقال تعاىل: قال اهللا تعاىل : ال القرطيبق) إخل..وحثنا اهللا: ( قوله ٣

﴿وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم﴾ : ﴿فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ وقال تعاىل 
﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما  هناكم عنه فانتهوا﴾ : وفرض طاعته يف غري آية من كتابه وقرهنا بطاعته عز وجل وقال تعاىل

ذكر ابن عبد الرب يف كتاب العلم له عن عبد الرمحن بن يزيد  أنه رأى حمرما عليه ثيابه فنهى احملرم فقال  ايتين بآية من كتاب 
  . اهللا ترتع ثيايب قال  فقرأ عليه ﴿وما أتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴾

ام بن حجري قال كان طاوس يصلي ركعتني بعد العصر فقال ابن عباس  اتركهما فقال  إمنا هني عنهما أن تتخذا سنة وعن هش
فقال ابن عباس  قد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة بعد العصر فال أدري أتعذب عليهما أم تؤجر ألن اهللا تعاىل 

  . هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم﴾﴿وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى ا: قال
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﴾ ْنُهْمَولَْو َردُّْوُه ِإلَى الرَُّسْوِل َوِإلَى أُوِلي اَألْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذْيَن َيْسَتْنِبطُْوَنُه ِم﴿: وقال تعاىل
َياْ أَيَُّهاْ الَِّذْيَن آَمُنْوا أَِطْيُعْوا اَهللا َوأَِطْيُعْوا الرَُّسْولَ َوأُوِلى اَألْمِر ِمْنكُْم ﴿: وقال تعاىل. ٨٣١:النساء

يقول إىل كتاب اهللا وسنة رسوله . ٥٩:﴾ النساءفَِإنْ َتَناَْزْعُتْم ِفْي َشْيٍء فَُرُدْوُه ِإلَى اِهللا َوالرَُّسْوِل
 :﴿قُلْ َماْ َيكُْونُ ﴿: وقال تعاىل. ٤-٣:﴾ النجمَوَماْ َيْنِطُق َعِن اهلََوى ِإنْ ُهَو ِإالَ َوْحٌي ُيْوَحى

ِإنََّماْ كَاْنَ قَْولُ ﴿: وقال. ١٥:﴾ يونسِلْي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمْن ِتلْقَاِْء َنفِْسْي ِإنْ أَتَِّبُع ِإالَ َماْ ُيْوَحى ِإلَيَّ
فأمرهم . ٥١:﴾ النور ُدُعْوا ِإلَى اِهللا َوَرُسْوِلِه ِلَيْحكَُم َبْيَنُهْم أَنْ َيقُْولُْوا َسِمْعَناْ َوأَطَْعَناْاملُْؤِمِنْيَن ِإذَاْ

﴾ َوأَِطْيُعْوا اَهللا َوأَِطْيُعْوا الرَُّسْولَ﴿: وقال. أن يسمعوا قوله، ويطيعوا أمره، وحيذروا خمالفته
، هم بطاعته، ودعاهم إىل التمسك بسنة نبيه ، كما أمرفأمرهم بطاعة رسوله . ٥٩:النساء

، واستحوذ عليهم الشيطان، سنن ٢كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثري ممن غلبت عليهم شقوته
                                                                                                                                                         

أال وإين قد أوتيت الكتاب ومثله معه "وروى أبو داود عن املقدام بن معد يكرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  
 من حرام وما وجدمت فيه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم هبذا القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه

  ".فحرموه
وروى مسلم عن أنس أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم سألوا أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عمله يف 
السر فقال بعضهم ال أتزوج النساء وقال بعضهم ال آكل اللحم وقال بعضهم ال أنام على باحلق فحمد اهللا وأثىن عليه فقال ما 

  .ذا وكذا لكين أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن   سنيت  فليس مينبال أقوام قالوا ك
 وخرجه البخاري عن أنس أيضا ولفظه قال جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يسألون عن عبادته 

نقدم وتأخر فقال أحدهم   قد غفر اهللا له من ذنبه مافلما أخربوا كأهنم تقالوها فقالوا وأين حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلم
أما أنا فإين أصلي الليل أبدا وقال آخر أما أنا فأصوم الدهر وال أفطر وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء وال أتزوج فجاء رسول 

ه لكين أصوم وأفطر وأصلي اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم ل
  .وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن   سنيت  فليس مين

الفتنة ما يتبني به حال اإلنسان من اخلري والشر، يقال فتنت : قال اجلرجاين يف التعريفات" أَنْ ُتِصْيَبُهْم ِفْتَنةٌ: " قوله:الفتنة
  .الفتان وهو احلجر الذي جيرب به الذهب والفضةالذهب بالنار إذا أحرقته هبا لتعلم أنه خالص أو مشوب ومنه 

. االستنباط استخراج املاء من العني من قوهلم نبط املاء إذا خرج من منبعه: قال اجلرجاين" لََعِلَمُه الَِّذْيَن َيْسَتْنِبطُْوَنُه ِمْنُهْم" قوله 
  .استخراج املعاين من النصوص بفرط الذهن و قوة القرحية: واصطالحاً

  
الطاعة موافقة األمر طوعاً وهي جتوز لغري اهللا عندنا وعند املعتزلة : ﴿أَِطْيُعْوا اَهللا َوأَِطْيُعْوا الرَُّسْولَ﴾ قال اجلرجاين: قوله: الطاعة

  .هي موافقة اإلرادة
  . لفصل القادم يعين املعتزلة الذين ردوا بعض األخبار اليت وردت فيها الشفاعة ويف رؤية اهللا، كما سيأيت ذكره يف بداية ا ٢
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 وراء ظهورهم، ومالوا إىل أسالف هلم قلدوهم دينهم، ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن نيب اهللا 
قَْد َضلُّْوا كروها وجحدوها، افتراء منهم على اهللا، ﴿نيب اهللا عليه الصالة والسالم، ودفعوها وأن

  .١٤٠:﴾ األنعامَوَماْ كَاُْنْوا ُمْهَتِدْيَن
  

 عباد اهللا بتقوى اهللا عزَّ وجلَّ، وأحذركم الدنيا فإهنا حلوة حضرة تغرُّ أهلها، وختدع ١أوصيكم
اْ كََماٍْء أَْنَزلَْناُْه ِمَن السََّماِْء فَاْخَتلَطَ ِبِه َواْضِرْب لَُهْم َمثَلَ احلََياِْة الدُّْنَي﴿: قال اهللا تعاىل. ساكنها

من كان فيها يف حربة أعقبته بعدها عربة، ومن أعطته من سرَّائها . ٤٥:﴾ الكهفَنَباُْت اَألْرِض
بطناً أعقبته من ضرائها ظهراً، غرَّارةٌ غروَر ما فيها، فانية فاٍن ما عليها، كما حكم عليها رهبا بقوله 

فاعملوا رمحكم اهللا للحياة الدائمة، وخللود األبد، فإنَّ . ٢٦:﴾ الرمحنكُلُّ َمْن َعلَْيَهاْ فَاٍْن﴿: تعاىل
الدُّنيا تنقضي على أهلها، وتبقى األعمال قالئَد يف رقاب أهلها، واعملوا إنَّكم ميتون، مث إنَّكم من 

ْوا ِبَماْ َعِملُْوا َوَيْجِزَي الَِّذْيَن أَْحَسُنْوا ِلَيْجِزَي الَِّذْيَن أََساُْءبعد موتكم إىل ربِّكم راجعون ﴿
  .فكونوا بطاعة ربكم عاملني وعما هناكم عنه منتهني. ٣١:﴾ النجمِبالُْحْسَنى

                                                                                                                                                         
الضمري يعود إىل الذات العلية كما يتضح من سياق الكالم السابق، وهو إشارة إىل أن اهللا " غلبت عليهم شقوته: "وقوله

أي نسبة الشقوة إىل العباد، وهو خمالف ملقتضى ) شقوهتم(سبحانه وتعاىل هو خالق أفعال العباد، وورد يف بعض النسخ 
  .املذهب
يعين أهنم قلدوا أسالفهم من اجملوس أو أهل الكتاب من اليهود "  أسالف هلم قلدوهم دينهم، ودانوا بديانتهمومالوا إىل: "وقوله

والنصارى، بل املشركني الذين كذبوا القرآن، وقالوا ﴿إن هذا إال قول البشر﴾ كما سيأيت يف الفصل القادم، وهذه مبالغة منه 
كفري املعتزلة على العموم، وقد تكون هذه العبارات مما دسَّ عليه بعض احلشوية عفى اهللا عنه، فال أحد من املسلمني يقول بت

  .واهللا أعلم
 وهذه هي النصيحة الواجبة للمسلمني، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أول من قام بالدعوة إىل اخلري ونصح األمة، وجاهد يف  ١

 اعتاد علماء املسلمني من قدمي الزمان باسداء النصيحة يف اهللا حق جهاده، والعلماء ورثة األنبياء ومحلة الدعوة، ولذلك
إن الدين : "جمالسهم ويف كتبهم خلاصة املسلمني وعامتهم، وروي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 املؤمنني أو قال أئمة نصيحة إن الدين نصيحة إن الدين نصيحة  قالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا تعاىل ولكتابه ورسله وأئمة
  ".املسلمني وعامتهم
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  الفصل األول
  ١يف قول أهل الزيغ والبدع

 
ىل تقليد  إ٣ وأهل القدر مالت هبم أهواؤهم٢فإنَّ كثرياً من الزائغني عن احلقِّ من املعتزلة: أمَّا بعُد

، وال ٤رؤساِئهم ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويالً مل يرتل به اهللا سلطاناً
                                                 

ويقسم .  يف اللغة ما أحدث على غري مثال سابق، ويف الشرع احملدث الذي مل ينص عليه القرآن وال جاء يف السنة:البدعة  ١
القرآن بدعة ضاللة أو السنة السيئة وهي ما خالف القرآن والسنة، وبدعة هدى أو السنة احلسنة وهي ما وافق : إىل قسمني

رواه البخاري، ودليل " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"والسنة، ودليل النوع األول قوله صلى اهللا عليه وسلم 
من سنَّ يف اإلسالم سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا "النوع الثاين ما رواه مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".  إخل..بعده
مذهبهم على ويقوم  ،يلا هو واصل بن عطاء الغزال وصديقه عمرو بن العبيد وكالمها من املوفرقة املعتزلة مؤسس :املعتزلة  ٢

الوعد والوعيد، واملرتلة بني املرتلتني، وإذا أمعنا النظر ومر باملعروف والنهي عن املنكر، األأصول مخسة هي التوحيد، والعدل، و
شخصيات أخرى أخذ عنهم ا ليهإها باستثناء األخري كانت معروفة قبل واصل ودعا يف هذه األصول اخلمسة وجدنا أن كل

  ".املرتلة بني املرتلتني" آخر هو أصال اليهإ وأضاف ، وهم معبد بن خالد اجلهين وغيالن الدمشقي وعمرو املقصوص،واصل
ين أهنم قلدوا ممن سبقهم من أهل امللل يع" مالت هبم أهواؤهم إىل تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم" قوله :التقليد  ٣

  .بال دليلقبول قول الغري والنحل واألهواء يف العقيدة، والتقليد معناه 
التقليد عبارة عن إتباع اإلنسان غريه فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غري نظر وتأمل يف الدليل كأن : قال اجلرجاين

  .قالدة يف عنقه وعبارة عن قبول قول الغري بال حجة وال دليلهذا املتبع جعل قول الغري أو فعله 
ومطالبة التقليد وسخر من املقلدين وأتباع اساطري األولني، ويف مقابل ذلك مدح التفكري والتبصر واالعتبار  وقد رفض القرآن 

:  ومثال ذلك ما جاء يف قوله تعإىلوخاصة يف جمال العقيدة، وسخر من الذين قلدوا آباءهم يف الدين،الدليل ومتابعة الربهان، 
وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم ال يعلمون شيئا وال ﴿

م ال يعقلون شيئا وال وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءه﴿: ﴾، وقال تعاىليهتدون
وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إىل ﴿: ﴾، وقال تعاىليهتدون

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء يف األرض وما حنن لكما ﴿: ﴾، وقال أيضاعذاب السعري
  .﴾مبؤمنني

التأويل يف األصل الترجيح، ويف الشرع صرف اللفظ عن معناه : قال اجلرجاين" فتأولوا القرآن على آرائهم: " قوله:التأويل  ٤
، ٩٥:  األنبياء﴾خيرج احلي من امليت﴿الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان احملتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة مثل قوله تعاىل 

والفرق . الطري من البيضة كان تفسريا وإن أراد به إخراج املؤمن من الكافر أو العامل من اجلاهل كان تأويالإن أراد به إخراج 
بني التأويل والبيان أن التأويل ما يذكر يف كالم ال يفهم منه معىن حمصل يف أول وهلة والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع 

  .خفاء بالنسبة إىل البعض
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وخالفوا روايات . أوضح به برهاناً، وال نقلوه عن رسول ربِّ العاملني، وال عن السلف املتقدمني
صار، وقد جاءت يف ذلك  يف رؤية اهللا عزَّ وجلَّ باإلبالصحابة رضي اهللا عنهم عن نيب اهللا 

  .الروايات من اجلهاِت املختلفاِت، وتواترت هبا اآلثاُر وتتابعت هبا األخباُر
.  يف ذلك عن السلف املتقدمني٢، وردُّوا الروايات١ للمذنبنيوأنكروا شفاعة رسول اهللا 

تابعون  على ذلك الصحابةُ وال٤ عذاب القرب، وأن الكفار يف قبورهم يعذبون، وقد أمجع٣وجحدوا
  . رضي اهللا عنهم أمجعني

  
                                                                                                                                                         

ع كما قال العالمة اهلرري يف شرح الطحاوية هو التأويل الذي يكون بال دليل عقلي قطعي وال دليل مسعي والتأويل املمنو
وا النظر بانتظار نعمة اهللا، ﴾ حيث أولَناِظَرةٌبَِّها ِإلَى َر . َمِئٍذ َناِْضَرةٌْوَي ُوًجْوٌه﴿: الرؤية وهي تاتأويل املعتزلة آلية إثبكبت اث

 تليل عقلي وال دليل مسعي وإمنا هو حتريف، وال يعين رّد تأويل أهل السنة التأويل التفصيلي آليافإن هذا ال يدعو إليه د
حيث  كمجاهد لقهر، وتأويل بعضهم بالعلو على العرشباه رشحاديثها املتشاهبات، كتأويلهم استواء اهللا على عأفات وصلا

ايل مج اإللعرش، ومراده العلوُّ املعنوي أي علّو القدرة والقهر، وال التأويلى ا﴾ بعال عل َعلَْى اَلَْعْرِشْىاْسَتَو﴿: اىله تعأّول قول
  .االستواء بال كيف، ويف حديث الرتول بال كيف: اءوستالكقول من قال يف ءاية ا

  . سيأيت الكالم عن الشفاعة يف الفصل الثاين والعشرين ١
نسان من اإليطلق على اجلماعة املتقدمني، وسلف فالسلف ": نيوردُّوا الروايات يف ذلك عن السلف املتقدم: " قوله:السلف  ٢

تقدمه باملوت من أبائه وذوي قرابته، وىف تاج العروس، أن السلف كل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك 
 ومثال سلفاًفجعلناهم ﴿ :يف السن والفضل، وقد وردت هذه الكلمة يف بعض اآليات يف القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل

املاضى أو ماسبق وتقدم على فمعناها ، ﴾وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال ما قد سلف﴿ :، وقوله تعاىل﴾لآلخرين
اسم لكل من ُيقلًّد "احلياة احلاضرة لالنسان، كما أُطلقت هذه الكلمة، على  كل عمل  صاحل  قدمته، والسلف يف الشرع 

  ."مذهبه يف الدين وُيتبع أثره
  : قال ابن منظور يف لسان العرب. أي أنكروه مع العلم" وجحدوا عذاب القرب: "قوله: اجلحد  ٣

. اجلحود اإلنكار مع العلم: اجلحد واجلحود نقيض اإلقرار كاإلنكار واملعرفة جحده جيحده جحدا وجحودا، قال اجلوهري
  .وقوعها مع توفر األدلة املنقولة لديهمفمراد املصنف أهنم أنكروا عذاب القرب ال عن جهل بل هم منكرون ل

  : قال املناوي يف التعاريف" وقد أمجع على ذلك الصحابة والتابعون رضي اهللا عنهم أمجعني: "وقوله: اإلمجاع  ٤
واإلمجاع   السكويت أن . اإلمجاع اتفاق جمتهدي األمة بعد وفاة نبيها يف عصر على أي شيء كان، وال يشترط عدد التواتر

واإلمجاع املركب االتفاق يف احلكم مع االختالف يف املأخذ . بعض اجملتهدين حكماً ويسكت الباقون عليه بعد العلم بهيقول 
والصحايب من لقي الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو صحبه، والتابعي من لقي . لكن يصري احلكم خمتلفاً فيه لفساد أحد املأخذين

  .ب الراويصحابياً أو صحب صحابياً كما يف تدري
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﴾ ِإنْ َهذَا ِإالَّ قَْولُ الَبَشِر﴿:  الذين قالوا٢ خبلق القرآن نظرياً لقول إخواهنم من املشركني١ودانوا
أحُدمها خيلُق : وأثبتوا أن العباد خيلقون الشرَّ، نظرياً لقول اجملوس الذين أثبتوا خالقَني. ٢٥:املدثر

  . شََّراخلَير، واألخُر خيلُق ال
  
  

وزعموا أنَّ اهللا تعاىل يشاُء ما .  أنَّ اهللا تعاىل خيلُق اخلَري، وأنَّ الشيطانَ خيلُق الشََّر٣وزعمت القدريَّة
ال يكونُ، ويكونُ ما ال يشاُء، خالفاً ملا أمجَع عليه املسلمون، من أنَّ ما شاَء اُهللا كانَ، وما مل يشأ 

                                                 
 كما يف مناهل –أي اعتقدوا واختذوه دينا، والقرآن يف اللغة مصدر مرادف للقراءة " ودانوا خبلق القرآن: " قوله:القرآن  ١

، مث نقل من هذا املعىن ١٨ - ١٧: ﴿إن علينا مجعه وقرءانه فإذا قرأنه فأتبع قرءانه﴾ القيامة:  ومنه قوله تعاىل- العرفان للزرقاين
وسيأيت الكالم يف مسألة خلق القرآن . ل امساً للكالم املعجز املرتل على النيب من باب إطالق املصدر على مفعولهاملصدري وجع

  .بالتفصيل إن شاء اهللا، وقد خصص املصنف فصال مستقال هلذه املسألة وذلك ألمهيتها وكثرة االختالف فيها
وعن ابن :  ﴿ِإنْ َهذَا ِإالَّ قَْولُ الَبَشِر﴾، قال الزرقاين يف مناهل العرفان:نظريا لقول إخواهنم من املشركني الذين قالوا: " وقوله ٢

عباس رضي اهللا عنهما أن الوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهللا فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال 
حممدا لتعرض ملا ِقَبله، قال الوليد لقد علمت قريش أين له يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال ليعطوكه فإنك أتيت 

من أكثرها ماال، قال فقل فيه قوال يبلغ قومك أنك منكر له وكاره، قال وماذا أقول فواهللا ما فيكم من رجل أعلم مين بالشعر 
الوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ال برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن واهللا ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، وواهللا إن له حل

ال يرضى عنك قومك حىت تقول : قال أبو جهل للوليد. ملنري أعاله مشرق أسفله، وإنه ليعلو وال يعلى، وإنه ليحطم ما حتته
﴿ذرين ومن خلقت وحيدا : هذا سحر يأثره عن غريه، ويف ذلك نزل قوله تعاىل: فيه، فقال الوليد دعين أفكر، فلما فكر قال

له ماال ممدودا وبنني شهودا ومهدت له متهيدا مث يطمع أن أزيد كال إنه كان آلياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وجعلت 
وقدر فقتل كيف قدر مث قتل كيف قدر مث نظر مث عبس وبسر مث أدبر واستكرب فقال إن هذا إال سحر يؤثر إن هذا إال قول 

  . ريالبشر﴾ رواه احلاكم وقال صحيح على شرط البخا
، ألن قول البشر "إن هذا إال قول البشر"كقول القائلني " القرآن خملوق"فمراد املصنف رمحه اهللا، أن قول املعتزلة يف القرآن وهو

خملوق، وإذا كان قول البشر خملوقاً، وقالت املعتزلة إن القرآن خملوق، فكأهنم قالوا إنه كقول البشر، فهو إلزام كما ترى وليس 
يكفر املعتزلة مبثل هذا، فتبني أنه ليس مراده أن املعتزلة ككفار قريش يف االعتقاد، ألن املعروف منه أنه ال يكفر مذهباً، وال 

  .املعتزلة، بل صرح أنه ال يكفر أحدا من أهل القبلة، كما هو مذكور يف تبني كذب املفترى
 القدرية قوم - قال يف لسان العرب ": يطان خيلق الشروزعمت القدرية أن اهللا تعاىل خيلق اخلري، وأن الش: "قوله: القدرية ٣

جيحدون القدر وهم قوم ينسبون إىل التكذيب مبا قدر اهللا من األشياء، وقال بعض متكلميهم  ال يلزمنا هذا اللقب، ألنا ننفي 
 ولذلك مسوا، وقول أهل القدر عن اهللا عزوجل، ومن أثبته فهو أوىل به، قال وهذا متويه منهم، ألهنم يثبتون القدر ألنفسهم،

إن علم اهللا سبق يف البشر، فعلم كفر من كفر منهم، كما علم إميان من آمن، فأثبت علمه السابق يف اخللق وكتبه، : السنة
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فأخرب تعاىل أنَّا ال . ٣٠:﴾ اإلنساناْ َتَشاُْؤنَ ِإالَّ أَنْ َيَشاَْء اُهللاَوَم﴿: مل يكْن، ورداً لقول اهللا تعاىل
  .نشاُء شيئاً إال وقد شاَء اُهللا أن نشاَءُه

  . ٢٥٣:﴾ البقرةَولَْو َشاَْء اُهللا َما اقَْتَتلُْوا﴿: ولقوله تعاىل
  . ١٣:ة﴾ السجدَولَْو ِشئَْناْ آلَتْيَناْ كُلَّ َنفٍْس ُهَداَهاْ﴿: ولقوله تعاىل
  .١٦:﴾ الربوجفَعَّاْلٌ ِلَماْ ُيِرْيُد﴿: ولقوله تعاىل

َوَماْ َيكُْونُ لََناْ أَنْ َنُعْوَد ِفْيَهاْ ِإالَّ أَنْ َيَشاَْء اُهللا َربَُّناْ ﴿:  أنه قالولقوله تعاىل خمربا عن نبيه شعيب 
  .٨٩:﴾ األعرافَوِسَع َربَُّناْ كُلَّ َشْىٍء ِعلْماً

  . ألهنم دانوا بديانة اجملوس وضاهوا أقاويلهم١"جموس هذه األمة "هللا وهلذا مساهم رسول ا
  

 ذلك، وأنَّه يكون من الشرور ما ال يشاء ٢وزعموا أن للخري والشرِّ خالقَِني، كما زعمت اجملوُس
 اهللا كما قالت اجملوس، وأنَّهم ميلكون الُضرَّ والنَّفع ألنفسهم من دون اهللا عزَّ وجلَّ رداً لقول اهللا
                                                                                                                                                         

وتقدير اخللق تيسريه كال منهم ملا علم أهنم صائرون إليه من السعادة :  قال أبو منصور.  وكل ميسر ملا خلق له وكتب عليه
  .ذلك أنه علم منهم قبل خلقه إياهم فكتب علمه األزيل السابق فيهم وقدره تقديراوالشقاء، و

: منه خرت يا رجل، فأنت خائر، وخار اهللا لك، وقوله تعاىل:  ضد الشر وبابه باع، تقول-  كما يف خمتار الصحاح :واخلري
 االختيار، وهو أيضاً القثاء وليس بعريب، ﴿إن ترك خريا﴾ أي ماالً، و اخليار بالكسر خالف األشرار، وهو أيضاً االسم من

﴿أولئك هلم اخلريات﴾ مجع خريةٌ وهي الفاضلة من : ورجلٌ خيٌِّر و َخٌري مثل هيِّن وهٌني، وكذا امرأة خرية وخٌري، قال اهللا تعاىل
فيه اهلاء ملا وصف به، فقيل فالن خريٌ ، أشبه الصفات، فأدخلوا : ﴿فيهن خريات حسان﴾ قال األخفش: كل شيء، وقال

فالنة خري الناس، وال تقل خرية، وال أخري، وال يثىنَّ وال جيمع، : للمؤنث، ومل يريدوا به أفعل، فإن أردت معىن التفضيل، قلت
  .ألنه يف معىن أفعل

اً و  شًرا و شرار-  بفتح الراء وكسرها لغتان- يقال شررت يا رجل :  يف اللغة ضد اخلري، قال الرازي يف خمتار الصحاح:والشر
 وفالن شرُّ الناس، وال يقال أشر الناس إال يف لغة رديئة، وقوم أشراٌر و أشراٌء كأشداءٌ، قال -  بفتح الشني يف الكل - شرارةً 
 -  بوزن سكيت - واحدها شريٌر كيتيم وأيتام، ورجل شرريٌر : واحد األشرار رجل شرٌّ كزند وأزناد، وقال األخفش: يونس

  . أي كثري الشر
  ٢٠٣، والبيهقي، السنن الكربى، اجلزأ العاشر، ص٢٨٦:اكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني، احلديث رقم رواه احل ١
  ":  جموس هذه األمةوهلذا مساهم رسول اهللا " سيأيت الكالم عن املشيئة واإلرادة مفصال، أما قوله  ٢

، وهو معرب، أصله منج كوش، وكان رجال صغري  اجملوس جيل معروف مجٌع واحدهم جموسي- قال يف لسان العرب :اجملوس
جموس، ونزل القرآن به والعرب رمبا تركت : األذنني، كان أول من دان بدين اجملوس ودعا الناس إليه، فعربته العرب فقالت
 الفطرة كل مولود يولد على: "ويف احلديث.. صرف جموس إذا شبه بقبيلة من القبائل، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث 
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، وإعراضاً ١٨٨:﴾ األعرافقُلْ الَ أَْمِلُك ِلَنفِْسْي َنفْعاً َوال ُضرا ِإال َماْ َشاَْء اُهللا﴿: تعاىل لنبيِّه 
  . عن القرآن وعما أمجع عليه أهل اإلسالم

  
 على أعماهلم دون ربِّهم، فأثبتوا ألنفسهم الِغىن عن اهللا عزَّ وجلَّ، ١وزعموا أهنم ينفردون بالقدرة

 لعنهم -ا أنفسهم بالقدرة على ما مل يصفوا اهللا عزَّ وجلَّ بالقدرة عليه، كما أثبت اجملوُس ووصفو
 للشيطان من القدرة على الشرِّ ما مل ُيثبتوا هللا عزَّ وجلَّ فكانوا جموَس هذه األمة، إذ دانوا - اهللا 

 رمحة اهللا، وآَيُسوُهم من بديانة اجملوس، ومتسكوا بأقاويلهم، ومالوا إىل أضاليلهم، وقنطوا الناس من
َوَيْغِفُر َماْ ُدْونَ ذَِلَك ﴿: َروِحه، وحكموا على الُعصاة بالنَّار واخللود فيها، خالفاً لقول اهللا تعاىل

  .٤٨:﴾ النساءِلَمْن َيَشاُْء
أنَّ اهللا : "وزعموا أنَّ من دخل النَّار ال خيرج منها، خالفاً ملا جاءت به الرواية عن رسول اهللا 

           ٢" وجلَّ خيرج من النَّار قوماً بعد أن امَتَحُشوا فيها وصاروا ِحَمماًعزَّ
﴾ َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُْو اجلَالَِل َواِإلكَْراِم﴿:  مع قوله عزَّ وجل٣َّودفعـوا أن يكون هللا وجٌه

  . ٢٧:الرَّمحن
                                                                                                                                                         

إمنا جعلهم جموسا ملضاهاة : قيل"  القدرية جموس هذه األمة"أي يعلمانه دين اجملوسية،  ويف احلديث " حىت يكون أبواه ميجسانه
مذهبهم مذهب اجملوس يف قوهلم باألصلني ومها النور والظلمة، يزعمون أن اخلري من فعل النور، وأن الشر من فعل الظلمة، 

اخلري إىل اهللا والشر إىل اإلنسان والشيطان، واهللا تعاىل خالقهما معا، ال يكون شيء منهما إال مبشيئته وكذا القدرية يضيفون 
وإمنا قالوا : قال.. تعاىل وتقدس فهما مضافان إليه خلقا وإجيادا وإىل الفاعلني هلما عمال واكتسابا،  وجموس اسم للقبيلة، 

  . ومتجسوا  صاروا جموسا،  وجمسوا أوالدهم  صريوهم كذلك، وجمسه غريهاجملوس على إرادة اجملوسيني، وقد متجس الرجل
واجملوسية دين يقوم على عبادة النار، وهو من أقدم ديانات الفرس، ويعتقد أتباعه أن هناك قوتني يف الوجود، ومها النور 

على حد " ا االمتزاج مبدأ واخلالص معادافجعلو"اخلالص نتيجة هلزمية الشر وانتصار اخلري، والظلمة، وأن اخلري والشر منهما، و
 رجعوا األصلني إىل أصل قدمي أزيل، وعرف املسلمون هذا الدين وحاولوا أن يوفقوا بينه وبني اإلسالم، فأ٢تعبري الشهرستاين

ألن من ضرورة الوجود التضاد،  فنتج من ذلك ضرورة وجود الظلمة فهذا األصل األول خلق النور. أبدع هذين األصلني
  .  ومها خملوقان إلله واحد و اخلري والشروهكذا وجد النور والظلمة 

االقتدار على الشيء القدرة : قال يف لسان العرب": وزعموا أهنم ينفردون بالقدرة على أعماهلم دون رهبم: " قوله:القدرة  ١
يعين اعتقدوا كما جاء يف قوله " ازعمو"وقوله . عليه، والقدرة مصدر قولك قدر على الشيء قدرة أي ملكه فهو قادر وقدير

  .﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا﴾ أي اعتقدوا: تعاىل
 .١٨٤، ومسلم، الصحيح، باب إثبات الشفاعة، رقم ٦١٩٢: البخاري، الصحيح، احلديث رقم ٢
  :﴿َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُْو اجلَالَِل َواِإلكَْراِم﴾:  قوله تعاىل ٣
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  . ٧٥:﴾ صَديَِّلَماْ َخلَقُْت ِبَي﴿:  أنَّ له يديِن مع قوله سبحانه١وأنكروا
                                                                                                                                                         

لف الناس يف تاويل الوجه املضاف إىل اهللا يف القرآن والسنة، فقال احلذاق  ذلك راجع إىل الوجود،  قال القرطيب اخت:الوجه
قد تذكر صفة : وقال ابن فورك. والعبارة عنه بالوجه من جماز الكالم إذ كان الوجه أظهر األعضاء يف الشاهد وأجلها قدراً

رأيت علم فالن اليوم، ونظرت إىل علمه، وإمنا يريد بذلك رأيت :  الشيء واملراد هبا املوصوف توسعاً، كما يقول القائل
﴿إمنا : كذلك إذا ذكر الوجه هنا واملراد من له الوجه أي الوجود، وعلى هذا يتأول قوله تعاىل. العامل، ونظرت إىل العامل

  .على﴾ أي الذي له الوجه﴿إال ابتغاء وجه ربه األ: نطعمكم لوجه اهللا﴾ ألن املراد به هللا الذي له الوجه، وكذلك قوله
تلك : وقال بعض األئمة. ﴿ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾: الوجه عبارة عنه عز وجل، كما قال: قال ابن عباس

وضعف أبو املعايل هذا القول، وهو : قال ابن عطية. صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القدمي تعاىل
كما قال . وقيل  الوجه القصد. املراد بالوجه هنا اجلهة اليت وجهنا إليها أي القبلة: وقيل. املراد وجودهكذلك ضعيف، وإمنا 

   ربَّ العباِد إليه الوجُه والعملُ أستغفر اَهللا ذنباً لسُت ُمحِصيَّه    : الشاعر
وطلب ثوابه، ومنه قوله صلى اهللا عليه ﴿إمنا نطعمكم لوجه اهللا﴾ أي لرضائه : املعىن فثمَّ رضا اهللا وثوابه، كما قال: وقيل
جياء يوم القيامة بصحف خمتمة فتنصب بني يدي :  "وقوله" من بىن مسجدا يبتغي به وجه هللا بين اهللا له مثله يف اجلنة: "وسلم

وهو أعلم فيقول إن وعزتك يا ربنا ما رأينا إال خريا : فتقول املالئكة. القوا هذا واقبلوا هذا: اهللا تعاىل فيقول عز وجل ملالئكته
: املراد فثم اهللا والوجه صلة، وهو كقوله: وقيل. أي خاصاً يل" هذا كان لغري وجهي وال أقبل من العمل إال ما ابتغى به وجهي

  .﴿وهو معكم﴾ قاله الكليب والقتيب وحنوه قول املعتزلة
العلم وسيبني فيما بعد كل هذه و والقوة  ذكر املصنف هنا بعض الصفات اليت كثر اخلالف يف تفسريها، وهي اليد والعني ١

  .مجلاملسائل وذكرها هنا على سبيل اإل
قوله : قيل له. فإن قال قائل فما احلجة يف أن هللا عز وجل وجهاً ويدين: باب يف أن هللا وجهاً ويدين: قال الباقالين يف التمهيد

  .جد ملا خلقت بيدي﴾   فأثبت لنفسه وجهاً ويدين﴿ما منعك أن تس: تعاىل ﴿ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام﴾ وقوله
فما أنكرمت أن يكون املعىن يف قوله ﴿خلقت بيدي﴾ أنه خلقه بقدرته أو بنعمته ألن   اليد   يف اللغة قد تكون مبعىن : فإن قالوا

ن وحتت يد فالن يراد به النعمة ومبعىن القدرة كما يقال يل عند فالن يد بيضاء يراد به نعمة وكما يقال هذا الشيء يف يد فال
أنه حتت قدرته ويف ملكه   ويقال رجل أيد إذا كان قادرا   وكما قال اهللا تعاىل ﴿خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما﴾ يريد 

  : وقال الشاعر.  عملنا بقدرتنا
  .فكذلك قوله ﴿خلقت بيدي﴾ يعين بقدريت أو نعميت. تلقاها عرابة باليمني  إذا ما راية رفعت جملد 

هذا باطل ألن قوله ﴿بيدي﴾ يقتضي إثبات يدين مها صفة له، فلو كان املراد هبما القدرة لوجب أن يكون له : يقال هلم
 فكيف جيوز أن تثبتوا له قدرتني؟ وقد أمجع املسلمون من مثبيت ةقدرتان، وأنتم تزعمون أن للباري سبحانه قدرة واحد

يكون له تعاىل قدرتان، فبطل ما قلتم، وكذلك ال جيوز أن يكون اهللا تعاىل خلق آدم الصفات والنافني هلا على أنه ال جيوز أن 
بنعمتني ألن نعم اهللا تعاىل على آدم وعلى غريه ال حتصى، وألن القائل ال جيوز أن يقول رفعت الشيء بيدي أو وضعته بيدي 

ن يعين نعمتني وإمنا يقال يل عنده يدان بيضاوان   أو توليته بيدي وهو يعين نعمته وكذلك ال جيوز أن يقال يل عند فالن يدا
  .ألن القول يد ال يستعمل إال يف اليد اليت هي صفة للذات
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َوِلُتْصَنَع ﴿: ، وقوله تعاىل١٤:﴾ القمرَتْجِرْي ِبأَْعُيِنَناْ﴿: وأنكروا أن يكون له عٌني مع قوله سبحانه
  . ٢٩:﴾ طهَعلَى َعْيِنْي

  . ١٦٦:﴾ النساءأَْنَزلَُه ِبِعلِْمِه﴿: وأنكروا أن يكون له سبحانه علٌم مع قوله
   .٥٨:الذارياتذُْو القُوَِّة املَِتْيِن﴾ ﴿: وأنكروا أن تكون له قوةٌ مع قوله سبحانه

  
، وغري ذلك ١"أنَّ اهللا عزَّ وجلَّ َيِرتل كلَّ ليلٍة إىل السماء الدنيا:"ونفوا ما روى عن رسول اهللا 
وكذلك مجيع أهل البدع من اجلهمية واملرجئة واحلرورية، أهل . مما رواه الثقات عن رسول اهللا 

                                                                                                                                                         
﴿يد اهللا فوق أيديهم﴾ قيل  يده يف الثواب فوق أيديهم يف الوفاء ويده يف املنة عليهم باهلداية فوق أيديهم يف : قال القرطيب

  .ليهم فوق ما صنعوا من البيعة وقال ابن كسيان  قوة اهللا ونصرته فوق قوهتم ونصرهتمالطاعة وقال الكليب  معناه نعمة اهللا ع
ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه : "قوله صلى اهللا عليه وسلم: باب فضل يوم عرفة:  قال النووي يف شرح صيحيح مسلم ١

: قال املازرى: قال القاضى عياض". . ما أراد هؤالء: ولعبداً من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو مث يباهى هبم املالئكة، فيق
يتأول فيه ما سبق يف حديث الرتول إىل السماء : يف هذا احلديث أي تدنو رمحته وكرامته ومماسة قال القاضي" يدنو"معىن 

قد يريد دنو املالئكة و: الدنيا، كما جاء يف احلديث اآلخر من غيظ الشيطان يوم عرفة، ملا يرى من ترتل الرمحة، قال القاضى
  .إىل األرض أو إىل السماء مبا يرتل معهم من الرمحة ومباهاة املالئكة هبم عن أمره سبحانه وتعاىل

ىل إإن   اهللا يرتل : وقد وقع احلديث يف صحيح مسلم خمتصرا، وذكره عبد الرزاق يف مسنده من رواية ابن عمر، قال: قال
هؤالء عبادي جاءوين شعثاً غرباً يرجون رمحىت وخيافون عذايب ومل يروين، فكيف لو :  يقولالسماء الدنيا فيباهى هبم املالئكة،

  .رأوين
حدثنا أبو كريب حممد بن العالء، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، حدثنا ): ٥٠: ٣ج(وجاء يف سنن اإلمام الترمذي 

مث إن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه : " ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا  صل: مسعت أبا هريرة يقول: القاسم بن حممد، قال
﴿أمل يعلموا : يف كتاب اهللا عز وجل فريبيها ألحدكم كما يريب أحدكم مهره حىت أن اللقمة لتصري مثل أحد، وتصديق ذلك
هذا حديث حسن : ى قال أبو عيس﴾أن اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات و ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات

  .صحيح
وقد روي عن عائشة، عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا، وقد تكلم غري واحد من أهل العلم يف هذا احلديث ما يشبهه 
هذا من الروايات ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا،  قالوا قد تثبت الروايات يف هذا، ويؤمن هبا وال يتوهم 

أمروها بال كيف، : قال كيف هكذا، روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد اهللا بن املبارك أهنم قالوا يف هذه األحاديثوال ي
وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة، وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر اهللا عز 

ر، فتأولت اجلهمية هذه اآليات ففسروها أهل العلم، وقالوا إن اهللا مل ميسح آدم وجل مواضع من كتابه اليد، والسمع، والبص
بيده، وقالوا إن معىن اليد ههنا القوة، وقال إسحاق بن إبراهيم إمنا يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو مسع كسمع أو 

ال كما، قال اهللا تعاىل يد ومسع وبصر، وال يقول كيف، مثل مسع، فإذا قال مسع كسمع أو مثل مسع فهذا التشبيه، وأما إذا ق
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أمجعني،   وأصحابه رضى اهللا عنهم الكتاب والسنة وما كان عليه النيب الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا
وأمجعت عليه األمة كفعل املعتزلة والقدرية، وأنا ذاكٌر ذلك باباً باباً وشيئاً شيئاً إن شاء اهللا تعاىل 

  .وبه املعونة
  

                                                                                                                                                         
وال يقول مثل مسع وال كسمع، فهذا ال يكون تشبيها، وهو كما قال اهللا تعاىل يف كتابه ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع 

  .﴾البصري
أنا : وثنا إسحاق، قالقرأت على عبد الرمحن مالك، : حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، قال): ٤٨٧: ٢ج(ويف مسند اإلمام أمحد 

مث يرتل ربنا عز : "مالك، عن بن شهاب، عن أيب عبد اهللا األغر، عن أيب هريرة، أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال
من يسألين فأعطيه، من يستغفرين  وجل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل، فيقول من يدعوين فاستجيب له،

  ".فأغفر له
أخربنا إمساعيل بن إمساعيل يف كتابه، أخربنا أمحد بن متيم اللبلي ): ٣٩٦: ١٤ج( يف سري أعالم النبالء أبو عبد اهللا الذهيبوقال 

ببعلبك، أخربنا أبو روح هبراة، أخربنا حممد بن إمساعيل، أخربنا عبد الواحد بن أمحد املليحي، أخربنا أمحد بن حممد اخلفاف، 
من :  إمالء، قال من مل ُيِقر بأن اهللا تعاىل يعجب ويضحك، ويرتل كل ليلة إىل السماء الدنيا، فيقولحدثنا أبو العباس السراج

  .يسألين فأعطيه، فهو زنديق كافر يستتاب، فإن تاب وإال ضربت عنقه، وال يصلى عليه وال يدفن يف مقابر املسلمني
لم قاله، فإن جحد بعد ذلك فهذا معاند، نسأل اهللا اهلدى، ال يكفر، إن علم أن الرسول صلى اهللا عليه وس) أي الذهيب(قلت 

  .أخوض يف معانيه فقد أحسن، وإن آمن وأول ذلك كله أو تأول بعضه فهو طريقة معروفة وإن اعترف إن هذا حق ولكن ال
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  الفصل الثاين

  يف إبانة قول أهل احلق والسنة
        

، ٤ واملُرِجئِة٣ والرَّافضِة٢ واحلَروريَِّة١رُتم قولَ املُعتزلِة والقَدريَِّة واجلَهميَِّةقد أنك: فإن قال لنا قائلٌ
  فعرِّفونا قولَكم الذي به تقولون، وَدياَنِتكم اليت هبا َتديُنون؟

                                                 
 ن وزميله جهم بن صفوا،)هـ١٢٤(، قتله خالد بن عبد اهللا القسري سنة جعد بن درهم فرقة أسسها :اجلهمية  ١
ل يملذهب القضاء والقدر الذي كان شائعا يف الوسط اإلسالمي قبوكانت دعوهتم امتدادا ، ومها من دعاة اجلرب) هـ١٢٨ت(

اجلهمية أصحاب جهم بن صفوان وهو من اجلربية اخلالصة :  قال الشهرستاين يف امللل والنحل.رادةاإلظهور مذهب حرية 
زين مبرو يف آخر ملك بين أمية، وافق املعتزلة يف نفي الصفات األزلية وزاد عليهم ظهرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز املا

ال جيوز أن يوصف الباري تعاىل بصفة يوصف هبا خلقه ألن ذلك يقضي تشبيهاً فنفى كونه حياً عاملاً : باشياء، منها قوله
  .عل واخللقوأثبت كونه قادراً فاعالً خالقاً ألنه ال يوصف شيء من خلقه بالقدرة والف

موضع بظاهر الكوفة، وهم اخلوارج، وكان هذا أول موضع أجتمعوا فيه بعد خروجهم على " حروراء" نسبة إىل :احلرورية  ٢
وللخوارج القاب فمن القاهبم الوصف هلم باهنم خوارج ومن القاهبم، احلرورية، : قال اإلمام األشعري يف مقاالته. اإلمام علي

حلرارية، ومن ألقاهبم املارقة، ومن ألقاهبم احملكمة، وهم يرضون هبذه األلقاب كلها إال باملارقة فاهنم ومن ألقاهبم الشراة، وا
  .  ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين

وإمنا مسوا رافضةً لرفضهم إمامة أيب بكر وعمر وهم جممعون على أن النيب نص على :  قال يف مقاالت اإلسالميني:الرافضة  ٣
ي بن أيب طالب بامسه، وأظهر ذلك وأعلنه، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم االقتداء به بعد وفاة النيب صلى اهللا استخالف عل

عليه وسلم، وأن اإلمامة ال تكون إال بنص وتوقيف، وأهنا قرابة، وأنه جائز لإلمام يف حال التقية أن يقول إنه ليس بإمام، 
عموا أن اإلمام ال يكون إال أفضل الناس، وزعموا أن علياً رضوان اهللا عليه كان وأبطلوا مجيعاً االجتهاد يف األحكام، وز

مصيباً يف مجيع أحواله، وأنه مل خيطىء يف شيء من أمور الدين إال الكاملية، أصحاب أيب كامل فإهنم أكفروا الناس بترك 
وقالوا ليس جيوز ذلك دون اإلمام املنصوص على االقتداء به، وأكفروا علياً بترك الطلب، وأنكروا اخلروج على أئمة اجلور، 

  . إمامته، وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة، وهم يدعون اإلمامية، لقوهلم بالنص على إمامة على بن أيب طالب
  فرقة من أقدم فرق اإلسالم ومييزها من غريها من الفرق مبدأين أحدمها سياسي، والثاين عقيدي، من قـال هبمـا     :املرجئة ٤

ن مشاركة احلروب والفنت وإلتزام جانب احلياد يف كل هذه اخلصومات اليت نشأت عن عأوال ـ االعتزال  : كان منهم، ومها
  ".احلياد السياسي"مامة، وهذا هو املبدأ األول وهو اإلاخلالف يف 

ميان، وال يضر   اإل الطاعة فليس من      املعرفة باهللا، واخلضوع له واحملبة بالقلب، وما سوى ذلك من          وميان ه اإلإن  "القول  : وثانيا
  .، وهذا مبدأ ديين كما هو واضح واليقني صادقاًميان خالصاًاإلميان، وال يعذب إذا كان اإلتركها حقيقة 

بو بكرة، أيب وقاص وأوكان ميثلها جمموعة من صغار الصحابة منهم سعد بن " باملعتزلة"وقد أطلق هذه الفرقة يف ابتداء أمرها    
ن عمر، وعمران بن احلصني، فهؤالء وغريهم ممن كانوا على رأيهم اعتزلوا عن احلروب الىت دارت بني مجاعـة                   وعبد اهللا ب  
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ستكون " وسبب ذلك أهنم مل يعرفوا وجه احلق يف هذه اخلصومة، واعتقدوا أهنا الفتنة اليت ذكرها نبيهم إذ قال                    ،معاوية وعلي 

بلـه،  إخري من الساعي، أال فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق ب             القاعد فيها خري من املاشي، واملاشي فيها        : فنت
يا رسول اهللا من مل تكن له إبل وال غـنم           :  فقال رجل  .ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه           

، وقد جاءت نصوص " النجاةيعمد إىل سيفه فيدق على حده حبجر مث لينج إن استطاع   : وال أرض؟ قال عليه الصالة والسالم     
لتزم هؤالء احلياد من كل هـذه       إ احملدثون ما جاء عن النيب يف الفنت، وأهنا سوف تقع ال حمالة، ف             ىكثرية يف هذا الباب، ورو    
إن القضايا كانت بني الصحابة مشبهة، حىت إن مجاعة من الصحابة حتـريوا فيهـا، فـاعتزلوا                 : "الفنت واحلروب، وقد قال   

ـ      أ، وقد اتفقت كلمة الباحثني يف القول بوجود         "مل يقاتلوا، ومل يتيقنوا الصواب    الطائفتني، و   يفراد من الصحابة يف عصر عل
ومعاوية اعتزلوا عن اخلوض يف الصراع الدائر بني الفريقني، إال أن هناك تباينا يف آرائهم حول مصري هذه الفرقة، إن جـاز                      

 يف أواخـر العصـر      بن اجليل األول لفرقة املعتزلة اليت ظهرت بشكل مـذه         ، فمنهم من قال إهنم ميثلو     االسمتسميتهم هبذا   
ستاذ أمحد أمني واملستشرق لنيللو وكذلك      األ وعمر بن عبيد، ومن هؤالء القائلني هبذا الرأي          ءاألموي على يد واصل بن عطا     

 ال عالقة بني هذه الفرقـة القدميـة         يف دائرة املعارف اإلسالمية، بينما يرى آخرون أن       " معتزلة"األستاذ نيربغ صاحب مقالة     
  .طلق على كل منهماأوبني فرقة املعتزلة، بل كل ما هنالك هو أن اسم املعتزلة 

ـ         كانوا "وذلك لشكهم يف وجه احلق يف هذا اخلالف، وذلك أهنم           " الشكاك"وقد أطلق على هوالء يف بعض كتب التاريخ ب
 وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد، ليس بينهم اختالف، فقالوا تركناكم           ، فلما قدموا املدينة، بعد قتل عثمان،      ييف املغاز 

وأمركم واحد، ليس بينكم اختالف، وقدمنا عليكم وأنتم خمتلفون، فبعضكم يقول قتل عثمان مظلوما، وكان أوىل بالعدل                 
 منهما وال نلعنهما وال      أوىل باحلق وأصحابه، كلهم ثقة، وعندنا مصدق، فنحن ال نتربأ          يعل: هو وأصحابه، وبعضكم يقول   

، وهذا النص يدل داللة واضحة أن هؤالء        "ىل هو الذي حيكم بينهما    ا أمرمها إىل اهللا، حىت يكون اهللا تع       ئنشد بينهما، ونرج  
ـ      ـ " املعتزلة"القدماء الذين اطلق عليهم مرة ب ليهم فرقة املرجئة املعروفة اليت ظهرت      إهم  الذين تنتسب     " الشكاك"وأخرى ب

و زهرة هذه احلقيقة، أي أن هؤالء القدماء كانوا حقـا مرجئـة ومل              أبقرن اهلجرى األول، وقد أدرك الشيخ حممد        أواخر ال 
يكونوا معتزلة، أي أن بينهم وبني املرجئة عالقة وثيقة، بينما ال جند مثل هذه العالقة بينهم وبني املعتزلة، ولذلك أرخ هلـم                      

  .ال املعتزلة" املرجئة"حتت عنوان 
 يتعلق باملبدأ األول من مبادئهم وهو الذي قلنا عنه أنه مبدأ سياسي، وسيتغري هذا املبدأ لدى الطبقة الثانية من املرجئة،                     هذا ما 

