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  املقّدمة
  

  بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
 قبل تسبيح كل مسبح سبوح، يا لك من انتسبحانك سبحانك ريب و)١(
 تسبح لك الروحن حياط بوصفه وحيصى ثناؤه بالقلب وا وأعلى من اجل شأن

 نفحاتن مصافات بتسبيحك ينوح، يا  الّسموات السبع واالرض ومن فيهن والطري
، شكرك يلوح عات قبس القدس من نورملنفس األنس من طيب ذكرك يفوح، و

مفتوح، يا من سنا برق سواطع   سلطنتك لسرائر الضمائرساحةسرادق مساء 
 )٤٤:  اإلسراء *َوِانْ ِمْن َشْيءٍٍ ِاالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه(فتوح،  رارسسبحات سبوحيتك لأل

ليك إ االمر وبك بدأ وأ جاللك تقصري، يا من منك بداىلولكن كل تسبيح بالنسبة 
 بلسان القلب وقلب اللسان يف اًكثرياً  ألمرك ذكرامتثاالكرك املرجع وإليك املصري، فأذ

  . األعلى نفسك ويف املإل يفّرينذكا وعدك و واجنز يفّبعهدكالنفس ويف املإل، فأوف يل 
، اًدرص، واشرح يل اًكفرك واترك من يهجرك فزدىن شكرأشكرك وال أو
  . أمراًيل ويسر

االتك، سك ورّوتته لنب من اصطنعته لنفسك وقرباتك، واصطفيعلى لّوص
ياتك  آرمحتك وأظهرته بأظهر ثارآ شر واستخلفته لنشفاعتك،وارتضيته لفتح باب 

فحمدك مبا انت . حممداً مبا اودعت فيه حمامدك فسميته محدتهبيناتك و وأيدته باهبر
  . وأمحداموداًحم كاناهل له وسبق الكل بأن 

صل من كل من اهتدى واو.  عليهسليماتك صله بصالت صلواتك وتاللّهمَّ
 منعكسا منه صلواتنا اليه مث صدقه يف وعده وتفضل به علينا بتضعيف صلوات هبداه

  .له ورثة كماالته وعلى اصحابه محلة كلماتهآإلينا وسلّم على 

                                                  
  ) عن االلتفات إىل الغريباخلري وخلصنا متم بوبه نستعني ر( بعض النسخ  ويف)١(

 .رش قبل النامنهلوامش وتراجم الفصول ا أضيف الفهرس و:نبيهت     
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ب، لوجو وانقي بني اإلمكاحلقي والتضاد ايصلاألابل ق فلما كان الت:وبعد
نقص وسلوب، كانت الكماالت  كلوحاز الوجوب كل كمال وبقي يف االمكان 

 والصفات استيالء على االمساءاليت يف املمكنات ظهورات الذات األحدية مبالبس 
 قدرته على كل سلط وتبالتأثريكما استوىل عليه ر الظهو وعوامل االمكان بالربوز

 على من يعاديه وء والسيفكانت الكماالت االهلية حزب اهللا الغالب، واخلزر مقدو
 فالعلماء اإلظهارراد احلق من إعطاء كماالته على عباده ليس إال فم. ويغالب

 اهللا عليه انعمث مبا ّدومن ح. نصارأالظاهرون املظهرون علوم اهللا على اعداء الّدين 
فالعلم . القاصرينره من كومن كتمه واخفاه فهو يف اداء ش. فهو من انصار الّدين

. لئالدال ل فضل صاحبه ادشرف الفضائل وعلىأيف طوري الوجوب واالمكان 
تت ما صاحبه حسناته بعد ما مات وىعل خلف صاحل يتأبد وتتواتر ومع ذلك هو

  .اتهئ وسيرهاوزامعه 
. يد الّدينؤ علماً نافعا حيق احلق وييبقأن ألقد كنت منذ زمان اعزم على و

  عوائده، والّي دالالته يف ظلمات الّضالل اىل عني اليقني ليعود علبأجنمويهتدي 
 ويكون سيفا مسلوال على اعناق اجلاحدين، وسهما مرميا حنو. فوائدهينقطع عّني 

  .دي، وذخرا لعوي وأجراً يف حلدي يل ذكرا بعديكونو. صدور املستكربين
ت عليه ما عزم عارف، ويصرفينو هجوم الصذاك ي يف عزم كان يوهنينلكن

 يايد ان الرجال وتقاصر اعناق مهم اعي وتدايناملعارف يف الزمان من كساد يرى ما
م على الباطل فه عن احلق االجل وعكوعراضهمإباألئمة عن بلوغ درجات االجالل 

وغلبت .  بايثارهم احلال على املاليةلالفحالعاجل حبيث انسلبت عن القلوب محية 
 حّتى كانوا يقدرون مقادير األشخاص املال،عليهم الشهوة االنثوية يف ميلهم اىل 

 واالنفس من املفاخر واملناقب، االموال على يويعدون التعد. اصبباملالبس واملن
وكيف .  إنّ هذا الزمان صعبيلعمركال .  ومالعبيوجيعلون جمالس العلم ماله

 واهللا ما رعاعوس ؤوالر. والوالة قطاع والرعاة سباع. هنب واالموال واالعراض
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 ويستطاب على .متن على اللحم الكالبؤ ي:نقل بسماع ال وصرعشوهد مثله يف 
 يى اهللا عزم حّتى قّو)٥:  ص* ٰهذَا لََشْيٌء ُعَجاٌبِانَّ (. وت الغراب صزارهل انغمة

 ونبهين عن نومة الغفلة ، بلسان احلالي إليه، إذ ناداين سري صدررحعليه، وش
 الظلمانية وة ووضع عنك وزر القس، لك ربك صدرك بأنوار معرفتهيشرحأمل : فقال
 عن سنن مل جيدك ضاالًّأ. واكآ ربك يتيما عن العلم والفهم فدكجيأمل . رمحته ثارآب

ا سائل الصدق فال تنهره ّمعراض، وا احلق فال تقهره باإليتيماحلق فهداك فأما 
ا ّم، وااً فحدث شكرا، واما عطيته فأظهرها فعالً وذكرربكغماض، واما بنعمة باإل

ِانَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َمآ (اىل  بعدك، وذكر يف قوله تعورثهالعلم فال تكتمه عهدك و
ِئَك َيلَْعُنُهُم اُهللا اَنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِفي الِْكَتاِب اُولَ

وُب َعلَْيِهْم َواََنا ِئَك اَُت ِاالَّ الَِّذيَن َتاُبوا َواَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَاُولَ*َوَيلَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ 
 .)١٦٠- ١٥٩: البقرة * التَّوَّاُب الرَِّحيُم
  واحكمتيعزم وكنت واعيه وتنبهت وأجبت داعيه فصممت فتذكرت

 اىل  اوال من قليبسانعك ما ، وال أغّريين اكتب ما اجرى اهللا على قلما على يجزم
 د الفكرعّوتأومل ) نةس(، مع اين ما نظرت يف العلوم العقلية قريباً من ثالثني يرقم
  . بعد حنيحيناً النظرو

علت فج. ق الفكرئ عن دقاويغنيين ر النظئ اهللا يف مبادأن يلهمين لكن ارجو
إنّ الواجب على : صرحياًنظرت نظرا صحيحاً وحتققت حتقيقا  فرشرعت اتفكّ واتدبّر

  حلظة والتغفلن ال يأالعاقل أول كل واجب واملهم له قبل كل مقاصد ومطالب 
تهد اشد جي بلده بالعقل السديد يتعطل حملة بعد ما انعم اهللا عليه باملزيد وسّد
 خري خيتربفاق نظره و يف االنفس واآلاالجتهاد ويعتصم حببل الصدق والسداد وجيايل

 هذا يف  االمرأ أّنه من اين ويف اين واىل اين، هل ابتديف ي وخربه ويتفكرش كل
 يلعني ويتخلص من ظلمات اجلهل والّضالل ويهتداملشهد او انتقل من الغيب اىل ا

نّ له اهلا واحداً أ نور االنس والوصال ويعلم بالفكر الصريح والنظر الّصحيح اىل
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 مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد، اوجده واوجد مجيع العامل، صمدااحداً 
اء ي باالشيطحم ذاته، وتعاىل بسمو امسائه وترته بصفاء صفاته، وعلمه منووجوده 

  متصف بسائرللموجودات، صصخمرادته إ وحكمته داع وللممكناتوقدرته شامل 
  .اللزوا  النقص وشوائبمساتصفات العّز والكمال، مترته عن 

  عقال مع قطع النظر عما اوجب اهللا وجوبهعاقلواجب على كل  هذا القدرو
عليه باستعداد سائر  اهللافإنّ اهللا ما اعطى جوهر العقل للعاقل مع ما انعم . نقال

 الفساد من ألن يشكره بالعلم واالنقياد وخيتار الّصالح الفواضل والفضائل، إالّ
واي صالح اصلح من علم . ويفر اىل النفع من الضر رشويرغب اىل اخلري من ال

 فساد اشد من االقتناع ببهيمية يوأ.  ورازقهه وخالقه واالنقياد اىل منعمموجده
 الدائم جهله، واخلسران يف الّدنيا واآلخرة حبرمانه عن النعيم  واالخنداع بعنيطبعه

واي شكر امت من مالحظة عظمة املنعم . ونيله واحنطاطه عن رتبة الكمال وفضله
الئه ونعمائه خصوصاً العدائه فضالً آوجالله ومطالعة حمامد املوىل ومجاله ومراقبة 

وته وسلطانه ابتذاال والعقل اخلشوع لسط وضوع لدى عظمته اجالال اوليائه واخلعن
  . يف هذه االدراكات وادراك وجوهبامستبد

  وخليله ابراهيم عليهنبّيه من القدمي اهللا تعاىل يف كالمه ى ترى إىل ما حكاال
  فإّنه عليه الّسالم حني)٧٥: االنعام * َوكَٰذِلَك ُنِرى ِاْبَرِهيَم( الصلوات والتسليم أفضل

مه و عن الّشرك الّذي رأى من قأ وتربالعقلظر وصرف بلغ وعقل وجد ربه مبجرد الن
 على وجه النصح والدعوة إىل احلق، الّشركضهم على حمر رئيس قومه و)١(فقال ألبيه
م النظر هلا العقل وامهضى عن مقتوخروجهمعلى عكوفهم يف الباطل احملض  والتعيري

 ن اي بّي)٧٤:  االنعام *ْوَمَك ِفي َضالٍَلاََتتَِّخذُ اَْصَناًما آِلَهةً ِانِّي اََريَك َوقَ(الّصحيح 
مث أّنه عليه الّسالم بعد .  وارسالي من وحارشاد ونبيهكونه ضالال غري حمتاج اىل ت

                                                  
 يف  وقفت على اثريوقال الّسيوط.  االب على العميطلقونا البراهيم والعرب على الّصحيح عم زرآ وكان )١(
 .فلرياجعها والتفصيل يف كتب التفاسري )٢٥٦:  ص٣: التفسري املظهري ج(. عمهصرح فيه بأّنه  نذراملابن  سريتف
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 وجوده من ذاته ووجود العامل امجع واجباًواحداً نّ له اهلا أما علم بالنظر واالجتهاد 
 العلية فأجاب حلضرة اودشه السنية ودعته اىل الفطرةمن عطياته غلبته اهلمة العلية و

 )٧٦:  االنعام* فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه ِالَّْيلُ(.  بالكليةاليهاتلك الدعوة مع صدق النية وتوجته 
 عن  واشتغل عن اخللق اىل احلق بالكلية واستخلص سّرهاحلسيةوانقطعت عنه االنوار 

 )٧٦:  االنعام* ْوكًَبا كَآَر( ارلقهاحد اوتوجه بكليته وشراشره اىل اهللا ال واالغيار
 من االوصاف االهلية بعض  فيه ظاهراالكثافاتفيا عن الكدورات و صامنريا مستنريا

 واستعداده وكمال تطلبه واسترشاده قابليتهالصفات فتجلى سبحانه له فيه لصفاء 
واشرق يف قلبه نور .  صورة ناريف الشجر االخضركما جتلى ملوسى عليه الّسالم من 

 )٧٦:  االنعام *ٰهذَا َربِّي( جلوة اجلمال وسطوة بغلبة سلطان احلال )قال(ـاألنوار ف
 سورة املشاهدة عاد اىل عامل عقله واحتاط يف انكسرتما انقضى ظهور احلال ولف

 تربأ مما قاله )٧٦:  االنعام* فَلَمَّآ اَفَلَ( صحوه حالالكوكب ثانياً يف  يف قوله ونظر
 فَلَمَّا *قَالَ الَ اُِحبُّ اْآلِفِلَني (ـصالحيته للربوبية ف وحكم بعدم اهليجان ويف السكر

 احكامفيه  فيه آثار احلسن احملقق وهبر  وقد ظهر)٧٧-٧٦:  االنعام * الْقََمَر َباِزغًاآَر
 الكوكب االول وحترك ما سكن من شوقه يف هبر والنور املطلق اكثر مما ظهر

 عن التفصيل يف جلمال وغين سيل العشق من فوقه وشاهد مطلق اعليهوانصب 
 فلما صحا بعد حموه وتذكر ما قال يف صحوه )٧٧:  االنعام *قَالَ ٰهذَا َربِّي(االمجال 
 وعرف بعجزه عن درك احلقيقة إن )فَلَمَّآ اَفَلَ( نظرة يف القمر نظر واعترب ورصواستب

 اهللا حولعزميته اىل نيته و ثرأمتربئا من ت )قَالَ( ربه هبدايته ومل يعنه بعنايته يتداركمل 
 الذين احتجبوا )٧٧: االنعام  *لَِئْن لَْم َيْهِدِني َربِّي الَكُوَننَّ ِمَن الْقَْوِم الضَّالَِّني(ه ّوتوق

 يف مقيد حلظةعن الظاهر إن جتلى هلم احلق املطلق  املظاهر وعن الّسرائر بالظواهر
 اعترف ملا عليه الّسالم ّنهإمث .  عن البصائر ويستتر عن الضمائريفعما قليل خيتف

 استهداء هبدايتهبعجزه اعترافا صادقا وتوجه إىل مواله وموليه توجها كلياً واستهدى 
 مظاهره النورية امتقلبيا وروحياً جتلى عليه احلق جتليا نوريا صوريا بصورة كربيائه يف 
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 آلَمَّا َرفَ( وقهره يسلطان عقله حتت استيالء التجل واعظم انواره الصورية حّتى انقهر
 االزهر املطلقمن كمال الوله ومتام الدله مستشعرا قلبه النور  )الشَّْمَس َباِزغَةً قَالَ

: االنعام*  فَلَمَّآ اَفَلَْت( )٧٨:  االنعام *ٰهذَا َربِّي ٰهذَآ اَكَْبُر(واحلق احملض االنور 
ى استعداده  خالق القوى والقدر، وترقإىل بالكلية عن عامل الصور، وتوجه أ ترب)٧٨

 ووسع دعاءه االطالق والتجليات الكلية، اجلزئية، باملظاهر الصورية يعن تقييد التجل
 من الصور احلسية االثرية )٧٨: االنعام  *قَالَ َيا قَْوِم ِانِّي َبِريٌء ِممَّا ُتْشِركُونَ(و

 هرال باملظاغمشت و مثلكم يف الظواهراً عاكفأكن ن ملإواالشكال املضيئة النورية و
 )٧٩:  االنعام *ِانِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي فَطَََر السَّٰمَواِت َواْالَْرَض(الظاهر عن 

 معه شيء من السماء واالرض وما فيهما مث اوجدها بعد ما مل يكنالّذي كان ومل 
 بصورة منها والتعني بعني منها فهو الواحد احلق واالله التقيدمتعال عن  تكن فهو

 مائال من )حنيفا( )١١: الشورى*  ْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُريلَ(املطلق 
َوَمآ اََنا ِمَن ( له عن كل العوائق والعالئق  خملصاً قليبمسلمااخللق إىل اخلالق 

  . الذين يشركون الصور لواهبها واخللق خلالقها)٧٩: االنعام  *الُْمْشِرِكَني
 إىل الكوكب من حيث أّنه ظهر فيه الرب إشارة )ا َربِّيٰهذَ( يف )ٰهذَا( فيكون

للمطلق دون  و للمظهرال للظاهر فيكون إثباته عليه الّسالم الربوبية يف احلقيقة جتلىو
 الّنار ملوسى صلوات اهللا عليه صورةاملقيد كإثبات اهللا تعاىل االلوهية للنور الظاهر يف 

 واما نفي )١٤:  طه *ُهللا آل ِالََه ِاالَّ اََنا فَاْعُبْدِنيِانَِّني اََنا ا(من حيث خلقه فيه كلمة 
 املتعينة من حيث تعينها وتقيدها بعد املقيدةالربوبية بعلة االفول فامنا هو عن الصورة 

 احلق حبجاب التعني امللحق واستتار احلسنفيها من اجلمال املطلق  اختفاء ما ظهر
  .عن القلب د وزوالهالشهوفكأنه كىن بافول الكوكب عن انقضاء 

استدالل  ونظر  الّسالم هوعليه عن ابراهيم يذا الكالم املنقول يف هذه اآلفه
دعوة لقومه  ايضاً فهوكان بطريق وضع قول االبطال إذا  واالنزال واما يالوح قبل
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  .)١(اىل النظر وتعليم هلم االستدالل
 واشارة ميانر اإل يف أمالعقل كال التقديرين دليل على استقالل على فاحلكاية

ان يف فقمتوا  والنظر واالثرمتطابقانا العقل والنقل  وجوباً عقليا فإذًوجوبه اىل
 بالنقل فقط وطريق واجب وااليقان وإن كان االعتقاد ببعض العقائد مياناإل وجوب

  . املوقن اليقنيللمؤمنمعرفتها منحصرة به فالعقائد الّدينية اصل الّدين وهبا حيصل 
 ائر االحكام منس يستنبطية الرسل والكتب قصل هبا االعتقاد حببعد ما حو

 بأن يكون من الفقه الّذي أوىل والّنهي واحلالل واحلرام فاالعتقاديات احق وألمرا
 ايضاً من الفقه العملياتشأنه األخبار وإن كان كون   بفضله اآلثار وشهد بعلودور

 ووصفوها بأّنها )الكرباالفقه (ـب  ولذلك مسوهااًول بالثاين متمممسلما وكون اال
 وهبا فضله على ألجله الكمال األمت الّذي خلق اهللا االنسان يه وأصل للدين األظهر

 بعد  إالّاالعمال العمل ومثره وما تصح كثري من خلقه وهي أول االمر وآخره ومبىن
 هلاشأنه كثرث   لتكميلها وتقويتها ولعظم أمره وعلوصحتها وما شرعت إالّ

 راء واالفكاروتزامحت فيها اآل.  عنها العبارات بكل السنة ولغاترمجت وتباتغالر
  واألهواء وشاعت أباطيل األنظارالبدع كثرت .رتصادمت األدلة واالنظاو
  . على احلق وقلثبتمن ز ، ع كثري من الناس وضلّلذ. أراجيف اآلراءو

 كان معجزة منرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم قبل وقوعه ف  كما أخربوكان
 ثالثاً ستفترق أميت( صلّى اهللا عليه وسلّم قالصدقه وسطوعه و  بظهورمعجزاته

  . صدق رسول اهللا)صحايب ما أنا عليه وايه واحدة ووسبعني فرقة كلهم يف الّنار االّ
ن يكون اوحديا بالعلم أ  على كالم أحد االّالبابن ال يعول يف هذا أ فينبغي

                                                  
 تعاىل عن ابراهيم من االستدالل على وحدانية اهللا تعاىل اهللاود مما حكاه صنّ املقأ اختلف املفّسرون يف )١(

 ارشادهممقصوده الزام القوم و صيل املعرفة لنفسه اونظره واستدالله يف نفسه وحتو  هل هسواه الوهية ما الوابط
لَِئْن لَْم َيْهِدِني ( الثاين ألن قوله املصنفدينهم واختار  هم على ضالهلم يف امرنبيهاىل طريق النظر واالستدالل وت
 يستحق العبادة ومنه اهلداية  على أّنه كان عارفا بأن له ربايدل) ٧٧: االنعام*  َربِّي الَكُوَننَّ ِمَن الْقَْوِم الضَّالَِّني

 .)القاضي شيخ زاده على حاشية(.  يف االنكارلغمبا  مع منكركانتاجته حمبان  مه على الّضالل ويشعرقونّ أو
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 بالفضل والكمال، ديد علمه باالعمال وتفرأديا، تّمحم وارثا والفقه والّدين العملو
 ر، يف وضوح برهانه عقالء االمصاتوافق واألعصارشأنه علماء  تطابق يف علو

ّية ّمد اقتدت به األمة احمل، االسرارأعاجيبتواترت عنه اطايب اآلثار وتكاثرت منه 
  .رت برأيه امللة األمحديةّروتق

يف  من نقل  وأوىل باألخالق العلية االّالسنيةف  االوصاهوما أحد أحق هبذ
  بكماله من الّصحابة األبرار ومن التابعنيشهد واملختارحّتى من الّنّيب   اآلثارفضله
 ويعترف بفضله الكل حّتى خالف امللة وهو األمة ائمة يغترف من حبره األخيار
 املعظم أبوحنيفة كّرمامل ومنهاج ملة أمحد، االمام االعظم واملقتدى حمّمد امة سراج
ما أحيا   له بقدربارك رفع اهللا له بعدد من اقتبس من نور علمه درجات و)١(الكويف

 جعل كما االنواربط مهية بركات وجعل رمسه وّية واوضح السنة النبّمدالشريعة احمل
 لفظه من على ما جرى فالتعويل كل التعويل ليس إالّ سرارنفسه منبع العلوم واأل

 جممالتهل صن نفأ فاردنا )الفقه االكرب(ر املنسوب إليه املوسوم بـصهو املخت واملعترب
 امستعينونفتح مغلقاته لتسهل استفادته وتعم فائدته مستمدا من روحانّية اإلمام و

يا جلوامع حاود احلكم فرائدها وئباهللا خالق االنام فجاء حبمد اهللا كتاباً جامعا من فوا
 وال روهناّرحي هبا أحد من القوم فيما قيقات مل يسبقينالكلم مانعا زوائدها مع حت

  .عت إليها إشارة يف كتب يدرسوهناقو
مع اين ما صرفت إليها من الوقت  ستة اشهر يسر اهللا االمتام بعونه يف مقدارو

ع البال من ضيق احلال وكثرة ز تومع هنارساعة من بعض ليال منها أو   قدرإالّ
باهلزل وملا مل   إذ كله جد ما هو)الفصلالقول (يته بـاالشغال من إعدام وإقالل ومس

 املخالفني وابطلتها وبذلك مذاهب بتزييف التغليطات أوردت تكمل التحقيقات االّ
  . الذليل وهو املوىل اجلليلالعبدانا . كيلو ونعم ال حسيبهللادته واايحققت املذهب و

                                                  
 .]. م٧٦٧[.  هـ١٥٠داد سنة غ بب املتوىف)١(
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   عليهاالعتقاد التوحيد وما يصح اصل
 اي هذا الّذي )ليه ع وما يصح االعتادالتوحيدل صأ( رضي اهللا عنه الق

 اضافة الصفة التوحيد التوحيد أو أصل التوحيد هذا واضافة االصل اىل اصل ذكري
 لكن هلذاطوف وإن كان شامال ع اي األصل الّذي هو التوحيد واملوفهااىل موص

 املرادكون ن يأافراده وتقدميه بالذكر لكونه اصل االصول وعمدة يف الباب وحيتمل 
توحيد اهللا تعاىل  هو بأصل التوحيد جمموع العقائد املذكورة فكان التوحيد التام املعرب

 ايرغالتفيكون .  املسلوبةئص وترتهه عن النقارةمن حيث اتصافه بالصفات املذكو
 بذاتقط ال يف الذات ويكون ما مل يتعلق ف املعطوف واملعطوف عليه يف املفهوم بني

ن مل ميكن ردها اىل األفعال وإن كان بنوع من ا املذكورة سائل املاهللا وصفاته من
ائد االصلية حّتى ال يوجب خروجه من عق الفرعية ال من الاتحقامللالتأويل من 
 معىن اًاد مضمنتق متعلق باالع)عليه( يف )ىعل( والنقصانمن  شيء العنوان كثري

 والّضالل ويطابق ما عليه يف  عليه ويسلم عن الزيغالواقع االعتقاد حع اي يصوالوق
  .لحاب واآلص الّنّيب صلّى اهللا عليه وسلّم واالعليهنفس األمر احلال، ويكون 

ف فإّنه لّك امل)ن يقولأ( البعض ايضاً يف اً وجوباً شرعيا يف الكل وعقلي)بجي(
ب لكل  جيوأمن آ إن معتربا  الصيبإميان واجملنون وإن كان  يف حق الصيبوجوب ال

 اطاعة لربه وانقيادا قلبهن يقول مترمجا عما يف أ ميان يف حتقيق اإلميان اإلمن اراد
  .ميان وإن كان من اإلإميانب عليه وسلّم فإنّ القول اجملرد ليس هو هللا اىلص نبّيهلدعوة 

   باهللا تعاىلمياناإل
فعال من االمن واهلمزة إ ألنه اًآمنشيء  يف اللغة جعل الميان واإل)هللات باآمن(

 من الّتكذيب اًق آمند اهل اللغة بالتصديق ألنه جعل املصخصهمن مث آمنه فآدية يقال للتع
 معىن ن يضمنوهأحرف الصطالحهم على   معدى باليستعملونه أّنهم ال يكادون االّ

 او معىن )٢٨٥:  البقرة* َمَن الرَُّسولُ ِبَما اُْنِزلَ ِالَْيِهآ( كما يف ءبالبااالعتراف فيعدونه 
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  .)١٧:  يوسف *َوَمآ اَْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا( فيعدونه بالالم كما يف القبولواإلذعان 
 ىت الّسالم فيما اعليهتصديق الّنّيب   الّشرع خصه بالتصديق املخصوص وهومث

مث املراد من هذا .  تفصيالًدينه من عند ربه إمجاالً وفيما علم بالّضرورة من به
 العلم وقسيما للتصور من اً قسميله املنطق الّذي جعق أهو التصدي؟ما هو صديقتال

  .)١(قاصدمل ارحاشام ملقل يف هذا افص وقد ؟خر آاو هو أمر
 هو التصديق ميان اإليف إنّ املعترب:  حاصلهحتققاًن يخرأ املتضنقل عن بعو
فان من مسع الدعوة ورأى   باالختيارايقاعاتكلم اىل امل  اي نسبة الصدقياالختيار

 ال يكون ره واستكباه بل مع عنادمنه اختيارقلبه صدق الّنّيب بال  فوقع يف جرةاملع
مورا به يدل أ وكون التصديق مةغل وال يسمى تصديقا عياً شراًإميانهذا التصديق 

ض ال حم او انفعال ةينفسان على العلم الّذي هو كيفية اً زائداًعلى كونه اختياري
 فإّنه ي االختيارالتصديقمر خبالف ال ومتعلقاً لالحمال يصلح  ومدخل فيه لالختيار

 التحقيق بأن هذا هذاّنه ما استصوب إ صاحل لكونه متعلقاً لالمر مث ي اختيارفعل قليب
 اىل أّنه ليس من ارة وتينوع من التصديق املنطق  هومياننّ اإلأالقول مييل تارة اىل 

 ر انفعال واختااو مغاير للعلم الّذي هو كيفية يفعل اختيار جنس العلم اصالً بل هو
) كردن رويدن وباورگ(عنه بالفارسية بـ  الّذي يعربي هو التصديق املنطقمياننّ اإلأ

  .الّتكذيب وه االنكارد الّذي ضيوهو بعينه التصديق اللغو
يارية ت االسباب االخمبباشرةنّ هذا التصديق قد يكون أ يف الباب ما ايةغ

يكون بدونه كمن صدق بطلوع ذلك وقد   املقدمات وحنورتيبكصرف احلواس وت
به امنا هو اً  ألن يكون مأموراً صاحلميان وكون اإلبغتة بوقوع ضوئها عليه مسالش

 من )٢( وايد ما قال مبا نقله عن ابن سيناياريةتاالخ منوطا باالسباب كونهباعتبار 

                                                  
 كان .] م١٠٣٧ [. هـ٤٢٨ هبمدان سنة  املتوىفالفيلسوف حسني بن عبد اهللا الشهري بابن سينا يعل  ابو)٢( .]. م١٣٨٩[.  هـ٧٩٢ سنة بسمرقند ملتوىف ا بن عمر التفتازايندسعد الّدين مسعو  هو)١(
 . يف كتابه املنقذ من الضاللايلغزالكما قاله االمام . ملعام الد قداًعتقم
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قسم  يق الذي هودإنّ التص) ىي عالءدانش نامه( بـاملسمىله يف الشفاء ويف كتابه قو
اء اىل ما يف نفس االمر تف الثبوت او االنالذهننسبة  هو من العلم وقسيم للتصور

وضده الّتكذيب الّذي معناه ) يدنروگوادق داشنت ص( بالفارسية هباملطابقة ومعنا
  ).داشنتكاذب (النسبة اىل الكذب ويقال له بالفارسية 

 يف  واملعتربيو اللغبعينه هوكان إذا  ينّ التصديق املنطقأ ملا ورد عليه مث
 الّتكذيب ضدهالّذي ) رويدن وصادق داشنتگ( يف مفهومه معىن اًمأخوذ ومياناإل

 عن القبول واالذعان املقارن للجحود وكاذب داشنت فيكون اليقني اخلايل
 اًمقارن  والاً ال تصديقحمضاًتصورا   وبعض الكفّاريكما للسوفسطائ واالستكبار

ه ّمن البطالن، اضطراب والتزم اخلروج عما يه وهو بّي واالنتزاعااليقاعللحكم مبعىن 
 على ما ي كون التصديق املنطقوقال ال نّدعي االّ. ميان يف حبث اإلهّميهاىل ما ال 

ّنه ال يصح إ ويبعينه اللغو  على ما يفهمه كل نساج وحالج هواليفهمه رئيسهم 
  .ي دون املنطقيو هو اللغمياننّ املعترب يف اإلأ علىبث القول واطباق القوم 

 ي راجعا اىل بيان كون التصديق املنطقميان املوردة لتحقيق اإلتفصيالته فكان
 اً هو الثاين دون األول ال حتقيقميان اإليف  وأّنه ال يصح القول بأن املعتربيوغهو الل

 هو ميانيقة اإلحق كون يوغبعينه الل  هوي إذ ال يلزم من كون املنطقمياناإلحلقيقة 
  .غري بعينه ال

  هذه التفصيالت والتكلفات امنا هي لتحقيق بأنّاًر كان سوق كالمه مشعوقد
.  وأّنه يتضمن معىن القبول واالذعاني اللغوييق املنطقد وأّنه هو التصمياناإلحقيقة 
  واالستكبارد يكون تصديقا وترك اجلحوميانالمه امليل بأن اإلك آخر منوفهم 
موقنني  اليقان بدون االذعان وكون بعض الكفّار يف امكان االشكمث اظهر . شرطا

 املتضمن للقبول مياناإل يف العدامهم التصديق املعترب  هل هوكفرهمنّ أني ويف قغري مصد
عن االحكام   الّتكذيب واالستكبارعلىاصروا  و عن االقرارابوا واالذعان ام ألّنهم

 عن ربه ولكن مع ذلك به اخربنّ الّنّيب صادق فيما أ من تيقن جزما نّأب وانت خبري
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َوَجَحُدوا (  بقولهمثلهمؤمن كما اخرب اهللا  مصدق ال  واالستكبار فهود اجلحوىعل ّرصا
الَِّذيَن اُوُتوا الِكَتاَب ( وبقوله )١٤:  النمل* ِبَها َواْسَتْيقََنْتَهآ اَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُّواً

اَلَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعِرفُوَنُه ( وبقوله )١٤٤: البقرة * َيْعلَُمونَ اَنُه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْمِل
  .)١٤٦:  البقرة *كََما َيْعِرفُونَ اَبَنآَءُهْم َوِانَّ فَِريقًا ِمْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ

 امنا يه اآلذ يف هرة واملعرفة واالستيقان املذكوبالعلمنّ املراد أ البني من فان
ثبت له إذا فساوون يف التصور ت مفالكل للتصور واالّقابل مل ايهو التصديق املنطق

انه ال وجه للشك يف امكان   فظهرتصديقا علم وراء التصور فال يكون ذلك االّ
 وهذا االمكان ال ميان يف اإلي يكفالنّ التصديق احملض أااليقان بدون االذعان ويف 

 يف علماء زماننا وصاصخك يف كل تصديق ومصدق  بل ميكن ذلميان باإلصخيت
 على اجلحود يصرونفإهنم كثريا ما يتقنون حبقية قول اخلصم يف املباحثة ومع ذلك 

ويعلمون فضل غريهم عليهم ومع ذلك يقدحونه ويبغضونه فكذلك مع الّنّيب عليه 
  .كورة املذيعنهم اآل الّسالم وبعض العتاة الطغاة كما اخرب

  واالنقياد واالنتماء اىل الّنّيب عليهاملذكور القبولاىل التصديق انضم إذا  مث
 إن مل ي الفعل االختيارهذا بال شبهة ومياند مت اإلفق والعناد ود وترك اجلحالّسالم

ه فعالً ون النه لكمياناإل خرياً من ًءن يكون جزأه فال اقل من د وحميانيكن هو اإل
ن يكون أ وإن امكن التصديقكليف واألمر من  انسب ألن يكون متعلقاً للتاًاختياري

 مياننّ اإلأ تارة اىل احملققاسبابه ولعل ميل ذلك   به باعتباراًالتصديق ايضاً مأمور
 يئجز باعتبار وتارة اىل أّنه ليس من جنس العلم يالتصديق املنطق عبارة من نوع

 يف التصديق لفظ ن يطلقأ مما اهتم به وال يبعد ئبر وفه التصديق واالذعان مياناإل
 سيالفاريف ) رويدن وراست داشنتگ(لغة العرب وما يرادفه يف سائر اللغات مثل 

 قول من وما فهم اً على هذا اجملموع اي التصديق واالذعان مجيعيبالترك) اينامنق(و
 بلفظ ذلك فإّنه قد يكون يف اللغة  ال ينايفي بعينه اللغويابن سينا من كون املنطق

  .شىتواحد اطالقات 
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اما يف اطالق العرف العام تلك األلفاظ فال شّك يف أّنه نفهم منها ذلك و
  .الطالق اللغة ايضاً ايرغ بال شبهة ولعلّه ليس مبياملعىن اجملموع
 يكون كفر املتيقن أن رمحه اهللا من احتمال تازاينتف ما اشار اليه الفاضل الواما
كذلك عند البعض واصراره على كما هو  ه عن ركن االقرارئ جهة إبامن املستكرب

 جهة استكباره عن قبول االحكام لكونه من امارات الّتكذيب ال منالّتكذيب او 
فرضنا احداً حصل له التصديق إذا ألنا بشيء  فليس مياناإلمن جهة اعدامه حقيقة 

 يف قلبه ي وحني اعتقال لسانه وجوارحه ولكن بقتهوممنه قبل   بال اختياراليقيين
مع أّنه غري مكلف   واالنقياد فال شّك يف أّنه كافراالنتماءعن  لعناد واستكربالعتو وا
ن يكون كفره أ وما وجد منه التكذيب باللسان فتعني االحكاموال بامتثال  باالقرار

  . وعدم ضمه اىل التصديق االذعان وااليقانميانالعدامه حقيقة اإل
 عند أيب حنيفة و عند اجلمهور ايضاًميان من اإلركنباللسان فهو  أما االقرارو
 كاعتقال االعذار الشرعيةمن بشيء  اهللا لكنه ركن حيتمل السقوط عند اقترانه رمحه

مل يتكلم  و يقرمل وكن من االقرارمتاللسان واخلوف من أهل الطغيان واما من 
  ركنيةيؤيد رصاملقباهللا وذم اهللا املعاند اكثر من ذم اجلاهل  كافر بالشهادتني قط فهو

 اكرب ويستحقن يكون أ فضالً ءاذ ليس االضالل بالعارض مثل االخالل باجلز االقرار
  .امر واحد وإن كان مركبا واجزاؤه متعددةميان اإل فمن الذم اكثر

 قد يكونو االذعان النعدامأما الكفر فقد يكون النعدام التصديق وقد يكون و
  . وهو التسليمالتصديقري غ اسم ملعىن آخر ميان االقرار وقيل إنّ اإلالنعدام

خرة إىل التصديق وقد  التفتازاين رمحه اهللا إنّ هذا املعىن يعود باآلالفاضل وقال
 يتحقق أنن مل ميكن إن يراد بعوده استلزامه له أ  غري التصديق االّالتسليمن أعرفت 
يق ن أريد بالتصدإن حيصل التصديق واليقني ولعلّه ميكن ذلك أ قبل التسليماالنقياد و
  .ن اريد ما يعم له والظن فالأ واليقنياجلزم و

باللسان وتصديق  نه إقرارأ( ايضاً وتعريفه بـميان جعل االعمال من اإلواما
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وهو مذهب مجهرر املتكلمني من أئمة احلديث واملعتزلة )  باالركانعملباجلنان و
 ميان من اإلتارك العمل واملعتزلة خيرجونه نّ اخلوارج يقطعون بكفرأ واخلوارج االّ
 املرتلة بني املرتلتني واهل احلديث ال خيرجونه عن الكفر ويثبتونه يف ونوال يدخل

 االسالم عليه وذلك عجب منهم من حيث إثباهتم الكل مع احكام وجيرون مياناإل
 الّذي هو ميان من أصل اإلجزًءلعلّهم ما جعلوا االعمال و .منه ونه جزًءّدانتفاء ما يع