أما ما يتعلق باملبدأ الثاين وهو املبدأ الديين االمياين فهو أهنم           . أى لدى أولئك الذين سيظهرون يف أواخر القرن اهلجري األول         
ىل ليحكم هو بينهم، كما هو واضح من النص السابق الذي نقله الشـيخ  اعلى الفريقني، وتركه هللا تع    يقولون بإرجاء احلكم    

رجاء احلكم علـى    إبو زهرة عن ابن عساكر، وهذا املبدأ هو ذاته الذي سوف نلفاه لدى املرجئة املتأخرة وهو أهنم يقولون                   أ
 وأن العمل   ،ميان وأنه يف القلب فقط    اإل من هذا املبدأ نظريتهم يف       نه، وتأيت عميان  اإلمرتكب الكبرية إىل اهللا وعدم إزالة اسم        
  .ليس جزأ منه، وأنه ال يزيد وال ينقص

نس والشافعي واحلسـن  أبو حنيفة النعمان ومالك بن   أومن كبار املرجئة ابن املسيب وسعيد بن جبري والشعيب وابن سريين و           
 الشيخ حممـد  ذكراملذهب هو مذهب مجهرة علماء أهل السنة كما البصري، واحلارث بن شريح، وغريهم واحلقيقة أن هذا         

  ).٢٧٦:اخلالفات الفكرية يف اإلسالم، ص: راجع كتابنا. (ابو زهرة
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، وبسنة نبينا حممٍد بكتاب اهللا ربِّنا  التمسك: قولنا الذي نقول به، وديانتنا اليت ندين هبا: قيل له
ما ُروى عن السَّادة الصحابة والتابعني وأئمة احلديث، وحنن بذلك معتصمون، ومبا كان ، و

 - نضر اهللا وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- ١يقول به أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل
، الفاضلُ، والرئيس الكاملُ الذي أبان اهللا به احلقَّ ، وملن خالف قوله جمانبون، ألنه اإلمام٢قائلون

ودفع به الضَّالل، وأوضح به املنهاج، وقمع به بدع املبتدعني، وزيغ الزائغني وشَِّك الشَّاِكني، 
  .     فرمحة اهللا عليه من إماٍم مقدٍَّم وجليٍل معظٍَّم وكبٍري مفخٍَّم، وعلى مجيع أئمة املسلمني

  
اءوا به من عند اهللا، وما رواه الثقاُت  إنَّا نقر باهللا، ومالئكِته، وكُتِبه، وُرسِله، ومبا ج٣: ومجلة قولنا

  .، ال نردُّ من ذلك شيئاً عن رسول اهللا 
                                                 

 أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد اهللا الشيباين اإلمام، غين عن التعريف، قال عبد  الرمحن بن على أبو الفرج يف :ابن حنبل  ١
كان أمحد بن حنبل حيفظ ألف ألف : ويروى عن أيب زرعة قال. ع األول سنة أربع وستني ومائةولد يف ربي: صفوة الصفوة
: أحفظ؟ فقال من رأيت من املشايخ احملدثني: ويل له أيضاً. وما يدريك، قال ذاكرته، فأخذت عليه األبواب: حديث، فقيل له

 وعدالً ما كان على ظهر كتاب منها حديث فالن، أمحد بن حنبل حزرت كتبه اليوم الذي مات فيه فبلغت إثين عشر محالً
وال يف بطنه حديث فالن، وكل ذلك كان حيفظه عن ظهر قلبه، وعن إبراهيم احلريب، قال رأيت أمحد بن حنبل كأن اهللا قد 

  .صنف يقول ما شاء وميسك ما شاء مجع له علم األولني واآلخرين من كل
والفقهاء املذاهب يتجاذبون األشعري إىل مذاهبهم ويترمجونه يف طبقاهتم : ي قال الكوثري يف مقدمة تبني كذب املفتر ٢

واحلنابلة أحق بذلك حيث يصرح األشعري يف مناظراته معهم أنه على مذهب أحم، لكنهم ال يترمجونه يف طبقاهتم وال يعدونه 
  .منهم، بل ميقته احلشوية منهم فوق مقت املعتزلة

د ملا سيأيت مفصالً يف األبواب القادمة، وقد خصص املصنف رمحة اهللا فصوال مستقلة ألمهات  هذا الفصل هو عبارة عن متهي ٣
املسائل وهي، الكالم يف إثبات رؤية اهللا سبحانه باألبصار يف اآلخرة، والكالم يف أن القرآن كالم اهللا غري خملوق، يف ذكر 

وقف يف القرآن وقال ال أقول إنه خملوق وال إنه غري خملوق، مث الروايات الواردة يف أن القرآن غري خملوق، والكالم على من ت
الكالم يف الوجه والعينني والبصر واليدين، مث يرد على اجلهمية يف نفيهم علم اهللا تعاىل وقدرته ومجيع صفاته، مث الكالم يف 

روايات يف القدر، مث الكالم يف الشفاعة اإلرادة، مث الكالم يف تقدير أعمال العباد واالستطاعة والتعديل والتجوير، مث ذكر ال
وقد ابتدأ املؤلف هبذا التمهيد . واخلروج من النار، مث الكالم يف احلوض، مث الكالم يف عذاب القرب، وأخريا الكالم يف اإلمامة

ة علما ليعطي القارئ رؤية كاملة عن موقفه من العقيدة بصورة عامة وعن املسائل املختلف فيها بصورة خاصة، هذه عاد
ر كذ ذاه: "عصره حيث جند الطحاوي املعاصر لإلمام األشعري يسلك نفس هذا املسلك فقد قال يف مقدمة منت الطحاوية

 مراهيبإُن بوب ُن ثابٍت الكُويفُّ، وأيب ُيوُسف يعقُ بنُّعمانُال ةفين حأيب: ة واجلماعة على مذهب فُقهاء امللّةسُّن الهليان عقيدة أب
لّدين وُيديُنون به اُصول  أمجعني، وما يعتقُدون من أُهملي عهللاباينُّ، رضوانُ ين الّشس احلُنب حمدُم  عبُد اهللاريُّ، وأيبألنصاا
 هلإ ال و،ُهُزعجُيلُُه، وال شيء ـثء م شيالو .إنّ اهللا واحٌد ال شريك لُه: اهللاق فين بتوقديتع ُمهللا ديتوح  يفقُولُن :ّب العاملنيرل
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 إلٌه واحٌد ال إلَه إال هو، فرٌد صمٌد، مل يتخذ صاحبةً وال ولداً، وأنَّ حممداً عبُده وأنَّ اهللا 
  .     ورسولُه أرسلَه باهلدى وِدين احلقِّ

﴾ نَّ السَّاَْعةَ آِتَيةٌ الَ َرْيَب ِفْيَهاْ َوأَنَّ اَهللا َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُُبْوِرَوأَ﴿. وأنَّ اجلنَّـة حقٌّ والنَّاُر حقٌّ
  . ٧:احلج

الرَّْحَمُن َعلَى الَعْرِش ﴿: وأنَّ اهللا تعاىل استوى على العرش، على الوجه الذي قاله، كما قال
الستقرار، والتَّمكُن واحلُلول ، وباملعىن الذي أراده، استواًء ُمرتهاً عن املماسة وا٥:﴾ طهاْسَتَوى

واالنتقال، ال حيملُه العرُش بل العرُش ومحلُته حممولُون بلطِف قدرِته، ومقُهوُرون يف قبضِته، وهو 
فوَق العرِش وفوَق كلِّ شىٍء إىل ُتخوِم الثَّرى، فوقيَّةً ال تزيُده قرباً إىل العرِش والسماِء، بل هو رفيُع 

أنَّه رفيُع الدَّرجات عن الثَّرى، وهو مع ذلك قريٌب من كلِّ موجوٍد، الدَّرجات عن العرِش، كما 
  .وهو أقرُب إىل العبِد من حبِل الوريِد، وهو على كلِّ شيٍء شهيٌد

َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُْو اجلَالَِل َواِإلكَْراِم﴾ ﴿: وأنَّ له سبحانه وجهاً بال كيـٍف، كما قـال
  .٢٧:الرمحن

َبلْ َيَداُه ﴿: ، وكما قال٧٥:﴾ صَخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: َيديِن بال كيٍف، كما قالوأنَّ له سبحانه 
  .٦٤:﴾ املائدةَمْبُسْوطََتاِْن

  . ١٤:﴾ القمرَتْجِرْي ِبأَْعُيِنَناْ﴿: كما قال١وأنَّ له سبحانه عيناً بال كيٍف
  . وأنَّ من زعم أنَّ أمساَء اهللا غُريه كان ضاالً

َوَماْ َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع ﴿: ، وكما قال٦٦:﴾ النساءأَْنَزلَُه ِبِعلِْمِه ﴿:وأنَّ هللا علماً كما قال
  .١١:﴾ فاطرِإالَّ ِبِعلِْمِه

  . وُنثبُت هللا السمَع والبصَر وال َنْنِفى ذلك كما َنفَْتُه املعتزلةُ واجلهميَّةُ واخلوارُج
                                                                                                                                                         

 ُهشبال ُي، وهاُماألف ُهكُدر ُت، والاُمه األوُهُغتبلُ ال .يُدا ُيرم إالّونُ وال يك ،ُديبي ىن والال يف .تهاٍءنا ائٌم بالد .ٍءادبتاال ب دٌميق .ُهُريغ
ا دًمي قاتهبصف لازام .قٍةشم بال عثٌبا، فٍةاال خمميٌت بُم .نٍةؤ بال ُمزٌقرا .ٍةال حاج بالٌقخ .يناُم ال ، قيُّوٌموُتُمي ال يُّح .مانألا

لق د خعب سيل ا،بدًيألُ عليها ازيال  لكذكا ليزأ تهفاصن ب كاكماو .تهصفن م م قبلُهنكُ يمل ائًيشهنم وكدد بزي  مل،هقلخ قبل
ا كمق وال خملُوق، والخل اومعىن ،بوُب مروالة ّيبرُُّبوال معىن ُهل .ئبارل اماس تفادسية اربلاثه ادبإح ، والقلاخلم اس افادتسلق اخلا
لّ كُ ىلعُه أّنبلك ذ .ل إنشائهمبق ق اخلالاسم ك استحّقلذإحيائهم، ك بل قمساال  هذاستحّقاأحيا، ما دبع ىملوتاحيُي ُم ُهّنأ
  ".﴾بصُري اليُعمو الّسوُه ه شيٌء كمثلسي، ﴿ليٍءش  إىلاُجت حيال، يسٌريه ي علٍرم ألُّ وكُ،فقٌريه يلإ شيٍء لُّ وكُ،ٌر قدييٍءش
  . يف الفصل الثامن سبق الكالم يف العني ١
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  .١٥:﴾ فصلتأَنَّ اَهللا الَِّذْي َخلَقَُهْم ُهَو أَشَُّد ِمْنُهْم قُوَّةًأََولَْم َيَرْوا ﴿: وُنثبُت أنَّ هللا قوةً كما قال
: ﴾ كما قالكُْن﴿: إنَّ كالَم اهللا غُري خملوٍق، وأنَّه سبحانه مل خيلق شيئاً إال وقد قال له: ونقول
  . ٤٠:لنحلاِإنََّماْ قَْولَُناْ ِلَشْيٍء ِإذَاْ أََرْدَناُْه أَنْ َنقُْولَ لَُه كُْن فََيكُْونُ﴾ ﴿

  . وأنَّه ال يكون يف األرض شيٌء من خٍري أو شٍر إال ما شاء اهللا
، وأنَّ أحداً ال يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعله، وال يستغىن وأنَّ األشياَء تكون مبشيئة اهللا 

  .     عن اهللا وال يقدر على اخلروج من علم اهللا 
  

َواُهللا َخلَقَكُْم َوَماْ ﴿: لعباد خملوقةٌ هللا مقدرةٌ كما قال سبحانه وأنَّه ال خالق إال اهللا، وأنَّ أعمال ا
  .٩٦:﴾ الصافاتَتْعَملُْونَ

﴾ َهلْ ِمْن َخاِْلٍق غَْيُر اِهللا﴿: وأنَّ العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئاً وهم ُيخلَقون، كما قال تعاىل
أَفََمْن ﴿: ، وكما قال سبحانه٢٠:﴾ النحلنَالَ َيْخلُقُْونَ َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُْو﴿: ، وكما قال٣:فاطر

أَْم ُخِلقُْوا ِمْن غَْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اخلَاِْلقُْونَ﴾ ﴿: ، وكما قال١٧:﴾ النحلَيْخلُُق كََمْن الَ َيْخلُُق
  .  وهذا يف كتاب اهللا كثري،٣٥:الطور

هم، وأضلَّ الكافرين، ومل وأنَّ اهللا َوفََّق املؤمنني لطاعته، ولطف هبم، ونظر هلم، وأصلحهم وهدا
يهدهم، ومل يلطف هبم باإلميان، كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف هبم وأصلحهم لكانوا 

  .     صاحلني، ولو هداهم لكانوا مهتدين
 وأنَّ اهللا يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف هبم، حىت يكونوا مؤمنني، ولكنَّه أراد أن يكونوا 

  .     م وطبع على قلوهبمكافرين كما علم، وخذهل
  

وأنَّ اخلري والشرَّ بقضاء اهللا وقدره، وإنَّا نؤمن بقضاء اهللا وقدره، خريه وشرِّه، حلوِّه ومرِّه، ونعلم 
  .     أنَّ ما أخطأنا مل يكن ليصيبنا وأنَّ ما أصابنا مل يكن ليخطئنا

قُلْ الَ أَْمِلُك ِلَنفِْسْي ﴿: كما قال  وأنَّ العباد ال ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً إال بإذن اهللا، 
     .١٨٨:األعرافَنفْعاً َوالَ ُضراً ِإالَّ َماْ َشاَْء اُهللا﴾ 

  
  . وأنَّا نلجأُ يف أمورنا إىل اهللا ونثبت احلاجة والفقر يف كل وقت إليه سبحانه وتعاىل
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    .   ونقول إنَّ كالم اهللا غُري خملوٍق وأنَّ من قال خبلِق القرآِن كافٌر
 وندين بأن اهللا ُيرى يف اآلخرة باألبصار كما ُيرى القمر ليلة البدر، يراه املؤمنون كما جاءت 

  . الروايات عن رسول اهللا 
كَالَّ ِإنَُّهْم َعْن ﴿: إنَّ الكافرين حمجوبون عنه إذا رآه املؤمنون يف اجلنة، كما قال سبحانه: ونقول

  . ١٥: املطففني﴾َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجْوُبْونَ
  . الرؤية يف الدنيا سأل اهللا وأنَّ موسى 

  .     وأنَّ اهللا تعاىل جتلى للجبل فجعله دكاً، فأعلم بذلك موسى أنَّه ال يراه يف الدنيا
  

وندين بأَنْ ال نكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنٍب يرتكبه ما مل يسجله، كالزنا والسرقة وشرب 
  . وارج، وزعمت أهنم بذلك كافروناخلمر، كما دانت بذلك اخل

  
ونقول إنَّ من عمل كبريةً من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحالً هلا غري معتقٍد 

  .بتحرميها كان كافراً
  

  . ونقول إنَّ اإلسالم أوسع من اإلميان، وليس كلُّ إسالٍم إمياناً
  .ني من أصابعه بأنَّه ُيقلِّب القُلوَب بني أصبَعوندين باهللا 

وأنَّه سبحانه يضع السموات على أصبٍع واألرِضني على أصبٍع، كما جاءت الرواية عن رسول اهللا 
من غري تكييٍف .  
  

وندين بأَنْ ال ُنْنِزلَ أحداً من أهل التوحيد واملتمسكني باإلميان جنةً وال ناراً إال من شهد له رسول 
خناف عليهم أن يكونوا بالنار معذبني، أجارنا اهللا منها  باجلنة، ونرجو اجلنة للمذنبني، واهللا 

  .     بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول اهللا 
، تصديقاً ملا جاءت  ُيخِرج قوماً من النَّار بعد أِن امَتَحُشوا بشفاعة رسول اهللا ونقول إنَّ اهللا 

  .     به الروايات عن رسول اهللا 
  .ونؤمن بعذاب القرب وباحلوض
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  .امليزان حٌق، والصراط حٌق، والبعث بعد املوت حٌقوأنَّ 
  .  يوقف العباد يف املوقف، وحياسب املؤمننيوأنَّ اهللا 

  
، اليت رواها ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول اهللا . ١وأنَّ اإلميان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص

  .الثقات، عدلٌ عن عدٍل، حىت تنتهي إىل رسول اهللا 
                                                 

 املؤمن، ويرجع منشأ هذا اخلالف تصورهم ملعىن اإلميان وحمله، وللفرق إمياناختلف املسلمون يف احلكم على : اإلميان  ١
 أن اإلميان التصديق مبا جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم، وحمله القلب، وهذا قول - ١ :اإلسالمية أقوال عدة يف ذلك، منها

 - ٣ . وذهب الفريق الثاين أن اإلميان إقرار بالشهادتني، وحمله اللسان، وهذا مذهب الكرامية- ٢. همية واألشعريةاملرجيئة واجل
 اإلميان كل الطاعات سواء أكانت فرضا أو :وذهب فريق ثالث أن اإلميان الطاعات، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك، فقال فريق

 وعلى هذا فمحل اإلميان .الطاعات املفروضة دون النوافل، وهذا قول املعتزلة بل هو : وقال آخرون.نفال، وهؤالء هم اخلوارج
 إنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وهو قول ابن كالب، وعلى هذا يكون حمل اإلميان القلب - ٤ .عند هؤالء مجيع اجلوارح

لب فقط، ألهنم وإن قالوا كذلك، إال إن اإلميان تصديق بالق: رجاع مذهب ابن كالب إىل مذهب القائلنيإوميكن  .واللسان
أهنم جيعلون التلفظ شرطا لقبول اإلميان كما هو احلال عند األشاعرة، أو دليال على ما يف القلب كما هو حال اجلهمية، أما 

على هذا موقف الكرامية من اإلميان فليس إال كموقف القائلني إنه الطاعات، فاإلقرار بالشهادتني لفظا هو يف احلقيقة طاعة، و
يكون حمله جارحة اللسان، أو النطق، ولكن ينبغي أن ننبه أن هؤالء الكرامية ينتمون إىل املرجئة مما يعين أهنم ال يعتربون 

  .الطاعات ما عدا التلفظ بالشهادتني من اإلميان، ولذلك صح انتماؤهم إىل املرجئة
وأن ما سوى ذلك من " هو املعرفة باهللا"إن اإلميان : قائلةوهكذا ميكن اختصار هذه املذاهب يف  مذهبني، األوىل منهما ال

األعمال القلبية والقالبية ليس من اإلميان، وهذا مذهب فرق املرجئة، ويظهر من كتب الفرق أهنم كانوا جممعني على هذا 
واحملبة وترك االستكبار من القول، إال أهنم اختلفوا يف معىن املعرفة، فمنهم من أراد مطلق املعرفة، ومنهم من اعترب اخلضوع 

املعرفة، وعلى كل، فاملهم أهنم ال يعتربون األعمال جزءا من اإلميان، وهذا هو املهم بالنسبة لنا هنا، وذلك أن هؤالء الذين 
  .ن اإلميان املعرفة باهللا كان عليهم أن جيدوا للعمل مكانا يف اإلسالمإ :قالوا
ن اإلميان الطاعات، وأن من ارتكب كبرية كافر، ولكنهم اختلفوا يف معىن الكفر،  اخلوارج واملعتزلة والزيدية إىل أتوذهب

فمنهم من قال إنه كفر نعمة كالزيدية، ومنهم من قال إنه كفر خيرج من امللة كاخلوارج، ومنهم من رأى أنه كفر دون كفر 
 بني املرتلتني، وهذا قول املعتزلة، واملهم أهنم خيرج صاحبه من دائرة اإلميان وال يدخله يف دائرة الكفر احملض، فهو يف مرتلة

يعتربون الطاعات إميانا، سواء أكانت الطاعات املفروضة فقط كما يراه القاضي عبد اجلبار أو مجيع الطاعات مبا فيها النوافل 
  .كما يراه اخلوارج

ومل يعترب " املعرفة باهللا"فريق قال إن اإلميان ومجلة القول أن املسلمني انقسموا حيال مسألة حتديد مفهوم اإلميان إىل فريقني، 
العمل ركنا وال شرطا من شروطه، وعند هؤالء يبقى املؤمن مؤمنا ما مل يأت بكفر صريح، وال خيرج من امللة بسبب ذنب 

 إن اإلميان والفريق اآلخر قال .ارتكبه، وهذا مذهب أهل السنة أو املرجئة، وبعض املتكلمني كاجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان
  .الطاعات، وهؤالء هم اخلوارج واملعتزلة ومن أخذ مذهبهم كالشيعة اإلمامية والزيدية
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، ونثىن عليهم مبا أثىن اهللا به عليهم، ف، الذين اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نبيه وندين حبب السل 

  .  ونتوالهم أمجعني
    

 أبوبكر الصديق رضى اهللا عنه، وأنَّ اهللا سبحانه  ونقول إنَّ اإلمام الفاضل بعد رسول اهللا 
 ما قدمه رسول اهللا وتعاىل أعزَّ به الدين، وأظهره على املرتدين، وقدمه املسلمون لإلمامة ك

، مث عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه، مث عثمان بن للصالة، ومسوه بأمجعهم خليفة رسول اهللا 
عفان رضى اهللا عنه، وأن الذين قتلوه، قتلوه ظلماً وعدواناً، مث علي بن أيب طالٍب رضي اهللا عنه، 

  .، وخالفتهم خالفة النبوةفهؤالء األئمة بعد رسول اهللا 
  
،  هبا، ونتوىل سائر أصحاب رسول اهللا د باجلنة للعشرة الذين شهد هلم رسول اهللا ونشه 

وندين بأنَّ األئمة األربعة خلفاء راشدون مهديون فضالء، ال يوازهنم يف . ونكفُّ عمَّا شجر بينهم
  . الفضل غريهم

                                                                                                                                                         
إن اختالف املسلمني يف ماهية اإلميان كما رأينا اقتضى اختالفا يف ماهية العمل وقيمته، وهذه هي أهم قضية نتجت عن 

، جعل العمل أمرا مقدرا من عند اهللا مسبقا، واعتقدوا أن ليس االختالف يف ماهية اإلميان، فمن رأي أن اإلميان املعرفة باهللا
على العبد إال اتباع األوامر والنواهي كما وردت يف الشرع، ومع أن هذا الفريق أمجع على أن األفعال كلها قبيحها وحسنها 

 ونتج من ذلك . اإلنسان يؤديها قسرا إن: بن صفوانخملوقة هللا إال أهنم اختلفوا يف كيفية أداء العبد هلذه األعمال، فقال جهم
 إن العبد مأمور بالعمل، واألعمال يف احلقيقة خملوقة هللا ولكن العبد يفعل هبا ال قسرا كما : وقال أهل السنة.مذهبه يف اجلرب

 ولكنه يفعل زعم اجلهم، بل بعون اهللا وتيسريه له، فاهللا سبحانه وتعاىل خلق األفعال وقدر كل شيء وليس لإلنسان اختيار فيها
هبا بتيسري من اهللا وعون منه، ونتج من هذا املوقف مذهب القضاء والقدر، وهو يف احلقيقة أقدم من مذهب اجلرب الذي قال به 

  .جهم وهناك فروق بسيطة بني القولني، وإن كانت حقيقتهما واحدة
ه، وهو خمري ال مسري يف لان خيلق مجيع أفعاإن اإلنس: ومن اعتقد أن اإلميان يتضمن كل الطاعات وعّد العمل جزءا منه قال

  .أو مذهب القدرية" اإلرادة احلرة"مجيع أفعاله، ونتج من هذا املوقف مذهب 
، يفسر كل املشكالت اليت واجهها الفكر اإلسالمي، اإلرادة احلرةوعلى أساس من هذين املذهبني، ومها مذهب اجلرب ومذهب 

 واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وإىل غري ذلك من املسائل نواحلسن والقبح ب،كمسألة العدل اإلهلي، والثواب والعقا
  .الكالمية
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:  يقولن الرب ونصدق جبميع الروايات اليت يثبتها أهل النقل عن الرتول إىل مساء الدنيا، وأ
  .  وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خالفاً ملا قال أهل الزيغ والتضليل١"هل من سائٍل هل من مستغفٍر"

معناه،  ، وإمجاع املسلمني، وما كان يف، وسنة نبينا ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا 
  .     علموال نبتدع يف دين اهللا ما مل يأذن لنا، وال نقول على اهللا ما ال ن

  
َوَجاَْء َربَُّك َواملَلَُك َصفّاً َصفّاً﴾ ﴿:  جييء يوم القيامة كما قـال سبحانهإن اهللا :  ونقول
  .٢٢:الفجر

َوَنْحُن أَقَْرُب ِإلَْيـِه ِمْن َحْبـِل ﴿: وأنَّ اهللا قريٌب من عباده كيف شاء بال كيٍف، كما قال تعاىل
  . ٩-٨:﴾ النجممَّ َدَناْ فََتَدلَّى فَكَاْنَ قَاَْب قَْوَسْيِن أَْو أَْدَنىثُ﴿: وكما قال سبحانه .١٦:﴾ قالَوِرْيِد

  
ومن ديننا أن نصلي اجلمعة واألعياد وسائر الصلوات واجلماعات خلف كل برٍّ وفاجٍر، كما روي 

  . أنَّ عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يصلي خلف احلجاج
  .     السفر خالفاً لقول من أنكر ذلكوأن املسح على اخلفني سنةٌ يف احلضر و

  
 ونرى الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح واإلقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى اخلروج عليهم، إذا 

  .ظهر منهم ترك االستقامة، وندين بإنكار اخلروج عليهم بالسيف، وترك القتال يف الفتنة
   

  . ءت به الرواية عن رسول اهللا  كما جا-  أعاذنا اهللا من فتنته - ونقر خبروج الدجال 
  . ونؤمن بعذاب القرب، ومنكٍر ونكٍير، ومساءلتهما املدفونني يف القبور

  .     ونصدق حبديث املعراج، وتصحيح كثٍري من الرؤيا يف املنام، ونقر أن لذلك تفسرياً
  

  . ونرى الصدقة على موتى املسلمني، والدعاء هلم
  . ونؤمن بأنَّ اهللا ينفعهم بذلك

  . ونصدق بأنَّ يف الدنيا َسَحَرةً وِسْحًرا، وأن السِّحَر كائٌن موجوٌد يف الدنيا
                                                 

  .٧٥٨:  مسلم، الصحيح، احلديث رقم ١
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  . وندين بالصالة على من مات من أهل القبلة، برِّهم وفاجرهم وتوارثهم
  .     ونقر أنَّ اجلنة والنَّار خملوقتان، وأن من مات أو قُتل فبأجله مات أو قُتل

  
  .انه، يرزقها عباده حالالً وحراماً وأنَّ األرزاق من قبل اهللا سبح

: وأنَّ الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وخيبطه خالفاً للمعتزلة واجلهمية، كما قال تعاىل
، ٢٧٥:﴾ البقرةالَِّذْيَن َيأْكُلُْونَ الرَِّباْ الَ َيقُْوُمْونَ ِإالَّ كََماْ َيقُْوُم الَِّذْي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَاْنُ ِمَن املَسِّ﴿
﴾ ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِْس الَْخنَّاِْس الَِّذْي ُيَوْسِوُس ِفْي ُصُدْوِر النَّاِْس ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِْس﴿: كما قالو

  .٦-٤:الناس
  

  . إنَّ الصاحلني جيوز أن خيصهم اهللا تعاىل بآيات يظهرها عليهم: ونقول
اقتحموها كما : خرة ناراً، مث يقول هلمإنَّ اهللا تعاىل يؤجج هلم يف اآل: وقولنا يف أطفال املشركني

  .     جاءت بذلك الرواية
  

وما يكون، وما ال   يعلم ما العباد عاملون، وإىل ما هم صائرون، وما كان وندين بأن اهللا 
  .     يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة األئمة ونصيحة املسلمني

وسنحتج ملا ذكرناه من قولنا، وما بقي منه . ل األهواءونرى مفارقة كل داعيٍة إىل بدعٍة، وجمانبة أه
  .مما مل نذكره باباً باباً، وشيئاً شيئاً، إن شاء اهللا تعاىل
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  الفصل الثالث

  الكالم يف إثبات رؤية اهللا سبحانه باألبصار يف اآلخرة
  

، ٢٣:﴾القيامةى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌِإلَ، يعىن مشرقة ﴿٢٢:﴾ القيامةُوُجْوٌه َيْوَمِئٍذ َناِْضَرةٌ﴿: قال اهللا تعاىل
  : من وجوٍه حنن ذاكروها١وليس خيلو النظر. يعىن رائيةٌ
أَفَالَ َيْنظُُرْونَ ِإلَى اِإلِبِل كَْيَف ﴿: إما أن يكون اهللا سبحانه عىن نظر االعتبار، كقوله تعاىل -١

  .١٧:﴾ الغاشيةُخِلقَْت
 .٤٩:﴾ يسْنظُُرْونَ ِإال َصْيَحةً َواِْحَدةًَماْ َي﴿: أو يكون عىن نظر األنتظار، كقوله تعاىل -٢
 .٧٧:﴾ آل عمرانوال ينظر إليهم يوم القيامة﴿:  أو يكون عىن نظر التعطف كقوله تعاىل -٣
  . أو يكون عىن نظر الرؤية -٤

  
 عىن نظر التفكري واالعتبار، ألن اآلخرة ليست بدار اعتباٍر، وال جيوز فال جيوز أن يكون اهللا 
النتظار، ألن النظر إذا ذُكر مع ِذكر الوجه فمعناه نظر العينني اللتني يف الوجه، أن يكون عىن نظر ا

أنظر يف هذا األمر بقلبك، مل يكن معناه نظر العينني، : كما إذا ذَكر أهلُ اللسان نظَر القلب فقالوا
  . وكذلك إذا ذُكر النظُر مع الوجه، مل يكن معناه نظر االنتظار، الذي يكون للقلب

، فإنَّ نظر االنتظار ال يكون يف اجلنة، ألن االنتظار معه تنقيٌص وتكديٌر، وأهل اجلنة يف ما ال وأيضاً
عٌني رأت، وال أذنٌ مسعت من العيش السليم، والنعيم املقيم، وإذا كان هذا هكذا، مل جيز أن 

  .يكونوا منتظرين، ألهنم كلما خطر بباهلم شيء أُتوا به مع خطوره بباهلم
  

                                                 
النظر والنَّظَران، تأمل الشيء بالعي،ن وقد نظر إىل الشيء،  والنظر أيضا االنتظار، يقال :  قال يف خمتار الصحاح:النظر  ١

والناظر يف املقلة السواد األصغر الذي فيه إنسان العني، ويقال للعني الناظرة، والناظر احلافظ، . ضم نظرامنهما نظره ينظره بال
والنِظرة التأخري، وأنظره أخره، واستنظره استمهله، وتنظره تنظراً انتظره يف مهلة، وناظره من املناظرة، واملنظرة بوزن املتربة 

 والنَّظارة مشددا القوم ينظرون إىل شيء، ونظري الشيء مثله، والنظر بوزن الترب لغة فيه منظره خري من خمربه،: املرقبة، ويقال
  .كالنديد والند
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 أراد نظر التعطف، ألن اخللق ال جيوز أن ذلك كذلك، فال جيوز أن يكون اهللا وإذا كان 
يتعطفوا على خالقهم، وإذا فسدت األقسام الثالثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن 

  .    ، أهنا رائية ترى رهبا ٢٣:﴾ القيامةِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿: معىن قوله
ِإلَى ﴿: ﴾ نظر االنتظار، أنه قالِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿:  أراد بقولهزلة أن اهللا املعت  ومما يبطل قول

ألنه ال جيوز عند العرب أن يقولوا يف " ِإلَى: "﴾ ونظر االنتظار ال يكون مقرونا بقولهَربَِّهاْ َناِْظَرةٌ
، مل ٤٩:﴾ يسحة واحدةما ينظرون إال صي﴿: أال ترى أن اهللا تعاىل ملا قال" ِإلَى"نظر االنتظار 

  . إذ كان معناه االنتظار" إىل"يقل 
، فلما أرادت االنتظار ٣٥:﴾ النحلفََناِْظَرةٌ ِبَم َيْرِجُع املُْرَسلُْونَوقال عزِّ وجلَّ خمرباً عن بلقيس ﴿

  :وقال امرؤ القيس" ِإلَى"مل تقل 
  من الدهر تنفعين لدى أم جندب      فإنَّكما إن تنظراين ساعة 

﴾ علمنا أنه مل يرد االنتظار، ِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ، فلما قال سبحانه ﴿"ِإلَى"راد االنتظار مل يقل  فلما أ
 النظر بذكر الوجة، أراد نظر العينني اللتني يف الوجه، كما وإمنا أراد نظر الرؤية، وملا قرن اهللا 

، فذكر الوجه،  ١٤٤:﴾ البقرةَينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَْهاْقَْد َنَرى َتقَلَُب َوْجِهَك ِفي السََّماِْء فَلَُنَوِل﴿: قال
وإمنا أراد تقلب عينيه حنو السماء، ينظر نزول املَلَِك عليه، يصرف اهللا تعاىل له عن قبلة بيت 

  .املقدس إىل القبلة
  

ثواب : ظرةٌ؟ قيل له﴾ إمنا أراد إىل ثواب رهبا ناِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿: مل قلتم إنَّ قوله تعاىل: فإن قيل
والقرآن العزيز " إىل غريه ناظرةٌ"﴾ ومل يقل ِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿: اهللا غريه، واهللا سبحانه وتعاىل قال

  . على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إال حبجة وإال فهو على ظاهره
  

إنه أراد غريه، ويزيل الكالم : قائلصلوا يل واعبدوين، مل جيز أن يقول :  ملا قالأال ترى أنَّ اهللا 
  .﴾ مل جيز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغري حجةِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿: عن ظاهره، فلذلك ملا قال
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﴾ إمنا أراد به أهنا ِإلَى َربَِّهاْ َناِْظَرةٌ﴿: إن جاز لكم أن تزعموا أنَّ قول اهللا تعاىل: مث يقال للمعتزلة
﴾  الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: إن قول اهللا سبحانه وتعاىل:  فلم ال جاز لغريكم أن يقولإىل غريه ناظرة،

  .     أراد هبا ال تدرك غريه، ومل يرد أهنا ال تدركه؟ وهذا مما ال يقدرون على الفرق فيه
  

﴾ َكَربِّ أَِرِنْي أَْنظُْر ِإلَْي﴿:ومما يدل على أن اهللا تعـاىل ُيرى باألبصار قول مـوسى 
  .١٤٣:األعراف

وال جيوز أن يكون موسى صلوات اهللا عليه وسالمه، وقد ألبسه اهللا جلباب النبيني، وعصمه مبا 
، علمنا أنه مل عصم به املرسلني، قد سأل ربه ما يستحيل عليه، فإذا مل جيز ذلك على موسى 

       ١.يسأل ربَّه مستحيالً، وأن الرؤية جائزةٌ على ربِّنا تعاىل
                                                 

الرؤية بالعني تتعدى إىل مفعول واحد، ومبعىن العلم تتعدى إىل مفعولني، ورأى يرى رأياً :  قال يف خمتار الصحاح:الرؤية  ١
آراء وأرءاء أيضاً مقلوب منه، ورئي من اجلن أي مس، ويقال رأى يف الفقه ورؤية، وراءه مثل راعة، والرأي معروف ومجعه 

  .رأياً، وقد تركت العرب اهلمز يف مستقبله لكثرته يف كالمهم ورمبا احتاجت إىل مهزه فهمزته
 آخرون، مث وإعلم أن املسلمني قد اختلفوا يف مسألة رؤية اهللا عّز وجلّ، هل جتوز عليه الرؤية أم ال؟ فأجاز بعضهم، ومنع

اختلف الذين جوزوا الرؤية عليه، هل هي يف الدنيا، أم يف اآلخرة، أم يف كليهما؟ وسبب هذا اخلالف يعود إىل موف كل 
  . فريق من مفهوم الرؤية

تعاىل، الرؤية إمنا هي اتصال شعاع باملرئي وهو ال جيوز يف حق الباري : إن النايف للرؤية قال: "قال الشهرستاين يف امللل والنحل
  ". الرؤية إدراك أو علم خمصوص وجيوز تعلقه بالباري تعاىل: واملثبت قال

فأهل السنة يرون أن الرؤية نوع من اإلدراك واملعرفة، فليس هناك إذن ما مينع أن تتعلق بالبارئ عّز وجلّ، وهناك أيضا أمر 
  . ؤدي نفي الرؤية إىل نفي وجود اهللا سبحانهآخر أهم من ذلك وهو قوهلم إن ما ال ميكن رؤيته كاملعدوم، فخافوا أن ي

إن القدمي سبحانه يرى وجتوز رؤيته باألبصار ألن ما ال تصح رؤيته مل يتقرر وجوده كاملعدوم : قال اإلسفراييين يف التبصرة
يتهم يوم ﴿حت: وكل ما صح وجوده جازت رؤيته كسائر املوجودات ودالئل هذه املسألة يف كتاب اهللا كثرية منها قوله تعاىل

يلقونه سالم﴾ واللقاء إذا أطلق يف اللغة وقع على  الرؤية خصوصاً، حيث ال جيوز فيه التالقي بالذوات والتماس بينهما ومنها 
﴿للذين أحسنوا احلسىن وزيادة وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة﴾ ومنها قوله: قوله تعاىل

  .ة هم فيها خالدون﴾ وال زيادة على نعيم اجلنة غري رؤية الرب جل جاللهأولئك أصحاب اجلن
﴿قال رب أرين أنظر إليك قال لن : ورد عن الرسول تفسري هذه اآلية بذلك، ومنها قوله يف قصة موسى عليه السالم وقد

حانه وتعاىل قال يف جوابه ﴿لن تراين﴾ ولو مل تكن  الرؤية جائزة لكان ال يتمناها من هو موصوف بالنبوة، وأيضاً فإنه سب
ُيرى، ألنه لو كان ال يصح رؤيته لكان يقول لن أَُرى وملا خص نفي  تراين﴾ ومل يقل لن أَُرى وفيه دليل على أنه يصح أن

  .الرؤية به
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، و كانت الرؤية مستحيلةً على ربِّنا تعاىل كما زعمت املعتزلة، ومل يعلم ذلك موسى  ول

  . ، وهذا ما ال يدعيه مسلموعلموه هم، لكانوا على قوهلم أعلم باهللا من موسى 
  

 يعلم ذلك قبل أن ألسُتم تعلمون حكم اهللا يف الظهار اليوم، ومل يكن نيب اهللا : فإن قال قائلٌ
  يرتل؟
 ذلك قبل أن يلزم اهللا العباد حكم الظهار، فلما ألزمهم احلكم به، مل يكن يعلم نيب اهللا : هقيل ل

 عباَد اهللا ذلك، ومل يأت عليه وقت لزمه حكمه، فلم يعلم  قبلهم، مث أعلم نيبُّ اهللا أعلم نبيه 
 وأنتم زعمتم أن موسى ،ه، وإذا مل  كان قد لزمه أن يعلم حكم الرؤية، وأهنا مستحيلةٌ علي

اآلن، لزمكم جبهلكم، أنكم مبا لزمكم العلم به  يعلم ذلك وقت أن لزمه علمه، وعلمتموه أنتم
  .      مبا لزمه العلم به، وهذا خروج عن دين املسلمنياآلن أعلم من موسى 

  
ُه فََسْوَف فَِإِن اْسَتقَرَّ َمكَاَْن ﴿ومما يدل على جواز رؤية اهللا تعاىل باألبصار قوله تعاىل ملوسى 

فلما كان اهللا تعاىل قادراً على أن جيعل اجلبل مستقراً، كان قادراً على . ١٤٣:﴾ األعرافَتَراِْني
، فدلَّ ذلك على أن اهللا تعاىل، قادر على أن ُيرَي عباده نفسه، األمر الذي لو فعله لرآه موسى 

  . وأنه جائز رؤيته
  ﴾ تبعيُد الرؤية؟فَِإِن اْسَتقَرَّ َمكَاَْنُه فََسْوَف َتَراِْني﴿: هللا تعاىلإنَّ قولَ ا: فِلم ال قلُتم: فإن قال قائلٌ

 تبعيَد الرؤية لَقََرنَ الكالَم مبا يستحيلُ وقوعه، ومل َيقِْرْنُه مبا جيوز وقوعه، لو أراد اهللا : قيل له
ه جائٌز أن ُيرى فلما قرنه باستقرار اجلبل، وذلك أمر مقدوٌر هللا سبحانه وتعاىل، دلَّ ذلك على أنَّ

  . اُهللا تعاىل
                                                                                                                                                         

ه مث ﴿ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار﴾ يبني أن مجيع األبصار ال تدركه مفهومة أن بعضها يدرك:  ومنها قوله تعاىل
الوجوه الباسرة حمجوبة عنه كما  ﴿وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة﴾ وإن: يبني اهللا سبحانه من يدرك ومن ال يدرك، فقال

﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ فالوجوه السود حمجوبة عنه والوجوه البيض الناضرة ناظرة إليه، : فرق بني الفريقني يف قوله
إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ال تضامون وال : "احلالة، فقالمث إن النيب خص بأصحابه هذه 

ويف احلديث قيد حتمل عليه آية الرؤية فكأنه قال ال تدركه األبصار يف غري القيامة وتدركه يومئذ فإن " رؤيته تضارون يف
  .املطلق حيمل على املقيد
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أال ترى أنَّ اخلنساء ملا أرادت تبعيد صلحها ملن كان حرباً ألخيها، قرنت الكالم بأمٍر مستحيٍل 
   حىت تعود بياضاً ُحلْكَةُ القاِر    وال أصاحل قوماً كنَت حرهبم : فقالت

 ومعقوالً يف خطاهبا، فلما قرن  واهللا تعاىل إمنا خاطب العرب بلغتها، وما جنده مفهوماً يف كالمها،
  .     الرؤية بأمٍر مقدوٍر جائٍز، علمنا أن رؤية اهللا باألبصار جائزةٌ غري مستحيلٍة

  
، النظر إىل اهللا : ، قال أهل التأويل٢٦:﴾ يونسِللَِّذْيَن أْحَسُنْوا احلُْسَنى َوِزَياَْدةٌ﴿ :قال اهللا 

  .من نظرهم إليه، ورؤيتهم لهومل ينعم اهللا تعاىل على أهل اجلنة بأفضل 
  . النظر إىل اهللا : ، قيل٣٥:﴾ قَولََدْيَناْ َمِزْيٌد﴿: وقال تعاىل
  . ، وإذا لقيه املؤمنون رأوه٤٤:﴾ األحزابَسالٌَم َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيلْقَْوَنُه﴿: وقال تعاىل
،  فحجبهم عن رؤيته وال ١٥:﴾ املطففنيْونَكَالَّ ِإنَُّهْم َعْن رَّبِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجْوُب﴿: وقال تعاىل

  . حيجب عنها املؤمنني
  

  ؟ ١٠٣:﴾ األنعامالَُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: فما معىن قوله تعاىل:  فإن قال قائلٌ
حيتمل أن يكون، ال تدركه يف الدنيا وتدركه يف اآلخرة، ألن رؤية اهللا تعاىل أفضل : قيل له

  . أفضل الداريناللذات، وأفضل اللذات تكون يف 
﴾ ال تدركه أبصار الكافرين املكذبني، الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: وحيتمل أن يكون اهللا تعاىل أراد بقوله

إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة، وقال : وذلك أن كتاب اهللا يصدق بعضه بعضاً، فلما قال يف آية
  .أراد أبصار الكافرين ال تدركهإن األبصار ال تدركه، علمنا أنه إمنا : يف آية أخرى

  
َيْسأَلَُك أَْهلُ ﴿: قد استكرب اهللا تعاىل سؤال السائلني له أن ُيرى باألبصار، فقال: فإن قال قائلٌ

اَهللا الِكَتاِْب أَنْ ُتَنِزلَ َعلَْيِهْم ِكَتاْباً ِمَن السََّماِْء فَقَْد َسأَلُْوا ُمْوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَقَاْلُْوا أَِرَنا 
  .     ١٥٣:﴾ النساءَجْهَرةً

  
 وترك اإلميان  على طريق اإلنكار لنبوة موسى إنَّ بين إسرائيل سألوا رؤية اهللا :  فيقال هلم

  . ٥٥:﴾ البقرةلَْن ُنْؤِمَن لََك َحَتى َنَرى اَهللا َجْهَرةً﴿: به حىت يروا اهللا، ألهنم قالوا
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 حىت يريهم اهللا نفسه، استعظم اهللا سؤاهلم من وسى فلما سألوه الرؤية على طريق ترك اإلميان مب
تكون الرؤية مستحيلة عليه، كما استعظم سؤال أهل الكتاب أن يرتل عليهم كتاباً من  غري أن

السماء من غري أن يكون ذلك مستحيال، ولكن ألهنم أبوا أن يؤمنوا بنيب اهللا حىت يرتل عليهم من 
  .     السماء كتاباً

 
إثبات رؤية اهللا تعاىل باألبصار رواية اجلماعات من اجلهات املختلفة عن رسول اهللا ومما يدل على 

والرؤية إذا أطلقت ١"ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ال َتَضاُرون يف رؤيته: " أنه قال ،
  . إطالقاً ومثلت برؤية العيان، مل يكن معناها إال رؤية العيان

 من طرق خمتلفٍة، عديدٍة عدٍة رواهتا أكثر من عدة خرب الرجم،  وُروَيت الرؤية عن رسول اهللا
، ومن عدة رواة املسح على اخلفني، ومن "ال وصية لوارث: " قالومن عدة من روى أن النيب 
، وإذا كان الرجم وما "ال تنكح املرأة على عمتها وال خالتها: "عدة رواة قول رسول اهللا 
انت الرؤية أوىل أن تكون سنةً لكثرة رواهتا ونقلتها، كذا يرويها ذكرناه سنناً عند املعتزلة، ك

  . خلٌف عن سلٍف
هل :  يف الدنيا، وقال له عن رؤية اهللا  ال حجة فيه، ألنه عند ما سأل سائلٌ النيب ٢واحلديث

  والعني ال تدرك يف الدنيا األنوار املخلوقة على حقائقها، ألن٣"نورانيا أراه: "رأيت ربك؟ فقال
اإلنسان لو َحَدق ينظر إىل عني الشمس، فأدام النظر إىل عينها، لذهب أكثر نور بصره، فإذا كان 
اهللا سبحانه حكم يف الدنيا بأن ال تقوم العني بالنظر إىل عني الشمس فأحرى أن ال يثبت البصر 

دنيا قد اختلف فيها، وقد للنظر إىل اهللا تعاىل يف الدنيا إال أن يقويه اهللا تعاىل، فرؤية اهللا تعاىل يف ال
 تراه العيون يف اآلخرة، وما روي عن أحد منهم أن  أنَّ اهللا روى عن أصحاب رسول اهللا 
                                                 

 ٤٢٥:، احلديث رقم٢٣٥ ص،١ ابن حنبل، عبد اهللا، كتاب السنن، ج١
 .الذي احتج به القائلون جبواز رؤية اهللا يف الدنيا" نورانيا أراه" يعين حديث ٢
 رواه مسلم يف صحيحه،  باب يف قوله عليه السالم نور ويف قوله رأيت نورا، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا وكيع عن ٣

 أيب ذر قال مث سألت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك  يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق عن
هشام حدثنا أيب ح وحدثين حجاج بن الشاعر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا  حدثنا حممد بن بشار حدثنا معاذ بن. قال نور

 عليه وسلم  لسألته فقال عن مهام كالمها عن قتادة عن عبد اهللا بن شقيق قال مث قلت أليب ذر لو رأيت رسول اهللا  صلى اهللا
 .أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك  قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا
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اهللا تعاىل ال تراه العيون يف اآلخرة، فلما كانوا على هذا جمتمعني وبه قائلني، وإن كانوا يف رؤيته 
ن كانت يف الدنيا حمتلفاً فيها، وحنن إمنا قصدنا تعاىل يف الدنيا خمتلفني، ثََبَتت يف اآلخرة إمجاعاً، وإ

  . إىل إثبات رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة
فإذا احتجوا خبٍرب . ١على أن هذه الرواية على املعتزلة ال هلم، ألهنم ينكرون أن اهللا نوٌر يف احلقيقة

  .     ُهْم له تاركون، وعنه منحرفون، كانوا حمجوجني
  

 وإمنا ال جيوز تعاىل باألبصار، أنه ليس موجوٌد إال وجائٌز أن يريناه اهللا ومما يدل على رؤية اهللا 
  .  موجوداً مثبتاً، كان غري مستحيٍل أن يرينا نفسه أن ُيرى املعدوُم، فلما كان أهللا 
 باألبصار التعطيل، فلما مل ميكنهم أن يظهروا التعطيل صراحاً، وإمنا أراد َمْن َنفَى رؤية اهللا 

  .    ما يؤول هبم إىل التعطيل واجلحود، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًأظهروا
ومما يدل على رؤية اهللا سبحانه باألبصار أن اهللا تعاىل يرى األشياء، وإذا كان لألشياء رائياً فال 
يرى األشياء من ال يرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائياً فجائٌز أن يرينا نفسه، وذلك أن من ال يعلم 

 عاملاً باألشياء كان عاملاً بنفسه، فكذلك من ال يرى نفسه سه ال يعلم األشياء، فلما كان اهللا نف
 رائياً لألشياء كان رائياً لنفسه، وإذا كان رائياً هلا فجائٌز أن يرينا ال يرى األشياء، وملا كان اهللا 

                                                 
النور يف كالم العرب األضواء املدركة بالبصر : قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل ﴿اُهللا ُنْوُر السََّمَواِت َواَألْرِض ﴾: النور ١

نسب كأن عليه : منه  كالم له نور، ومنه الكتاب املنري، ومنه قول الشاعر:  املعاين والح، فيقالواستعمل جمازاً فيما صح من
 فإنك مشس:  قال. فالن نور البلد، ومشس العصر وقمره: والناس يقولون. نورا ومن فلق الصباح عمودا  من مشس الضحا 

إذا سار عبد اهللا من :  وقال آخر.  ائل خالد بن يزيدهال خصصت من البالد مبقصد    قمر القب: وامللوك كواكب، وقال آخر
فيجوز أن يقال هللا تعاىل نور من جهة املدح ألنه أوجد األشياء، ونور مجيع األشياء منه . فقد سار منها نورها ومجاهلا  مرو ليلة 

واً كبرياً، وقد قال هشام ابتداؤها وعنه صدورها، وهو سبحانه ليس من األضواء املدركة جل وتعاىل عما يقول الظاملون عل
هو نور ال كاألنوار، وجسم ال كاألجسام، وهذا كله حمال على اهللا تعاىل عقالً ونقالً على : اجلوالقي وطائفة من اجملسمة

مايعرف يف موضعه من علم الكالم، مث إن قوهلم متناقض، فإن قوهلم جسم أو نور حكم عليه حبقيقة ذلك، وقوهلم ال كاألنوار 
جسام نفي ملا أثبتوه من اجلسمية والنور وذلك متناقض، وحتقيقه يف علم الكالم، والذي أوقعهم يف ذلك ظواهر وال كاأل

وقال عليه " اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض: "اتبعوها، منها هذه اآلية، وقوله عليه السالم إذا قام من الليل يتهجد
إىل غري ذلك من األحاديث، واختلف العلماء يف تأويل هذه اآلية، فقيل "  نورارأيت"السالم وقد سئل  هل رأيت ربك فقال 

امللك :  املعىن أي به وبقدرته أنارت أضواؤها واستقامت أمورها وقامت مصنوعاهتا، فالكالم على التقريب للذهن، كما يقال
  .نور أهل البلد أي به قوام أمرها وصالح مجلتها، جلريان أموره على سنن السداد
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ِإَنِنْي َمَعكَُماْ أَْسَمُع ﴿ : نفسه، كما أنه ملا كان عاملاً بنفسه جاز أن يعلمناها، وقد قال اهللا
 ال جيوز أن ُيرى ، فأخرب أنه يسمع كالً منهما ويرامها، ومن زعم أن اهللا ٤٦:﴾ طهَوأََرى

 رائياً وال عاملاً وال قادراً، ألن العامل والقادر الرائي باألبصار يلزمه أن ال جيوز أن يكون اهللا 
  .جائٌز أن ُيرى

  
  . يعىن تعلمون ربكم اضطراراً" ترون ربكم " قول النيب: فإن قال قائلٌ

فكيف بكم إذا رأيتم اهللا :  قال ألصحابه هذا على سبيل البشارة، فقالإن النيب : قيل له
" ترون ربكم: " قالعلى أن النيب . سبحانه، وال جيوز أن يبشرهم بأمر يشركهم فيه مع الكفار

  .     العني ورؤية القلبوليس يعىن رؤية دون رؤية، بل ذلك عام يف رؤية 
  

إن املسلمني اتفقوا على أن اجلنة فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر 
من العيش السليم، والنعم املقيم، وليس نعيم يف اجلنة أفضل من رؤية اهللا تعاىل باألبصار، وأكثر من 

  . ياه بفضله عبده للنظر إىل وجهه الكرمي، أرانا اهللا إعبد اهللا 
، وكانت رؤية نيب اهللا أفضل لذات اجلنة،  أفضل من رؤية نبيه فإذا مل يكن بعد رؤية اهللا 

، وإذا كان ذلك كذلك مل حيرم اهللا أنبياءه املرسلني  أفضل من رؤية نبيه كانت رؤية اهللا 
ك أن الرؤية ال ، وذلومالئكته املقربني ومجاعة املؤمنني والصديقني النظر إىل وجهه الكرمي 

ُتَؤثر يف املرئي ألن رؤية الرائي تقوم به فإذا كان هذا هكذا، وكانت الرؤية غري مؤثرة يف املرئى مل 
  أن ُيري عباده املؤمنني نفسه يفتوجب تشبيهاً وال انقالباً عن حقيقٍة، ومل يستحل على اهللا 

  .   جنانه
    

الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر َوُهَو ُيْدِرُك ﴿:  لقوله تعاىل١ار ال ُيرى باألبصواحتجت املعتزلة يف أن اهللا 
  . ١٠٣:﴾ األنعاماَألْبَصاَْر

                                                 
البصر حاسة الرؤية، وأبصره رآه، والبصري ضد الضرير، وبصر به أي علم وبابه ظرف :  قال يف خمتار الصحاح:البصر  ١

﴿بصرت مبامل يبصروا به﴾ و التبصر التأمل والتعرف، والتبصري التعريف واإليضاح، : وبصرا أيضا فهو بصري، ومنه قوله تعاىل
 



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٤٠

﴾، الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: ﴾ على قولهَوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿:  بقولهفلما عطف اهللا : قالوا
يف الدنيا واآلخرة، وأنه يراها يف ﴾ على العموم أنه يدركها َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: وكان قوله

﴾ دليالً على أنه ال تراه األبصار يف الدنيا واآلخرة، الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: الدنيا واآلخرة، كان قوله
  ١ .﴾، ألن أحَد الكالَمني معطوٌف على اآلخرالَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: وكان يف العموم كقوله

  
وم القولني واحداً، وكانت األبصار أبصار العيون وأبصار القلوب، فيجب إذا كان عم: قيل هلم

، ٤٦:﴾ احلجفَِإنََّهاْ الَ َتْعَمى اَألْبَصاُْر َولَِكْن َتْعَمى القُلُْوُب الِتْي ِفْي الُصُدْوِر﴿ :ألن اهللا تعاىل قال
لقلوب، وهي اليت ، أي فهي باألبصار، فأراد أبصار ا٤٥:﴾ صأُوِلى اَألْيِدي َواَألْبَصاِْر﴿: وقال

  . يفضل هبا املؤمنون الكافرين
  

قد أَبصرُته بقليب، كما : ويقولون. فالنٌ بصٌري بصناعته، يريدون بصَر العلِم: ويقول أهل اللغة
  .قد أبصرُته بعيين: يقولون

ُه الَ ُتْدِركُ﴿: فإذا كان البصُر بصَر العِني وبصَر القلِب، مث أَْوَجُبوا علينا أن يكون قوله تعاىل
﴾؟ ألن أحَد الكالَمني معطوٌف على اآلخر، َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: ﴾ يف العموم، كقولهاَألْبَصاُْر

الَ ﴿: وجب عليهم حبجتهم، أن اهللا تعاىل ال ُيدرك بأبصار العيون، وال بأبصار القلوب، ألن قوله
﴾، وإذا مل يكن عندهم هكذا، فقد َألْبَصاَْرَوُهَو ُيْدِرُك ا﴿: ﴾ يف العموم، كقولهُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر

﴾، َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: ﴾ أخص من قولهالَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: وجب أن يكون قوله تعاىل
  .وانتقض احتجاجهم

                                                                                                                                                         
معناه أهنا تبصرهم أي جتعلهم بصراء، واملبصرة : ﴿فلما جاءهتم آياتنا مبصرة﴾ قال األخفش: و املبصرة املضيئة ومنه قوله تعاىل

  .بوزن املتربة احلجة
.  َناِْضَرةٌٍذِئَمْوْوٌه َيُجُو﴿:َناَربِّ ا َنطََق ِبِه ِكَتاُبَمال كَْيِفيٍَّة كَ َوٍةطَِبَغْيِر ِإَحاْ ِةنََّجلَ اِلَحقٌّ َألْه ةَُيْؤرُّلاَو: " جاء يف العقيدة الطحاوية ١

 ْوِل اهللا ُسَر ْن َعِحْيي ذَِلَك ِمن احلَِدْيِث الَصِح ِفَءَجاَما  َدُه اهللا َتَعالَى َوَعِلَمُه، َوكُلُّاَرا أََمى  َعلَُهُرْيِسفَْت َو١﴾ِإلَى َربَِّها َناِظَرةٌ
َم  َسلََّمْنال َسِلَم ِفي ِدْيِنِه ِإ اَم ُهنَِّإفَ .اِْئَناَوْهأَأَِوِلْيَن ِبآَراِْئَنا، َوال ُمَتَوهِِّمْيَن ِبَتَك ُمِلقَالَ، َوَمْعَناُه َعلَى َما أََراَْد، ال َنْدُخلُ ِفي ذَا َمكَ َوُهفَ

  ".ْيِه ِإلَى َعاِْلِمِهلََع َم َما اْشَتَبَهلِْع دََّرَو،  ِهِلْوُسُهللا َعزَّ َوّجلَّ َوِلَر
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﴾ خاصاً يف وقٍت دون وقٍت، لكان الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: إنكم زعمتم أنه لو كان قوله: وقيل هلم
لَْيَس كَِمثِْلِه ﴿: ﴾ خاصاً يف وقٍت دون وقٍت، وكان قولهَوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: ولهق

الَ َيظِْلُم النَّاَْس ﴿: ، وقوله٢٥٥:﴾البقرةالَ َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َوالَ َنْوٌم﴿: ، وقوله١١:﴾الشورىَشْيُء
  . ، يف وقٍت دون وقٍت٤٤:﴾يونسَشْيئاً

إذا : ﴾ خاصاً، رجع احتجاجكم عليكم، وقيل لكم ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْرالَ﴿: فإن جعلتم قوله تعاىل
﴾ خاصاً، ومل جيب خصوص هذه اآليات، فما أنكرمت أن يكون الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: كان قوله

 الَ ُتْدِركُُه﴿: ﴾ إمنا أراد يف الدنيا دون اآلخرة، وكما أن قولهالَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر ﴿قوله 
﴾ أراد بعض األبصار دون بعٍض، وال يوجب ذلك ختصيص هذه اآليات اليت عارضتمونا اَألْبَصاُْر

  .هبا
﴾ يوجب أن ال ُيدرك هبا يف الدنيا واآلخرة، وليس الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: قوله تعاىل: فإن قالوا

  . ينفى ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره هبا وال ندركه هبا
نكرمت أن يكون ال تدركه أبصار العيون، ال يوجب إذا مل ندركه هبا أن ال نراه، فما أ: قيل هلم

فرؤيتنا له بالعيون، وإبصارنا له هبا، ليس بإدراك له هبا، كما أن إبصارنا له بالقلوب، ورؤيتنا له 
  .      هبا، ليس بإدراك له هبا

  
  .      رؤية البصر هي إدراك البصر: فإن قالوا
  إن رؤية القلب وإبصاره، هي إدراكه وإحاطته؟ : لفرق بينكم وبني من قالما ا: قيل هلم

  
 وإبصار القلب له رؤيته إياه ليس بإحاطة وال إدراك، فما أنكرمت أن فإذا كان علم القلب باهللا 

   ليس بإحاطة وال إدراك؟     تكون رؤية العيون وإبصارها هللا 
  

َوُهَو ُيْدِرُك ﴿: ﴾ يف العموم، كقوله ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْرالَ﴿: إذا كان قول اهللا سبحانه: ويقال هلم
﴾، ألن أحَد الكالَمني معطوٌف على اآلخر، فخربونا أليس األبصار والعيون ال تدركه اَألْبَصاَْر

  .      رؤيةً وال ملساً وال ذوقاً وال على وجٍه من الوجوه
  . نعم: فمن قوهلم
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﴾، أتزعمون أنه يدركها ملساً وذوقاً بأن َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: لأخربونا عن قوله تعا: فيقال هلم
  يلمسها؟ 
  . ال: فمن قوهلم
الَ ُتْدِركُُه ﴿: ﴾ يف العموم، كقولهَوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: فقد انتقض قولكم، إن قوله: فيقال هلم
  .﴾اَألْبَصاُْر

  
  .ة هو بصُر العني ال بصر القلبإنَّ البصَر يف احلقيق: وإذا قال قائلٌ منهم

وِلَم زعمت هذا وقد مسى أهل اللغة بصر القلب بصراً، كما مسوا بصر العني بصراً؟ وإن : قيل له
جاز لك ما قلته، جاز لغريكم أن يزعم أن البصر يف احلقيقة هو بصُر القلب دون العني، وإذا مل 

       .جيز هذا، فقد وجب أن البصَر بصُر العني وبصُر القلب
   

  ! ﴾ ما معناه؟َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر، ﴿حدثونا عن قول اهللا : ويقال هلم
  .﴾ أنه يعلمهاُيْدِرُك اَألْبَصاَْرمعىن ﴿: فإن قالوا
﴾  َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: وإذا كان أحُد الكالَمني معطوفاً على اآلخر، وكان قوله تعاىل: قيل هلم

﴾ ال تعلمه، وهذا نفي للعلم الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴿: جب أن يكون قوله تعاىلمعناه يعلمها، فقد و
  .ال لرؤية اإلبصار

  .﴾ أنَّه يراها رؤيةً ليس معناها العلمَوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَْر﴿: معىن قوله تعاىل: فإن قالوا
  فاألبصار اليت يف العيون جيوز أن ترى؟:  قيل هلم
إنا ال نرى بالبصر إال من جنس ما نرى الساعة، فإن جاز أن يرى : ضوا قوهلمنق. نعم: فإن قالوا

اهللا ما ليس من جنس املرئيات، وهو اإلبصار الذي يف العني، فلم ال جيوز أن يرى نفسه، وإن مل 
  يكن من جنس املرئيات؟ ومل ال جيوز أن يرينا نفسه وإن مل يكن من جنس املرئيات؟

  أينا شيئاً فبصرنا يراه أو إمنا يراه الرائي دون البصر؟      حدثونا إذا ر: ويقال هلم
  .إنه حمال أن يرى البصر الذى يف العني: فمن قوهلم
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الَ ُتْدِركُُه ﴿: اآلية تنفي أن تراه األبصار، وال تنفي أن يراه املبصرون، وإمنا قال اهللا : فيقال هلم
  ١.ونه على ظاهر اآلية الشريفة﴾، فهذا ال يدل على أن املبصرين ال يراَألْبَصاُْر

                                                 
اآلية تنفي أن : "واملبصر واألبصار واملبصرين، فيبين حجته على هذا األساس بقوله كأن املصنف هنا حياول الفصل بني البصر  ١

﴿الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴾، فهذا ال يدل على أن املبصرين ال يرونه : تراه األبصار، وال تنفي أن يراه املبصرون، وإمنا قال اهللا 
 إثبات رؤية اهللا باألبصار يوم القيامة؟ وقد استبعد يف مقدمة هذا فكيف يستقيم له هذا وهو حياول"! على ظاهر اآلية الشريفة

إال احتماال واحدا هو الرؤية باألبصار، فكأنه ينفي هنا ما أثبته يف " النظر"الفصل كل االحتماالت اليت ميكن أن يؤول إليه لفظ 
  :قال القرطيب. مقدمة الفصل فتأمل

 بني سبحانه أنه مرته عن مسات احلدوث ومنها اإلدراك مبعىن اإلحاطة والتحديد كما ُتدرك ﴿الَ ُتْدِركُُه اَألْبَصاُْر﴾: قوله تعاىل
أدركت كذا وكذا، ألنه قد صحت عن :  أي ال يبلغ كنه حقيقته، كما تقول: قال الزجاج. سائُر املخلوقات، والرؤية ثابتة

ال تدركه األبصار يف الدنيا، ويراه املؤمنون يف :  ن عباسوقال اب. النيب صلى اهللا عليه وسلم األحاديث يف الرؤية يوم القيامة
وهو أحسن ما قيل لداللة الترتيل : ﴿ُوُجْوٌه َيْوَمِئٍذ َناِْضَرةٌ ِإلَى َرِبَها َناِظَرةٌ﴾ وقال السدي:  اآلخرة إلخبار اهللا هبا يف قوله

املعىن :  وقيل. حتيط به وهو حييط هبا عن ابن عباس أيضاًال تدركه األبصار ال :  وقيل.. واألخبار الواردة برؤية اهللا يف اجلنة، 
ال تدركه األبصار املخلوقة يف الدنيا، لكنه : وقيل. ال تدركه أبصار القلوب أي ال تدركه العقول فتتومهه إذ ليس كمثله شيء

مل تكن جائزة  ئزة عقال، إذ لوخيلق ملن يريد كرامته بصرا وإدراكا يراه به كمحمد عليه السالم إذ رؤيته تعاىل يف الدنيا جا
لكان سؤال موسى عليه السالم مستحيال، وحمال أن جيهل نيب ما جيوز على اهللا وما ال جيوز بل مل يسأل إال جائزا وغري 
مستحيل، واختلف السلف يف رؤية نبينا عليه السالم ربه، ففي صحيح مسلم عن مسروق قال  كنت متكئا عند عائشة 

من زعم أن حممدا رأى : ة ثالث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اهللا الفرية، قلت  ما هن؟ قالتيا أبا عائش: فقالت
يا أم املؤمنني أنظريين وال تعجليين، أمل يقل اهللا عز وجل :  وكنت متكئا فجلست فقلت: قال. ربه فقد أعظم على اهللا الفرية

عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه  أنا أول هذه األمة من سأل: لت﴿ولقد رآه باألفق املبني﴾، ﴿ولقد رآه نزلة أخرى﴾ فقا
إمنا هو جربيل، مل أره على صورته اليت خلق عليها غري هاتني املرتني رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما :  وسلم فقال

بصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف ﴿ال   تدركه   األ:  أو مل تسمع أن اهللا عزَّ وجلَّ يقول: بني السماء واألرض، فقالت
﴿وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال إىل :  اخلبري﴾ أو مل تسمع أن اهللا عزَّ وجلَّ يقول

ية، ومن زعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتم شيئا من كتاب اهللا فقد أعظم على اهللا الفر:  قوله علي حكيم﴾ قالت
ومن زعم أنه خيرب مبا : إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته﴾ قالت ﴿يا أيها النيب بلغ ما أنزل:  واهللا تعاىل يقول

﴿قل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا﴾ وإىل ما : يكون يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية، واهللا تعاىل يقول
عنها من عدم الرؤية وأنه إمنا رآى جربيل  ابن مسعود ومثله عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وأنه إمنا ذهبت إليه عائشة رضي اهللا 

رأى جربيل، واختلف عنهما وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته مجاعة من احملدثني والفقهاء واملتكلمني وعن ابن عباس أنه رآه 
 الفؤاد ما رأى﴾ وقال عبداهللا بن احلارث اجتمع ابن عباس وأيب بن ﴿ما كذب: بعينيه هذا هو املشهور عنه وحجته قوله تعاىل

كعب فقال ابن عباس  أما حنن بنو هاشم فنقول إن حممدا رأى ربه مرتني مث قال ابن عباس  أتعجبون أن اخللة تكون إلبراهيم 
إن اهللا قسم :  َجاوَبْتُه اجلبال، مث قالقال  فكربَّ كعب حىت! والكالم ملوسى والرؤية حملمد صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعني

عبد الرزاق أن احلسن  وحكى. رؤيته وكالمه بني حممد وموسى عليهما السالم، فكلم موسى، ورآه حممد صلى اهللا عليه وسلم
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كان حيلف باهللا لقد رأى حممد ربه، وحكاه أبو عمر الطلمنكي عن عكرمة وحكاه بعض املتكلمني عن ابن مسعود واألول 

وحكى النقاش عن أمحد بن حنبل . نعم: ه أشهر، وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى حممدا ربه؟ فقالعن
أنا أقول حبديث ابن عباس  بعينه رآه رآه  حىت انقطع نفسه يعين نفس أمحد، وإىل هذا ذهب الشيخ أبو احلسن :  أنه قال

ليه وسلم رأى اهللا ببصره وعيين رأسه، وقاله أنس وابن عباس وعكرمة األشعري ومجاعة من أصحابه أن حممدا صلى اهللا ع
وقال مجاعة منهم أبو العالية والقرظي . والربيع واحلسن، وكان احلسن حيلف باهللا الذي ال إله إال هو لقد رأى حممد ربه

رآه : قال أمحد بن حنبل: أبو عمروقال . وحكى عن ابن عباس أيضا وعكرمة. والربيع بن أنس  إنه إمنا رأى ربه بقلبه وفؤاده
مل ير يف الدنيا ألنه باق، وال ُيرى الباقي بالفاين، فإذا :وعن مالك بن أنس قال. بقلبه وَجُبَن عن القول برؤيته يف الدنيا باإلبصار

 فيه دليلٌ على وهذا كالٌم حسٌن مليٌح وليس: قال القاضي عياض. كان يف اآلخرة ورزقوا أبصارهم باقية رأوا الباقي بالباقي
  . االستحالة إال من حيث ضعفت القدرة، فإذا قوي اهللا من شاء من عباده وأقدره على محل أعباء الرؤية مل ميتنع يف حقه
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  الفصل الرابع
  ١الكالم يف أن القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوق

 
  . ٢إن سأل سائلٌ عن الدليل على أن القرآن كالم اهللا غري خملوٍق

، ٢٥:روم﴾ الَوِمْن آَياِْتِه أَنْ َتقُْوَم السََّماُْء َواَألْرُض ِبأَْمِرِه﴿: الدليل على ذلك قوله تعاىل: قيل له
  . أمرمها بالقيام فقامتا ال هتويان، كان قيامهما بأمره وأمُر اهللا كالمه وقوله، فلما

، فاخللق مجيع ما خلق داخلٌ فيه، ألن ٥٤:﴾ األعرافأَالَ لَُه اخلَلُْق َواَألْمُر﴿: وقال عزَّ وجلَّ
الم عن حقيقته بغري حجٍة الكالَم إذا كان لفظُه عاماً فحقيقته أنه عاٌم، وال جيوز لنا أن نزيل الك

﴾، ذكر أمراً َواَألْمُر﴿: ﴾، كان هذا يف مجيع اخللق، وملا قال أَالَ لَُه اخلَلُْق﴿: وال برهاٍن، فلما قال
  . غري مجيع اخللق، فدلَّ على ما وصفناه على أن أمَر اهللا غُري خملوٍق

ُدّواً ِهللا َوَمالَِئكَِتِه َوُرُسِلِه َمْن كَاْنَ َع﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل يف كتابه: فإن قال قائلٌ
  ؟ ٩٧:﴾البقرةَوِجْبِرْيلَ

                                                 
َوْحياً، َوَصدَّقَُه اَلُْمْؤِمُنْونَ َعلَى ، َوأَْنَزلَُه َعلَى َرُسْوِلِه ْوالً قٍَةيَّْيِفا ِبالَ كََدْنُه َبُم اهللا، ِمالَكَ نَْرءاقُلْاَ نَّأَ َو: " قال يف منت الطحاوية ١

قَْد َو ْد كَفََر،قَفَ ِرَشَبلْاَُه كَالَُم َم أَنََّعُه فََزَع َسِمَمْن، فَ اَلَْبِريَِّةِمكَالَ كٍَقَمْخلُْو ِبَسْيلَقَِة، ْيذَِلَك َحقًّا، َوأَْيقَُنْوا أَنَُّه كَالَُم اهللا َتَعاْلَى ِباَلَْحِق
ْولُ  قَالَِإ اْذََه نِْإ﴿: لَاْ قَِلَمْن َرْوَعَد اُهللا ِبَسقَأَ اْمَّلَفَ، ١﴾قََرَس ِهْيِلْصأَُس﴿. َعاَْبُه َوأَْوَعَدُه ِبَسقََر، َحْيثُ قَاْلَ َتَعاْلَىذَمَُّه اُهللا َو

  ".لَْبَشِرلَْبَشِر، َوالَ ُيْشِبُه قَْولَ اَاَ ِقِلاْ َخلُأَنُه قَْو قَنَّاْأَْي َواَْنْمِلَع، ١﴾ِراَلَْبَش
 اشتهرت املعتزلة القول خبلق القرآن، وجعلوه أصال من أصوهلم اخلمسة، لكنهم ليسوا أول من قال هذه الفكرة، بل القائل  ٢

 للقرآن، وقال خبلق يوأول من دعا إىل التأويل العقلوهو رئيس اجملربة األوائل، ، )هـ١٢٤:قتل سنة (جعد بن درهمقبلهم هو 
ومن الصعب معرفة   وهو الذي ينسب إليه مذهب اجلهمية،،مذهبه) هـ١٢٨:قتل سنة (م بن صفوانجهعنه القرآن، وأخذ 

 كرد فعل لألسئلة اليت كان ظهرت اهنإ، فمن قائل ها وقد اختلف الباحثون في،لق القرآنالدوافع اليت كانت وراء القول خب
 إن :نتم تقولونأ والقرآن كالم اهللا، و،سى كلمة اهللا إن عي: إن القرآن يقول:بعض النصارى يوجهون إىل املسلمني، كقوهلم

 إن هذا املوقف نشأ كرد فعل ضد التجسيم والتشبيه، : فهل القرآن خملوق أم غري خملوق؟ ومنهم من يقول،عيسى خملوق
نشاط العقلي ، فقد كانت هذه الفكرة من أهم األفكار اليت أثرت المهمةنتائج فكرية ، وقد نتج منها ومنهم من يقول غري ذلك

، مث تبنتها املعتزلة بعد جعد م تقريبا٧٤٣ً استمرت نارها تشتعل أكثر من قرن من الزمن، وذلك أنه قتل جعد سنةويف اإلسالم، 
: راجع كتابنا (.م٨٦١-م٨٤٩جهم بن صفوان، وأُبطلت فكرة خلق القرآن يف خالفة املتوكل أي ما بني عامي وبن درهم

م، ٢٠٠٣م، وأثرها يف التطور التارخيي ملفهوم العقيدة، دار التجديد، الطبعة الثانية، كواال ملبور اخلالفات الفكرية يف اإلسال
  ).الفصل الثاين والعشرون
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 نفسه ومالئكته، ومل يدخل يف خنص القرآن باإلمجاع وبالدليل، فلما ذكر اهللا  حنن: قيل له
املالئكة إال : ذكر املالئكة جربيل وميكال، وإن كانا من املالئكة، مث ذكرمها بعد ذلك، كأنه قال

أَالَ لَُه اخلَلُْق ﴿: وجربيل وميكال، وملا قال:  ذكرمها بعد ذكر املالئكة، فقالجربيل وميكال، مث
﴾ يف مجيع أَالَ لَُه اخلَلُْق﴿: ﴾ دليل، كان قولهاخلَلُْق﴿: ، ومل خيص قوله٥٤:﴾ األعرافَواَألْمُر

 يوجب أن كالَم اخللق، مث بعد ِذكره اخللَق واألمَر، أبانَ األمَر من اخللق، وأمُر اهللا كالُمه، وهذا
  .اهللا غُري خملوٍق
، يعىن من قبل أن خيلَق اخلَلَْق ومن بعد ٤:﴾ الرومِهللا اَألْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد﴿: وقال سبحانه

       ١.ذلك، وهذا يوجب أن األمر غري خملوٍق
  

َناْ ِلَشْيٍء ِإذَاْ أََرْدَناُْه أَنْ ِإنََّماْ قَْولُ﴿: ومما يدلُّ من كتاب اهللا على أن كالمه غري خملوٍق قوله سبحانه
كُْن ، فلو كان القرآن خملوقاً لوجب أن يكون مقوالً له ﴿٤٠:﴾ النحلَنقُْولَ لَُه كُْن فََيكُْونُ

  :أحد أمرين ﴾، لكان للقول قوالً، وهذا يوجبكُْن قائالً للقول ﴿﴾، ولو كان اهللا فََيكُْونُ
  .غري خملوٍقإما أن يؤول األمر إىل أن قوله تعاىل  -١
وإذا استحال ذلك صح وثبت .  أو يكون كل قوٍل واقٍع بقوٍل ال إىل غايٍة وذلك حمال -٢

  ٢. قوالً غري خملوٍقأن هللا 
  

  .      ﴾ إمنا ُيكَوِّنُ فيكونأَنْ َنقُْولَ لَُه كُْن فََيكُْونُ ﴿معىن قول اهللا : فإن قال قائلٌ
                                                 

  . هذه احلجة تقوم على التفريق بني اخللق واألمر كما هو واضح، مث تفسري األمر بالقرآن ١
ذايت الذي هو مرته الم الالك: أحدمها: لقراءن كالم اهللا له وجهان ا : قال العالمة اهلرري يف إظهار العقيدة السنية:القرآن  ٢

 حادثة، فاحلرف بصفةة والصوت، إذ يستحيل عقال أن يكون الذات األزيل األبدي متصفا ة كاحلركعن الكيفية أي اهليئ
رتل الذي هو عبارة عن ظ املفالل: والثاين. بذلك والصوت ال يكونان إال حادثني فيجب ترتيه الذات املقدس عن االتصاف

﴿ِإَنُه لَقَْوِل َرُسْوٍل : ذا الوجه الثاين قوله تعاىلدل على ه الذات املقدس عن احلدوث واالنقضاء، ويفة ص هو الذيالكالم الذايت
ك  تبار اهللاهافه إىل جربيل، وجربيل حادث فلو كان القرءان يراد به حيث ذكر كالم اهللا الذايت مل يضفٍم﴾، حيث أضكَِرْي

  . جاز ذلك الوجهني لكن ملا كان يصح إطالق القرءان على،ميكرالل يل الذي هو املراد بالرسوربإىل ح وتعاىل
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يكون قولُ اهللا لألشياء كلِّها كوِني هو األشياُء، ألن هذا الظاهر أَنْ َيقُولَ لُه، وال جيوز أن : قيل
يكون  ، ومن قال ذلك أعظَم الِفريةَ، ألنه يلزمه أنيوجُب أن تكون األشياُء كلُّها كالماً هللا 

  . كلُّ شىٍء يف العامل من إنساٍن وفرٍس ومحاٍر وغري ذلك كالَم اهللا، ويف هذا ما فيه
قولَ اهللا لألشياِء كوِني غُريها، وإذا كان غَري املخلوقات، فقد خرج فلما استحال ذلك، صحَّ أنَّ 

  .  عن أن يكون خملوقاًكالُم اهللا 
ويلزم َمن يثبُت كالَم اهللا خملوقاً أن يثبَت اَهللا غَري متكلٍم وال قائٍل، وذلك فاسٌد، كما يفسد أن 

مل يزل عاملاً، إذ مل جيز أن يكون  يكون علم اهللا خملوقاً، وأن يكون اهللا غري عاٍمل، فلما كان اهللا
مل يزل خبالف العلم موصوفاً، استحال أن يكون مل يزل خبالف الكالم موصوفاً، ألن خالف 

العلم الذي ال يكون معه علٌم  الكالم الذي ال يكون معه كالٌم سكوٌت، أو آفةٌ، كما أن خالف
 وعال خبالف العلم، وكذلك يستحيل أن جهلٌ، أو شٌك، أو آفةٌ، ويستحيل أن ُيوَصف ربُّنا جلَّ

ُيوَصف خبالف الكالم من السكوت واآلفات، فوجب لذلك أن يكون مل يزل متكلماً كما وجب 
  .     أن يكون مل يزل عاملاً

  
﴾ َد كَِلَماُْت َربِّْيقُلْ لَْو كَاْنَ الَبْحُر ِمَداْداً ِلكَِلَماِْت َربِّْي لََنفََد الَبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفَ﴿: وقال اهللا تعاىل

، فلو كانت البحار مداداً للكتبة لنفدت البحار، وتكسرت األقالم، ومل يلحق الفناء ١٠٩:الكهف
كلمات ربِّى كما ال يلحق الفناء علم اهللا تعاىل، ومن فين كالمه حلقته اآلفات، وجرى عليه 

لماً، ألنه لو مل يكن متكلماً السكوت، فلما مل جيز ذلك على ربِّنا سبحانه صحَّ أنه مل يزل متك
  .لوجب عليه السكوت واآلفات تعاىل ربُّنا عن قوِل اجلهميَّة علواً كبرياً

  
وزعمت اجلهميَّة كما زعمت النَّصارى أن كلمة اهللا تعاىل حواها بطن مرمي رضي اهللا عنها، 

جرة حاويةً له، وزادت اجلهميَّة عليهم فزعمت أن كالم اهللا خملوٌق، حلَّ يف شجرٍة فكانت الش
فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكالم متكلمةً، ووجب عليهم أن خملوقاً من املخلوقني كلَّم 

﴿يا موسى إنىن أنا اهللا ال إله إال أنا فأعبدوين﴾،  فلو كان كالم : ، وأن الشجرة قالتموسى 
 إال أنا فاعبدين﴾، وقد قال ﴿يا موسى إنين أنا اهللا ال إله: اهللا خملوقاً يف شجرة، لكان املخلوق قال

  .١٣:﴾ السجدةَولَِكْن َحقَّ القَْولُ ِمنِّْي َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمَن اِجلنَِّة َوالنَّاِْس أَْجَمِعْيَن﴿: تعاىل
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وكالم اهللا من اهللا تعاىل، فال جيوز أن يكون كالمه الذي هو منه خملوقاً يف شجرٍة خملوقٍة، كما ال 
  .     ذي هو منه خملوقاً يف غريه، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًجيوز أن يكون علمه ال

  
ال جيوز أن خيلق كالمه  كما ال جيوز أن خيلق اهللا إرادته يف بعض املخلوقات، كذلك: ويقال هلم

يف بعض املخلوقات، ولو كانت إرادة اهللا خملوقةً يف بعض املخلوقات، لكان ذلك املخلوق هو 
  . تحيلاملريد هلا، وذلك يس

وكذلك يستحيل أن خيلق اهللا كالمه يف خملوٍق، ألن هذا يوجب أن ذلك املخلوق متكلم به، 
  .      كالماً للمخلوقويستحيل أن يكون كالم اهللا 

  
 ﴾ِإنْ َهذَا ِإالَّ قَـْولُ الَبَشِر﴿ : قال خمرباً عن املشركني أهنم قالواومما يبطل قوهلم أن اهللا 

  .آن، يعىن القر٢٥:املدثر
  .  على املشركنيفمن زعم أن القرآن خملوٌق فقد جعله قوالً للبشر، وهذا ما أنكره اهللا 

 متكلماً حىت خلق اخللق، مث تكلَّم بعد ذلك، لكانت األشياء قد كانت وأيضا فلو مل يكن اهللا 
ليه مجهور ال عن أمره، وال عن قوله، ومل يكن قائالً هلا كوىن، وهذا ردٌّ للقرآن، واخلروج عما ع

  .أهل اإلسالم
  

إنَّ كالم اهللا خملوٌق يلزمهم به أن يكون اهللا تعاىل مل :  أن قول اجلهميَّة- رمحكم اهللا -واعلموا 
يزل كاألصنام اليت ال تنطق وال تتكلم لو كان مل يزل غري متكلم، ألن اهللا تعاىل خيرب عن إبراهيم 

قَاْلَ َبلْ فََعلَُه  أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا ِبآِلَهِتَناْ َياِْإْبَراِْهْيُم﴿: لهعليه الصالة والسالم، أنه قال لقومه ملا قالوا 
، فاحتج عليهم بأن األصنام إذا مل ٦٣-٦٢:﴾ األنبياءفَاْسأَلُْوُهْم ِإنْ كَاُْنْوا َيْنِطقُْونَ كَِبْيُرُهْم َهذَا

  . تكلمتكن ناطقة متكلمة مل تكن آهلة، وأن اإلله ال يكون غري ناطق وال م
 وينطقها ال تكون آهلة، فكيف جيوز أن فلما كانت األصنام اليت ال يستحيل أن حيييها اهللا 

  . يكون من يستحيل عليه الكالم يف قدمه إهلاً، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
 وإذا مل جيز أن يكون اهللا سبحانه وتعاىل يف قدمه مبرتبة دون مرتبة األصنام اليت ال تنطق، فقد

  .      مل يزل متكلماًوجب أن يكون اهللا 



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٤٩

  
، وجاءت الرواية أنه ١٦:﴾ غافرِلَمِن الُْملُْك الَيْوَم﴿: وقد قال اهللا تعاىل خمربا عن نفسه أنه يقول

  .١٦:﴾ غافرِهللا الَواِحِد القَهَّاِر﴿: يقول هذا القول وال يرد عليه أحد شيئاً، فيقول
شياء، إذ ال إنسانٌ وال َملٌك، وال حيٌّ وال جانٌّ، وال شجٌر وال  قائالً مع فناء األفإذا كان اهللا 

  .      خارٌج عن اخللق، ألنه يوجد وال شيء من املخلوقات موجوٌدمدٌر، فقد صحَّ أنَّ كالم اهللا 
  

، وال ، والتكليم هو املشافهة بالكالم١٦٤:﴾ النساءَوكَلََّم اهللاًُ ُمْوَسى َتكِْلْيًما﴿: وقد قال اهللا تعاىل
  .جيوز أن يكون كالم املتكلم حاالًّ يف غريه خملوقاً يف شىٍء سواه، كما ال جيوز ذلك يف العلم

  
ْ َيِلْد َولَْم ُيْولَْد. اُهللا الصََّمُد. قُلْ ُهَو اُهللا أََحٌد﴿: وقال اهللا تعاىل ﴾ َولَْم َيكُْن لَُه كُفُوا أََحٌد. ملَ

        ١ وأمساء اهللا يف القرآن؟، فكيف يكون القرآن خملوقا٤ً- ١:اإلخالص
هذا يوجب أن تكون أمساء اهللا خملوقةً، ولو كانت أمساؤه خملوقةً لكانت وحدانيته خملوقةً، وكذلك 

  .     علمه وقدرته، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
                                                 

  : والقرءانروء  الفرق بني القراءة واملق١
  .القراءة واملقروء والقرءان:  املستعملة فيما يتعلق بالقرآنواأللفاظ: قال العالمة اهلرري يف إظهار العقيدة السنية

اىل مرادا به قراءة جربيل تع هللاد ورد اسناد القراءة إىل اقو ،هنومني الذين يقرءؤامل  فعل العبد أي جربيل والنيب وسائر:ةراءفالق
 تعاىل له ربيل يقرؤه على النيب بأمر اهللاجىن لذلك إال أن ، وال مع﴿فَِإذَاْ قََرأَْناُْه فَاَتِبْع قُْرَءاَْنُه﴾: قال اهللا تعاىل: ىلاهللا تعاألهنا بأمر 

ِإذَاْ ﴿فَ: ه فتعني املصري إىل أن قوله تعاىللقخب شيئا فهو تشبيه هللا ف يقرؤه بذاته على النيب شيئاعاىل ت اهللانبذلك، وأما أن يكو
  .منه لقراءة جربيل اليت هي بأمره إىل نفسه لكونه اآلمر جربيل بذلكُه﴾، إسناد قََرأَْناْ

 يتلفاظ اليت هي عبارة عنه، فهو أي الكالم الذااأل ةراءقإنه مقروء، : املراد بقوهلموفته، صو  فهو كالم اهللا الذي ه:قروءوأما امل
دي ليس بفاهللا تبارك وتعاىل يسمى متكلما ألنه متصف بكالم قائم بذاته أزيل أرة عنه، ي عبايت هوء بالتعبري عنه باأللفاظ القرم

  . هنايةال ام إىلحيدث مث ينقضي مث حيدث مث ينقضي مث حيدث مث ينقضي 
ءة يف راأي الق، ﴾ْجِر﴿َوقُْرَءاْنَ اَلْفَ:  تعاىلاهللال شترك، فتارة يطلق على القراءة اليت هي خملوقة قامفظ ل فهو :رءانوأما الق

 املسافرة ، هنى عن»وعدفروا بالقرءان إىل أرض الال تسا«: ، دون القراءة، قال النيب فصالة الفجر، وتارة يطلق على املصح
:  مبعىن اللفظ بقوهلمءنرالقتخفاف به، ومل يرد به النهي عن القراءة، ويعرف اساال املصحف إىل أرض الكفار صيانة له منب

  . منهةروس رصحممد لإلعجاز بأقى سيدنا اللفظ املرتل عل
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فدلَّ هذا على أن ، وال يقال ملخلوٍق تبارك، ٧٨:﴾ الرمحنَتَباَْرَك اْسُم َربَِّك﴿: وقد قال اهللا تعاىل
  . أمساء اهللا غري خملوقة

فكما ال جيوز أن يكون وجه ربِّنا خملوقاً، فكذلك ال . ٢٧:﴾ الرمحنَوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك﴿: وقال
  .جيوز أن تكون أمساؤه خملوقةً

  
﴾ آل لِعلِْم قَاْئًِِما ِبالِْقْسِطَشِهَد اُهللا أَنَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َواملَالَِئكَةُ َوأُولُْوا ا﴿:وقـال اهللا تعـاىل

، وال بد أن يكون شهد هبذه الشهادة، ومسعها من نفسه، ألنه إن كان مسعها من ١٨:عمران
خملوٍق، فليست شهادةً له، وإذا كانت شهادةً له، وقد شهد هبا، فال خيلو أن يكون شهد هبا قبل 

بعد كون املخلوقات، فلم يسبق كون املخلوقات، أو بعد كون املخلوقات، فإن كان شهد هبا 
  شهادَته لنفسِه باُأللوهيَّة اخللَق، وكيف يكون ذلك كذلك؟ 

وهذا يوجب أن التوحيد مل يكن يشهد به شاهٌد قبل اخللق، ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل 
كون اخللق، الستحال إثبات التوحيد ووجوده، وأن يكون واحداً قبل اخللق، ألن ما تستحيل 

لشهادة عليه مستحيل، وإن كانت شهادته لنفسه قبل اخللق بالتوحيد، فقد بطل أن يكون كالم ا
  .اهللا تعاىل خملوقاً، ألن كالم اهللا شهادته

  
، وأنَّ القرآن كالم اهللا غري خملوٍق، أن أمساَء اهللا من القرآن، ١ومما يدل علي بطالن قول اجلهميَّة

، وال جيوز أن ٢-١:﴾األعلى َربَِّك اَألْعلَى الَِّذْي َخلََق فََسوَّىَسبََّح اْسَم﴿: وقد قال اهللا سبحانه
  . يكون إسم ربك األعلى الذي خلق فسوى خملوقاً، كما ال جيوز أن يكون جدُّ ربِّنا خملوقاً

                                                 
  :  الناس يف كالم اهللا ثالث فرقواعلم أن: قال العالمة اهلرري :كالم اهللا ١

مي مرته عن احلرف والصوت، وما يأتينا من د قىلين قائم بذاته تعانفسايقولون إن كالمه تعاىل : ةسنأهل الالفرقة األوىل 
ا إال عند احلاجة إىل البيان ه أدبيلإطالق هذا االسم عن نتجنب ات الدالة عليه لسان الرسل حادث، ولكصوألوااحلروف 
  . األزيلالم صاحل وحذرا من إيهام نفي الكويطلق أن كالم اهللا مرته غري خملوق تأسيا بالسلف ال، ليعلم

  . املعتزلة ال يثبتون كالم النفس: ةانيثلالفرقة ا
ن حلول احلوادث بذاته، تعاىل لتزموي قسم: ه، وهم قسمانائم بذاتالقائلون بأنه يتكلم حبرف وصوت ق شويةاحل :ةالثالث الفرقة

 قبل هؤالء ال يفهمون ما يقولون ألنا نعلم ضرورة بأن الكاف قوهلم، وشرذمة يقولون احلروف واألصوات قدمية، وعناهللا 
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، وكما ال جيوز أن تكون عظمته ٣:﴾اجلنَجدُّ َربَِّناْ َوِإنَُّه َتَعاْلَى﴿: قال اهللا تعاىل يف سورة اجلن
  .     لوقةً كذلك ال جيوز أن يكون كالمه خملوقاًخم
  

َوَماْ كَاْنَ ِلَبَشٍر أَنْ ُيكَلُِّمُه اُهللا ِإالَ َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍْب أَْو ُيْرِسلَ ﴿: وقد قال اهللا تعاىل
  .٥١:﴾الشورىَرُسْوالً فَُيْوِحى ِبِإذِْنِه َماْ َيِشاُْء

 خملوقاً يف شىٍء خملوٍق، مل يكن إلشتراط هذه الوجوه معىن، ألن فلو كان كالم اهللا ال يوجد إال
الكالم قد مسعه مجيع اخللق ووجدوه، بزعم اجلهميَّة خملوقاً يف غري اهللا تعاىل، وهذا يوجب إسقاط 

  .مرتبة النبيِّني صلوات اهللا عليهم أمجعني
  

 من ن َمن مسع كالم اهللا وجيب عليهم إذا زعموا أن كالم اهللا ملوسى خلقه يف شجرٍة، أن يكو
ملٍك أو نٍيب أتى به من عند اهللا، أفضلُ مرتبةً ِمن مساع الكالم ِمن موسى، ألهنم مسعوه من نيب، ومل 

 وإمنا مسعه من شجرة، وأن يزعموا أن اليهودي إذا مسع كالم اهللا من يسمعه موسى من اهللا 
، ألن اليهودي مسعه من نٍيب من  من موسى النيب عليه الصالة والسالم، أفضل مرتبة يف هذا املعىن

أنبياء اهللا، وموسى مسعه خملوقاً يف شجرٍة، ولو كان خملوقاً يف شجرٍة مل يكن مكلِّماً ملوسى من 
وراء حجاٍب، ألن من حضر الشجرة من اجلنِّ واإلنس قد مسعوا الكالم من ذلك املكان، وكان 

  .م اهللا له من وراء حجاٍبسبيل موسى وغريه يف ذلك سواء يف أنه ليس كال
 كلَّم موسى، أنه خلق كالماً كلَّمه به يف الشجرٍة، إذا زعمتم أن معىن، أن اهللا :  مث يقال هلم

ال تأكلين فإين : "فقد خلق اهللا عندكم يف الذراع كالماً، ألن الذراع قالت لرسول اهللا 
 اهللا تعاىل، فإن استحال أن يكون ، كالم، فيلزمكم أن ذلك الكالم الذي مسعه النيب ١"مسمومة

                                                                                                                                                         
يف اعتقادهم أن صفة من صفات اهللا القدمية وجدت باملسيح، أما  ارىنصالم النون وال جيتمعان يف زمن واحد، مث يلزمهم ما لز

يستحيل أن توجد يف موصوفني املسلمني وتربءوا منهم وبينوا أن الصفة الواحدة ع وكفرهم مجي. ه أو علمه فأثبتوا قدمهمالك
ي كالمه القدمي وجدت ه مكانني، وكيف يستقيم بعد ذلك أن يقال إن صفة اهللا اليت يفحد اصح أن يوجد جوهر وال يكما 

الء يقولون إن كالم اهللا تعاىل هؤصارى لقصرهم ذلك على املسيح وحده، ونلايف املصاحف واحملدثات؟ بل هذا شر من قول 
  .رة يف هذه املسألة، ولو تنبهوا لشر مقالتهم لعلموا أهنا األشنعشاعلوقات، ولقد كثر تشنيعهم على األوجد يف أكثر املخ

، والبخاري، ٢١٩٠:احلديث رقم" أن امرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مسمومة" رواه مسلم، ولفظه ١
  .٢٤٧٤: يف صحيحه، احلديث رقم
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 كالمه يف شجرٍة؟ اهللا تكلم بذلك الكالم املخلوق، فما أنكرمت من أنه يستحيل أن خيلق اهللا 
أن اهللا تكلم عندكم، أنه : ألن الكالم املخلوق ال يكون كالماً هللا، فإن كان كالم اهللا، وكان معىن

  .كالم الذي خلقه يف الذراعخلق الكالم، فيلزمكم أن يكون اهللا متكلماً بال
  . فإن أجابوا إىل ذلك

تعاىل اهللا عن قولكم " ال تأكلين فإين مسمومة": فاهللا تعاىل على قولكم، هو القائل: قيل هلم
  . وافترائكم عليه علواً كبرياً

  . ال جيوز أن يكون كالم اهللا خملوقاً يف ذراٍع: وإن قالوا
  .هللا خملوقاً يف شجرٍةوكذلك الجيوز أن يكون كالم ا: قيل هلم

  
إذا : ، فيقال هلم، ملا أخرب عن نبوة النيب ١مث ُيسألون عن الكالم الذي أنطق اهللا تعاىل به الذئب

 يتكلم بكالٍم خلقه يف غريه، فما أنكرمت أن يكون الكالم الذي مسعه من الذئب كالماً كان اهللا 
هذا ما جيب عليهم أن الذئب مل يتكلم ، ويف ؟ ويكون إعجازه يدل على أنه كالم اهللا هللا 

به، وأنه كالم اهللا تعاىل، ألن كون الكالم من الذئب معجز، كما أن كونه من الشجرة معجز، 
فإن كان الذئب متكلماً بذلك الكالم املنقول، فما أنكرمت أن الشجرة متكلمة بالكالم إن كان 

﴾ تعاىل اهللا عن ذلك علواً َسى ِإنَّْي أََنا اُهللاَياْ ُمْو﴿: خلق يف الشجرة، وأن يكون املخلوق فيه قال
  .     كبرياً

   
 خملوقاً يف غريه عندكم، فما يؤمنكم أن يكون كلُّ كالٍم إذا كان كالم اهللا : مث يقال هلم

  تسمعونه خملوقاً يف شىٍء وهو حٌق أن يكون كالماً هللا سبحانه؟ 
  .  ال يكون إال حياًال تكون الشجرة متكلمةً، ألن املتكلم: فإن قالوا
وال جيوز خلق الكالم يف شجرة، ألن من ُخلق الكالُم فيه ال يكون إالحياً، فإن جاز أن : قيل هلم

  ُيخلق الكالُم فيما ليس حبٍي، فِلم ال جيوز أن يتكلم من ليس حبيٍ؟ 
قَاْلََتاْ ﴿ أخرب أن السموات واألرض من ليس حبٍي، ألن اهللا : إنه يقول: ِلم ال قلتم: ويقال هلم
  . ١١:﴾فصلتأََتْيَناْ طَاِْئَعْيِن

                                                 
  ٢٣٨٨.١:ومسلم، احلديث رقم.  ٢١٩٩م رواه البخاري، احلديث رق



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٥٣

     
  .٧٨:﴾صَوأَنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتْي ِإلَى َيْوِم الدِّْيِن﴿:  إلبليسأليس قد قال اهللا : مث يقال هلم

  . فال بد من نعم
 فإذا كان كالم اهللا خملوقاً، وكانت املخلوقات فانيات، فيلزمكم إذا أفىن اهللا : فيقال هلم

اء، أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت، فيكون إبليس غري ملعون، وهذا ترك دين املسلمني األشي
﴾، وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إىل يوم َوأَنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتْي ِإلَى َيْوِم الدِّْيِن﴿: وردُّ لقوله تعاىل

، يعىن ٤:﴾ الفاحتةَماِْلِك َيْوِم الدِّْيِن ﴿:الدين، وهو يوم اجلزاء، وهو يوم القيامة، ألن اهللا تعاىل قال
﴾، فقد وجب أن َعلَْيَك لَْعَنِتْي﴿: يوم اجلزاء، مث هو أبداً يف النار، واللعنة كالم اهللا وهو قوله