الّنار قطعاً  من دخول ي الكامل الّذي هو املنجميان من اإلبل جلّنةاملوجب لدخول ا
 اطلقوا لذلك املعىن الثاين و ال يراد به عند االطالق االّميان أّنهم حكموا بأن اإلاالّ

 مياناإلم معنا يف دخول االعمال يف زاعه فيكون نميانالقول بدخول االعمال يف اإل
  .يظوعدم دخوله راجعا اىل الرتاع اللف

بعضها اىل   ذكرآخرنابعضها و أضربنا عن ذكر  مباحث أخرميانيف اإلو
 متصفاً بااللوهية سبحانه باهللا اي بوجوده ميان ذكرها املتعلقة باإليتاآل سائلامل

املستجمعة لصفات الكمال املنافية لنقائص االحوال فاهللا وإن كان صفة للذات لكنه 
 بالذات اختصاصهه وعدم جريانه على آخر ومرتل مرتلة العلم جلريان االوصاف علي

 مهزة اله حذفبغلبة االستعمال بل بعدم صدقه على الغري على املعىن املراد منه بعد 
 الكمالوتعويض االلف والالم عنه كما أشرنا اليه من استجماعه مجيع صفات 

نّ أومنافاته لنقائص االوصاف حّتى ظن البعض أّنه اسم حقيقي ال صفة وغفل من 
من حيث ذاته املعّينة شيء  بأن يدرك البعينه وذا ال ميكن االّشيء  ما يوضع لالعلم
  . لهعارض خر آامر اعتباربال 

نفسه  ن يقال الواضع هوأ  إالّللهما. نّ يف ذاته سبحانه ال يتصور ذلكأمعلوم و
  . يف شخصاخلارجكان منحصرا يف إذا  التصور على الوجه الكلّي ي يكفيقال او

 وجوده من واجباً  حقيقياًاًدمعبو اي نّ له اهلاًأن يصدق بقلبه أ باهللا انميفاإل
 ومساته مث يقر االمكان جبمال امسائه وجالل صفاته املرته عن امارات املتعال ذاته

  .بلسانه حبا وكرامة واستسالما وإطاعة
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   املقلدإميان
 كان الصح صحته املقلد وإن كان القول اإميانملا اختلفت علماء امللة يف صحة و

 عن فضل التحقيق وخيلص املطالعونن نشري اىل بعض دالئل العقائد حّتى ال حيرم أ يينبغ
  . املقلد مث دالئل اثبات الواجبإميانرقاهبم عن ربقة التقليد فنورد اوال دالئل صحة 

 على ما حققناه يوجد يف املقلد من ميان املقلد فالن حقيقة اإلإميان صحة أما
 من وجد من االّؤمعىن للم  واالستسالم الصادق واالقرار املطابق والازماجلالتصديق 
 من إميانليه الّسالم واصحابه قبلوا ع واتصف به وايضاً الّنّيب ميان اإلحقيقةيف قلبه 
ل ووحشة الطبع من االعراب الذين جله الشهادتني حّتى ممن عرف بامبجردتكلم 

ن بأن امثاهلم ال جياوزون طور التقليد اىل  مع ظهور الظاناتوباحلييكادون يلحقون 
 مثل االستدالل مبشاهدة املعجزة ذروة التحقيق وايضاً املقلد ال ينفك عن دليل امجايل

به غايته أّنه قد ال يقدر   الّنّيب وبصدقه على صدق ما اخربصدقاو بسماعه على 
  . الشبه وافحام اخلصومدفععلى تفصيله وتقريره و

 املقلد لكن نقل عنه عبد القاهر إميان صحةوإن نفي  يالّشيخ االشعرو
يف  وفه ويقول املقلد عصى بتركه االستدالل ايضاً أّنه ال يقول بكفره )١(البغدادي

 إميان عذبه فعاقبته إىل اجلّنة فيكون نفي شاءمشيئة اهللا تعاىل إن شاء عفا عنه وإن 
  .فيهاملقلد راجعا اىل نفي الكمال وال نزاع 

 ن يكون عنده دليل حبيث يقتدرأمن البّد ؤ كل متزلة القائلون بأنّاملعواما 
 حد االنصاف فإنّ تلك املرتبة إمنا فمتجاوزونعلى حل اإلشكاالت املوردة عليه 

ن يكون أ فرض الكفاية لكن حيتمل طريقجيب يف كل قطر على واحد ال بعينه على 
لنظر الواجب عليه فيكون حكمه  ااملقلد املقلد راجعا على إخالل إمياننفي املعتزلة 

  .املرتلةه من أهل ونعندهم حكم صاحب الكبرية يف ك

                                                  
 .]. م١٠٢٩[.  هـ٤٢٠ سنة  املتوىفعيافشال يدادغبن طاهر الب عبد القاهر  أبومنصور)١(
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  ولكن ال خنرجهالنظر الواجبحنن نقول ايضاً بكونه صاحب كبرية باخالله و
 الواقع يف هذه املسألة االختالفن أاحلق  وارباب الكبائر  كسائرميان ذلك عن اإلمع

 الّنّيب عليه الّسالم من أخالقه ومشائله إن كان يف املقلد الّذي ثبت عنده حال
ومعجزاته وال شّك يف أّنه من اهل االستدالل حقيقة وإن كان امجاليا فال وجه 

 فإنّ الدليل قائم بنفيهلقول القائلني   مثل هذا املقلد وال اعتبارإميانلالختالف يف 
ذا املقلد  مثل هإميانوالسنة ثابتة واالمجاع يف زمن الّصحابة منعقد على صحة 

  .فاملخالف مكابر
 ومسكنه عن بالد االسالم هأمنشاما إن كان االختالف يف املقلد الّذي بعد و

 احوال الّنّيب على يتفق له الصحبة مع احد من املسلمني وال مع من اطلع ملو
  والنهارالليلات واالرض واختالف موواملسلمني ومل يقع منه النظر يف خلق الس

 حديثه وعوتوغلبة البهيمية، مث مسع من إحد خرب الّنّيب ودحبكم بالدة الطبع 
النظر واقتصر على  وتنبه اىل الفكر من غري االسالم والتكليف فصدقه مبجرد اخلرب

مل يلتفت اىل حتقيق ما مسعه فمات على ذلك فله وجه فإن امكن من مثل  و القدرهذا
 فال شبهة يف عدم الصحة االّه صحيح وإميان االعتقاد اجلازم الّصحيح إنّ الرجلهذا 

  . التصديق مث التسليم مث االقرار إن متكن منهبوجودفالعربة 
 الثواب أنّ وإن كان صحيحاً بناء على املقلد إميانوما قيل من عدم نفع 

رتيب  وتإدمان الفكرالنظر و هو يف مقابلة اتعاب القوة النظرية يف إمعان امنا منؤللم
 البطالن ألن جمرد نّيفب إن اريد به عدم النفع اصالً املعلومات وتركيب املقدمات

 من الكتاب الواردة يوجب دخول اجلّنة وعدم اخللود يف الّنار حبكم النصوص مياناإل
 النفع الذي عدماعظم املنافع وإن اريد  والسنة وأي نفع أمت من هذا النفع الذي هو
 اكثر منللمحقق ثواب  يكون أنغايته . هو يف مقابلة النظر واالستدالل فمسلم

 لناّوعاملقلد وهذا امر حمقق مث الدالئل الّدالة على ثبوت واجب الوجود يورد منها ما 
  .عليه
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  تعاىل ب يف اثبات الواجفصل
  املطلب اعّز املطالب واشرف املقاصد واكثر املسائل الكالميةهذا اقول

حمار  م األنظارمزدح و هذا وهو مع كونه معرك االفكارالجل واحلكمية ليس إالّ
مورد االغاليط والشبهات وحمل التدقيقات   قد اثر االّاقدامالعقول واألفهام ومزل 
 احلدسيات، ال يتوقف فيه اصالً أحد من أرباب بالّضرورياتوالتحقيقات يكاد يلحق 

بصريته بأنوار العنايات ومل   إليه من مل يتنوريهتديالنفوس القدسيات وإن كان ال 
  . عن ظلمات االوهام واخلياالت بالدالئل القطعية والرباهني اليقينيةيتخلص سريرته

 ان باالنصاف املعرضني عن االعتساف الناظرين يتردد من قل من يتوقف واذ
 احمليط البسيط اليت يف الصفاء والصفاقة غاية والرفعة السماءهذا العامل املشاهد من 

خصوصاً بالنريين  مد املزينة باألجنم الزهر الدائم طول األدعم بال القائمواملتانة هناية 
 واجلبال ىمن الصحار  واالرض املسطحة الواسعة ذات أقاليم وأقطارالقمرالشمس و
بار جمرى االهنار ومتفجر العيون واآل  والبساتني مشتبكة االشجارالبحاروالرباري و
 وتناوب  من تعاقب الليل والنهارئع وعجائب الودائع الصنائع بدامنوما بينهما 

 الرياح القواصف واحتداد الربوق اخلواطف وتراكم اشتدادالظلمات واالنوار و
أجناس  ووج السيول والبحارمت و واالمطارالثلوجالسحب وتراجم الشهب وتفوج 

االشكال واهليئات،  و خمتلفة الصوراحليواناتاملخلوقات من املعدن والنبات وانواع 
 يف كل دع اجلامعة االنسانية وما اواحلقيقة اعين خصوصاً جمموعة الكماالت العرفانية

 ادرج فيه من مصاحل احلكم وروادف مامما ذكر من عجائب العربة وبدائع الفطرة و
البّد له من موجد . لو الفحقوىعم مما يعجز عن إدراكها العقول، ويعىي دوهنا نال

ن أ يقدرون  الاجتمعت لومتعال من جنسية ما يصنع وخيتار إذ املخلوقات و خمتار
:  احلج *َيْخلُقُوا ذَُباًبا َولَِو اْجَتَمُعوا لَُه َوِانْ َيْسلُْبُهُم الذَُّباُب َشْيئًا الَ َيْسَتْنِقذُوُه ِمْنُه(

  . مصنوعاتهمناه وكل مما سو.  عجزا وانقالبا، بل هو واجب الوجود لذاته)٧٣
 يدل على كمالاملتقنة واآلثار احملكمة األفعال نّ ما ذكر من أباجلملة و
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والنقص كل .  كل الكمال يف الوجوب والقدمالكمال غاية الكمال، وصاحبها
 قال البعرة تدل فيما:  االمكان واحلدوث بعد العدم ولقد احسن من قاليف النقص

 ذات فجاج، ال ارضعلى البعري، وآثار االقدام على املسري، أفسماء ذات أبراج و
 ومن املعجزاتامثال ما ظهر من االنبياء من تدل على اللطيف اخلبري؟ وال يرد 

 دعاء  االّمنهماالشكال فإنّ االنبياء معترفون بأّنها من اهللا وليس  والسحرة من الصور
 وإن اهللاحقيقة هلا واراؤها ايضاً من  وتضرع وما يريه السحرة خياالت باطلة ال

  .كانوا ال يعترفون به كما ال خيفى
ه االنبياء والورثة أهل ّب هي الطريقة اليت هبا نجبالواهذه الطريقة يف إثبات و

 عنها والنصوص الواردة يف هذا الباب من الكتاب جتاوزواالكفر والّضالل وقلما 
 عنها وإن مل يكن حبيث ال يسلم عن املناقشات اليت غري متجاوزةوالسنة ناطقة هبا 

  .ية وابتلى هبا ارباب القلوب القاسالضعيفةافتنت هبا اهل العقول 
 على مذهب املتصوفة القائلني بأن لكن إثبات الواجب يف خرآطريق و

  إلمجاع علماء الّشرع هوخمالفاًالواجب هو الوجود البحت املطلق وإن كان قوهلم 
به كسائر املفهومات املتصفة ن يكون ماهية عدمية عارضة للماهيات أان الوجود إما 

 الوجود موجودة اليهما ينسب   وسائرالعدمية او يكون حقيقة اصلية موجودة بذاته
 حيمل عليه االنسان ما لسائرن االنسانية ثابتة ملاهية االنسان بذاته وأبتلبسه به كما 

 والضاحك بوساطته وتلبسه به ال سبيل اىل االول ألن الوجود إن كان أمراً يكاملاش
ملاهية عليه كما  التلك خرآزائدا على املاهية املتصفة به ثابتاً هلا يلزم سبق وجود 

 نّ ثبوتأ احملققات منسبق هو على سائر املفهومات واالوصاف الثابتة للماهية ألن 
فرع ثبوت املثبت له وثبوت الوجود اآلخر للماهية يقتضي سبق وجود شيء لشيء 

 وهو املوجودات آخر وهلم جرا فيلزم اجتماع االمثال يف كل ماهية موجودة اعين
  .ذبهنّ الوجدان يكأحمال مع 
راجعنا اىل وجداننا ال جند إذا  مث  الوجود الذهينله ثبت شيئاًتصورنا إذا  اإّنف
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  .له وجوداً واحداً وهو تصورنا االّ له
 وهو ليس مبثل  يقتضي سبق الوجود الذهينياخلارجثبوت الوجود فإن قلت 

ر ايضاً سبق آخ  وهوين يقتضي سبق وجود ذهالذهين سلمنا لكن ذاك الوجود قلنا له
  .راجوهلم 
  بأن وجود العامل يف اخلارجالقولنّ أهذه املوجودات الذهنية هي االمثال على و
  . وال مقبولغري معقول وموقوف على وجود الذهن والذاهن  لوجوده الذهينفرع

 له إن حكم الذهن بثبوت خرآ وجوداًوجود املاهية وثبوته له إمنا يقتضي فإن قيل 
 بل معىن الثبوت أّنه لو الحظه بالفعلذلك فال ثبوت وال ثابت  له بالفعل واما قبل الوجود

  . فال ثابت وال ثبوتبالفعلكم عليه بالوجود واما حين أمن اً ذهن ما وجد بّد
 احملسوسة فإنّ ذلك املعىن فرض جمرد فإذا مل جوداتوامل ي هذا قول بنفقلت

و الحظه ذهن مل  وال موجود وايضاً قولك لوجوديكن بالفعل ثبوت وال ثابت فال 
 الوجود بالفعل يف حضرة من احلضرات بثبوتد قول ون حيكم عليه بالوجأ من جيد بداً
  حتقق وثبوت للوجود له وذلك ظاهرسبق فمن اين يلزم هذا احلكم للذهن بال واالّ
  . للماهيات املتصفة بهعارضةإنكاره مكابرة فبطل كون الوجود ماهية عدمية و

 مبوجوديته ثبوت  بذاته لذاته وال يغىنموجودةية  كونه ماهية حقيقوتعني
 امر يعتربه الثبوت بل ثبوت ذاته لذاته كثبوت اإلنسانية لإلنسان وذلك له وصف

خبالف الثابت الزائد فإنّ االقرب  العقل وقبل ذلك ال ثابت وال ثبوت مع أّنه هو
 االبعدثبوت وذاته ال يتصور االنفكاك مع عدمه الثابت والشيء غاية القرب إىل ال

 خرباآلغاية البعد نقيضه مث ضده فالعدم نقيض الوجود ال يتصور اتصاف أحدمها 
  .لعدم ممتنع بالذاتا واجب بالذات وفالوجود

  وحنكم حكما حقاً متصفاً بالوجود الذهينفيكونقد يتصور العدم فإن قلت 
  . مل يتصور الوجود واال فيتصف الوجود بالعدمالفالن بأن

 والعدم املتصف به الوجود أمران نسبيان ال العدم املتصف به  الوجودقلت
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شيء  سلب اليقتضيخر  اتصاف أحدمها باآلاللذانالوجود البحت والعدم الصرف 
 املوصوف بالوجود ليسا نفسي الوجود العدمعن نفسه والوجود املوصوف بالعدم و
  .وجوهيهماالبحت والعدم الصرف بل وجهان من 

 تقبل العدم ونفس  حيث ذاته املتحققة بالذات المنلوجود إمنا قلنا حقيقة او
 ال يقبل الوجود فالوجود حقيقة موجودة بالذات املتقدمة ه من حيث نفسالعدم

 واملفهومات بعضها منوعات له املاهياتبالذات واجبة الوجود وما سواه من 
صول تنوع  فإذا انضم إليه الفعالإنه جنس  وبعضها معّينات كما قالوا يف اجلوهر

خروا الوجود عن أ أّنهم االّانضم اليه التعينات االعتبارية تشخص إذا وتسفل مث 
  .انضمام الفصول والتعينات

 على مجيع املراتب اجلنسية والنوعية مقدموحنن نقول الوجود واملوجودية 
 الوجود املطلق املوجود بالذات تفيدوالصنفية والفردية وكلها هذيات وقيودات 

 يف نفسه لكن ي عدميعتبارا نّ كال منها أمرأّتى يعينه ويشخصه مع ويرتله ح
  .الوجودبسبب انضمامه إىل حقيقة الوجود وعروضه ينصبغ حبكم 

 تلبسه حبقيقة الوجود  هوالوجود هو املعىن من قولنا إنّ وجود ما عدا حقيقة وهذا
 اخلارج والتعينات  يفموجودوهلم إنّ االنسان مثالً نوع حقيقي ق قولنا هذا مثل فيكون

 وتقييدها له أفراد خارجية لالنسانأمور اعتبارية عدمية ومع ذلك حيصل من انضمامها 
 مبعىن تلبسها بالوجود موجودة أمورمتعددة بل اقرب من قوهلم ألن على قولنا التعينات 

 هذا وعلى قوهلم  إالّالوجودمعىن لوجود ما عدا حقيقة  وكوهنا وصفاً له فإّنه ال
 له والتعينات ليست وصفاًينات عدمية حمضة فإنّ املوجود عندهم ما كان الوجود التع

  . جدابعيدكذلك عندهم ومع ذلك حيصل بسببها أفراد متعددة خارجية وهذا 
  . حقيقة احلقائقيكونقد ثبت إنّ الوجود مقول بالتشكيك فكيف فإن قيل 
 البحت واملعىن  الوجودحقيقة املشترك بني ي هذا يف املعىن االعتبارقلت

  .عدا حقيقة الوجودية فمسلم تلبس ما  هوالّذي النسيب
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 موجود بالذات، وما الوجودنّ أاما يف حقيقة الوجود البحت فال نثبت و
 املطلق يف صورة الوجود ظهور به وبتلبسه له ومعىن االجياد على هذا موجود عداه

  .هلا حسية بتلبسه يتعني مناسبة مثالية أو روحية أو نورية أو
 يتمثلون ويظهرون يف اإلنساننّ امللك أو اجلن أو األبدال من أمسعت إذا و
 إىل االطالق وقرهبم أّنه حلظهم من الكلية فاعلم أزمنة  يف زمان أومتخالفة صور

 بالوجود احلق املطلق وما يظهر منهم باقدار اهللا ظنك باقدار اهللا اياهم على ذلك فما
عنه   إن شاء ابقاه وإن شاء افناه ونفس االمر الذي يعربثاره سبحانهآ سريعاً ويينطف
 ثبوته للوجود املطلق كما يا تفهم حقيقته ووجود حقيقة كل أمر  احد والكل

 يتصور له معىن معقول سوى هذا فإنّ كثريا مما ال يوجد يف اخلارج فال حققناه واالّ
فاين هو واحاطة اهللا  االمر مع قطع النظر عن الذهن والذاهن نفسثبت له احكام يف 

  . على هذا االصلعلى ما نطق به النصوص ال يعقل االّ شيء كلومعيته مع  شيء بكل
 من كل موجود كجزئية اجلنس  احلق جزًءالوجودن يكون أفيلزم فإن قلت 

  . عنه سبحانهحاشاذا حمال ويلزم ايضاً ظهوره يف الصور اخلبيثة النجسة  ووالنوع
 خرآ منه ومن يتركب الوجود يف احلقيقة حّتى موجود غري  ويقولون القلت

 وفرض جمرد حمض اعتبار الوجود جزًء منه بل هذا التركيب والتركب يكون جودوم
  اجملموع من غريذلكاعترب الواجب واملمكن مجيعا وجيعل الواجب جزًء من إذا كما 

 امتناعتركيب وتركب ويقولون ال دليل يعتد به على  ان يكون يف نفس األمر
 على وجوبهكان موجوداً بالذات ومقدما وجوده وإذا اجلزئية هبذا املعىن فإّنه سبحانه 

  .انضمام القيود والتعينات فأي نقصان يلزمه من هذا االنضمام
  .قولكم يلزم ظهوره يف الصور اخلبيثة النجسةواما 
 نة بالنسبة إىل أمزجة معّياالّباثة ليست كله والنجاسة واخل  الوجود خريفنقول

  ليس االّاالستخباث مزاج ما استخبثه فإنّ  مبزاج خمصوص خمالف وينايفمقيدة
 والتضاد بني التنايف من ث فاخلباثة ما حصلت االّث للمستخَبملخالفة مزاج املستخِب
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  .املزاجني املتقيدين املتخالفني
 ث بالنسبةث واملستخَب واملستخِبسواءأما بالنسبة إىل املطلق واإلطالق فالكل و

  .الطباعهذا ما قالوه وال خيفى ما فيه مما يأباه .  واحدإليه
 وإمكانه يف العامل إما حدوثهالثبات الواجب إنّ ما ال نشك يف  خرآطريق و

 بالذات وال الال يستند اصالً   إىل الواجب بالذات أو بالواسطة أويستند أن
  . لههناية ال بالواسطة بل يستند إىل ممكن قبله وذاك كذلك وهلم جرا إىل ما

 ويدل على استحالة املطلوبتسلسل حمال فتعني األول وثبت : الثاينو
النهاية فلو   غريإىلتسلسلت العلل واملعلوالت   التطبيق وهو أّنه لوبرهان التسلسل
 أخرى مجلةمثالً   بعد حذف املعلول األخرييع السلسلة مجلة وما بقوفرضنا جمم

  األخريالفردمن اجلملة االوىل بإزاء  الفرد االخريوطبقنا بني اجلملتني حبيث حيصل 
 االسلوب فإن ذلك والثانية بازاء الثانية يتطابق تلك اجلملتان على ىمن اجلملة االخر

 الزائد يتساوة االوىل واحد من اجلملة االخرى لزم ملوجد بإزاء كل واحد من اجل
 ومن تناهيهاة يلزم  وذلك حمال وإن مل يوجد بل انقطعت اجلملة الثانيصوالناق

  .متناهمتناه   بقدري اجلملة االوىل ايضاً ألن الزائد على املتناهيتناهيها تناه
  الربهان بالنفوس االنسانية الغري املتناهية اجملتمعة يفهذااما النقض املورد على و
ب يف رت فمدفوع بعدم التللبعض واحلوادث اليومية املترتبة اليت بعضها معد الوجود
ترقبت إذا  الغري املتناهية اجلملةحاد آ وعدم االجتماع يف الوجود يف الثاين فإنّ االول

 جعل الفردين االخريين من اىل واجتمعت يف الوجود ال حيتاج التطبيق بينهما االّ
 الربهان فإذا ما أعدم فيتم خرآاجلملتني موازيني وبعد هذا تنطبق اجلملتان بال عمل 

حاد احدى اجلملتني بإزاء آ من ىل جعل املطبق كل واحد االتطبيقيب فيحتاج رتالت
  .حاد األخرىآحد من آكل و

ن يكتفي يف أ  بذلك فال يتم الربهان اللّهمَّ االّييف ال املعتربنّ اعتبار أمعلوم و
 من فاحملال ال يلزم االّ الربهان بامكان التطبيق فإنّ امكانه على تقدير التسلسل مقرر
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 ميكن منع امكان التطبيق يف اجلملتني بتمامهما لكنته التسلسل فيثبت استحال
 واما عند عدم االجتماع يف الوجود فعدم االمتناع علة يباحتمال كون عدم التناه
حاد املوجودة واملعدومة  أو االنطباق بني اآلالتطبيقالن  جريان الربهان فيه ظاهر
  .الغري املتمايزة فغري متصور

 نّ علومها وجوداتأتسليم   العالية فعلى تقديرادئاملبأما بالنسبة اىل علوم و
 حاصال وعلى تقدير عدم اندفاع فوروده على االجتماع غري مسلم وإن كان برتفالت

  . البشرّية وتعاقب احلوادث ال اىل هناية له ال عليناالنفوس ياحلكماء القائلني بعدم تناه
  .يضاً متعني اعليناإنّ اورد النقض مبعلومات اهللا تعاىل فالورود و
  . علمهحبسب ياجلواب عدم تسليم الترتب أو التزام التناهو

  .العلم بالعلة علة بالعلم باملعلولفإن قيل 
 بترتب العلل واملعلوالت ال اىل هناية له نقول النا أ ّنه كذلك إالّإ هب قلنا

  لكنها ليست سلسلة واحدة لكن بقى ههناغري متناهيةفإن املعلومات وإن كانت 
حيتاج اىل   جعل رأسهما متوازيني اواجلملتني يف تطبيق يآخر وهو أّنه هل يكف شيء

 االخرى حّتى ينقطع التطبيق منجعل كل واحد من إحديهما بازاء كل واحد 
  .فيسقط الربهان بانقطاع االعتبار

  . توقفحململ بل أاحلق اهنا موضع تو
 ن اصالً ال شّك أنهاخذ حبيث ال يشذ ممكإذا  املمكنات مجيع أنّ طريق آخرو
تكون علة لذلك املركب وال الحد   اي اليت الاملستقلة حمتاج اىل علة فعلته ممكن

 ن تكون نفس تلك اجلملة وهو ظاهرأ ال ميكن فيها وهو داخل جزء من اجزائه االّ
آخر اليه من  شيء انضمام  من غريللكلكان علة مستقلة إذا  ءال جزءه ألن اجلزو

جزء   مستقلة للمجموع اوعلةن يكون ذلك اجلزء الّذي فرضناه أخارج اصالً لزم 
 املعلولة معلول على اجلملةمن اجزاء ذلك اجلزء علة لنفسه ألن كل واحد من اجزاء 

ن تكون أ فتعني اجلزءلواحد من اجزاء ذلك   الّذي فرضناه علة اوءللجز ذلك التقدير
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 مجلة منا فذلك اخلارج العلة املستقلة للمجموع خارجا او بعض اجزائه خارج
فرضناها إذا املمكنات هو الواجب ومبدأ لسلسلة املمكنات فيكون منتهى للسلسلة 

  . طرف املعلول األخريمن
مع كون كل من   ما بعد املعلول األخريمجلةكون  االعتراض عليه جبوازو

موع حاده اجملتمعة يف الوجود متصفاً باالمكان واإلحتياج اىل الغري علة مستقلة جملآ
 غوهم حمض ما يزي  إىل الغريغري حمتاجخارج  انضمام أمر اجلملة متسلسلة من غري

  . سنن اهلدىعن املطهرة بامثال هذا النفوسالقلوب املنّورة و
  كلي وتساويهما وتوازتكافئهماقيل العلية واملعلولية متضايفان البّد من و
  . من هذا بواحد من ذاكواحد

حاد السلسلة متصفاً بالعلية واملعلولية آ من كل على تقدير التسلسل يكونو
مل يكن يف الطرف اآلخر من   فقط فلوباملعلوليةفانه متصف  غري املعلول األخري

 عدد املعلوليات عن عدد العليات زيادةالسلسلة واحد متصف بالعلية فقط يلزم 
  . التضايفلوازم اللذان من يبواحد فيفوت التكافؤ والتساو

  طرق الفالسفة لكن ملا كان غرضنا حتقيقمنرق وإن كان بعض هذه الطو
 باهللا ميان ما اغمضنا عن ايرادها وملا كان اإلالطوائف ال تقليد طائفة من احلق

 لكل موجود واتصافه بصفات نع الصاالوجودالتصديق بوجود الذات الواجب 
 املبحث  دالئل الوجود يف هذاأوردناالكمال وترتهه عن شوائب احلدوث واإلمكان 
  . ذكرها فيهااملناسبةوأخرنا سائر املباحث اىل املسائل املذكورة بعده 

   باملالئكةمياناإل
 االلوكة مبعىن الرسالة من املالئكة مجع مألك وهو مقلوب مألك )ومالئكته(

ألّنهم   هذا اجلنس اومن لتأنيث اجلمع مسوا بذلك ألن الرسل اىل االنبياء التاءو
  . اليهماهللابانية اىل الناس فك أّنهم رسل من رار الوسائط يف وصول اآلث



 

  

- ٢٧ -

 خمتلفة قوية على أفعال باشكالاملالئكة اجسام لطيفة قادرة على التشكل و
 الذين يسبحون املقّربونهنم الذكورة وال االنوثة منهم العليون أ من شليست شاقة

طلق واحلسن  املاجلمالالليل والنهار ال يفترون ويشتغلون باالستغراق يف مشاهدة 
 االرض على ما اىلاحلق عن االلتفات اىل الغري ومنهم املدبرون االمر من السماء 

الَ َيْعُصونَ اَهللا َما اََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما (رسم قلم القضاء على اللوح احملفوظ الذين 
  . بعضهم أرضيون وبعضهم مساويون)٦: التحرمي  *ُيْؤَمُرونَ
   للنفوس البشرّيةباحلقيقةجمردة خمتلفة  جواهرأّنهم : قالت احلكماءو

وإمنا كان ) اهنم النفوس الفاضلة البشرّية املفارقة لألبدان: ( النصارىوقالت
 لكوهنم ميان وترته شأهنم عن النقائص اليت ال تليق هبم من اإلبوجودهمالتصديق 

 بالنسبة  واخللق خصوصاً يف التبليغ والترتيل وإن كانت وساطتهماحلقوسائط بني 
 األنبياء فكان التصديق هبم مثل التصديق باالنبياء وايضاً بوساطةاىل عوام الناس 

  . باآليات النازلة يف حقهم الناطقة بشأهنمتصديقاوجب التصديق هبم 
رة به مثل ع الذنوب مستدلني باآليات املشمنالبعض على اهنم معصومون و
 *َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ ( وقوله تعاىل )٥٠: النحل*  َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ( تعاىل قوله

الَ ( وقوله تعاىل )٢٧-٢٦: نبياء اال *الَ َيْسِبقُوَنُه ِبالْقَْوِل َوُهْم ِباَْمِرِه َيْعَملُونَ
  * ُيَسبُِّحونَ الَّْيلَ َوالنََّهاَر الَ َيفُْتُرونَ*َيَسَتكِْبُرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوالَ َيْسَتْحِسُرونَ 

  )٢٠-١٩ :االنبياء
ن يفيد الظن بعصمتهم والظن من العلم أنّ هذه اآليات ال أقل من أ شّك وال

ابليس وكفره   هذه املطالب واآلخرون منعوا ذلك بدليل استكبارامثال يف يفيكف
مورين بالسجود بقوله أ بدليل صحة استثنائه من املالئكة املاملالئكةبعد ما كان من 

  .)٣٤:  البقرة* َدَم فََسَجُدوا ِاالَّ ِاْبِليَسِآلِئكَِة اْسُجُدوا َملََنا ِللَْوِاذْ قُلْ(تعاىل 
  . ومحل صحة االستثناء على كونه مغمورا بينهماملالئكة مبنع كون ابليس من ورد
اََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها ( قول املالئكة حبملاستدل املانعون ايضاً و



 

  

- ٢٨ -

 يف مقابلة قول )٣٠:  البقرة* َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََكَوَيْسِفُك الدَِّمآَء 
 على اغتياب اخلليفة )٣٠:  البقرة* إِِنِّي َجاِعلٌ ِفي اْالَْرِض َخِليفَةً(اهللا سبحانه 

  . املخلة بالعصمةالذنوبوتزكيتهم انفسهم مع كوهنما من 
 املفضول مع وجود  عن استخالفاستفسار احلكمةرد بأن غرضهم كان و

 كيف يتصور مع عالم الغيوب فضلهم اظهارعن منقصة آدم و  فاألخبارالفاضل واالّ
 االغتياب والتزكية وايضاً منعوا عن هذا الغرض ىنّالقلوب وا واملطلع على الّسرائر

  . السحربارتكاهبماالعصمة بقصة هاروت وماروت وتعذيبهما 
قدين بتأثريه ومحل صورة تعذيبهما معت  مبنع كوهنما عاملني بالسحرواجيب

 واالبتالء للناس من اهللا تعاىل ويؤيده وعظهما من قصدمها بالفتنة السحروتعليمهما 
ِانََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَالَ ( اهللا تعاىل عنهما بقوله تعاىل ى حككما السحرومنعهما من 

  .)١٠٢: لبقرةا  *َتكْفُْر
  والعنادشرور والفساد ومثوى العتّو واالقرب عندي العصمة ألن مأوى الهذا

  .ركاهبما القوى البهيمية والسبعية والشيطانية و العناصرمركبهماالنفس والطبيعة اللتان و
 ي والطبيعة مرتهون عن املزاج العنصرالنفس شّك أّنهم مطهرون عن وال
 سنة دخول او الطاعة واالنقياد ولذلك ال تكاد تسمع يف كتاب على جمبولون
  .الّنار يوم اجلزاء للعذاباحدهم 
 املعتزلة وبعض اهل مجيع والبشر اختلف العلماء يف الفضل بني امللك ومث
  .ي والنقليبالعقل استدلّوا فضلوا امللك و)١(ي أيب عبد اهللا احلليممثل السّنة

 متعلقة باجسام لطيفة نورانيةروحانّية ونفوس   فهو أّنهم جواهري العقلأما
 املادة غري مأسورين كدوراتمن ظلمات الطبيعة ومرتهة من  علوية بريئة هياكلو

 مطالعون و على االسرارمطلعونبالشهوة والغضب وليسوا مبقهورين للنفس والشيطان 

                                                  
 .]. م١٠١٢[.  هـ٤٠٣ سنة  املتوىفعيحسني بن حسن احلليمى الشافعبد اهللا و اب)١(
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 العلمية والعملية بالفضائلالقبائح ومكّرمون  واللوح احملفوظ معصومون عن الشرور
 والعجب وسائر ياءالر والنسيان وأعماهلم مصونة عن إعلومهم حمفوظة عن اخلط

  . ال حمالةاالنسانتصة هبم دون خمالقوادح ومع ذلك باقية دائمة وكل ذلك فضائل 
 نّ ذلك ال يوجب االفضلية من االنسان وإن كان يوجب الفضل يفأاجلواب و
 ما عدوه يف حق امللك مقابلةخمتصة به يف   فإنّ لالنسان ايضاً جهات فضل أخرنفسه

عمال جماهدين للنفس والشيطان ومدافعني الشهوة مثل كوهنم مشاقني يف اال
  .والغضب واهلوى مؤمنني بالغيب ومع ذلك جمتنبني عن الشك والريب

  والشيطان هو اجلهاد االكربالنفسنّ األجر بقدر التعب واجلهاد مع أمعلوم و
 وإن قل بسبب اعماهلم صور بالغيب مشهود له عن الّنّيب عليه الّسالم وميان اإلوفضل
 متاعبهم بسببن يكون فضلهم كبرياً وثواهبم كثريا  أ اعمارهم لكنه جبوازقصر

 االسقامهتم الكثرية يف االعمار القصرية من آومشقاهتم خصوصاً حبسب ابتال
ٰذِلَك ( اهلدىة والرمحة و املصائب والبلوى املبشرة بالّصاليف واالمراض ومرارة الصرب

  .)٥٤:  املائدة *ُهللا َواِسٌع َعِليٌمفَْضلُ اِهللا ُيْؤِتيِه َمْن َيَشآُء وا
 ووقوفهم عند أمر وعصمتهم فمنها اآليات الّدالة على كرامتهم ياما النقلو

 * الَ َيْسِبقُوَنُه ِبالْقَْوِل َوُهْم ِباَْمِرِه َيْعَملُونَ *َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ ( قوله تعاىل مثل اهللا
  .)٢٨ -٢٦: نبياءاال*  َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ

 عن هذا ومنها قوله جواببعينه   هوياب الّذي ذكرنا لدليلهم العقلواجلو
قُلْ آل اَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزآِئُن اِهللا َوآل اَْعلَُم الَْغْيَب َوآل اَقُولُ لَكُْم ِانِّي ( :تعاىل
ِذِه الشََّجَرِة ِاالَّ اَنْ َتكُوَنا َما َنَهيكَُما َربُّكَُما َعْن ٰه( وقوله تعاىل )٥٠:  االنعام *َملٌَك
 مرتبة امللكية عن بالقصور فإنّ األول مقام االعتراف )٢٠:  االعراف *َملَكَْيِن

نّ الّنّيب عليه أ ويدفع األول ي اىل املقام امللكيدم عليه الّسالم للترقآوالثاين اطماع 
 ختتص هبم لكن ما عن األفعال امللكية اليت القصور والّسالم وإن اعترف بالعجز

  .اعترف بأفضليتهم ومفضوليته عند اهللا
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  ال يوجب األفضلية بالكلية ويدفع الثاين أنهالوجوهباجلملة الفضل من بعض و
 امللكية مع ما به من امللكاتويها وختييال من الشيطان أطماع لتحصيل  كونه متمع

دم آ فضل امللك على  إالّيلزمبتني ولو سلّم فال رتالكماالت اإلنسية أي جلمعه بني امل
 فإنّ مقام )٥: النجم*  َعلََّمُه َشِديُد الْقَُوى(عليه الّسالم قبل نبّوته ومنها قوله تعاىل 

  .ن مرتبة التعلممالّتعليم اشرف 
 شرف املعلّم من كل الوجوه فإّنه عليه وجب شرف مقام الّتعليم ال يأقول
 باطالع رباين حبقائقهمات فإّنه اعلم  تعلم من جربائيل عليه الّسالم كلإنالّسالم و