 ال جيوز عليه الفناء، وأنه غري خملوٍق، ألن املخلوقات جيوز عليها العدم، فإذا مل يكون كالم اهللا 
  .      فهو غري خملوٍق جيز ذلك على كالم اهللا

   
إن كالمه غري : إذا كان غضب اهللا غري خملوٍق؟ وكذلك رضاه وسخطه، فلم ال قلتم: مث يقال هلم

خملوٍق، ومن زعم أن غضب اهللا خملوٌق لزمه أن غضب اهللا وسخطه على الكافرين يفىن، وأن 
 وال ساخطاً عن أعدائه، وهذا رضاه عن املالئكة والنبيني يفىن، حىت ال يكون راضياً عن أوليائه،

  .     هو اخلروج عن اإلسالم
  

﴾ ِإنََّماْ قَْولَُناْ ِلَشْيٍء ِإذَاْ أََرْدَناُْه أَنْ َنقُْولَ لَُه كُْن فََيكُْونُ﴿: خربونا عن قول اهللا تعاىل: ويقال
  أتزعمون أنَّ قوله للشىٍء كُْن خملوٌق مراداً هللا؟ . ٤٠:النحل

  . ال: فإن قالوا
فما أنكرمت أن يكون كالم اهللا الذي هو القرآن غري خملوٍق، كما زعمتم أن قول اهللا : هلمقيل 

  للشيء كُْن غري خملوٍق؟ 
  .  أنَّ قول اهللا للشيء كُْن خملوٌق: وإن زعموا
اُْه أَنْ َنقُْولَ ِإنََّماْ قَْولَُناْ ِلَشْيٍء ِإذَاْ أََرْدَن﴿: فإذا زعمتم أنه خملوٌق مراٌد هللا، فقد قال اهللا : قيل هلم

ويف هذا ما جيب أحد !  كُْن: ﴾، فيلزمكم أنَّ قوله تعاىل للشيء كُْن قد قال لهلَُه كُْن فََيكُْونُ
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إما أن يكون قول اهللا لغريه كُْن غري خملوٍق، أو يكون لكل قوٍل قولٌ ال إىل غايٍة وذلك : أمرين
  .حمال

  
  . إن هللا قوالً غُري خملوٍق :فإن قالوا
  فما أنكرمت أن تكون إرادة اهللا لإلميان غري خملوقٍة؟ : مقيل هل

  إنَّ قول اهللا للشيء كُْن غري خملوٍق؟ : ما العلَّة الىت إمنا قلتم: مث يقال هلم
  . ألنَّ القولَ ال يقال له كُْن: فإن قالوا
     .     القرآنُ غري خملوٍق ألنَّه قولُ اهللا، واهللا ال يقولُ لقوله ﴿كُْن﴾: يقال هلم

  
  أليس مل يزل اهللا عاملاً بأوليائه وأعدائه؟ : ويقال هلم

  . فال بد من نعم
  إنَّه مل يزل مريداً للتفرقة بني أوليائه وأعدائه؟ : فهل تقولون: قيل هلم
  . نعم: فإن قالوا
: قلتمفإذا كانت إرادةُ اهللا مل تزل، فهي غري خملوقة، وإذا كانت إرادته غُري خملوقٍة فِلم ال : قيل هلم

  إنَّ كالَمه غُير خملوٍق؟ 
مل يزل مريداً للتفرقة بني أوليائه وأعدائه، فقد زعموا أنَّ اهللا ال يريُد التفرقةَ : ال نقول: فإن قالوا

  .     بني أوليائه وأعدائه، ونسبوه سبحانه إىل النقص، تعاىل عن قول القدريَّة علواً كبرياً
  

إمَّا أن يكون بدناً من األبدان شخصاً من األشخاص، أو يكون نعتاً إنَّ الشَّىَء املخلوَق : ويقال هلم
  .من نعوت األشخاص

أن يكون كالم اهللا شخصاً، ألن األشخاص جيوز عليها األكلُ والشرُب والنكاُح، وال  فال جيوز
  .جيوز ذلك على كالم اهللا تعاىل

 تبقى طرفة عٍني، ألهنا ال حتتمل وال جيوز أن يكون كالم اهللا نعتاً لشخٍص خملوٍق، ألن النعوت ال
وهذا يوجب أن يكون كالُم اهللا قد فين ومضى، فلما مل جيز أن يكون شخصاً وال نعتاً . البقاء

  .لشخٍص، مل جيز أن يكون خملوقاً
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على أنَّ األشخاص جيوز أن متوت، فمن يثبت كالم اهللا شخصاً خملوقاً، لزمه أن جيوز املوت على 
  .ا ال جيوز وذلك مكالم اهللا 

وأيضاً فال جيوز أن يكون كالم اهللا خملوقاً يف شخٍص خملوٍق، كما ال جيوز أن يكون نعتاً لشخٍص 
خملوٍق، ولو كان خملوقاً يف شخٍص، وكالم اإلنسان مفعوال فيه، كما ال ميكن التفريق بني كالم 

يكون علمه خملوقاً يف اهللا وكالم اخللق، إذا كانا خملوقَني يف شخٍص خملوٍق، كما ال جيوز أن 
  .     شخٍص خملوٍق

 
لو كان كالم اهللا خملوقاً لكان جسماً، أو نعتاً جلسٍم، ولو كان جسماً جلاز أن : ويقال هلم أيضاً

  .     يكون متكلِّماً، واهللا قادٌر على قَلِبهما، ويف هذا ما ُيلزمهم
 أن يكون اً أو شيطاناً، تعاىل اهللا وجيب عليهم أن جيوزوا أن يقلب اهللا القرآن إنساناً أو جنِّي

  .  كالمه كذلك
ولو كان نعتاً جلسٍم كالنعوت، فاهللا قادٌر على أن جيعلها أجساماً لكان جيب على اجلهمية أن 
جيوزوا أن جيعل اهللا القرآن جسماً متجسداً َيأكلُ وَيشرُب، وأن جيعله إنساناً وِمييَته، وهذا ما ال 

  .  عن ذلكجيوز على كالم اهللا تعاىل
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  الفصل اخلامس

  ١يف ذكر الرواية يف القرآن
  

أتيُت أنا والعباس بن عبد العظيم العنربي أبا عبداهللا، أمحد بن حنبل، فسأل العباس : قال أبو بكر
القرآن ال خملوٌق وال غري : قوم ها هنا قد حدثوا يقولون: أبا عبداهللا رمحه اهللا ورضي عنه، فقال له

: ليس مبخلوٍق، فقولوا: ء أضرُّ من اجلهميَّة على الناس، ويلكم فإن مل تقولواهؤال: فقال. خملوٍق
الذي أعتقد : ما تقول يا أبا عبداهللا؟ فقال: فقال العباس. هؤالء قوم سوٍء: قال أبو عبداهللا. خملوٌق

مث ! سبحان اهللا ومن يشك يف هذا؟: مث قال وال أشك فيه، أن القرآن غري خملوٍق،: وأذهب إليه
سبحان اهللا، أيف هذا شك؟ قال اهللا تبارك : مستعظماً للشك يف ذلك، فقال: تكلم أبو عبداهللا

﴾ الرَّْحَمُن َعلََّم القُْرآنَ َخلََق اِإلْنَساْنَ﴿: ، وقال٥٤:﴾ األعرافأَالَ لَُه اخلَلُْق َواَألْمُر﴿: وتعاىل
َق، فجعل يعيدها، َعلََّم، َخلََق، أي علََّم، َخلَ: القرآن، فقال ، ففرق بني اإلنسان وبني٣-١:الرمحن

  . فرق بينهما
، أي شيء علم القرآن، والقرآن فيه أمساء اهللا : والقرآن علم اهللا، أال تراه يقول: قال أبو عبداهللا

إن أمساء اهللا غري خملوقٍة؟ مل يزل اهللا قديراً عليماً عزيزاً حكيماً مسيعاً بصرياً، : يقولون؟ أال يقولون
 غري خملوٍق، فالقرآن من علم  غري خملوقٍة، لسنا نشك أن علم اهللا أن أمساء اهللا لسنا نشك 

  .، ومل يزل به متكلماًاهللا، وفيه أمساء اهللا فال نشك أنه غري خملوٍق، وهو كالم اهللا 
                                                 

   :سنة يف قبول أحاديث الصفاتال لأهمذهب   ١
وت هللا تعاىل حديث مع الصحة املعتربة يف أحاديث الصفات، ليس يف إثبات الص: قال العالمة اهلرري يف إظهار العقيدة السنية

ن ميس فيه ذكر الصوت ذي لالبخاري القدر الألن أمر الصفات ُيحطاط فيه ما ال حيتاط يف غريه، ويدل على ذلك رواية 
ت بصيغة التمريض، فتحصل أن يف أحاديث الصفات والصر ذكه يث جابر هذا بصيغة اجلزم، وروايته للقدر الذي فيدح

رواه ثالثة عن ثالثة فأكثر، وهو ما عليه أبو حنيفة وأتباعه من ا ط أن يكون يف درجة املشهور، وهو مارتاش: اأحدمه: مذهبني
ما : والثاين. قبيل املشهور  منثادي حه يف رسائله اليت ألفها يف االعتقاد بنحو أربعنين ع أبو حنيفة رضي اهللاحتجاملاتريدية، وقد 

لث اأما الث. فهذان املذهبان ال بأس بكليهما. تهثقو اشتراط أن يكون الراوي متفقا على هو  الترتيه من احملدثني،إليه أهلذهب 
  .ات الصفاتإلثبذلك فال حيتج به وهو ما نزل عن 
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وأي كفٍر من هذا؟ أو أي كفر شرُّ من هذا؟ إذا زعموا أن القرآن خملوٌق، فقد زعموا أن : مث قال
القرآن : إمنا يقولون:  اهللا خملوقةٌ، وأن علم اهللا خملوٌق، ولكن الناس يتهاونون هبذا، ويقولونأمساء

خملوٌق، ويتهاونون ويظنون أنه هني، وال يدرون ما فيه وهو الكفر، وأنا أكره أن أبوح هبذا لكل 
  . أحد، وهم يسألون وأنا أكره الكالم يف هذا، فبلغين أهنم يدعون أين أمسك

إن أمساء اهللا خملوقةٌ وال علمه، مل يزد على هذا، : القرآن خملوٌق، وال يقول: فمن قال: هفقلت ل
  . هكذا هو عندنا: هو كافر؟ فقال: أقول

حنن ال حنتاج أن نشك يف هذا القرآن عندنا فيه أمساء اهللا وهو من علم اهللا، : مث قال أبو عبداهللا
سبحان :  أردد عليه، فقال يل العباس وهو يسمعإنه خملوٌق فهو عندنا كافٌر، فجعلت: فمن قال

  .بلى: فقال أبو عبداهللا! اهللا، أما يكفيك دون هذا؟
من قال القرآن خملوٌق، فهو مرتٌد يستتاب، : قال مسعت وكيعاً يقول: وذكر احلسني بن عبد األول

  .فإن تاب وإال قتل
بان، قال مسعت ابن املبارك وذكر حممد بن الصباح البزار، قال حدثنا علي بن احلسني بن شع 

  . ١إنا نستطيع أن حنكى كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن حنكى كالم اجلهمية: يقول
  .    خناف أن َنكفر وال نعلم: قال حممد يقول

 وذكر هارون بن إسحاق اهلمداين عن أيب ُنعيم، عن سليمان بن عيسى القارئ، عن سفيان 
قال . أبلغ أبا حنيفة املشرك أىن منه برىء: ال يل محاد بن أيب سليمانق: الثوري رضي اهللا عنه، قال

وحاشى اإلمام األعظم أبو حنيفة رضي اهللا . ألنه كان يقول القرآن خملوق: مث قال سفيان: سليمان
  . عنه من هذا القول، بل هو زور وباطل، فإن أبا حنيفة من أفضل أهل السنة

الكالم : قال: أخربين أيب:  بن محاد بن أيب حنيفة، قالمسعت عمر: وذكر سفيان بن وكيع قال
قال فتاب منه، وطاف به يف . الذي أستتاب منه ابن أيب ليلى أبا حنيفة، هو قوله القرآن خملوق

  ٢.كيف صرت إىل هذا، قال خفت واهللا أن يقدم علي، فأعطيته التقية: فقلت له: اخللق، قال أىب
                                                 

 ٥٤ ابن حنبل، عبد اهللا بن أمحد، اجلزأ األول، ص  ١
 يرى بعض الدارسني أن هذه الروايات مدسوسة على اإلمام األشعري رمحه اهللا تعاىل، ويعتقدون أهنا وضعت من قبل بعض  ٢

ولياء وآخرون من رواة احلديث، وقد نقد هذه املتعصبني من احلشوية أشهرهم اخلطيب البغدادي وأبو نعيم صاحب حلية األ
نظرة علمية يف نسبة كتاب اإلبانة مجيعه إىل اإلمام اجلليل ناصر السنة أيب "الروايات نقدا حسنا وهيب سليمان غاوجي يف كتابه 

  .طبعة دار ابن حزم" احلسن األشعري
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مسعت إمساعيل بن أيب احلكم يذكر عن عمر بن عبيد : وذكر هارون بن إسحاق، قال    

أين بريء مما تقول إال أن تتوب، : الطنافسي، أن محاداً، يعىن ابن أيب سليمان، بعث إىل أيب حنيفة
أخربين جارك أن أبا حنيفة دعاه إىل ما استتيب منه بعد ما : فقال: وكان عنده ابن أيب عقبة، قال

ناظرت أبا : وذكر عن أيب يوسف، قال.  حنيفة رضي اهللا عنهوهذا كذب حمض على أيب .استتيب
  . حنيفة رضي اهللا عنه شهرين حىت رجع عن خلق القرآن

ال ﴿: القرآن غري خملوٍل، وأخذته من كتاب اهللا تعاىل، قال اهللا تعال: وقال سليمان بن حرب
  . ونظره واحٌد، يعىن غري خملوٍقوكالم اهللا . ٧٧:﴾آل عمرانُيكَلُِّمُهم اُهللا َوال َيْنظُُر ِإلَْيِهْم

حدثنا حممد بن احلسن بن أيب يزيد اهلمذاين، عن عمرو بن : وذكر احلسني بن عبد األول، قال
فضل : "قال رسول اهللا : قيس، عن أيب قيس املديين، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري، قال

هذا يثبت أن القرآن كالم اهللا ، ف١"كالم اهللا عزَّ وجلَّ على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه
 وما كان كالماً هللا مل يكن خلقاً هللا، وقد بني اهللا أن القرآن كالمه بقوله  :﴿ َحَتى

، ودلَّ على ذلك يف مواضع من كتابه العزيز، وقد قال اهللا تعاىل خمرباً أن ٦:﴾التوبةَيْسَمَع كَالَم اِهللا
  .اهللا كلَّم موسى تكليماً

: قال رسول اهللا : عن األعمش، عن خيثمة، عن عدى بن حامت، قالوروى ابن وكيٍع، 
 متكلٌم، وأن له ومما يدل أن اهللا . ٢"مامنكم من أحٍد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان"

: ثنا محاد بن سلمة، عن األشعب احلرَّاين، عن شهر بن حوشب، قال: كالماً، ما رواه عفان، قال
   .٣"وجلَّ على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقهفضل كالم اهللا عزَّ "

ثنا اجلراح بن : حدثنا إسحق بن سليمان الرازي، قال: وروى يعلى بن املنهال السعدى، قال
الضحاك الكندي، عن علقمة بن مرثد، عن أيب عبد الرمحن السلمي، عن عثمان بن عفان رضي 

                                                 
٢٩٢٧: رواه الترمذي، احلديث رقم ١  

٢٩٢٧: رقم رواه البخاري يف صحيحه، احلديث  ٢  
٣٣٦٠:  رواه الدارمي، الرقم ٣  
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إن فضل القرآن على : "، وقال"١قرآن وعلمهأفضلكم من تعلم ال "قال رسول اهللا : اهللا عنه، قال
  .وذلك أنه منه، ٢"سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه

َولَْو أَنَّ َماْ ِفْي ﴿: حدثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة، قوله تعاىل:  وروى سعيد بن داود، قال
  .٢٧:﴾لقمانَعةُ أَْبُحٍر َماْ َنفََدْت كَِلَماُْت اِهللاَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَقْالٌَم َوالَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن َبْعِدِه َسْب

حدثنا جرير بن منصور، عن هالل بن أساف، عن فروة بن :  وذكر هارون بن معروف، قال
 مبا استطعت، فإنك يا هذا، تقرب إىل اهللا : كنت جاراً خلباب بن األرت، فقال يل: نوفل، قال

  .     مهلن تتقرب إىل اهللا بشيء أحب إليه من كال
  

، ٢٨:﴾ الزمرقُْرآناً َعَرِبياً غَْيَر ِذْي ِعَوٍج﴿: وروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف قوله تعاىل
  .غري خملوٍق: قال

مسعت مؤمل بن إمساعيل حيدث : حدثين إبراهيم بن أيب األشعث، قال: وروى الليث بن حيىي، قال
   ٣.من زعم أن القرآن خملوٌق فقد كفر: عن الثوري، قال

وصحت الرواية عن جعفر بن حممد، أن القرآن ال خالٌق وال خملوٌق، وروى ذلك عن عمه زيد بن 
  .احلسني رضي اهللا عنهم أمجعني علي، وعن جده على بن

ومن قال إن القرآن غري خملوٍق، وأن من قال خبلقه كافٌر من العلماء ومحلة اآلثار ونقلة األخبار ال 
الثورى، وعبد العزيز بن أيب سلمة، ومالك بن أنس رضي اهللا عنه، حيصون كثرةً، منهم محاد، و

والشافعي رضي اهللا عنه، وأصحابه، وأبو حنيفة، وأمحد بن حنبل، ومالك، رضي اهللا عنهم، 
                                                 

  ٥٠٢٧:  رواه البخاري، الرقم١
٢٩٢٧: الرقم:  رواه الترمذي ٢  

القول خبلق القرآن كفر بالنسبة ألناس وليس بكفربالنسبة ألناس، فمن ): ٣٩، ص١ج(قال العالمة اهلرري يف صريح البيان  ٣
به، وهو كونه متكلما بكالم أزيل أبدي، بل يعتقد أن اهللا متكلم مبعىن أنه نفي ثبوت صفة الكالم هللا تعاىل على الوجه الالئق 

وأما من يطلق هذا اللفظ ويثبت الكالم مبعىن . خلق الكالم يف غريه، ويطلق مع ذلك القول بأن القرآن خملوق، فهو الذي يكفر
ه بذاته، ويقول مع ذلك بأن القرآن يطلق على هذا الصفة األزلية األبدية مبعىن أنه قائم بذات اهللا، كقيام علمه وغريه من صفات

الكالم الذي هو صفة أزلية أبدية ويطلق على اللفظ املرتل، ويعتقد يف اللفظ املرتل أنه خملوق هللا ليس من تأليف أحد من خلق 
 .اهللا، فهذا ال يكفر
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والليث بن سعد، رضي اهللا عنه، وسفيان بن عيينة، وهشام، وعيسى بن يونس، وجعفر بن غياث، 
دي، وأبو بكز بن عياش، ووكيع، وأبو عاصم النبيل، ويعلى وسعيد بن عامر، وعبد الرمحن بن مه

بن عبيد، وحممد بن يوسف، وبشر بن الفضل، وعبد اهللا بن داود، وسالم بن أىب مطيع، وابن 
املبارك، وعلي بن عاصم، وأمحد بن يونس، وأبو نعيم، وقبيصة بن عقبة، وسليمان بن داود، وأبو 

  . ن، وغريهمعبيد القاسم بن سالم، ويزيد بن هارو
  .ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكالم، وفيما ذكرنا من ذلك مقنع، واحلمد هللا رب العاملني

، وما تضمنه من الربهان، إن القرآن غري خملوٍق، من كتاب اهللا : وقد احتججنا لصحة قولنا
ويأمت به املؤمتون من أهل اآلثار وتنقل عنه األخبار  وأوضحه من البيان، ومل جند أحداً ممن حتمل عنه

، ال موقع هلم، ١خبلق القرآن، وإمنا قال ذلك رعاع الناس، وجهال من جهاهلم: العلم، يقول
واحلجاج الذي قدمناه يف ذلك يأيت على كثري من قوهلم ودفع باطلهم، واحلمد هللا على قوة احلق 

  ٢.محداً كثرياً
                                                 

رعاع الناس وجهال من " الوصف بأهنم  كالم املصنف هنا مبالغ فيه، وذلك أن القائلني خبلق القرآن ال ينطبق عليهم ١
ومعروف أن القائلني خبلق القرآن هم اجلهمية واملعتزلة وال نظن أن اجلهل محلهم على ذلك، وإمنا قالوا به عن علم " جهاهلم

، فمن أراد "خلق القرآن"واقتناع بعد الدرس والتمحيص، ومعروف أن هلم رسائل يف ذلك أشهرها كتاب القاضي عبد اجلبار 
  .االطالع على حججهم فلريجع إليه

وخالصة القول يف مسألة كالم اهللا تعاىل، أنه يكفر من نفى صفة الكالم أزلية أبدية عن اهللا واعتقد أنه يتكلم بكالم خيلقه يف  ٢
هللا غريه، وكذلك يكفر من أثبت هللا صفة الكالم أزلية أبدية لكنه يعتقد أنه يتكلم بصوت وحرف حادثني، ألن هذا جيعل ا

حمال للحوادث، وكذلك إذا اعتقد أنه يتكلم حبرف وصوت قدميني، ألن ذلك يؤدي إىل تعدد القدماء، وأما مهذهب أهل 
  .السنة فهو أثبات صفة الكالم هللا أزلية أبدية، مع القول أن احلروف واألصوات اليت نزل هبا القرآن خملوقة
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  الفصل السادس
   يف القرآن١الكالم على من توقف

  قال ال أقول إنه خملوق وال أنه غري خملوقو
    

  مل زعمتم ذلك وقلتموه؟ :  يقال هلم
، وال أمجع ألن اهللا مل يقل يف كتابه إنه خملوٌق، وال قاله رسول اهللا : قلنا ذلك: فإن قالوا

، وال أمجع عليه املسلمون عليه، ومل يقل يف كتابه إنه غري خملوٍق، وال قال ذلك رسول اهللا 
  .سلمون، فتوقفنا لذلك، ومل نقل إنه خملوٌق، وال إنه غري خملوٍقامل
  

فهل قال اهللا تعاىل لكم يف كتابه توقفوا فيه، وال تقولوا إنه غري خملوٍق؟ وقال لكم : يقال هلم
، توقفوا عن أن تقولوا إنه غري خملوٍق؟ وهل أمجع املسلمون على التوقف عن القول رسول اهللا 

  إنه غري خملوق؟ 
  .ال: وإن قالوا. نعم، فقد هبتوا: إن قالواف

  .فال تقفوا عن أن تقولوا غري خملوٍق مبثل احلجة اليت هبا ألزمتم أنفسكم التوقف: قيل هلم
  ومل أبيتم أن يكون يف كتاب اهللا ما يدل على أن القرآن غري خملوٍق؟ : مث يقال هلم
  .مل جنده:فإن قالوا
  دوه يف القرآن فليس مبوجود فيه؟ ومل زعمتم أنكم إذا مل جت: قيل هلم

مث إنا نوجدهم ذلك، ونتلوا عليهم اآليات اليت احتججنا هبا يف كتابنا هذا، واستدللنا هبا على أن 
ِإنََّماْ قَْولَُناْ ﴿: ، وكقوله٥٤:﴾ األعرافأَالَ لَُه اخلَلُْق َواَألْمُر﴿: القرآن غري خملوٍق، كقوله تعاىل

قُلْ لَْو كَاْنَ الَبْحُر ِمَداْداً ﴿: ، وكقوله٤٠:﴾ النحلُه أَنْ َنقُْولَ لَُه كُْن فََيكُْونُِلَشْيٍء ِإذَاْ أََرْدَناْ
، وسائر ما احتججنا يف ١٠٩:﴾ الكهفِلكَِلَماِْت َربِّْي لََنفََد الَبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفََد كَِلَماُْت َربِّْي

  .ذلك من آي القرآن
                                                 

  . االنتظار والتمكثالتوقف يف الشيء كالتَّلوُّم فيه، أي: التَّوقف  ١
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كل ما اختلف الناس فيه، وال تقدموا يف ذلك على قوٍل، فإن يلزمكم أن تتوقفوا يف : ويقال هلم
جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل املسلمني إذا دلَّ على صحتها دليلٌ، فِلم ال قلتم، إن القرآن غري 

  !خملوٍق باحلجج اليت ذكرناها يف كتابنا هذا قبل هذا املوضع؟
   ١ح احملفوظ؟حدثونا، أتقولون إن كالم اهللا يف اللو: فإن قال قائلٌ

﴾ َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمِجْيٌد ِفْي لَْوٍح َمْحفُْوٍظ﴿: كذلك نقـول، ألن اهللا تعـاىل قـال: قيل له
  .٢٢- ٢١:الربوج

َبلْ ُهَو آَياٌْت َبيَِّناٌْت ﴿: فالقرآن يف اللوح احملفوظ، وهو يف صدور الذين أوتوا العلم، قال اهللا تعاىل
  .٤٩:﴾ العنكبوتا الِعلَْمُصُدْوِر الَِّذْيَن أُُتْو ِفْي

. ١٦:﴾ القيامةالَ ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَْنَك ِلَتْعَجلَ ِبِه﴿: وهو متلوٌّ باأللسنة، قال اهللا تبارك وتعاىل
والقرآن مكتوب يف مصاحفنا يف احلقيقة، حمفوظ يف صدورنا يف احلقيقة، متلوٌّ بألسنتنا يف احلقيقة، 

  .     ٦:﴾ التوبةفَأَِجْرُه َحتَّْى َيْسَمَع كَالَمَ اِهللا﴿: مسموع لنا يف احلقيقة، كما قال تعاىل
  

  حدثونا عن اللفظ بالقرآن، كيف تقولون فيه؟ : فإن قال قائلٌ
: ، ألن القائل ال جيوز له أن يقول٢القرآن يقرأ يف احلقيقة ويتلى، وال جيوز أن يقال يلفظ به: قيل

لفظت باللقمة من ِفيَّ فمعناه رميت هبا، : ائلهمإن كالم اهللا ملفوظٌ به، ألن العرب إذا قال ق
لفظنا : وكالم اهللا تعاىل ال يقال يلفظ به، وإمنا يقال يقرأ ويتلى، ويكتب وحيفظ، وإمنا قال قوم

                                                 
اللوح كل صفيحة عريضة من صفائح اخلشب األزهري، والكتف إذا كتب عليها : قال يف لسان العرب: اللوح احملفوظ  ١

مسيت لوحا، اللوح احملفوظ، ويف الترتيل  ﴿يف لوح حمفوظ﴾ يعين مستودع مشيئات اهللا تعاىل، وإمنا هو على املثل  وكل عظم 
مل يكسر هذا الضرب على أفعل كراهية الضم على الواو، : ما ألواح وأالويح مجع اجلمع، قال سيبويهعريض  لوٌح واجلمع منه

قيل يف التفسري إهنما كانا لوحني، وجيوز يف اللغة أن يقال ِللَّوَحِني :  ﴿وكتبنا له يف األلواح﴾ قال الزجاج: وقوله عز وجل
 وألواح اجلسد  عظامه ما خال قصب اليدين والرجلني ويقال  بل األلواح ألواٌح، وجيوز أن يكون ألواٌح مجع أكثر من اثنني، 

﴿بل هو : قال البيضاوي يف تفسري قوله تعاىل. واللُّوح بالضم  اهلواء بني السماء واألرض.. من اجلسد كل عظم فيه عرض 
 جميٌد﴾ باإلضافة أي قرآنُ رٍب جميٍد، قرآنٌ جميٌد﴾ بل هذا الذي كذبوا به كتاٌب شريٌف وحيٌد يف النظم واملعىن وقرىء ﴿قرآنُ

﴿يف لوٍح حمفوٍظ﴾ من التحريف، وقرأ نافع ﴿حمفوظٌ﴾ بالرفع صفة للقرآن، وقرىء ﴿يف لوٍح﴾ وهو اهلواء يعين ما فوق 
  . السماء السابعة الذي فيه اللوح

اْظَةٌ، ولفظَ بالكالم وتلفظَ به تكلَّم به، لفظَ الشيَء من فمه رماُه وذلك الشيُء املرميُّ لُفَ:  قال يف خمتار الصحاح:اللفظ  ٢
  .وباهبما ضرب واللَّفظُ واحُد األلفاِظ وهو يف األصل مصدٌر
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بالقرآن، ليثبتوا أنه خملوق، ويزينوا بدعتهم وقوهلم خبلقه، ويدلسوا كفرهم على من مل يقف على 
إن شيئاً من القرآن خملوٌق، : أنكرنا قوهلم، وكذا ال جيوز أن يقالمعناهم، فلما وقفنا على معناهم 
  . ألن القرآن بكامله غري خملوٍق

َماْ َيأِْتْيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث ِإالَ اْسَتِمُعْوُه َوُهْم ﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: فإن قال قائلٌ
  . ٢:﴾ األنبياءَيلَْعُبْونَ
، ووعظه إياهم، وقد ، ليس هو القرآن، بل هو كالم الرسول الذي عناه اهللا الذكر : قيل له

  .٥٥:الذارياتَوذَكِّْر فَِإنَّ الذِّكَْرى َتْنفَُع املُْؤِمِنْيَن﴾ ﴿: قال اهللا تعاىل لنبيه
، ١١- ١٠:﴾ الطالق اِهللاقَْد أَْنَزلَ اُهللا ِإلَْيكُْم ِذكْراً َرُسْوالً َيْتلُْوا َعلَْيكُْم آَياِْت﴿: وقال اهللا تعاىل

  ١.فسمى الرسول ذكراً،  والرسول حمدثٌ
﴾ َماْ َيأِْتْيِهْم ِمْن ِذكٍْر ِمْن َربِِّهْم ُمْحَدٍث ِإالَ اْسَتِمُعْوُه َوُهْم َيلَْعُبْونَ﴿: وأيضا فإن اهللا تعاىل قال

 يأتيهم ذكٌر إال ال: ، خيرب أنه ال يأتيهم ذكٌر حمدثٌ إال استمعوه وهم يلعبون، ومل يقل٢:األنبياء
  .كان حمدثاً، وإذا مل يقل هذا، مل يوجب أن يكون القرآن حمدثاً

مل يوجب هذا . رجلٌ من التميميني يدعوهم إىل احلق إال أعرضوا عنه ما يأتيهم: ولو قال قائلٌ
  .     القول، أنه ال يأتيهم رجلٌ إال كان متيمياً، فكذلك احلكم فيما سألونا عنه

  
  .٢٨:﴾ الزمرقُْرآناً َعَرِبيا﴿:  قول اهللا تعاىلفإن سألونا عن

  .  أنزله وليس مبخلوٍقاهللا : قيل هلم
  . ، واحلديد خملوٌق٢٥:﴾ احلديدَوأَْنَزلَْناْ احلَِدْيَد ِفْيِه َبأٌْس َشِدْيٌد﴿: فقد قال اهللا تعاىل: فإن قالوا
ن يكون جسماً مواتاً، فكذلك ال احلديد جسٌم مواٌت، وليس جيب إذا كان القرآن مرتالً أ: قيل هلم

  .    جيب إذا كان القرآن مرتالً أن يكون خملوقاً، وإن كان احلديد خملوقاً
                                                 

الذِّكُْر والذِّكَْرى والذُّكَْرةُ ضد النِّْسَياِْن، تقول ذَكَرُته ِذكَْرى غري جمراٍة، وأجعلُه منك على : قال يف خمتار الصحاح: الذكر  ١
﴿ص والقرآن ذي الذكر﴾ أي ذي الشرف، : ل وكسرها مبعىن، و الذِّكر الصيت والثناء، قال اهللا تعاىلِذكٍر وذُكٍر بضم الذا

  .وذَكََرُه بعد النسيان وذَكََرُه بلساِنه وبقلبه َيذْكُُره ِذكْراً وِذكَْرةً وِذكَْرى أيضاً، وَتذَكََر الشيَء وأَذْكَره غُريه وذَكََّره مبعىن



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٦٤

قد أمرنا اهللا تعاىل أن نستعيذ به، وهو غري خملوٍق، وأمر أن نستعيذ بكلمات اهللا : ويقال هلم
عيذ بكالم اهللا، فقد وجب التامات، وإذا مل نؤمر أن نستعيذ مبخلوٍق من املخلوقات، وأمرنا أن نست

  .أن كالم اهللا غري خملوٍق
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  الفصل السابع
  ٢ على العرش١ذكر االستواء

  
  ما تقولون يف اإلستواء؟ : إن قال قائلٌ

:  استوى على عرشه استواًء يليق به، من غري طول استقراٍر، كما قالنقول إنَّ اهللا : قيل له
  .٥:﴾ طهالرَّْحَمُن َعلَى الَعْرِش اْسَتَوى﴿

  .١٠:﴾ فاطرِإلَْيِه َيْصَعُد الكَِلُم الطَيُِّب َوالَعَملُ الصَّاِْلُح َيْرفَُعُه﴿: وقد قال تعاىل
  .١٥٨:﴾ النساءَبلْ َرفََعُه اُهللا ِإلَْيِه﴿: وقال تعاىل

                                                 
املراد : ﴿الرمحن على العرش استوى﴾  قلنا: فإن سئلنا عن قوله تعاىل: قواعد أهل السنة واجلماعة قال يف ملع األدلة يف  ١

استوى   فالن على اململكة أي استعلى عليها، واطردت له،  ومنه قول :   باالستواء القهر والغلبة والعلو، ومنه قول العرب
  :الشاعر

﴿الرمحن على العرش  : قوله تعاىل: وقال يف املواقف. مهراق من غري سيف ودم      قد استوى   بشر على العراق
استوى﴾  فإنه يدل على اجللوس وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة اجللوس يف حقه تعاىل، فيؤول االستواء 

، إذ ال ميكن العمل هبما،  باالستيالء، أو جيعل اجللوس على العرش كناية عن امللك، وإمنا قدم املعارض العقلي على الدليل النقلي
بأن حيكم بثبوت مقتضى كل منهما الستلزامه اجتماع النقيضني، وال بنقيضهما بأن حيكم بانتفاء مقتضى كل منهما الستلزامه 

  :وقال أيضا. ارتفاع النقيضني، وتقدمي النقل على العقل بأن حيكم بثبوت ما يقتضيه الدليل
الرمحن على العرش استوى﴾ اختلف األصحاب فيه،  فقال األكثرون هو االستيالء ﴿: واالستواء ملا وصف تعاىل يف قوله

فلما :  وقال اآلخر.  أي استوىل.  قد استوى بشر على العراق   من غري سيف ودم مهراق: ويعود إىل القدرة، قال الشاعر
شعر باالضطراب واملقاومة واملغالبة،  وأيضا أي استولينا ال يقال االستواء ُي. علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر

ال فائدة لتخصيص العرش، ألنا جنيب عن األول مبنع اإلشعار وعن الثاين بأن الفائدة اإلشعار باألعلى على األدىن، إذ مقرر يف 
" على"دون " إىل"األوهام أن العرش أعظم اخللق، وقيل هو القصد حنو ﴿مث استوى إىل السماء﴾ وهو بعيد، إذ ذلك ُيعدَّى بـ

يف أحد قوليه، إىل أنه صفة زائدة ومل ُيقم دليال عليه، وال جيوز التعويل على ) أبو إسحاق اإلسفرايين: يعين(وذهب الشيخ 
  .الظواهر مع قيام االحتمال

 يسم فاعله، أي والعرش سرير امللك، وَعَرَش البيَت َسقَفَُه، وقوهلم ثُل عرشه، على ما مل: قال يف خمتار الصحاح: العرش  ٢
َوِهَي أمره،  وذهب عزه،  وَعَرَش بىن بناًء من خشٍب وبابه ضرب ونصر، وكروم معرشات، والعريش عريش الكرم وهو أيضا 

العرش، ألهنا عيدان تنصب ويظلل عليها، : خيمة من خشب ومثام واجلمع ُعُرٌش بضمتني كقليب وقلب ومنه قيل لبيوت مكة
: عروش فواحدها عرٌش، مثل فلس وفلوس، ومنه احلديث: ومن قال" سول اهللا وفالن كافر بالعرشمتتعنا مع ر: "ويف احلديث

وَعَرَش الكرم بالعروش تعريشاً، واعترش العنب، إذا "  إن ابن عمر رضي اهللا عنه كان يقطع التلبية إذا نظر إىل عروش مكة"
  .عال على العراش
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  . ٥:﴾ السجدةُيَدبُِّر اَألْمَر ِمَن السََّماِْء ِإلَى اَألْرِض ثُمَّ َيْعُرُج ِإلَْيِه﴿: وقال تعاىل
َياْ َهاَْماْنُ اْبُن ِلْي َصْرحاً لََعلِّي أَْبلُغُ اَألْسَباَْب أَْسَباَْب ﴿: ال تعاىل حاكياً عن فرعون لعنه اهللاوق

، كذب موسى عليه السالم ٣٧- ٣٦:﴾ غافرالسََّمَواِْت فَأَطَِّلَع ِإلَى ِإلَِه ُمْوَسى َوِإنِّْي َألظُنُُّه كَاِْذًبا
  . سمواتإن اهللا سبحانه فوق ال: يف قوله

، فالسموات فوقها ١٦:﴾ امللكأَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِْء أَنْ َيْخِسَف ِبكُْم اَألْرَض﴿: وقال تعاىل
 على ١﴾، ألنه استوىأَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِْء﴿: العرش، فلما كان العرش فوق السموات، قال

:  أعلى السموات، وليس إذا قالالعرش الذي فوق السموات، وكل ما عال فهو مساٌء، والعرش
يعىن مجيع السموات، وإمنا أراد العرش الذي هو أعلى السموات، أال أَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِْء﴾ ﴿

ومل يرد أن  ،١٦:﴾ نوحَوَجَعلَ القََمَر ِفْيِهنَّ ُنْوراً﴿: ترى أن اهللا تعاىل ذكر السموات، فقال تعاىل
ن مجيعاً، ورأينا املسلمني مجيعاً، يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو السماء، القمر ميألهن مجيعاً، وأنه فيه

 على العرش، مل ألن اهللا تعاىل استوى على العرش، الذي هو فوق السموات، فلوال أن اهللا 
   ٢.يرفعوا أيديهم حنو العرش، كما ال حيطوهنا إذا دعوا إىل األرض

  
الرَّْحَمُن َعلَى الَعْرِش ﴿: إن معىن قول اهللا تعاىل: حلَُروريَّة وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهميَّة وا

 ﴾ أنه استوىل وملك وقهر، وأن اهللا تعاىل يف كل مكاٍن، وجحدوا أن يكون اهللا اْسَتَوى
استوى على عرشه، كما قال أهل احلق، وذهبوا يف االستواء إىل القدرة، ولو كان هذا كما 

واألرض السابعة، ألن اهللا تعاىل قادر على كل شيٍء، واألرض هللا ذكروه، كان ال فرق بني العرش 
سبحانه قادر عليها، وعلى احلشوش، وعلى كل ما يف العامل، فلو كان اهللا استوى على العرش 
مبعىن االستيالء، وهو تعاىل مستوٍل على األشياء كلها، لكان استوى على العرش وعلى األرض، 

قدار، ألنه قادٌر على األشياء مستوٍل عليها، وإذا كان قادراً على وعلى السماء وعلى احلشوش واأل
إن اهللا تعاىل استوى على احلُُشوش : األشياء كلها، مل جيز عند أحٍد من املسلمني أن يقول

                                                 
  .مستٍو وهو تصحيف واهللا أعلم:  يف األصل ١
 هذه حجة واهية، فرفع األيدي إىل السماء ال يدل أن اهللا يف جهة السماء كما أن التوجه إىل الكعبة يف الصالة ال يعين أن  ٢

  .اهللا مستقر فيها
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واَألْخِلية، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً، مل جيز أن يكون اإلستواء على العرش االستيالء الذي هو 
  . اء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء خيتص بالعرش دون األشياء كلهاعام يف األشي

  
، فلزمهم أنه يف بطن مرمي، ويف ١وزعمت املعتزلة واحلَُرورية واجلهميَّة، أن اهللا تعاىل يف كل مكاٍن

  .     احلُشوش واَألْخلية، وهذا خالف الدين، تعاىل اهللا عن قوهلم علواً كبرياً
  

، كما قال ذلك أهل ٢ يكن استوى على العرش مبعىن خيص العرش دون غريهإذا مل: ويقال هلم
 يف كل مكاٍن، فهو حتت األرض اليت السماء العلم، ونقلة األخبار، ومحلة اآلثار، وكان اهللا 

فوقها، وإذا كان حتت األرض، واألرض فوقه، والسماء فوق األرض، ويف هذا ما يلزمكم أن 
، واألشياء فوقه، وأنه فوق الفوق، واألشياء حتته، ويف هذا ما جيب أنه إن اهللا حتت التحت: تقولوا

  .     حتت ما هو فوقه، وفوق ما هو حتته، وهذا هو احملال املتناقض، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
  

 استوى على عرشه دون األشياء كلها، ما نقله أهل الرواية عن رسول اهللا ومما يؤكد أن اهللا 
 عفان، قال ثنا محاد بن سلمة، قال حدثنا عمرو بن دينار، عن نافع، عن جبري، عن أبيه ، روى

                                                 
إن كان معناه أنه يف كل مكان بذاته، فهذا ال ميكن نسبته إىل املعتزلة وال حىت  "أن اهللا تعاىل يف كل مكان: " قوله:املكان  ١
جلهمية، ألهنم ال جييزون احلركة واالنتقال واجلهة على اهللا، أما إذا كان مراده أهنم يقولون إن اهللا يف كل مكان مبعىن أنه إىل ا

 النص، وال أظن همدبر لكل مكان أو أنه يف كل مكان بعلمه، فال يلزمهم أنه يف بطن مرمي، ويف احلشوش وغري ذلك مما ذكر
اختلفت املعتزلة يف ذلك، فقال : القول يف املكان: "رة، فقد قال يف مقاالت اإلسالميني ما يلياإلمام األشعري كاتب هذه العبا

قائلون البارىء بكل مكان، مبعىن أنه مدبر لكل مكان، وأن تدبريه يف كل مكان، والقائلون هبذا القول مجهور املعتزلة، أبو 
البارىء ال يف مكان بل هو على مامل يزل عليه، : ، وقال قائلوناهلذيل واجلعفران واإلسكاىي وحممد بن عبد الوهاب اجلبائي

﴿الرمحن على : وهو قول هشام الفوطي وعباد بن سليمان وأيب زفر وغريهم من املعتزلة، وقالت املعتزلة يف قول اهللا عز وجل
 يف كل مكان، مبعىن أنه إن اهللا: فأنت ترى أهنم يقولون). ١٥٧،ص١مقاالت اإلسالميني، ج" (العرش استوى﴾ يعىن استوىل

﴿الرمحن على العرش استوى﴾ يعىن : مدبر لكل مكان أي أنه يف كل مكان بقدرته وبعلمه، وكذلك يقولون يف قوله تعاىل
  ؟!إن اهللا يف بطن مرمي ويف احلشوش واألخلية: استوىل، وهذا املذهب التجريدي هو املعروف عنهم، فكيف يلزمهم القول

.قف يف علم الكالم الذي نقلناه آنفا فيما يتعلق بتخصيص العرش باالستواء راجع كالم صاحب املوا ٢  
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: يرتل ربنا عزَّ وجلَّ كلَّ ليلٍة إىل السماء الدنيا، فيقول: " قالرضي اهللا عنهم أمجعني، أن النيب 
  . ١"هل من سائٍل فأعطيه، هل من مستغفٍر فأغفر له، حىت يطلع الفجر

  
حيىي بن كثري، عن أيب جعفر، أنه مسع أبا   بكر، قال ثنا هشام بن أيب عبداهللا، عنروى عبيد اهللا بن

إذا بقي ثلث الليل يرتل : "قال رسول اهللا : حفص حيدث، أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
من ذا الذي يدعوين أستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه : اهللا تبارك وتعاىل، فيقول

   ٢" ذا الذي يسترزقين فأرزقه؟ حىت ينفجر الفجرعنه؟ من
  

ثنا هشام بن أيب عبداهللا، عن حيىي بن كثري، عن هالل : وروى عبد اهللا بن بكر السهمي، قال   
، حىت كنا مع رسول اهللا : ثنا عطاء بن يسار، أن رفاعة اجلهين حدثه، قال: بن أيب ميمونة، قال

إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلثا الليل : "هللا وأثىن عليه، مث قالإذا كفا بالكديد أو قال بقديد محد ا
من ذا الذي يدعوين أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرين : نزل اهللا عزَّ وجلَّ إىل السماء، فيقول

 نزوالً يليق بذاته من غري حركٍة وانتقاٍل ٣"أغفر له؟ من ذا الذي يسألين فأعطيه؟ حىت ينفجر الفجر
   ٤.ذلك علواً كبرياًتعاىل اهللا عن 
  ٥٠:﴾ النحلَيَخاْفُْونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقِهْم﴿: قال اهللا تعاىل
  ٤:﴾ املعارجَتْعُرُج املَالَِئكَةُ َوالرُّْوُح ِإلَْيِه﴿:  وقال تعاىل
  ١:﴾ فصلتثُمَّ اْسَتَوى ِإىلَ السََّماِء َوِهَي ُدَخاْنٌ﴿: وقال تعاىل
  ٥٩:﴾ الفرقانى الَعْرِش الرَّْحَمِن فَاْسأَلْ ِبِه َخِبْيًراثُمَّ اْسَتَوى َعلَ﴿:  وقال تعاىل
  ٤:﴾ السجدةثُمَّ اْستَوى َعلَى الَعْرِش َماْلَكُْم ِمْن ُدْوِنِه ِمْن َوِليٍّ َوالَ َشِفْيٍع﴿: وقال تعاىل

                                                 
  ١٠٣١٢:، ويف السنن الكربى للنسائي، احلديث رقم٧٥٨: رواه مسلم، احلديث رقم ١
  ١٠٣١٢:، ويف السنن الكربى للنسائي، احلديث رقم٧٥٨: رواه مسلم، احلديث رقم ٢
  ١٠٣١٢: الكربى للنسائي، احلديث رقم، ويف السنن٧٥٨: رواه مسلم، احلديث رقم ٣
هذه العبارة تدل داللة واضحة على  " نزوال يليق بذاته من غري حركة وانتقال تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً: " قوله:الرتول  ٤

  على عرشه دونىستوا أن اهللا "االضطراب والتناقض احلاصل يف هذا الفصل، فقد أورد الكاتب حديث الرتول ليؤكد 
حسب تعبريه هو، فكيف يستقيم له ذلك؟ ولذلك حذفت هذه العبارة من كتاب اإلبانة يف مجيع الطبعات اليت " األشياء كلها

  .أشرف عليها بعض املولعني بالتشبيه والتجسيم



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٦٩

فكل ذلك يدل على أنه تعاىل يف السماء استوى على عرشه، والسماء بإمجاع الناس ليست 
 على أنه تعاىل منفرٌد بوحدانيته، استوى على عرشه استواء مرتهاً عن احللول األرض، فدلَّ

  .واإلحتاد
  ٢٢:الفجرَوَجاَْء َربَُّك َواملَلَُك َصفًّا َصفًّا﴾ ﴿: قال اهللا تعاىل
  ٢١٠: البقرة﴾َهلْ َيْنظُُرْونَ ِإالَ أَنْ َيأِْتَيُهْم اُهللا ِفْي ظُلٍَل ِمَن الَغَماِْم َواملَالَِئكَِة﴿: وقال تعاىل

َماْ كَذََب . فَأَْوَحى ِإلَى َعْبِدِه َماْ أَْوَحى. فَكَاْنَ قَاَْب قَْوَسْيِن أَْو أَْدَنى. ثُمَّ َدَناْ فََتَدلَّى﴿: وقال
ِعْنَدَها َجنَّةُ . ِعْنَد ِسْدَرِة املُْنَتَهى. َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً أُْخَرى. أَفَُتَماُْرْوَنُه َعلَى َماْ َيَرى. الفَُؤاُْد َماْ َرأَى

لَقَْد َرأَى ِمْن آَياِْت َربِِّه . َماْ َزاْغَ الَبَصُر َوَماْ طََغى. ِإذْ َيْغَشى الِسْدَرةَ َماْ َيْغَشى. املَأَْوى
  .     ١٨- ٨:﴾ النجم.الكُْبَرى

  
  ٥٥:ران﴾ آل عمِإنِّْي ُمَتَوفِّْيَك َوَراِْفُعَك ِإلَيَّ﴿: وقال تعاىل لعيسى بن مرمي عليه السالم

  .١٥٨-١٥٧:﴾ النساءَوَماْ قََتلُْوُه َيِقْيناً َبلْ َرفََعُه اُهللا ِإلَْيِه﴿: وقال تعاىل
  

 إىل السماء، ومن دعاء أهل اإلسالم مجيعاً إذا وأمجعت األمة على أن اهللا سبحانه رفع عيسى 
: ، ومن حلفهم مجيعا١ً"ياساكن السماء: "هم رغبوا إىل اهللا تعاىل يف األمر النازل هبم يقولون مجيعاً

  . ٢"ال والذي احتجب بسبع مسوات"
َوَماْ كَاْنَ ِلَبَشٍر أَنْ ُيكَلَِّمُه اُهللا ِإالَ َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِْء ِحَجاٍْب أَْو َيْرِسلَ َرُسْوالً ﴿: وقال اهللا 

  .     ٥١:﴾ الشورىفَُيْوَحى ِبِإذِْنِه َماْ َيَشاُْء
ر دون غريهم ممن ليس من جنس البشر، ولو كانت اآلية عامة وقد خصت اآلية الشريفة البش

ما كان ألحٍد : للبشر وغريهم، كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع اآلية أن يقول
: أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاٍب أو يرسل رسوالً، فريتفع الشك واحلرية من أن يقول

كلمه إال وحياً أو من وراء حجاٍب أو أرسل رسوالً، وترك ما كان جلنٍس من األجناس أن أ
  .     أجناساً مل يعمهم باآلية، فدل ما ذكرنا، على أنه خصَّ البشر دون غريهم