  .واعالم لدين
ِ ِهللا َوالَ الَْملَ(منها قوله تعاىل و ِئكَةُ لَْن َيْسَتْنِكَف الَْمِسيُح اَنْ َيكُونَ َعْبًدا
 مقام الترقي من األدىن إىل األعلى كما ال خيفى املقام فإنّ )١٧٢:  النساء *الُْمقَرَُّبونَ

  .الفصاحةعلى أرباب البالغة واصحاب 
ارى أّنه ينايف العبودية ص يف الوصف الذي زعم النإالّنّ الترقي ليس أاجلواب و

 عليه الّسالم بال أب فإهنم عليهم الّسالم بال أب كونهة وهو ويقتصي مع الّنبّوة البنّو
  فليس يف شيء من الداللة على األفضليةالرسلأما تقدمي ذكرهم على ذكر و .وال أم
 اليت هي كالم اهللا تعاىل فإنّ للتقدمي جهات الكتبالفضل على  ال يدل على كما
م حملل إمياهن ويف تبليغ األحكام واالهتمام بالوجودغري األفضلية كتقدمهم يف  أخر

  .خفائهمبعدهم عن التصديق بسبب 
 من البشر االنبياء على امللك وصرح فضلوااهل السنة والشيعة  مجهورو
افضل  رش من عوام املالئكة وخواص البافضلؤمنني  عوام البشر من املبان بعضهم

  .من خواص املالئكة
  من جهادهم مع النفس والشيطان واجتهادهم يفاليهدليلهم العقلي ما لوحنا و
 الشهوة والغضب من واجتناهبم عن املعاصي مع وجود املخالف واملنايف الطاعة

  .كثرة الثواب وعظيم الكرامة واهلوى وذا مدار
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  بل الكمال كل الكمالالعبادةسلم إنّ الكمال الكلي هو الطاعة واقول ال نو
فضل (به قول الّنّيب عليه الّسالم   اجلالل واجلمال كما يشعري التخلق باخالق ذيف

  . الواردة يف هذا املعىناألحاديث وامثال هذا من ) على ادناكميالعامل على العابد كفضل
فَلَمَّا اَْنَباَُهْم ِباَْسَمآِئِهْم قَالَ اَلَْم اَقُلْ (ىل  هلم ما هو املفهوم من قوله تعايالنقلو

  *لَكُْم إِِنِّي اَْعلَُم غَْيَب السَّٰمَواِت َواْالَْرِض َواَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ
 فضله علىوهذا دليل قوي الداللة .  من اختصاصه بعلم األمساء دوهنم)٣٣: البقرة

  .بني من املالئكة هبذا اخلطابعلى املخاط
 املالئكة فيه فغري متيقن لورود األخبار خواصأما عموم اخلطاب أو دخول و

دم عليه الّسالم مع داللة  املالئكة بالسجود آلالدليل اآلخر هلم أمر اهللاو .خصوصه يف
  . بالسجود للمفضوليأمر الفاضلوال .  أّنه يضع االشياء يف مواضعها البتةعلى حكمته
ن أ واحلق يف هذه املسألة إنّ الفضل وإن أمكن أقولعلى هذا ما على االول و
ن يقبل أ ينّ الفضل الكلي الذي ال ينبغأ إالّحبسب جهات شىت ومعاين عدة  يعترب

 احدامها جهة الشرف وتقابلها اخلسة جهتني جياوز حبسبه ال األفضلية واملفضولية إالّ
 واملراد من الشرف قلة احلجب والوسائط انالنقصواألخرى جهة الكمال وتقابلها 

 بقلة تراكم ظلمات االمكان وبقاء القدسبينه وبني املبدإ والقرب من حضرة 
  . املوجبة للبعداالوصافاالستعداد على الصفاء بضعف االنصباغ بصبغ 

 االستعداد للكماالت االهلية والتخلق جامعيةاملعىن من جهة الكمال و
  اجلاللية واجلمالية وامللك ملا كان روحانيا جمرداًاملتقابلةالمساء باألخالق الرمحانية وا
اقرب اىل احلضرة   عن ظلمات الطبيعة فال جرم هومقدساعن كثافة املادة و

ليلة بينه قصورية والوسائط املتوسطة  القدوسية واحلجب بينه وبني املبدإ نورية غري
عد عن حضرة السبحان بترتله اىل  فإّنه باإلنسان خبالف الّسّبوحّيةوبني الساحة 

صفاء روحانّيته بكثافة املادة   وتكدرالطنياسفل السافلني وانصباغه بصبغ املاء و
 هبذا الفضل دونه والدالئل اً امللك فائزفيكونظلمة الطبيعة مواظالم نشأته اجلسمية 
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ان ملا كان  امنا داللتها على هذا واالنسالنقلياتالّدالة على فضل امللك من العقليات و
 بعد عن صرافة االطالق بتراكم القيود ولكن الوجوديف املرتبة األخرية من مراتب 

 واملناقب وكان من الشجرة مثل الثمرة الفضائلما فيها من  مجيع املراتب وحاز حاز
 هيئة نوى الشجرة وجيوز يف مراتب الغصنية والورقية وسائرها مث يظهر يف اهنا جتوز

 من خصائص االنسان وهبا مجع بني فاجلامعيةراتب من االوصاف مجيع ما يف ملك امل
وهلذا ما .  احاطت مبا هلا ناهلا وما ابقت مرتبة االّالعلم والعرفان ما بقيت فضيلة االّ

  . حجاب حّتى إىل ربه سلكحجبهوقف عند السدرة عند ما وقف امللك وما 
 اي بأمسائي )٧٥:  ص*  ِبَيَدىَّاَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت(املراد من قوله تعاىل و

 جامعيته هذه فالكمال لالنسان والشرف القهرية اللطيفية وصفايتاجلاللية واجلمالية و
 واجلامعية اعلى من فضل الشرف والروحانّية ألن نسبة الكمالللملك ولكن فضل 

  . نسبة الكل اىل اجلزءمنالكمال اىل الشرف قريب 

  املرتلة بالكتب مياناإل
االجنيل والفرقان والصحف اليت انزل على  و والزبورالتوراة املرتلة من )وكتبه(

 هبا واجب تفصيالً على من مياندم عليهم الّسالم واإلآ ووشيثابراهيم وعلى نوح 
 بأن ميان االمجايل يف غري القرآن اي اإلميان فيكفيه اإلبلغه التفصيل من الشارع واالّ

  .نّ أي كتاب نزل على أي رسولأإن مل يعلم  رسله وعلىاهللا كان قد انزل كتبا 

   بالرسلمياناإل
 بعثه اهللا تعاىل لتبليغ احكامه وقد انسان هو الرسل مجع الرسول و)ورسله(
 من االنبياء وقد يكون مقررا ومذكرا قبله شريعة ناسخة لشريعة من له تكون

لك وقد يلقى ى اليه باملحللشريعة املتقدمة وقد يكون له كتاب وقد ال يكون وقد يو
  . للّنيب على ما اختاره البعضاً مرادفالرسولاخذ إذا اليه االمر بإهلام او منام وهذا 
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 اهللا عنه من أّنه سئل يرض  الذي نقله أبوذراحلديثاما على ما فهم من و
مائة ألف وأربعة وعشرون ( عدد االنبياء فقال عناهللا عليه وسلّم اهللا صلّى  رسول
  .)ثالمثائة وثالثة عشر مجا غفريا(عن عدد الرسل فقال  وسئل ايضاً )اًألف

 لبعض من الّشرع املقدم وبعضهم مل نسخ او نّيب كان له كتاب فالرسول
 لكونه خرب الواحد يف باب مبنطوقهيعمل مبقتضى هذا احلديث واحتاط عن االعتقاد 

 َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْصِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك (العقائد ومعارضا بظاهر قوله تعاىل 
  .)٧٨:  املؤمن*

 عدم بيان احوال بعضهم ال على عدم بيان على  ظاهر اآلية ال يدل االّاقول
 يف امثال هذه العقائد اليت ليس يف مرتبة يكتفيخرب الواحد يفيد ظنا  وعددهم

  . بهميانالوجوب اعتقاده واإل
الفطنة وقوة الرأي ولو يف وشرائط الّنبّوة الذكورة وكمال العقل وجودة 

 من العيوب كالربص واجلزام ومن سوء تنفر الطباعالصبا والّسالمة عن كل ما 
احلرق كاألكل يف الطريق واحلجامة األفعال واالخالق كاخلسة والدناءة ومن قبح 

  .وفجور األمهاتباء واخلبث يف النسب كخساسة اآل
  خمل حبكمة البعثة فيلزمللنيب هفثبوت كل ما ينفر الطباع من اجلهات وباجلملة

 ولطف من احلق على خلقه فضل الّنّيب عن امثاله مث احلكمة يف بعث الّنّيب سالمة
جلة ويف  العاجلة واآلسعادهتمليهديهم الصراط املستقيم والّدين القو مي الّذي فيه 
 من  االنسانية امنا اهبطالناطقةاخلروج عنه هالكهم يف األوىل واآلخرة إذ النفوس 

 وجيتهد ويسعى ويتحلى ليجد  االّي اىل ارض البدن السفليجنة عامل االرواح العلو
 احلجب الظلمانية ويلطفة الشاقة الّصاحلبالصور العلمية احلسنة احلقة والعملية 

 املستقيمة اخلالصة بالتوجهاته والنورانية اليت بينه وبني ربه املبعدة له عن رّب
 ويتخلى عن العقائد الزائغة واالخالق السيئة واالعمال ةالّصاحلوالتعمالت الشاقة 

 القرب باحلضرة القدسية حيصلالقبيحة اليت هي موبقاته االبدية ومهلكاته السرمدية و
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 اىل ربه بوجوه البدن روحه بالنفحات االنسية ويرجع بعد املفارقة من يويعتد
 منعما مسروراأبدا سرمدا  ويبقى )٣٩: عبس  *َضاِحكَةٌ ُمْسَتْبِشَرةٌ(مسفرة ناضرة 

  .)٥٥ : القمر *ِفي َمقَْعِد ِصْدٍق عِِْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدٍر(
 تعلم من  بعض العقائد واالعمال بقوة الدراية من غرياىلملا مل ميكن االهتداء و
قريباً من حد االمتناع تعسراً  وتعسر االطالع على البعض املمكن له االهتداء الرواية

 االهلية باالرادة واالختيار زلية لواحد من االلوف اقتضت العناية األحبيث ال يتفق االّ
 ال ي وما عليهم لكليكسبوهن يعلم لعباده ما هلم أ ومنةً اًمّرتفضالً ورمحةً وتك

  . هذامنيكتسبوه ويعرفهم احلق والباطل ليطلبوا ذلك وحيترزوا 
 داعيني اىل البطالة واالجتهاد اجلدملا كان النفس واهلوى مانعني عن السعي وو

 هلم سائق وقائد من يكونن أالبغي والعناد اوجبت احلكمة البالغة الرمحانية و
  مسعت وال خطراذنعني رأت وال  االطالع والتخويف فخلق اجلّنة حمال هبا مبا ال

 السالسل النعيم، واعدها للمتقني وخلق الّنار وجعل فيها من من رشعلى قلب ب
ه وتألنكال ما تتصدع من شدته النفوس وتتشقق من سطواالغالل واملقامع وا

بواسطة من اصطفاه من جنسهم  وانذر ّرش للكافرين فوعد واوعد بوأعدها الّصدور
الفؤاد وعلمه من  و وصفاء الفطنة وكلية االستعداد ونورية الصدرالفطرةبسالمة 

 باآليات  اليه امللك حكما وأيده باملعجزات الظاهرات وارسلهانزللدنه علماً و
  .الباهراتالبينات 
 خمتلفتني حماذيتني للذين توسطت الواسطة جهتني يلزوم كون الواسطة ذو

 حكمت احلكمة بكون الرسول االسفلبينهما ليستفيض من االعلى ويفيض اىل 
 ليكون برزخا بني )٩٤: اإلسراء  *اََبَعثَ اُهللا َبَشًرا َرُسوالً(كما قال تعاىل  بشراً

ن وواسطة بني احلق واخللق والعابد واملعبود يتصل من جهة الوجوب واالمكا
 ويستفيد الوجود اىل عامل القدس وحضرة واجب روحانّيته الكلية وعقله النوراين

 جودوالاملعارف الذوقية الشهودية والكماالت الكلية اللّدنّية من حضرة مطلق 
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 كماهلماالستعداد ويفيض على من دونه من املستعدين املستكملني السائلني بلسان 
  .التمامة هلم حّتى خيرجهم من النقصان اىل الكمال ويرقيهم من القصور اىل ّداملع

 مكانه فإنه  اىل اخللق ونبيا الرتفاع شأنه وعلواحلق رسوال لرسالته من يفسم
نبائه عن اهللا وعن احكامه إن كان فعيال إخباره وإل  اواالرتفاع من الّنبّوة مبعىن فعيل
  . أي اخلبريإمن النب
 وبعث الرسل على اهللا حبسب أصلهم الكلي االرسالاملعتزلة قالوا بوجوب و

  . األصلح للعباد على اهللا تعاىل واللطف هبموجوب يف
 الالزمة على اهللا تعاىل االزليةالفالسفة قالوا بلزوم صدوره عن العناية و
 وارسال الرسل من ناماال ما البّد منه يف صالح النظام وانتظام احوال لكل املستلزمة

كلياته ألن االنسان ملا كان مدين الطبع حمتاجا اىل التمدن والتوطن مستمدا بعضها 
 يتوقف عليه ما سائرمن بعض يف املهمات من امللبوسات واملأكوالت واملنكوحات و

دهنم وتشاركهم يف اسباب متهذه االمور من احلرف والصناعات لزم يف اجتماعهم و
 كلية قواعدالهتم باملبايعات واملهادات واملصادقة واملعادات من املعايش ومعام

 املواساةسيس بنيان أ من املنازعات واخلصومات وتبينهم شجر يرجعون اليها فيما
وحفظه عن عوارض املخالفات واملنافرات الالزمة لتخالف االمزجة واالخالق ولزم 

لى بالفضائل القدسية وامللكات ايضاً من قوانني يعملون هبا ما تصلح به أنفسهم ويتح
 عن االعتقادات الزائغة واالخالق الرديئة ومن طرق السياسات اليت ص ويتخلاالنسية

 يزجر اخلارجون عن مقتضيات تلك القواعد والقوانني الداعية اىل الّصالح الناهية هبا
  اهللا طوعا زجروا به كرها وتلك القواعديالفساد حّتى من مل جيب داع و الشرعن
  . والطرق هي اليت مسوها حكمة نظرية وعلميةالقواننيو

 ن يكون يف النفوس االنسانية بعض نفس متعلق ببدنأ من العناية األزلية فلزم
  يغريه عنال وكثري التأثريتعلقه ذلك يف جترد روحانّيته   لكن ما يؤثري عنصرلطيف

 اجلربوتية واالستفادة حباالرواحّتى ال حيجبه عن االتصال  صرافة نورانيته أشد تغيري
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 العلى االعلى وتلق منه بعض باليدمنهم املعارف امللكوتية وال حيجبه عن نوع اتصال 
 احيانا لكمال مناسبة بني القدسيةالعلوم واملعارف الذوقية وتتمثل له األرواح 

 موصوفا بالفصاحة مسموعااالرواح وبينها ويسمع منها البعض كالماً منظوما 
 واملاضية حبيث يعجز عن اآلتيةقة باحلكم العلمية والعملية واملغيبات والبالغة ناط

 لطيفة القوى ت ونكشريفةاتيان مثلها يف فصاحتها وبالغتها وداللتها على معان 
امورا   تظهرهبا العناصرالبشرّية ويكون يف النفوس املذكورة قوة التصرف يف هيوىل 

نطاق إوتى وإبراء االكمه واالبرص و املحياءإخارقة للعادات خارجة عن الطاقات ك
 مصداقا ليكوناحليوانات وتكليم اجلمادات وغري ذلك مما نقل عن معجزات االنبياء 

 هو وصفناه ما دعاه وذلك االنسان الّذي لدعواه وسببا ألن هتوى افئدة الناس اىل
 جزاتهمعاالنسان املكمل والّنّيب املرسل وما اظهره من االمور اخلارقة للعادات هي 

 هو اللطيفةوما مسعه بعضهم من الكالم املنظوم الفصيح البليغ الّدال على املعاين 
 املعارفالكتاب املرتل ومن يتمثل له من االرواح هو امللك وما نطق به من احلكم و
 من تعلقهاوالقوانني والقواعد وطرق السياسات اليت يأخذها من الكالم املنظوم او ي

. الشريعةتوسط كالم موصوف بالصفة املذكورة هي  ن غريامللك او من املالك م
 ونفي االجيابهم هذا القول على ئهذا طريقهم يف اثبات الّنبّوة والشريعة ولو البنا

  .عدب عن الصواب كل الَبُعَدملا  االختيار
 الرسل مع أّنه ممكن يف نفسه عام عوائده تام بعثنّ أمما بيناه تبني لك و
ن حيصى أ اكثر منن خيفى وأري مصاحله حبيث كان اظهر من  منافعه كثجم فوائده

ن يتعطل أ يعقل ن هتمله العناية األزلية واىنأومثل هذا األمر الّشريف كيف يتصور 
ن أ قبل االقطاريف قطر من  ومن االدوار  دوريف عنه الرمحة الرمحانية فإذا شاء وظهر

 نسبكاف من   واف وتدبرييأخيتم الّنبّوة ويعلم انقطاع الرسالة رجل عاقل ذو ر
 الرمحانيةحبسب فاخر متخلق باالخالق السنية الّرّبانية متحقق باحلقائق العلية  طاهر

 اىلله مستقيم يف افعاله زاهد يف الّدنيا راغب يف األخرى غري مائل اقوأصادق يف 
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 تموجه وتعن اوامر املوىل تتفجر اهنار العلوم من قلبه اىل لسان حطام الّدنيا غري متجاوز
 للعادات خارقة اًامور حبار املعارف من هتيج رياح انفاسه وادعى الرسالة والّنبّوة واظهر

ن أ ومسعهه آخارجة عن الطاقات مصداقا ملا ادعاه من أمر الدعوة لزم على كل من ر
 من حبايصدقه بقلبه يف كل ما أتى به من ربه ويقر بلسانه طبق التصديق وحيبه اشد 

 أخ شقيق ويطيع اوامره وينقاد ويستسلم حلكمه غري متحرج عما قضاهاهله وولده و
 والفؤاد فإنّ من توجه قلبه اىل احلق واعرض عن الباطل وطلب الرشد بالقلب

والرشاد وهرب عن العتو والعناد والفتنة والفساد واتصف باالنصاف وترك التعصب 
ال جرم . لبه السديدببصرية ق  والقى مسعه وهو شهيد واستبصراالعتسافوالبغض و

 حيجب قلبه حبجب  والصراط املستقيم ما خاب من خاب االّالسبيليهتدي اىل سواء 
 باظالم بصريته  الغيوب وما حرم من حرم إالّلع عن مطاللقلوبالتعصبات احملجبة 

 لرين القلوب احملرمة عن شهود املطلوب فدعوى املورثةبظلمات االغراض الفاسدة 
 مصدقا باآليات مؤيدا باملعجزات دليل قاطع املذكورة بالصفات الّنبّوة ممن اتصف

بنعيم   املدعي  فمن آمن وصدق فقد فازحقيةوبرهان ساطع لصدق الدعوى و
أنكر فقد  و وطغى واستكرببغىالسرمد وخلص نفسه من عذاب االبد واما من 

  . أليماعذاباخسرانا مبينا واستحق  فارق النعيم واستوجب اجلحيم خسر
قام إذا يلهم هذا مبا متث مناب املعجزة العلم بصدق الّنّيب جي ذكروا يف اوما

 فإن مل اليكم جملس ملك حبضرة مجاعة وادعى اين رسول هذا امللك يف رجل
  فهوعادته فانظروا فإن قام هذا امللك على سريره وقعد ثالث مرات خمالفاً وينتصدق

 سريره امللك عادته بأن قام عن  فنظروا فإذا قد خالفيدعوائ  وحّجةمصداق قويل
 بصدق ذلك القائل ي العلم الّضروروقعد ثالث مرات فال شّك أّنه حيصل للحاضرين

املعجزة من يد   فخلق العلم عقيب ظهورفإّنه للتبيني والتوضيح، ال لالستدالل واالّ
  . الّنبّوة ضروري يشهده الذوق والوجدان وال حيتاج اىل احلجة والربهانيمدع

  فاسدة من احتمال أنخياالتال يضّرنا احتماالت بعيدة واوهام باطلة و إذاف
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 مزاج خاص ونفس قوية يللمدع املعجزة من عند املدعي ال من اهللا بأن يكون تكون
 مصاحبة مع اجلن لهاو تكون  تطلع بسببه على بعض املغيبات ويتصرف يف العناصر
 النجومية االفتراقاتصاالت واو يكون له وقوف اىل بعض االوضاع الفلكية واالت

 مجعاً االنام ولقلوبعندها اظهار اخلوارق فيظهرها هبذه االسباب جلبا  اليت يتيسر
 نادرة ال عادة اون يكون هذا من اهللا ابتداء عادة ال اخلرق أللحطام ومن احتمال 

  يف ازمنةمرة  مرة يف سنني متطاولة لتوقفه اىل وضع خمصوص ال يعود االّيتفق االّ
  .مديدة كتمام دورة فلك الثوابت

 ن يكون حبضرتنا جبال شاهقة والأ مثل ظاهرة هذه االحتماالت سفسطة نّإف
 كثري من االحتماالت فيهاع املعجزات فإّنه يرتفع ومن ان  خصوصاً يف ما تكررنراه

 للناس عن مضالارتفاعا ظاهرا وايضاً من كان كذوبا يف قوله غري خملص يف نيته 
 االنام خداعيل قد يعلم يقيناً إنّ اهللا تعاىل ال ميكنه مرور االيام من سواء السب

 لطيففانه  واضالل عباده وتغريرهم بل يفضحه عن قريب وإن مكنه يف زمان يسري
  .بعباده حكيم يف أفعاله

 بالنسبة اىل ن تكون املعجزة غري خارقة للعادة االّأ احتمال أّنه جيوز وأما
 اىل بعض من غاب فيكون مقدورا هلم ايضاً ولكن لعدم بلوغ  بالنسبةامااحلاضرين و
 اتفاق اجتماعهم مع املدعي ما ظهرت املعارضة وما صدرت او عدماخلرب اليهم 

املمانعة فمدفوع بأن كل نّيب امنا ارسل مبعجزة اشتغل اهل زمانه خصوصاً سكان 
ها حّتى هتالكوا عليها  اليها وافتخروا بفعلفرغوابالده جبنس تلك املعجزة او نوعها وت

  .كذلك االمركان إذا فأين ذلك االحتمال 
ئ  اهلمم مبداواة املرضى بعث عيسى يرباشتغالكان إذا احلال كما أّنه و
بعث   السحربانواع العصركان اشتغال اهل إذا  املوتى وي واالبرص وحيياالكمه

عليه الّسالم  مداًحم أنزل بالبالغة والبيان رينموسى بالعصا وملا كان القوم متفاخ
  .سحبان بالقرآن املعجز بفصاحته سحر
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  العالء كلمته او خلوفه منهقومهواضعه من  مبن يكون اظهار العجزأاحتمال واما 
 كل ذلك ما ثبت باألخبار فريفعبعلة مباالة بأمره  من اعوانه الكتهانته بشأنه اوو

اع و وهنارا سراً وجهرا بانليالالّصحيحة املتواترة معانيها من معاداة قوم كل نّيب له 
 يف ذلك كل شطط وارتكبوا ركبوااملنازعات واملخاصمات واملقاتالت واحملاربات حّتى 

 فكيف يذهب عاقل اىل واحد املعاداتط بذلوا انفسهم وامواهلم يف ّركل امر مفرط او مف
ية واالهتداء  مع سد مجيع طرق اهلدااهللامن هذه االحتماالت واما احتمال كونه ابتالء من 

 العزيز احلكيم اللطيف الكرمي فسبحانه علىاجتراء وهتمة  كونه اضالال منه فامنا هو او
  .)١٩:  الشورى *اَُهللا لَِطيٌف ِبِعَباِدِه َيْرُزُق َمْن َيَشآُء َوُهَو الْقَِويُّ الَْعِزيُز(سبحانه 

  يف يدهظهرتمث اقول احلق عندي إنّ اجياب اخلوارق العلم بصدق من 
 يف تعريفه القيدهذا   معارض يدل على الكذب والبّد من اعتباربارتفاع مشروطة

 مثل للعادةمستفيضة باظهار بعض الكذابني امورا خارقة  املعجزة ايضاً فإنّ األخبار
 ناسا وأضل )٢( يف خالفة عبد امللك بن مروانئ الّذي تنّب)١(حرث الكذاب املتنبئ
خاصة يف  رّراء يف الصيف وبالعكس وكان يتقهلم فاكهة الشت كثريا فكان يظهر

 اجرى فيسبح وامثاله شائعة يف األخبار والتواريخ فال يتم القول بأن اهللا تعاىل املسجد
ن ال يظهر اخلارق على يد املتنبئ الكذاب ويلزم قيد الّسالمة عن أعادته على 
 ظهور ليس ئواملتّنب تعريف املعجزة فالفارق بني الّنّيب يف الّدال على الكذب املعارض
أّنه ال يثبت  فان من املعلوم  على يده مطلقاً بل ساملا عن املعارض املذكوراخلارق
 احد بتعارض االمور الّدالة بعضها على صدقه وبعضها على كذبه حّتى يسلم صدق

  . يف حقه عن املكذباحملضاملصدق 
 الظاهر على  يدل حبيثمان وإن وقع منهم ئو هذا واملتنب ليس إالّفاملعجزة

 من االحوال واألفعال وسائر االمور حقيقةل كذهبم داللة ئ كان داللكن الصدق

                                                  
 .]. م٧٠٥[.  هـ٨٦ سنة  املتوىف)٢( .]. م٥٦٥[.  هـ٣٥٤ سنة  املتوىفئ أبوالطيب أمحد بن احلسني املتّنب)١(
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  . ويعدحيصى اكثر من ان
 اهللا تعاىل ىحجتهم ما حك ورش اي نبوة البالّنبّوةالصابئة والربامهة نفوا و
  .)٣٤: ؤمنونامل  *َولَِئْن اَطَْعُتْم َبَشًرا ِمثْلَكُْم ِانَّكُْم ِاذًا لََخاِسُرونَ(. عنهم

 متحدة يف احلقيقة متساوية يف االحوال البشر كلهان افراد أ وتفصيله
ن فاطاعة بعضهم لبعض وانقيادهم و ويتناسليتناكحونواالحكام يأكلون ويشربون 

 قول بشر من امثاهلم مبجرد قوله بال سليممن اشد اجلهاالت واكرب الضالالت وت
  .حّجة غاية سفاهة وهناية محاقة

ِانْ َنْحُن ِاالَّ َبَشٌر ( عنه ما قال اهللا تعاىل عن لسان بعض االنبياء بواجلوا
تفاضل افراد   وإنكار)١١:  ابراهيم *ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اَهللا َيُمنُّ َعٰلى َمْن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه

 حق يلتيكاد وختالف استعداداهتم الفطرية واكتساباهتم العلمية والعملية واخللقية االنسان
 احملسوسات احملققة من املبصرات واملسموعات ونفي حجية )١(بانكار السوفسطائية

ا قلنا جهل وضالل ال يتصور جهل وضالل فوقه ماملعجزة الظاهرة الداللة على 
استحالة الّنبّوة بوجوه   وهو الرجل الّذي تنتسب اليه الربامهة يف اهلند قررالربهامو

 مبا فيه املصلحة التاّمة حلكيم سبحانه ال يأمر العباد إالّنّ اأ الّذي نقلنا عنه غري أخر
 ونطيع إال عما فيه املضرة واملخالفة للعقل فما بالنا نصدق يواملوافقة للعقل وال ينه

 من مبينمن يأمرنا باشياء وحيكم عقولنا باستقباحه او عبثيته مثل الدوران حول بيت 
زهاق روح إبطال حياة وإل حجر و مجرات يف مواضع خمصوصة وتقبيياحلجارة ورم

 حيوان وينهينا عن اشياء جنزم بنظر العقل القاضي العدل مبنافع ومصاحل فيه مثل من
  . حلوم بعض من احليوانات اليت يتغذى هبا البدن ويتقوى هبا املزاجحترمي

                                                  
ياء حقائق االش س قبل امليالد ومنهم من ينكرمان يف العصر اخلاونة فلسفية نشأت يف اليقفر: السوفسطائية )١(

ثبوهتا ويزعم اهنا تابعة لالعتقادات حّتى إن   وهم العنادية ومنهم من ينكرباطلةويزعم اهنا اوهام وخياالت 
 ومنهم من ينكر العندية فعرض او قدمياً فقدمي او حادثا فحادث وهم اًاو عرض جوهرا فهو جوهرشيء  الاعتقدنا

 ).ةد مع موسوعات خمتلفئقاعشرح ال(  وهم الالادريةجراك وهلم العلم بثبوت شيء وال ثبوته ويزعم أّنه شاك يف أّنه شا
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 مبا فيه املصلحة وال اال أصبتم يف كليتكم القائلة بأن احلكمة ال حيكم قلنا
 االشياء بعضعما فيه املضرة ولكنكم اخطأمت يف سلب املصلحة عن  االّي ينه

 حكمكم يف إمت كل اخلطأاملأمورة واثبات املصلحة لبعض االشياء املنهية واخط
  .بكفاية كل عقل يف ادراك كل حكمة ومصلحة خصوصاً يف االسرار الشرعية

المكنة وسائر  امرنا اهللا بتعظيمه من األزمنة واما من شعائر الّدين تعظيم فإن
 يف تعظيمه وحلصول نوع شرف هلا ملناسبة النفسناع صالح واالشياء حلصول ن

 املعنوية بيننا وبني ربنا وكثرة االحكام املسافةخمصوصة بينها وبني االشراف فإنّ بعد 
 اوجب لنا الوسائط يف توجهاتنا اليه مما الوجوباإلمكانية املوجبة لبعدنا عن حضرة 

رمضان بتخصيص انزال   مثل شهراألزمنةسبة خمصوصة فشرف بعض بيننا وبينه منا
 عن شهواهتا وتغليب جانب النفسامساك  القرآن به مثالً وتعيني الصوم الّذي هو

 مثالً بأمره ببنائه من احلرامالروحانّية على اجلسمانية فيه وبعض االمكنة كالبيت 
  .شرفه بنبوته وخلته ابراهيم عليه الّسالم

موضع عبادته وحمل طاعته خصوصاً ختلص عباده من االنبياء  سكوهنا مث
ا مهبط املالئكة املقّربني مددا مديدة وهنالكاملني املكملني وكاألولياء واملرسلني و

 وبعض االشياء اليت يف صورة اجلماد كاحلجر االسود ملثل ما ذكرنا يف بعيدةوعهودا 
اب املكتوب فيه شهادة املطيع وجحود  النزاله من اجلّنة أو إللقامه الكتأوأمر البيت 

ال   ألعلم انك حجراين(فقال  ل احلجرّبنّ عمر رضي اهللا عنه قأ ي روكما يالعاص
مث ) لتكلك ملا قّبّبال تنفع ولوال اين رأيت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ق وتضر

أبا احلسن يا ( اىل ورائه فرأى عليا رضي اهللا عنه وقال فالتفتبكى حّتى عال نشيجه 
  يضّريا أمري املؤمنني بل هو(فقال علي رضي اهللا عنه ) العرباتإنّ ههنا تسكب 

ان اهللا عّز وجلّّ ملا اخذ امليثاق على الذرية كتب عليهم (قال ) وكيف(قال ) وينفع
باجلحود   للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافريشهد فهو احلجركتاباً مث القمه هذا 

 ايانا بتعظيمها وملالحظة هذه املعاين اللطيفة االمور ألمر اهللافيكون تعظيمنا هلذه 
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  ). اهللا تعاىلتعظيماملذكورة راجعا اىل 
 الّذي هو يف احلقيقة  عجبا ممن يشاهد تشريف اهللا تعاىل البدن االنساينفيا
 والنجاسات املستعذرة الّذي منشأه من النطفة املستقذرة من االخالط مركبة جيفة

منه   ومعاده اىل االستحالة والتعفن والننت حبيث تتنفرالبولرية من جمرى النجسية اجلا
خره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما آاوله نطفة مزرة، و: حقهالطباع حّتى قيل يف 

 وعلوم يقينية واعمال زكية ي وروح لطيف انسيقدسحيمل العذرة، بنفس شريف 
  .ال هذه األشياء ألمثالتشريفاتأمثال هذه  وأخالق كرمية كيف تنكر

 ن يطرد الشيطانأن يتفق لبعض من اعتىن اهللا بشأنه أفال يبعد   رمي اجلمارواما
 وقصده الوسوسة له يف ذلك بتأييد اهللا له مث كل من يسنت بذلك لعروضهويرميه 

  . يف الوقت املخصوص واملكان املعلوم يستفيد نوعا من تلك الفائدةالنيةالسنة بتلك 
 فلعلّ الغلبة يف حلمها األجزاء النجسة املتولدة حلومهاحملرمة أما احليوانات او

ن يكون أمن اغتدائها االخالق السيئة واالعمال اخلبيثة فحرمت لذلك وجيوز 
أهل العتو   باستطعامها الفساق الفجاراالعتيادمثل  خرآاحلكمة يف حترميها أمر 

  .همفاف هللا تعاىل اطاعةفيكون يف املخالفة هلم نوع  واالستكبار
 فإّنه يصدق يف حق فقراء االنسان وتشريف احليوانهاق الروح عن زأما إو

 يف جعله جزء بدن االنسان فإّنه معراج يف حقه وترق بالنسبة احليوان املذبوح تكرميو
  . له وكل ذلك حكم ومصاحل كما ال خيفى على املنصفاهللامطلق وسوقها ملا خلقها 

به الرسول إما معقول فال حاجة اىل الرسول  أتى شبه برهام أّنه يقول ما ومن
  .ما غري معقول فال يقبلإو

 العقول ولكن ال يهتدي اليه مبحض النظر من ينفيه معقول مبعىن أّنه ال قلنا
 املعىن أي عدم هبذا وداللة فاحلاجة اىل الرسول متحقق وغري معقول هداية غري

 حاجة ضرورة يف متحقق الّنّيب نّ احلاجة اىلأاالهتداء فال يوجب عدم القبول واحلق 
 نفسه وحاجة عندية اليت ال طريق للعقل اىل االهتداء اليه من رعبعض االمور الش
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 حيجبان صعوبةيف البعض الذي ميكن اليه االهتداء للعقل لكن بعسر و سهولة ويسر
 برهام ضل واحداً من األلوف ولذلك العقل ومينعانه ألبتة عن حرمي االدراك االّ

 مع ما نفوا الّنبّوة قالوا الصابئة فسحقا وبعدا له والسبيل كثريا عن سواءوأضل 
نّ الدليل النايف للنبوة على أمهرس وعادملون ومها شيث وادريس عليهما الّسالم مع 

  .زعمهم يدل على نفي نبوهتما ايضاً
حمامل صحيحة يف عبادة االصنام ايضاً  ن يعتربأفعلى ما قلت جيوز فإن قلت 

  .التجهيلالتكفري والتضليل والتسفيه وا ذا فلم
 ختيلوا خياالت بل اعتبار ألّنهم ما اعتربوا معاين صحيحة حقيقة بال قلت
 عند أنفسهم منامر من الشارع بل مبجرد اختراع   أماين كاذبة بغريوامتلّباطلة و

 ةبالعباد االحجارواجتراء على اهللا وايضاً غالوا وأفرطوا يف التعظيم حّتى عبدوا 
 من التخليق ارادتهاملختصة باملعبود باحلق ونسبوا االمور الصادرة بقدرة اهللا و

 له حظ ما من من بعض والترزيق اليها نعوذ باهللا وما اعترف منهم أحد باهللا االّ
 من القول مفراما بقي مبهوتا وافتضح محاقة وسفاهة ومل جيد  التعقل يف اجلملة عند

  .)٢٥: لقمان  * اُهللا َخلََق السََّمواِت َواْالَْرَض لََيقُولُنََّولَِئْن َساَلَْتُهْم َمْن(
  االعتقاد واألعمال فهويف يف القول فقط واما مع هذا ليس االعتراف االّو
 نطق به قول كما تبارك وتعاىل اهللامرجح لالصنام على   االشراك بل هوعلى مصر
 اِهللا ُشَركَآِئَنا فََما كَانَ ِلُشَركَآِئِهْم فَالَ َيِصلُ ِاىلَٰهذَاِ ِهللا ِبَزْعِمِهْم َوٰهذَا ِلفَقَالُوا (اهللا 

ِ ِهللا فَُهَو َيِصلُ ِاىلَ  فإهنم )١٣٦: االنعام  * ُشَركَآِئِهْم َسآَء َما َيْحكُُمونََومََا كَانَ
 الضيفانكانوا يعينون بعضاً من أمواهلم كالنتاج والزروع هللا ليصرفوها إىل 

  .هلتهم ليصرفوها اىل بيت األنام وسدنتها آلواملساكني وبعضها منها
اتفقت إذا  فعينوها هلن وهلتهمآلفيما عينوا هللا جودة بدلوها مبا إذا رأوا ف
  . عينوا الهلتهم اقروها على ما كانتفيما اجلودة

  له بالعبادة املختصة باهللاعبادةأليست السجدة والّصالة جلهة الكعبة فإن قلت 
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ن يعبدوا أبالعبادة لغري اهللا وحاشا عن املؤمنني  ن يأمرأشارع قلنا حاشا عن ال. تعاىل
 بأمر من اهللا القتضاء الكعبةغريه بل السجدة اىل جهة الكعبة توجيه وجه البدن اىل 

 ما هو من خصائص إثبات غرين يكون للجسم متوجها من هذا العامل من أاحلكمة 
 على ما األصنامدس خبالف عبادة  وجه القلب إىل اهللا تعاىل وتقتوجيهاأللوهية هلا و

 الّنبّوة على انتفاءوالفالسفة وإن مل ينكروا الّنبّوة لكن لزم من بعض قواعدهم . ذكرنا
عن   ونفي االختيارلألفالكالوجه الّشرعي الواقع مثل قوهلم بامتناع اخلرق وااللتيام 

رتيب احلوادث  وتاالجيابعلى اصل   االنزال واالرسال واالعجازتفريغاهللا سبحانه و
 زائل فما بنوا عليها هباعلى األسباب ترتبا عقليا وغريها وكل ذلك باطل واالعتقاد 

 الثواب وال حيرمهميف حكم البطالن ال ينجيهم من العذاب و من االمور احلقة فهو
 لألنبياء االتباع طريق جهنم فالسعادة كل السعادة يف اخلضوع ألمر اهللا ويهديهم االّ

ل آ  *قُلْ ِانْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اَهللا فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اُهللا( مجعنيأعليهم صلوات اهللا 
  .)٣١: عمران
  مبحض عقله واالستكباراالعتمادالشقاوة كل الشقاوة يف االعجاب برأيه وو

 ُه اُهللا َعلَىاَفََراَْيَت َمِن اتََّخذَ اَِلَهُه َهَويُه َواََضلَّ( امر اهللا بترك االصغاء اىل وحيه عن
  .)٢٣: جلاثيةا  *ِعلٍْم

   بالبعث بعد املوتمياناإل
 عطف على ما قبله فكأنه رضي اهللا ) املوتبعدوالبعث ( رضي اهللا عنه قال

 سبحانه قوله يف وصل هذه املوصوالت أسلوب القرآن اجمليد من راعى عنه
 ومن قوله )٢٨٥:  البقرة *ِه َوُرُسِلِهِئكَِتِه َوكُُتبَِِمَن ِباِهللا َوَملَآَوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ (
  .)١١٤: ل عمرانآ  *ُيْؤِمُنونَ ِباِهللا َوالَْيْوِم اْآلخِِِر(

 فيما بعده وفصله غري االسلوب يف السنة ايضاً ولذلك ئعهذا األسلوب شاو
 اىل البدن بعد مفارقته الروح واملراد بالبعث بعد املوت احلياة بعده وعود قبله عما
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  .)٤٠:  الروم *ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْحِييكُْم(عاىل كما قال ت
 عندألنه ما جاء رسول من  وما ختلف احد من اهل امللل عن القول باحلشر

ن كال من علماء امللل أ به وما نزل كتاب إال نطق به وما مسع إالّ  اخرباهللا االّ
الباب ظواهرها وما  االمم ابقى اآليات النازلة واألخبار الواردة يف هذا فضالءو

نّ اهل كل ملة كانوا يفترقون يف كثري من املسائل فرقا أ عنها بالتأويل مع صرفها
  . من التأويل طرقا طرقاويتخذونفرقا 

 علماءهم فوقع االتفاق وحتقق االطباق على ملةد عوام أهل كل لهكذا قو
ثباته فكذلك اتفق  على اامللل اجلسماين واملعاد االنساين وكما اتفق أهل احلشر حقية

 بني اً فارقاً فاصال وفرقفصالغريهم على نفيه فكان االعتقاد حبقية املعاد اجلسماين 
 املعاد الروحاين ايضاً وهم اثبتأهل امللل وغريه مث املثبتون تفرقوا فرقتني منهم من 

 )١( واالمام حّجة االسالمكاملتصوفةد النفس االنساين من أهل امللل رالقائلون بتج
 والشيعة والكرامية من ملتنا )٣( والقاضي ابوزيد الدبوسي)٢(احلليمي والراغبو

 اجلسماين ونفى الروحاين املعادومجهور النصارى من غرينا ومنهم من اقتصر على 
 أثبتت املعاد الروحاين وهم فرقةوهم مجهور املسلمني والباقون ايضاً افترقوا فرقتني 

 الناطقة اجملردة املتعلقة النفسحقيقة االنسان هي الفالسفة االهليون القائلون بأن 
وفرقة نفت .  جوهرهاتكميل هلا يستعملها يف آلةتصرف وهو  وبالبدن تعلق تدبري

 هي هذا اهليكل االنسانيةنّ احلقيقة ااملعاد اصالً روحانيا وجسمانيا ذهابا اىل 
فسد املزاج  فإذا االعراضاحملسوس مع ما تضمنه من املزاج والقوى واالعضاء و

 الشخصية الصورةوبطلت القوى وتفتت البدن وتفرقت االعضاء واالجزاء انعدمت 
واهليئة الوحدانية فال يقبل الوجود اصالً بل ميتنع إعادة املعدوم رأساً وهم الفالسفة 

                                                  
 .] م١٠٤٠[.  هـ٤٣٢ سنة ملتوىفا احلنفي سي ابوزيد عبيد اهللا بن عمر البخاري الدبو)٣( .] م١١٠٨[.  هـ٥٠٢. سنة  املتوىفي احلنف راغب االصفهاينحمّمد أبوالقاسم حسني بن )٢( .] م١١١١[.  هـ٥٠٥ سنة  املتوىفالغزايل حمّمد بن حمّمد أبوحامد )١(
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  .لعلماءبشأهنم اد ون من العقالء وال يعتدالطبيعيون الذين ال يع
ومل تتجاسر على نفيه واثباته بل اعترف  عاد خامسة توقفت يف أمر املوفرقة

 ومن تابعه )١(جالينوسيف هذا املذهب  يف ادراكه ومعرفته واملشهور القصور وبالعجز
 مخسة مذاهب املعادحّتى نقل عنه القريح بالتوقف عند احتضاره فكان يف مسألة 

 كل حقيقةخلمسة طوائف والذي هو من ضرورات االسالم واإلخالل باعتقاد 
 املرتلة هو احلشر اجلسماين فإنّ نفيه أو الشك يف ثبوته كفر وتكذيب للكتب انميباإل

 األنبياءوالرسل املرسلة يف الدالالت الصرحية واألخبارات الّصحيحة وجتهيل لورثة 
وجدوه ذوقا  و اعتقدوه حقاًفيمادم عليه الّسالم آ ابناء لدن وللربرة األتقياء من

 بني إثبات املعادين كما هو اجلمع الكامل احملقق والذي هو حقيقة احلق والعرفان
  .ملة كل ا كل طائفة واعتقد عليه مدققواذهب إليه حمققو
 وإن أتينا منه مبا يتفطن به تفصيالًن اوال إثبات املعاد اجلسماين  اآلفلزمنا

 إثباته بدالئل قطعية ميكن واالشارة إىل ثبوت الروحاين ثانياً وإن مل إمجاالً األلباء
  يتحقق احلق ويتميزحّتىبراهني عقلية وابطال املتمسكات الباطلة للنافني ثالثاً و

  .الكذب من الصدق

  اجلسمايند ا يف اثبات املعفصل
 من توافق الكتب املرتلة وتطابق االنبياء والرسل اليه يف اثباته ما لوحنا العمدة

 به حبيث ال يحالتصرعلى احلقيقة و يف كل قطر و علماء امللل يف كل عصرامجاعو
 بالنسبة لتهووسهحمتمل للتأويل ومساغ للصرف عن الظاهر مع حتقق امكانه يف ذاته 

اََولَْم َيَر اِْالْنَسانُ اَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَِاذَا (اىل عظمة اهللا وقدرته كما قال سبحانه 
ي الِْعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ِي قَالَ َمْن ُيْح َوَضَرَب لََنا َمثَالً َوَنِسَي َخلْقَُه*ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني 

                                                  
 .قبل امليالد ٢٠١- ١٣١ ة حوايل سنعاش طبيب يوناين )١(
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 )٧٩- ٧٧ :يس*   قُلْ ُيْحِييَها الَّذي اَْنَشأَهآ اَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو ِبكُلِّ َخلٍْق َعِليٌم*
ى اَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو اََولَْيَس الَّذي َخلََق السَّٰمَواِت َواْالَرََْض ِبقَاِدٍر َعلَ(

  .)٨١:  يس *ُق الَْعِليُمالَْخالَّ
  على خامت االنبياءاملرتل املعجزباجلملة الكتب السماوية خصوصاً القرآن و
 مشحونة االخالقع وتتميم مكارم ئ الّصالة والّسالم لتكميل الشراعليهم
اَْيَحَسُب اِْالْنَسانُ اَلَّْن (ات والتوضيحات يف هذا الباب مثل قوله تعاىل حيبالتصر
فََسَيقُولُونَ َمْن ( )٤-٣:  القيامة *ى اَنْ ُنَسوَِّي َبَناَنُه َبلَى قَاِدِريَن َعلَ*ظَاَمُه َنْجَمَع ِع

 احملصني على سرتعي مما هالث وام)٥١:  اإلسراء *ُيِعيُدَنا قُِل الَِّذي فَطََركُْم اَوَّلَ َمرٍَّة
 عند سّيما الظواهرعّده وعلى العادين ضبطه فتأمل وانصف هل يعقل صرفها عن 

 ر اجلسماينشاحل ي اختصاصها بنفيفورودها يف مقابلة شبه املنكرين اليت ال خفاء 
ن اآليات واألحاديث وإن أ من يقال ما لفظا ومعىن مع امكانه يف نفسه وحتقق ان

فلما صح التأويل هناك   ولقد كثرت يف باب التشبيه واجلربكثرت يف املعاد اجلسماين
  .ن يذهب اليه عاقلأ يصح ال فليصح ههنا ايضاً افك وباطل

  وقدروه بأن املصاحل احملضةي عقال وثبوته بدليل عقلوجوبهاملعتزلة ذهبوا اىل و
 وانصاف ي وعقاب الكافر العاصعاملطياملنافع البحتة للعباد مثل ثواب املؤمن و

اء حيباإلعادة واإل  واالفناء االّاالماتةاملظلوم من الظامل جيب على اهللا وال ميكن بعد 
  . املكافأة واجملازاة على العمالتتحققبأبداهنم واعضائهم املباشرة لالعمال حّتى 

 سيجيئ يف موضعه كماكهم فيه ساجيب مبنع الوجوب على اهللا وتزييف متو
 عن عهدة الواجب ألن العلم اخلروج تقدير التسليم فبكفاية املعاد الروحاين يف علىو

 اآللية  واالعضاء االّاألبدانت سوح ولي للّروالعمل واللذة واألمل ليست االّ
 سواء مل يتعلق باألبدان اصالً املكافأةواالستعمال فبالثواب والعقاب لالرواح تتحقق 

  .خرول او اآلاو تعلق باألبدان األ
 الوجوب على اهللا املصاحلانا اقول إن كان مرادهم من وجوب امثال هذه و
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 الكمالية الصفاتنّ بعض أوإن ارادوا  غري اختياره فال شّك يف فساده من تعاىل
 نسبتها اىل املتساويةية مثل لطفه وكرمه وحكمته رجح تعلق االرادة االزلية هلاال

ن و لكاالوصافمجيع املمكنات باجياد تلك املصاحل فيجب اختياره الواجب بتلك 
 االوصافنّ أاالخالل هبا منافيا للكرم خمالفاً للحكمة نقصا يف حقه تعاىل فكما 

 تلك وجوبنّ الكمال يف حقه تعاىل أالكمالية جتب لذاته تعاىل واضدادها متتنع له و
عدمها فكذلك آثار تلك االوصاف واجبة  االوصاف له والنقص امكاهنا وجواز

 االوصاف وبوساطتها للذات واضدادها ممتنعة بالنسبة اليها للذات والكمال لتلك
  .إلنكاره ويدل على املعاد داللة قاطعة يف ذلك ايضاً فهو كالم حق ال وجه للذات
 االعمال من اخلري فاقول األمراما ما قيل من كفاية املعاد الروحاين يف هذا و

  مبا يناسبه مبناسبةعملن جيازى كل أ احلكمة ي انواع واجناس وأشخاص تقتضالشرو
  واملظلوم علىالظاملن يكون االقتضاء هبا اجلارية بني أ يخمصوصة شخصية ويقتض

يات ئ املتضمنة جلزيالتفصيلتتأتى اجملازاة واالقتصاص على الوجه   فالاملناسبة تلك
  . يف االرواح اجملردة البسيطةال يف االجسام املركبة من االعضاء والقوى املناسبات االّ
  اكمل وأمت مع امكاناألبدانن تتأتى فيها ايضاً وال شّك اهنا يف أ تقدير وعلى

 هلا والعقل حيكم هبذا الدليل االهلية يف اجياب احلكمة يلقدر يكف األبدان فهذا ااعادة
 املطلب بن هاشم أّنه حكم بثبوت عبد عن جد الّنّيب عليه الّسالم يهبا ولقد رووبوج

 يف وجهه املنشرح به  املتألإلنور الّنبّوة بشرف واملعاد اجلسماين وما كان هذا االّ
 ويرى إنّ كل من ظلم وتعدى يقولرب كان صدره فإّنه مع أّنه نشأ بني معطلة الع

ن احداً من أ رأى فلمان مات أفالبتة يرى جزاء ظلمه ويذوق نكبة جوره قبل 
 تفطن ساعتئذ العاجلة من العقوبات شيئاًن يرى أاملشهورين بالظلم واجلور مات قبل 

 ن خرياًإ عملهدارا اخرى يرى فيها كل عامل جزاء   بعد هذه الدارقلبه وحكم بأنّ
 مالبسة بسببت الرمحانية آفخري وإن شرا فشر وهذا من االهلامات الّرّبانية وااللقا

نّ الذات أمن  نبّينا عليه الّسالم له اياماً وقريب من هذا ما يلوح بقلب احلقري نور
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 من كالنّ أاالهلية املستجمعة لصفات الكمال املتعالية عن مسات النقص والزوال يف 
 االّة ما يتصور من الكمال حّتى ال يتصور درجة اعلى مما فيه وصفاته العلية يف غاي

  .فاين يتصور غاية الكمال وهو غاية الغايات وهناية النهايات
 ن يقالأ يرى من آثار اللطف والكرم ما يصح ال الدارنّ يف هذه  أمن املعلومو
من النعيم  ار يكون يف هذه الدما اهنا يف الكرم غاية ويف اللطف هناية فإنّ اعلى فيها

 فقد تكدره املوت وطالتوإن عظمت وجلت ومن املكدرات واملنغصات سلمت 
 ملك من اعتادإذا طويل كما  او نغصه املفارقة عنه بعد زمان قصريتعما قليل و

 زمان بعداع التنعمات ويكرمه باصناف التكرميات مث ون ينعم عباده بانأامللوك 
  .التعذيباتسلبهم ما خلع عليهم ويقتلهم بانواع 

 الكرم وهل يوصف بنهاية النعم فالبّد من غاية يعد ذلك امللك يف فانظر هل
 السنية للرب الكرمي االلطاف فيها ظهور اآلثار العلية للرؤوف الّرحيم ويكون دار

 الدار اآلخرة  هي االّفماحبيث ال يلحق عزها هوان وال ترهق نعمها خيبة وخسران 
ر شحا  ابدا سرمدا قائم مث اختلف مثبتوالرحيانيف الروح و وساكنها دائم اليت نعيمها

  .يتهفاألجساد يف كي
ّنه باجلمع بعد التفريق إّنه باإلعدام مث اإلجياد وقال اآلخرون إ بعضهم قال

فائدة دينية   التوقف يف هذه فإّنه ال طريق اىل تعيينه يقيناً وال كثريالبعضواختار 
 بدعوى االمجاع على االجياد بعد االعدام قبل سك األولون اوالمت وبتعيينهيتعلق 
 أي موجود قبل )٣:  احلديد *ُهَو اْالَوَّلُ َواْآلخُِِر(وثانياً بقوله تعاىل . اخلالف ظهور

كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِاالَّ (ن يعدم كل شيء وثالثاً بقوله تعاىل أن يوجد شيء وباق بعد أ
 اي معدوم وليس املراد اخلروج )٨٨: القصص * َجُعونََوْجَهُه لَُه الَْحكَْم َوِالَْيِه ُتْر

 فإّنه ال ميكن ذلك على تقدير الوجود ألن اعظم املنافع وهو الداللة على االنتفاععن 
د بعد البدء مثل وورابعا باآليات الّدالة على الع.  ال ينفك عن موجود ما اصالًنعاصال

كََما َبَدأَْنآ ( وقوله تعاىل )٢٧: الروم *  ثُمَّ ُيِعيُدُهَوُهَو الَِّذي َيْبَدُؤا الَْخلَْق( تعاىل قوله
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 ميكن بدون حتلل العدم ال البدء فإنّ اإلعادة بعد )١٠٤: االنبياء * اَوَّلَ َخلٍْق ُنِعيُدُه
كُلُّ َمْن َعلَْيَها ( تعاىل بقولهمنه وخامسا  ويدل على كون العود من العدم كون البدء

 فإنّ امجاع الّصحابة ما االمجاع الفناء هو العدم ورد مبنع  فإنّ)٢٦: الّرمحن  *فَاٍن
 صور االشياء بتفرق انعدام على بقاء احلق وفناء اخللق وموت األحياء وكان االّ

  .اجزائها يسمى فناء عرفا
وا ّص مل يتعرضوا هلذا التدقيق ومل ينفالّصحابة اجلواهراما أّنه بطريق اعدام و
ته سبحانه بقاؤه بعد موت يخرآ وبان املراد بايضاًوال التابعون شيء  بذلك على

ة وهبذا القول خيرج اجلواب عن يخر يف اآليالقدر يكفاألحياء وتفرق االجزاء وهذا 
  يف املوت وتفرق االجزاء والعود بعد البدءيستعمل فإنّ الفناء واهلالك يسائر اآل

ة خري ويف االولية واآلت ومجع االجزاء بعد التفرقون حيمل على احلياة بعد املأيصح 
غري ما محله املستدل اضربنا عن  خرأ احتماالت دن يوجأواهلالك والفناء ميكن 

  .ذكرها لوفاء القدر املذكور باملقصود
باجلمع بعد التفرق ببعض النصوص الّدالة  احتج اآلخرون القائلون بأن احلشرو

  َربِّ اَِرِني كَْيَف ُتْحِيي الَْمْوَتىَوِاذْ قَالَ ِاْبَرِهيُم(ظواهرها على ذلك مثل قوله تعاىل 
  * الِْعظَاِم كَْيَف ُنْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًماَواْنظُْر ِاىلَ( وقوله )٢٦٠:  البقرة*

  .)٢٩:  االعراف* كََما َبَداَكُْم َتُعوُدونَ( وكقوله تعاىل )٢٥٩: البقرة
سنون فيكون بطريق  مإ ومن صلصال من محالطنينّ اخللق من أ ما علم بعد

نّ العود ايضاً كذلك وهذه النصوص وإن مل يدل على نفي أ فيدل على االجزاء مجع
باجلمع بعد التفريق مع  رشاحلن يفيد الظن بأن أاالعدام داللة قاطعة لكن ال اقل من 

سكوه يف نفي  واما ما متثابت غرينّ التفرق بعد املوت الزم واالعدام أما علم من 
 ومعلوم أّنه ال منفعة يف مصلحةأّنه البّد يف فعل احلكيم من منفعة واالعدام من 

 شىت ومنافع مصاحل صورتياالعدام وال مصلحةً تكون باعثا للحكم عليه ففاسد إذ 
 عن استغنائه اظهارعظمى يف اإلعدام مثل تفرده بالبقاء إلظهار عجز اخللق عليهم و
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 اليت يتفرد بعلمه املصاحل ما ميكن من قدر نعمة الوجود واالجياد مع االشياء واظهار
  . جوازهعدمسبحانه وتعاىل وعدم لزوم كون افعاله معلال باالعراض بل 

 املعاد غري االول يكونسكهم بأن على تقدير االجياد بعد االعدام مت وكذا
 والنقل يتطابقان العقلنّ أ املعدوم بعينه فال يصل اجلزاء اىل العامل مع اعادة متناعإل

 املعدوم غري مسلم اعادةألن امتناع  رشنّ املثاب واملعاقب هو من يعمل اخلري والأيف 
 تقدير التسليم علىوما ذكروا عليه من األدلة كلها باطل كما ستسمعه عن قريب و

 اً باقيا جمردجوهران يكون الروح أل اجلزاء اىل العامل غري مسلم فإّنه جيوز وفعدم وص
 وملتذا ومتأملا او باحلقيقةصل اجلزاء اليه لكونه عامال يف حال فناء البدن وعوده في

 وتكون هي اصالً يف العمل الثاينتكون االجزاء االصلية للبدن باقية ويعاد منها البدن 
  .العقابواالستحقاق مث يكون جمزيا بالثواب و

  يف املعاد الروحاينفصل
 اي عن احللول فيه  الروحاين ثبوت النفس الناطقة اجملردة عن البدناملعاد مبىن
 هلا يستعملها يف استكمال ةلآالتصرف حبيث يكون البدن  و التدبريتعلقاملتعلق به 

 املزاج بسبب من االسباب البادية او الداخلة او الّشيخوخة يفسدن أجوهرها اىل 
 االعتدال املصحح لتعلق النفس الناطقة به فينقطع التعلق عنوكرب السن حبيث خيرج 

 احلرارة الغريزية والقوى احلافظة هلا وتبقى النفس الناطقة لفناء  ويفىنويتعفن البدن
ن أيتأمل به يف عامل الربزخ والقرب اىل   نوع تعلق يلتذ او االّبالبدنجمردة غري متعلقة 

يتأمل بلذات او  حيشرها اهللا بأن يعيدها بدنا من االجزاء االصلية للبدن االول ويلتذ او
الم آها وذاهتا اجملردة على قول الفالسفة او هبا او بلذات و كلية بنفسعقليةالم آ

  . بوساطة البدن املعاد على قول امللتنيحسيةجزئية 
ن حقيقة أمن تفصيل املذاهب واالقوال املقولة والدالئل املعقولة يف فالبّد 
بيان وجه خمالفتها  ورشنه الفالسفة يف احلّي وبيان ما باجلوهر اجملرداالنسان هي 
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  . والدالئل السمعية ووجوه خمالفتها هلااالسالميةواعد للق
 هنا املزاج اخلاصإ النفس االنسانية فمن قائل حقيقة اوال قد اختلفوا يف فنقول

  املتوسطة احلاصلة للعناصر بعد امتزاجها وانكساراملعتدلة شخص الّذي هو احلالة لكل
 هنا االخالطإ ومن قائل هنا نفس العناصرإ قائل منكل منها من اآلخر وكسره له و
يف القلب وقيل ثالث قوى يف ثالثة اعضاء القوة قيل االربعة وقيل قوة يف الدماغ و

انية يف القلب والنباتية يف الكبد والنفسانية يف الدماغ وقيل الدم املعتدل وقيل واحلي
يف هنا الّنار السارية إس لكل انسان ومن قائل و احملساهليكلهنا إاهلواء ومن قائل 
هنا االجزاء االصلية للبدن الباقية إ يتجزأ يف القلب وقيل الهنا جزء إاهليكل ومن قائل 

  .اهللا تعاىل منها بدنا معاداشيء  ينأن بل وبعدها اىل املوتمن اول النشأة اىل 
  خمالف باملاهيةي علو لطيف خفيف نوراينجسمهنا أ على ومجهور املتكلمني

 ماء الورد يف الورد والّنار سريانيع اعضائه واجزائه فيه ويف مج  احملسوس سارللهيكل
 فيه وموته انتقاله بالصعود سريانهيف الفحم ال يقبل التبدل وال التحلل وحياة البدن 

  .حعنه اىل عامل االروا
 ىل سائر االعضاءإ منه ساريةنة يف القلب وّوعند البعض اجسام لطيفة اما متكو

ة يف الدماغ سارية منه اىل ّونى شرايني واما متك طرق العروق الضوارب اليت تسممن
 قالوه هو الروح مان أسائر اجزاء البدن من طرق األعصاب الثابتة من الدماغ وك

 الغريزيةلطيف حيصل من غليان الدم يف العروق باحلرارة  خبار  الّذي هواحليواين
لة مج اىل يمن القلب مثل الشعلة اجلوالة ويسر ويتحرك دائماً يف اجلوف االيسر

 ي من طرق الشرايني ويصعد اىل الدماغ ويتكيف هناك بكيفية االدراك مث يسرالبدن
  . االعصاب اىل االعضاء وهذا سواء يف االنسان وسائر احليوانطرقمن 

 تعلقت الناطقة اوال روح حيواين هناإ ايضاً ويقولون هذا اجملردة يثبتون امثبتوو
لطافة وبوساطته يتعلق بالبدن فكأنه برزخ ذو وجهني به ملناسبته هلا نوع مناسبة يف ال

  .بني البدن والنفس الناطقة
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 واهل امللة إنّ االنسان بعد ما حتقق له روح الفالسفةقال احملققون من و
ام مت واستعداده ما وصفناه مثل سائر احليوانات يفيض عليه لكمال على حيواين

 جسماين وال يجسم ل يف املادة غريجمرد من احللو اعتداله من الفياض املطلق جوهر
 تعلقحلول فيه و تصرف من غري واي يبدعه الفياض وجيعله متعلقاً بالبدن تعلق تدبري

عاشق باملعشوق إذ النفس يف اول فطرهتا خال عن الكماالت العلمية املستعدة هلا 
بصار ال لكماهلا عشقا جبليا اهلاميا ولتوقف حتصيلها له على آالت مثل العني فيتعشق
 والسمع الستماع االصوات والشم الدراك املشمومات واللمس والذوق ياتئاجلز

 املشترك جلمع احملسوسات واخليال حلفظها والوامهة  واملطعومات واحلّسللملموسات
 اجلزئيةافظة حلفظها واملتخيلة ليتصرف يف املعاين  املعاين اجلزئية اليت فيها واحملالدراك

 ريةوالصكيب والتفصيل وسائر االعضاء البدنّية واالجزاء والصور احملسوسة بالتر
 او بقائهالتوقف تلك القوى عليها اما يف ذواهتا ووجوداهتا او يف افعاهلا وصفاهتا او 

  يصل بذلك كله اىل كماهلا الكلّي هوحّتىعها بقاء انوا بقاء افعاهلا وصفاهتا او
  .ادراك الكليات

  هبا واىلالت اليت ال حيصل االّكل من اآل جرم سرى تعشقها لكماهلا اىل فال
 ليس هو تعلقاً ضعيفا التعلق متحدة بوحدة تركيبية شخصية وهو البدن فهذا مجيعها

 االجسام باالمكنة كتعلقيزول بأدىن سبب لضعف ما استفاده املتعلق مما تعلق به 
 به يف وجوده  ما تعلقاىلال تعلقاً متناهيا يف القوة حبيث حيتاج املتعلق  وواالحياز
 به املتعلق اىل ما حيتاجتعلق متوسط  له كتعلق االعراض باالجسام بل هواويزول بزو

التصرف وتعلق  و بتعلق التدبريعنه فعرب تعلق به يف كماالته وصفاته ال يف بقائه وذاته
 ختمينات يف  التجرد دليل على ما ادعاه االّنايف  وليس لكل فرقة منباملعشوقالعاشق 
  عينوه ألن يكون حقيقة انسانية بعد ما زعموه أّنه دليل على نفي التجردماتعيني 

 يف القلب بأّنه معلوم أّنه قائم بذاته بديهة أ قال بأّنه جزء ال يتجزمنكما استدل 
 ن يكون جزًءأ حللول الصور البسيطة فيه عند تعقلها هلا فتعني باالنقسامقابل  وغري
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جرد ومكانه القلب ألنه حمل العلم وكما استدل من  اوله نفي التبانضمامال يتجزأ 
  .خرهآ االصلية ببقائه من اول العمر اىل االجزاءّنه إقال 

 واما احتجاجهم على اهلواءّنه اهلواء بانقطاع احلياة عند انقطاع إ قال ومن
  : واثبات اجلسمية فمن وجوهالتجردي نف

وعرضها عليها ووقوفها  الظاهرة الداللة على ادخاهلا الّنار النصوص حدهاأ
فان كل ذلك من  يف اجواف طيور خضر و يف قناديل من نوركوهناحول اجلنازة و

ن يكون ذلك على طريق التمثيل وناطقا على التجرد أخواص االجسام لكن ال يبعد 
  . القائلون بالتجردهباسك من التأويل ولذلك مت بنوع ظاهر

 اىل مجيع األبدان فيكون تعلقه  الستوى نسبتهاجمردةوثانيها أّنه لو كانت 
ان يكون ز  إذ جيواملالزمة األبدان ترجيحا من غري مرجح ويتجه عليه منع من ببدن

  .خمصوصما لكل بدن من املزاج املخصوص مناسبا نوع مناسبة لنفس 
 مدركهما فإنّ احلكم باحتاد ي بالكلييشهد حكمنا على اجلزئ أّنه ثالثهاو
يات جسم كالذائقة للمطعوم ئ اجلزدركمنّ أّك  وال شتصور الطرفنيي يقتض

 هذه االعضاء فإّنه ال فرق احليواناتوالالمسة للملموس بديهة وبداللة كون مدركة 
 مدرك الكليات ايضاً كذلك فيكونيات ئبني االنسان وسائر احليوان يف ادراك اجلز

  .حيكم شاهد االحتاد
 ملصلحة ال ميكن االّرك ت املشاحلسنقول كما إنّ احملسوسات جيتمع يف 

ليات يف النفس ملصلحة احلكم الكيات وئن جيتمع اجلزأباالجتماع فكذلك جيوز 
  .بينها سواء
ة حيات اوال مث احضرهتا النفس للمصلئ االعضاء احلاسة اجلزادركت قلنا

 آالت فإن لزمنا على االول  النفس اوال واالعضاء ليست االّادركتهااملذكورة او قلنا 
 فأي بابه إذ ال دليل ينفيه وال وجدان يكذبه كما يف ادراك مرتنيك واحد ادراك مدر

 لزمنا على الثاين اما اثبات النفس اجملردة للعجماء ايضاً او اواحلس املشترك مثالً 
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يات بينهما فنختار ئ مع القطع بعدم التفاوت يف ادراك اجلزاالنسانالفرق بينها وبني 
  . يف االشتراك يف اصل االدراك فإنّ القطع ليس االّ التفاوتبعدمالفرق ومنع القطع 

  ادراكنا حبيث جيتمع معه ادراك الكليات فأمرفإن كونا يف كيفيته فال ماو
 لنا ال بالوجدان وال بالربهان فكيف نقطع مةوغري معل وكيفية ادراك العجماء فارق

  .بعدم التفاوت
 احد بصفات االجسام يف لسان كل املشار اليهارابعها انا نصف حقيقتنا و
  . جسماالجساماملوصوف خبواص  و والقعود والغيبة واحلضوركالقيام

  من االعضاء املخالفة فاناكلن تكون النفس الواحد بالشخص عني أ فيلزم قلنا
  . وغريهاشي واملكالبطش اىل انفسنا كثريا من اوصاف االعضاء املخصوصة هبا نسند

الت آلبدن وهو مع اعضائه واجزائه  يف اسلطاننّ النفس اصل وأاحلكمة و
هني منها فلذلك يسند ما لكل  او  بأمر االّيكونومسخرات هلا فكل فعل او ترك هلا ال 

  .سكات نفاة جترد النفسمت بأمره هذه اعوانهمنها هلا كما يسند اىل السلطان تصرفات 
  :بوجوهسكوا ايضاً  متمثبتوه فقدواما 
 غري منقسمة بالفعل صورةحلاصلة يف العقل نّ من الصور اأ أّنه ال شّك منها

 مبا ال يتناهى دفعة الذهن انقسام كل معقول ال اىل هناية بالفعل فيلزم احاطة لزم واالّ
 اوال وعلى االول البّد بالقوةن ينقسم أوما هو غري منقسم بالفعل من املعقوالت اما 

ن تتحد وحدة حقيقية أتنع  ميباملاهيةن تكون االجزاء متماثلة إذ االجزاء املتخالفة أ
 وكالمنا يف املعقول الصرف مشخصةايزها بعوارض متواالجزاء املتماثلة إمنا يكون 

وايضاً املاهية املشتركة بينها غري منقسم ال بالفعل وال بالقوة فيكون حمل الصورة 
  انقسام احلال والعاقلةيستلزمالبسيطة املرتسمة هي فيه غري منقسم إذ انقسام احملل 

 أو جسماين فهو منقسم هو جسم النفس اجملردة إذ كل ما الغري املنقسمة ليست إالّ
  .ممنوع وهذا الدليل مبين على بطالن اجلزء الذي هو

 التعقل حبصول الصورة كون به على بطالنه فمدخول وعلى استدلّوااما ما و
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  واملعلوم ميتازملالعان يكون التعقل تعلقاً خمصوصاً بني أ ايضاً ال جيوز مسلم وهو غري
  .احللولبه املعلوم عند العامل وهو امر اعتباري غري متصف باحلصول و

 ملإذا  عليه باحكام ثبوتية وحيكمنّ املعدوم بل املمتنع يتصور وأما قيل من و
 فمدفوع باحتمال لغري الثابت التصور حصوال ووجوداً يف العقل يلزم الثبوت يكن
 بالتفات اذهاننا لنا اجملردات وتكون معلومة ن يكون وجود صور املعدومات يفأ

نّ وقوع العلم تارة أ منبينها فال يرد ما يقال  واليها مع ارتفاع احلجب احلاجبة بيننا
نّ أاملعلوم ترجيح من غري مرجح ألن من  وعدم وقوعه اخرى على ذلك التقدير

 الترجيح التفات االذهان وارتفاع احلجب خيتصان بوقت دون وقت فمن اين يلزم
 انقسامنّ استلزام انقسام احملل أتسليم االمرين فال نسلم  بال مرجح وعلى تقدير

 االجساممل يكن بطريق السريان كحلول االلوان يف إذا  قضية كلية فإنّ احللول لاحلا
 املنقسمقد ال يصدق هذه الكلية كالسطح الغري املنقسم يف العمق احلال يف اجلسم 

 يف الغري املنقسمةنقسم يف العرض يف السطح املنقسم فيه والنقطة فيه واخلط الغري امل
كان احللول يف إذا الطول يف اخلط املنقسم فيه فإن قيل يصدق الكلية املذكورة فيما 

 طبيعية حلوقكان من حيث إذا احملل املنقسم من حيث ذاته املنقسمة خبالف ما 
 حيث  حلوق السطح للجسم مناخرى غري منقسمة به كما يف االمثلة املذكورة فإنّ

 ما يلحق بوساطة حلوقه وهكذا فكذاانتهائه يف جهة العمق وهذا االنتهاء غري منقسم 
  . يف جهة العرض والطولاالنتهاء حلوق اخلط والنقطة بوساطة حلوق يف االمر

دعوى جمرد ال دليل   غري مسلم إذ هواملذكورة الصورة يف صدق الكلية قلنا
كان احللول إذا  فيما ال يعتد به يف التعينات وإن سلمنا فال نسلم االّعليه واالستقراء 

 االنقسام مدخل يف حلول احلال لوصفن يكون أمن حيث ذاته املنقسمة على 
 الصور املعقولة يف العاقلة حلولولكن ال نسلم إنّ ما حنن فيه من هذا القبيل فإنّ 

 وزجي مدخل فيه بل وانقسامهان يكون لوصف أعلى تقدير انقسام العاقلة مستبعد 
 دليل على نفي ذلك الان يكون ال لذات العاقلة ايضاً طبيعة اخرى غري منقسمة و
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  . االستداللوجمرد االحتمال ينايف
  الومهية منقسمة بانقسام البدن احلالة هي فيه علىالقوةاما النقض املورد بأن و
ال من املعاين اجلزئية احلالة فيها نّ كأ انقسام احلال مع احملل باستلزام انقسام قولكم

  عمرو غري منقسمة فمجاب اوال بأن الوامهة ال تدرك معاينعداوةمثل صداقة زيد و
 بل يدركها معها كما قلت صداقة زيد فيلزم التركب يف حماهلااجلزئية جمردة عن 

د  الكالم يف الصداقة اجملردة اليت هي جزء من صداقة زينقولاملدرك وفيه نظر ألنا 
 اجلزء واستلزام عدم انقسامه عدم انقسام حمله يكفينا حللولفإنّ حلول الكل مستلزم 

  البّد فيه من التركب ألنه مركب من ماهية وتشخص وفيه نظريوثانياً بأن اجلزئ
ن أ وميكن ي وذا ال يستلزم التركب اخلارجيالعقل التركب فان هذا التركب ليس االّ

نّ من االوصاف العارضة لالجسام وصفاً أه ال شّك يورد النقض بوجه آخر وهو أّن
بسيط حيل يف اجلسم احلال   أمراىلن تنتهي اجزاؤه أبسيطا فإنّ املركب منها البّد 

 يف اجلسم وارد ال احلالفيه ما تركب منه ومن غريه فالبعض بذلك االمر البسيط 
 ليست صفة موجودة يف ةالعداون يقال أ حمالة وال يرد ما ورد يف التهافت اللّهمَّ االّ

احلال حّتى يكون حاال كحلول االعراض النا نورد كالمنا يف االوصاف املوجودة 
 وتأمل وال فافهموال يقول احد بعدمية مجيع االوصاف اجلسمانية والقوى البدنّية 

 يستلزم انقسامهن بساطة احلال كما يستلزم بساطة احملل فكذلك أيذهب ومهك اىل 
 اجتماعها يف ميتنعالدليل باملعقوالت املركبة ألن املعاين املتعددة ال انقسامه فتعارض 