                                                 
  ١٣٨٨: رواه ابن اجلعد يف مسنده، احلديث رقم ١
  ٨٣٨:  مسند الربيع، باب قصة القصاب مع علي بن أيب طالب، رقم ٢
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  ٦٢:األنعامثُمَّ ُردُّْوا ِإلَى اِهللا َمْوالَُهْم احلَقِّ﴾ ﴿: وقال اهللا تعاىل

  ٣٠: األنعام﴾َولَْو َتَرى ِإذْ َوقَفُْوا َعلَى َربِِّهْم﴿: وقال
  ٤٨:﴾ الكهفَولَْو َتَرى ِإذْ املُْجِرُمْونَ َناِْكُسْوا ُرُؤْوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم﴿: وقال

  . ٤٨:﴾ الكهفَوُعِرُضْوا َعلَى َربَِّك َصفاً﴿: وقال عز وجل
كل ذلك يدل على أنه تعاىل ليس يف خلقه، وال خلقه فيه، وأنه استوى على عرشه سبحانه بال 

تقراٍر، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون واجلاحدون علواً كبرياً، فلم يثبتوا له يف وصفهم كيٍف وال اس
حقيقةً، وال أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانيةً، إذ كل كالمهم يُؤول إىل التعطيل، ومجيع أوصافهم 

جب تدل على النفي، يريدون بذلك الترتيه ونفي التشبيه على زعمهم، فنعوذ باهللا من ترتيه يو
  .     النفي والتعطيل

  
، فسمى نفسه نوراً، والنور عند األمة ال ٣٥:﴾ النوراُهللا ُنْوُر السََّمَواِت َواَألْرِض﴿:  قال اهللا تعاىل

إما أن يكون نوراً يسمع أو نوراً يرى،  فمن زعم أن اهللا يسمع  :خيلو من أن يكون أحد معنيني
، وروت العلماء عن عبد اهللا ه بكتابه، وقول نبيه وال يرى، فقد أخطأ يف نفيه رؤية ربه وتكذيب

تفكروا يف خلق اهللا وال تفكروا يف اهللا عز وجل فإن بني : "بن عباس رضي اهللا عنهما، أنه قال
  .    ١"كرسيه إىل السماء ألف عام واهللا عزَّ وجلَّ فوق ذلك

ماه من بني يدي اهللا عز إن العبد ال تزول قد: " أنه قالوروت العلماء رمحهم اهللا عن النيب 
  . ٢"وجل حىت يسأله عن عمله

يا رسول اهللا أين أريد أن أعتقها يف :  بأمة سوداء، فقالوروت العلماء أن رجالً أتى النيب 
أنت : فمن أنا؟ قالت: قال. يف السماء: أين اهللا؟ قالت: فقال هلا النيب . كفارة، فهل جيوز عتقها

، وهذا يدلُّ على أن اهللا تعاىل على عرشه فوق ٣"تقها فإهنا مؤمنةأع: "فقال النيب . رسول اهللا
  .السماء، فوقية ال تزيده قرباً من العرش

                                                 
.٣٧١، ص١، وكشف اخلفاء ومزيل األلباس، للعجلوين، ج٢،٥٦ الفردوس مبأثور اخلطاب، ج ١  

  .٣٧١، ص١ كشف اخلفاء ومزيل األلباس، للعجلوين، ج ٢
  ٥٣٧: رواه مسلم يف صحيحه، احلديث رقم ٣
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  الفصل الثامن
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  ٢ واليدين١ والبصر٢ والعينني١الكالم يف الوجه
                                                 

  . سبق الكالم عنه يف الفصل األول:الوجه ١
لرؤية وهي مؤنثة ومجعها أعني وعيون وأعيان وتصغريها عيينة، والعني  حاسة ا- كما يف خمتار الصحاح–يف اللغة : العني  ٢

أيضا عني املاء، وعني الركبة، ولكل ركبة عينان ومها نقرتان يف مقدمهما عند الساق، والعني عني الشمس، والعني الدينار، 
هو هو بعينه، وال آخذ إال : ، يقالوالعني املال الناض، والعني الديدبان واجلاسوس، وعني الشيء خياره، وعني الشيء نفسه

درمهي بعينه، وال أطلب أثرا بعد عني أي بعد معاينة، ورأس عني بلدة، وعني البقر جنس من العنب يكون بالشام، وأعيان 
  إذا، ويف امليزان عني"أعيان بين األم يتوارثون دون بين العالت"القوم أشرافهم، وبنو األعيان اإلخوة من األبوين، ويف احلديث 

  .مل يكن مستويا
  

، وتعني الرجل املال أصابه ٣٩:﴿َوِلُتْصَنَع َعلَى َعْيِنْي﴾ طه: أنت على عيين يف اإلكرام واحلفظ مجيعا، قال اهللا تعاىل: ويقال
وعان بعني، وتعني عليه الشيء لزمه بعينه، وحفر حىت عان من باب باع أي بلغ العيون، واملاء معني ومعيون وأعينت املاء مثله، 

املاء والدمع يعني عينانا بفتحتني أي سأل، وعانه من باب باع أصابه بعينه فهو عائن وذاك معني على النقص ومعيون على 
التمام، وتعيني الشيء ختليصه من اجلملة، وعني اللؤلؤة تعيينا ثقبها، وعاين الشيء عيانا رآه بعينه، ورجل أعني واسع العني بني 

  .رأة عيناء، والعينة بالكسر السلف واعتان الرجل اشترى بنسيئةالعني واجلمع عني، وامل
  

: كما ورد يف قوله) أعيننا(، ولفظ ٣٩:﴾ طهَوِلُتْصَنَع َعلَى َعْيِنْي﴿: كما يف قوله) عيين(واأللفاظ الواردة يف النصوص هي 
َواْصِنِع الفُلَْك َبأَْعُيِنَناْ ﴿: ، وقوله٤٨:﴾ الطورأَْعُيِنَناَْواْصِبْر ِلُحكِْم َربَِّك فَِإنََّك ِب﴿: ، وقوله تعاىل١٤:﴾ القمرجترى بأعيننا﴿

  . ٣٧:﴾هودَوَوْحِيَناْ
  

  . أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك ﴿بأعيننا﴾ أي مبرأى منا وحيث نراك: قال القرطيب
  .حبفظنا إياك حفظ من يراك: وقال الربيع بن أنس

  
ويكون مجع األعني  راستنا واملعىن واحد، فعرب عن الرؤية باألعني، ألن الرؤية تكون هبا،حب:  وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
﴿فنعم القادرون﴾، ﴿فنعم املاهدون﴾، ﴿وإنا ملوسعون﴾، وقد يرجع معىن األعني يف هذه : للعظمة ال للتكثري، كما قال تعاىل

ة عن اإلدراك واإلحاطة، وهو سبحانه مرته عن احلواس وغريها إىل معىن عني، كما قال ﴿ولتصنع على عيين﴾ وذلك كله عبار
  .والتشبيه والتكييف ال رب غريه

  
املعىن ﴿بأعيننا﴾  أي بأعني مالئكتنا الذين جعلناهم عيونا على حفظك ومعونتك، فيكون اجلمع على هذا التكثري على :  وقيل

  .  ﴿بأعيننا﴾ أي بعلمنا: بابه، وقيل
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  ٨٨:﴾ القصصكُلُّ َشْىٍء َهاِْلٌك ِإالَ َوْجَهُه﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل

، فأخرب أن له سبحانه وجهاً، ٢٧:﴾ الرمحنْجُه َربَِّك ذُْو اجلَالَِل َواِإلكَْراِمَوَيْبقَى َو﴿: وقال تعاىل
   .ال يفىن وال يلحقه اهلالك

  ١٤:﴾ القمرجترى بأعيننا﴿: وقال تعاىل
 فأخرب تعاىل أن له وجهاً وعيناً، ال ُيكيَّف ٣٧:﴾ هودَواْصِنِع الفُلَْك َبأَْعُيِنَناْ َوَوْحِيَناْ﴿: وقال تعاىل

  .ال ُيحدُّو
  ٤٨:﴾ الطورَواْصِبْر ِلُحكِْم َربَِّك فَِإنََّك ِبأَْعُيِنَناْ﴿: وقال تعاىل
  .٣٩:﴾ طهَوِلُتْصَنَع َعلَى َعْيِنْي﴿: وقال تعاىل
  ١٣٤:﴾ النساءَوكَاْنَ اُهللا َسِمْيعاً َبِصْيراً﴿: وقال تعاىل

  ٤٦:﴾ طهكَُماْ أَْسَمُع َوأََرىِإنَِّنْي َمَع﴿: وقال ملوسى وهارون عليهما أفضل الصالة والسالم
  .فأخرب تعاىل عن مسعه وبصره ورؤيته

  
ونفت اجلهميَّة أن يكون هللا تعاىل وجٌه، كما قال، وأبطلوا أن يكون له مسٌع وبصٌر وعٌني، ووافقوا 

  . النصارى، ألن النصارى مل تثبت اهللا مسيعاً بصرياً إال على معىن أنه عاملٌ
مسيٌع بصٌري : إن اهللا عاملٌ، وال نقول: نقول: ي حقيقة قوهلم أهنم قالواوكذلك قالت اجلهميَّة، فف

  .على غري معىن عاٍمل، وذلك قول النصارى
إن اهللا ال علم له وال قدرة، وال مسع له وال بصر، وإمنا قصدوا إىل تعطيل التوحيد، : قالت اجلهميَّة

صلوا قوهلم يف املعىن، ولوال أهنم خافوا والتكذيب بأمساء اهللا تعاىل، فأعطوا ذلك له لفظاً، ومل حي
                                                                                                                                                         

كما هو احلال يف نسختنا هذه، ومل " وأن له عينني"وورد يف معظم نسخ الكتاب " العينني"فظ واعلم أنه مل يرد يف النصوص ل
جند ذكر اليدين يف مقاالت اإلسالميني وال يف كتاب اللمع، وهذا يدفعنا إىل االعتقاد بأنه من تصحيف املشبة، فإهنم قاسوا 

  .  على ما ورد يف اليدين
 .سبق الكالم عنه يف الفصل الثالث ١
  . سيأيت الكالم عن اليدين يف الفقرات القادمة من هذا الفصل ٢
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السيف ألفصحوا بأن اهللا غري مسيٍع، وال بصٍري، وال عاٍلم، ولكن خوف السيف منعهم من إظهار 
  .زندقتهم

وزعم شيٌخ منهم مقدٌم فيهم، أن علم اهللا هو اهللا، وأن اهللا سبحانه علٌم، فنفى العلم من حيث 
يا علم اغفر يل، إذ كان علم اهللا عنده هو اهللا، وكان اهللا على : أوهم أنه يثبته، حىت أُلزم أن يقول

  . قياسه الفاسد علماً وقدرةً، تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً
  

  إن هللا سبحانه وجهاً؟ : أتقولون: ، فقال١فمن سألنا
قَى َوْجُه َربَِّك ذُْو َوَيْب﴿: ذلك قوله تعاىل نقول ذلك خالفاً ملا قاله املبتدعون، وقد دلَّ على: قيل له

  .     ٢٧:﴾ الرمحناجلَالَِل َواِإلكَْراِم
  إن هللا يدين؟ : فإن سألنا، أتقولون

، وقوله ١٠:﴾ الفتحَيُد اِهللا فَْوَق أَْيِدْيِهْم﴿: نقول ذلك بال كيٍف، وقد دلَّ عليه قوله تعاىل: قيل
   ٧٥.٢:﴾ صِملاَ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: تعاىل

                                                 
باهللا نستهدي، وإياه نستكفي، وال : قال الشيخ أبو احلسن على بن إمساعيل األشعري رمحه اهللا ورضي عنه: " يف األصل ١

  .ة إضافة من الكاتب واهللا أعلموالظاهر أن هذه العبار" إخل: .. حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وهو املستعان، أما بعد
أصلها َيْدٌي على فَْعلٌ ساكنة العني، ألن مجعها أَْيٍد وُيَديٍّ، ومها مجع فعل كفلٍس وأفلٍس وفلوٍس، وال جيمع فعلٌ على : اليد  ٢

مع، أفعٍل إال يف حروف يسرية معدودة، كزمن وأزمن، وجبل وأجبل، وقد مجعت األيدي يف الشعر على أياٍد وهو مجع اجل
يدى مثل رحى وتثنيتها على هذه : األيد حبذف الياء، وبعضهم يقول لليد: مثل أكرع وأكارع، وبعض العرب يقول يف اجلمع

  . اللغة يديان كرحيان
﴿بأيد﴾ أي : ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾ قلت قوله تعاىل: القوة وأيده قواه، ومايل بفالن يدان أي طاقة، وقال اهللا تعاىل: واليد
وهو مصدر آد يئيد إذا قوي، وليس مجعا ليد ليذكر هنا، بل موضعه باب الدال، وقد نص األزهري على هذه اآلية يف بقوة 

: األيد مبعىن املصدر، وال أعرف أحدا من أئمة اللغة أو التفسري ذهب إىل ما ذهب إليه اجلوهري من أهنا مجع يد، وقوله تعاىل
  . معناه نقدا ال نسيئة: ستسالم، وقيل﴿حىت يعطوا اجلزية عن يد﴾ أي عن ذلة وا

إن بني : النعمة واإلحسان تصطنعه ومجعها يدي بضم الياء وكسرها كعصى بضم العني وكسرها، وأيد أيضاً، ويقال: واليد
ما جنت يداك أي ما جنيته : يدي الساعة أهواالً، أي قدامها، وهذا ما قدمت يداك، وهو تأكيد أي ما قدمته أنت، كما يقال

﴿وملا سقط يف أيديهم﴾ أي ندموا، وهذا : سقط يف يديه، وأسقط يف يديه، وأسقط أي ندم ومنه قوله تعاىل: ت، ويقالأن
  ).يدي: خمتار الصحاح، كلمة. (الشيء يف يدي أي يف ملكي

 وتكون ﴿وخذ بيدك ضغثا﴾ وهذا حمال على اهللا تعاىل،: واليد يف كالم العرب تكون للجارحة كقوله تعاىل: قال القرطيب
﴿واذكر : كم يد يل عند فالن أي كم من نعمة يل قد أسديتها له، وتكون للقوة، قال اهللا عز وجل: للنعمة، تقول العرب
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فثبتت اليد بال  ،١"إن اهللا مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته: " أنه قال،وروى عن النيب 
أن اهللا تعاىل خلق آدم بيده وخلق جنة عدٍن بيده : "كيف، وجاء يف اخلرب املأثور عن النيب 

                                                                                                                                                         
﴿قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء﴾ وتكون : عبدنا داود ذا األيد﴾ أي ذا القوة، وتكون للملك والقدرة، قال اهللا تعاىل

﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ أي :  ﴿مما عملت أيدينا أنعاماً﴾ أي مما عملنا حنن، وقال:مبعىن الصلة، قال اهللا تعاىل
يد اهللا مع القاضي حىت يقضي والقاسم حىت : "الذي له عقدة النكاح، وتكون مبعىن التأييد والنصرة، ومنه قوله عليه السالم

﴿يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت : ، قال اهللا تعاىلوتكون إلضافة الفعل إىل املخرب عنه تشريفا له وتكرميا" يقسم
بيدي﴾ فال جيوز أن حيمل على اجلارحة، ألن الباري جل وتعاىل واحد ال جيوز عليه التبعيض، وال على القوة وامللك والنعمة 

ن معىن التخصيص، فلم والصلة، ألن اإلشتراك يقع حينئذ بني وليه آدم وعدوه إبليس، ويبطل ما ذكر من تفضيله عليه لبطال
يبق إال أن حتمل على صفتني تعلقتا خبلق آدم تشريفا له دون خلق إبليس تعلُق القدرة باملقدور، ال من طريق املباشرة، وال من 
حيث املماسة، ومثله ما روي أنه عز امسه وتعاىل عاله وجده أنه كتب التوراة بيده، وغرس دار الكرامة بيده ألهل اجلنة، وغري 

﴿غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا﴾ حذفت الضمة من الياء لثقلها أي غلت يف اآلخرة، :  تعلق الصفة مبقتضاها، قوله تعاىلذلك
﴿لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا﴾ :  وجيوز أن يكون دعاء عليهم، وكذا ﴿ولعنوا مبا قالوا﴾ واملقصود تعليمنا، كما قال

املراد أهنم أخبل اخللق فال ترى يهوديا غري : ﴿تبت يدا أيب هلب﴾ وقيل: اء على أيب هلب بقولهعلَّمنا االستثناء كما علَّمنا الدع
:  يد اهللا مغلولة وغلت أيديهم، واللعن اإلبعاد، وقد تقدم قوله تعاىل: لئيم، ويف الكالم على هذا القول إضمار الواو أي قالوا
  .﴿بل يداه مبسوطتان﴾ ابتداء وخرب أي بل نعمته مبسوطة

﴿بل يداه مبسوطتان﴾ فنعم اهللا تعاىل أكثر من أن حتصى، فكيف تكون بل : هذا غلطٌ لقوله: مبعىن النعمة، قال بعضهم: فاليد
مثل املنافق : "مثل قوله عليه السالم نعمتاه مبسوطتان؟ وأجيب بأنه جيوز أن يكون هذا تثنية جنس ال تثنية واحد مفرد، فيكون

نعمتا الدنيا، النعمة الظاهرة، والنعمة : فأحد اجلنسني نعمة الدنيا، والثاين نعمة اآلخرة، وقيل" كالشاة احلائرة بني الغنمني
 فيه النعمة: "﴿وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾ وروى ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: الباطنة، كما قال

نعمتاه، املطر والنبات اللتان النعمة هبما : ، وقيل" سيء عملكالظاهرة ما حُسن من خلُقك، والباطنة ما ستر عليك من
ما يل : لبيك وسعديك، وليس يريد االقتصار على مرتني، وقد يقول القائل: إن النعمة للمبالغة، كقول العرب: ومنهما، وقيل

لت اليهود  إن يده مقبوضة عن قوتاه بالثواب والعقاب خبالف ما قا معىن قوله ﴿يداه﴾: هبذا األمر يٌد أي قوةٌ، قال السدي
، وقال "إن اهللا تعاىل قال يل أنفق أنفق عليك: "عذاهبم، ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 ميني اهللا مألى ال يغيضها سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السموات واألرض فإنه: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، ونظري هذا "مل يغض ما يف ميينه قال وعرشه على املاء وبيده األخرى القبض يرفع وخيفض السح الصب الكثري ويغيض ينقص

﴿بل يداه بسطان﴾ حكاه : ﴿واهللا يقبض ويبسط﴾ وأما هذه اآلية، ففي قراءة ابن مسعود: احلديث قوله عز وجل ذكره
طةٌ ينفق كيف يشاء أي يرزق كما يريد، وجيوز أن تكون اليد يف هذه اآلية يٌد بسطةٌ أي منطلقةٌ منبس: األخفش، وقال يقال

  ). ٣٦٢، ص٣ج: القرطيب. (مبعىن القدرة أي قدرته شاملة، فإن شاء وسع وإن شاء قتر
   رواه مسلم ١
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َبلْ َيَداُه ﴿: وقال تعاىل.  أي بيد قدرته سبحانه،١"وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوىب بيده
  . ٦٤:﴾ املائدةَتاِْنَمْبُسْوطَ

  
  .     ٤٥:﴾ احلاقةَألَخذَْناْ ِمْنُه ِبالَْيِمْيِن﴿: ، وقال تعاىل٢"كلتا يديه ميني: " أنه قالوجاء عن النيب 

عملت كذا بيدي، ويعىن : وليس جيوز يف لسان العرب، وال يف عادة أهل اخلطاب، أن يقول القائل
كالمهاً ومعقوالً يف  ب بلغتها، وما جيري مفهوماً يف إمنا خاطب العربه النعمة، وإذا كان اهللا 

فعلت بيدي، ويعىن النعمة، بطل : خطاهبا، وكان ال جيوز يف خطاب أهل اللسان أن يقول القائل
يل عليه يدٌي، : النعمةً، وذلك أنه ال جيوز أن يقول القائل ﴾ِبَيَديَّ﴿: أن يكون معىن قوله تعاىل

عنا عن استعمال اللغة، ومل يرجع إىل أهل اللسان فيها دفع عن أن مبعىن يل عليه نعمةٌ، ومن داف
تكون اليد مبعىن النعمة، إذ كان ال ميكنه أن يتعلق يف أن اليد النعمة إال من جهة اللغة، فإذا دفع 
اللغة لزمه أن ال يفسر القرآن من جهتها، وأن ال يثبت اليد نعمةً من قبلها، ألنه إن رجع يف تفسري 

﴾ نعميت إىل اإلمجاع، فليس املسلمون على ما ادعى متفقني، وإن رجع إىل ِبَيَديَّ﴿: ىلقوله تعا
بيدي، يعىن نعميت، وإن جلأ إىل وجه ثالث سألناه عنه، ولن : اللغة، فليس يف اللغة أن يقول القائل

  .     جيد له سبيالً
  

زعمتم ذلك إمجاعاً أو لغةً؟ فال ﴾ نعمىت؟ أِبَيَديَّ﴿: ومل زعمتم أن معىن قوله: ويقال ألهل البدع
  . جيدون ذلك إمجاعاً وال يف اللغةً

  . قلنا ذلك من القياس: وإن قالوا
  ﴾ ال يكون معناه إال نعميت؟ ِبَيَديَّ﴿: ومن أين وجدمت يف القياس أن قوله تعاىل: قيل هلم

يف كتابه العزيز  قد قال ومن أين ميكن أن يعلم بالعقل أن تفسري كذا كذا؟ مع أنا رأينا اهللا 
  ٤:﴾ إبراهيمَوَماْ أَْرَسلَْناْ ِمْن َرُسْوٍل ِإالَ ِبِلَساِْن قَْوِمِه﴿: الناطق على لسان نبيه الصادق

  ١٠٣:﴾ النحلِلَساْنُ الَِّذْي ُيلِْحُدْونَ ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَساْنٌ َعَرِبيٌّ ُمِبْيٌن﴿: وقال تعاىل
  ٣:﴾ الزخرفقُْرآناً َعَرِبّياً َناُْه ِإنَّاْ َجَعلْ﴿: وقال تعاىل

                                                 
  .٤٠٠١: رواه احلاكم يف املستدرك، احلديث رقم ١
  ٤١٧، ص١٣ ابن حجر، فتح الباري، ج ٢
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  ٢٤:﴾ حممدأَفَالَ َيَتَدبَُّرْونَ القُْرآنَ﴿: وقال تعاىل
ولو كان القرآن بلسان غري العرب، ملا أمكن أن نتدبره، وال أن نعرف معانيه إذا مسعناه، فلما كان 

 إمنا علموه ألنه بلساهنم من ال حيسن لسان العرب ال حيسنه، وإمنا يعرفه العرب إذا مسعوه، ُعلم أهنم
  .    نزل، وليس يف لساهنم ما ادعوه

  
  ٤٧:﴾ الذارياتَوالسََّماَء َبَنْيَناَْهاْ ِبأَْيٍدوقد اعتل معتل بقول اهللا تعاىل ﴿

  . بيدي بقدريت: األيد القوة،  فوجب أن يكون معىن قوله تعاىل: قالوا
د ليس جبمع لليد، ألن مجع يٍد أيدى، ومجع أحدها أن األي: هذا التأويل فاسٌد من وجوٍه: قيل هلم

، فبطل بذلك أن يكون ٧٥:﴾ صِلَماْ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: اليد اليت هي النعمة أيادي، وإمنا قال تعاىل
  .﴾َبَنْيَناَْهاْ ِبأَْيٍد﴿: ﴾ معىن قولهِبَيَديَّ﴿: معىن قوله

 لقول خمالفنا، وكاسٌر ملذهبهم، وأيضاً فلو كان أراد القوة، لكان معىن ذلك بقدريت، وهذا ناقٌض
  ألهنم ال يثبتون قدرةً واحدةً، فكيف يثبتون قدرتني؟

  
 على إبليس ﴾ القدرة، مل يكن آلدم ِلَماْ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: وأيضا فلو كان اهللا تعاىل عىن بقوله

كان خالقاً  عليه، إذ خلقه بيديه دونه، ولو مزيةٌ يف ذلك، واهللا تعاىل أراد أن يرى فضل آدم 
 بيده، مل يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول حمتجاً  إلبليس بيده كما خلق آدم

 هبما، فلما أراد اهللا تعاىل تفضيله عليه بذلك، على ربه فقد خلقتين بيديك، كما خلقت آدم 
ُجَد ِلَماْ َخلَقُْت ِبَيَديَّ َماْ َمَنَعَك أَنْ َتْس﴿:  أن يسجد لهوقال له موخباً على استكباره على آدم 

، دلَّ على أنه ليس معىن اآلية القدرة، إذ كان اهللا تعاىل خلق األشياء مجيعاً ٧٥:﴾ صاْسَتكَْبْرَت
  . يف أن خلق هبمابقدرتٍه، وإمنا أراد إثبات يدين، ومل يشارك إبليس آدم 

  
ىن ذلك إثبات يدين نعمتني، أو يكون ﴾ أن يكون معِلَماْ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: وليس خيلو قوله تعاىل

معىن ذلك إثبات يدين جارحتني، تعاىل اهللا عن ذلك، أو يكون معىن ذلك إثبات يدين قدرتني، أو 
يكون معىن ذلك إثبات يدين ليستا نعمتني، وال جارحتني، وال قدرتني، ال توصفان إال كما 

ه ال جيوز عند أهل اللسان أن يقول وصف اهللا تعاىل، فال جيوز أن يكون معىن ذلك نعمتني، ألن



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٧٩

عملت بيدي وهو يعين نعميت، وال جيوز عندنا وال عند خصومنا أن يعىن جارحتني، وال : القائل
  .جيوز عند خصومنا أن يعىن قدرتني

  
﴾ إثبات يدين ِبَيَديَّ﴿: وإذا فسدت األقسام الثالثة، صح القسم الرابع، وهو أن معىن قوله تعاىل

إهنما يدان ليستا كاأليدي، :  وال قدرتني، وال نعمتني، ال يوصفان إال بأن يقالليستا جارحتني،
  .     خارجتان عن سائر الوجوه الثالثة اليت سلفت

 على إبليس يف ذلك ﴾ نعميت، لكان ال فضيله آلدم ِبَيَديَّ﴿: وأيضاً فلو كان معين قوله تعاىل
، وليس ختلو بليس على قوهلم، كما ابتدأ آدم على مذاهب خمالفينا، ألن اهللا تعاىل قد ابتدأ إ

، أو يكونا عرضني خلقا يف بدن آدم عليه الصالة النعمتان، أن يكونا عين هبما بدن آدم 
والسالم، فلو كان عىن بدن آدم عليه السالم، فاألبدان عند خمالفينا من املعتزلة جنس واحد، وإذا 

يف جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل كانت األبدان عندهم جنساً واحداً فقد حصل 
لون أو  ، من، وكذلك إن عىن عرضني، فليس من عرض فعله يف بدن آدم يف جسد آدم 

حياة أو قوة أو غري ذلك إال وقد فعل من جنسه عندهم يف بدن إبليس، وهذا يوجب أنه ال فضيلة 
 يف ذلك إبليس بذلك، لرييه إن آلدم  على إبليس يف ذلك، واهللا تعاىل إمنا احتجَّ على آلدم 

  .﴾ مل يعن نعميتَخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿:  ملا قالالفضيلة، فدلَّ ما قلناه على أن اهللا 
  

  ﴾ يدين ليستا نعمتني؟ ِبَيَديَّ﴿: مل أنكرمت أن يكون اهللا تعاىل عىن بقوله:ويقال هلم
  .ألن اليد إذا مل تكن نعمةً مل تكن إال جارحةً: فإن قالوا
  ومل قضيتم أن اليد إذا مل تكن نعمةً مل تكن إال جارحةً؟ : قيل هلم

اليد إذا مل تكن نعمةً يف : وإن أرجعونا إىل شاهدنا أو إىل ما جنده فيما بيننا من اخللق، فقالوا
  . الشاهد مل تكن إال جارحةً

من اخللق إال إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على اهللا تعاىل، فكذلك مل جند حياً : قيل هلم
جسماً حلماً ودماً فافضوا بذلك على اهللا تعاىل عن ذلك، وإال كنتم لقولكم تاركني والعتاللكم 

  .ناقضني
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وإن أثبتم حياً ال كاألحياء منا، فلم أنكرمت أن تكون اليدان اللتان أخرب اهللا تعاىل عنهما يدين ليستا 
  .نعمتني، وال جارحتني، وال كاأليدي

 مل جتدوا مدبراً حكيماً إال إنساناً، مث أثبتم أن للدنيا مدبراً حكيماً ليس :وكذلك يقال هلم
كاإلنسان، وخالفتم الشاهد، ونقضتم اعتاللكم، فال متنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتني، وال 

  .     جارحتني، من أجل أن ذلك خالف الشاهد
    

﴾،  فلم ال أثبتم له أيدي،  اْ َخلَقُْت ِبَيَديَِّلَم﴿:  يدين، لقوله تعاىلإذا أثبتم هللا :  فإن قالوا
  ؟ ٧١:﴾ يسِممَّاْ َعِملَْت أَْيِدْيَناْ﴿: لقوله تعاىل
قد أمجعوا على بطالن قول من أثبت هللا أيدي، فلما أمجعوا على بطالن قول من قال : قيل هلم

نده دلَّ على ذلك، وجب أن يكون اهللا تعاىل ذكر أيدي، ورجع إىل إثبات يدين، ألن الدليل ع
صحة اإلمجاع، وإذا كان اإلمجاع صحيحاً، وجب أن يرجع من قوله أيدي إىل يدين، ألن القرآن 
على ظاهره، وال يزول عن ظاهره إال حبجة، فوجدنا حجةً أزلنا هبا ذكر األيدي عن الظاهر إىل 

   .   ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر اآلخر على حقيقته، ال يزول عنها إال حبجة
  

إذا ذكر اهللا عز وجل األيدي، وأراد يدين، فما أنكرمت أن يذكر األيدى، ويريد يداً : فإن قال قائل
  واحدةً؟
ذكر تعاىل أيدي، وأراد يدين، ألهنم أمجعوا على بطالن قول من قال أيدي كثريٍة، وقول : قيل له

 حجةٌ بأن يكون على خالف القرآن على ظاهره، إال أن تقوم من قال يداً واحدةً، فقلنا يدان، ألن
  .الظاهر

  
  ٧١:﴾ يسِممَّاْ َعِملَْت أَْيِدْيَناْ﴿: ما أنكرمت أن يكون قوله تعاىل: فإن قال قائل
   على اجملاز؟٧٥:﴾ صِملاَ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: وقوله تعاىل

حكم كالم اهللا تعاىل أن يكون على ظاهره وحقيقته، وال خيرج الشىء عن ظاهره إىل : قيل له
جملاز إال حبجة، أال ترون أنه إذا كان ظاهر الكالم العموم، فإذا ورد بلفظ العموم واملراد به ا

اخلصوص، فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس جيوز أن يعدل مبا ظاهره العموم عن العموم بغري 
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اليدين، على ظاهره أو حقيقته من إثبات  ٧٥:﴾ صِملاَ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: حجة، كذلك قوله تعاىل
وال جيوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إىل ما ادعاه خصومنا إال حبجة، ولو جاز ذلك جلاز ملدٍع 
أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على اخلصوص، وما ظاهره اخلصوص فهو على العموم بغري 

ن جمازاً بغري حجة، وإذا مل جيز هذا ملدعيه بغري برهان، مل جيز لكم ما ادعيتموه أنه جماٌز، أن يكو
، إثبات يدين هللا تعاىل يف ٧٥:﴾ صِملاَ َخلَقُْت ِبَيَديَّ﴿: حجة، بل واجٌب أن يكون قوله تعاىل

فعلت بيدي : احلقيقة غري نعمتني، إذا كانت النعمتان ال جيوز عند أهل اللسان، أن يقول قائلهم
  .وهو يعين النعمتني
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  الفصل التاسع
  ١ ومجيع صفاته٢ته وقدر١ الكالم يف علم اهللا تعاىل

                                                 
﴿وهو اخلالق العليم﴾ : من صفات اهللا عز وجل، العليم والعامل والعالَّم، قال اهللا عز وجل: ن العرب قال يف لسا:العلم  ١
﴿عالَّم الغيوب﴾ فهو اهللا العامل مبا كان، وما يكون قبل كونه، ومبا يكون وملا يكن : ﴿عامل الغيب والشهادة﴾ وقال: وقال

 كان وما يكون، وال خيفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء، سبحانه بعد قبل أن يكون، مل يزل عاملاً وال يزال عاملاً مبا
  .وتعاىل أحاط علمه جبميع األشياء، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أمت اإلمكان

إين ﴿: فعيل من أبنية املبالغة، وجيوز أن يقال لإلنسان الذي علمه اهللا علما من العلوم عليم، كما قال يوسف للملك: وعليم
﴿إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء﴾ فأخرب عز وجل أن من عباده من خيشاه وأهنم هم : عز وجل حفيظ عليم﴾  وقال اهللا

العلماء، وكذلك صفة يوسف عليه السالم، كان عليما بأمر ربه، وأنه واحد ليس كمثله شيء، إىل ما علمه اهللا من تأويل 
  .فكان عليما مبا علمه اهللاألحاديث الذي كان يقضي به على الغيب، 

﴿وإنه لذو علم ملا علمناه﴾ قال  لذو عمل مبا : وروى األزهري عن سعد بن زيد عن أيب عبد الرمحن املقري يف قوله تعاىل
ليس : وروي عن ابن مسعود أنه قال.  حسيب اهللا: من ابن عيينة، قلت: يا أبا عبد الرمحن ممن مسعت هذا؟ قال: علمناه، فقلت

﴿إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء﴾ : ويؤيد ما قاله قول اهللا عز وجل: كثرة احلديث، ولكن العلم باخلشية، قال األزهريالعلم ب
  . العامل الذي يعمل مبا يعلم، قال وهذا يؤيد قول ابن عيينة: وقال بعضهم

يقول علماء :  م علماَء فيهما مجيعاً، قال سيبويهنقيض اجلهل، َعِلَم ِعلْماً وَعلََّم هو نفسه، ورجل عاملٌ وعليٌم من قو: والعلم
ملا كان العلم  قد يكون الوصف به بعد املزاولة له وطول املالبسة صاركأنه غريزة، ومل : من ال يقول إال عاملاً، قال ابن جين

يف املعىن كعليم " عامل"ر يكن على أول دخوله فيه، ولو كان كذلك لكان متعلماً ال عاملاً، فلما خرج بالغريزة إىل باب فعل صا
جهالء كعلماء وصار علماء كحلماء، ألن  العلم حملمة لصاحبه، وعلى ذلك جاء : فكسر تكسريه، مث محلوا عليه ضده فقالوا

ومجع عامل علماء، ويقال عالَّم أيضاً، : عنهم فاحش وفحشاء ملا كان الفحش من ضروب اجلهل ونقيضا للحلم، قال ابن بري
وعالَّم وعالَّمة إذا بالغت يف وصفه بالعلم، أي عامل . ومسترق القصائد واملضاهي  سواء عند عالَّم الرجال: حلكمقال يزيد بن ا

  .جدا، واهلاء للمبالغة، كأهنم يريدون داهية من قوم دهاة وعالَّم من قوم عالَّمني، هذه عن اللحياين
وقال . َعِلم وفَِقه أي َتَعلَّم وَتفَقَّه، وعلٌم وفقٌه أي ساد العلماء والفقهاءوتقول : قال ابن بري. وعلمت الشيء أَْعلَُمُه علماً عرفته

  قالوا ضريب وضارب وعريف وعارف ، وفعيل وفاعل يشتركان يف كثري من الصفات،العليم والعامل مبعىن واحد: الزجاج
الختالف معنييهما ألن العليم فيه صفة وحسن اإلعادة   أو كلما وردت عكاظ قبيلة    بعثوا إيل عريفهم يتوسم : وأنشدوا

 ففي إعادة اللفظني اآلن معىن ، وحكي عن قطرب أن قولنا عليم يف اسم اهللا تعاىل يفيد العلم بالغيوب،زائدة على ما يف العال
  .حسن

  .ى قوة اإلرادةهي الصفة اليت متكن احلي من الفعل وتركه باإلرادة وصفة تؤثر عل: قال اجلرجاين يف التعريفات:  القدرة  ٢
 عبارة عن أدىن قوة يتمكن هبا املأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا، وهذا النوع من القدرة شرط يف :والقدرة املمكنة

  .حكم كل أمر احترازاً عن تكليف ما ليس يف الوسع
واحدة يف القوة، إذ هبا يثبت اإلمكان ما يوجب اليسر على األداء، وهي زائدة على القدرة املمكنة بدرجة : والقدرة امليسرة

مث اليسر، خبالف األوىل، إذ ال يثبت هبا اإلمكان، وشرطت هذه القدرة يف الواجبات املالية دون البدنية، ألن أداءها أشق على 
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  ١٦٦:﴾ النساءأَْنَزلَُه ِبِعلِْمِه﴿: قال اهللا تعاىل
  ١١:﴾ فاطرَوَماْ َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع ِإالَ ِبِعلِْمِه﴿: وقال تعاىل

َماْ فَِإنْ لَْم َيْسَتِجْيُبْوا لَكُْم فَاْعلَُمْوا أَنَّ﴿: وذكر العلم يف مخسة مواضع من كتابه العزيز، وقال تعاىل
  ١٤:﴾ هودأُْنِزلَ ِبِعلِْم اِهللا
  .٢٥٥:﴾ البقرةَوالَ ُيِحْيطُْونَ ِبَشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه ِإالَِ َمباْ َشاَْء﴿: وقال تعاىل

  
  ١٥:﴾ فصلتأََولَْم َيَرْوا أَنَّ اَهللا الَِّذْي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قَُوةً﴿: وذكر القوة، فقال

  ٥٨:﴾ الذارياتوَِّة املَِتْيِنذُْو القُ﴿: وقال تعاىل
  .٤٧:﴾ الذارياتَوالسََّماَْء َبَنْيَناَْهاْ ِبأَْيٍد﴿: وقال تعاىل

  
                                                                                                                                                         

 أصل النفس من البدنيات، ألن املال شقيق الروح، والفرق ما بني القدرتني يف احلكم، أن املمكنة شرط حمض، حيث يتوقف
  .أما امليسرة فليس بشرط حمض، حيث مل يتوقف التكليف عليها. التكليف عليها، فال يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب

يبقى زمانني، فلو  واألشاعرة خالفاً للمعتزلة، ألهنا عرض ال) يعين أهل احلديث(تقارن الفعل عند أهل السنة : والقدرة امليسرة
م القدرة وأنه حمال وفيه نظر جلواز أن يبقى نوع ذلك العرض بتجدد األمثال، فالقدرة كانت سابقة لوجد الفعل حال عد

امليسرة دوامها شرط لبقاء الوجوب، وهلذا قلنا تسقط الزكاة هبالك النصاب، والعشر هبالك اخلارج، خالفا للشافعي رمحه 
  .ارجوكذا العشر هبالك اخل ال،له فإن عنده إذا متكن من األداء، ومل يؤد ضمن،

هي االسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك حنو طويلٌ وقصٌري وعاقلٌ وأمحٌق وغريها، وهي األمارة الالزمة : الصفة  ١
  .بذات املوصوف الذي يعرف هبا

  .هي ما يتعلق بالقهر والعزة والعظمة والسعة: والصفات اجلاللية
  .ما يتعلق باللطف والرمحة: والصفات اجلمالية

  .هي ما يوصف اهللا هبا وال يوصف بضدها حنو القدرة والعزة والعظمة وغريها: لذاتيةوالصفات ا
  . هي ما جيوز أن يوصف اهللا بضده كالرضا والرمحة والسخط والغضب وحنوها:الصفات الفعلية
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، أنَّ اهللا تعاىل ال علم له وال قدرة، وال حياة وال مسع وال بصر له، وأرادوا أن ١وزعمت اجلهميَّة
ف من إظهارهم نفى ذلك، ينفوا أن اهللا تعاىل عاملٌ، قادٌر حٌي، مسيٌع بصٌري، فمنعهم خوف السي

ٍوال قادٍر، ووجب  إنه ليس بعامل: ال علم هللا وال قدرة له، فقد قالوا: فأتوا مبعناه، ألهنم إذا قالوا
 قد قال كثٌري منهم إن اهللا ٢ذلك عليهم، وهذا إمنا أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، ألن الزنادقة

 وال بصٍري، فلم تقدر املعتزلة أن تفصح بذلك، فأتت تعاىل ليس بعاٍمل وال قادٍر، وال حٍي وال مسيٍع
مبعناه، وقالت إن اهللا عاملٌ قادٌر، حٌي مسيٌع بصٌري، من طريق التسمية من غري أن يثبتوا له حقيقة 

  .العلم والقدرة، والسمع والبصر
                                                 

، أخذ  اجلهمية نسبة إىل جهم بن صفوان،)إخل..وزعمت اجلهمية: ( قوله:مذهب الجهمية والمعتزلة في الصفات ١
اجلرب عن جعد بن درهم، كذلك أخذ عنه القول خبلق القرآن، وتأويل الصفات، وقد تبنت املعتزلة مجيع آراء جهم وشيخه 

قال .  جعد بن درهم ماعدا القول باجلرب، ومن هنا ترى أن بعض املؤلفني من احلشوية والصفاتية يسمون املعتزلة جهمية أحيانا
، وال ، وليس جبسٍم ليس كمثله شيٌءإن اهللا واحٌد ":ت املعتزلة قال،٢٨،ص٣حى اإلسالم، جاألستاذ أمحد أمني يف كتابه ض

   ."اخل.. وال طعٍم، وال بذي لوٍن، وال عرٍض، وال جوهٍر، وال شخٍص، وال دٍم، والحلٍمورٍةص، وال ، والجثٍةشبٍح
ىن وحدانية اهللا، أن ليس ذاته تعاىل مركبة من  فقالوا إن معمنهجا فلسفيا يف مسائل التوحيد والصفات،وقد سلكت املعتزلة 

ىل غريه، إ فيكون كل جزء من أجزائه مفتقرا ، الفتقر حتققه إىل حتقق كل جزء منهنه لو كان مركباًألمور كثرية، أاجتماع 
 بوجه من الوجوه، ىل غريه، فاهللا تعاىل حقيقة واحدة فردية ال كثرة فيهاإوكل مركب مفتقر إىل غريه، واهللا مرته عن االفتقار 

  ).نفس املرجع: أمحد أمني("بأن ذات اهللا وصفاته شيء واحد"فلما فسر املعتزلة التوحيد هبذا املعىن اضطروا إىل القول 
أن حيصر مذهبهم يف الصفات يف نقاط ،  الفلسفة االسالمية دراسة ونقديف كتابه،وقد حاول الدكتور عبد احلميد عرفان 

  :أربعة
  .هليةاإلت واختزاهلا إىل صفتني مها العلم والقدرة، وجعلهما اعتبارين عقليني للذات  اختصار الصفا- ١
  .ضافية زائدة على الذاتإثبات معان إجيابية تفسريا سلبيا يؤدي إىل نفي اإل تفسري الصفات - ٢
  . اثبات الصفات مع القول بأهنا عني الذات، وهو الذي ميثل اخلط العام يف منهجهم- ٣
  . هي العلُم خاصةًم، يثبتون هللا حالةً إن اهللا عالٌ:، فإذا قالواصفات باعتبارها أحواالً تفسري ال- ٤

  .السلفية الوهابية بني مؤيديها ومنتقديها، الفصل الثاين: وملزيد من االطالع راجع أيضاً كتابنا
وهو بالفارسية َزْنِد ِكَراْي، يقول بدوام الزنديق القائل ببقاء الدهر فارسي معرب، : قال يف لسان العرب: الزندقة والزنادقة  ٢

والزنديق معروف زندقته أنه ال يؤمن باآلخرة . والزندقة الضيق، وقيل الزنديق منه، ألنه ضيق على نفسه التهذيب. بقاء الدهر
قال وليس يف . وقال أمحد بن حيىي ليس زنديق والفرزين من كالم العرب، مث قال ولكن البياذقة هم الرجالة. ووحدانية اخلالق

كالم العرب زنديق، وإمنا تقول العرب رجل زندق وزندقي إذا كان شديد البخل، فإذا أرادت العرب معىن ما تقوله العامة، 
وقال سيبويه اهلاء يف زنادقة وفرازنة عوض من الياء يف زنديق : قال. قالوا ملحد ودهري، فإذا أرادوا معىن السن، قالوا دهري

  .والزنديق من الثنوية وهو معرب واجلمع   الزنادقة، وقد تزندق واالسم الزندقة. زناديق اجلوهريوفرزين، وأصله ال
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 علماً، إن علم اهللا هو اهللا، فجعل اهللا تعاىل: وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو اهلذيل العالف
إذا قلت إن علم اهللا هو اهللا، فقل يا علم اغفريل وارمحين، فأىب ذلك، فلزمه : وأُلزم، فقيل له

  .املناقضة
علٌم وال : عاملٌ وال علَم، كان مناقضاً، كما أن من قال:  أن من قال-  رمحكم اهللا -واعلموا 

ي، والسمع والبصر والسميع عامل، كان مناقضاً، وكذلك القول، يف القادر والقدرة، واحلياة واحل
  .     والبصري
ناٍه ال قول له وال كالم، وال أمر له وال هني،  خربونا عمن زعم أن اهللا متكلٌم قائلٌ آمٌر: ويقال هلم

  أليس هو مناقٌض خارٌج عن مجلة املسلمني؟
  . م                             فال بد من نع
 عاملٌ وال علم له، كان ذلك مناقضاً خارجاً عن مجلة فكذلك من قال إن اهللا تعاىل: يقال هلم
  .املسلمني

: ، وقد قالوا١وقد أمجع املسلمون قبل حدوث اجلهميَّة واملعتزلة واحلَُرورية على أن هللا علماً مل يزل
علم اهللا مل يزل، وعلم اهللا سابٌق يف األشياء، وال ميتنعون أن يقولوا يف كل حادثٍة حتدث، ونازلة 

كل هذا سابٌق يف علم اهللا، فمن جحد أن هللا علماً فقد خالف املسلمني، وخرج عن ترتل، 
  .     اتفاقهم

  
  . ال: ، فإن قالوا٢إذا كان اهللا مريداً فله إرادةٌ: ويقال هلم
  .فإذا أثبتم مريداً ال إرادة له، فأثبتوا قائالً ال قول له، وإن أثبتوا اإلرادة: قيل هلم
ريد ال يكون مريداً إال بإرادٍة، فما أنكرمت أن ال يكون العامل عاملاً إال بعلٍم؟ فإذا كان امل: قيل هلم

  .     وأن يكون هللا علٌم كما أثبتم له إرادةً
  

                                                 
 مل يكن هناك إمجاع على أي مسألة من مسائل العقيدة من قبل املسلمني يف تلك الفترة اليت يشري إليها املصنف ألنه مل يكن  ١

 إىل أنه مل يكن هناك خالف يف مسألة علم اهللا قبل نشأة هذه هناك حبث يف هذه املسائل، لكن قد يؤول كالمه رمحه اهللا
  .الفرق، مبعىن أهنا مل تكن موضوعا للبحث والدراسة

  .   سيأيت الكالم يف اإلرادة يف الفصل العاشر:اإلرادة  ٢
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إن اهللا تعاىل علَّم موسى وفرعون، وكلَّم موسى ومل يكلِّم : وقد فرقوا بني العلم والكالم، فقالوا
 وفصل اخلطاب وآتاه النبوة، ومل يعلِّم ذلك فرعون، فرعون، فكذلك قد يقال، علَّم موسى احلكمة

فإن كان هللا كالٌم ألنه كلَّم موسى ومل يكلِّم فرعون، فكذلك هللا علٌم ألنه علَّم موسى ومل يعلِّم 
  .فرعون

إذا وجب أن هللا كالماً به كلَّم موسى دون فرعون، إذ كلَّم موسى دونه، فما أنكرمت : مث يقال هلم
  يعاً، أن يكون له علٌم، به علَّمهما مجيعاً؟إذا علَّمهما مج

كوين، وقد أثبتم هللا قوالً، وإن عِلم األشياء كلَّها فله : قد كلَّم اهللا األشياء بأن قال هلا: مث يقال
  .علٌم

  
إذا أوجبتم أن هللا كالماً وليس له علٌم ألن الكالم أخصُّ من العلم والعلم أعمُّ منه، : مث يقال هلم

إن :  قدرةً، ألن العلم أعمُّ عندكم من القدرة، ألن مذاهب القدرية أهنم ال يقولونإن هللا: فقولوا
اهللا يقدر أن خيلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخصَّ من العلم، فينبغي هلم أن يقولوا على اعتالهلم إن 

  .     هللا قدرةً
  

صف له بأنه متكلٌم مث مل جيب، ألن أليس اهللا عاملاً والوصف له بأنه عاملُ أعمُّ من الو: مث يقال هلم
  .الكالم أخصُّ من أن يكون اهللا تعاىل متكلِّماً غري عاٍمل

إن الكالم وإن كان أخصَّ من العلم ال ينفى أن يكون هللا علٌم كما مل ينف خبصوص : فلم ال قلتم
  .     الكالم أن يكون اهللا عاملاً

  
   من أين علمتم أن اهللا عاملٌ ؟: ويقال هلم

  ١٢:﴾ الشورىِإنَُّه ِبكُلِّ َشْيٍء َعِلْيٌم﴿: يقوله تعاىل: قالوافإن 
  ١٦٦:﴾ النساءأَْنَزلَُه ِبِعلِْمِه﴿: إن هللا علماً بقوله: وكذلك فقولوا: قيل هلم
  .١١:﴾ فاطرَوَماْ َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع ِإالَّ ِبِعلِْمِه﴿: وبقوله
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﴾ أََولَْم َيَرْوا أَنَّ الَِّذْي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم قُوَّةً﴿: عاىل، لقوله ت١إن له قوةً:  وكذلك فقولوا
  .١٥: فصلت
  . قلنا إن اهللا عاملٌ ألنه صنع العامل، على ما فيه من آثار احلكمة واتساق التدبري: فإن قالوا
ألن الصنائع احلكمية  ،إن هللا علماً مبا ظهر يف العامل من حكمٍة وآثاِر تدبريه: فلم ال قلتم: قيل هلم