  .يال تضاد وال تزاحم يف احلصول العقل حمل واحد او
 . ذات مقدار وشكل معّيننيلكانتمنها أّنه لو كانت النفس جسما او جسمانية و
 فيمتنع تعقل املفهوم فيه بوساطته وحلوله سماين اجلسم كذلك اصالة اجلفان
 ي بني اجلزئيات ذواالشتراكاالشكال املانعة عن  و مجيع املقاديرعن الكلّي اجملرد

 احلال اتصافمعّين يوجب   اتصاف احملل بشكل معّين ومقدارألن االشكال واملقادير
 كون النفس احتماليرد عليه ما اورد على الدليل االول من  وبذلك الشكل واملقدار
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 يف العقل احللول احلصول يف العقل ومنع كون جزًء ال يتجزأ ومنع كون التعقل
  والتقدرالتشكلحلوال سريانيا مستلزما التصاف احلال بصفات احملل من االنقسام و

  عن االشتراك بنياملعّينيرد عليه ايضاً منع التشكل والتقدر بالشكل املعّين واملقدار و
 ض الشكل واملقداركان عروإذا ون ك امنا ياملنع ات ألن هذاتقدراملو املتشكالت

  . حيث ذاتهمن يللكل
قدار من ملعرض له من قبل حمله فال فإنّ اتصاف الكلّي بالشكل واإذا اما و

االوضاع  و ذوات املقاديرلألشخاص جترده حبسب ذاته ومطابقته  ال ينايفحمله قبل
 لألشخاص ملطابقن يكون الكلّي اأ حبسب ذاته ويرد ايضاً  االّليسواالشكال 

 املعقول حبصول صورته يف العقل وتكون الصورة احلاصلة يف العقل ذات املفهوم
 على الوجود ة املفهوم الكلّي ومثاله ال عينه واالدلة الّدالذاك شبح الشكل واملقدار

ئق املعدومة يف متايز احلقا حمل ما حّتى ال يلزم يف  امنا يدل على وجود ماالذهين
 ثبوهتا يف شيء من ي حتقق وثبوت لذواهتا فيكفاخلارج واتصافها بالصفات الثبوتية بال

  .العقولال يلزم حصول املفهومات بالكلية انفسها يف  و العالية فريتفع احملذوراجملردات
 من القوى اجلسمانية كذلكشيء نّ النفس تدرك ذاهتا وادراكاهتا وال أمنها و
نّ املقدمة أ عليه يرد فيكون جمردا وهو املطلوب و ليست جبسم وال جسماينفهي
 وال برهان هلم يدل ممنوعة ال شيء من اجلسمانيات تدرك ذاهتا وادراكاهتا ان القائلة

 واالستقراء ال يفيد كذلكعليها غري استقراء احوال القوى اجلسمانية ووجداهنا 
  . املطالب اليقينيةيف هبالتعني وال يعتد 
 لكانت دائمة االعضاء أّنه لو كانت النفس جسمانية حالة يف بعض ومنها

ذاته   له إن كانت حبضورعقلهاتتنعة التعقل له ألن  ممو احلالة هي فيه اوض للعالتعقل
 فيها يكون ممتنعا صورتهإن كان بانطباع  و يكون دائماً بدوام احلضوربنفسها هلا

 باطل بشهادة التايلالمتناع انطباعه الستلزامه اجتماع املثلني يف حمل واحد و
 مثله فيلزم التجرد املقدمعقل كال من االعضاء وقد ال يتعقله فيكون الوجدان إذ قد يت
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 احلاصلة الصورةكون  وويرد عليه ايضاً منع كون التعقل حبصول الصورة كما مر
 لزوم دوام منع الصورة الحتمال كونه شبحا خمالفاً يف املاهية وييف العقل مماثلة لذ

 هلاذاته  ون تعقلها له حلضورتعقل النفس للعضو احلالة هي فيه على تقدير ك
فتارة يفوت   احلضورين يكون شرط آخر للتعقل كالتوجه مثالً وال يكفأالحتمال 
 حلول تسليم تلك املمنوعات فالالزم ليس االّ  لفوات الشرط مث على تقديرالتعقل
نفسه   وهو صورة العضو احلالة فيه النفس فيما حيل يف اآلخر وهو العضواملثلنياحد 
 ممنوع اما لعدم كونه اجتماع املثلني يف حمل واحد واما لعدم كون املثلني اعهامتنو

 فإنّ  ذهيني بوجود اصيل فإنّ أحد املثلني صورة العضو وهو وجود ظلموجودين
 بينهما ولزوم وحدة ما د ارتفاع التمييزح اجتماع املثلني يف احملل الوااستحالة يفالسبب 
ن يكون مميزا بني املثلني فإن اعترض أالوجودين  يزمت ي وفيما حنن فيه يكفاثننيفرض 
ة يف مادته فإذا حل صورهتما لحا  بأن الصورة اجلسمية والنوعية للعضواألولعلى 

 هلما يف ضمن الصورة العقلية للعضو املركب منهما ومن املادة يف املماثلةالعقلية 
من تلك املادة ومن حللوهلا يف العضو الّذي تركب   يف مادة العضواحلالةالنفس 

 فيها لزم اجتماع الصورتني اجلسمية والنوعية مع صورهتما العقليني تنيلّاحلاالصورتني 
حال يف ذلك شيء  املقدمة القائلة إنّ احلال يف احلال يف الحلكم العضويف مادة 

ن الناعت أ فإنّ معىن احللول االختصاص الناعت ومن املعلوم املقدمةمينع تلك شيء ال
  . ناعتا للمحل كالسرعة والبطء الناعتني للحركة دون املتحركيكونن أ ال يلزم للحال

 عضوا صغريا ال حتصل صورته العقلية يف النفسن تكون أ ايضاً جواز ويرد
 الوجدان لتعقله يشهد تدركها النفس ابدا وال يدرك بالتشريح لصغره فال فال النفس

 اما يف تحللّ العضوت يف حلّ ن اهنا لواحيانا وال يلزم اجتماع املثلني وما يقال م
 فتخمنيالقلب او يف الدماغ ألّنهما عضوان رئيسان وسائر االعضاء مأمورة هلما 

  .جمرد ال يعد برهانا
  هذا الدليل منقوض بتعقل النفس صفاهتا فإّنه ال خفاء يف جريانه هناكوايضاً
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 الطوسي عنه هذا  بشهادة الوجدان وأجاب النصريتدرك أهنا قد تدرك وقد ال مع
 عارضة هلا لذاهتا فادراكها له دائمة وما منهاالنقض بأن صفات النفس ما كانت 
فقد  خر بادراك اإلضافة واآلمشروطفادراكها  كانت عارضة باإلضافة إىل آخر

  .يفوت إدراكه لفوات الشرط
 من انفسنا انا نعقل كذلك كثريا من الصفات جندهذا اجلواب مردود بانا و
العلم والقدرة خر ك آ واالضافة اىل أمرباملقايسةضة ألنفسنا حبسب ذواهتا ال العار

ايضاً يف ادراك النفس  ههنا فليجز جازإذا والسخاوة وبأن االشتراط باالمر اآلخر 
  .للعضو احلالة هي فيه

 اجلسمانية تعرض هلا والفاعيلها كالل قواهانّ اجلسم االنساين وأمنها و
 ذلك فإنّ العاقلة خبالفن والنفس االنساين يف تعقلها  حبسب احنطاط السضعفو

 قه يفاستغراوإن عرض هلا يف بعض األشخاص يف آخر سن االحنطاط ضعف بسبب 
 لكن االحنالل ضعفه وبدا عن اجزائه اىل يتدبري البدن واشتغاله بالكلية اليه لتناه

فة آ للقوى يعرض ملإذا  يكمل فعلها ويتم تعقلها حبسب ازدياد السن وامتداد العمر
 منهان يبلغ آخر السن االحنطاط فمخالفتها للجسمانيات دليل على اهنا ليس أاىل 

 هلا انسبن يكون املزاج احلاصل يف سن الكهولة اوفق للعاقلة وأويرد عليه بأّنه جيوز 
 ازداد من سن الطفولية وازداد القرب اىل املزاج االوفق اًفمىت ازداد السن مبتدئ

 اىل الضعف ئا بلغ اىل املزاج االوفق كمل التعقل غاية الكمال وبعده يبتدالتعقل فإذ
  .ن يكمل يف آخر سن االحنطاطأ

 إذا على كمال املتعقل فالتعقلكمال  ن يدورأوهذا الرد ضعيف ألن املعقول 
  التعقل الناقص قبلهفيهنّ كماله قبل سن الكهولة الكامل أ جسمانيا فال شّك كان
 سائر اجلسمانيات بصفاتن تكون العاقلة قوة جسمانية متصفة أ جيوز ايضاً بأّنهورد 

 يف تعقلها يف سن هلان القوة العارضة أ من اختالهلا وضعفها حبسب ضعف املزاج االّ
 يقاوم الكثريةالكهولة حبسب كثرة التجارب وشّدة التمرن وسبب اجتماع العلوم 
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ويكون ذلك سببا لكمال ضعفها الطارئ هلا بسبب ضعف املزاج ويزيد عليها 
  . حبسب ازدياد السن ال جتردهاالعاقلة

 احدها:  يكون على وجوه ثالثةاالدراك بأن زيادة )١(ي عنه احلكيم الطوسواجاب
نّ أ بعد اخرى فإّنه ال شّك امر مرةرن ادراك متاعتاد وإذا  التمرن واالعتياد كما بسبب

سابقة وثانيها رار ال يف املصعوبته حد الحقة ليست يفرار الصعوبة حتصيل االدراك يف امل
 فتحصيل االدراك للجزئيات واحدةادراك جزئيات ماهية  كررإذا بسبب التجارب كما 

 القوة العاقلة كما نشأت هذه حبسب الثهايات الّسابقة وثكالالحقة اسهل واسرع من اجلز
  .خراء وجودة التعقل اكمل وامت يف بعض النفوس من اآلذكنّ الفطنة والأمن 

  الثالثة يف سن االحنطاطالوجوه إنّ عاقلة االنسان امت واجود حبسب فنقول
 ادراكا حبسب الوجهني اجود يف سن النمو واالزدياد وقواه احلساسة اجلسمانية منها

 تعقلها حبسب الوجه الثالث جودة الداللة قوة العاقلة ويفاألولني دون الثالث فيكفينا 
  . خصوص الوجه الثالثحبسبن مينع قوة العاقلة أ نع سن االحنطاط ولكن ملايف

 التعقل وجودته يف ذلك قوة نقول ال نشاهد من انفسنا وسائر االفراد االّو
 وجداننا يقيناً عليه كون تلك اجلودة حبسب الوجوه الثالثة معا فال يشهد اماالسن و

  .غريه يتجاوزومن ادعى هذا من نفسه فداللته مقصورة على نفسه ال 
 تكثر االعمال جير ميلهانّ كل قوة جسمانية يوهنها تكرر األفعال وأا منهو

وط خلط اىل االباصرة عند مباشرة االعمال الشاقة البدنّية وعند احداق احد كل
صرف كل إذا رية حّتى جلهالدقيقة مثالً عند القاء االمساع اىل استماع االصوات ا

 من مما دوهنا مثالً شيئاًحيس  من حمسوساهتا يكاد ال ي شيء قوسحاسة اىل احسا
ا يكاد نذاق حالوة العسل ال حيس عقبه حالوة الفواكه ومن شم رائحة املسك زما

  . بعد زمانحيسال 

                                                  
 .]. م١٢٧٣ [. هـ٦٧٢ ببغداد سنة ىفتو املشيعي اليبنصري الّدين الطوس هريش بن فخر الّدين الحمّمد )١(
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 مبزاولة االعمال ورمبا يبطل وايضاً تأثريات يكلكذلك سائر القوى رمبا و
ش بصور  فإنّ القوى الداركة احلساسة منتقانفعالالقوى اجلسانية ال ينفك عن تأثر و

 بتحرك حماهلا فإذا كانت خاصة اجلسمانيات االّاحملسوسات واحملركة ال يتم حتريكها 
  عنها ألن من زاول االنظاراخلاصةكذلك فالعاقلة ال يكون منها لتخلف تلك 

 العطالني على ادراك احلقائق البطالنيمن   احلقائق والدقائق يكون اقدريف االفكارو
 تلك اخلاصة عن العاقلة غاية ختلف على هذا الوجه منع يردوالكلية والدقائق الفكرية 

ام القوة ال حيس مت القدرة وبكمالاهنا المتيازها عن سائر القوى اجلسمانية  االمر
  . االمرنفسمالهلا وإن طرأ عليه الكالل يف  بكالهلا وال يظهر
  زيادة القدرة علىيظهر منكيف يكون هلذا االحتمال جمال مع ما فإن قلت 

  .االدراك مع املمارسة على العلوم واالفكار
 حبسب الذات  والعجزالضعف يفالقدرة بسبب التجربة واالعتياد ال تنا: قلت

 من اهل كل حرفة املمارسني يشاهد من زيادة القدرة على االعمال الشاقة يف كما
اهم  ثبوت كالل قومعني حيمثل النجارين والزراعني وسائرهم خبالف املتنعمني املستر

  .وضعف آالهتم من كثرة االعمال فوق عاداهتم
 فإنّ كال منها تارة ينمو التبدلن االعضاء البدنّية دائماً يف التحلل وأمنها و

 بسبب االشياء الداخلة العارضة وتارة تذبل وهتزل ايضاً احلرارة الغريزية ويسمنو
يل والقوى الغاوية  التحلدائمةواخلارجة مثل احلركات البدنّية والشعاعات الكوكبية 

 احلالة ى االعضاء كذلك فالقوحالتحلل دائمة التبديل فإذا كان  تبايراد البدل ملا
  .فيها ايضاً كذلك إذ تبدل احملل يوجب تبدل احلال

  االنسانية تبقى من اولالنفسنّ أبالوجدان  من احملقق عند كل انسان واملقررو
  جبسم وال جسماينتغري فهو ليسوال خره على وحدته وتعينه بال تبدل آ اىل العمر

 اليت  املتخلقة من امليناالصليةاالجزاء  املختار  حيفظ اهللا القادرأنه جيوز أّنويرد عليه 
 اصل االجياب وسيعرف علىعنها بالنفس عن التحلل والتبدل وما ذكر مبين  يعرب
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  من اصل املين خبالفهالن يكون يف تلك االجزاء أبطالنه وعلى تسليم هذا االصل جيوز 
  . العارضالغداءهنا من وخاصية مبنع التحلل والتبدل خبالف سائر االعضاء لتك

 هتا اىلأ ذواهتا من اول نشببقاءوارد فإّنه ال قطع  اما النقض بالبهائم فغريو
 ذاك واما حكمنا بأن هناك بتعينها فإنّ سبب القطع يف انفسنا الوجدان وال هالكها

ن أ فيجوز سنني رشعليت تولدت من البقرة الفالنية منذ هذه البقرة هي العجل ا
 بعينه يف التعنييكون حكما جمازيا حبسب االجزاء االصلية العالية ال حكما ببقاء 

  .النفسنا احلقيقي ي ما جنده من انفسنا من البقاء الشخصخبالف اجملموع املركب
س مخ: رة حواس عشلالنسان حيكم بأن نّ الشخص الواحد االنساينأمنها و
 هبا آخر يدرك له أمراً نّس باطنة وتعني ادراكات كل منها وحيكم بأ ومخظاهرة

 كل منها راكدااالمور الكلية وحيكم بأن كال من هذه يغاير كال من اآلخر وكذا 
نّ أ علىه االحكام تدل ذادراك كل من اآلخر وحيكم بأن كال منها مدرك وه يغاير

 العشرةاع االدراكات الظاهرة والباطنة باقسامهما يف االنسان أمراً جامعا بني انو
 والكلّي وال يتصور هذا االجتماع يف عضو من االعضاء وال يف قوة من يواجلزئ

ن يكون يف البدن قوة أ فيه فهو يف نفس جمردة قيل عليه مل ال جيوز احلالةالقوى 
احلس  وتكون سائر القوى آالت هلا ختدمها كما كان االدراكاتجامعة جلميع 

ن تكون النفس اجلامعة أ الظاهرة ومل ال جيوز ايضاً احلواس الدراكات جممعااملشترك 
 هذين ي يستخدم البدن باعضائها وقواها وال قاطع ينفالبدنجسما لطيفا خارجا من 
  .بديهةاالحتمالني من داللة او 

 حبسب العدد والاملقدار و حبسب ينّ النفس تتصور مفهوم الالتناهأمنها و
  جسم او جسمايني يفالالتناهحصل إذا نّ التصور هو احلصول يف النفس وأ شك

 ما حصل فيه  االّيلغري املتناه ال معىن ذ غري متناه ايكون ذاك اجلسم او اجلسماين
غري   قوهتا احلالة فيها امرمنمن املعلوم أّنه ال شيء من األبدان االنسانية وي والالتناه
 ال ي ظلهو حصولول يف العقل ليس حبصول اصيل بل فان احلص  ظاهرفساده ومتناه
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 جاهال املتصور للجهلن يكون العامل أ لزم يترتب عليه اتصاف ما حصل فيه به واالّ
  ممتنعا وقريب من هذااالمتناع وواجباًواجلاهل املتصور للعلم عاملاً واملتصور للوجوب 

ني حيكم بينهما بالتضاد  حمعانّ النفس تتصور السواد والبياض أالوجه ما يقال من 
 إذ االمتناع يف يفلو كانت مادية لزم اجتماع السواد والبياض املتضادين يف حمل ماد

قلنا بانقسام إذا  اجملرد ألنا االّ هو القابل ياجتماعهما يف حمل قابل لالتصاف هبما واملاد
 بعدم لقلنا  فيه اآلخراحلاصلاحملل وحصول كل من الضدين يف قسم منه غري القسم 

 ايضاً كون احلصول يردهاالجتماع احلاكم بثبوته حكم حاكم واحد بالتضاد بينهما و
  . ايضاًاجملردة النفس  يف المتنع اجتماعهماظليا ال اصيال واالّ يف العقل حصوال

  االجتماع يف حمل قابل لالتصاف هبماالّانّ املمتنع ليس أاما ما قيل من و
الثاين شيء  الحصول جواز االّشيء ة شيء لالتصاف ب شيء فإّنه ال معىن لقابليفليس

اورد يف رده وجه آخر وهو  ويف االول واحلصول فيما حنن فيه واقع فضالً عن اجلواز
 كل من حيصلخادمة هلا و ن تكون النفس قوة مادية وهلا قوى أخرأأّنه جيور 

 يف االضداد يف قوة على حدة وتكون مجيعا حاضرة للنفس بعني حصول كل منها
  . على حدة وتلحظ كال منها من حمله وحيكم بينها باحكام كليةقوة

 جسماين ية لكانت منقسمة إذ كل جسم اودمنها أّنه لو كانت النفس ماو
 خر يف اآلحاصل غريواحد حاصال يف جزء منه شيء ن يكون العلم بأ فيجوز كذلك

ن أ فيلزم العلم فيه لّإذ ال تضاد حني اختالف احملل فيقوم اجلهل باجلزء الغري احلا
  .وجاهال به يف حالة واحدةشيء  الواحد عاملاً بصيكون الشخ
 كون النفس جسمانية من  شّك يف استحالته وما لزم تلك االستحالة االّوال

 ن يكون جزءأ جيوز ال مل  ويرد عليه اوال منع كلية انقسام كل جسماينجمردةي فه
ذكر خر وما آبقيام العلم جلزء واجلهل   كما ذهب اليه البعض ومنع جوازىال يتجز

 االجتماعمن انتفاء التضاد حني اختالف احملل ال يدل على ذلك او اسباب امتناع 
ن تكون االوصاف أ التضاد حبسب وحدة احملل بل جيوز يف بني االشياء ال ينحصر
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م  باحملال املتعددة متمانعة حبسب الوجود لكن يف هذا االحتمال نظر ألن عدالقائمة
 بني العلم واجلهل حبسب نعا هو علم زيد وجهل عمرو ويدل على أّنه ال متنعالتما

حصول صورة ذلك  بشيء  يف كون النفس عاملةين يكفأ ايضاً وزجيالوجود و
بعدم حصول صورته يف شيء  باجلهل ذلك اليتصف فالمن اجزائها  ء يف جزءشيال

ال  وبنوع حضور ر املعلوم حضوي يكفياحلضورنّ يف العلم أما كاجزائه اآلخر 
  .يلزم حلوله يف مجيع اجزاء العلم

غري متناهية كما تصور مراتب االعداد أفعال نّ النفس تقوى على أمنها و
 كذلك فهي ليس منها ويرد اجلسمانيةواالشكال ال اىل هناية وال شيء من القوى 

نفس على أفعال غري عليه بعد تسليم كون العلم فعالً ال انفعاال أّنه إن اريد بقوة ال
 وإن اريد أّنه كلما ادرك ال بالوجدانعدمه  متناهية القدرة دفعة فممنوع بل معلوم

 املعىن ميكن يف القوى فهذا خرآ ادراكه بل يقوى يف كل مرتبة على ادراك يينته
 هي اىل حدنتت  االشكال شكال بعد شكل الختيلت إذااجلسمانية ايضاً فإنّ املتخيلة 

وجها احتج هبا الفالسفة لتجرد  رعش  ختيل اشكال اخرى وهذه اثينعنبعدها  تعجز
 منها ليس حبيث ثبت هبا املطلوب ثبوتا قطعّياً يسلم عن املناقشات فكلالنفس الناطقة 

  . كما عرفت ما ورد على كل منها من املنوع والنقوضاجملادالتويندفع عنه 
 ن حيصل منأ وليس يبعد بةقري منها مبرتبة لن يكون كأنا اقول ال اقل من أو
 املذكورة وإن احتمل اكثر املنوع او قريب منه وي تلك القرائن علم قطعاجتماع

 عند االنصاف بتجرد احلدسعند العقل لكن ال يقبله احلدس واالنصاف بل حيكم 
 يف العاقلة للمعقول حضورالنفس االنسانية فإنّ التعقل ال شّك أّنه نوع حصول و

 على الظرفية ة العلوم واالدراكات اىل العقول بكلمة يف الّدالفإنّ كل احد ينسب
 حبكم الظرفية احاطةفكر وروية فيحيط العاقلة ملعقوالته نوع  ببديهة عقله من غري
 سفلية مكانية تعينات الكثيف املتضيق غاية التضييق بتراكم يواحاطة النفس املاد

 غري جلزئياتطلقة الواسعة تشخصات هزلية امكانية للمفهومات الكلية امل وتكثر
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 عن اجملردال يقبله العقل خبالف  متناهية كل منها مثل ما فرضناها احاطة به امر
 تسمع االكثافة املادة فإّنه وإن كان جزئيا متعينا لكن ليست هبذه الكثافة والضيق 

 حقيقتهمانّ أبشكل امللك واجلن باشكال خمتلفة وهو من اثر االطالق والسعة مع 
 احملضم لطيفة على ما قيل فإذا كان هذا حال اجلسم اللطيف فما ظنك باجملرد اجسا

 كيف يتصور مع أّنه ال ياملادشيء وكذلك حضور املفهومات الكلية اجملردة لل
ورة له  ص فإنّ اجملرد الي وال مقابلة وال مقاربة وال مقارنة بينهما بوجه صورمناسبة
  :ما بون بعيد وهذا كما قال الشاعر فإنّ التجرد واملادية بينهيوال معنو

  تلقيانيرك اهللا كيف ّم ع *سهيال الثرياايها املنكح 
  ميانل نتقاذا ا وسهيل *لت قتناذا ا شامية فهي

  .فكيف يدرك اجملرد املادياتفإن قلت 
  . تناسب مبا يدرك هباةلآالت جسمانية كل آ ال جرم حيتاج اىل توسط قلت

ت ووسائط الآ بال العاملبارئ جزئيات فما يقول يف ادراك الفإن قلت 
  .نّ البون ابعد يف ذلك البنيأ ع يديه م بنيحضورهاو

  . والوصولبالوجد ال تدركه العقول وال يوصل اليه االّ  هذا امرقلت
نّ إحاطته أ والتلوحيات باإلعتبارات فاعلم باالشاراتات نبيه أردت التفان

ه كحضور املقيد بني يدي املطلق وال  بني يديحضورناكاحاطة الكليات باجلزئيات و
 بالنسبة إىل سائر الكليات ولو كانت جمردة مث إنّ اجلزئينتصور هذه احلالة يف النفس 

دة يف هذا الباب أعين يف معرفة جترد النفس الذوق والوجدان والشهود والعرفان مالع
 من  واحتظ يف عامل االرواح يرش النورفطرتهفإنّ من صفا استعداده يف اصل 

 كفّار الشهوة ر وخيلص عن اساجملاهداتحضرته مث هذب نفسه بالرياضات و
 وجذبة احلضرة االحدية االهليةذمائم الصفات تداركته العناية  والغضب وسائر

 من جلدها فتقع له احليةفتنسلخ روحه ونفسه الناطقة عن جسده كما تنسلخ 
 واىل معارج نوار السبوحيةاالانسالخات شريفة ومعراجات لطيفة ويطري اىل عوامل 
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بعيد   الروح عن قريب اواليهن يرجع أالقضاء القدوسية ويبقى بدنه كأنه مجاد اىل 
ولذلك ذهبت املتصوفة اىل جترد النفس ووافق الفالسفة يف هذا املذهب واملعاد 

  .الروحاين وإن خالفوهم يف اثبات املعاد اجلسماين
طربت إذا ه إنّ النفس االنسانية لئالّشيخ شهاب الّدين يف بعض رساوقال 

 يشترط عامل ما ال يتناهى وهذه اخلاصة ال تكاد توجد يف يكادطربا روحانيا 
االجسام واجلسمانيات وهذا كالم ال يشك من له ذوق ووجدان يف صدوره عن 

َوَيْسئَلُوَنَك َعِن ( التجرد مثل قوله تعاىل منهذوق ووجدان ويف النصوص ما يفهم 
 فإنّ )٨٥:  اإلسراء *ي وََمآ اُوِتيُتْم ِمَن الِْعلِْم ِاالَّ قَِليالًِل الرُّوُح ِمْن اَْمِر َربِّالرُّوِح قُ

 أمر اهللا وقد جرى السؤال عن منصرف اجلواب عن بيان حقيقة الروح اىل بيان أّنه 
 على بيانه فهذه احلالة العبارات ي ألن ماهيته ال تدرك بالعقول وال تفماهيته ليس االّ

 مبجرد امر اهللا بال تعلق مبادة يوجدال توجد يف اجلسمانيات وايضاً املراد من االمر ما 
  على التعاقب والتوايلسابقة صورله فيها على حلول وتعلق احللول حّتى حيتاج حل

 وال حيصل حلول هذا هذاا حللول دحبيث يكون حلول كل منها يف تلك املادة مع
  .سابقة املعدة مجيع الصور اليحّتى تتم وتنقض

اَالَ ( قلنا جعله مقابال للخلق يف قوله تعاىل االمر مانّ املراد من ألدليل على وا
 فإنّ املراد من اخللق )٥٤: االعراف * لَُه الَْخلُْق َواْالَْمُر َتَباَرَك اُهللا َربُّ الَْعالَِمَني
َنفَْخَنا ِفيِه ِمْن فَ( يف قوله تعاىل نفسه اىلاملاديات على ما قيل وإضافة اهللا الروح 

لَقَْد َخلَقَْنا اِْالْنَسانَ ِفي اَْحَسِن ( تعاىل قوله يشري إىل ذلك )١٢:  التحرمي* ُروِحَنا
اول ما خلق ( وقوله عليه الّسالم )٥-٤:  التني * ثُمَّ َرَدْدَناُه اَْسفَلَ َساِفِلَني*َتقِْوٍمي 

 التجرد ويفهم اىلشارات  إكلها وامثال ذلك من اآليات واألحاديث )ياهللا روح
 وبواطنه ظواهر القرآن على الواقفونالعلماء باهللا املطلعون على اسرار الكتاب املبني 

 قالوا بتجرد النفوس االنسانية ملان ينتهوا اىل احلد واملطلع مث إنّ الفالسفة أاىل 
عد خراب  ال تقبل العدم بل تبقى بابديةواحتجوا عليها باحلجج املذكورة قالوا بأّنها 
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فذلك هو املعاد   تعلق التدبريبالبدن التجرد احملض بعد ما تعلق البدن ويعود اىل
 بعد خراب البدن وامتناعها عن بقائها هبا على استدلّواالروحاين فنورد االدلة اليت 

  .طريقتهمالعدم حّتى يتم اثبات املعاد الروحاين على 

  بشرّية ابدية النفوس العلىل الفالسفة  يف استدالفصل
 امكن انعدام  املطلب وجهان احدمها أّنه لوهذا ما نقل عنهم يف اثبات قولأ
يستند اىل سبب ن أالبّد ن يكون له سبب ألن كل ممكن أ بعد الوجود فالبّد النفس

 ما ي والعدميبالوجود ن يكون أمراً وجوديا او عدميا ونعينأفذلك السبب اما 
 يكون علة ال ي ال يكون كذلك والوجوديكون السبب مفهومه او ذا خالفته وما

 علية تتصور للممانعة بني ذلك الوجود والنفس إذ بدون املمانعة ال لعدم النفس االّ
 ال كالمها حبسب املكان او احملل واحد الشيئني لعدم اآلخر واملمانعة ال تتصور االّ

 لعدم العلةن ن تكوأحال يف احملل فتعني   وغرين يف النفس لكوهنا غري مكاينايتصور
 علل منن يكون عدم شيء أ اليت تكون علة لعدم النفس البّد يالنفس عدميا والعدم

 ملان غريه من االعدام ال يقتضي عدم النفس والنفس أوجود النفس إذ من املعلوم 
 يكون أنكانت مستندة اىل الواجب او اىل احد من املفارقات على مذهبهم ال جيوز 

لفاعلية ألنه ال يتصور العدم للواجب وال للمفارقات لوجوهبا  العدم عدم العلة اذلك
دية ألن النفس بسيطة ليس ا العلة املعدم  الواجب وال عدم العلة الصورية والبوجود

هلا علة مادية وال صورية وال عدم العلة الغائبة لصدور النفس عن املوجب بالذات 
ن يكون عرضا قائما أبّد  عدم الشرط فذلك الشرط اليكونن أعلى اصلهم فتعني 
 خر آن يكون عدمه علة لعدم جوهرأ ال يعقل املبايننيالعرض  وبالنفس ألن اجلوهر

 يكون أن عن النفس فال ميكن خر وجودهأمتمباين هلما والعرض القائم بالنفس 
هذه احلجة مما   يف تقريراالسلوبشرطا للنفس وقد ثبت أّنه عدم الشرط وهذا 

 العرض القائم بالنفس اما عدمنّ أمن  مما قرره اجلمهور  واخصرتفردنا به وهذا افيد
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ال يشترط فإن مل   اوالبدنن يشترط يف اعدامه للنفس انقطاع العالقة بينها وبني أ
 معلوم بوجود عليتهن عدم أيشترط فاوىل االعراض بذلك الكماالت النفسانية مع 

 ذلك انقطاع يفن اشترط  والرذائل وإصالنفس القدمية الكمال واملتصف بالنقائ
 البدن ومن اىلالعالقة بينها وبني البدن وتلك العالقة اضافة حمضة للنفس بالنسبة 

ال ن أفالبّد شيء ال يوجب تغريها انعدام ذلك الشيء نّ االضافة العارضة للأاملعلوم 
 القسم اىليكون النقطاع تلك العالقة مدخل يف علية عدم العارض للنفس هلا فيعود 

 يف املذكورةهذه احلجة  هذا ما خلصناه بوجوه كثرية من تقرير. ول وقد ابطلناهاال
 النعيم بانواع نعمه اهللا )١(الكتب املعتربة مثل التهافت للفاضل الشهري خبواجه زاده

  . عن البيانواخصرية تقريرنا غين
 النقوض املوردة على املقدمات الزائدة اليت عن يسلم هما افيديته فالنوا
 فليطالعها هناك التفصيل التقرير اليت اخترناها من اراد االطالع على عن اهاطوين

 بطريق املمانعة العليةكون علة العدم وجوديا وكون  واورد على هذه احلجة اختيار
  جسما أوكوهنااما حبسب املكان او حبسب احملل بناء على عدم ثبوت امتناع 

 احنصار منعاملوردة هناك واورد ايضاً عرفت مما أورد على االدلة  جسمانيا على ما
 او على والتزاحم على املكان نعن يكون بطريق التماأ لعدم شيء يف يعلية الوجود

مع قطع  خرآ مقتضيا حبسب الذات عدم شيء يكون الوجود احملل بناء على جواز
 حبسب املكان او احملل كما جاز ايضاً به وجود شيء ويتجه عليه املمانعةالنظر عن 

 هلما مباين خرآالعرض املباينني شرطا لوجود جوهر  و كون اجلوهرامتناعيضاً منع ا
كون البدن  حّتى ميتنع كون عدمهما علة لعدم اجلوهر اآلخر ويتجه ايضاً جواز

 البدن وفساد مزاجه مابانعدشرطا لوجود النفس فإّنه غري مباين هلا فتنعدم النفس 
ّنه إ الغائية وما قيل العلةعلة لعدم النفس عدم  ن يكون العدم الّذي هوأايضاً جيوز 

                                                  
 ]. م١٤٨٨[.  هـ٨٩٣ بربوسه سنة خبواجه زاده املتوىف شهريال مصطفى بن يوسف بن صاحل )١(
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 ما اوجده اىل يوجد خمتار قادرعن الفاعل املوجب فباطل بل الواجب سبحانه  صادر
علم املصلحة يف اعدامه ودليلهم على إذا شاء وعلم املصلحة يف وجوده وبعدمه  ما

  .االجياب سترى ما فيه
 اليت طويناها فقد طويناها تدركةاملسواما االرادات اليت تورد على املقدمات 

ن املراد أ بناء على ي والعدميالوجودوكذلك اليت تورد على حصر العلة يف . كذلك
 يطلق عليهما اهنما مبعىن املوجود اللتني اي معىن من معانيهما ي والعدميبالوجود

ىن  تركناها إذ قد كفينا امرها بتعيني معفقدواملعدوم او الوجود والعدم او غريمها 
 املعنيني املرادين كما ال خيفى على من ذينك وترتيب احلجة على ي والعدميالوجود

 احلجتني أّنه إن امكنت طرق العدم وثاينن يخرامعن يف تقريرنا احلجة وتقرير اآل
ن يطرأ عليها إذ كل ثابت أ بالقوة قبل االنعداموالفساد عليها فالبّد من قابل يقبل 

 يكون ذات النفس لضرورة أن ال ميكن القابلك وذاك بعد ما مل يثبت فحاله كذل
للعدم   مع طرق العدم عليها فاذ ال قابلتبقىاجتماع القابل مع املقبول والنفس ال 

ال يكون حمال شيء ال البدن فإنّ ال وعليهافال عدم، فهي ابدية ممتنع طرق العدم 
فس ابتداء فإنّ تعلق  وجود النخبالفمباين له اي غري متعلق حصوله له  لقبول ما هو

 ثبت العالقة واالرتباط بينها نفسهاالنفس بالبدن ملا كان متوقفا على وجودها يف 
 تعلقها عن البدن ملا مل يكن انقطاعن يكون البدن حمال لقبوله وأوبني البدن فصح 

متوقفا على انعدامها يف نفسها مل تثبت العالقة واالرتباط بني انعدام النفس والبدن 
 باملباينة فاذ ال قابل للعدم فال عدم اوىلصح كون البدن حمال لقبوله وغري البدن ومل ي

نّ القابل النعدام النفس هو النفس ذاهتا أ اجلوابو. فهي ابدية ممتنع طرق العدم عليها
  .موصوفها إذ القابل لكل صفة ليس إالّ

ق  مع املقبول فمسلم لكن حيث كان حيقالقابلهلم يلزم اجتماع وقواما 
  يف الوجود الذهينمعه يف الذهن فالنفس جتتمع  ملا مل يكن له حتقق االّالعدمالصفة و

 ي غري مادجمرد جوهر تكون النفس حاال يف أنوإن انعدم يف اخلارج وايضاً جيوز 
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 غري النعدام النفس او تكون النفس مركبة من جوهرين قابال يكون ذلك اجلوهر
 احلال ويكون ءن انعدام املركب بانعدام اجلزماديني احدمها حال يف اآلخر ويكو

  . لذلك العدم اجلزء الّذي هو حملالقابل
  . وهو املطلوبجمرد جوهرلت يثبت إنّ بعد البدن يبقى قفإن قلت فعلى ما 

 مطلقاً بل البّد من بقاء جمرد جوهر ال يتم املطلوب هبذا القدر اي ببقاء قلت
  .هبذاله أنا وهذا ال يثبت عنه كل أحد بقو  وخمصوص يعربجمرد جوهر

ال يندفع النقض باجراء الدليل يف وجود النفس ابتداء مبا فرق به ايضاً  واقول
ا إذ وجود النفس يف ذاهتا مقدم رتبة على تعلقها ئ وعدمها طاراوالبني وجودها 

 وقبول الشيء املقدم عليه فالبّد لوجود النفس يف عنه متأخر وطاربالبدن والتعلق 
ن يكون ذلك هو البدن ألن البدن يف تلك املرتبة أ وال ميكن عليه قابل مقدم ذاهتا من

 وجود النفس ابتداء بال قابل حائل للوجود بالقوة فليمكن امكنمباين للنفس فإذا 
 بل هذا اوىل هبذا االمكان من الوجود فإنّ القابل ايضاً ئذلك يف العدم الطار
  .للوجود الزم منه للعدم

 ن يقال يف هذا املقام إنّ املبدئ احلق تعاىلأ الفلسفية لالصول  االقربواالشبه
 ويفعله وال شيء  االّاملمكنة مل يزل وفياض ال يزال ال يبقى شيء من اخلريات جواد