ال تظهر إال من ذي علٍم، كما ال تظهر إال من عاٍمل، وكذلك ال تظهر إال من ذي قوٍة، كما ال 
  .     تظهر إال من قادٍر

  
  إذا نفيتم علم اهللا، فلم ال نفيتم أمساءه؟ : ويقال هلم
  ! كيف ننفي أمساءه، وقد ذكرها يف كتابه؟: فإن قالوا
  .     العلم والقوة، ألنه تعاىل ذكر ذلك يف كتابه العزيزفال تنفوا : قيل هلم

                                                 
ة، وقوى النفس النباتية القوة  متكن احليوان من األفعال الشاق: ، قال اجلرجاين..)إن له قوة: وكذلك فقولوا: ( قوله:القوة ١

  .قوى عقلية، وقوى النفس اإلنسانية تسمى قوة نفسانية، وقوى النفس احليوانية تسمى قوة طبيعيةتسمى 
، وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي القوة النظريةباعتبار إدراكاهتا للكليات وتسمى : والقوى العقلية

  .القوة العمليةتسمى 
 على حتريك األعضاء عند ارتسام صورة أمر مطلوب أو مهروب عنه يف اخليال، القوة الفاعلةهي قوة حتمل : وة الباعثهوالق

فهي إن محلتها على التحريك طلبا لتحصيل الشيء امللتذ عند املدرك سواء كان ذلك الشيء نافعا بالنسبة إليه يف نفس األمر أو 
على التحريك طلبا لدفع الشيء املنافر عند املدرك ضارا كان يف نفس األمر أو نافعا ، وإن محلتها قوة شهوانيةضارا تسمى 

  . قوة غضبيةتسمى 
  .القوة الباعثةاليت تبعث العضالت للتحريك االنقباضي وللتحريك االنبساطي على حسب ما تقتضيه : والقوة الفاعلية
  .للمفكرة وتسمى بالنور القدسي واحلدس من لوامع أنوارهقوة روحانية غري حالَّة يف اجلسم مستعملة : والقوة العاقلة
  . قوة جسمانية فتصري حجابا لألنوار الكاشفة عن املعاين الغيبية:والقوة املفكرة
  . كاخلزانة هلا ونسبتها إىل الوهم نسبة اخليال إىل احلس املشتركالقوة الومهيةهي احلافظة للمعاين اليت تدركها : القوة احلافظة

، القوة النظرية فباعتبار إدراكها للكليات واحلكم بينها بالنسبة اإلجيابية والسلبية تسمى القوة العقليةتسمى : اإلنسانيةوالقوة 
، القوة العمليةوالعقل النظري، وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية ومزاولتها للرأي واملشورة يف األمور اجلزئية تسمى 

  .احلكمية  ملخص من الكتبوالعقل العملي تنبيه هذا كله
: القوة تستعمل تارة يف معىن القدرة، حنو ﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾ وتارة للتهيؤ املوجود يف الشيء حنو أن يقال: وقال الراغب

  .النوى بالقوة خنل أي ينتهي ألن يكون منه ذلك
  .ويؤمن انقطاعه القوت ما ميسك الرمقالقوة باطن القدرة من القوى وهو طاقات احلبل الذي مينت هبا : وقال احلرايل
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 الشرائع واألحكام، واحلالل واحلرام، وال جيوز أن يعلمه ما ال قد علم اهللا تعاىل نبيَّه : ويقال هلم

 ما ال علم هللا به، تعاىل اهللا عن قول اجلهميَّة علواً يعلمه، فكذلك ال جيوز أن يعلم اهللا نبيَّه 
      . كبرياً

  
. نعم:  هلم معىن؟ فمن قوهلمأليس إذا لعن اهللا الكافرين فلعنه هلم معىن، ولعن النيب : ويقال هلم
.  علٌم، وهللا تعاىل علٌم شيئاً، فكان للنيب إذا علَّم نبيه  فما أنكرمت من أن اهللا تعاىل: فيقال هلم

ضٍب، وكذلك إذا اثبتناه راضياً عن وإذا كنا مىت أثبتناه غضبان على الكافرين، فال بد من إثبات غ
املؤمنني، فال بد من إثبات رضى، وكذلك إذا أثبتناه حياً مسيعاً بصرياً، فال بد من إثبات حياٍة ومسٍع 

  .وبصٍر
  

وجدنا اسم عاٍمل، اشتق من علٍم، واسم قادٍر اشتق من قدرٍة، وكذلك اسم حٍي اشتق : ويقال هلم
 من أن ٍع، واسم بصٍري اشتق من بصٍر، وال ختلو أمساء اهللا من حياٍة، واسم مسيٍع اشتق من مس

تكون مشتقة، إما إلفادة معىن أو على طريق التلقيب، فال جيوز أن يسمى اهللا تعاىل على طريق 
إن اهللا تعاىل عاملٌ قادٌر، فليس : التقليب باسٍم ليس فيه إفادة معىن، وليس مشتقاً من صفة، فإذا قلنا

وإذا مل يكن كذلك تلقيباً كان مشتقاً من .  زيٌد وعمٌر، وعلى هذا إمجاع املسلمني:تلقيباً، كقولنا
وإن كان ذلك إلفادة معىن، فال خيتلف ما هو إلفادة معىن واجب، . علٍم، فقد وجب إثبات العلم

إذا كان معىن العامل منا أن له علماً، أن يكون كل عاٍمل فهو ذو علٍم، كما إذا كان قويل موجود 
  .     داً معىن اإلثبات، كان الباري تعاىل واجباً إثباته، ألنه سبحانه وتعاىل موجوٌدمفي
  

إن هللا علماً باألشياء سابقاً فيها، وبوضع كل حامٍل : أتقولون: ويقال للمعتزلة واجلهمية واحلرورية
  ومحل كل أنثى، وبإنزال كل ما أنزله؟ 

أَْنَزلَُه ﴿: جحٌد منكم، لقوله تعاىل: قيل هلم. ال: الواوإن ق. أثبتوا العلم ووافقوا. نعم: فإن قالوا
، ولقوله ١١:﴾ فاطرَوَماْ َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َوالَ َتَضُع ِإالَّ ِبِعلِْمِه﴿: ، ولقوله١٦٦:﴾ النساءِبِعلِْمِه
: ، وإذا كان قول اهللا تعاىل١٤:هود﴾ فَِإنْ لَْم َيْسَتِجْيُبْوا لَكُْم فَاْعلَُمْوا أَنََّماْ أُْنِزلَ ِبِعلِْم اِهللا﴿: تعاىل
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، يوجب ٥٩:﴾ األنعامَوَماْ َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة ِإالَّ َيْعلَُمَهاْ﴿: ، وقوله٢٩:﴾ البقرةِبكُلِّ َشْيٍء َعِلْيٌم﴿
أنه عليم يعلم األشياء، كذلك فما أنكرمت أن تكون هذه اآليات توجب أن هللا علماً باألشياء 

  سبحانه وحبمده؟     
  

 علٌم بالتفرقة بني أوليائه وأعدائه؟ وهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة هل هللا : ل هلمويقا
  لإلميان إذا أراد اإلميان؟

  . إذا أراد اإلميان فله إرادةٌ: وإن قالوا. وافقوا نعم،: فإن قالوا
وز أن وكيف جي. وكذلك إذا فرق بني أوليائه وأعدائه، فال بد من أن يكون له علٌم بذلك: قيل هلم

وهذا يوجب أن للخلق مزيةً يف العلم ! بذلك؟  علٌميكون للخلق علٌم بذلك، وليس للخالق 
  .وفضالً على اخلالَّق، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

إذا كان من له علٌم من اخللق أوىل باملرتلة الرفيعة ممن ال علم له، فإذا زعمتم أن اهللا : ويقال هلم
  .     كم أن اخللق أعلى مرتبة من اخلالق، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًتعاىل ال علم له، لزم

  
إذا كان من ال علم له من اخللق يلحقه اجلهل والنقصان، فما أنكرمت من أنه ال بد من : ويقال هلم

إثبات علم اهللا، وإال أحلقتم به النقصان، جلَّ عن قولكم وعال، أال ترون أن من ال يعلم من اخللق 
 وصف اهللا تعاىل مبا ال يليق به، فكذلك إذا ومن قال ذلك يف اهللا  حقه اجلهل والنقصان؟يل

كان من قيل له من اخللق، ال علم له، حلقه اجلهل والنقصان، وجب أن ينفى ذلك عن اهللا تعاىل، 
  .     ألنه ال يلحقه جهلٌ وال نقصانٌ

  
  س بعاٍمل؟ هل جيوز أن تنسق الصنائع احلكمية ممن لي: ويقال هلم
ذلك حمال، وال جيوز يف وجود الصنائع اليت جترى على ترتيب ونظام إال من عاٍمل قادٍر : فإن قالوا

وكذلك ال جيوز وجود الصنائع احلكمية اليت جترى على ترتيب ونظام إال من ذي : قيل هلم. حٍي
من عاٍمل  هورها الفإن جاز ظهورها ال من ذي علٍم فما أنكرمت من جواز ظ. علٍم وقدرٍة وحياٍة

وكل مسألٍة سألناهم عنها يف العلم فهي داخلة عليهم يف القدرة واحلياة والسمع . قادٍر حٍي
  . والبصر

  



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ٩٠

  .      ، معناه عليٌم٣١:﴾ احلّجَسِمْيٌع َبِصْيٌر﴿: وزعمت املعتزلة، أن قول اهللا تعاىل
قَْد َسِمَع اُهللا قَْولَ ﴿: وقال ،٤٦:﴾ طه َوأََرىِإنَِّنْي َمَعكَُماْ أَْسَمُع﴿: فإذا قال اهللا تعاىل: قيل هلم

  ، فمعىن ذلك عندكم علٌم؟ ١:﴾ اجملادلةالَِّتْي ُتَجاِْدلَُك ِفْي َزْوِجَهاْ
﴾ ِإنَِّنْي َمَعكَُماْ أَْسَمُع َوأََرى﴿: معىن قوله: فقد وجب عليكم أن تقولوا: قيل هلم. نعم: فإن قالوا

  !علمأعلم وأعلم، إذا كان معىن ذلك ال
  

ونفت املعتزلة صفات رب العاملني، وزعمت أن معىن مسيٌع بصٌري راٍء مبعىن عليٌم، كما زعمت 
النصارى، أن مسع اهللا هو بصره، وهو رؤيته، وهو كالمه، وهو علمه، وهو ابنه، تعاىل اهللا عن 

  . ذلك علواً كبرياً
  ! فهال زعمتم أن معىن قادٌر معىن عاملٌ إذا زعمتم أن معىن مسيٌع وبصٌري معىن عاملٌ ، : فيقال للمعتزلة

  ! وإذا زعمتم أن معىن مسيٌع وبصٌري معىن قادٌر، فهال زعمتم أن معىن قادٌر معىن عاملٌ 
  !وإذا زعمتم أن معىن حٌي معىن قادٌر، فلم ال زعمتم أن معىن قادٌر معىن عاملٌ

  . هذا يوجب أن يكون كل معلوٍم مقدوراً: فإن قالوا
 كان معىن مسيٌع بصٌري معىن عاملٌ لكان كل معلوٍم مسموعاً، وإذا مل جيز ذلك بطل ولو: قيل هلم
  .قولكم
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  الفصل العاشر
  ١الكالم يف اإلرادة

      
  . نعم: ألستم تزعمون أن اهللا تعاىل مل يزل عاملاً؟ فمن قوهلم:  يقال هلم أي املعتزلة

 األوقات، مل يزل مريداً أن يكون يف ذلك إن من مل يزل عاملاً يف وقت من: فلم ال قلتم: قيل هلم
الوقت، وما مل يزل عاملاً أنه ال يكون، فلم يزل مريداً أن ال يكون، وأنه مل يزل مريداً أن يكون ما 

  .علم كما علم
       ٢.إن اهللا مل يزل مريداً، ألن اهللا تعاىل مريٌد بإرادٍة خملوقٍة: ال نقول: فإن قالوا
 مريٌد بإرادٍة خملوقٍة؟ وما الفصل بينكم وبني اجلهميَّة يف زعمهم، اهللا فلم زعمتم أن : قيل هلم

أن اهللا عاملٌ بعلٍم خملوٍق، وإذا مل جيز أن يكون علم اهللا خملوقاً، فما أنكرمت أن ال تكون إرادة اهللا 
  !خملوقةً

                                                 
اإلرادة صفة توجب للحي حاالً يقع : قال املناوي يف التعاريف) إخل..إذا كان اهللا مريداً فله إرادة: ويقال هلم(قوله :  اإلرادة ١

  .ن الكمالمنه الفعل على وجه دون وجه، وال يتعلق دائماً إال مبعدوم، فإهنا صفة ختصص أمراً حبصوله ووجوده، ذكره اب
يف األصل قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل، وجعلت امساً لرتوع النفس إىل الشيء، وتارة يف املنتهى وهو : وقال الراغب

احلكم فيه بأنه ينبغي فعله أوالً، فإذا استعملت يف اهللا أريد املنتهى دون املبدإ لتعاليه عن معىن الرتوع، فمعىن أراد اهللا كذا، 
 وليس كذا، وقد يراد باإلرادة معىن األمر، حنو أريد منك كذا، ومعىن القصد حنو﴿جنعلها للذين ال يريدون حكم فيه أنه كذا

  .علوا﴾
 اعلم أن بعض املتكلمني ومنهم املعتزلة وبعض متفلسفة اإلسالم ال جييزون تأخر فعل :تأخر الفعل عن اإلرادة مسألة  ٢

بد له من علة كالعجز وحنوه، وهذا هو سرُّ اخلالف بني أهل السنة الذين جييزون الفاعل احلر املختار عن اإلرادة، ألن ذلك ال
ذلك وبني املعتزلة الذين يقولون إن اهللا مريد بإرادة خملوقة، ألهنم اعتقدوا أن ما يذهب إليه أهل السنة وهو أن الكون وجد يف 

ما الذي جعل فعل اإلله احلر املختار يتأخر عن :  سألتالوقت الذي وجد فيه بإرادة إهلية قدمية، يؤدي إىل الدور، ألنك إذا
باإلضافة إىل ذلك، فإن املعتزلة وبعض متفلسفة . إرادة إهلية أخرى ال إىل غاية: اإلرادة، فليس هناك من رد سوى أن يقال

الذي وجد بإرادة قدمية إن الكون وجد بإرادة إهلية قدمية يؤدي إىل القول بقدم العامل، ألن الشيء : اإلسالم يرون أن القول
  .البد أن يكون قدميا بوجه ما

أما أهل السنة فإهنم  جييزون تأخر فعل الفاعل احلر املختار من اإلرادة، كما بني ذلك اإلمام الغزايل يف كتبه وال سيما يف املنقد 
لوقت الذي وجد فبه فوجد، من الضالل ويف هتافت الفالسفة، ولذلك يقولون إن اهللا أراد يف األزل أن يوجد الكون يف ا

  .والكون عند أهل السنة حادث، مل يوجد يف األزل فوجد بإرادة إهلية أزلية يف الوقت الذي وجد فيه
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خر، كذلك ال جيوز أن يكون علم اهللا حمدثاً، ألن ذلك يقتضي أن يكون حدث بعلم آ: فإن قالوا
  . ال إىل غاية
ما أنكرمت أن ال تكون إرادة اهللا حمدثةً خملوقةً؟ ألن ذلك يقتضي أن تكون حدثت عن : قيل هلم

  .     إرادٍة أخرى، مث كذلك ال إىل غاية
  .ال جيوز أن يكون علم اهللا حمدثاً ألن َمْن مل يكن عاملاً مث علم حلقه النقصان: فإن قالوا
 تكون إرادة اهللا حمدثةً خملوقةً، ألن َمن مل يكن مريداً مث أراد حلقه النقصان، وال جيوز أن: قيل هلم

  .   وكما ال جيوز أن تكون إرادته تعاىل حمدثةً خملوقةً، كذلك ال جيوز أن يكون كالمه حمدثاً خملوقاً
  

راد أن  الكفُر والعصيانُ، وهو ال يريده، وأإذا زعمتم أنه قد كان يف سلطان اهللا : ويقال هلم
يؤمن اخللق أمجعون، فلم يؤمنوا، فقد وجب على قولكم أن أكثر ما شاء اهللا أن يكون مل يكن، 
وأكثر ما شاء اهللا أن ال يكون كان، ألن الكفر الذي كان، وهو ال يشاؤه عندكم، أكثر من 
يه اإلميان الذي كان، وهو يشاؤه، وأكثر ما شاء اهللا أن يكون مل يكن، وهذا جحد ما أمجع عل

  .املسلمون من أن ما شاء اهللا أن يكون كان، وما ال يشاء ال يكون
يستفاد من قولكم، أن كثرياً مما شاء أن يكون إبليس كان، ألن الكفر أكثر من : ويقال هلم

اإلميان، وأكثر ما كان هو شاءه، فقد جعلتم مشيئة إبليس أنفذ من مشيئة رب العاملني جلَّ ثناؤه، 
 إله غريه، ألن أكثر ما شاءه كان، وأكثر ما كان فقد شاءه، ويف هذا وتقدست أمساؤه، وال

 عن قول إجياب، أنكم قد جعلتم إلبليس مرتبة يف املشيئة ليست لرب العاملني، تعاىل اهللا 
  . الظاملني علواً كبرياً

  
يرده مل أميا أوىل بصفة االقتدار، من إذا شاء أن يكون الشىء كان ال حمالة، وإذا مل : ويقال هلم

  يكن، أو من يريد أن يكون ما ال يكون، ويكون ما ال يريد؟     
  .من ال يكون أكثر ما يريده أوىل بصفة االقتدار كابروا: فإن قالوا
من يكون ما ال يعلمه أوىل بالعلم، ممن ال : إن جاز لكم ما قلتموه، جاز لقائٍل أن يقول: وقيل هلم

  . يكون إال ما يعلمه
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ذه املكابرة، وزعموا أن من إذا أراد أمراً كان، وإذا مل يرده ال يكون، أوىل وإن رجعوا عن ه
أوىل باالقتدار من اهللا تعاىل،  - لعنه اهللا- بصفة االقتدار، لزمهم على مذاهبهم، أن يكون إبليس 

  .ألن أكثر ما أراده كان، وأكثر ما كان قد أراده
 مل يرده مل يكن، أوىل بصفة االقتدار، فيلزمكم أن إذا كان َمن إذا أراد أمراً كان، وإذا: وقيل هلم

  .     يكون اهللا تعاىل، إذا أراد أمراً كان، وإذا مل يرده مل يكن، ألنه أوىل بصفة االقتدار
  

أميا أوىل باإلهلية والسلطان، من ال يكون إال ما يعلمه، وال يغيب عن علمه شىء، وال : ويقال هلم
   ال يعلمه، ويعزب عن علمه أكثر األشياء؟جيوز ذلك عليه، أو من يكون ما

  . من ال يكون إال ما يعلمه، وال يعزب عن علمه شىء، أوىل بصفة اإلهلية: فإن قالوا
فكذلك من ال يريد كون شيء إال ما كان، وال يكون إال ما يريده، وال يعزب عن : قيل هلم

  . إرادته شىء، أوىل بصفة اإلهلية، كما قلتم ذلك يف العلم
 مريداً لكل كائٍن، وأوجبوا أنه ال يريد اهللا  ذلك تركوا قوهلم، ورجعوا عنه، وأثبتوا: ا قالواوإذ

  .   أن يكون إال ما يكون
  

  . إنه يكون يف سلطانه تعاىل ما ال يريد، فقد كان إذن يف سلطانه ما كرهه: إذا قلتم: ويقال هلم
  . فال بد من نعم

  ما يأىب كونه؟  رهه، فما أنكرمت أن يكون يف سلطاتهفإذا كان يف سلطانه ما يك: يقال هلم
  .فإن أجابوا إىل ذلك

فقد كانت املعاصي شاء اهللا أم أىب، وهذه صفة الضعف والفقر، تعاىل اهللا عن ذلك علواً : قيل هلم
  .  كبرياً

  
 

أليس مما فعل العباد ما يسخطه تعاىل وما يغضب عليهم إذا فعلوه، فقد أغضبوه : ويقال هلم
  .سخطوه، فال بد من نعموأ

فلو فعل العباد ما ال يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه، وهذه صفة القهر، تعاىل عن : يقال هلم
  . ذلك علواً كبرياً
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  .من نعم ، فال بد١٦:﴾ الربوجفَعَّاْلٌ ِلَماْ ُيِرْيُد﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
ا ال يريد، وأراد أن يكون من فعله ما ال يكون، لزمه أن فمن زعم أن اهللا تعاىل فعل م: قيل هلم

يكون قد وقع ذلك وهو ساٍه غافلٌ عنه، أو أن الضَّعف والتقصري عن بلوغ ما يريده حلقه، فال بد 
  .من نعم
: فكذلك من زعم أنه يكون يف سلطان اهللا تعاىل ما ال يريده من عبيده، لزمه أحد أمرين: قيل هلم

ك كان عن سهٍو وغفلٍة، أو أن يزعم أن الضَّعف والتقصري عن بلوغ ما يريده إما أن يزعم أن ذل
  . حلقه

  
أليس من زعم أن اهللا تعاىل فعل ما ال يعلمه فقد نسب اهللا سبحانه إىل ما ال يليق به : ويقال هلم

  .من اجلهل؟ فال بد من نعم
سب اهللا تعاىل إىل السهو وكذلك يلزم من زعم أن اهللا فعل ما ال يريده، لزمه أن ين: قيل هلم

  . نعم: والتقصري عن بلوغ ما يريده، فإذا قالوا
وكذلك يلزم من زعم أن العباد يفعلون ما ال يعلم اهللا، نسب اهللا تعاىل إىل اجلهل، فال بد : قيل هلم
  . من نعم
 أو تقصٍير فكذلك إذا كان يف كَوِن فعٍل فََعلُه اُهللا وهو ال يريده إجياُب سهٍو أو ضعٍف: فيقال هلم

عن بلوغ ما يريده، فكذلك إذا كان من غريه ما ال يريده، وجب إثبات سهٍو وغفلٍة أو ضعٍف 
  .     وتقصٍري عن بلوغ ما يريد، ال فرق يف ذلك بني ما كان منه وما كان من غريه

  
بلوغ إذا كان يف سلطان اهللا ما ال يريده، وهو يعلمه وال يلحقه الضعف والتقصري عن : هلم ويقال

ما يريده، فما أنكرمت أن يكون يف سلطانه ما ال يعلمه وال يلحقه النقصان، فإن مل جيز هذا، مل جيز 
  .  ما قلتموه

  ١إن اهللا مريد لكل كائٍن أن يكون، ولكل ما ال يكون أن ال يكون؟: مل قلتم: إن قال قائلٌ
                                                 

 حىت نفهم اخلالف يف مسألة اإلرادة اإلهلية بني القدرية واألشاعرة :األبعاد السياسية واالجتماعية ملسألة حرية اإلرادة ١
 نتيجة لألوضاع  مذهب القدريةقد ظهرف  لدى العبد،رية اإلرادةنشأة مذهب القدرية القائلني حبالبد من الفهم أوالً أسباب 
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كفر واملعاصي، وسنبني ذلك الدليل على ذلك أن احلجة قد وضحت، أن اهللا تعاىل خلق ال: قيل له
  .بعد هذا املوضع من كتابنا

  . وإذا وجب أن اهللا سبحانه خالٌق لذلك، فقد وجب أنه مريٌد له، ألنه ال جيوز أن خيلق ما ال يريده
  

وجواب آخر، أنه ال جيوز أن يكون يف سلطان اهللا تعاىل من اكتساب العباد ما ال يريده، كما ال 
مع على أنه فعله ما ال يريده، ألنه لو وقع من فعله ما ال يعلمه، لكان جيوز أن يكون من فعله اجمل
  . يف ذلك إثبات النقصان

وكذلك القول لو وقع من عباده ما ال يعلمه، فكذلك ال جيوز أن يقع من عباده ما ال يريده، ألن 
 ذلك ذلك يوجب أن يقع عن سهٍو وغفلٍة، أو عن ضعٍف وتقصٍير عن بلوغ ما يريده، كما جيب

  . لو وقع من فعله اجملمع على أنه فعله ما ال يريده
                                                                                                                                                         

آنذاك، وكان من الطبيعي أن تكون هذه الدعوة ثورة على العقيدة الرمسية يف اجملتمع اإلسالمي السائدة واالجتماعية السياسية 
، وأول إشارة إىل هذه الدعوة جندها عند احلسن البصرى  األمويةلةاليت كانت تتبناها الدو)  والتشبيهالقضاء والقدرعقيدة (

:  على العباد، ولكن قالوأعلم يا أمري املؤمنني أن اهللا مل جيعل األمور حتماً ":إذ قال فيهابن مروان يف رسالته إىل عبد امللك 
طبوعة ضمن رسائل العدل والتوحيد راجع الرسالة، وهي م("إن فعلتم كذا فعلت بكم كذا، وإن فعلتم كذا فعلت لكم كذا

 وكذلك ما اتفقت عليه كلمة املؤرخني ورواة احلديث من أن معبد اجلهين كان أول من نطق ).بتحرير الدكتور حممد عمارة
قتادة بن املفسر ، و)هـ١١٦ت(بالقدر يف اإلسالم، مث أخذ عنه غيالن الدمشقي وأيده احملدث مكحول بن عبد اهللا الدمشقي

ضافة إلسدوسي، وكان هؤالء كلهم، باستثناء األول الذي اختلفت فيه كلمة العلماء، معارضني للحكم األموي، بادعامة ال
، وهو أهنم ملا املنحىيل هذا إإىل هذا العامل السياسي، كان هناك عامل فكرى اعتقادي دفع هؤالء القائلني حبرية اإلرادة 

ك، وكان لديهم إميان جازم بوجود عدالة إهلية، كان عليهم أن يأتوا بتفسري القائم آنذااالستبدادي كانوا معارضني للنظام 
  :، وهذا التفكري اجلديد ارتكز على نقطتني أساسيتنياحلايلجديد للعقيدة حيث يكون هذا التفسري بديال للتفسري 

  .هلية املطلقةاإل، تربيرا للعدالة لدى العبدرادة اإلالقول حبرية : األوىل
  .ي التشبيه عن اهللا، والقول بالترتيه املطلقنف: والثانية

 إلجياد انقالب فكري يف احلضارة اإلسالمية اليت مازالت يف تلك الفترة يف مرحلة النمو، ولكن كان ومل يكن هذا وحده كافياً
  .ليها علم الكالمإسري وفق املبادئ اجلديدة اليت يدعو يالبد هلذه الدعوة أيضا من إجياد منهج جديد 

هنا تعلم أن لظهور مذهب القدرية أسبابا سياسية واجتماعية ومل يكن التفكري الديين هو وحده العامل الذي كان وراء ومن 
ظهور هذه العقيدة، وبناء على ما سبق فالبد أن نفهم كالم اإلمام األشعري يف اإلرادة ويف مسائل التعديل والتجوير يف الفصل 

اخلالفات : ملزيد من االطالع راجع كتابنا. ( املشيئة ضمن هذا اإلطار الفكريالعاشر واحلادي عشر  وكذلك كالمه يف
  ).الفكرية يف اإلسالم، وأثرها يف التطور التارخيي ملفهوم العقيدة، الفصل الثاين والعشرون
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وأيضاً، فلو كانت املعاصي وهو ال يشاء أن تكون، لكان قد كره أن تكون، وأىب أن تكون، وهذا 
يوجب أن تكون املعاصي كائنة، شاء اهللا أم أىب، وهذه صفة الضعف، تعاىل اهللا عن ذلك علواً 

  .كبرياً
نه مل يزل مريداً على احلقيقة اليت علمه عليها، فإذا كان الكفر مما يكون وقد أوضحنا أن اهللا سبحا

  .   وقد علم ذلك، فقد أراد أن يكون
  

 علم أن الكفر يكون، وأراد أن ال يكون، فقد أراد أن يكون خالف إذا كان اهللا  :ويقال هلم
  .     ما علم، وإذا مل جيز ذلك، فقد أراد أن يكون ما علم كما علم

  
  مل أبيتم أن يريد اهللا الكفر الذي علم أنه يكون قبيحاً فاسداً متناقضاً خالفاً لإلميان؟ : قال هلموي

  . ألن مريد السَّفه سفيٌه: فإن قالوا
لَِئْن َبَسطَْت ِإلَىَّ ومل قلتم ذلك؟ أو ليس قد أخرب اهللا تعاىل عن ابن آدم، أنه قال ألخيه، ﴿: قيل هلم

اْ أََنا ِبَباِْسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ألَِقُْتلََك ِإنِّْي أََخاُْف اَهللا َربَّ الَْعاْلَِمْيَن ِإنَّْي أُِرْيُد أَنْ َتُبْوَء َيَدَك ِلَتقُْتلَِنْي َم
  . ٢٩- ٢٨:﴾ املائدةِبِإثِْمِي َوِإثِْمَك فََتكُْونَ ِمْن أَْصَحاِْب النَّاِْر َوذَِلَك َجَزاُْء الظَّاِْلِمْيَن

 لئال يعذب، وأن يقتله أخوه حىت يبوء بإمث قتله له، وسائر آثامه اليت كانت فأراد أن ال يقتل أخاه
عليه، فيكون من أصحاب النار، فأراد قتل أخيه الذي هو سفٌه، ومل يكن بذلك سفيها، فلم 

  .زعمتم أن اهللا تعاىل إذا أراد سفه العباد، وجب أن ينسب ذلك إليه
  

، ٣٣:﴾ يوسفُن أََحبُّ ِإلَيَّ ِممَّاْ َيْدُعْوَنِنْي ِإلَْيـِهَربِّ السِّْج﴿: قد قال يوسف : ويقال هلم
وكان سجنهم إياه معصية، فأراد املعصية اليت هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه إليه، ومل يكن 

  . بذلك سفيهاً
العباد، أن يكون قبيٌح منهم خالفاً  فما أنكرمت من أن ال جيب، إذا أراد الباري سبحانه سفه

  .   ة، أن يكون سفيهاًللطاع
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. أليس من يرى منا جرم املسلمني كان سفيها، واهللا تعاىل يراهم، وال ينسب إىل السَّفه: ويقال هلم
  . فال بد من نعم

فما أنكرمت أن من أراد السَّفه منا فكان سفيهاً، واهللا سبحانه يريد سفه السفهاء، وال : فيقال هلم
  . اهللا عن ذلكينسب إىل اهللا تعاىل سفٌه، تعاىل

  
السفيه منا إمنا كان سفيهاً ملا أراد السفه، ألنه ُنهي عن ذلك، وألنه حتت شريعة من : ويقال هلم

هو فوقه، ومن حيد له احلدود، ويرسم له الرسوم، فلما أتى ما ُنهي عنه، كان سفيهاً، ورب 
 له احلدود، ويرسم له العاملني جلَّ ثناؤه، وتقدست أمساؤه، ليس حتت شريعة، وال فوقه من حيد

الرسوم، وال فوقه مبيٌح وال حاظٌر، وال آمٌر وال زاجٌر، فَلَْم جيب إذا أراد ذلك أن يكون قبيحاً أن 
  .  ينسب إىل السَّفه، سبحانه وتعاىل

  
أليس من خلَّى بني عبيده وبني إمائه منا، يزىن بعضهم ببعض، وهو ال يعجز عن : ويقال هلم

 قد خلَّى بني عبيده وإمائه، يزىن بعضهم ببعض، سفيهاً، وربُّ العاملني التفريق بينهم، يكون 
وهو يقدر على التفريق بينهم، وليس سفيهاً، وكذلك من أراد السَّفه منا كان سفيهاً، وربُّ 

  . يريد السَّفه وليس سفيهاًالعاملني 
  

فه كان سفيها، وربُّ العاملني من أراد طاعة اهللا منا كان مطيعاً، كما أن من أراد السَّ: ويقال هلم
يريد الطاعة وليس مطيعا، فكذلك يريد السفه وليس سفيها .  
  

، فأخرب أنه لو شاء أن ال يقتتلوا ٢٥٣:﴾ البقرةَولَْو َشاَْء اُهللا َما اقَْتَتلُْوا﴿: قال هللا : ويقال هلم
، من القتال، فإذا وقع القتال فقد شاءه، ٢٥٣:﴾البقرةَولَِكنَّ اَهللا َيفَْعلُ َماْ ُيِرْيُد﴿: ما اقتتلوا، قال
، فقد أوجب أن الرد لو كان إىل ٢٨:﴾ األنعامَولَْو ُردُّْوا لََعاُْدْوا ِلَماْ ُنُهْوا َعْنُه﴿: كما أنه قال

الدنيا لعادوا إىل الكفر، وأهنم إذا مل يردهم إىل الدنيا مل يعودوا، فكذلك لو شاء اهللا أن ال يقتتلوا 
  .  وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلواملا اقتتلوا، 
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َولَْو ِشئَْناْ آلَتْيَناْ كُلَّ َنفٍْس ُهَداَْهاْ َولَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّْي َألْمَألنَّ َجَهنََّم ﴿: قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
ن تؤتى كلُّ نفٍس ، وإذا حق القول بذلك، فما شاء أ١٣:﴾ السجدةِمَن الِْجنَِّة َوالْنَّاِْس أَْجَمِعْيَن

هداها، ألنه إذا مل يؤهتا هداها ملا حقَّ القولُ بتعذيب الكافرين، وإذا مل يرد ذلك فقد شاء 
  .ضاللتها
  . معىن ذلك لو شئنا جربناهم على اهلدى واضطررناهم إليه: فإن قالوا
  فإذا أجربهم على اهلدى واضطرهم إليه أيكونون مهتدين؟ : قيل هلم
  . نعم: فإن قالوا
! فإذا كان فََعل اهلدى كانوا مهتدين، فما أنكرمت لو فََعل كفر الكافرين، فكانوا كافرين؟: قيل هلم

  .قوهلم، ألهنم زعموا أنه ال يفعل الكفر إال كافٌر وهذا هدم
  .      على أيِّ وجٍه يؤتيهم اهلدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك هلم: ويقال هلم أيضا

  وإذا أجلأهم إىل ذلك، هل ينفعهم ما يفعلونه على طريق اإلجلاء؟ : هلمقيل . على اإلجلاء: فإن قالوا
  .ال: فمن قوهلم
فإذا أخرب أنه لو شاء آلتاهم اهلدى لوال ما حق منه من القول، أنه ميأل جهنم، وإذا كان : قيل هلم

ه عند لو أجلأهم مل يكن نافعا هلم، وال مزيالً للعذاب عنهم، كما مل ينفع فرعون قوله الذي قال
الغرق واإلجلاء، فال معىن لقولكم، ألنه لوال ما حق من القول، ألوتيت كلُّ نفٍس هداها، وإتيان 

  .  اهلدى على الوجه الذي قلتموه ال يزيل العذاب
    

  ٢٧:﴾ الشورىَولَْو َبَسطَ اُهللا الرِّْزَق ِلِعَباِْدِه لَََبَغْوا ِفْي اَألْرِض﴿: قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
َولَْوالْ أَنْ َيكُْونَ النَّاُْس أُمَّةً َواِْحَدةً لََجَعلَْناْ ِلَمْن َيكْفُُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيِوِتِهْم ُسقُفاً ِمْن ﴿:  تعاىلوقال

، خمرباً أنه لوال أن يكون الناس جمتمعني على الكفر، ٣٣:﴾الزخرفِفضٍَّة َوَمَعاِْرَج َعلَْيَهاْ َيظَْهُرْونَ
 ومل جعل للكافرين سقفاً من فضٍة، فما أنكرمت من أنه تعاىل لو مل يرد أن مل يبسط هلم الرزق،

يكفِّر الكافرين ما خلقهم، مع علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين، كما أنه لو أراد أن ال يكون 
الناس على الكفر جمتمعني، مل جيعل للكافرين سقفاً من فضٍة ومعارج عليها يظهرون، لئال يكونوا 

على الكفر متطابقني، إذا كان يف معلومه أنه لو مل يفعل ذلك لكانوا مجيعاً على الكفر مجيعاً 
  .ُمطِْبقني
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  الفصل احلادي عشر

  ١الكالم يف تقدير أعمال العباد والتعديل والتجوير
  

يئاً إال ال ُيعلِّم اهللا عباده ش:  عباده شيئاً ال يعلمه؟ فإن قالواهل جيوز أن ُيعلِّم اهللا : يقال للقدرية
فكذلك ال يقدرهم على شىٍء إال وهو عليه قادٌر، فالبد من اإلجابة إىل : قيل هلم. وهو به عاملٌ

  .ذلك
فإذا قدرهم على الكفر، فهو قادٌر أن خيلق الكفر هلم، وإذا قدر على خلق الكفر هلم، فلم : قيل هلم

، ١٦:﴾ الربوجعَّاْلٌ ِلَماْ ُيِرْيُدفَ﴿: أبيتم أن خيلق كفرهم فاسداً متناقضاً باطالً، وقد قال تعاىل
  .   ، وإذا كان الكفر مما أراد، فقد فعله وقدره١٠٧:هود

  
 قادٌر على أن يفعل خبلقه من بسط الرزق، ما لو فعله هبم لبغوا يف أليس اهللا : ويقال هلم

 الرِّْزَق ِلِعَباِْدِه َولَْو َبَسطَ اُهللا﴿: األرض، وإن يفعل هبم ما لو فعله بالكفار لكفروا، كما قال تعاىل
َولَْوالْ أَنْ َيكُْونَ النَّاُْس أُمَّةً َواِْحَدةً لََجَعلَْناْ ِلَمْن ﴿: وكما قال. ٢٧:﴾ الشورىلَََبَغْوا ِفْي اَألْرِض

  .فالبد من نعم،  ٣٣:﴾ الزخرفَيكْفُُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيِوِتِهْم ُسقُفاً ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعاِْرَج َعلَْيَهاْ َيظَْهُرْونَ
فما أنكرمت من أنه قادٌر على أن يفعل هبم لطفاً، لو فعله هبم آلمنوا أمجعني، كما أنه قادٌر : يقال هلم

  على أن يفعل هبم أمراً، لو فعله هبم لكفروا كلهم؟  
  

ُتُم الشَّْيطَاْنَ ِإالَ َولَْوالَ فَْضلُ اِهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمِتِه الَتََّبْع﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
﴾ َولَْوالَ فَْضلُ اِهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َماْ َزكَّى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً﴿: ، وقال٨٣:﴾ النساءقَِلْيالً

                                                 
 عدل ىف أفعاله، مبعىن وأما العدل فعلى مذهب أهل السنة أن اهللا تعاىل:  قال الشهرستاين يف امللل والنحل:التعديل والتجوير  ١

أنه متصرف ىف ملكه وملكه يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد، فالعدل وضع الشيء موضعه، وهو التصرف يف امللك على 
املعتزلة العدل ما  وعلى مذهب أهل. مقتضى املشيئة، والعلم والظلم بضده، فال يتصور منه جور ىف احلكم وظلم ىف التصرف

  .اصدار الفعل على وجه الصواب واملصلحة: وهويقتضيه العقل من احلكمة 
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قَاْلَ َتاِهللا ِإنْ  ﴿-  يعىن يف وسط اجلحيم - ﴾ فَاطَّلََع فََرآُه ِفْي َسَواِء اجلَِحْيِم﴿: ، وقال٢١:النور
  . ٥٧- ٥٥:﴾ الصافاتُتْرِدْيِن َولَْوالَ ِنْعَمةُ َربِّْي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحَضِرْيَنِكْدَت لَ

فما الفضل الذي فعله باملؤمنني، الذي لو مل يفعله ال تبعوا الشيطان، ولو مل يفعله ما زكى من أحد 
بالكافرين وخص أبداً، وما النعمة اليت لو مل يفعلها لكانوا من احملضرين، وهل ذلك شىء مل يفعله 

  به املؤمنني؟ 
  

تركوا قوهلم، وأثبتوا هللا تعاىل نعماً، وفضالً على املؤمنني، ابتدأهم جبميعه، ومل ينعم . نعم: فإن قالوا
  . مبثله على الكافرين، وصاروا إىل القول باحلق

  . قد فعل اهللا ذلك أمجع بالكافرين ملا فعله باملؤمنني: فإن قالوا
هللا تعاىل قد فعل ذلك أمجع بالكافرين، فلم يكونوا زاكني وكانوا للشيطان فإذا كان ا: فقل هلم

وهل جيوز أن يقول للمؤمنني، لوال أين خلقت لكم أيٍد وأرجٍل لكنتم . متبعني، ويف النار حمضرين
  للشيطان متبعني، وهو قد خلق األيدى واألرجل للكافرين، وكانوا للشيطان متبعني؟ 

وكذلك ال جيوز ما قلتموه، وهذا يبني أن اهللا تعاىل اختص : قيل هلم. ال جيوز ذلك: فإن قالوا
  .   املؤمنني من النعم والتوفيق والتسديد مبا مل يعط الكافرين وفضل عليهم املؤمنني
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  الفصل الثاين عشر
  ١الكالم يف االستطاعة

 
  أليست استطاعة اإلميان نعمةً من اهللا تعاىل وفضالً وإحساناً؟ : ويقال هلم
  .     فما أنكرمت أن يكون توفيقاً وتسديداً، فال بد من اإلجابة إىل ذلك: قيل هلم. نعم: فإذا قالوا
فإذا كان الكافرون قادرين على اإلميان، فما أنكرمت أن يكونوا موفقني لإلميان، ولو : يقال هلم

ى اإلميان قادرين، كانوا موفقني مسددين لكانوا ممدوحني، وإذ مل جيز ذلك، مل جيز أن يكونوا عل
  .ووجب أن يكون اهللا تعاىل اختص بالقدرة على اإلميان باملؤمنني

  
لو كانت القدرة على الكفر قدرةً على اإلميان، فقد رغب إليه يف  الكفر، فلما رأينا : ويقال هلم

بوا فيه املؤمنني يرغبون إىل اهللا تعاىل يف قدرة اإلميان، ويزهدون يف قدرة الكفر، علمنا أن الذي رغ
  . غري الذي زهدوا فيه

 
  .      أخربونا عن قوة اإلميان، أليست فضالً من اهللا تعاىل، فال بد من نعم: ويقال هلم
فالتفضُّلُ أليس هو ما للمتفضِّل أن ال يتفَضَّل به، وله أن يتفضَّل به، فال بد من اإلجابة : فيقال هلم
  .     ستحقاقألن ذلك هو الفرق بني الفضل وبني اإل. إىل ذلك
وللمتفضِّل إذا أمر باإلميان أن يرفع التفضُّل وال يتفضَّل به، فيأمرهم بإمياٍن، وإن مل : فيقال هلم

  .يعطهم قدرة اإلميان وخذهلم، وهذا هو قولنا ومذهبنا
  

                                                 
هي عرض خيلفه اهللا تعاىل يف احليوان يفعل أو يفعل به األفعال االختيارية، واالستطاعة والقدرة : قال اجلرجاين: االستطاعة  ١

كن احليوان من الفعل والقوة والوسع والطاقة متقاربة يف املعىن يف اللغة، وأما يف عرف املتكلمني فهي عبارة عن صفة هبا يتم
  .والترك

  .هي القدرة التامة اليت جيب عند صدور الفعل فهي ال تكون إال مقارنة للفعل: االستطاعة احلقيقة
  .هي أن ترتفع املوانع من املرض وغريه: االستطاعة الصحيحة

ا قبل الفعل، وقال أهل السنة إهنا مع وقد اختلف املتكلمون فيما إذا كانت االستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل، فقال القدرية إهن
  .الفعل
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   على توفيٍق يوفق به الكافرين حىت يكونوا مؤمنني؟      هل يقدر اهللا : ويقال هلم
  . فوا بتعجيز اهللا، تعاىل عن ذلك علواً كبرياًنط. ال: فإن قالوا
  . نعم، يقدر على ذلك، ولو فعل هبم التوفيق آلمنوا وتركوا قوهلم وقالوا باحلق: وإن قالوا

  
َوَماْ اُهللا ُيِرْيُد ﴿: ، وعن قوله٣١:﴾ غافرَوَماْ اُهللا ُيِرْيُد ظُلْماً ِللِْعَباِْد﴿: تعاىل وإن سألوا عن قول اهللا

َوَماْ ﴿: ، قيل هلم معىن ذلك أنه ال يريد أن يظلمهم، ألنه قال١٠٨:﴾ آل عمرانلَْعاْلَِمْيَنظُلْماً ِل
﴾ هلم، ومل يقل ال يريد ظلم بعضهم لبعٍض، فلم يرد أن يظلمهم، وإن كان أراد أن اُهللا ُيِرْيُد ظُلْماً

 .يتظاملوا
 

: ، فقالوا٣:﴾ امللكْحَمِن ِمْن َتفَاُْوٍتَماْ َتَرى ِفْي َخلِْق الرَّ﴿: ووإن سألوا عن قول اهللا تعاىل
  والكفر متفاوٌت فكيف يكون من خلق اهللا؟ 

َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباْقاً َماْ َتَرى ِفْي َخلِْق الرَّْحَمِن ِمْن ﴿: أن اهللا تعاىل قال: واجلواب عن ذلك
ِع الَبَصَر كَرََّتْيِن َيْنقَِلْب ِإلَْيَك الَبَصُر َخاِْسئاً َوُهَو أَْرِج َتفَاُْوٍت فَاْرِجِع الَبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُْوٍر ثُمَّ

، فإمنا عىن ما ترى يف السموات من فطور، ألنه ذكر خلق السموات، ومل ٤- ٣:﴾ امللكَحِسـْيٌر
  .     يذكر الكفر، وإذا كان هذا على ما قلناه، بطل ما قالوه، واحلمدهللا رب العاملني

  
 نعمةً على أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه خص هبا دون أيب جهل ون هللا هل تعرف: ويقال هلم

  ابتداء؟ 
  . ال، فحش قوهلم: فإن قالوا
إن اهللا خص املؤمنني يف اإلبتداء مبا مل خيص به : نعم، تركوا مذاهبهم، ألهنم ال يقولون: وإن قالوا
  . الكافرين

  
هذه : ، فقالوا٢٧:﴾ صاَْء َواَألْرَض َوَماْ َبْيَنُهَماْ َباِْطالًَماْ َخلَقَْنا السََّم﴿: وإن سألوا عن قوله تعاىل
 أراد بذلك تكذيب  مل خيلق الباطل، واجلواب عن ذلك، أن اهللا اآلية تدل على أن اهللا 
ماخلقت ذلك وأنا ال : ال حشر، وال نشور، وال إعادة، فكأنه قال تعاىل: املشركني الذين قالوا

قب من عصاين، كما ظن الكافرون أنه ال حشر، وال نشر، وال ثواب، أثيت من أطاعين وال أعا
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، ٢٧:﴾ صذَِلَك ظَنُّ الَِّذْيَن كَفَُرْوا فََوْيلٌ ِللَِّذْيَن كَفَُرْوا ِمَن النَّاِْر﴿: وال عقاب، أال تراه قال 
لُْمفِْسِدْيَن ِفْي اَألْرِض أَْم َنْجَعلُ أَْم َنْجَعلُ الَِّذْيَن آَمُنْوا َوَعِملُْوا الصَّاِْلَحاِْت كَا﴿: وبني ذلك بقوله
، أي ال نسوي بينهم يف أن نفنيهم أمجعني، وال نعيدهم، فيكون ٢٨:﴾ صاملُتَِّقْيَن كَالْفَجَّاِْر

  .سبيلهم سبيالً واحداً
    

﴾ ٍة فَِمْن َنفِْسَكَماْ أََصاَْبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا َوَماْ أََصاَْبَك ِمْن َسيِّئَ﴿: وسألوا عن قوله تعاىل
﴾، يعىن اخلصب واخلري، َوِإنْ ُتِصْبُهْم َحَسَنةٌ﴿: واجلواب عن ذلك، أن اهللا تعاىل قال. ٧٩:النساء
قَاْلُْوا َهِذِه ِمْن ﴾، يعىن اجلدب والقحط واملصائب، ﴿َيقُْولُْونَ َهذَاْ ِمْن ِعْنِد اِهللا َوِإنْ ُتِصْبُهْم َسيِّئَةٌ﴿

قُلْ كُلٌ ِمْن ِعْنِد اِهللا فََماِْل َهُؤالِء القَْوِم ال ﴿: قال اهللا تعاىل يا حممد﴾، أي بشؤمك، ِعْنِدَك
ما أصابك من حسنة فمن اهللا، وما أصابك من : ، يف قوهلم٧٨:﴾ النساءَيكَاُْدْونَ َيفْقَُهْونَ َحِدْيثاً

ناقص، وال قوهلم، ألن ما تقدم من الكالم يدل عليه، ألن القرآن ال يت سيئة فمن نفسك، فحذف
جيوز أن يقول يف آية، إن الكل من عند اهللا، مث يقول يف اآلية األخرى اليت تليها، إن الكل ليس من 
عند اهللا، على أن ما أصاب الناس، هو غري ما أصابوه، وهذا يبني بطالن تعلقهم هبذه اآلية، 

  .     ويوجب عليهم احلجة
  

فاجلواب . ٥٦:﴾ الذارياتُت اِجلنَّ َواِإلْنَس ِإال ِلَيْعُبُدْوِنَوَماْ َخلَقْ﴿: وإن سألوا عن قول اهللا تعاىل
عن ذلك، أن اهللا تعاىل إمنا عىن املؤمنني دون الكافرين، ألنه أخربنا أنه ذرأ جلهنم كثًريا من خلقه، 
فالذين خلقهم جلهنم، وأحصاهم وعدَّهم، وكتبهم بامسائهم وأمساء آبائهم وأمهاهتم، غري الذين 

  .ادتهخلقهم لعب
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  الفصل الثالث عشر
  ١الكالم يف التكليف

 
  تعاىل الكافرين أن يسمعوا احلقَّ ويقبلوه، ويؤمنوا به؟  أليس قد كلَّف اهللا: ويقال هلم

  . فال بد من نعم
  ٢:﴾ هودَماْ كَاُْنْوا َيْسَتِطْيُعْونَ السَّْمَع﴿: فقد قال اهللا تعاىل: فيقال هلم

 .، وقد كلَّفهم استماع احلق١٠١ِّ:﴾ الكهفِطْيُعْونَ َسْمعاًَوكَاُْنْوا الَ َيْسَت﴿: وقال 
 

َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساٍْق َوُيْدَعْونَ ِإلَى السُُّجْوِد فَالَ ﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
  .، أليس قد أمرهم اهللا تعاىل بالسجود يف اآلخرة٤٢:﴾ القلمَيْسَتِطْيُعْونَ