حمض   خرياجملردةه والوجود خصوصاً وجود النفس صدر عنالقبائح ي ومن الشرور
 موانعهطه وارتفاع فإذا اوجدها املبدئ حيث ما امكن حبسب استجماع شرائ

 حبكم حمض ال يفعله الفياض االّ وكمال استعداده فال نعدمها بعد إذ العدم شر
 ايراد فعل القوة اجلسمانية يف ي الداعية اىل الفناء كاعدام األبدان حبكم تناهالّضرورة

 التحلليدل ما يتحلل من االجزاء املوجب لفساد االعتدال احلافظ للبدن عن التعفن و
 رالعواساو حبكم  ة الالزمان للعناصر املتضادة ما مل حيفظ االعتدال املذكوربالكلي

 اعلى التجردواحلوادث املوجبة الالزمة من تضاد املتضادات وتنافر املتنافرات وعامل 
 تبقى بلن حتوم حوهلا تأثريات امثال هذه االسباب فال يلحق وجوداهتا اعدام أمن 
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 من الفاسدن هذه املقدمات مبينة على اصلهم أ اال ببقاء الفياض املطلق على الدوام
 ذكرهامع أّنه يرد عليها نقوض آخر قد اضربنا عن   االختيارياب ونفجياثبات اال
  . تفصيل منا يف امثاهلا مع قلة حدوثهالسبق

 عاد يف مقاالت الفالسفة يف أمر املفصل
مهم مث احتجوا  جترد النفوس االنسانية على زعاثبتوان الفالسفة ملا أاعلم و
 ثبوت املعاد بنيلاملطثبوت هذين   بقائها وامتناع فنائها فلزم على تقديروجوب على

 من احلواس لكلن أالم روحانيني خمتصني هبا كما آات والروحاين ألن للنفوس لذّ
 للباصرةلذة واملا خمتصني مناسبني له كاالشكال احلسنة والصور املليحة امللذة 

 املنكرة االصواتملؤملة هلا وكالنغمات الطيبة املالئمة للسامعة وواهليئات القبيحة ا
 املنفورة هلا املرةاملنافرة هلا وكاملطعومات احللوة املشتهية للذائقة واملأكوالت 

 الناعمة املوافقة اللينةهلا وكالسطوح  ة للشامة والننت املنافرالّصاحلوكالروائح الفائحة 
 الباطنة لذة مناسبة احلواسلفة هلا وكذلك لكل من لالمسة واخلشينة الغليظة املخا

م مالئمة ومنافرة ألن الآات وا فال جرم يكون للنفوس اجملردة العاقلة لذّافيواملا من
كمال  وخري  هوحيثكمال عند املدركة من  وخري صول ما هوواللذة ادراك ونيل ل

  .شرفة و آوعند املدركة من حيث ه آفة وشر واألمل ادراك ونيل لوصول ما هو
  ملبدئها وموجدها باتصافها بادراكات حقةالناطقةن تشبه النفس أال شّك و
 الّشريفة منها مثل اجملردات العالية يقينية وارتسامها حبقائق املوجودات خصوصاً كلية

ن ينتهي اىل أ احلالة فيها اىل قواهااملفارقة والنفوس السماوية واالجرام العلوية و
 والنباتية واحليوانية واالنسانية بل املعدنيةلكلية الكرية مث املركبات العناصر البسيطة ا

 حبقائق كمالية وختلقها باخالق حسنة مرضية حتققهااالوصاف االهلية الواجبية و
  باضداد ما ذكرنا كلها او بعضها اوباتصافهابالنسبة اليها وتبطلها  كمال وخري

 بكل ياستعداد النفس صالحية للتحليف  وفة وشر بالنسبة اليهاآتعطلها باخللو عنها 
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 القابلة هلا النفس أقوى وأشد املذكورةنّ الكماالت الكلية أ عنها وكما يمنها والتخل
 اىل ما يعد كماال ولذة بالنسبة اىل بالنسبة مبراتب كثرية ومدارج كبرية الذّوأمت و

 كال من احلواس ال  اىل ادراكاهتا ألنبالنسبةاحلواس فكذلك ادراك النفس امت واكمل 
 وحتليل اىل اجزائها واطالع على تفصيل غريية الشخصية من زئ الصورة اجليدرك االّ

  . الناطقة فإّنها حميطة جبميعهاالنفس وصفاهتا خبالف جهاهتا ذاتياهتا وعوارضها وسائر
ي  والتفصيل امت واقوى من ادراك مجلاالحاطةنّ االدراك على وجه أ شّك وال

 واملقاربة واملقارنة كاملقابلةن ادراك احلواس مشروط بوضع معّين  وأدوم أليصور
 خبالف ادراك النفس فإّنه االدراكضع املشروط به االدراك فيزول وفكثريا ما يتبدل ال

 معدات الدراك  عنها ليست االّالصادرةيبقى ببقائها فإنّ اآلالت البدنّية واألفعال 
 النفس بعد زوال  يفالكليةدراكات النفس ال شرائط له فإّنا نرى بقاء اال

 فتبقى ببقاء ايضاًاالحساسات اجلزئية عن احلواس بل بعد بطالن القوى احلساسة 
 تعاىل على احلقالة على اصل الفلسفة والواجب ّعالعلة الفاعلية اليت هي العقول الف

 يوجب بقاء التاّمةاملذهب احلق وببقاء العلة العاملة اليت هي ذات النفس إذ بقاء العلة 
 اشرف واعلى فال دركاهتااملعلول فإذا كان ادراك النفس امت واقوى وأدوم وابقى وم

 على كمال لذهتا بالنسبة يدل وأملها اوجع واخزى ومما جرم تكون لذهتا اكمل واوىف
 البهائم واالنعام فإنّ حالاىل اللذات احلسية كون حال امللك واالنسان اشرف من 

 لالشتراك يف اللذات الكليةذات العقلية واالدراكات  اللّالّفضلهما عليها ليس ا
 منهما بالنسبة اىل حاالاحلسية واالحساسات اجلزئية بل ولكون بعض البهائم اسعد 

 كاحلشمة احلسيةعن اعظم اللذات  ثرآذات الباطنة اعلى واالحساسات وايضاً اللّ
 فإّنه قد العليةند اهل اهلمم واجلاه فإّنها مؤثرة على مجيع اللذات احلسية خصوصاً ع

 لينال نةّياملعيترك مجيع اللذات البدنّية ويرتكب املشقات املتعبة حّتى احملظورات 
 عند مؤثرد يناله وبعض املكارم اليت هي امل حمض ظاهرا قحشمة ورياسة وبعد هذا 

على نفسه الغري عند شّدة  نّ بعض االكارم يؤثرأاالكارم للذة واحدة باطنة كما 
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يلتذ مع  و شدائد الفقر ويقاسي وضرورة فاقته ويصرف ما يف يده اىل الغريحاجته
 االيثار وقد يقع ايثار اللذة الباطنة على الشهوات الظاهرة يف االمور بذلكذلك 

كانت امثال هذه اللذات إذا ف  مثل اللعب واللهو وكلمات اللغواخلسيسةالّدنيئة 
لى الشهوات واللذات احلسية فاللذات العقلية  عند العقالء عمؤثرةالباطنة مرجحة و

 فإّنها اعلى مراتب اللذات الباطنة فحال االمل الروحاين بالرجحانالصرفة احق واوىل 
  .اجلسماينمثلها بالنسبة اىل 

 بفساد اعتدال مزاجه البدننّ النفس بعد مفارقتها عن أ تبني مما ذكر فقد
 باالدراكات اليت مدركة به تبقى جمردة  تعلق النفس اجملردةّح صلح وصبسببه الّذي

 يف ادراك مالئم او منحصرااكتسبتها بواسطة البدن عند تعلقها به فلما كان االدراك 
 حال النفس منحصرا يف بكونمنافر وادراك املالئم لذة وادراك املنافر املا فال جرم 

د حاله بني  ومتردخمتلطاللذة واألمل فكل نفس اما ملتذ حمض واما متأمل صرف أو 
 القوة النظرية او القوة حبسب  ال تكون االّياللذة واألمل فاملالئمة او املنافرة للنفس

 اجلازمة اليقينية خصوصاً احلقةالعملية اما املالئم حبسب القوة النظرية فاالدراكات 
 اىل عني اليقني ومنه اىل حق اليقنياجللية الشهودية الذوقية املترقبة من مرتبة علم 

 مثل احلقائق احمليطة الكلية العليةت الّشريفة ايقني وخصوصاً املتعلقة باملدركال
 ذلك من ّدما يضا  واملنافرالسبحانيةوالعقول الفعالة والصفات االهلية والكماالت 

راتب اجلهل اجلهل املركب والبسيط والشبهات والشكوك واالوهام واخلياالت م
 حبسب القوة العملية ئماملالريفة املذكورة والباطلة خصوصاً املتعلقة باالمور الّش

 من امليل واالجنذاب اىل املنبعثةامللكات الفاضلة واالخالق احلسنة امللكية املرضية 
 يف الشهوات البدنّية هنماكاإل الّشريفة واالعراض عن ئاحلضرات العلية واملباد

والدناءات الطبعية البدنّية  البهيميةواللذات احلسية والترته عن التلطخ باهليئات الرذيلة 
 والعادات اخلبيثة املستحكمة اخلسيسةحيسبها ما تضاد ذلك من اخلصالت  واملنافر

لف بالشهوات فعال السيئة واُأل األعلىاظبة وباملزاولة على االعمال الرذيلة وامل
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 السامية والعكوف على الباطل السنيةات الّصاحلالفاسدة الفانية وهجر الباقيات 
  . ونسيان احلق املوجد الفاعلالزائلار العاجل على اآلجل وحب الفاين وواختي

 فاللذة.  اللذات واآلالم اليت هي حبسب القوة النظرية تبقى وتدوم وال تفىنمث
 ملتذ دائماً سرمدا متنعمدائم ونعيم مقيم قائم صاحبها فيها خالدا ابدا و  فوزهبا

 الّشرع على املؤمن حيكمهذا مثل ما وكذلك االمل عذاب سرمد واملعذب فيه خملد و
. ي يف العذاب االبدباخللود املستكرب وعلى الكافر يم السرمدئاملوقن بالنعيم الدا

الم اليت حبسب القوة العملية فال يبقى وال يدوم بل يزول بعد زمان طويل او واما اآل
فإنّ تلك  الشهوات احلسية اىلحبسب رسوخ اهليئات البدنّية واستحكام امليل  قصري

  وما اقتضاه االّس ذات النفتقتضيهة خمالفة ملا ي طارخارجة اهليئات والشهوات امور
 اىل النفس بسبب االرتباط والتعلق ثارهاآالطبيعة العنصرية والقوى املزاجية مث سرت 

ما بعد يوم على و تزول بعد زوال السبب يامللكةالثابتني بينها وبني البدن ومثل هذه 
نّ من أآن كما  آنا بعد  بالقسراحلجر املرمىج كزوال القوة احملركة عن سبيل التدري

 فيه االصحاب وصادق مع صاحباغترب عن وطنه االصلي وتوطن يف بلد آخر و
 البلد ورجع اىل وطنه ذلكاالصدقاء واستأنس هبم واعتاد بصحبتهم مث ارحتل من 

 زمانا مبفارقة االصحاب تأمليفال جرم . االصلي واصحابه واخوانه القدمييني الفطريني
 ال يبقى من اثره شيء حّتىالذين صاحب معهم يف بلد الغربة لكن يزول على التدريج 

 ها فتدوم بدوام امللكات الفاضلة والصفات احلسنة ودوامهاساصالً واما اللذات اليت حي
سمانية  وامنا القوى اجلهلاألهنا من مقتضيات النفوس اجملردة والكماالت املستعدة هي 

  . االدراكات الكليةمثلواالعمال البدنّية معدات هلا فال تزول بزواهلا بل تبقى 
 بعضها مؤملا االمور املذكورةما ذكرت وكانت  فلو كان حقاًفإن قلت 

  .حني تعلق النفوس باألبدان والواقع خبالفه  لترتب عليها تلك اآلثارملذا وبعضها
  اخللق يقولون يفء وال بسوباجلهل التأمل  االخالق ال يسّيئ نرى اجلاهل الفانا
  االحتجاب بالظواهراممتات وس ذاك يف شّدة االشتغال عن املعقوالت باحملسوجوابك
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 اىل احلاالت االلتفاتهنماك يف الشهوات احلسية عن عن البواطن حبيث حيجبها اإل
إذا ما حّتى  هبتّسمال تدرك المسته احلر والربد حني  العقلية كالعضو امللوف باجلذر

ا وادرك  قوّيتأثريابه  زال آفة احلذر عنه دفعة حني مساسه باحلار او البارد لتأثر
 تلوثه حنيفارقت روحه بدنه إذا ذكور ادراكا ضرورياً فكذلك حال اجلاهل امل

 وندم جداورة الدركت اخلباثات املتلبسة به دفعة وتأمل تأملا قويا ذكباخلباثات امل
 تفصيالً يف للفالسفة وحيل به العذاب االليم والبالء االعم مث إنّ حني ال ينفعه الندم

  . مقالباحسنمراتب السعادة والشقاوة نذكرها على طريق االمجال ونشري اليها 

   يف مراتب السعادة والشقاوةفصل
  الصافية والفطنة الكافيةالسليمةنّ من كان من النفوس مؤيدا بالفطرة أ فاعلم

 املزاج صاحل االمتزاج فجمعت املعتدللعناية األزلية وتعلقت بالبدن  وتداركته االوافية
 وامللكات الفاضلة السنية وختلت عن اليقينيةبني الكماالت العملية واالدراكات احلقة 

سعيد مطلقاً ملتذ من مجيع الوجوه   فهوالطبعيةالرذائل البهيمية والسيئآت الّدنيئة 
 وصاحب املرتبة العليا ي ابدنعيمها ويومبتهج بالكمال املطلق سرورها سرمد

 هي النفس اليت تكون عاملاً عقليا نورانيا القصوى اىل الغاية لغوالسعادة العظمى والبا
 فيه الدقائق الذوقية واصال اىل احلضرة املبدئية مستحضرامرتسما فيه احلقائق الكلية و
كل وجمتمعا فيه صور  االهلية ومنتقشا فيه صور الالكليةالعلية ومشاهدا للكماالت 

 االعلى جلّّ ذكره وتعاىل ّي من املبدإ العلمبتدئا املطلق دالعامل الكلّي والوجو
 مث االجرام احمليطة الكلية من العرش الفعالة وسالكا اىل العقول وكماالته االّ

ية املتعلقة هبا والكواكب السيارة والثابتة العلووالكرسي والّسموات العلية والنفوس 
 العنصرية من البسائط واملركبات والكليات السفليةزة فيها مث العوامل واملرك

  . الكلية والعناية االزلية وكيفيتهاللحركاتواجلزئيات وتعرف العلل الغائية 
 وحدة خيتص وأّنه كيف يتعلق علمه ي وجود وبأي بأأنّ املبدأتعرف و
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 ترتب نسبعرف كيف  ذاته بوجه من الوجوه وييف تغري و اجياب تكثربال باالشياء
املوجودات اليه وباجلملة ترتسم صور املوجودات كلها حّتى كأهنا هي الكل وكل 

هنا هي الكلّي أ افراد العامل سواء كان من العلويات والسفليات جزء منه او كمن
 اجلالل ي له وهذا غاية مراتب الكمال وهناية الوصول اىل حضرة ذي جزئمنهاوكل 

 وهي دونه ومن اضاع من النفوس القوى  مراتب السعادة االّواجلمال وما مرتبة من
النظرية وعطل القوى العملية وصرفهما اىل االمور اخلسيسة احلسية واالفكار الرديئة 

 والسبعية ومجع بني الرذائل االعتقادية والفعلية واتصف البهيميةواالعمال 
  .زاولة على االعمال السيئة واكتسب اهليئات الرذيلة باملالباطلةباالعتقادات الزائغة 

نّ له كماالت هبا سعادهتا وباعدامها شقاوهتا سواء أ ذلك كان قد عرف ومع
 املطلق تتأمل ي مباهيتها او اقتصرت على معرفة اثباهتا فهو الشقالكماالتعرفت تلك 

 عظيماً حبرماهنا اً عن البدن وانكشاف حجب االشتغاالت النفسانية تأملمفارقتهاعند 
اً حتسر ها من اخلباثات املظلمة املكدرة وتتحسردها مبا يضاّوثاالهتا واعظم بتلكم عن

ني مث اهنا وإن زالت حسرهتا بسبب مفارقتها عن مألوفاهتا وتكبرياً واكرب بكال الشق
ر العلم و هيئاهتا ولكن ألجل التأمل بسبب االشتياق اىل نوءوكدوراهتا بسبب س

 االعتقاد يف حسرة عظيمة ابدية وخيبة أليمة وء بظلمة اجلهل وسيوالعرفان والتأذ
دائمة ويقولون إنّ تلك النفس إن مل تتكدر بكدورات العقائد الباطلة بل كانت هناية 

المها بعد مدد مديدة آ ي شديداً مديدأ بعد املوت لكن تنقضاًامرها احلرمان فتتأمل تأمل
ن هلا كماالت أما عرفت ويؤول حاهلا اىل اخلالص والّسالمة وإن كانت تلك النفس 

ادراكية بل غفلت عنها بالكلية فحسرهتا وعذاهبا مقصورة على التأمل الّذي بسبب 
زال وانقضى بعد زمان إذا املفارقة عن املألوفات واملالبسة بسوء اهليئات وذلك التأمل 

 كما ذكرنا يؤول حال تلك النفس اىل نوع من السعادة باالستراحة عن اآلالم واخلالص
 العلمية  العذاب فهي ليست خبارجة عن الرمحة الواسعة والنفس اليت حتلت بالفضائلعن

ولكن ما ختلت عن اهليئات الردية فهي ملتذة بتلك الفضائل ومتأملة باهليئات الرديئة 
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ل الّدنيئة فبعد مدة ينقطع تأملها وحسرهتا وتبقى وتدوم لذهتا وهبجتها فهي يف ئوالرذا
جه وشقية من وجه لكن مآهلا اىل السعادة املطلقة كاملؤمن اول امرها سعيدة من و

 الفاسق يف حكم الّشرع والنفس اليت قصرت عن فضيلة االدراك واتصفت مبا يضادها
 كانت اعتقدت كماالهتا العلمية إنة فهي يولكن ادركت فضيلة امللكات احلس

ة واألمل مترددة دائرة هبا ومباهيتها فهي ابدا بني السعادة والشقاوة واللذ تها اوّيآنب
قوهتا  ثارآقوهتا العملية بعض التذاذ ولكن تتأمل حبسب سوء  ثارآتلتذ حبسب حسن 

تتعذب عذابا مديدا وإن كانت مل تعتقد تلك فهي  الفطرية او عدمها تأملا شديداً او
يف الّسالمة من العذاب واخلالص من األمل وإن مل تفز سعادة معتدة هبا وكرامة تعتد 

لزلفى وهذه هي النفوس البله والقلوب الصلبة سليمة صدورهن عن الغل واحلقد من ا
  .والفتنة ولكن خالية قلوهبن عن العلم واالدراك والفطنة كالزهاد والصلحاء العامية

رأسا عن الكماالت العلمية والعملية وكذا عن  وقريب منهم ودوهنم من خيلو
 رشله كماال ومل يزاول من اخلري والنّ أاسباب الشقاوات بالكلية بأن ال يعتقد 

ن أنّ مثل هذه النفس البّد أوبعض الفالسفة ذهبوا اىل . كاالطفال واجملانني اعماال
تصرف لذلك اجلسم  وكون موضعاً لتخيالت النفس ال تعلق تدبرييخر آيتعلق جبسم 

جيوز فإنّ ذلك تناسخ ال يقول به الفالسفة ألن النفس ال فعل هلا غري االدراك وال 
ن مالتعطل يف الوجود ومن ضرورة اإلدراك التعلق جبسم ما يكون موضعاً لتخيالته 

االجرام السماوية او االجرام املتولدة من اهلواء واالدخنة واألخبرة ألن التخيل ال 
لة جسمانية فتخيل الصور املعتقدة عندها فإن كانت خرياً شاهدت آ بميكن إلّ

 العقاب  فال يشاهد إالّاعتقدها يف احلياة الّدنيا واالّاخلريات اآلخروية على حسب ما 
هذا حمصل كالمهم يف أمر املعاد واعترض عليهم أوال مبنع كون اللذة ما ذكروا من 
أهنا إدراك ما هو كمال وخري عند املركب من حيث هو كذلك واستقراء اكثر 

ا له مة ذلك أو الزاجلزئيات ال يفيد يقيناً ودعوى البديهة غري مسموعة يف كون اللذ
أن تكون اللذة إدراك الكماالت اجلسمانية ال جيوز ممتنع االنفكاك عن ذلك وبأّنه 
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ن تكون أإدراك الكمال املطلق ألن املعلوم بالوجدان هو األول وال يلزم منه 
ختالفهما باحلقيقة وبعد تسليم بقاء  الكماالت العقلية الغري اجلسمانية لذة جلواز

 البدن بناء على االيرادات اليت اورد على الدالئل الّدالة عليه كما النفس بعد خراب
اشتراط  بقائها بناء على جواز ور العقلية على تقديرّصسبق ومنع قبول النفس ال

 ل على تسليم القبول بناء على قاعدة االختيارحلصوالتعلق بالبدن يف ذلك ومنع ا
زم التذاذ النفس باالدراكات الكلية ل بطالن االجياب وبأّنه لو كان ما ذكرمت حقاًو

فوق التذاذها بالشهوات احلسية عند ما كانت متعلقة بالبدن والواقع خبالفه وال 
جيدي قوهلم االشتغال بتدبري البدن واالستغراق يف االحوال اجلسمانية مينع ذلك ألهنا 

هنا ل اللذة ألون حيصل وملا مل مينعه وحصل لزم حصألو منعت ملنعت االدراك من 
  . ومنعه له غري معقوليعني االدراك على قوهلم وايضاً غلبة الضعيف على القو

 يؤثروننّ بعضاً من الطلبة أاقول استلزام االدراك اللذة منعه مكابرة حّتى 
االشتغال مبذاكرة ما تعلموه من مسائل معدودة على تنعمات حسية ورياسات 

 تترتب على االدراك الكامل على وجه انسبية غائية إنّ اللذة القوية العظيمة امنا
ع ومعاوقة العوائق مثل االمور املذكورة نمل عن ممانعة املواااالجنالء واالنكشاف الّس

كني ختلفت اللذة رمن االشتغال واالستغراق فليخلف هذا االدراك عن بعض املد
  .ال خيلو ادراك ما عن لذة ما يف مجيع املواد القوية العظيمة عنهم وإن كان

واعترض على قوهلم بأن التأمل احلاصل للنفس املفارقة سبب اهليئات السيئة 
مديد حبسب رسوخه  او املكتسبة مبالبسة األبدان ال يدوم بل ينقطع يف زمان قصري

نّ بقاء القابل والفاعل أاو عدمه بأن ما قلتم يف بيان دوام االدراكات العقلية من 
هو النفس والفاعل هو  نّ القابل للتأمل املذكوريوجب بقاء املعلول جار ههنا ايضاً فإ

  .ئات حبكم حمض وفرق بال فارقهلاملبدإ او املفارقات فالقول ببقاء االدراك وبزوال ا
استناد زوال اهليئات اىل جتددات االوضاع الفلكية وحتركات  وما قيل من جواز

 ل تالحق النفوساالجرام السماوية وآثار تلك االوضاع واحلركات يف عامل النفوس مث
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املفارقة قرنا بعد قرن مثالً ال يصلح فارقا إذ االختصاص هلذه املذكورات باهليئات 
 سببيتها لزوال االدراكاتوز سببيتها لزوال اهليئات كذلك جتوز دون االدراكات فكما جت

انه  وميكن الفرق بأن االدراك صفة ذاتية للنفس وهي مقتضية هلا حبسب الذات غري
تياجه اىل املعدات فإذا حصل املعدات يلزم البقاء وميتنع الزوال والفناء واما الح متأخر

ارض العاسرة والتأمل فهو صفة عارضة ال يقتضيه ذات النفس بل يعرض هلا حبسب الع
 بعد شيء على التدريج لزوال شيئاًمن املالبسات البدنّية فإذا زال العاسر يزول ذلك 

ن يفىن ويزول أاىل  شيء  بعدشيئاًوجب لذلك التأمل القوة العارضة للنفس بالقسر امل
  . العارض للحجر املرمى كما نّبهنا عليه فيما سبقيكامليل القسر

 واعترض ايضاً على فرقهم بني اجلاحد املعتقد باالعتقادات الباطلة واحملروم
 ي ابداجملرد عن االدراكات احلقة اليقينية وإن مل يعتقد االعتقادات الباطلة بأن االول

 الم بأّنه ايضاً فرق من غريل عاقبته اىل الّسالمة واخلالص عن اآلوالتأمل والثاين يؤ
فارق ألن سبب التأمل فيهما االشتياق اىل الكمال الفائت على ما قالوا وعند احتاد 

نع التفاوت يف املسبب فإن فرق بأن سبب التأمل يف األول االعتقادات السبب مت
ال احلقيقي ويف الثاين الشوق املبين اىل ذكر الكمال القابل مبرور الباطلة املضادة للكم

االزمان للنسيان والزوال خبالف االول لتمام رسوخ االعتقادات اجلازمة وإن كان 
ت اعتقاد حقية االعتقادات الباطلة الواقعة ون يبقى بعد املأخبالف الواقع يقال اما 
 واالطمئنان كما كان قبل املوت ال يلاملعتقد على التس حني التعلق بالبدن فيكون

ن يزول ذلك االعتقاد أعلى التأمل املسبب من اعتقاد بطالن ما عليه من العلوم واما 
له اآلالم املسببة منها فال يبقى ازوال االعتقادات الباطلة فيزول بزو ت فيقرروبعد امل

  .اصالً بعد املوت فضالً عن الدوام
اطلة توجب هيئة ظلمانية يف جوهر النفس ن يقال االعتقادات البأوميكن 

فيه حبيث ال يزول بزوال اعتقاد حقية تلك االعتقادات الباطلة لكن القول  راسخة
  .بأن تلك اهليئة ال تقبل الزوال اصالً وجيب بقاؤها ابدا ال داللة عليه قاطعة
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واعترض ايضاً على قوهلم بأن النفوس الساذجة للقاصرين عن الفضائل العلمية 
ملتخلقني باالخالق احلسنة املتحلني سببها باهليئات السنية من اهل الّسالمة مث تتعلق ا

التعطل يف الوجود بأن تلك   لتخيلها حبكم عدم جوازآلةببعض االجرام ليكون 
ون من ونن آالمهم ابدية فكيف يكون تكون هلا اعتقادات باطلة فتكأالنفوس البّد 

طل يف الوجود غري مسلم وال مربهن فكيف التع اهل الّسالمة وبأن عدم جواز
يستدل حبكم على التعلق املذكور ومبنع لزوم التعطل على تقدير عدم التعلق والتخيل 

 يف نفي التعطل وبأن يكفي او شعور النفس الساذجة بذواهتا ووجوداهتا يخرواأل
اجزاء عني لتشابه م النفوس تعني بال ض اجزاء االجرام السماوية لتعلق بعضتعني بع

  .االجرام وتعلق كل من النفوس لكل من االجزاء بني االستحالة فتعني عدم التعلق
 نّ هلا كماالأوميكن اجلواب عن األول بأن النفوس الساذجة قاصرة عن علم 

ن أالم االبدية فتحقق مما ذكر كما اهنا قاصرة عن سائر العلوم فلذلك سلموا عن اآل
مطابقا للواقع لكن دعوى استبداد  ن كان بعضها حقاًاقوال الفالسفة يف أمر املعاد وإ

العقل يف التصديق هبا واالستغناء عن الّشرع والشارع خصوصاً يف التفاصيل 
املذكورة دعوى باطلة وبطالهنا بني كما ذكرنا من االيرادات واالعتراضات على 

  .مقدمات ادلتهم على التفصيل
 بالذوق مشوقاًت والفرقان ليسا االّات ونبيهن يقولوا بأّنها تأ اللّهمَّ االّ

والوجدان كما حكي عن افالطون االهلي وغريه من احلكماء القدماء أّنهم كانوا 
يسندون معارفهم اىل االحوال السنية من االنسالخات الّشريفة واملعراجات اللطيفة 

م ذ بعضهم لبعض من االنبياء صلوات اهللا عليهم امجعني واخذهّمالقول تل ويؤيد هذا
 عن احلكيم انبادقلس أّنه كان يف زمن داود الّنّيب ياحلكمة من معدن الّنبّوة كما رو

عليه الّسالم وأّنه مضى اليه وتلقى منه واختلف اىل لقمان احلكيم واقتبس منه 
احلكمة مث عاد اىل يونان وافاد وعن احلكيم فيثاغوراس أّنه كان يف زمن سليمان عليه 

 عن معدن الّنبّوة ايضاً وكان يدعي أّنه شاهد العوامل حبثه الّسالم وقد اخذ احلكمة
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ن يسمع حفيف الفلك ووصل اىل مقام امللك وقال ما أوحدسه وبلغ يف الرياضة اىل 
  . اهبى من صورها وهيئاهتاشيئاً من حركاهتا وال رأيت الذّ قط شيئاًمسعت 

خذ العلم لسقراط وأ ذّموراس وافالطون تلغتبس احلكمة من فيثاقوسقراط ا
فلما اغتيل سقراط بالّسم ومات قام مقامه وجلس على كرسيه وافاد ما استفاد  منه

نّ قدماء الفالسفة كانوا اهل رياضات بالغة وتزهدات عن الّدنيا أواملقصود 
  .ن يكونوا ارباب ذوق ووجدانأومراجعات اىل االنبياء والورثة فال يبعد 

 ئد املخالفة لقواعد االسالم مثل القولواما نفي املعاد اجلسماين وسائر العقا
 العلم باجلزئيات عنه سبحانه فلعلّها من اقوال املتفلسفة يبقدم العامل وأبديته وبنف

ن الذين اعتمدوا على أقواهلم املظلمة بظلمة العجب والكرب اخلالية عن نور يخرأاملت
طاعته وهم الرسل  واالطاعة ملن اوجب اهللا تعاىل عليهم طاعته وقرن طاعته بمياناإل

سكوا باذيال اوهامهم الفاسدة وخياالهتم مترائهم الباطلة وآواالنبياء واستبدوا ب
 التعصب واالحتقاد فضلوا صدر عنالكاسدة من غري ارتياض واجتهاد وسالمة 

 والزلل وهو نعم املوىل ونعم غواضلوا كثريا عن سواء السبيل فنعوذ باهللا عن الزي
 نورد ما زعموه دليالً عن نفي املعاد اجلسماين للرد عليهم حّتى نأن اجلليل فلزمنا اآل

  .يتم استداللنا عن حقية املعاد اجلسماين

  ر األجسادشفصل يف ابطال متمسكات النافني ح
فارقتها النفوس تتعفن مث تتفتت وتتشتت اجزاؤه وأعضاؤه إذا وقالوا إنّ األبدان 

 .متفرقة متبدلة الصور ومتغرية األعراضفتنعدم صورها وأعضاؤها وتبقى مواد أجزائه 
 مما يدل بظواهره على ئعمث أهنا بعد ذلك ال تقبل اإلعادة اصالً وما ورد يف الشرا

الم اجلسمانية فليس املراد هبا ظواهرها إمنا هي أمثال ضربت على ثبوت اللذات واآل
 ميكن إالّفهم العامة فإنّ الرسل مبعوثون للخواص والعوام وتفهيم العام ال  قدر

بضرب االمثال واخلواص يتفطن للمراد وهذا مثل اآليات الّدالة ظاهرها باجلهة 
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  .واجلسمية تعاىل اهللا سبحانه عنهما وعن سائر النقائص اإلمكانية والعوارض املكانية
امنا يكون فيما عارض  نّ صرف النصوص عن الظواهرفت أفنقول قد عر

ة واجلسمية وما جله من اآليات الّدالة على االقطعّيات مثل ما قاسوا عليه ظواهرها
  . وشبهاتك شكوذكروه ههنا يف معرض القطعّيات ليس االّ

تقبل االعادة فال قرينة هلم  ها الئنّ األبدان بعد تفرق اجزاأواما ما قالوا من 
فضالً عن الدليل والشبه املنقولة عنهم يف هذا الدعوى كثرية واكثرها مبنية على  عليه

هم ض به عليه وبعاستدلّوااعادة املعدوم بعينه فنقدم هذه املسألة اوال ونبطل ما امتناع 
نّ كل من أادعوا البديهة يف ذلك حّتى استحسنه االمام وقال ونعم ما قال الّشيخ من 

راجع اىل فطرته السليمة ورفض عن نفسه امليل والعصبة شهد عقله الصريح بأن 
  : عليه بوجوهوااستدلّع وبعضهم تنمماعادة املعدوم 

 باالشارة وما عليه باجلواز واحلكم عليه ال ميكن االّكلكان حم جاز منها أّنه لو
هوية للمعدوم فال اشارة اليه وال حكم عليه  له هوية وال  اىل ماكن االّاليه وال مي
  .له العود زوجي  فالدجبواز العو

 الذهن وإن مل ن تكون له هوية يفأ وجيوز ينقول كالمنا يف املعدوم اخلارج
له هوية يف اخلارج واهلوية الذهنية تكفي يف االشارة واحلكم جبواز العود فيجوز  تكن

وايضاً هذا الدليل منقوض بسائر احلوادث قبل وجودها ألن جواز وجودها قبل 
وجودها يستلزم صحة احلكم عليه باجلواز وهو يستدعي االشارة اليه وهي تستدعي 

وادث قبل وجودها ليست هلا هوية فيلزم امتناع وجودها مع ن تكون هلا هوية واحلأ
 بتحلل العدم بني نّ اعادة املعدوم ال يكون االّأمنها  ونّ الواقع يكذبه فالدليل باطلأ

  .ةاالستحال الشيء ونفسه وذا بني
 استحالة ي حتلل العدم بني زمان وجود شيء واحد وانقول ليس الالزم االّ

  . شيء واحد يف الكائنات الفاسدةيحتلل الوجود بني عدمكما ال استحالة يف  فيه
د إذ املوجود يف هذا الزمان يغاير ونّ الوقت من مشخصات الوجأومنها 
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اعيد املعدوم بعينه ألعيد وقته االول معه فال تكون اعادة  ذلك الزمان فلو املوجود يف
نقول الوقت ليس من اء إمنا يتمايزان بتغاير الوقتني، دبل ابداء ألن االعادة واإلب

مشخصات احلادث ولو كان كذلك ملا كان شيء من الذوات املوجودة امس باقيا 
اليوم بعينه وبشخصه لتغري الزمان الذي هو من املشخصات على ما قلتم وهذه 

  .سفسطة ظاهرة البطالن
ان يوجد املعاد بدال عن املبدإ يف زمانه إذ ما  االعادة جلاز جاز ومنها أّنه لو

بني  لواحد من االمثال جيوز البتة لكل من اآلخر حبكم املماثلة فيلزم عدم التميز جاز
  .املبدإ واملعاد

 باعتبار ليس االّ  واملعاد شخص واحد بالذات والتشخص والتميزأنقول املبد
 يف سنني باالضافة ياعتربنا شخص زيد الباقإذا االضافتني بالقياس اىل زمانني كما 

جرم يلزم التغاير والتمايز اإلعتباريان بني زيد املضاف إىل هذه  اىل كل من السنني ال
  .السّنةالسنة وزيد املضاف إىل تلك 

 زيد واحد فرضنا الزمان واحداً ورفعنا االضافات اىل األزمنة فليس االّإذا ف
 واملعاد شخص واحد موجود يف زمانني كما أفكذا هذا فإنّ املبد بالشخص واالعتبار

اءه من الزمان األول اىل الزمان الثاين وعدم حتلل العدم بني ذينك فرضنا بقإذا 
 بتعدد الزمانني ومتيزمها فإذا فرضنا عدم التعدد منهما ليس االّ الزمانني والتميز

فال استحالة فيه   شخص واحد بالذات وباالعتبارن ليس مثة االّأووحدة الزمان البّد 
ان يوجد  جازت جلاز انه لو  سائر الكتب هومما تفردنا به واملنقول يف وهذا التقرير

ابتداء ما مياثله يف املاهية ومجيع العوارض املشخصة حبكم املماثلة وذا يستلزم عدم 
بني املبدإ واملعاد ألن التقدير اشتراكهما يف املاهية ومجيع العوارض وال  التميز

 ازت االعادة أو مل جتز مطلقاً سواء جيباعادة املعدوم فإّنه جير اختصاص هلذا التقرير
 زمان واحد آخر من يفواقع  ن يوجد بدل كل شخصأن يقال جيوز أفانه ميكن 

  .بني االمثال واملبدإ واملعاد  زمانه حبكم املماثلة فيلزم عدم التميزيفامثاله 
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  مثل هبذا املعىن إذ يلزم منه اشتراك تشخصدويرد عليه ايضاً منع امكان وجو
به   تشخص خمتصا بشخص واحد يتميزلّكن كون أة مع واحد بني أشخاص متعدد

  . ال شبهة فيهعن سائر األشخاص املشتركة معه يف املاهية بني
 نّ امتناع اعادة املعدوم بعينهأن ادعوا أواما ادعاؤهم البديهة يف هذه املسألة ف

حّتى بوقته واضافة اوليته ومبدئيته وسائر اضافاته وعوارضه ممتنع فمسلم لكن ال 
ضّرنا يف اثبات املعاد اجلسماين وإن ادعوا أّنه مباهيته ومشخصاته الداخلة يف شخصه ي

 األزمنة اضافاته اىل املتميزة هبا عن غريه يف ذاته الشخصية الباقية معه عند تغري
قد خالف فيه كثري  ووكيف. املتعددة املتغايرة واالمكنة املختلفة املتباعدة ممتنع فال

 املنصفني والعقالء املدققني املتقنني ودعوى البديهة فيما هو من العلماء احملققني
  .كذلك مكابرة حمضة وحتكم حمكم فافهم

فلما حتقق احلق يف مسألة اعادة املعدوم وانكشفت عنها الشبهات كما 
ر اجلسماين واحداً بعد شعن وجه الشمس الغيوم فنورد ادلتهم على نفي احل تنكشف

  . من املفاسدواحد ونبّين ما يف كل منها
ن تكون باعدام اجزائه العنصرية بصورها أن اعادة االجسام اما أومنها 

ن تكون بتفريق االجزاء واعدام أمث باعادهتا كما كان باملواد والصور واما  وموادها
مع بقاء املواد مث جبمعها واعادة الصورة التركبية الشخصية واحلياة اليها  الصور

دوم اما األول فظاهر واما الثاين فألن عدم الصورة وكالمها يتضمن اعادة املع
الشخصية والعوارض العارضة للمجموع املركب الشخصي مث عودها اىل الوجود 

  .الزم على ذلك التقدير
 وجواهبا ما عرفت من منع امتناع اعادة املعدوم بابطال ادلتها ومنع لزوم اعادة

رة عن اجزاء اصلية باقية من اول ن تكون احلقيقة االنسانية عباأاملعدوم الحتمال 
احلياة اىل املمات وبعدها تقبضها املالئكة بأمر اهللا وحتفظها عن التغري والتفرق فتبقى 
مبوادها وصورها ويكون مدار الثواب والعقاب وسائر اجزاء البدن الّدنيوّي 
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  .تبدهلا وتغريها  فضالت ال يضريخروواال
كان ما اكله إنسان من غذائه من جنس انساناً او  ومنها أّنه لو اكل انسان

كان جزء يف الزمان املاضي من انسان آخر مث تفتت واختلط  احليوانات والنباتات ما
ن يكون جزء ما بعينه جزء من أبالتراب وكان جزء من احليوانات والنباتات لزم 

ن يعاد ذلك يف بدن كل واحد ممن كان جزء له يف وقت ما أانسانني فصاعدا فاما 
ن يعاد يف بدن واحد بعينه دون غريه فيلزم الترجيح بال أبني البطالن واما  ووه

  .ن ال يعاد غريه بتمامه واالول باطل والثاين خالف املدعي واملفروضأمرجح و
نّ جمرد اجلواز واالحتمال ال يضّرنا يف مدعينا واما لزوم الوقوع أواجلواب 

تكون اجزاء بعينها اجزاء اصلية من ن أان حيفظ القادر املختار  ازومسلم جل فغري
  .البدنني ملصلحة املعاد
 متناهية فيلزم كون بعض رصن األبدان غري متناهية واجزاء العنأوما قيل من 

االجزاء او كله اجزاء من أبدان عدة ففاسد البتنائه على اصل القدم املبني فساده 
  .وفساد أوله كما ستعرفه

يكون بطريق التوالد بسبب ازدواج ذكر ن أن يكون االنسان البّد أومنها 
بان تتركب االجزاء العنصرية  من جنسه وبأن تستحيل اجزاؤه يف االطوار وانثى

ن يكون جزء من بدن أاسطة وب ويصري نباتا مث يصري جزء من االنسان بالذات او
 دمية مث يصري فيها علقة مث مضغة مثآاحليوان مث يستحيل دماً مث منيا مث يقع يف رحم 

  .عظاما فيكسى حلما مث ينشأ خلقا آخر
 الحتمل عند نّ العود اجلسماين خارج عن هذه االساليب فيمتنع واالّ أومعلوم

أب وأم ومن دون تلك االستحاالت  ن يكون كل انسان متولدا من غريأكل احد 
  .وهو سفسطة ظاهرة وكذا ملزومه

ن عادة اهللا نّ كون ذلك االحتمال سفسطة بناء على ما عرف مأواجلواب 
  .ن خلق االنسان يف هذه الدار امنا يكون على الوجوه املذكورةأعلى  تعاىل
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نّ االعادة يف الدار اآلخرة ال يكون هبذا الوجه أواما بعد ما عرف بتعريفه 
فاحتماله ال يكون سفسطة بل يكون احتمال خالفه سفسطة فإن يكون االنسان 

 والعادة ي وجوب عاد هناك االّاملذكور ليس بواجب عقال وليس على الوجه
  . يف هذه الداراملعروفة ليست االّ

نّ عادة احلق هناك ايضاً كذلك بل عرفنا أواما يف الدار اآلخرة فما عرفنا 
ن حييط هبا أبتعريفه اهنا ليست كذلك فإنّ عجائب قدرة اهللا وغرائب صنعته ال ميكن 

أيناه لسبقت اىل اذهاننا استحالتها أحد وهذه الصنعة املعتادة اليت لو فرضنا انا ما ر
عند مساعنا اياه تدل على مشول قدرة اهللا المثال هذه يف الغرابة مما خيالفها بالنوع او 

اََولَْم َيَر اِْالْنَسانُ اَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَِاذَا ُهَو (اجلنس كما قال سبحانه وتعاىل 
 * الِْعظَاَم َوِهَي َرِميٌم يالً َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيحِْي َوَضَرَب لََنا َمثَ*َخِصيٌم ُمِبٌني 

  .)٧٩-٧٧:  يس *قُلْ ُيْحِييَها الَّذي اَْنَشأَهآ اَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو ِبكُلِّ َخلٍْق َعِليٌم
 فانظر كيف جعل سبحانه خلق اإلنسان من نطفة وانشأه أول مرة دليالً على

 * َمْن َيْهِد اُهللا فَُهَو الُْمْهَتِد( وردوا االمور على أعقاهبا اإلعادة وإمكاهنا وهم عكسوا
َوَمْن لَْم َيْجَعِل اُهللا ( )١٨٦:  االعراف *َمْن ُيْضِلِل اُهللا فَالَ َهاِدَي لَُه ()١٧: الكهف

  .)٤٠:  النور* لَُه ُنوًرا فََما لَُه ِمْن ُنوٍر
يلزم التناسخ وهو  عناصر عامل اليفنّ عود الروح اىل البدن إن كان أومنها 

او كان يف عامل االفالك فيلزم االحنراف لالفالك وهو حمال ألن االحنراف ال  باطل
 حبركة مستقيمة لبعض اجزاء الفلك وكذا االلتيام بعده واحلركة املستقيمة يكون االّ

 به تتحدد االّ  جهة وعن جهة وال جهة خارج الفلك ألن اجلهة الىل تكون إأنالبّد 
  عليها او كان يفنقوفاوا فيمتنع له اخلرق وااللتيام املئهتنع احلركة املستقيمة ألجزافتم

 الشكل ألن حتقق اجلهات ين يكون ذلك العامل كهذا العامل كروأفيلزم  عامل آخر
ا بسيطني والبسيط البّد ون يكأنن يتحدد باحمليط واملركز ومها جيب أاملختلفة يقتضي 

ال تتصل وعلى   يتصل هبذه الكرة اليت هي عاملنا هذا اوأن  يكون كرويا فذلك اماأن
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كال التقديرين يلزم اخلالء احملال اما على تقدير االنفصال فظاهر واما على االتصال 
  . بنقطتني منهما فيلزم اخلالءفألن االتصال بني الكرتني احلقيقيتني ال ميكن االّ

  هناك العناصر االربعة فيلزمودليل آخر على امتناع عامل آخر انه لو كان لكان
تعدد اجلزء الطبيعي للطبيعة الواحدة او دوام القسر وكل منهما حمال وامللزوم ايضاً 
حمال وهذا الدليل بعض مقدماته معرضة للمنع ال يصلح ألن يستدل به وبعضه فاسد 
 معلوم فساده اما املعلومة الفساد منها لزوم التناسخ على تقدير كون العود يف عامل

  .امنا يلزم لو كان البدن الثاين مباينا لالول وليس كذلك كما عرف فانه العناصر
َالسَّٰمَواُت َمطِْويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه (ومنها امتناع اخلرق على األفالك فإنّ 

 وما ذكروا يف بيانه من املقدمات فممنوع )٦٧:  الزمر* َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونَ
 صحته فإمنا يدل على امتناع اخنراق الفلك األعظم فكون املعاد يف عامل وعلى تقدير

األفالك ال يستلزم اخنراقه املفروض استحالته واما اليت للمنع عرضه فاملقدمات 
  .املستدلة هبا على امتناع كون املعاد يف عامل آخر غري عامل العناصر واألفالك

يط ولزوم بساطة احمليط واستلزام ن مننع لزوم كون حتدد اجلهات باحملأفان لنا 
دد حين أالبساطة الكرية فإنّ كل ذلك مبين على قاعدة االجياب فإنّ للقادر املختار 

اجلهات بال حميط وخيلق احمليط من اجلسم املركب ويشكل البسيط بشكل غري كري 
 يكون اعتباريا حمضا يثبت عند أنن مننع لزوم حتقق اجلهات مل ال جيوز أبل لنا 

  .العتبار وينتفي عند انقطاعها
ان يكون ما بني  ن مننع لزوم اخلالء واستحالته اما منع لزومه فبجوازأولنا 
ن أء جبسم آخر مركب او بسيط حبسب اختيار املختار اجمليد وباحتمال وممل الكرتني

يكون هذا العامل بكليته اي بعرشه وكرسيه ومساواته وأرضه وسائر عناصره مركوزا 
 كما قالوا يف افالك التداوير للكواكب ويكون يف ثخن ذاك ىلك اعليف ثخن ف

الفلك ويف حيطته عدة االوكرة امثال هذه الكرة واعظم منها ويكون املعاد يف بعض 
من تلك العوامل وهذا بالنسبة اىل عظمة الذات املتعالية اليت ال حياط بوصفها واىل 
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 كنهها اقل من نسبة خردلة اىل الفلك االعظم تأثري القدرة الغري املتناهية اليت ال يكتنه
وقطرة اىل البحر احمليط واستعظام هذا من الذات املقدسة واستكثاره من القدرة التاّمة 
لقصور الفهم وقلة التعقل وباحتمال كون عناصر ذاك العامل خمالفاً يف احلقيقة لعناصر 

احليز الطبيعي فيصح التخالف يف  هذا العامل وإن كان يف العوارض مشاركا
 عامل آخر يكون العود فيه بال لزوم يفد وباحتمال اعدام هذا العامل بالكلية واجيا

  . به عليهاستدلّوااخلالء واما منع استحالته فبابطال ما 
نّ األبدان املعادية ال ميكن بقاؤه ابدا كما قال به قائلون ملا نطقت به أومنها 

 اثرها عددا ومددا ألن التأثري ين ينتهأبّد ونصوص ألن القوى اجلسمانية الظواهر ال
  .ي واما طبيعياما قسر

 ن خيتلف باختالف القابل اي كلما كان القابل اكرب جسامةأ البّد يفالقسر
لقلة املعاوق  اكثر كان التأثري اقل لكون املعاوق اكثر وكل ما كان اصغر كان التأثري

ن ينتهي لضرورة حتقق أالبّد  الكبري ور معّين يف املقسسر من قاياملمانع فاألثر القسر
التفاوت بني االثر الواقع يف الصغري وبني الواقع يف الكبري ويلزم منه انتهاء االثر الواقع 

عاوقة لتأثري املؤثر مل حبسب تفاوت اجلسامة ايف االجسام ألن تفاوت اآلثار ليست االّ
 اىل جسامة اجلسم  ونسبة جسامة اجلسم الكبري أّنه مرتبة فرضت كربهيالقسر

الصغري أّنه مرتبة فرضت صغره نسبة متناهية اىل متناه فيكون النسبة بني االثرين 
 خيتلف باختالف الفاعل ألن التأثري الصادر من أنكذلك وكذلك الطبيعي البّد 

 ريغاجلسم الكبري اقوى واآلثار املستندة اليه اكثر من التأثري الصادر من اجلسم الص
 التفاوت ييلزم انتهاء الثاين لضرورة التفاوت واالول ايضاً لتناهفندة اليه اآلثار املستو

  .الواقع بني اجلسمني املستند اليها تفاوت األثرين
نّ هذا الدليل مبين على استناد اآلثار اجلسدية اىل القوى اجلسمانية أواجلواب 

 فالدليل عليل وليس األمركذلك بل االستناد اىل القدرة الكاملة واالرادة الشاملة
  .واملدلول معلول
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ي حبسب القابل فقط ركان التفاوت يف القسإذا وايضاً امنا يتم هذا الدليل 
 يكون التفاوت فيما حنن فيه أنويف الطبيعي حبسب الفاعل فقط ومل ال جيوز 

 القابل كثرته لقلة معاوقة الطبائع ييقتض حبسبهما معا فحني اقتضى الفاعل قلة األثر
لبدنّية وبالعكس لكثرة املعاوقة من تلك الطبائع فال يلزم انتهاء واحد من البسيطة ا

  .االثرين حبكم التفاوت ملقاومة قوة كل منهما من وجه ضعفه من وجه آخر
متامه امنا يدل على التفاوت بني األثرين املستند  وايضاً الدليل على تقدير

  يف قابل صغري واآلخر يفاىل جسم كبري واآلخر اىل صغري والواقع احدمها احدها
ن يكون حبسب الّشّدة أعلى اي وجه كان ذلك التفاوت فلم ال جيوز  كبري

حبسب العدة واملدة حّتى  والضعف كالسرعة والبطء بالنسبة اىل حركتني مثالً ال
  . التفاوتيحبكم تناه  االكثري االقل حبكم القلة مث يلزم تناهييلزم تناه

 حبسب الّشّدة للتفاوت حبسب العدة او املدة بناء ولو سلمنا استلزام التفاوت
ان التفاوت يف الّشّدة عند وجود الزمان يوجب كثرة العدة يف احدمها وقلتها  على

 يف اآلخر فعند اختالف الزمان ذلك االجياب باق وإن لزم التفاوت يف املدة ايضاً ال
 القليل فإنّ ذلك  يفينّ التفاوت حبسب العدة يوجب التناهأالة لكن ال نسلم حم

جرى برهان التطبيق بتسلسل االجزاء اجملتمعة يف الوجود واما إذا االجياب امنا يكون 
ب او انتفاء االجتماع يف الوجود فال اجياب هناك كما يف رتبانتفاء الت مل جترإذا 

دوران املعدل وفلك الربوج فإنّ حركة كل منهما غري متناهية مع حتقق التفاوت 
وايضاً هذا الدليل منقوض مبا قالوا يف االفالك وحركتها   الّشّدة والعدةبينهما حبسب

فإهنم يقولون النفوس املنطبعة يف اجرام االفالك تنفعل انفعاالت غري متناهية من 
اسطة تلك االنفعاالت تصدر منها حركات غري متناهية فإنّ هناك صدور واملفارق وب

ن يقولوا أم هلية ظاهرة على ما قالوا وما امكن ثار الغري املتناهية من القوى اجلسماآل
هناك للجواز من توسط االنفعاالت الغري املتناهية الفائضة من املفارقات وغريه 

  .ن نقول ههنا مبثله فنقابلهم مبا قابلوناأفيمكن لنا 
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الم وحمل البلوى نّ البدن عرضة لالمراض واالسقام واالوجاع واآلأومنها 
هلموم واقتضاء احلكمة ابتالء النفس اجملردة اللطيفة النورية هبذه والغموم واالحزان وا

البلوى وتكدرها بتلك الكثافات الظلمانية بسبب تعلقها بالبدن امنا هو الحتياج 
لية البدن آالنفس اىل البدن يف استكماهلا بكماالهتا اليت البّد يف استحصاهلا من 

واملفاسد  افع والفوائد مملوء بتلك املضار ال شّك أّنه خال عن هذه املنيوالبدن املعاد
ألهنا من ضروريات الطبائع العنصرية فال تقتضيه حكمة العليم احلكيم وال حيكم به 

 ووبال على النفس منغض للذاهتا ومنقص لٌّاحلكم العدل الكرمي إذ مثل هذا البدن كَ
مبتهجة لنورانيتها ومكثف للطافتها فهي باقية على جتردها و مكدر لكماالهتا

حض لطافتها وختلصها عن الكدورات اجلسدية متبكماالهتا ومتنعمة بصفاء لذاهتا و
  .والكثافات املادية
 ال يعرض له شيء من اآلالم نّ البدن املعاد بدن لطيف نوراينأواجلواب 

واالوجاع والبلوى للطافته الطبيعية ولتعلق ارادة القادر املختار على ذلك كما ال 
له للنفس يف التلذذ ا ومللكللطيفة يف هذه النشأة ايضاً كاجلن وايعرض لالجسام ا

باللذائذ احلسية والتنعم بالنعم الصورية وبذلك ينطبق اآلخر باالول ويرتفق الظاهر 
بالباطن فكما كان االنسان يف النشأة األوىل كاسبا مكتسبا حبسب القوتني النظرية 

ني الروحانّية والبدنّية رتبترى حبسب ال يف النشأة االخاًوالعملية فكذلك يكون جمزي
  .ن يتعلق به االرادةأ قن تقتضيه احلكمة ويليأففيه فوائد مجة وعوائد عامة يستحق 

 هبما ال ي باالكل والشرب والتغذيوما قيل إنّ البدن البّد يف بقائه من التغذ
يرد على وروده فامنا  ينفك عن االمراض فغري وارد على قاعدة االختيار وعلى تقدير

 .كان باالغذية اللطيفة لألبدان اللطيفة فالإذا ن يكون التغذي باالغذية الكثيفة فاما أ
لكان مباينا  وقريب من هذا الدليل ما قيل إنّ البدن املعاد لومل يكن مؤلفا من العناصر

 كان مؤلفا منها يلزم الفعل واالنفعالإذا للبدن األول فال يكون من االعادة يف شيء و
ها لتحصل الكيفية املتوسطة اليت هي املزاج املصحح للحياة فيلزم املوت والفناء بين
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ضرورة تأثري احلرارة الغريزية واحلرارات العارضة احلاصلة من احلركات البدنّية 
  . اىل املوت ضرورةيوالنفسانية يف افناء الرطوبات اليت هي مادة احلياة فقضاؤها يؤد

 بل تركبه من ن األول وال املعاد عن العناصرواجلواب عدم تسليم تركب البد
بقصة القرع  االجزاء املتشاهبة احملسوسة واستدالهلم على التركب من العناصر

عند التفرق وال  امه امنا يدل على احنالل االجسام اىل العناصرمتواالنبيق فعلى تقدير 
ن أم ال جيوز تسليم هذه املقدمات فل ن يكون ابداؤها منها وعلى تقديرأيلزم منه 

تورد الغاذية ابدا بدل ما يتحلل من الرطوبات وقد عرف بطالن قوهلم إنّ القوى 
  .ثارهاآن تنتهي أاجلسمانية البّد 

فإن قيل الغاذية وإن اوردت ابدا بدل ما يتحلل فامنا فعله يف االيراد على 
 ان حبكم الدواممجيع األزمان واما فعل احلرارات املفنية فيقوى زمانا بعد زم يف السوية
  .بعد أزمنة متطاولة يكون من إبدال الغاذية ويؤدي إىل املوت ألبتة ولو فافناؤها

اب واستناد األفعال إىل الطبائع فنعم واما على قاعدة جيأصل اإل قلنا أما على
  .اإلختيار واستناد األفعال إىل الفاعل املختار فال كما ال خيفى

عاد على الوجه املنقول عن االنبياء يتضمن وهذا جواب ايضاً عما قيل إنّ امل
احلياة مع دوام االفتراق احلاصل من احلرارات املذكورة وهو خروج عن طور  دوام

ن يكون الفاعل خمتارا والطبائع اسبابا عادية أالعقل فإّنه ال استحالة يف ذلك على 
ن يبدل هذا أاد رتبها حبسب العادة على الوجه املألوف املعتاد يف هذه النشأة فإذا ار

يب ويغري عادته على وجه آخر يف تلك النشأة فله االمر واخللق فال حمذور وال رتالت
 من االعتياد وتضيق القدرة واالرادة املطلقني احمليطني استحالة وال استبعاد ليس االّ

  .للممكنات باسرها
 كمن حنألزمنا احلكم كلياً حبسب االلف والعادة ومقتضى الطبيعة لزمنا  ولو

، وهغري ممكن بقا  يف هذه النشأة دفعة او يف زمان يسرييعلى احتراق البدن العنصر
مقدار ساعة او ساعتني كما ال ميكن عند التصاقه بالّنار فإنّ حرارة املعدة اقوى من 
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  .حرارة الّنار بدليل انطباخ ما ال ينطبخ من االطعمة الغليظة بالّنار فيها يف زمان يسري
ة حني ادخال يده يف قلب عسوي ن يصربأنوس ما استطاع نّ جاليأوحكي 

شق بطنه فيلزم احتراق البدن بتلك احلرارة اسرع وأقوى من احتراقه بالّنار  حيوان
ومما . اتهفو فناءه و اصالً بل متد حياته وينايفيتؤمل البدن العنصر نّ تلك احلرارة الأمع 

ادة عدم احتراق بعض احليوانات ينقض كلية احلكم حبسب مقتضيات الطبائع حبسب الع
  .العنصرية بالّنار وعدم تأذيه هبا بل تلذذه هبا وتعيشه فيها مثل النعامة والسمندر

 ومن ادلتهم على بقاء النفس بعد املفارقة عن البدن على جتردها من غري تعلق
 النفس حادثة فائضة من املبدإ املفارق املوجب بشرط حدوث البدن ببدن آخر انّ

ن حتدث أحدث فالبّد إذا دل املزاج املستعد لتعلق النفس به فكل بدن هذا شأنه املعت
نفس تتعلق بذلك البدن وتفيض عليه من املبدإ فإذا تعلق به نفس من النفوس املفارقة 

 خصيلزم منه تعدد احلقائق لواحد بالش وببدن واحد ايضاً يلزم تعلق نفسني او اكثر
  .وهو باطل بالوجدان والربهان

 امنا قلنا إنّ النفس حادثة بشرط حدوث البدن املعتدل املزاج ألهنا لو كانتو
 البدن او تكون ان تكون جمردة غري متعلقة ببدن آخر قبل تعلقها هبذأقدمية فاما 

ن تكون النفوس متمايزة بعضها أمتعلقة ببدن آخر قبل هذا البدن وعلى االول اما 
 بذواهتا النه ال قابل وما يكتنفه على ذلك االّ ال فإن متايزت فال تتمايّز عن بعض او

التقدير فيكون كل نفس من النفوس البشرّية نوعا منحصرا يف الشخص ألن االمور 
اثل األفراد االنسانية مت ان تكون انواعا وهو باطل لظهور املتمايزة بالذات اقل األمر

 حاهلا من االحتاد وعدم قبل التعلق بالبدن فبعد التعلق به إن بقيت على وإن مل يتمايز
ن البطالن وإن متايزت ن تكون نفس زيد هي بعينها نفس عمرو وهو بّيأيلزم  التمايز

وتكثرت بعده يلزم التجزي واالنقسام ومها من خواص املاديات فيستحيالن على 
ن تكون متعلقة ببدن آخر قبل تعلقها هبذا البدن وهو ايضاً أالنفس اجملردة فتعني 

فتعني احلدوث للنفس واشتراط البدن حلدوثه إذ لو مل يكن البدن شرطا تناسخ باطل 
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  .له لكان اختصاص حدوثها بزمان دون زمان ترجيحا من غري مرجح
له ااحو ذكرتتن أمنا قلنا التناسخ باطل ألن النفس على تقدير التناسخ يلزم إو

ستلزم انتفاء امللزوم املاضية حني تعلقها باألبدان الّسابقة او بعضها فانتفاء الالزم ي
وايضاً يلزم تعلق عدة نفوس ببدن واحد حني يقع داهية عظمى هتلك بسببها يف 

ن حتدث يف ذلك الزمان أبدان آخر بقدرها كما أزمان يسري أبدان كثرية ال حيتمل 
ن كما حكي أّنه وقع حرب عظيم يف ارض يونان فقتل يف وتايقع يف الطوفان وامل

ن اجلانبني فيكون عدد النفوس املفارقة ازيد من عدد األبدان يوم واحد مائتا الف م
  .احلادثة فيلزم تعلق نفسني او اكثر ببدن واحد

واجلواب عن هذا الدليل عدم تسليم لزوم تعلق نفس حادثة لكل بدن حادث 
  . ما بنوا ذلك عليه من استناد اآلثار اىل املبدإ املوجبيونف

ات حدوث النفس وابطال التناسخ فاكثرها واما املقدمات اليت ذكروها يف اثب
ن مينع أ نعفإنّ ملا منقوضة ممنوعة وإن كان حدوث النفس وبطالن التناسخ حقاً

النفوس قبل تعلقها بالبدن حتالفها باحلقائق واحنصار العوارض املشخصة  ايزمتاستلزام 
اصالً يف اجلسمانيات فإنّ كال من العقول املعارفة متشخص عندهم مع عدم تعلقه 

ليس اال  ان مينع ايضاً استحالة ختالفها باحلقائق فإّنه ال قاطع به فإنّ املعلوم بالبدن وله
ن يكون األمر املشترك بينها جنسا ال نوعا أ الذاتيات ومل ال جيوز ض بعيفمما يليها 

  . مينع ايضاً كون التجزي واالنقسام من خواص املادياتأنوله 
على ابطال التناسخ فمعزل عن افادة اليقني فإنّ واما ما ذكروه من الدليلني 
الزم فإّنا يف االعمار القصرية نذهل عن كثري من  تذكر االحوال املاضية ليس بأمر

االحوال مبرة فعند طول الزمان اوىل مع جواز ان يشترط يف تذكر االحوال التعلق 
ن احلادثة عن بالبدن الّذي جرت تلك االحوال عند التعلق به وانتقاص عدد األبدا

عدد األبدان اهلالكة يف الدواهر وإن كانت عظيمة عامة غري مقطوع به فإنّ البوادي 
والرباري والبحار واالقطار من املسكون وغري املسكون واسعة كبرية واألبدان 
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احلادثة فيها كل يوم وكل ليل من اجناس احليوانات وانواعها كثرية فمن يقطع 
  .الكةبانتقاصها عن األبدان اهل

 ن من عول بامثالأا عليك ووعيت فامعن وانصف وحتقق نمسعت ما تلوإذا و
هذه الشبهات يف امثال هذه املقاصد املهمة اليقينية واستكرب عن اتباع االنبياء 

 وتلقى النصوص القطعية والفراسات الّدينية واالهلامات الذوقية فقد ياملكّرمني بالوح
 كليات ين حييط بعقله اجلزئأريدا ومن رام ضل ضالال بعيداً واتبع شيطانا م

ثارها الغري املتناهية فقد آكماالت الذات املقدسة من صفاته العظمى وامسائه احلسىن و
ن حييط ببصره يف أخالف مقتضى العقل الصريح والنظر الّصحيح وكان كمن رام 

ريها ضوء مشعة لغسق ليلة ظلماء وظلمة دمهاء اقطار األرض جباهلا وتالهلا صحا
وبواديها حبارها واهنارها والّسموات السبع الطباق بكل جوانب وآفاق والكرسي 
وما احاط والعرش اجمليد الّذي حييط وال حياط وهذا يف احلقيقة جهل وسفه وخذالن 

َوَما قََدُروا اَهللا َحقَّ قَْدِرِه َواْالَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه (وإن كان يف صورة علم وعرفان 
:  الزمر *لِْقَيَمِة َوالسَّٰمَواُت َمطِْويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونََيْوَم ا
  .)٢٣:  اجلاثية *ى ِعلٍْماَفََراَْيَت َمِن اتََّخذَ اَِلَهُه َهَويُه َواََضلَُّه اُهللا َعلَ( )٦٧

 اء اهللا يف عامل بعد ما فارقت البدن ولبثت اىل ما شنّ النفس االنساينأفاحلق 
الربزخ ينشئها اهللا النشأة االخرى وخيلق بدنا آخر من االجزاء االصلية للبدن االول 

 )عجب الذنب(عليها قيام البدن وهي قاعدته وعرب عنها الّنّيب عليه الّسالم بـ الىت
ليس من االنسان شيء اال يبلى اال (بفتح العني وسكون اجليم بقوله عليه الّسالم 

كل ( اخللق يوم القيامة ويف رواية كب ومنه ير)عجب الذنبداً وهو عظما واح
 قيل هو العظم ) الذنب منه خلق ومنه يركبعجب دم يأكله التراب االّآابن 

الّذي يف اسفل الصلب وهو العسيب منبت الذنب وهو قاعدة بدن االنسان واهللا 
  .الّذي يبين عليه
دار ويعيد اهللا الروح اي ن يكون اصلب من اجلميع كقاعدة اجلأ يفباحلر
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من خواص  شيء النفس الناطقة اجملردة اىل ذلك البدن وهو بدن لطيف ال يطرأ له
األبدان الكثيفة الّدنيوية مثل االمتخاط واالغتياط والنوم واملرض فيجازي على 
اعتقاداته النفسية واكتساباته البدنّية مبا يناسبها من اللذات واآلالم العقلية واحلسية 

لبدن فكذلك ثواهبا وعذاهبا اكما هو جمموع مركب من القلب والقالب والروح وف
 وكيف ال واالنسان جمموعة لطيفة ي والعقلي واحلسيمركب من الصوري واملعنو

رية قهمجع اهللا فيه صفاته املتقابلة اجلاللية واجلمالية وامساءه املتخالفة اللطيفية وال
  .وقسطا من الباطن والظاهروجعل له حظاً من اسم األول واآلخر 
ء وعد مجيع االمساء حني اعترفت املالئكة اولذلك اجاب عن سؤال االنب
ة تترائى فيها مجال الذات وجالله آ ليكون مربالعجز والقصور ما خلقه اهللا االّ

 لتعلق نفسه اجملردة بتلك اجلمعية االّ وامنوذجا يشاهد فيها مجيعا كماله وما فاز
 التجرد والتعلق فاجلواد املطلق  حليازته بني رتبيتكة االّئلى املالبالبدن وما فضل ع

ن ينقصه بعد ما كمله ويهبطه عن رتبة الكمال بعد ما أواحلكم احملقق أكرم من 
ة الكماالت الظاهرة والباطنة وجممع االحكام املعنوية والصورية آفضله فهو ابدا مر

ح فيه رشحات أمسائه وصفاته فال  اي رش)١()دم على صورتهآخلق اهللا (ولذا ورد 
  .طرتهفيزال يقابله هكذا حبضرته ويستخلفه يف مراتب 

   بالقدرمياناإل
التقدير اي   والقدر)خريه وشره من اهللا تعاىل والقدر(قال رضي اهللا عنه 

تتحرك منلة وال  تقدير االمور كلها خريها وشّرها من اهللا تعاىل ال تطري بقة وال
دير اهللا تعاىل وتعلق ارادته به ونفاذ حكمه فيه وجريان قضائه  بتقتسكن رملة االّ

  . كلها بقدر اهللا تعاىليلكافر وطاعة املطيع وعصيان العاصا املؤمن وكفر إميانعليه و
ة اهللا املتعلقة باالشياء يف األزل و ارادواليه ذهب اهل احلق وقالوا القضاء ه

                                                  
 .٥: ، ص١: ج:  اخرجه الّسيوطي يف اجلامع الصغري)١(
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 خمصوص وتقدير  اياها على قدرما سيكون عليه فيما ال يزال وقدره اجياده على
كله من  له ولقد خالف يف هذه املسألة املعتزلة القائلة بأن اخلريامعّين يف ذاته واحو

 ميان اإليلكافر والعاصا ليس منه ومراد اهللا من ياهللا والشر مثل الكفر واملعاص
دة نّ اراأا انفسهم بسوء ارادهتم يف الكفر والعصيان وحسبوا ووالطاعة ولكن اوقع

يتضمن خريات كثرية  يليق به سبحانه ومل يتفطنوا على أّنه كم من شر ال شر رشال
ذليل  نّ القول بغلبة ارادة كافرأوإن كان بالوسائط وحبسب العواقب وذهلوا من 

ناقص اخللقة ضعيف البنية على ارادة خالق االرض والسماء شر الشرور واقبح  حقري
ضى به احقر الرجال يف داره بني اهله كما حكي عن القبائح واسناد اىل اهللا ما ال ير

االستاذ من مقابلته قول القاضي عبد اجلبار سبحان من ترته عن الفحشاء بقوله 
سبحان من ال جيري يف ملكه اال ما يشاء وملا مسعوا ما ورد يف األحاديث الصحاح 

القدرية من يثبت  قالوا )لعن القدرية على لسان سبعني نبيا(عن الّنّيب عليه الّسالم 
 والّشافعية من يقول هبما ويقلدمها نفّيةنّ اجلربية من يثبت اجلرب واحلأكما  القدر

وحنن نقول هذا الوجه ليس . واألشاعرة هم مثبتوه وحنن نافوه فاحلديث لنا وعليهم
  .شهر بنفيهإذا ن ينسب النايف إىل ما نفاه سّيما أبقاطع فإنّ من اجلائز واملستعمل 

هذه  جموس(بيه الّنّيب عليه الّسالم القدرية باجملوس بقوله عليه الّسالم واما تش
إذا قامت ( القدرية خصماء اهللا يوم القيامة بقوله أنّوتصرحيه عليه الّسالم ب )األمة

فقد يقطعان بأن املراد  )القيامة نادى مناد اهل اجلمع اين خصماء اهللا فيقوم القدرية
ر اىل اهرمن ال شن ينسب الأنّ الوصف اخلاص للمجوس  له فإمن القدرية هو النايف

  .إىل اهللا واخلري اليه وال وصف يظهر ان يكون وجه شبه بني القدرية واجملوس غريه
 القول مبغلوبية ارادة اهللا وغلبة ارادهتم على فكذا اخلصومة مع اهللا ليس االّ

تسمية بالقدرية اظهر  اليفنّ الوجه الّذي اعتربوه أهو اشنع من الّشرك مع  وارادته
فيهم منا فإهنم اثبتوا القدر النفسهم وحنن اثبتنا لربنا فهم مثبتون للقدر ومتصفون به 

  .على زعمهم
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 عن الّنّيب عليه الّسالم من أّنه صلّى اهللا عليه وسلّم قال لرجل يواما ما رو
 فقال رأيت اقواما ينكحون ) بأعجب شيء رأيتأخربين(من ارض الفرس  قدم
قيل هلم مل تفعلون ذلك قالوا قضاء اهللا علينا وقدره إذا هتم وبناهتم واخواهتم وامها

سيكون يف آخر امىت اقوام يقولون مثل مقالتهم اولئك جموس (وقال عليه الّسالم 
نّ القدرية من يقول بأن القدر خريه وشره من أ فليس يف شي من الداللة على )اميت

  .هللا وقدره ادعاء بأن شرع اهللا وحكمه عليهم هكذانّ قوهلم قضاء اأاهللا ألن الظاهر 
  من امتهن يكون الّنّيب عليه الّسالم قد اخرب بان يف آخر الزمان يأيتأوال يبعد 

من يدعي هذه الدعوى وتكون تسميتهم امته حبسب دعواهم الظاهر وانتشاءهم من 
والقدر القول ن يكون املراد بالقول بالقضاء أبني امته ال حبسب احلقيقة وحيتمل 

دالئل القطعية من العقليات لباخلري احملض وسلب االختيار عن العبد بالكلية ألن ا
ن يراد أوالنقليات الناطقة بكون القدر خريه وشره من اهللا تعاىل تنفي بالكلية احتمال 

صريح باطالق القدرية عليهم  ة قائلوا هذا القول حّتى لو ورد أثرونبالقدرية امللع
 يف بالتأويل كما يف سائر النصوص املعارض ظواهرها الدليل القطعلوجب الصر

  .أبت الظواهر ايضاً اي كما ابت القواطعإذا فكيف 
 وكذا ما نقل عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه حني انصرافه من حرب
صفني أّنه رضي اهللا عنه قال لشيخ قام اليه فقال اخربنا عن مسرينا اىل الشام أكان 

 وال هبطنا مهبطا اً وقدره والّذي خلق احلبة وبرأ النسمة ما وطأنا موطئبقضاء اهللا
 ما ارى يل ي بقضاء اهللا وقدره فقال الّشيخ عند اهللا احتسب عنائا تلة االّونعل وال

 فقال له مه ايها الّشيخ عظم اهللا اجركم يف مسريكم وانتم سائرون يئاًمن االجر ش
وا يف شيء من حاالتكم مكرهني وال اليها ونكويف منصرفكم وانتم منصرفون ومل ت

 مضطرين فقال الّشيخ كيف والقدر والقضاء سقانا فقال وحيك لعلك ظننت قضاء
حتما لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد واالمر قدراً الزما و

ملدح ة حملسن ومل يكن احملسن اوىل باحممدت الئمة من اهللا ملذنب وال أوالّنهي ومل ي
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ثان وجنود ومن املسيئ وال املسيئ اوىل بالذم من احملسن تلك مقالة عبدة اال
.  عن الصواب وهم قدرية هذه األمة وجموسهايالشياطني وشهود الزور واهل العم

مل تطع مكرها، ومل  وإنّ اهللا امر ختيريا وهنى حتذيرا وكلف تيسريا ومل تعص مغلوبا
السََّمآَء َواْالَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً ٰذِلَك ظَنُّ (لق يرسل الرسل إىل خلقه عبثا ومل خي

 فقال الّشيخ فما القضاء )٢٧: ص*  الَِّذيَن كَفَُروا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمَن النَّاِر
 هبما قال هو االمر من اهللا واحلكم مث تال قوله تعاىل والقدر اللذان ما سرينا إالّ