                                                 
ومراد املناوي هنا أن التكليف إلزام العبد ما . إلزام ما فيه كلفة خالفاً للباقالين:  قال املناوي يف كتاب التعاريف:التكليف  ١

تكليف، ويبدو أن اجلرجاين فيه كلفة مطلقاً، فهو ال مييز بني من توفرت لديه القدرة أو الطاقة، وبني من هو عاجز عن أداء ال
  .أما الباقالين فهو يفرق بني النوعني كما سنرى بعد قليل. يوافقه ألن تعريفه للتكليف مماثل لتعريفه

  . التكليف إلزام الكلفة على املخاطَب:  وقال اجلرجاين يف التعريفات
فإن أردت :  يطيقون؟ قيل له هذا كالم على أمرينفإن قال قائل أتزعمون أن اهللا يكلف عباده ما ال: قال الباقالين يف التمهيد

بعدم الطاقة عدم القدرة على الفعل فذلك جائز، وإن أردت بعدم الطاقة وجود ضدها من العجز فال جيوز ذلك، ألن العجز 
  .وعدم القدرة على الشيء ال يوجب ذلك. خيرج عن الشيء وضده، وال وجه لتكليف من هذا سبيله

ون إن اهللا يكلف عباده ما ال يطيقون حسب ما ذكرمت، فما الدليل على جواز هذا التكليف   وحسنه من أتقول: فإن قال قائل
﴿وكانوا ال يستطيعون مسعاً﴾ والسمع ها هنا القبول باتفاق، ألن الكفار قد كانوا يسمعون ما : قوله تعاىل: قيل له القدمي؟

ل على تأويل قوهلم، فالن ال يسمع ما يقال له وال يسمع مما نقوله يؤمرون به وينهون عنه، ويدركون دعوة الرسل، وهو حممو
﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني : شيئاً، أي ال يقبل ذلك، وليس يريدون أنه ال يدرك األصوات، ويدل على ذلك أيضاً قوله

على صحة ذلك من القدمي وأنه النساء ولو حرصتم﴾ وقد أمر اهللا بالعدل بينهن وأوجبه مع إخباره أنا ال نستطيع ذلك، ويدل 
: عدل وحكمة إخباره عمن أحسن الثناء عليه واملدح له أهنم رغبوا إليه يف أن ال حيملهم ما ال طاقة هلم به، فقال إخباراً عنهم

 إليه يف أن ﴿ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به﴾ فلو كان تكليف ما ال يطاق ظلماً وعبثاً وقبيحاً من اهللا تعاىل لكانوا قد رغبوا
ال يظلمهم وال يسفه عليهم، وال يوجب من األوامر ما خيرج به عن حد احلكمة، واهللا أجل من أن يثين على قوم أجازوا ذلك 

  ).، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية٣٣٢، ص١ج: راجع التمهيد. (عليه، فدل هذا أيضاً على ما وصفناه
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 ١٠٥

فقني جيعل يف أصالهبم كالصفائح، فال يستطيعون السجود، ويف هذا تثبيت وجاء يف اخلرب، أن املنا
  . أنه ال جيب هلم على اهللا تعاىل إذا أمرهم أن يقدرهم، وهو بطالن قول القدرية ملا نقوله من
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 ١٠٦

  الفصل الرابع عشر
  الكالم يف إيالم األطفال

  
 أَْوَصلها إليهم، كنحو اجلذام الذي يقطع أليس قد آمل اهللا تعاىل األطفال يف الدنيا بآالٍم: ويقال هلم

  أيديهم وأرجلهم وغري ذلك، أعاذنا اهللا من ذلك، مما يؤملهم به، وكان ذلك سائغاً جائزاً؟
فإذا كان هذا عدالً، فما أنكرمت أن يؤملهم يف اآلخرة، ويكون ذلك منه : قيل هلم. نعم: فإذا قالوا

  . هبم اآلباءآملهم يف الدنيا ليعترب: عدالً؟ فإن قالوا
فإذا فعل هبم ذلك يف الدنيا ليعترب هبم اآلباء، وكان ذلك منه عدالً، فَِلم ال يؤمل أطفال : قيل هلم

إن أطفال "الكافرين يف اآلخرة، ليغيظ بذلك آباءهم، ويكون ذلك منه عدالً، وقد قيل يف اخلرب، 
من اقتحمها أدخله اجلنة، ومن مل اقتحموها، ف: املشركني تؤجج هلم ناٌر يوم القيامة، مث يقال هلم

إن شئت أمسعتك ضغاءهم يف : "وقد قيل يف األطفال، وروى عن النيب ". يقتحمها أدخله النار
    ١"النار

                                                 
ع، وقد أَمل من باب طرب، والتَّأَلُُم التوجع، واِإلْيالَُم اإلجياع، واَألِلْيُم املُْؤِلُم، اَأللَُم الوج:  قال يف خمتار الصحاح: اإليالم١

  :وقد أورد العالمة ابن حجر العسقالين يف فتح الباري مذاهب املسلمني يف هذه املسألة فقال. كالسميع مبعىن املسمع
، وقد جزم بعد )يعين اإلمام البخاري( بأنه كان متوقفاً يف ذلك هذه الترمجة تشعر أيضاً: باب ما قيل يف أوالد املشركني: قوله

هذا يف تفسري سورة الروم مبا يدل على اختيار القول الصائر إىل أهنم يف اجلنة كما سيأيت حتريره، وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
 باحلديث املرجح لكوهنم يف اجلنة، مث الباب ترتيبا يشري إىل املذهب املختار، فإنه صدره باحلديث الدال على التوقف، مث ثىن
وأما الولدان الذين حوله فكل مولود : "ثلث باحلديث املصرح بذلك، فإن قوله يف سياقه حوله فأوالد الناس قد أخرجه بلفظ

 أنس ، ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث"وأوالد املشركني: وأوالد املشركني، فقال: يولد على الفطرة، فقال بعض املسلمني
إسناده حسن، وورد تفسري الألهني بأهنم األطفال من " سألت ريب الألهني من ذرية البشر أن ال يعذهبم فأعطانيهم: "مرفوعاً

  .حديث ابن عباس مرفوعاً، أخرجه البزار
 اجلنة، قال النيب يف"يا رسول اهللا من يف اجلنة؟ :  وروى أمحد من طريق خنساء بنت معاوية بن صرمي عن عمتها قالت قلت

  .إسناده حسن" والشهيد يف اجلنة، واملولود يف اجلنة
  :واختلف العلماء قدمياً وحديثاً يف هذه املسألة على أقوال

أهنم يف مشيئة اهللا تعاىل، وهو منقول عن احلمادين وابن املبارك وإسحاق ونقله البيهقي يف اإلعتقاد عن الشافعي يف : أحدها
ابن عبد الرب وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده يف هذه املسألة شيء منصوص، إال أن حق أوالد الكفار خاصة،  قال 

اهللا أعلم مبا كانوا "أصحابه صرحوا بأن أطفال املسلمني يف اجلنة، وأطفال الكفار خاصة يف املشيئة، واحلجة فيه حديث 
  ".عاملني
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 ١٠٧

  
َتبَّْت َيَدا أَِبْي لََهٍب وََّتبَّ َماْ أَغَْنى َعْنُه َماْلُُه َوَماْ ﴿: أليس قد قال اهللا تبارك وتعاىل: ويقال هلم

،  وأمره  مع ذلك باإلميان، فأوجب عليه أن يعلم ٣- ١:﴾ املسدى َناْراً ذَاَْت لََهٍبكََسَب َسَيْصلَ
أنه ال يؤمن، وأن اهللا صادٌق يف إخباره عنه أنه ال يؤمن، وأمره مع ذلك أن يؤمن، وال جيتمع 
ا، اإلميان والعلم بأنه ال يكون وال يقدر على أن يؤمن، وأن يعلم أنه ال يؤمن، وإذا كان هذا هكذ

  .فقد أمر اهللا سبحانه أبا هلٍب مبا ال يقدر عليه، ألنه أمره أن يؤمن وأنه يعلم أنه ال يؤمن
                                                                                                                                                         

الكفار يف النار، وحكاه بن حزم عن األزارقة من اخلوارج، واحتجوا أهنم تبٌع آلبائهم، فأوالد املسلمني يف اجلنة، وأوالد : ثانيها
﴿رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً﴾ باإلمجاع بأن املراد قوم نوح خاصة، وإمنا دعا بذلك ملا أوحى اهللا : بقوله تعاىل

  . ورد يف حكم احلريبفذاك" هم من آبائهم أو منهم"إليه أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن، وأما حديث 
يف اجلنة، وعن أوالد : وروى أمحد من حديث عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ولدان املسلمني قال

ربك أعلم مبا كانوا عاملني، لو شئت أمسعتك : قال. يا رسول اهللا مل يدركوا األعمال: فقلت. يف النار: املشركني، قال
  .ث ضعيف جداً، ألن يف إسناده أبا عقيل موىل هبية وهو متروكوهو حدي". تضاغيهم يف النار

  . أهنم يكونون يف برزخ بني اجلنة والنار ألهنم مل يعملوا حسنات يدخلون هبا اجلنة وال سيئات يدخلون هبا النار:ثالثها
اين والبزار من حديث  خدم أهل اجلنة، وفيه حديث عن أنس ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، وللطرب:رابعها

  .وإسناده ضعيف" أوالد املشركني خدم أهل اجلنة: "مسرة مرفوعاً
  .أهنم يصريون تراباً، روى عن مثامة بن أشرس: خامسها
  .هم يف النار، حكاه عياض عن أمحد، وغلطه بن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه، وال حيفظ عن اإلمام أصالً: سادسها
أخرجه البزار من . أيب عذب  اآلخرة بأن ترفع هلم نار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسالماً، ومن أهنم ميتحنون يف:سابعها

حديث أنس وأيب سعيد، وأخرجه الطرباين من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة اإلمتحان يف حق اجملنون ومن مات 
 الصحيح، وتعقب بأن اآلخرة ليست دار تكليف، يف الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي يف كتاب اإلعتقاد أنه املذهب

بأن ذلك بعد أن يقع اإلستقرار يف اجلنة أو النار، وأما يف عرصات القيامة فال مانع من  فال عمل فيها، وال إبتالء، وأجيب
﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون﴾ ويف الصحيحني أن الناس يؤمرون : ذلك، وقد قال تعاىل

  .لسجود فيصري ظهر املنافق طبقاً فال يستطيع أن يسجدبا
 أهنم يف اجلنة، وقد تقدم القول فيه يف باب فضل من مات له ولد، قال النووي وهو املذهب الصحيح املختار الذي :ثامنها 

 مل تبلغه الدعوة، ﴿وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً﴾، وإذا كان ال يعذب العاقل لكونه: صار إليه احملققون، لقوله تعاىل
فألن غري العاقل من باب األوىل، وحلديث مسرة املذكور يف هذا الباب، وحلديث عمة خنساء املتقدم، وحلديث عائشة اآليت 

  .قريباً
  ).٣،٢٤٦راجع تتمة البحث يف فتح الباري، ج. (اإلمساك، ويف الفرق بينهما دقة: عاشرها. الوقف: تاسعها
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  .     نعم:  باإلميان من علم أنه ال يؤمن، فمن قوهلمأليس أمر اهللا :  ويقال هلم
  فأنتم قادرون على اإلميان، ويتأتى لكم ذلك؟ : يقال هلم
نعم، زعموا أن العباد يقدرون على اخلروج من علم اهللا، تعاىل : ال، وافقونا، وإن قالوا: فإن قالوا

 .اهللا عن ذلك علواً كبرياً
 عليه، فكانوا بقوهلم أليس اجملوس أثبتوا الشيطان يقدر على الشرِّ الذي ال يقدر اهللا : ويقال هلم

  . هذا كافرين؟ فال بد من نعم
فر، واهللا تعاىل ال يقدر عليه، فقد زدمت على فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الك: فيقال هلم

إن الشيطان يقدر على الشرِّ، واهللا ال يقدر عليه، وهذا ما : اجملوس يف قولكم، ألنكم تقولون معهم
، وأن القدرية جموس هذه األمة، وإمنا صاروا جموس هذه األمة، ألهنم قالوا بيَّنه اخلرب عن الرسول 

 .بقول اجملوس
 

 أنا نستحق اسم القدر، ألنا نقول إن اهللا تعاىل قدَّر الشر والكفر، فمن يثبت وزعمت القدرية
  . القدر كان قدرياً دون من مل يثبته

، وأنه يقدر أفعاله دون خالقه، وكذلك القدريُّ هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه : فيقال هلم
 يصاغ له، والنجار هو من يصوغ، دون من يزعم أنه هو يف اللغة، ألن الصائغ هو من زعم أنه

يضيف النجارة إىل نفسه، دون من يزعم أنه ينجر له، فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم 
وتفعلوهنا دون ربكم، وجب أن تكونوا قدريةً، ومل نكن حنن قدرية، ألنا مل نضف األعمال إىل 

  .     ا، ومل نقل إنا نقدرها دونه، وقلنا إهنا تقدر لنأنفسنا دون ربنا 
  

إذا كان من أثبت التقدير هللا عز وجل قدريا، فيلزمكم إذا زعمتم أن اهللا تعاىل قدر : ويقال هلم
السموات واألرض وقدر الطاعات، أن تكونوا قدريةً، فإذا مل يلزم هذا، فقد بطل قولكم، وانتقض 

  .  كالمكم
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  الفصل اخلامس عشر
  الكالف يف اخلتم

  
َخَتَم اُهللا َعلَى قُلُْوِبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِْرِهْم ﴿:  تعاىلأليس قد قال اهللا: يقال هلم
فََمْن ُيِرِد اُهللا أَنْ َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلِإلْسالَِم َوَمْن ُيِرْد أَنْ ﴿: ، وقال تعاىل٧:﴾ البقرةِغَشاَْوةً

، فخربونا عن الذين ختم اهللا على قلوهبم، وعلى ١٢٥:ام﴾ األنعُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقاً َحَرجاً
  ١مسعهم، أتزعمون أنه هداهم، وشرح لإلسالم صدورهم وأضلهم؟

                                                 
﴿ختم اهللا﴾ بني سبحانه يف هده اآلية املانع هلم من اإلميان بقوله ﴿ختم اهللا﴾، : قوله تعاىل: هذه اآلية قال القرطيب يف تفسري  ١

التغطية على الشيء واالستيثاق منه حىت ال يدخله : واخلتم مصدر ختمت الشيء ختماً فهو خمتوٌم وخمتٌَّم شدد للمبالغة ومعناه
ىت ال يوصل إىل ما فيه، وال يوضع ما فيه، وقال أهل املعاين وصف اهللا تعاىل شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك ح

قلوب الكفار بعشرة أوصاف، باخلتم والطبع والضيق واملرض والرين واملوت والقساوة واالنصراف واحلمية واإلنكار، فقال يف 
: ا يف قلوهبم احلمية﴾، وقال يف االنصراف﴿إذ جعل الذين كفرو: ﴿قلوهبم منكرة وهم مستكربون﴾، وقال يف احلمية: اإلنكار

﴿مث : ﴿فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا﴾، وقال: ﴿مث أنصرفوا صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم اليفقهون﴾، وقال يف القساوة
﴿إمنا يستجيب الذين يسمعون واملوتى : كان ميتا فأحييناه﴾، وقال ﴿أو من: قست قلوبكم من بعد ذلك﴾ وقال يف املوت

﴿يف قلوهبم مرض﴾، وقال يف : ﴿كالبل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون﴾، وقال يف املرض: بعثهم اهللا﴾، وقال يف الريني
﴿بل : ﴿فطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون﴾، وقال: ﴿ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا﴾، وقال يف الطبع: الضيق

  .اهللا على قلوهبم﴾ وسيأيت بياهنا كلها يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىل﴿ختم : طبع اهللا عليها بكفرهم﴾، وقال يف اخلتم
واخلتم يكون حمسوساً كما بينا ومعىن كما يف هذه اآلية، فاخلتم على القلوب عدم الوعي عن احلق سبحانه مفهوم خماطباته، 

ار عدم هدايتها للنظر يف خملوقاته والكفر يف آياته عدم فهمهم للقرآن إذا تلى عليهم أو دعوا إىل وحدانيته وعلى األبص
  .وعجائب مصنوعاته، هذا معىن قول أبن عباس وأبن مسعود وقتادة وغريهم

ويف هذه اآلية أدل دليل وأوضح سبيل على أن اهللا سبحانه خالق اهلدى والضالل والكفر واإلميان فأعتربوا أيها السامعون 
  .خبلق إمياهنم وهداهم فإن اخلتم هو الطبع فمن أين هلم اإلميان ولو جهدواوتعجبوا أيها املفكرون من عقول القدرية القائلني 

وكيف خيتم على :  وأصل اخلتم الطبع، واخلامت هو الطابع، يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته، فإن قال لنا قائل:اخلتم
ملا أودعت من العلوم، وظروف ملا جعل القلوب، وإمنا اخلتم طبع على األوعية والظروف والغلف؟ قيل فإن قلوب العباد أوعية 

فيها من املعارف باألمور، فمعىن اخلتم عليها وعلى االمساع اليت هبا تدرك املسموعات ومن قبلها يوصل إىل معرفة حقائق 
  .األنباء عن املغيبات نظري معىن اخلتم على سائر األوعية والظروف

قد : مثل اخلتم الذي يعرف ملا ظهر لألبصار، أم هي خبالف ذلك؟ قيلفهل لذلك من صفة تصفها لنا فنفهمها، أهي : فإن قال
حدثنا : فحدثين عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، قال:  اختلف أهل التأويل يف صفة ذلك، وسنخرب بصفته بعد ذكرنا قوهلم

فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، إن القلب يف مثل هذا، يعين الكف، : أرانا جماهد بيده، فقال: حيىي بن عيسى عن األعمش، قال
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وقال بإصبعه اخلنصر هكذا، فإذا أذنب ضم، وقال بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم، وقال باصبع أخرى هكذا، حىت ضم أصابعه 

  .إن ذلك الرين: كلها، قال مث يطبع عليه بطابع، قال جماهد
 الكف، فإذا أذنب ذنبا قبض أصبعا، حىت القلب مثل: حدثنا وكيع عن األعمش عن جماهد، قال: حدثنا أبو كريب، قال

  .يقبض أصابعه كلها، وكان أنه الران
قال جماهد نبئت أن : حدثنا ابن جريج قال: حدثين حجاج قال: حدثنا احلسني بن داود قال: حدثنا القاسم بن احلسن قال

اخلتم، اخلتم : قال ابن جريج..  اخلتمالذنوب على القلب حتف به من نواحيه حىت تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع
  .على العقل والسمع
الران : حدثين عبد اهللا بن كثري أنه مسع جماهدا يقول: حدثنا احلسني، حدثين حجاج عن ابن جريج قال: حدثنا القاسم، قال

  .أيسر من الطبع، والطبع أيسر من االقفال، واإلقفال أشد ذلك كله
عن االستماع ملا دعوا  م اهللا على قلوهبم﴾  اخبار من اهللا جل ثناؤه عن تكربهم واعراضهمإمنا معىن قوله ﴿خت: وقال بعضهم
  .إخل..إليه من احلق

واحلق يف ذلك عندي ما صح بنظريه اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ما حدثنا به حممد بن يسار قال حدثنا 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن أيب صاحل عن أيب هريرة قالصفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجالن عن القعقاع ع

إن املؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت حىت يغلف قلبه فذلك "
  الران الذي قال اهللا جل ثناؤه ﴿كال بل ران على قلوهبم ما كانوا

 عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها وإذا أغلفتها أتاها حينئذ اخلتم من قبل اهللا يكسبون﴾ فأخرب صلى اهللا
عز وجل والطبع، فال يكون لإلميان إليها مسلك وال للكفر منها خملص فذلك هو الطبع واخلتم الذي ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف 

ع، واخلتم على ما تدركه األبصار من األوعية والظروف اليت ال يوصل إىل قوله ﴿ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم﴾ نظري الطب
ما فيها إال بفض ذلك عنها مث حلها فكذلك ال يصل اإلميان إىل قلوب من وصف اهللا أنه ختم على قلوهبم إال بعد فضة خامته 

م اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم﴾ هو وحله رباطه عنها، ويقال لقائلي القول الثاين الزاعمني أن معىن قوله جل ثناؤه ﴿خت
أخربونا عن استكبار الذين وصفهم اهللا جل ثناؤه : وصفهم باالستكبار واالعراض عن الذي دعوا إليه من االقرار باحلق تكربا

ىل ذكره هبم؟  هبذه الصفة واعراضهم عن االقرار مبا دعوا إليه من اإلميان وسائر املعاين اللواحق به، أفعلٌ منهم أم فَعلَ اهللا تعا
  .فإن زعموا أن ذلك فعلٌ منهم، وذلك قوهلم

فإن اهللا تبارك وتعاىل قد أخرب أنه هو الذي ختم على قلوهبم ومسعهم، وكيف جيوز أن يكون اعراض الكافر عن :  قيل هلم
عه فعل اهللا عز وجل  ختماً من اهللا على قلبه ومسعه، وختمه على قلبه ومس-  وهو فعله عندكم- اإلميان وتكربه عن االقرار به

  دون فعل الكافر ؟ 
فإن زعموا أن ذلك جائز أن يكون كذلك، ألن تكربه واعراضه كانا عن ختم اهللا على قلبه ومسعه، فلما كان اخلتم سببا لذلك 

وإعراضه جاز أن يسمى مسببه به، تركوا قوهلم وأوجبوا أن اخلتم من اهللا على قلوب الكفار وأمساعهم كفر الكافر وغري تكربه 
عن قبول اإلميان واالقرار به، وذلك دخول فيما أنكره، وهذه اآلية من أوضح األدلة على فساد قول املنكريه تكليف ما ال 
يطاق إال مبعونة اهللا، ألن اهللا جل ثناؤه أخرب أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأمساعهم، مث مل يسقط التكليف عنهم، 

ائضه، ومل يعذر يف شيء مما كان منه من خالف طاعته بسبب ما فعل به من اخلتم والطبع على قلبه ومل يضع عن أحد منهم فر
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كيف تكون الصدور مشروحةً لإلميان، وهي ضيقة : وقيل هلم. نعم، تناقض قوهلم: فإن قالوا
، ٢٥:﴾ حممدٍب أَقْفَاْلَُهاْأَْم َعلَى قُلُْو﴿: حرجة خمتوم عليها، وكيف جيتمع القفل الذي قال اهللا 

مع الشرح، والضيق مع السعة، واهلدى مع الضالل، إن كان هذا، جاز أن جيتمع التوحيد واإلحلاد 
  .الذي هو ضد التوحيد، والكفر واإلميان معا يف قلب واحد، وإن مل جيز هذا، مل جيز ما قلتموه

  
  .شرح اهللا الصدروالضالل ال جيوز أن جيتمع مع  اخلتم والضيق: فإن قالوا
وكذلك اهلدى ال جيتمع مع الضالل، وإذا كان هذا هكذا، فما شرح اهللا صدور : قيل هلم

الكافرين لإلميان، بل ختم اهللا على قلوهبم، وأقفلها عن احلق، وشد عليها كما دعا نيب اهللا موسى 
لَى قُلُْوِبِهْم فَال ُيْؤِمُنْوا َحَتى َيَرْوا َربََّناْ أَطِْمْس َعلَى أَْمَواِْلِهْم َواْشُدْد َع﴿:  على قومه، فقال

   ٨٨:﴾ يونسالَعذَاَب اَألِلْيَم
  ٨٩:﴾ يونسقَْد أََجْبُت َدْعَوَتكَُماْ﴿: قال اهللا تعاىل

قٌْر َوِمْن قُلُْوُبَناْ ِفْي أَِكنٍَّة ِممَّاْ َتْدُعْوَنَناْ ِإلَْيِه َوِفْي آذَاِْنَناْ َو﴿:  وقال تعاىل خيرب عن الكافرين إهنم قالوا
   ٥:﴾ فصلتَبْيِنَناْ َوَبْيَنَك ِحَجاٌْب

فَلَمَّاْ َزاْغُْوا أََزاْغَ اُهللا ﴿:  ألن اهللا تعاىل قال- فإذن خلق اهللا األكنَّة يف قلوهبم، والقفل والزيغ 
 واخلتم وضيق الصدر، مث أمرهم باإلميان الذي علم أنه ال يكون، فقد أمرهم -  ٥:﴾ الصفقُلُْوَبُهْم
 يقدرون عليه، وإذا خلق اهللا يف قلوهبم ما ذكرنا من الضيق عن اإلميان، فهل الضيق عن مبا ال

  . اإلميان إال الكفر الذي يف قلوهبم، وهذا يبني أن اهللا خلق كفرهم ومعاصيهم
 

﴾  َشْيئاً قَِلْيالًَولَْوالَ أَنْ ثَبَّْتَناَْك لَقَْد ِكْدتَّ َتْركَُن ِإلَْيِهْم﴿: قال اهللا تعاىل لنبيِّه : ويقال هلم
  ٧٤:اإلسراء

   ٢٤:﴾ يوسفَولَقَْد َهمَّْت ِبِه َوَهمَّ ِبَهاْ لَْوالَ أَنْ َرأَى ُبْرَهانَ َربِِّه﴿: وقال تعاىل خيرب عن يوسف 
  .  بالكافرين أو ما هو مثلهفحدثونا عن ذلك التثبيت والربهان، هل فعله اهللا 

  . نعم:  قالواال، تركوا القول بالقدر، وإن: فإن قالوا
                                                                                                                                                         
ومسعه، بل أخرب أن جلميعهم منه عذابا عظيما على تركهم طاعته فيما أمرهم به وهناهم عنه، من حدوده وفرائضه مع حتمه 

  .القضاء عليهم مع ذلك بأهنم ال يؤمنون
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فإذا كان مل يركن إليهم من أجل التثبيت فيجب لو كان فعل ذلك بالكافرين أن يثبتوا : قيل هلم

 على الكفر، وإذا مل يكونوا عن الكفر مفترقني، فقد بطل أن يكون فعل هبم مثل ما فعله بالنيب 
  .من التثبيت الذي ملا فعله به مل يركن إىل الكافرين
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  عشرالفصل السادس 

١الكالم يف االستثناء  
 

واهللا ألعطينك ذلك غداً إن شاء اهللا تعاىل، : خربونا عن مطالبة رجٍل حبٍق، فقال له:  ويقال هلم
  . نعم: فمن قوهلم أليس اهللا شائياً أن يعطيه حقه؟

  . أفرأيتم إن جاء الغد فلم يعطه حقه أليس ال حينث، فال بد من نعم: يقال هلم
واهللا ألعطينك حقك : اهللا شاء أن يعطيه حقه حلنث إذا مل يعطه، كما لو قالفلو كان : يقال هلم

     ٢.إذا طلع الفجر غداً، مث طلع ومل يعطه أنه يكون حانثاً
  
  

                                                 
االستثناء إيراد لفظ يقتضي دفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم، أو يقتضي رفع : اوي يف التعاريف قال املن:االستثناء  ١

﴿قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً على طاعم َيطَْعُمُه إال أن يكون ميتة أو دما : حكم اللفظ كما هو، فاألول حنو قوله تعاىل
: غري اهللا به فمن اضطرَّ غري باٍغ وال عاٍد فإنَّ ربَّك غفوٌر رحيٌم﴾ والثاين حنومسفوحاً أو حلَم ِخرتيٍر فإنه رجٌس أو فسقاً أهلَّ ل

  .ألفعلن إن شاء اهللا تعاىل
حلف فالن ميينا ليس فيها ثنيا وال : يقال.. و استثنيت الشيء من الشيء حاشيته، والثنية ما استثين : وقال يف لسان العرب

له واحد، وأصل هذا كله من الثين والكفِّ والردِّ ألن احلالف إذا قال واهللا ال أفعل كذا ثنوى وال ثنية وال مثنوية وال استثناء ك
  .  وكذا إال أن يشاء اهللا غريه

 مشيئة اهللا عبارة عن جتلي الذات والعناية السابقة إلجياد املعدوم أو إعدام املوجود، وإرادته عبارة عن جتليه إلجياد :املشيئة  ٢
عم من وجه من اإلرادة، ومن تتبع مواضع استعماالت املشيئة واإلرادة يف القرآن يعلم ذلك، وإن كان املعدوم، فاملشيئة أ

  .وراجع ما قلنا عن اإلرادة يف الفصل العاشر). التعريفات للجرجاين.(حبسب اللغة يستعمل كل منهما مقام اآلخر
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  الفصل السابع عشر
  الكالم يف اآلجال

  
﴾  َوالَ َيْسَتقِْدُمْونَفَِإذَاْ َجاَْء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُرْونَ َساَْعةً﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: يقال هلم
  ٣٤:األعراف
  . ، فال بد من نعم١١:﴾ املنافقونَولَْن ُيَؤِخَر اُهللا َنفْساً ِإذَاْ َجاَْء أََجلَُهاْ﴿: وقال تعاىل
 خربونا عمن قتله قاتله ظلماً، أتزعمون أنه قتل يف أجله أو بغري أجله؟: يقال هلم
  . ال: قدر، وإن قالوانعم، وافقوا وقالوا باحلق، وترك ال: فإن قالوا
  فمىت أجل هذا املقتول؟ : قيل هلم
الوقت الذي علم اهللا أنه لو مل يقتل لتزوج امرأة علم أهنا امرأته، وإن مل يبلغ إىل أن : فإن قالوا

يتزوجها، وإذا كان يف معلوم اهللا أنه لو مل يقتل وبقي لكفر أن تكون النار داره، وإذا مل جيز هذا، 
  . الوقت الذي مل يبلغ إليه أجالً لهمل جيز أن يكون 

فَِإذَاْ َجاَْء أََجلُُهْم الَ َيْسَتأِْخُرْونَ َساَْعةً َوالَ ﴿: على أن هذا القول مقيٌد لقول اهللا تعاىل
  .   ٣٤:﴾ األعرافَيْسَتقِْدُمْونَ

  
على قطع هذا املقتول فيعيش، فهو قادٌر  إذا كان القاتل عندكم قادراً على أن ال يقتل: ويقال هلم

أجله وتقدميه قبل أجله، وهو قادٌر على تأخريه إىل أجله، فاإلنسان على قولكم يقدر أن يقدم 
  .  يبقى العباد ويبلغهم وخيرج أرواحهم، وهذا إحلاد يف الدين آجال العباد ويؤخرها، ويقدر أن
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  الفصل الثامن عشر
  الكالم يف األرزاق

  
  فأكله حراماً، هل رزقه اهللا ذلك احلرام؟      خربونا عمن اغتصب طعاماً : ويقال هلم
  .ال: نعم، تركوا القدر، وإن قالوا: فإن قالوا
  . فمن أكل مجيع عمره احلرام فما رزقه اهللا شيئاً اغتذى به جسمه: قيل هلم

فإذا كان غريه يغتصب له ذلك الطعام ويطعمه إياه إىل أن مات، فرازق هذا اإلنسان : ويقال هلم
، ويف هذا إقرار منهم أن للخلق رازقني، أحدمها يرزق احلالل، واآلخر يرزق اهللا عندكم غري 

 .احلرام، وأن الناس تنبت حلومهم وتشد عظامهم، واهللا غري رازق هلم ما اغتذوا به
 

إن اهللا مل يرزقه احلرام، لزمكم أن اهللا مل يغذه به، وال جعله قواماً جلسمه، وأن حلمه : وإذا قلتم
  .  ، وهو ممن رزقه احلرام، وهذا كفٌر عظيٌم إن احتملوا وعظمه اشتد بغري اهللا وجسمه قام

  
  مل أبيتم أن يرزق اهللا احلرام؟: ويقال هلم
  . ألنه لو رزق احلرام مللَّك احلرام: فإن قالوا
خربونا عن الطفل الذي يتغذى من لنب أمه وعن البهيمة اليت ترعى احلشيش من يرزقها : يقال هلم
  ذلك؟ 
  فمن ملَّكها؟ وهل للبهيمة ِملك؟  : اهللا تعاىل، قيل هلم: فإن قالوا
  فلم زعمتم أنه لو رزق احلرام مللَّك احلرام وقد يرزق اهللا الشيء وال ميلِّكه؟ : ال، قيل هلم: فإن قالوا
  هل أقدر اهللا العبد على احلرام؟ ولو مل ميلِّكه إياه؟: ويقال هلم
  . ا أنكرمت أن يرزقه احلرام وإن مل ميلِّكه أياهيقال هلم فم. نعم: فإن قولوا

  
إذا كان توفيق املؤمنني باهللا، فما أنكرمت أن يكون خذالن الكافرين من قبل اهللا تعاىل؟ : يقال هلم

وإال فإن زعمتم أن اهللا وفق الكافرين لإلميان، فقولوا عصمهم من الكفر، وكيف يعصمهم من 
  .الكفر وقد وقع الكفر منهم

  .فاخلذالن من اهللا أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم: بتوا أن اهللا خذهلم، قيل هلمفإن أث
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  فما ذلك اخلذالن الذى خلقه؟      : قيل هلم. ال: وافقوا، وإن قالوا. نعم: فإن قالوا
  .  ختليته إياهم والكفر: فإن قالوا
 ؟ خلَّى بني املؤمنني وبني الكفرأو ليس من قولكم، إن اهللا : قيل هلم

 
  . نعم: فمن قوهلم
فإذا كان اخلذالن التخلية بينهم وبني الكفر، فقد لزمكم أن يكون خذل املؤمنني ألنه : قيل هلم

خلَّى بينهم وبني الكفر، وهذا خروج عن الدين، فال بد هلم أن يثبتوا هلم اخلذالن للكفر الذي 
  .خلقه اهللا فيهم، فيتركوا القول بالقدر

  
هل خيلو العبد من أن يكون بني نعمة جيب عليه أن يشكر : قدر، فقالال إن سأل سائل من أهل

  اهللا عليها، أو بلية جيب عليه الصرب عليها؟ 
قيل له العبد ال خيلو من نعمة وبلية، والنعمة جيب على العبد أن يشكر اهللا عليها، والباليا على 

ك، ومنها ما جيب عليه منها ما جيب الصرب عليها كاألمراض واألسقام وما أشبه ذل: ضربني
  .اإلقالع عنها كالكفر واملعاصي

  إميا خري اخلري أو من اخلري منه؟: وإن سألوا فقالوا
  .من كان اخلري منه متفضالً به، فهو خٌري من اخلري: قيل هلم
 فأميا شرٌّ، الشرُّ أو َمن الشرُّ منه؟: فإن قالوا
ن الشرَّ، واهللا تعاىل يكون منه الشرُّ خلقاً، وهو َمن كان الشرُّ منه جائراً به، فهو شرٌّ م: قيل هلم

  . عادلٌ به، ولذلك ال يلزمنا ما سألتم عنه
على أنكم ناقضون ألصولكم، ألنه إن كان من كان الشرُّ منه شرٌّ من الشرِّ، وقد خلق اهللا تعاىل 

ها، وهذا إبليس، الذي هو شرٌّ من الشرِّ الذي يكون منه، فقد خلق ما هو شرٌّ من الشرور كل
  . نقض دينكم وفساد مذهبكم
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  الفصل التاسع عشر
  الكالم يف اهلدى

  
﴾ أمل ذَِلَك الِكَتاُْب الَ َرْيَب ِفْيِه ُهدًى ِللُْمتَِّقْيَن﴿: أليس قد قال اهللا تعـاىل: يقـال للمعتزلة

  .      ، فأخرب أن القرآن هدى للمتقني، فال بد من نعم٢-١:البقرة
َوالَِّذْيَن الَ ُيْؤِمُنْونَ ِباآلِخَرِة ِفْي آذَاِْنِهْم َوقٌْر ﴿:  القرآن، فقال ذكر اهللا أوليس قد: فيقال هلم

  .، فخرب أن القرآن على الكافرين عمى، فال بد من نعم٤٤:﴾ فصلتَوُهَو َعلَْيِهْم َعَمى
  .من ال أن القرآن له هدى وهو عليه عمى؟ فال بد فهل جيوز أن يكون من خبَّر اهللا : يقال هلم
فكما ال جيوز أن يكون القرآن عمى على من أخرب اهللا تعاىل أنه له هدى، كذلك ال : يقال هلم

  . جيوز أن يكون القرآن هدى ملن أخرب اهللا أنه عليه عمى
  

إذا جاز أن يكون دعاء اهللا إىل اإلميان هدى ملن قبل وملن مل يقبل، فما أنكرمت دعاء : مث يقال هلم
ضالالً ملن قبل وملن مل يقبل، فإن كان دعاء إبليس إىل الكفر إضالالً للكافرين إبليس إىل الكفر إ

الذين قبلوا عنه دون املؤمنني الذين مل يقبلوا عنه، فما أنكرمت أن دعاء اهللا تعاىل إىل اإلميان هدى 
  . للمؤمنني الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين مل يقبلوا عنه، وإال فما الفرق بني ذلك

  
: ، فهل يدل قوله٢٦:﴾ البقرةُيِضلُّ ِبِه كَِثْيراً َوَيْهِدْي ِبِه كَِثْيًرا﴿: أليس قال اهللا تعاىل:  ويقال هلم

: يضل به الكل، فلما قال: ﴾ على أنه مل يضل الكل، ألنه لو أراد الكل، لقالُيِضلُّ ِبِه كَِثْيراً﴿
  . بد من نعم﴾،  علمنا أنه مل يضل الكل، فالُيِضلُّ ِبِه كَِثْيراً﴿

﴾ دليل على أنه مل يرد الكل، ألنه لو أراد َوَيْهِدْي ِبِه كَِثْيًرا﴿: فما أنكرمت أن قوله تعاىل: يقال هلم
﴾ علمنا أنه مل يهد الكل، ويف َوَيْهِدْي ِبِه كَِثْيًرا﴿: ويهدي به الكل، فلما قال تعاىل: الكل لقال

  .هذا إبطال قولكم، إن اهللا هدى اخللق أمجعني
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إذا قلتم إن دعاء اهللا إىل اإلميان هدى للكافرين الذين مل يقبلوا عن اهللا أمره، فما أنكرمت : ويقال هلم
أن يكون دعا اهللا إىل اإلميان نفعاً، وصالحاً وتسديداً للكافرين، الذين مل يقبلوا عن اهللا أمره، وما 

تصمني، وأن يكون توفيقاً أنكرمت أن يكون عصمةً هلم من الكفر، وإن مل يكونوا من الكفر مع
لإلميان، وإن مل يوافقوا اإلميان، ويف هذا ما جيب أن اهللا سدد الكافرين، وأصلحهم وعصمهم، 
ووفقهم لإلميان، وإن كانوا كافرين، وهذا ما ال جيوز، ألن الكافرين خمذولون، وكيف يكونون 

ميان، فما أنكرمت أن يكون موفقني لإلميان، وهم خمذولون، فإن جاز أن يكون الكافر موفقاً لإل
  . اإلميان له متفقاً، فإن استحال هذا، فما أنكرمت أن يستحيل ما قلتموه
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  الفصل العشرون
  الكالم يف الضالل

  
  .أضل اهللا تعاىل الكافرين عن اإلميان أو عن الكفر: يقال هلم
  .عن الكفر: فإن قالوا
  م كافرون؟فكيف يكونون ضالني عن الكفر ذاهبني عنه، وه: قيل هلم
  .أضلهم عن اإلميان، تركوا قوهلم: وإن قالوا
  .نقول إن اهللا أضلهم، ومل يضلهم عن شىء: وإن قالوا
إن اهللا هدى املؤمنني ال إىل شىء، فإن استحال أن يهدي : ما الفرق بينكم وبني من قال: قيل هلم

  .  عن اإلمياناملؤمنني ال إىل اإلميان، فما أنكرمت من أنه حمال أن يضل الكافرين ال
  

  .      ٢٧:﴾ إبراهيمَوُيِضلُّ اُهللا الظَّاِْلِمْيَن﴿: ما معىن قول اهللا تعاىل: ويقال هلم
  .معىن ذلك أنه يسميهم ضالني، وحيكم عليهم بالضالل: فإن قالوا
، وقال ١٩٥:﴾ الشعراءِبِلَساٍْن َعَرِبي ُمِبْيٍن﴿: أليس خاطب اهللا العرب بلغتها، فقال: قيل هلم

  .، فال بد من نعم٤:﴾ إبراهيمَوَماْ أَْرَسلَْناْ ِمْن َرُسْوٍل ِإالَ ِبِلَساِْن قَْوِمِه﴿
:  أنزل القرآن بلسان العرب، فمن أين وجدمت يف لغة العرب أن يقالوإذا كان اهللا : يقال هلم

  أضل فالن فالناً، أي مساه ضاالً؟
  .الٌ، قد ضللتهض: إذا قال رجلٌ لرجٍل: فإن قالوا وجدنا القائل يقول

أضل : ضلَّل فالنٌ فالناً، أنه مساه ضاالً، ومل جندهم يقولون: قد وجدنا العرب يقولون: قيل هلم
﴾ مل جيز أن يكون معىن ذلك َوُيِضلُّ اُهللا الظَّاِْلِمْيَن﴿: فالنٌ فالناً هبذا املعىن، فلما قال اهللا تعاىل

 أضل فالنٌ فالناً بأن مساه ضاالً، بطل تأويلكم :االسم واحلكم، إذا مل جيز يف لغة العرب أن يقال
 .إذا كان خالف لسان العرب

  
إذا قلتم إن اهللا أضلَّ الكافرين، بأن مساهم ضالني، وليس ذلك يف اللغة على ما :  ويقال هلم

 قوماً ضالني فاسدين، بأن يكون قد أضلَّهم وأفسدهم بأن ادعيتموه، فيلزمكم إذا مسى النيب 
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يضل اهللا الظاملني االسم واحلكم، :  فاسدين، وإذا مل جيز هذا بطل أن يكون معىنمساهم ضالني
  . كما ادعيتم

  
َمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو املُْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتِجَد لَُه َوِليا ﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: ويقال هلم
  . ١٧:﴾ الكهفُمْرِشداً

  .  فذكر أنه يهديهم٨٦:﴾ آل عمرانُهللا قَْوماً كَفَُرْوا َبْعَد ِإْيَماِْنِهْمكَْيَف َيْهِدي ا﴿: وقال تعاىل
 ٢٥:﴾ يونسَواُهللا َيْدُعْو ِإلَى َداِْر السَّالَِم َوَيْهِدْي َمْن َيَشاُْء ِإلَى ِصَراٍْط ُمْسَتِقْيٍم﴿: وقال تعاىل

  . فجعل الدعاء عاماً واهلدى خاصاً
  . ٢٦٤:﴾ البقرةَم الكَاِْفِرْيَنالََيْهِدْي القَْو﴿: وقال تعاىل

إنه هدى الكافرين، :  أنه ال يهدي القوم الكافرين، فكيف جيوز لقائٍل أن يقولفإذا أخرب اهللا 
  .مع إخباره أنه ال يهديهم

  ٥٦:﴾ القصصَولَِكنَّ اَهللا َيْهِدْي َمْن َيَشاُْء ِإنََّك الَ َتْهِدْي َمْن أَْحَبْبَت﴿:  ومع قوله تعاىل
  ٢٧٢:﴾ البقرةلَْيَس َعلَْيَك ُهَداُْهْم َولَِكنَّ اَهللا َيْهِدْي َمْن َيَشاُْء﴿: له تعاىلومع قو

  ١٣:﴾ السجدةَولَْو ِشئَْناْ آلَتْيَناْ كُلُّ َنفٍْس ُهَداَهاْ﴿: ومع قوله تعاىل
﴾ َتِدَوَمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو املُْه﴿: وإن جاز هذا جاز أن يقـال أضل املؤمنني، مـع قوله تعاىل

  ٩٧: اإلسراء
  ٢:﴾ البقرةُهًدى ِللُْمتَِّقْيَن﴿: ومع قوله

الَ َيْهِدْي القَْوَم ﴿: فإن مل يكن ذلك، فما أنكرمت أنه ال جيوز أن يهدي الكافرين، مع قوله تعاىل
  .، ومع سائر اآليات اليت طالبناكم هبا٢٦٤:﴾البقرةالكَاِْفِرْيَن
فََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ ِإلََهُه َهَواُْه َوأََضلَُّه اُهللا َعلَى ِعلٍْم َوَخَتَم أَ﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: ويقال هلم

  .، فال بد من نعم٢٣:﴾ اجلاثيةَعلَى َسْمِعِه َوقَلِْبِه َوَجَعلَ َعلَى َبصَِرِه ِغَشاَْوةً
  فأَضلَّهم ليِضلُّوا أو لَيهَتُدوا؟: يقال هلم
  .أضلَُّهم ليهتدوا: فإن قالوا
  كيف جيوز أن ُيضلَّهم ليهتدوا؟ و: قيل هلم
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وإن جاز هذا، جاز أن يهديهم ليضلوا، وإذا مل جيز أن يهدي املؤمنني ليضلوا، فما أنكرمت من أنه 
  . ال جيوز أن يضل الكافرين ليهتدوا

إذا زعمتهم أن اهللا هدى الكافرين فلم يهتدوا، فما أنكرمت أن ينفعهم فال ينتفعون، وأن : ويقال هلم
ال ينصلحون، وإذا جاز أن ينفع من ال ينتفع بنفعه، فما أنكرمت من أن يضر من ال يصلحهم ف

تلحقه املضرة، فإن كان ال يضر إال من يلحقه الضرر، فكذلك ال ينفع إال منتفعاً، ولو جاز أن 
ينفع من ليس منتفعاً، ويهدى من ليس مهتدياً، جاز أن يقدر من ليس مقتداً، وإذا استحال ذلك 

 .ن ينفع من ليس منتفعاً، ويهدي من ليس مهتدياًاستحال أ
 

﴾ َشْهُر َرَمَضاْنَ الَِّذْي أُْنِزلَ ِفْيِه القُْرآنُ ُهًدى ِللْنَّاِْس َوَبيَِّناٍْت﴿: أليس قد قال اهللا تعاىل: يقولون
  ، فما أنكرمت أن يكون القرآن هدًى للكافرين واملؤمنني؟١٨٥:البقرة
الَ َيْهِدْي ﴿ ﴾، وخربنا أنههدًى ِللُْمتَِّقْيَن تعاىل قد بني لنا أنه ﴿اآلية خاصةٌ ألن اهللا: قيل هلم
﴾ أراد املؤمنني دون ُهدًى ِللْنَّاِْس﴿: ﴾، والقرآن ال يتناقض، فوجب أن يكون قولهالكَاِْفِرْيَن
  . الكافرين

  
ِإنََّماْ ﴿: ، وقال تعاىل١١:﴾ يسَرِإنََّماْ ُتْنِذُر َمْن أتََّبَع الذِّكْ﴿ :أليس قد قال اهللا تعاىل: فإن قال قائل

 من اتبع الذكر، ومن مل يتبع، ومن ، وقد أنذر النيب ٤٥:﴾ النازعاتأَْنَت ُمْنِذٌر َمْن َيْخَشاَْهاْ
  .      خشي، ومن مل خيش

  .نعم: قيل هلم
  .﴾، أراد به هدًى هلم ولغريهمهدًى للمتقني﴿: فما أنكرمت أن يكون قوله تعاىل: فإن قالوا

ينتفع بإنذارك :  إمنا أراد به١١:﴾ يسِإنََّماْ ُتْنِذُر َمْن أتََّبَع الذِّكَْر﴿: إن معىن قول اهللا تعاىل: هلمقيل 
  . من اتبع الذكر
أن اإلنذار ينتفع به من خيشى :  أراد به٤٥:﴾ النازعاتِإنََّماْ أَْنَت ُمْنِذٌر َمْن َيْخَشاَْهاْ﴿: وقوله تعاىل

على أن اهللا تعاىل، قد أخرب يف موضع آخر من القرآن أنه أنذر . االساعة وخياف العقوبة فيه
، ٦:﴾ البقرةِإنَّ الَِّذْيَن كَفَُرْوا َسَواٌْء َعلَْيِهْم أَأَْنذَْرَتُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم الَ ُيْؤِمُنْونَ﴿: الكافرين، فقال

  .وهذا هو خرب عن الكافرين
  ١١٤:﴾ الشعراءَألقَْرِبْيَنَوأَْنِذْر َعِشْيَرِتَك ا﴿: وقال تعاىل
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  ١٣:﴾ فصلتأَْنذَْرُتكُْم َصاِْعقَةً ِمثْلَ َصاِْعقَِة َعاٍْد َوثَُمْوَد﴿: وقال تعاىل
وهذا خطاب للكافرين، فلما أخرب اهللا تعاىل يف آيات من القرآن، أنه أنذر الكافرين، كما أخرب يف 

ر، وجب بالقرآن أن اهللا قد أنذر آيات من القرآن، أنه أنذر من خيشاها، وأنذر من اتبع الذك
املؤمنني والكافرين، فلما أخربنا اهللا أنه هدى للمتقني، وعمى على الكافرين، وخربنا أنه ال يهدي 

  .الكافرين، وجب أن يكون القرآن هدى للمتقني دون الكافرين
  

﴾ بُّْوا الَْعَمى َعلَى اهلَُدىَوأَمَّاْ ثَُمْوُد فََهَدْيَناُْهْم فَاْسَتَح﴿: وإن سأل سائل عن قول اهللا تعاىل
  مثود كانوا كافرين، وقد أخرب اهللا تعاىل أنه هداهم؟ أليس: ، فقال١٧:فصلت
أحدمها أن مثود كانوا : ليس األمر كما ظننت، واجلواب يف هذه اآلية على وجهني:  قيل له

َنجَّْيَناْ َصاِْلحاً ﴿: ىل، بقوله تعافريقني،كافرين ومؤمنني وهم الذين أخرب اهللا أنه جناهم مع صاحل 
 من مثود أنه هداهم، هم املؤمنون ، فالذين عىن اهللا ٦٦:﴾ هودَوالَِّذْيَن آَمُنْوا َمَعُه ِبَرْحَمٍة ِمنَّاْ

دون الكافرين، ألن اهللا تعاىل قد بني لنا يف القرآن، أنه ال يهدى الكافرين، والقرآن اليتناقض، بل 
يف موضع أنه ال يهدي الكافرين، مث خرب يف موضع آخر أنه هدى يصدق بعضه بعضاً، فإذا أخربنا 

  . مثود، علمنا أنه إمنا أراد املؤمنني من مثود دون الكافرين
 عىن قوماً من مثود كانوا مؤمنني مث ارتدوا، فأخرب أنه تعاىل هداهم والوجه اآلخر، أن اهللا 

  .       ما هداهم مؤمننيفاستحبوا بعد اهلداية الكفر على اإلميان، وكانوا يف حال
كيف جيوز أن يقول فهديناهم، ويعىن املؤمنني من مثود، : فإن قال قائل معترضاً يف اجلواب األول

  ويقول فاستحبوا يعىن الكافرين منهم، وهم غري مؤمنني؟
فهديناهم ويعىن املؤمنني من مثود، : هذا جائٌز يف اللغة اليت ورد هبا القرآن أن يقول: يقال له

  . فاستحبوا، ويعىن الكافرين منهم، وقد ورد القرآن مبثل هذا: قولوي
  .، يعىن الكافرين٣٣:﴾ األنفالَوَماْ كَاْنَ اُهللا ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنَت ِفْيِهْم﴿: قال اهللا تعاىل
  .منني، يعىن املؤ٣٣:﴾ األنفالَوَماْ كَاْنَ اُهللا ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرْونَ﴿: مث قال تعاىل

  .، يعىن الكافرين٣٤:﴾ األنفالَوَماْ لَُهْم أَالَّ ُيَعذَِّبُهُم اُهللا﴿: قال تعاىل مث
وال خالف عند أهل اللغة يف جواز اخلطاب هبذا، أن يكون ظاهره جلنٍس، واملراد به جنسان، 

 .فبطل ما أعترض به، ودل على جهله
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  الفصل احلادي والعشرون
  ذكر الروايات يف القدر

  
وى معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، قال ثنا سليمان األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبداهللا ابن    ر

أن خلق أحدكم جيمع : " وهو الصادق املصدوقمسعود رضي اهللا عنه، قال أخربنا رسول اهللا 
يف بطن أمه أربعني ليلة مث يكون علقة مثل ذلك مث يكون مضغة مثل ذلك مث يبعث اهللا امللك قال 

: قال "  مر بأربع كلمات يقال أكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد مث ينفخ فيه الروحفيؤ
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع أوباع فيسبق عليه الكتاب "

 فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال
  ١".ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

وروى معاوية بن عمرو، قال ثنا زائدة عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 
احتج آدم وموسى صلوات اهللا وسالمه عليهما فقال موسى عليه السالم يا آدم : " قالعن النيب 

يده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من اجلنة قال فقال آدم أنت الذي خلقك اهللا ب
 أنت موسى الذي اصطفاك اهللا بكلماته تلومىن على عمل كتبه اهللا على قبل أن خيلق اهللا 

  ٢".السموات قال فحج آدم موسى
، مالك عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب هريرة، عن النيب " حج آدم موسى"وروى حديث 

هذا يدل على بطالن قول القدرية، الذين يقولون إن اهللا تعاىل ال يعلم الشيء حىت يكون، ألن اهللا و
  .تعاىل إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب، فال يكتب شيء ال يعلمه، جل عن ذلك وتقدس

اَألْرِض َوالَ َرطٍْب َوالَ َياِْبٍس َوَماْ َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة ِإالَ َيْعلَُمَهاْ َوالَ َحبٍَّة ِفْي ظُلَُماِْت ﴿: وقال تعاىل
َوَماْ ِمْن َداْبٍَّة ِفْي اَألْرِض ِإالَ َعلَى اِهللا رَِْزقَُهاْ ﴿: ، وقال تعاىل٥٩:﴾ األنعامِإالَ ِفْي ِكَتاٍْب ُمِبْيٍن

﴾ ْحَصاُْه اُهللا َوَنَسْوُهأَ﴿: ، وقال تعاىل٦:﴾ هودَوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّهاْ َوُمْسَتْوَدَعَهاْ كُلٌّ ِفْي ِكَتاٍْب ُمِبْيٍن
أََحاْطَ ِبكُلِّ َشْىٍء ﴿: ، وقال تعاىل٩٤:﴾ مرميأَْحَصاُْهْم َوَعدَُّهْم َعدا لَقَْد﴿: ، وقال تعاىل٦:اجملادلة

                                                 
  ٣٢٠٨: رواه البخاري، احلديث رقم ١
  ٢٦٥٢: ث رقم رواه مسلم يف صحيحه، احلدي ٢
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ِبكُلِّ ﴿: ، وقال تعاىل٢٨:﴾ اجلّنَوأَْحَصى كُلَّ َشْىٍء َعَدداً﴿: ، وقال تعاىل١٢:﴾ الطالقِعلْماً
، فذلك يبني أنه يعلم األشياء كلها، وقد أخرب اهللا تعاىل أن اخللق يبعثون ٢٩:ة﴾ البقرَشْيٍء ِعِلْيٌم

وحيشرون، وأن الكافرين يف النار خيلدون، وأن األنبياء واملؤمنني يف اجلنان خيلدون، وأن القيامة 
تقوم، ومل تقم القيامة بعد، فذلك يدل على أن اهللا تعاىل يعلم ما يكون قبل أن يكون، وقد قال 

، فأخرب عما ال يكون أنه لو كان كيف ٢٨:﴾ األنفالَولَْو ُردُّْوا لََعاُْدْوا﴿: عاىل يف أهل النارت
فََماْ َباْلُ القُُرْوِن اُألْولَى قَاْلَ ِعلُْمَهاْ ِعْنَد َربِّْي ِفْي ِكَتاٍْب الَ َيِضلُّ َربِّْي َوالَ ﴿: يكون، وقال تعاىل

ء قيل كونه، ال يعلم بعد تقضيته، تعاىل اهللا عن قول ، ومن ال يعلم الشي٥٢- ٥١:﴾ طهَيْنَسى
  .الظاملني علواً كبرياً

وروى معاوية بن عمرو، قال ثنا زائدة، عن سليمان األعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالرمحن 
فذكروا رجالً، فذكروا من : كنا عند عبد اهللا، قال: بن أيب ليلى، عن عبد اهللا بن ربيعة، قال

أرأيتم لو قطع رأسه كنتم : أما له من يأخذ على يديه، قال عبد اهللا: فقال القوم: خلقه، قال
عبد اهللا، إن النطفة إذا وقعت يف املرأة مكثت أربعني : قال. ال: تستطيعون أن جتعلوا له رأساً، قالوا

يوماً، مث احندرت دماً، مث تكون علقةً مثل ذلك، مث تكون مضغةً مثل ذلك، مث يبعث ملٌك، فيقول 
تغريوا خلقه حىت أكتب أجله وعمله ورزقه وأثره وخلقه وشقٌى أو سعيٌد، وأنكم لن تستطيعوا أن 

  ١.تغريوا خلقه
وروى معاوية بن عمرو، قال ثنا زائدة عن سعيد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن، عن علي رضي 

، فقعد وحنن حوله ومعه حصري فنكت اهللا عنه، قال كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، فأتى النيب 
كاهنا من اجلنة والنار إال قد ما منكم من نفس منفوسة إال قد كتب م: هبا، ورفع رأسه، فقال
يارسول اهللا أفال منكث على كتابنا وندع العمل : فقال رجل من القوم. كتبت شقيةٌ أو سعيدةٌ

فمن كان منا من أهل السعادة فسيصري إىل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل 
رون لعمل الشقوة، وأما أهل فقال اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، أما أهل الشقوة فميس. الشقاوة

فَأَمَّاْ َمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدََّق ِبالُْحْسَنى فََسُنَيسُِّرُه ﴿: السعادة فميسرون لعمل السعادة، مث قال
  .    ١٠-٥:﴾ الليلِللُْيْسَرى َوأَمَّاْ َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى َوكَذََّب ِبالُْحْسَنى فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى

  
                                                 

  . رواه البخاري ١
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روى موسى بن إمساعيل، قال ثنا محاد، قال ثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي   و
إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة، وإنه مكتوب يف : "، قالاهللا عنها وعن أبويها، أن رسول اهللا 

الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته حتول، فعمل بعمل أهل النار، فمات فدخل النار، وإن 
لرجل ليعمل بعمل أهل النار، وأنه مكتوب يف الكتاب أنه من أهل اجلنة، فإذا كان قبل موته ا

 ١".حتول، فعمل بعمل أهل اجلنة، فمات فدخل اجلنة
 

وهذه األحاديث تدل على أن اهللا تعاىل علم ما يكون أنه يكون وكتبه، وأنه قد كتب أهل اجلنة 
نة، وفريقاً يف السعري، وبذلك نطق كتابه العزيز، إذ وأهل النار، وخلقهم فريقني، فريقاً يف اجل

ِفْي اجلَنَِّة  فَِرْيٌق﴿: ، قال تعاىل٣٠:﴾ األعراففَِرْيقاً َهَدى َوفَِرْيقاً َحقَّ َعلَْيِهْم الضَّالَلَةُ﴿: يقول
، فخلق اهللا ١٠٥:﴾ هودفَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعْيٌد﴿: وقال تعاىل.     ٧:﴾ الشورىَوفَِرْيٌق ِفْي السَِّعْيِر

﴾ َولَقَْد ذََرأَْناْ ِلَجَهنََّم كَِثْيراً ِمَن اِلِجنِّ َواِإلْنِس﴿: وقال تعاىل. األشقياء للشقاء، والسعداء للسعادة
 .   ١٧٩:األعراف

  .    أعاذنا اهللا منها٢" جعل للجنة أهال، وللنار أهالأن اهللا : "وروى عن النيب 
  

َوِإذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن َبِنْي آَدَم ِمْن ظُُهْوِرِهْم ﴿: ية، قول اهللا تعاىل ومما يدل على بطالن قول القدر
أن اهللا عز وجل ممسح ظهر آدم : "، وجاءت الرواية عن رسول اهللا ١٧٢:﴾ األعرافذُرِّيََّتُهْم

: فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر مث قررهم بوحدانيته وأقام احلجة عليهم ألنه قال تعاىل
: ، قال اهللا تعاىل٣"١٧٢:﴾ األعرافْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت ِبَربِّكُْم قَاْلُْوا َبلَى َشِهْدَناَْوأَ﴿
، فجعل تقريرهم بوحدانيته ملا ١٧٢:﴾ األعرافأَنْ َتقُْولُْوا َيْوَم الِقَياَْمِة ِإنَّاْ كُنَّاْ َعْن َهذَاْ غَاِْفِلْيَن﴿

ليهم، إذا أنكروا يف الدنيا ما كانوا عرفوه يف الذر األول، مث من  حجة عأخرجهم من ظهر آدم 
  .بعد اإلقرار جحدوه

                                                 
  . رواه أمحد ١
  . رواه مسلم ٢
  . رواه مالك ٣
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أنه سبحانه وتعاىل قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار ميز بعضها : "، أنه قالوروى عن النيب 
 ١"من بعض فقلبت الشقوة على أهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة

 
َربََّناْ غَلََبْت َعلَْيَناْ َشقَْوُتَناْ ﴿:  أهنم قالوا-  أعاذنا اهللا منها - عن أهل النار قال اهللا تعاىل خمربا     

، فكل ذلك أمٌر قد سبق يف علم اهللا تعاىل، ونفذت فيه إرادته، ١٠٦:﴾ املؤمنونَوكُنَّاْ قَْوماً َضاْلِّْيَن
  .وتقدمت فيه مشيئته

حدثتين عائشة  :نا طلحة بن حيىي القرشي، قالحدث: ثنا زائدة، قال: وروى معاوية بن عمرو، قال
دعى إىل جنازة غالم :"بنت طلحة، عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها وعن أبويها، أن النيب 

من األنصار يصلى عليه فقالت عائشة رضي اهللا عنها طوىب هلذا يارسول اهللا عصفور من عصافري 
ذلك يا عائشة، إن اهللا تعاىل قد جعل للجنة أهال وهم اجلنة مل يعمل سوءا ومل يدركه، قال أو غري 

، وهذا يبني أن السعادة قد ٢".يف أصالب آبائهم وللنار أهال جعلهم هلا وهم يف أصالب آبائهم
   ٣"اعملوا فكل ميسر ملا خلق له: "سبقت ألهلها والشقاء قد سبق ألهله، وقال النيب 

  
، ١٧:﴾ الكهفُهَو املُْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتِجَد لَُه َوِليا ُمْرِشداًَمْن َيْهِد اُهللا فَ﴿: وقد قال اهللا تعاىل

، فأخرب تعاىل أنه يضل ويهدي، وقال ٢٦:﴾ البقرةُيِضلُّ ِبِه كَِثْيراً َوَيْهِدْي ِبِه كَِثْيراً﴿: وقال تعاىل
﴾ فَعَّاْلٌ ِلَماْ ُيِرْيُد، فأخربنا أنه ﴿٢٧:﴾ إبراهيمُءَوُيِضلُّ اُهللا الظَّاِْلِمْيَن َوَيفَْعلُ اُهللا َماْ َيَشاْ﴿: تعاىل
 .١٦:الربوج

  
: وإذا كان الكفر مما أراده، فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه واخترعه، وقد تبني ذلك، بقوله تعاىل

 عبادهتم ، فلو كانت٩٦- ٩٥:﴾ الصافاتأََتْعُبُدْونَ َماْ َتْنِحُتْونَ َواُهللا َخلَقَكُْم َوَماْ َتْعَملُْونَ﴿
﴾ َجَزاًء ِبَماْ كَاُْنْوا َيْعَملُْونَ﴿: لألصنام من أعماهلم، كان ذلك خملوقاً هللا تعاىل، وقد قال اهللا تعاىل

، يريد أنه تعاىل جيازيهم على أعماهلم، فكذلك إذا ذكر عبادهتم لألصنام وكفرهم ١٤:األحقاف
                                                 

   احلديث ١
   رواه مسلم ٢
  . رواه البخاري ٣
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وا وقدروا، ما خرج عن تقدير رهبم بالرمحن، ولو كان مما قدروه وفعلوه ألنفسهم لكانوا قد فعل
وفعله، وكيف جيوز أن يكون هلم من التقدير والفعل والقدرة ما ليس لرهبم، فمن زعم ذلك فقد 
عجز اهللا، تعاىل اهللا عن قول املعجزين له علواً كبرياً، أال ترى أن من زعم أن العباد يعلمون ما ال 

خله يف علم اهللا، وجعلهم هللا نظراء، فكذلك من  لكان قد أعطاهم من العلم مامل يديعلمه اهللا 
زعم أن العباد ويفعلون ويقدرون مامل يقدره، ويقدرون على مامل يقدر عليه، فقد جعل هلم من 
السلطان والقدرة والتمكن مامل جيعله للرمحن، تعاىل عن قول أهل الزور والبهتان واإلفك والطغيان 

      .علواً كبرياً
  

  ل الكافر الكفر فاسداً باطالً متناقضاً؟هل فع:  ويقال هلم
  .نعم: فإن قالوا
وكيف يفعله فاسداً متناقضاً قبيحاً وهو يعتقده حسناً صحيحاً أفضل األديان؟ وإذا مل جيز : قيل هلم

ال جيوز  ذلك، ألن الفعل ال يكون فعالً على حقيقته إال ممن علمه على ما هو عليه من حقيقته كما
مل يعلمه فعالً فقد وجب أن اهللا تعاىل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفراً فاسداً أن يكون فعالً ممن 

 .باطالً متناقضاً خالفاً للحق والسداد
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  الفصل الثاين والعشرون 
   واخلروج من النار١الكالم يف الشفاعة

                                                 
 لوخدن  مصذاب النار، أو للخالعلشمس يف املوقف أو من زيادة احر  هي طلب اخلري للغري لإلنقاذ من مشقة: الشفاعة  ١

  . هنا ثابتة ألمته أفاعة اليت ادخرها النيب لشباان جيب اإلميالنار بعد استحقاقه، و
كان وترا فشفعته شفعاً، :  قوله تعاىل  ﴿واليقبل منها شفاعة﴾ الشفاعة مأخوذة من الشفع ومها االثنان، تقول: قال القرطيب

ع هلا والشفعة منه، ألنك تضم ملك شريكك إىل ملكك، والشفيع  صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة، وناقة شانع  إذا اجتم
محل وولد يتبعها، تقول منه  شفعت الناقة شفعاً، وناقة شفوع وهي اليت جتمع بني حملبني يف حلبة واحدة، واستشفعته إىل فالن 
سألته أن يشفع يل إليه، وتشفعت إليه يف فالن فشفعين فيه، فالشفاعة إذا ضم غريك إىل جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق 

  .املشفع، وإيصال منفعته للمشفوعإظهار ملرتلة الشفيع عند 
﴿من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه﴾  إشارة اىل انفراده بامللك واحلكم واألمر وأن من : وقوله: وقال الغزايل يف جواهر القرآن

  .ميلك الشفاعة فامنا ميلك بتشريفه اياه واالذن فيه وهذا نفي للشركة عنه يف امللك واألمر
  

﴿واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها : قوله تعاىل:  الغزي يف كتاب اإلتقانقال الشيخ حممد بن حممد
﴿وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة﴾ ففيه تقدمي العدل وتأخريه والتعبري : شفاعة وال يؤخذ منها عدل﴾  وقال بعد ذلك

 منها راجع يف األوىل إىل النفس األوىل ويف الثانية إىل النفس بقبول الشفاعة تارة وبالنفع أخرى وذكر يف حكمته أن الضمري يف
الثانية فبني يف األوىل أن النفس الشافعة اجلازية عن غريها ال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها عدل وقدمت الشفاعة ألن 

قبل منها عدل عن نفسها وال تنفعها الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها وبني يف الثانية أن النفس املطلوبة جبرمها ال ي
﴿ال يقبل منها شفاعة﴾ : شفاعة شافع منها، وقدم العدل ألن احلاجة إىل الشفاعة إمنا تكون عند رده، ولذلك قال يف األوىل

  .﴿وال تنفعها شفاعة﴾ ألن الشفاعة إمنا تقبل من الشافع وإمنا تنفع املشفوع له: ويف الثانية
  
حلق أن الشفاعة حق وأنكرها املعتزلة وخلدوا املؤمنني من املذنبني الذين دخلوا النار يف العذاب، قال القرطيب مذهب أهل او

واالخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة املذنبني املوحدين من أمم النبيني هم الذين تناهلم شفاعة الشافعني من املالئكة 
 يف الرد بشيئني  أحدمها األخبار الكثرية اليت تواترت يف املعىن،  والثاين  والنبيني والشهداء والصاحلني، وقد متسك القاضي عليهم

اإلمجاع من السلف على تلقي هذه األخبار بالقبول ومل يبد من أحد منهم يف عصر من األعصار نكري، فظهور روايتها 
  .زلةوإطباقهم على صحتها وقبوهلم هلا دليل قاطع على صحة عقيدة أهل احلق وفساد دين املعت

﴿ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع﴾ قالوا  : قد وردت نصوص من الكتاب مبا يوجب رد هذه األخبار مثل قوله: فإن قالوا
ليست هذه اآليات عامة يف كل : قلنا. ﴿ومن يعمل سوءا جيز به وال يقبل منها شفاعة﴾: وأصحاب الكبائر ظاملون،  وقال
 هذه اآليات كل من يعمل سوءا وكل نفس، وإمنا املراد هبا الكافرون دون املؤمنني، بدليل ظامل، والعموم ال صيغة له، فال تعم

  .األخبار الواردة يف ذلك
: ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعني﴾ وقال: وأيضا فإن اهللا تعاىل أثبت شفاعة ألقوام ونفاها عن أقوام، فقال يف صفة الكافرين

 تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له﴾ فعلمنا هبذه اجلملة أن الشفاعة إمنا تنفع ﴿وال: ﴿وال يشفعون إال ملن ارتضى﴾  وقال
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كبني  شفاعةً، فلمن الشفاعة أهي للمذنبني املرتقد أمجع املسلمون أن لرسول اهللا : ويقال هلم

  .للمذنبني املرتكبني للكبائر وافقوا: للكبائر أم للمؤمنني املخلصني؟ فإن قالوا
  .للمؤمنني املبشرين باجلنة املوعودين هبا: وإن قالوا
فإذا كانوا موعودين باجلنة وهبا مبشرين، واهللا تعاىل ال خيلف وعده، فما معىن الشفاعة : قيل هلم

 هللا جناته؟ ومن قولكم أهنم قد استحقوها على اهللا لقوم ال جيوز عندكم أن ال يدخلهم ا
واستوجبوها عليه سبحانه، وإذا كان اهللا تعاىل ال يظلم مثقال ذرة، وكان تأخريهم عن اجلنة 
ظلماً، فإمنا يشفع الشفعاء إىل اهللا تعاىل يف أن ال يظلم على مذاهبكم تعاىل اهللا عن افتراءكم عليه 

  .علواً كبرياً
  . إىل اهللا تعال،ى يف أن يزيدهم من فضله ال يف أن يدخلهم جناتهفع النيب يش: فإن قالوا

                                                                                                                                                         
﴿واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل : املؤمنني دون الكافرين، وقد أمجع املفسرون على أن املراد بقوله تعاىل

  .منها شفاعة﴾ النفس الكافرة ال كل نفس
﴿ويغفر : إهنم خملدون فيها، بدليل األخبار اليت رويناها، وبدليل قوله:  ظامل عاص، فال نقولوحنن إن قلنا بعموم العذاب لكل
﴿وال يشفعون إال : فقد قال تعاىل: فإن قالوا. ﴿إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرين﴾: ما دون ذلك ملن يشاء﴾ وقوله

ملن ارتضى، ومن ارتضاه اهللا للشفاعة هم املوحدون، : ى، وإمنا قالمل يقل ملن ال يرض: قلنا. ملن ارتضى﴾ والفاسق غري مرتضى
: ﴿ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا﴾ وقيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم  ما عهد اهللا مع خلقه، قال: بدليل قوله

  . إال من قال ال إله إال اهللا:  وقال املفسرون" أن يؤمنوا واليشركوا به شيئا"
﴿فاغفر للذين تابوا : املرتضى هو التائب الذي اختذ عند اهللا عهدا بإلنابة إليه، بدليل أن املالئكة استغفروا هلم، وقال: ن قالوافإ

عندكم  جيب على اهللا : قلنا. واتبعوا سبيلك﴾ وكذلك شفاعة االنبياء عليهم السالم إمنا هي ألهل التوبة دون أهل الكبائر
  .ا قبل اهللا توبة املذنب فال حيتاج إىل الشفاعة وال إىل االستغفارتعاىل قبول التوبة، فإذ

﴿فاغفر للذين تابوا﴾ أي من الشرك ﴿واتبعوا سبيلك﴾ أي سبيل املؤمنني، سألوا اهللا : وأمجع أهل التفسري على أن املراد بقوله
مجيع األمة : فإن قالوا. ملن يشاء﴾﴿ويغفر ما دون ذلك : تعاىل أن يغفر هلم، ما دون الشرك من ذنوهبم، كما قال تعاىل

  . يرغبون يف شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلو كانت ألهل الكبائر خاصة بطل سؤاهلم
إمنا يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ويرغب إىل اهللا أن تناله ال عتقاده أنه غري سامل من الذنوب، وال قائم هللا سبحانه : قلنا

احد معترف على نفسه بالنقص، فهو لذلك خياف العقاب ويرجو النجاة، وقال صلى اهللا عليه بكل ما افترض عليه، بل كل و
  ".ال ينجو أحد إال برمحة اهللا تعاىل فقيل  وال أنت يا رسول اهللا فقال  وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته: "وسلم
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﴾ ُيَوفِّْيِهْم أُُجْوَرُهْم َوَيِزْيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه﴿:  ذلك، فقال تعاىلأو ليس قد وعدهم اهللا : قيل هلم
لف وعده، ، واهللا تعاىل ال خيلف وعده، فإمنا يشفع إىل اهللا تعاىل عندكم من أن خي١٧٣:النساء

وهذا جهل منكم، وإمنا الشفاعة املعقولة فيمن استحقه عقاباً أن يوضع عنه عقابه، أو يف من مل 
  . يعده شيئاً أن يتفضل عليه به، فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً فال وجه هلذا

  
: ، واجلواب عن ذلك٢٨:ء﴾ األنبياَوالَ َيْشفَُعْونَ ِإالَ ِلَمْن اْرَتَضى﴿: فإن يسألوا عن قول اهللا تعاىل

 ألهل الكبائر، وروى عن ﴾ فهم يشفعون له، وقد روى أن شفاعة النيب ِإالَ ِلَمْن اْرَتَضى﴿
  ١. أن املذنبني خيرجون من النارالنيب 

                                                 
أن رسول : "أحاديث يف الشفاعة منها"  من النارباب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين" روي اإلمام مسلم يف صحيحه يف ١

مث يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة، يدخل من يشاء برمحته ويدخل أهل النار النار، مث يقول انظروا : اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  قال
هنر احلياة أو احليا من وجدمت يف قلبه مثقال حبة من خردل من إميان، فأخرجوه فيخرجون منها محماً قد امتحشوا فيلقون يف 

  ".فينبتون فيه كما تنبت احلبة إىل جانب السيل أمل تروها كيف خترج صفراء ملتوية
مث أما أهل النار الذين هم أهلها فإهنم ال ميوتون فيها وال حييون، ولكن ناس : أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم قال: "ومنها

إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء هبم ضبائر ضبائر فبثوا على أهنار  اهتم إماتة حىتأصابتهم النار بذنوهبم أو قال خبطاياهم فأم
اجلنة، مث قيل يا أهل اجلنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات احلبة تكون يف محيل السيل، فقال رجل من القوم كأن رسول اهللا  صلى 

  . اهللا عليه وسلم قد كان بالبادية
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  الفصل الثالث والعشرون
  الكالم يف احلوض

  
ابه رضي اهللا  من وجوه كثرية، وروى عن أصح وأنكرت املعتزلة احلوض، وقد روى عن النيب 

ثنا محاد بن مسلمة، عن علي بن زيد، عن : عنهم أمجعني بال خالف، وروى عن عفان، قال
احلسن، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه ذكر احلوض عبيد اهللا بن زياد فأنكره، فبلغ أنساً 

، ما أنكرمت ما ذكرمت من احلوض: فأتاه، فقال: ال جرم واهللا ألفعلن به، قال: رضي اهللا عنه، فقال
 .من احلوض

:  أكثر من كذا مرة وكذا مرة يقول يذكره،  قال مسعت النيب قال عبيداهللا هل مسعت النيب 
ما بني طرفيه يعىن احلوض ما بني إيلة ومكة أو ما بني صنعاء ومكة وأن آنيته أكثر من جنوم 

  .السماء، اللهم اسقنا منه شربة ال نظمأ بعدها أبداً
ثنا ابن زائدة، عن عبد امللك بن عمري بن جنوب بن : بد اهللا بن يونس قالوروى أمحد بن ع

 . يف أخبار كثرية١"أنا فَْرطُكم على احلوض: " يقولمسعت رسول اهللا : سفيان، قال
                                                 

﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ وقال عبد اهللا بن : باب يف احلوض وقول اهللا تعاىل: "يحه باب بعنوان عقد اإلمام البخاري يف صح ١
  :قال": زيد قال النيب  صلى اهللا عليه وسلم  اصربوا حىت تلقوين على احلوض

مث أنا فرطكم  "حدثين حيىي بن محاد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن شقيق، عن عبد اهللا، عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم،  
مسعت أبا وائل، عن عبد اهللا : وحدثين عمرو بن علي، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن املغرية، قال". على احلوض

أنا فرطكم على احلوض، ولريفعن رجال منكم مث ليختلجن دوين، : "رضي اهللا عنه، عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم،  قال
عن أيب وائل، عن : تابعه عاصم، عن أيب وائل، وقال حصني". إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: يا رب أصحايب، فيقال: فأقول

  .حذيفة، عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم
مث : "حدثنا مسدد، حدثنا حيىي، عن عبيد اهللا، حدثين نافع، عن بن عمر رضي اهللا عنهما، عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم،  قال

  ".رباء وأذرحأمامكم حوض كما بني ج
حدثين عمرو بن حممد، حدثنا هشيم، أخربنا أبو بشر وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس رضي اهللا عنها، 

فقال سعيد . إن أناسا يزعمون أنه هنر يف اجلنة: قلت لسعيد. أبو بشر: قال. مث الكوثر اخلري الكثري الذي أعطاه اهللا إياه: قال
  .نة من اخلري الذي أعطاه اهللا إياهالنهر الذي يف اجل

: صلى اهللا عليه وسلم  قال النيب: قال عبد اهللا بن عمرو: حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة قال
 مث حوضي مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فال يظمأ"

  ".أبدا
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ابن شهاب، حدثين أنس بن مالك رضي اهللا عنه، أن رسول : حدثين ابن وهب، عن يونس، قال: حدثنا سعيد بن عفري، قال
  ".مث إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من األباريق كعدد جنوم السماء: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
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  الفصل الرابع والعشرون
  الكالم يف عذاب القرب

  
ة، وروى عن أصحابه  من وجوه كثري     وأنكرت املعتزلة عذاب القرب، وقد روى عن النيب 

رضي اهللا عنهم أمجعني، وما روى عن أحد منهم أنه أنكره ونفاه وجحده، فوجب أن يكون 
  .إمجاعاً من أصحاب النيب 

ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة رضي : وروى أبو بكر بن أيب شيبة قال
 ١"ن عذاب القربتعوذوا باهللا م: "قال رسول اهللا : اهللا عنه، قال

 
وروى أمحد بن إسحق احلضرمي، قال ثنا وهيب، قال ثنا موسى بن عقبة، قال حدثتين أم خالد 

يتعوذ من عذاب : "بنت خالد بن سعيد بن القاضي رضي اهللا عنها، أهنا مسعت رسول اهللا 
  .  أعاذنا اهللا منه٢"القرب

                                                 
  . مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه رواه مسلم يف صحيحه، باب عرض ١
حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا عبد الوهاب، ثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس بن :  جاء يف مسند اإلمام أمحد ٢

يا نيب : ال من أصحاب هذه القبور؟ قالوادخل خنالً لبين النجار فسمع صوتاً ففزع، فق: مالك، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
: وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: قالوا. تعوذوا باهللا من عذاب القرب، وعذاب النار، وفتنة الدجال: قال. اهللا ناس ماتوا يف اجلاهلية

. كنت أعبد اهللا: ، قالإن هذه األمة تبتلي يف قبورها، فإن املؤمن إذا وضع يف قربه أتاه ملك فسأله ما كنت تعبد؟ فإن هداه اهللا
: قال. فما يسأل عن شيء بعدها: قال. هو عبد اهللا ورسوله: فيقول: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ قال: فيقال له: قال

هذا بيتك كان يف النار، ولكن اهللا عصمك ورمحك، فأبدلك به بيتا يف اجلنة، : فينطلق به إىل بيت كان له يف النار، فيقال
ما كنت تقول يف : وإن الكافر إذا وضع يف قربه أتاه ملك، فيقول له. اسكن: ىت أذهب فأبشر أهلي، فيقال لهدعوين ح: فيقول

  .فيضربه مبطراق من حديد بني اليسرى فيصيح صيحة يسمعه الثقلني! كنت أقول ما يقول الناس: هذا الرجل؟ فيقول
ود اجلريري، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، عن زيد بن حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا يزيد بن هارون، أنا أبو مسع

مث كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حيطان املدينة فيه أقرب وهو على بغلته فحادت به وكادت أن تلقيه، : ثابت، قال
 أن ال تدافنوا لدعوت اهللا لوال: فقال. يا رسول اهللا قوم هلكوا يف اجلاهلية: فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب؟ فقال رجل
: مث قال. قلنا نعوذ باهللا من عذاب جهنم. تعوذوا باهللا من عذاب جهنم:   عز وجل أن يسمعكم عذاب القرب، مث قال لنا

وذ نع: فقلنا. تعوذ باهللا من عذاب القرب : قال مث. نعوذ باهللا من فتنة املسيح الدجال: فقلنا. تعوذوا باهللا من فتنة املسيح الدجال
  . نعوذ باهللا من فتنة احمليا واملمات: قلنا. تعوذوا باهللا من فتنة احمليا واملمات: مث قال. باهللا من عذاب القرب
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لوال أن ال تدافنوا لسألت اهللا عز : " أنه قالوروى أنس بن مالك رضي اهللا عنه، عن النيب 
  .١"وجل أن يسمعكم من عذاب القرب ما أمسعين

  
النَّاُْر ُيْعَرُضْونَ َعلَْيَهاْ غُُدًوا َوَعِشيا َوَيْوَم ﴿: ومما يبني عذاب الكافرين يف القبور قول اهللا تعاىل
، فجعل عذاهبم يوم تقوم الساعة بعد ٤٦:افر﴾ غَتقُْوُم السَّاَْعةُ أَْدِخلُْوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَعذاِْب

، مرة ١٠١:﴾ التوبةَسُنَعذُِّبُهْم َمرََّتْيِن﴿: وقال تعاىل. عرضهم على النار يف الدنيا غدواً وعشياً
  .بالسيف ومرة يف قبورهم، مث يردون إىل عذاب غليظ يف اآلخرة

َوالَ ﴿:  تعاىل، قال اهللا تعاىلوأخرب اهللا تعاىل أن الشهداء يف الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل اهللا
َتْحَسَبنَّ الَِّذْيَن قُِتلُْوا ِفْي َسِبْيِل اِهللا أَْمَواتاً َبلْ أَْحَياٌْء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزقُْونَ فَِرِحْيَن ِبَماْ آَتاُْهْم اُهللا ِمْن 

﴾ آل ِهْم أَالَّ َخْوُف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنْونَفَْضِلِه َوِيْسَتْبِشُرْونَ ِبالَِّذْيَن لَْم َيلَْحقُْوا ِبِهْم ِمْن َخلِْف
، وهذا ال يكون إال يف الدنيا ألن الذين مل يلحقوا هبم أحياٌء مل ميوتوا وال ١٧٠- ١٦٩:عمران
 .قتلوا

 
                                                 

حدثنا حيىي بن أيوب وأبو بكر بن أيب شيبة مجيعا، عن بن علية، قال بن أيوب حدثنا بن علية، :  رواه مسلم يف صحيحه قال ١
ومل أشهده من النيب  :  نضرة، عن أيب سعيد اخلدري، عن زيد بن ثابت، قال أبو سعيدقال وأخربنا سعيد اجلريري، عن أيب

مث بينما النيب  صلى اهللا عليه وسلم لبين النجار على بغلة له وحنن معه، : صلى اهللا عليه وسلم  ولكن حدثنيه زيد بن ثابت، قال
من يعرف أصحاب هذه : فقال. كذا كان يقول اجلريريإذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة، قال 

إن هذه األمة تبتلى يف قبورها، فلوال أن ال : فقال. ماتوا يف اإلشراك: فمىت مات هؤالء؟ قال: أنا، قال: األقرب؟ فقال رجل
: قالوا.  من عذاب النارتعوذوا باهللا: تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه، مث أقبل علينا بوجهه فقال

تعوذوا باهللا من الفنت ما : قال. نعوذ باهللا من عذاب القرب: قالوا. تعوذوا باهللا من عذاب القرب: فقال. نعوذ باهللا من عذاب النار
وذ باهللا من نع: قالوا. تعوذوا باهللا من فتنة الدجال: قال. نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن :قالوا. ظهر منها وما بطن

  .فتنة الدجال
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  الفصل اخلامس والعشرون
  ١الكالم يف إمامة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

                                                 
اختلف الناس بعد نبيهم صلى اهللا عليه وسلم يف أشياء كثرية ضلل فيها بعضهم مبضاً :  قال يف مقاالت اإلسالميني:اإلمامة  ١

وبرىء بعضهم من بعض فصاروا فرقاً متباينني، واحزابا متشتتني، اال أن اإلسالم جيمعهم ويشتمل عليهم، وأول ما حدث من                   
ف بني املسلمني بعد نبيهم صلى اهللا عليه وسلم اختالفهم يف اإلمامة، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملـا                      االختال

قبضه اهللا عز وجل، ونقله إىل جنته ودار كرامته، اجتمعت األنصار يف سقيفة بين ساعدة مبدينة الرسول، وأرادوا عقد اإلمامة                    
مر رضوان اهللا عليهم، فقصدا حنو جمتمع األنصار يف رجال من املهاجرين، فأعلمهم أبو لسعد بن عبادة، وبلغ ذلك أبا بكر وع     

بكر أن اإلمامة ال تكون إال يف قريش، واحتج عليهم بقول النيب اإلمامة يف قريش، فاذعنوا لذلك منقادين، ورجعوا إىل احلق                     
أنـا جذيلـها احملكـك،      : باب ابن املنذر سيفه، وقال    طائعني، بعد أن قالت األنصار منا أمري ومنكم أمري، وبعد أن جرد احل            

وعديقها املرجب، من يبارزين بعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة، حىت قال عمر بن اخلطاب يف شأنه مـا                        
ل أهل الردة علـى     قال، مث بايعوا أبا بكر رضوان اهللا عليه، وأجتمعوا على إمامته، واتفقوا على خالفته، وانقادوا لطاعته، فقات                

ارتدادهم، كما قاتلهم رسول اهللا على كفرهم، فاظهره اهللا عز وجل عليهم أمجعني، ونصره على مجلة املرتدين، وعاد النـاس   
إىل اإلسالم أمجعني، وأوضح اهللا به احلق املبني، وكان االختالف بعد الرسول يف اإلمامة، ومل حيدث خالف غريه يف حياة أيب                     

 عليه، وأيام عمر إىل أن وىل عثمان بن عفان رضوان اهللا عليه، وأنكر قوم عليه يف آخر أيامه أفعاال كانوا فيما                     بكر رضوان اهللا  
نقموا عليه من ذلك خمطئني، وعن سنن احملجة خارجني، فصار ما أنكروه عليه اختالفا إىل اليوم، مث قتل رضوان اهللا عليـه،                      

كان رضوان اهللا عليه مصيباً يف أفعاله، قتلـه قـاتلوه ظلمـاً             : واالستقامة فإهنم قالوا  وكانوا يف قتله خمتلفني، فأما أهل السنة        
  .وعدواناً

خبالف ذلك، وهذا اختالف بني الناس إىل اليوم، مث بويع علي بن أيب طالب رضوان اهللا عليه، فاختلف النـاس                    : وقال قائلون 
  . قائل بإمامته معتقد خلالفته، وهذا اختالف بني الناس إىل اليوميف أمره، فمن بني منكر إلمامته، ومن بني قاعد عنه، ومن بني

مث حدث االختالف يف أيام علي يف أمر طلحة والزبري رضوان اهللا عليهما وحرهبما إياه، ويف قتال معاوية إياه وصـار علـي                       
ثوا على الركب، فـوهم   ومعاية إىل صفِّني وقاتله علي حىت انكسرت سيوف الفريقني، ونصت رماحهم، وذهبت قواهم، وج             
اخلروج منه إال خرجت؟  بعضهم على بعض، فقال معاوية لعمر بن العاص يا عمرو أمل تزعم أنك مل تقع يف أمر فظيع فأردت

  .قال بلى
  . فلى عليك أن ال خترج مصر من يدي ما بقيت: فما املخرج مما نزل؟ قال له عمرو بن العاص:  قال
يا أهـل العـراق،     : فأُمر باملصاحف فترفع، مث يقول أهل الشام ألهل العراق        : قال. يثاقهلك ذلك ولك به عهد اهللا وم      : قال

كتاب اهللا بيننا وبينكم، البقية البقية، فإنه أن  أجابك إىل ما تريده خالفه أصحابه، وإن خالفك خالفه أصحابه، وكان عمرو                     
ب رقيق، فأمر معاوية أصحابه برفع املصاحف، ومبا أشار         بن العاص يف رأيه الذي أشار به كأنه ينظر اىل الغيب من وراء حجا             

به عليه عمرو بن العاص، ففعلوا ذلك فاضطرب أهل العراق على علي رضوان اهللا عليه، وأبو عليه إال التحكيم، وأن يبعـث                      
فلما أجاب علي إىل    علي حكماً ويبعث معاوية حكماً، فأجاهبم علي إىل ذلك بعد امتناع أهل العراق عليه أن ال جييبهم إليه،                   

ذلك وبعث معاوية وأهل الشام عمرو بن العاص حكماً، وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكماً، وأخذ بعضـهم علـى                     
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ُهللا الَِّذْيَن آَمُنْوا ِمْنكُْم َوَعِملُْوا الصَّاِْلَحاِْت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفْي اَألْرِض َوَعَد ا﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل

كََما اْسَتْخلََف الَِّذْيَن ِمْن قَْبِلِهْم َوِلُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِدْيَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َوِلُيَبِدلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد 
الَِّذْيَن ِإنْ َمكَّنَّاُْهْم ِفي ﴿: وقال تعاىل. ٥٥:﴾ النورُبُدْوَنِنْي الَ ُيْشِركُْونَ ِبْي َشْيئاًَخْوِفِهْم أَْمناً َيْع

  .٤١:﴾ احلجاَألْرِض أَقَاُْمْوا الصَّالَةَ َوآُتْو الزَّكَاْةَ َوأََمُرْوا ِبالَْمْعُرْوِف َوَنُهْو َعِن املُْنكَِر
  

ار والسابقني إىل اإلسالم، وعلى أهل بيعة الرضوان، ونطق وأثىن اهللا تعاىل على املهاجرين واألنص
مبدح املهاجرين واألنصار، رضي اهللا عنهم أمجعي،ن يف مواضع كثرية، وأثىن على أهل بيعة  القرآن

 ،١٨:﴾ الفتحلَقَْد َرِضَي اُهللا َعِن املُْؤِمِنْيَن ِإذْ ُيَباَْيُعْوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة﴿: الرضوان، فقال تعاىل
وقد أمجع هؤالء الذين أثىن اهللا عليهم ومدحهم على إمامة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، ومسوه 

، وبايعوه، وانقادوا له، وأقروا له بالفضل، وكان أفضل اجلماعة يف مجيع خليفة رسول اهللا 
  .اخلصال اليت يستحق هبا اإلمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة األمة وغري ذلك

  
وقد دل اهللا تعاىل على إمامة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه يف سورة براءة، فقال تعاىل للقاعدين 

فَقُلْ لَْن َتْخُرُجْوا َمِعَي أََبداً َولَْن ُتقَاِْتلُْوا َمِعَي ﴿ : واملتخلفني عن اخلروج معهعن نصرة نبيه 
  . ٨٣: ﴾ التوبةَعُدوا

لُ املَُخلَّفُْونَ ِإذَا اْنطضلَقُْتْم ِإلَى َمَغاِْنَم ِلَتأُْخذُْوَهاْ ذَُرْوَناْ َسَيقُْو﴿: وقال تعاىل يف سورة أخرى
﴾، مث قال لَْن َتْخُرُجْوا َمِعَي أََبداً﴿:  يعىن قوله١٥:﴾ الفتحَنتَِّبْعكُْم ُيِرْيُدْونَ أَنْ ُيَبدِّلُْوا كَالََم اِهللا

                                                                                                                                                         
﴿فقاتلوا اليت تبغى حىت تفىء إىل أمر اهللا﴾ ومل يقل : قال اهللا تعاىل: بعض العهود واملواثيق، اختلف أصحاب علي عليه، وقالوا

  .فإن عدت إىل قتاهلم وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجبتهم إىل التحكيم، وإال نابذناك وقاتلناكحاكموهم وهم البغاة، 
قد أبيت عليكم يف أول األمر فأبيتم اإل إجابتهم إىل ما سألوا فأجبنـاهم وأعطينـاهم العهـود                  : فقال علي رضوان اهللا عليه    

لتحكيم وخرجوا عليه فسموا خوارج الهنم خرجوا على علي بن          واملواثيق، وليس يسوغ لنا الغدر، فأبوا إال خلعه وإكفاره با         
  .أيب طالب رضوان اهللا عليه وصار اختالفا إىل اليوم، وسنذكر أقاويل اخلوارج بعد هذا املوضوع من كتابنا
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 ١٣٩

﴾ قُْولُْونَ َبلْ َتْحُسُدْوَنَناْ َبلْ كَاُْنْوا الَ َيفْقَُهْونَ ِإالَ قَِلْيالًكَذَِلكُْم قَاْلَ اُهللا ِمْن قَْبلُ فََسَي﴿: تعاىل
  . ١٥:الفتح

قُلْ ِللُْمَخلَِّفْيَن ِمَن اَألْعَراِْب َسُتْدَعْونَ ِإلَى قَْوٍم أُوِلى َبأٍْس َشِدْيٍد ُتقَاِْتلُْوَنُهْم أَْو ﴿: وقال تعاىل
يعىن تعرضوا عن إجابة  ،١٥:﴾ الفتحِتكُْم اُهللا أَْجراً َحَسناً َوِإنْ َتَتَولَّْواُيْسِلُمْونَ فَِإنْ ُتِطْيُعْوا ُيْؤ
 .١٦:﴾ الفتحكََماْ َتَولَّْيُتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعِذْبكُْم َعذَاْباً أَِلْيماًالداعي لكم إىل قتاهلم ﴿

 
ْوا َمِعَي أََبداً َولَْن ُتقَاِْتلُْوا فَقُلْ لَْن َتْخُرُج له ﴿، الذي قال اهللا والداعي هلم إىل ذلك غري النيب 

  . ٨٣:﴾ التوبةَمِعَي َعُدوا
، فمنعهم اخلروج مع نبيه ١٥:﴾ الفتحُيِرْيُدْونَ أَنْ ُيَبدِّلُْوا كَالََم اِهللا﴿: وقال تعاىل يف سورة الفتح

 ،وجعل خروجهم معه تبديالً لكالمه، فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إىل القتال ،
، وقد قال الناس هم أهل فارس، وقالوا أهل اليمامة، فإن كانوا أهل ي يدعوهم بعد نبيه داع

، أبوبكر الصديق رضي اهللا عنه، وإن كانوا الروم، فقد قاتلهم اليمامة، فقد قاتلهم بعد نبيه 
 الصديق أيضاً، وإن كانوا أهل فارس، فقد قوتلوا يف أيام أيب بكر رضي اهللا عنه، وقاتلهم عمر

  .رضي اهللا عنه من بعده، وفرغ منهم
وإذا وجبت إمامة عمر رضي اهللا عنه، وجبت إمامة أيب بكر رضي اهللا عنه، كما وجبت إمامة 
عمر رضي اهللا عنه، ألنه العاقد له اإلمامة، فقد دل القرآن على إمامة الصديق رضي اهللا عنه، 

، وجب أنه  عنه بعد رسول اهللا والفاروق رضي اهللا عنه، وإذا وجبت إمامة أيب بكر رضي اهللا
  .  أفضل املسلمني

  
 ومما يدل على إمامة الصديق رضي اهللا عنه، أن املسلمني مجيعاً بايعوه وانقادوا إلمامته، وقالوا له 

 .يا خليفة رسول اهللا 
افضة ورأينا علياً والعباس رضي اهللا عنهما بايعاه رضي اهللا عنه، وأقرا له باإلمامة، وإذا كانت الر

يقولون إن علياً رضي اهللا عنه هو املنصوص على إمامته، والراوندية تقول العباس هو املنصوص 
 نص على إمامة  من قال منهم، إن النيب : على إمامته، ومل يكن للناس يف اإلمامة إال ثالثة أقوال

  . أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وهو اإلمام بعد رسول اهللا 
  .على إمامة علي رضي اهللا عنهوقول من قال نص 



ن أصول الديانةعاإلبانة   ___________________________________________________ 

 ١٤٠

  .وقول من قال اإلمام بعده العباس
وقول من قال هو أبوبكر الصديق رضي اهللا عنه، هو بإمجاع املسلمني والشهادة له بذلك، مث رأينا 
علياً رضي اهللا عنه والعباس رضي اهللا عنه قد بايعاه،  وأمجعا على إمامته، وجب أن يكون إماماً 

  .ع املسلمني بإمجابعد النيب 
كان باطن علٍي والعباس خالف ظاهرمها، ولو جاز هذا ملدعيه مل يصح : وال جيوز لقائل أن يقول

إمجاٌع، وجاز لقائٍل أن يقول ذلك يف كل إمجاع املسلمي،ن وهذا يسقط حجة اإلمجاع، ألن اهللا 
كذلك، فقد حصل تعاىل مل يتعبدنا يف اإلمجاع بباطن الناس، وإمنا تعبدنا بظاهرهم، وإذا كان 

  .اإلمجاع واإلتفاق على إمامة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
  

وإذا ثبتت إمامة الصديق رضي اهللا عنه ثبتت إمامة الفاروق رضي اهللا عنه، ألن الصديق رضي اهللا 
  .عنه نص عليه، وعقد له اإلمامة، واختاره هلا، وكان أفضلهم بعد أيب بكر رضي اهللا عنه

  
مان رضي اهللا عنه بعد عمر رضي اهللا عنه، بعقد من عقد له اإلمامة من أصحاب وثبتت إمامة عث

الشورى، الذين نص عليهم عمر رضي اهللا عنه، فاختاروه ورضوا بإمامته، وأمجعوا على فضله 
  .وعدله

وتثبت إمامة علي رضي اهللا عنه بعد عثمان رضي اهللا عنه، بعقد من عقدها له من الصحابة رضي 
ن أهل احلل والعقد، وألنه مل يدع أحٌد من أهل الشورى غريه يف وقته، وقد أمجع على اهللا عنهم م

فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى األمر لنفسه يف وقت اخللفاء قبله كان حقاً، لِعلمه أن ذلك 
ليس بوقت قيامه، وأنه قلما كان لنفسه يف وقت اخللفاء قبله، مث صار األمر أظهر وأعلن، ومل 

 حىت مضى على السداد والرشاد، كما مضى من قبله من اخللفاء وأئمة العدل على السداد يقصر
والرشاد، متبعني لكتاب رهبم وسنة نبيهم،  هؤالء هم األئمة األربعة اجملمع على عدهلم وفضلهم 

  .رضي اهللا عنهم أمجعني
ال ثىن سفينة، قال وقد روى شريح بن النعمان، قال ثنا حشرج بن نباته، عن سعيد بن مجهان، ق

مث قال يل سفينة أمسك خالفة " اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ذلك: "قال رسول اهللا 
. أيب بكر وخالفة عمر وخالفة عثمان مث أمسك خالفة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني

           . وقد قلنا يف األبرار قوالً وجيزاً واحلمد هللا أوالً وآخراً