  .)٢٣:  اإلسراء * اَالَّ َتْعُبُدوا ِاالَّ ِايَّاُهَوقََضى َربَُّك(
  اىل العرب وهم قدرية حيملونحممداًنّ اهللا تعاىل بعث أوما قاله احلسن من 

 )١٣٥: ل عمرانآ  *َوالَِّذيَن ِاذَا فََعلُوا فَاِحَشةً(ذنوهبم على اهللا وتصديقه قوله تعاىل 
  *اُهللا اََمَرَنا ِبَهاوا َوَجْدَنا َعلَْيَهآ اََبآَءَنا َوَوِاذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُ(وقوله تعاىل 

نّ القدرية هم القائلون باجلرب احملض والسالبون أفامنا داللتهما على . )٢٨: االعراف
االختيار عن العبد بالكلية أو القائلون بأن تعلق قضاء اهللا بفعل العبد يلجأه 

ولون هم اجلربية احملضة واآلخرون هم باالضطرار وجيعله مكرها بسلب االختيار واال
املعتزلة القدرية القائلون بأن أفعال العباد ولو كان بقضاء اهللا لكان العبد جمبورا يف 

 مستحقا للعقاب ولبطل حكمة يئفعله فال يكون املطيع مستحقا للثواب وال املس
ل بأن ن يقوأالتكليف كما فهمه الّشيخ ورد عليه االمام وكيف يتصور عن االمام 

القول بأن القدر خريه وشره من اهللا تعاىل قول القدرية وقد صح عنه رضي اهللا عنه 
أّنه خطب الناس على منرب الكوفة فقال ليس منا من مل يؤمن بالقدر خريه وشره وأّنه 

  :حني اراد حرب الشام فقال
  حذرا  قدم لوائي ال يؤخر*مشرت ثويب ودعوت قنربا 
  اما قد قدر لن يدفع احلذار

 الطاعة واملعصية ورشوعنه رضي اهللا عنه أّنه قال لرجل قال أنا أملك اخلري وال
  .لكها بدون اهللامتمتلكها مع اهللا و
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كها بدون اهللا ملفإن قلت املكها مع اهللا فقد ادعيت انك شريك فإن قلت ا
نّ االمام ابن االمام أ يفقد ادعيت انك انت اهللا فتاب ذلك الرجل على يده ورو

 اقرأ الفاحتة فلما بلغ قوله ي اهللا عنهما قال لقدري الباقر رضحمّمدلصادق بن جعفر ا
تستعني باهللا ذا ا  قال له جعفر على م)٥:  الفاحتة *إيَّاَك َنْعُبُد وإيَّاَك َنْسَتِعُني(تعاىل 

ت نّ الفعل منك ومجيع ما يتعلق باالقدار والتمكني وااللطاف قد حصلت ومتأوعندك 
  . وحدههللاعمه ومذهبه وتاب ورجع اىل احلق واناب واحلمد ز عن وتربأ القدرية

 ال(وعن علي رضي اهللا عنه أّنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 
 باحلق  اهللا واين رسول اهللا بعثينن ال اله االّأ يشهد عربأن بؤمحّتى ي يؤمن عبد

  .)من بالقدر خريه وشرهؤويؤمن بالبعث بعد املوت وي
 السّنةنّ القدرية ليست هي اهل أنّ القدرية مذمومة وأ الذي ذكرناه لبيان فهذا

دليل على اصل املسألة ايضاً اي كون القدر خريه وشره من اهللا تعاىل وما سيذكر يف 
نّ أفعال العباد كلها خبلق اهللا وقدرته ومشيئته كله دليل على هذه املسألة إذ ال أبيان 

 قدرة اهللا ومشيئته ولكن نذكر بعضاً من اآليات واألحاديثنزاع يف كون الذوات مجيعا ب
  .الواردة يف هذا الباب وبعضاً من العقليات الّدالة على هذا املطلب ههنا ايضاً

 أو أفعاال مستندة إىل اًنّ املمكنات بأسرها سواء كانت ذواتأأما العقلي فهو 
رادته قصور ونقص يف اهللا وارادته ألن خروج شيء من املمكنات عن قدرته وا قدرة

كان االمر على ما ذهب اليه املعتزلة يف الشرور إذا قدرته وارادته وتصرفه سّيما 
والقبائح من تعلق ارادة اهللا تعاىل خبالف ما تعلق به ارادة العبد مث يقع ما يريده العبد 

ثبت إذا ف صفات اهللا تعاىل مرتهة عن كل نقصان وقصور ووال يقع ما يريده الرب
 قدرته وارادته جلميع املمكنات وما مسوه شرورا وقبائح فهو من املمكنات مشول
مول قدرته وارادته فهو بقضائه وقدره وايضاً لو امكن وقوع شيء هو مشايضاً ف

بقدرة الغري ومعلوم أّنه ممكن الوقوع بقدرة اهللا تعاىل فيمكن تعلق كل من القدرتني 
 من ى معلول واحد وهو حمال وما لزم االّبه فيلزم امكان توارد علتني مستقلتني عل
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من شيء االمكان فتعلق قدرة الغري ب تعلق قدرة الغري به ألن سائر املفروضات معلوم
  .املمكنات حمال فكيف الوقوع

نع وايضاً لو فرضنا تعلق ارادة اهللا خبالف ما تعلق به ارادة الغري لزم حبكم التما
ن يقال إنّ تأثري أعن احد العلتني لكن ميكن اما اجتماع الضدين واما ختلف املعلول 

 واي مانع اقوى من تعلق ارادة اهللا خبالف ما نعن يكون معلقا بعدم املاأالغري جبواز 
  .تعلق به ارادة الغري

  .نّ قدرة اهللا اكمل فيقع هبا وتضمحل قدرة العبدأواورد على دليل التوارد ايضاً 
قالل القدرة واالرادة للعبد يف وقوع اقول ال جيدي هذا نفعا بعد ما تقرر است

اجتماعه مع قدرة اهللا وارادته على الغرض ألنه ال شّك يف امكان هذا  والفعل
التقدير اذ ال ممانعة بينهما فيلزم التوارد احملال البتة ولكن التعويل  االجتماع على هذا

  .يف هذا الباب بالنقليات
ِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى زَّلَْنآ ِالَْيِهُم الَْملََولَْو اَنََّنا َن(قوله تعاىل : اما اآليات

 )١١١:  االنعام *َوَحَشْرَنا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيٍء قُُبالً َما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا ِاالَّ اَنْ َيَشآَء اُهللا
 * ْم اَْجَمِعَنيَولَْو َشآَء لََهَديكُ( )٣٥:  االنعام* ى الُْهَدىَولَْو َشآَء اُهللا لََجَمَعُهْم َعلَ(

ِانََّك الَ َتْهِدي َمْن ( )٨ : فاطر* ُيِضلُّ َمْن َيَشآُء َوَيْهِدي َمْن َيَشآُء( )٩: النحل
ن أ وغريها مما هو اظهر من )٥٦:  القصص * َمْن َيَشاُءاَْحَبْبَت َولَِكنَّ اَهللا َيْهِدي

كان وما مل كلمة ما شاء اهللا  ن يعد وحيصى حّتى شاع واشتهرأخيفى وأغىن من 
 حّتى يف السنة املعتزلة وكذلك األحاديث واألخبار لسنةيشأ مل يكن يف مجيع اال
  .يسريشيء  بلعدها إالّ رصكثرية ال يسع هذا املخت

آدم موسى احتج (منها مثل ما روي عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أّنه قال 
طفاك اهللا بكالمه ص اوسى مخرجتنا من اجلّنة فقال آدم ياأفقال موسى انت ابونا و

دم آ باربعني سنة فحج ن خيلقينأ على أمر قدره قبل وخط لك التورية بيده تلومين
  .)بقدر حّتى العجز والكسلشيء كل (ان الّنّيب عليه الّسالم قال  وعن ابن عمر .)سىمو
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ان اهللا يصنع كل (وروي حذيفة رضي اهللا عنه أّنه صلّى اهللا عليه وسلّم قال 
 وعن جابر رضي اهللا عنه كان الّنّيب صلّى اهللا عليه وسلّم كثريا ما )صنعته ونعصا

ختاف علينا أ فقيل له يا رسول اهللا ) على دينك ثبت قليبب القلولبيا مق(يقول 
ن يقلبها مح الرع بني اصبعني من اصاببان القلو(منا بك ومبا حدث به فقال آوقد 
بني   وهوما من قلب االّ(ويف رواية . ماابة والوسطى حيركهّب واشار اىل الس)هكذا

  .)ن يزيغه ازاغهأن شاء أن يقيمه اقامه وأ الّرمحن إن شاء بعاصبعني من اصا
نّ الشرور والقبائح ليست بقضاء اهللا وقدره وتعلق قدرته أسكوا يف متواملعتزلة 
  :وارادته بوجوه

  .هتقدير القبيح قبيح ال يليق جبناب قدس وشر نّ قضاء الشرأمنها 
 احلقيقة خري وما مسعنا من أحد وال رأينا يف يف هو ونقول كم من صورة شر

كتاب تفصيالً يكشف عن حقيقة احلق يف هذا املقام مع أّنه من زلة االقدام وحمار 
إنّ قدرة اهللا تعاىل غري .  بإهلام امللك العالم يف كشف هذا املرامما الح لقليب واالفهام

اء وات اجيادها واعدامها ومجيعها بالنسبة اليها على السمتناهية شاملة مجيع املمكن
 لتعلقها مبمكن دون ممكن وبطرف معّين من طريف الوجود والعدم دون صواملخص

طرف آخر هو االرادة وهي وإن كانت صفة من شأهنا التخصيص والترجيح لواحد 
 متساوية لالشياء ا يف حد ذاهتا ايضاًتهنّ نبس أنّ من املعلومأمن االمور املتساوية اال 

املمكنة والّضرورة قاطعة بامتناع ترجح احد من املتساويات من غري مرجح فالبّد 
من مرجح يرجح تعلق ارادة اهللا مبمكن دون ممكن وبطرف دون طرف وبوقت دون 
وقت والّذي يفيد هذا الترجيح والتعيني هو صفة احلكمة اليت تعني تعلق االرادة من 

واهليئات املتصورة واالوضاع املقدرة مبا فيه صالح حمض ومنفعة بني االمور املمكنة 
حبتة بالنسبة اىل نظام الكل وانتظام اجلميع وصالح غالب من فساده ومنفعة قوية من 
مضرته فإنّ الّصالح والنفع يف الكل بالنسبة اىل كل واحد واحد مع كلية العامل 

معصية  والكافر ميكن وكفرواشتماله على االجناس واالنواع واألشخاص مما ال 
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لكافر والعاصي لكن ال خيلوان عن صالح االعاصي كانا شرين وقبيحني بالنسبة اىل 
 فإنّ املنفعة العامة والّصالح الشامل يومنفعة بالنسبة اىل النظام الكلّي والعامل اجلمل

ن تتمايز املراتب واالستعدادات بأن يفيض من الفياض املطلق على كل شخص أيف 
ن يفضل أب استعداده مساويا ال زائدا وال ناقصا فإّنه وإن كان قادرا على حبس

ن يكون أ يناقص االستعداد على كامل االستعداد ويساويه له لكن احلكمة تقتض
إن كان  والفيض عن نسبة االستعداد فإنّ تفضل املفضول على الفاضل وتسويته له

  . الفاضلبالنسبة اىل خرياً بالنسبة اىل املفضول لكنه شر
نّ اخلريية بالنسبة اىل الفاضل خري من اخلريية بالنسبة اىل املفضول  أومعلوم

ن يفيض أ يف بالنسبة اىل الفاضل اشر من الشر بالنسبة اىل املفضول فتمام اخلري والشر
 على ميان اليه وكذا املعصية واإلالكفر على الكافر الّذي استعداده وقابليته ليس االّ

  على الكافر املظلم االستعداد العدمي النورمياناستعداده اليه ألن فيض اإلاملؤمن الّذي 
 ذأته بالقسر من غري استعداد خالف مقتضى احلكمة من حيث أّنه شر بالنسبة اىل يف

 االستعداد النوراين الذات من جهة استلزام تفضيل املفضول على املؤمن الصايف
 ميان أّنه ميتنع اتصافه باإلمياناد الكافر لإل بعدم استعدالفاضل او تسوية له وال نعين

بل باملعىن   ولو بالقسرميانيفيض الفياض عليه صفة اإل  ملا امكن انامتناعا عقليا واالّ
 ين يراعأ فاحلكيم اجرى عادته على ميانن يكون مناسبة وجمانسة بالكفر ال باإلأبه 

يف هذه الرعاية كما ن اخلري الغالب ويف مراتب الفيض مراتب االستعدادات لك
ا، وقيل إنّ دوام العذاب للكافر يوجب له يف مزاجه مناسبة خمصوصة مع رنذك

العذاب وما عذب به كالّنار حبيث ترتفع وحشة العذاب وينقلب باإلستيناس إذ 
  .الوحشة من احكام املخالفة واملنافرة فال جرم يرتفع وينقلب مع املوافقة واملناسبة

 العذاب وتأبيد العقاب يف حق الكافر مع كونه مصلحة فعلى هذا يكون ختليد
بالنسبة اىل النظام الكلّي حسب ما قررنا منفعة بالنسبة اىل الكافر نفسه بعينه من 
حيث التذاذه يف اجلملة بذلك احلالة املسماة بالعذاب بعد ما حصل له املناسبة به 
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من شيء  قابليته االلتذاذ بحبكم مالبسته به يف االزمنة املتطاولة ألن الكافر ليس يف
ن حيصل له بواسطة اخللود يف العذاب من احلالة أخروية غري ما ميكن اللذات األ

مة له نوع مالئمة بسبب تلك املناسبة احلاصلة له مع العذاب حبكم طول ئاملال
 به يكون ايصاله اليه عني رمحة هبا االّو املالبسة بينهما فما ال حتصل لذته املختصة ه

حقه ومتام عناية يف أمره فتكون افعاله سبحانه كل منها منفعة خالصة ومصلحة يف 
  .حمضة بالنسبة اىل اعيان القوابل وبالنسبة اىل نظام العامل

وقيل ايضاً إنّ الكافر يتجلى املعذب له بعد العذاب الطويل فيشهده فيتنعم 
السعادة منفعة ورمحة بشهوده ويلتذ لذة روحانّية فيكون التعذيب املوصل له اىل هذه 

  .هقيف ح
فإن قيل ال شّك إنّ االستعدادات من فيوض الفياض فما السبب يف ختالفها 

  .وتفاوهتا حّتى تكون سببا لتخالف االوصاف وتفاوت االعمال
قلنا مراتب االستعدادات كثرية مترتبة كل مرتبة منها سبب ومعد ومعّين 

  .الزم املاهيةو ول الّذي هن ينتهي اىل استعداد االأاخرى اىل  ملرتبة
فاما تغاير املاهيات وتفاوت الذوات فال يتصور له سبب فإنّ املاهيات غري 

ن يقال مل جعله اجلاعل كذا ومل جيعله كذا فإنّ أحمصولة جبعل اجلاعل حّتى ميكن 
االشياء هلا صور علمية ازلية متعينة متمايزة بعضها عن بعض يف عامل االعيان اي يف 

  وهي اليت تعرب عنها باملاهيات والذوات ال يتصور فيها اجلعل والصورة العلميةاهللا علم
الزم املاهية وذلك يقتضي آخر  املتعينة املتميزة لكل شيء يقتضي وصفاً خاصا له هو

 يف البعض والكفر يف البعض ميانن ينتهي فيما ال يزال اىل وصف اإلأوهو آخر اىل 
 طبيعيا عقليا مينع به انفكاك املقتضي عن املقتضى اآلخر وليس هذا اإلقتضاء اقتضاء

لو كان كذلك لزم أزلية مجيع املراتب حّتى االوصاف احلادثة واألعمال بل هو  إذ
 من الفياض وهو بفيض كل مرتبة حبسب االزمنة القابلية احملضة والفعل ليس إالّ

  .عته املصلحةواالوقات واالستعدادات احلاصلة فيها على ما اقتضته احلكمة واستد
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ن تكون مرجحة لتعلق القدرة مبمكن أفإن قلت فعلى ما قلت يكفي احلكمة 
  .ممكن فما احلاجة يف توسط االرادة دون

 مثل أفعال يقلت احلكمة فرع االرادة ولوال االرادة لكانت أفعال البار
  .حيق االجياب احملض من غري قصد للنفع والصالرالطبائع الغري الشاعرة بط

 التعظيم والتمجيد سبحانه وتعاىل عن ذلك لب تحق احلمد والشكروملا اس
 شيء كبرياً فإن قلت فاحلكمة اذا رجحت تعلق القدرة واالرادة بوجود علوا

ما مل جيب مل يوجد فيلزم شيء خمصوص فال جرم يوجبه وجيعله عدمه ممتنعا فإنّ ال
ة لتعلق االرادة االجياب قطعاً قلنا نعم لكن االجياب الالزم من ختصيص احلكم

املخصصة لتعلق القدرة حتقق االختيار وال ينافيه وحتقق استحقاق احلمد والشكر 
  .والتعظيم والعبادة حبيث لواله ملا حتقق ذلك

َوَما اُهللا ُيِريُد (نّ العقاب على من اراد فيه الكفر واملعصية ظلم أتهم دلّومن ا
  .)٣١:  املؤمن* ظُلًْما ِللِْعَباِد

 مباحكم به عليه حققناه آنفاً إنّ اهللا ما حيكم على احد االّ افت مبقلنا قد عر
َمآ اََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اِهللا َومآ اََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة (كما اخرب بقرله  استعداده

َء قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ فَلَْو َشآ( وكما بني بقوله )٧٩:  النساء *فَِمْن َنفِْسَك
من ( وكما اشار اليه الّنّيب عليه الّسالم بقوله )١٤٩:  االنعام *لََهَديكُْم اَْجَمِعَني

نّ اياس أ روي ) نفسه االّوجد خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري ذلك فال يلومّن
 عن الظلم فقالوا قال لعلماء القدرية اخربوين.)  هـ١٢٢ سنة املتوىف(بن معاوية 

اياس فإنّ اهللا له كل شيء يعين ال يتصور من اهللا فعلم فإّنه ال أخذ ما ليس له فقال 
فيه من الذوات   يف ملكه الّذي ليس له فيه شريك بل كله وكل مايتصرف االّ

  .الظلم والصفات له منه وبه واليه موجود باجياده وخملوق خبلقه فمن اين يتصور
  .وال حممل له غري السفه ها يريدما ال يريده وكيف ينهي عومنها كيف يأمر اهللا مب

قلنا االمر باملعروف والّنهي عن املنكر والترغيب اىل احلسنات والترهيب عن 
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ت تفضل وعناية منه سبحانه على عباده تفضالً شامال وعناية عامة االشرور والسيئ
من غري ختصيص احد من دون احد وذلك هداية حمضة يهتدي هبا من كان يف قلبه نوع 

 ام منه سبحانه لتلك املصلحة الشاملة واحلكمة البالغة مث إنّ من غلبتصفاء فاالمر الع
ت وعلق ارادته عزما اعليه شقوته فلم يهتد هبدى اهللا ومل يرتدع عن ارادة السيئ

ت فال جرم يتبع اهللا ارادته ارادته للحكمة البالغة ايضاً من رعاية اوجزما بفعل السيئ
ي واالرادة الّرّبانية يتضمن حكما ومصاحل مراتب االستعدادات فكل من األمر االهل
  . من سفه نفسه فاحلكمة واحلمد هللا وحدهكلية عامة تاّمة ال ينسبها اىل السفه االّ

  الفعل املوافق إلرادة اهللا واملخالفة هلامعىن للطاعة واملعصية االّ ومنها أّنه ال
ل الطاعة ما كان كذلك ب ه معصية نقول ليس األمرإميانفيكون كفر الكافر طاعة و

  .ال لالرادة ال لالرادة واملعصية ما كان خمالفاً لألمر موافقا لألمر
  بقضاء اهللا وقدرهيومنها أّنه لو كان الشرور والقبائح مثل الكفر واملعاص

لوجب الرضاء به ألن الرضاء بالقضاء واجب عقال ونقال والرضاء بالكفر واملعصية 
  .كفر ومعصية

 القضاء واملقضى والكفر واملعصية من الثاين ال مننقول فرق فاحش بني 
  .األول والرضاء واجب لألول دون الثاين
  *َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َواِْالْنَس ِاالَّ ِلَيْعُبُدوِن(ومنها استدالهلم بقوله تعاىل 

نّ مراد اهللا من اجلن واالنس الطاعة ال أفإنّ اآلية دلت على ) ٥٦ :الذاريات
  .ب مبنع العموم بقرينة خروج من مات على الصىب واجلنوناجي. العصيان

 واقول حتقيقه إنّ سوق اآلية لبيان الغرض االصلي من خلق النوعني والغرض
 يترتب على كل واحد من افراده فإنّ غرض السلطان من مجع أنمن النوع ال يلزم 
  .يف اكثر األمرحاد معدودة من بينهم آ من ن القتال ال يصدر االّأالعسكر القتال مع 

َولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجَهنََّم ( تعاىل بقولهيل مع اهنا معارضة عباداً املعىن ليكونوا وقيل 
كُلُّ (واستدالهلم بقوله تعاىل . امثاله و)١٧٩:  االعراف *كَِثًريا ِمَن الِْجنِّ َواِْالْنِس
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كانت مكروهة إذا فإنّ السيئة ) ٣٨:  اإلسراء *ٰذِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروًها
  .ن مرادة للتضاد بني االرادة والكراهيةوال تك

  واما محل املكروه اىل املكروهالرضاءنّ الكراهية ههنا مبعىن خمالفة أاجلواب و
  )ِعْنَد َربَِّك(  فقد نفاه قوله تعاىلاهللا العادات ال اىل املكروه وعند ي الناس ويف جمارعند

 َوَما اُهللا ُيِريُد ظُلًْما ِللِْعَباِد( مثل الظلماآليات النافية إلرادته ومنها استدالهلم ب
 وذلك الصادر عنه سوق اآلية يدل على نفي ارادته الظلم ونقول .)٣١:  املؤمن*

  .ن يفعل الظلمأ يريد ال وحق النه ال يظلم
 )٢٨:  االعراف* ِانَّ اَهللا الَ َياُْمُر ِبالْفَْحَشآِء(ا استدالهلم بقوله تعاىل ومنه

  )٢٠٥:  البقرة* َواُهللا الَ ُيِحبُّ الْفََساَد( )٧ : الزمر* َوالَ َيْرَضى لِِِعَباِدِه الْكُفَْر(
 على اصلنا وقوع االرادة ال الالزمنقول االمر والرضاء واحملبة غري االرادة و

ء االرادة اما  انتفائها انتفامن لنا يف نفي االمر والرضاء واحملبة وال يلزم نزاع الغري و
 ترك االعتراض واالنتقام واعطاء عناألمر فظاهر واما الرضاء واحملبة فألّنهما عبارتان 

  .الثواب يف مقابلة الفعل
  على ادعائهم وقوع الّشركللمشركنيا استدالهلم بتوبيخ اهللا تعاىل وذمه ومنه

َء اُهللا َمآ اَْشَركَْنا َوآل اََبآُؤَنا َوالَ َسَيقُولُ الَِّذيَن اَْشَركُوا لَْو َشآ( اهللا تعاىل بقوله مبشيئة
  ).١٤٨: ماالنعا * َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء

 يف قوهلم هذا ال على استهزائهم على نّ الذم والتوبيخ ليس االّإاجلواب و
كَٰذِلَك كَذََّب ( بقوله القول ولذلك نسبهم اىل الّتكذيب ال اىل الكذب هذا بطالن

 متفرعة عن اشراكهموايضاً ما كانت ارادة اهللا ) ٣٩: سون ي* ْمالَِّذيَن ِمْن قَْبِلِه
 ارادة الّشرك منإرادهتم إياها كانوا مستحقني للتوبيخ بزعمهم ودعواهم أّنهم براء 

  .بل هم جمبورون يف ذلك
 اهللا وجعلوا السبب الشرور مرادنّ املعتزلة وإن مل يقولوا بكون أواعلم 

 وارادته خملوقتان هللا تعاىل العبدنّ قدرة أ ميكنهم انكار القريب هلا ارادة العبد لكن ال
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 يف الالزمة ارادة العبد بالشرور وسائر االسباب والشرائط لتعلق  الباعثةينّ الدواعأو
 فما للشروركلها خبلق اهللا على طريق االختيار بعد العلم باستلزامها  وجود الشرور

 اهللا ارادةرورمستندا بال واسطة اىل ن الشوفروا منه من احملذورات الالزمة على ك
 هلم مفرالزم ايضاً على اختياره الشرور ولو بالوسائط على ما قررنا فال و تعاىل فه

  .بالوسائطالزم اما بالذات واما  باق ألن اختيار اهللا الشرور منه البتة واحملذور
  احلكمة تركهاوافق قالوا يف وجود االسباب والوسائط فوائد مجة ال ينإف

  .الستلزامها شرا واحداً
  فال فرق بني االختيارايضاًن تترتب العوائد على ما مسوه شرا أ جيوز نقول

  .بالواسطة على ما قررناه بني االختيار وبالذات
 ال على الوجه الّذي قلنا القدر لكنالفالسفة فإهنم يقولون بالقضاء وواما 

 حّتى تتحقق االسالميةلف االصول  يف القضاء والقدر لنرد منها ما خيااقواهلم فنورد
ن يكون عليه الوجود أاحلقائق الّدينية فالقضاء عندهم عبارة عن علم ينال مبا ينبغي 

 منه ازليةحّتى يكون على احسن النظام واكمل االنتظام ويسمونه ايضاً عناية 
سبحانه وهي عندهم مبدأ لفيضان املوجودات من حيث مجلتها على احسن الوجوه 

 اىل الوجود ياحلاالت والقدر عبارة عن خروج االشياء من الوجود العلمواكمل 
 يف اوقاهتا اليت استجمعت فيها شرائطها واسباهبا على الوجه الّذي تقرر يف العيين

خري حمض كاالرواح القدسية   يتعلقان من املمكنات بوجود ما هوفهماالقضاء 
تضمنا لبعض شرائعنا فإنّ ترك اخلري واالجرام العلوية وما يغلب فيه اخلري وإن كان م

 خروج عن قضاء احلكمة كعدم خلق الشمس املتضمنة الشر القليلالكثري ألجل 
 بعض احليوانات من ي التنوير للعامل والتربية للمواليد لتأذمنللخريات الكثرية الكلية 

اشر حرها يف بعض االزمنة يف بعض االمكنة فإنّ فوات املصاحل الكلية احلاصلة هبا 
  .عني احلكمة هو رش الاالشر بوجود املذكور ورفع لّشرمن ا

 ه اوال االّصدر عن فال يالوجوه األول واحد من كل أ الفالسفة إنّ املبدفقالت
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 على حمل يقوم به يتوقفان يكون عرضا ألن العرض  جائز  وذلك الواحد الالواحد
ما مل الشيء ألن فذلك احملل هو الصادر األول وهو خالف املفروض وال صورة 

 الصورةيتشخص مل يوجد وبشخصها موقوف على املادة لكوهنا علة قابلة لتشخص 
 للمادةن تكون الصورة على هذا التقدير علة أ وايضاً يلزم األول فاملادة هو الصادر

 املوجود موجود االّ اما بالذات او بالواسطة وفاعليتها متوقفة على تشخصها إذ ال
شخص وتشخصها متوقف على املادة فيلزم الدور وال مادة ألهنا  املوال موجود االّ

ن يكون فاعال ليمتد سلسلة أ حمضة والقابل ال يكون فاعال والصادر األول البّد قابلة
ن أمع  الزم ايضاً للزوم عليتها للصورة على هذا التقدير وردن الأ مع املوجودات

 ندهم وال نفسا لتوقفها او لفاعل وجود اهليوىل على ما تقرر عشريكةالصورة 
 فيلزم على األول خالف املفروض اي عدم كون ما فرض البدنلتوقف فاعليتها على 

 املادة على هذا التقدير معلولة هلا ومتأخرة عن ألن الدورصادرا اوال وعلى الثاين 
  . على البدنمتوقفةنّ فاعليتها أفاعليتها مع 
 األول إذ ال قسم للموجود غري إ اوال للمبدصادرا العقل ألن يكون فتعني

 الصادر اوال عقل ثان وجرم الفلك االعلى األولاالقسام املذكورة فيصدر من العقل 
ة صدرت عن املبدإ بتوسط ه وتلك اجلمبدأهونفسه ألن يف العقل األول جهة تعقله 

 األول لوجوبه ألن مبدأ علة العقله ايضاً بتوسط هذا التعقل تعقل  عنالعقل وصدر
 تعقله الوجوب صدر من املبدإ وبواسطةوبه والعلم بالعلة يستلزم العلم باملعلول لوج

 بالعلة العلم باملعلول ألن العلمايضاً تعقل الوجود على قياس ما ذكرنا من استلزام 
الوجوب سبب املوجود والشيء ما مل جيب مل يوجد وبواسطة علمه بوجوده وذاته 

 العقل األول صدر عنف الذات معلول هلا علم بامكانه ألن االمكان الزم صدر
  .باعتبار هذه االمور االربعة املوجودة فيه معلوالته املذكورة

ن أ والفلك الثاين جرمه ونفسه مث ومث اىل الثالث من العقل الثاين العقل مث
هو الفعال يصدر منه   التاسع والعاشرالفلك وع العقل العاشرسيصدر من العقل التا
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 بوساطة االجرام الفعالمن   فيفيض عليه صور العناصريلعنصرهيوىل العامل ا
 يف  امكن التغريملاالسماوية إذ لوال تلك الوساطة بل استقل العقل يف ذلك الفيض 

  نوعا من التغرييشمل شيء فاعلها وملا مل يكن هناك يقرر هلا التقرر بل تقرر العناصر
صور   احنصاراما التغري املطلق ون يكون واسطة يف اجياد عاملأغري الّسموات تعني 

 ىلاهليو هتيؤ فحسب من اربعة أشخاص او اربعة انواع من االفالك ع االربيف العناصر
 العناصر مثللكل من الصور االربعة فيناهلا من واهبها مث باختالف نسب االفالك من 
حلرارة  اعليهاحماذاة االجرام املضيئة بعضها واضائها هلا خبالف البعض اآلخر تفيض 

 احلركات فيها حتدث اتفيي هذه الكبوساطةوالربودة والرطوبة واليبوسة و
 عن فيفيضوباحلركات االمتزاجات فيحدث املزاجات املختلفة باالعتدال وعدمها 

سبب القرب من االعتدال والبعد عنها الصور املعدنية والنباتية  واهب الصور
  .واحليوانية واالنسانية

 عن املبدإ األول وكيفية تعلق القضاء صدور العاملية  ما قالوه يف كيفهذا
ن يف العقل األول جهة االمكان وكذلك يف أوالقدر منه واعترض عليهم بأّنه كما 

 مبدأه كذلك يف الواجب جهة تعقلهن يف العقل جهة أاملبدإ جهة الوجوب وكما 
 ايضاً وإن كان  يف املبدإمتحققةتعقله ذاته وتعقله غريه فالكثرة حبسب هذه اجلهات 

 بوساطة الوسائط بالذات الذات فيمكن صدور املوجودات كلها عن املبدإ وجداين
  .ثالث مراتب  اوبتنيرتممن اجلهات والذوات إذ ميكن الكثرات الغري املتناهية بعد 

 وجوب الواجب عني ذاته إذ لو كان غريه اجيب عن هذا االعتراض بأنّو
 الكالم اىل ذلك فنقلزم تقدم علته عليه بالوجوب  اىل علة فيلاً حمتاجممكنا لكان

 كون فتعنيالوجوب فيكون هو غري الذات ايضاً إذ ال فرق بينهما فيلزم التسليم 
 لكلالوجوب عني الذات خبالف االمكان فإّنه نسبة بني املاهية والوجود ومغايرة 

 بذاتهطو يف علمه منهما بالّضرورة وايضاً تعقل الواجب ذاته عني ذاته وتعقله غريه من
 من لغريهألن ذاته تعاىل ينبوع كل املوجودات فحضور ذاته لذاته وبذاته علم لذاته و
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  .عدةكان االنسان عاملاً بتفاصيل مسائل إذا غري كثرة يف ذاته وصفته وهذا كما 
 حالة امجالية هي مبدأ لذلك ي لكن بقالتفاصيل طرأ له نوع ذهول عن مث

سئل عن التفصيل فصله إذا  حبيث التفاصيلة منطوية فيها التفاصيل وهي حالة بسيط
مستمدا من تلك احلالة البسيطة فكذلك علم املبدإ مبعلوماته مندرج يف علمه بذاته 

ال يتصور بساطتها وإن كان إمجاالً غري   فيه عدة اموريبان ما ينطو وانت خبري
 االمجاليةللحالة نّ التقاصيل يف الصورة املذكورة اجزاء ومقومات أتفصيل مع 

يتصور خبالف معلومات اهللا فإنّ علومها خارجة عن ذاته وعن علمه بذاته فكيف 
 وما اوردوا يف بيان كون الوجوب عني الذات فامنا يتم لو كان الوجوب االنطواء
  . مسبوقا بوجوب علتهموجوداً

  .ود الذات املقتضى والوج نسبيا فليس هناك االّاعتبارياكان أمراً إذا واما 
 يستدعي علة واما ثبوته اعترباعتربه املعترب وإذا  ياعتبار الوجوب فأمرواما 
  .فال وجوب وال علة فمن اين التسلسل قبل االعتبار
  . اخلاصجوبوال  تقدير كون الوجوب نفس الواجب فليس هو االّوعلى
 استغناء الوجود عن مبعىنالوجوب املطلق مبعىن اقتضاء الوجود املطلق وواما 

  . االعتباريةالكثرةوهذا القدر يكفي يف . لغري فزيادته على ذات الواجب بنيا
الكثرة االعتبارية اي تعدد اجلهات االعتبارية الغري املوجودة يف فإن قيل 

 للموجودات اخلارجية إذ العلة للوجود العليةتكفي فيما حنن بصدده اي  اخلارج ال
  .ن يكون موجوداًأالبّد 

  مطلق العلة فما ثبت لزوم الوجوديف واما لامنا هو يف الفاع لزوم الوجود لناق
  . وال علم بالّضرورةباحلجة
 جهات متكثرة واختالفات شىت االفالكاعترض ايضاً بأن يف كل من و
 على حده وال يتصور مثل تلك الكثرة يف مستندا منها سببا مستقال وكلي يقتض

 املتكثرة يف االفالك مثل التركب من تاجلهاالعقول اليت اسندوا االفالك اليها وتلك 
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 حبالة خمصوصة من املقدار وحركة اختصاصهاهليوىل والصورة يف الفلك االعظم و
  . للقطبية دون سائر النقطاملعّينتنيخمصوصة وشكل خمصوص وتعني النقطتني 

 ى فانص فيه من الكواكب اليت ال تكاد حتما يف فلك الثوابت مع وكذلك
كبا ولكن غري املرصود خارج عن و ونيفا وعشرين كالفاكان  منها وإن املرصود

سائر االفالك جهات زائدة على ما  يف كذلكاحصاء احملصني وارصاد املترصدين و
املمثل وسائر اجلهات على ما بني يف املراكز ويف الفلك االعظم من التداوير اخلارجة 
ال هذه الكثرات فإهنم وإن  عن علية امثالعشرةمواضعها فتضيق الكرة اليت يف العقول 

وا كفاية العشرة يف انشاء وز لكن جالعشرةمل يقطعوا بكون العقول منحصرة يف 
  .هذه الكثرات فالنقض الزم البتة

نّ فيه جهات عدة ويف العقل الثاين ازيد أ عرفت بأن العقل األول قد اجيب
نّ من مثل هذه أ  اىل ما قبله ومعلومبالنسبةمنه وكذلك تتزايد اجلهات يف كل عقل 

 اجلهات مع بني كثرات ال حتصى حبسب وجوه االنضمامات والتركيبات حتصل الكثرة
 الفلك جرمورة فإنّ العقل الثاين ك يعني مستنداً بعض االختالفات املذأنأّنه ميكن 

 امكانهى هبيواله وصورته ونفسه ملا استند اىل العقل األول من حيث ذاته وصاالق
 مبقداريل استند اختصاصه قمن حيث تعقالت هذه االمور على ما ووجوبه ووجوده او 

 حركةاو اىل صورته النوعية وكذلك   هلذا املقدارخمصوص اىل هيواله الغري القابلة االّ
للمخصوصة مستندة اىل خصوصية ذاته املركبة من هيواله وصورته او اليها مع ما حل 

ارادة املبدإ املتحرك للفلك اىل هذه يعين اهنا ختصص تعلق   من الشكل واملقدارفيها
  . املخصوصة لعدم قبول اخلصوصية املذكورة غري تلك احلركة املخصوصةاحلركة
 بالّضرورة النقطتني املعّينتني للقطبية دون صختص إنّ احلركة املخصوصة مث

 املبدإ احملرك للحركة املخصوصة تضمن تلك ارادة لتعلق صسائر النقط وقبل املخص
 العالية يف ئاحملرك للفلك التشبه باملباداالصلي لعناية بالسافالت فإنّ الغرض احلركة ا

 له كمال يف القوة وهذا الغرض حيصل يبقىان  كون كماالهتا بالفعل من غري
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 كمال انتظام السافالت احلركةباحلركة على اي وجه كان لكن لتضمن تلك 
 البعض بأّنه قول  ورّدسافالتبال احملرك على سائر احلركات عناية أاختارها املبد

  . باألسافلباستكمال األعايل
ن يكون حصوله كماال أ ملريد فالبّد من غرضان يكون أ كل ما ميكن فان
جاز هذا جلاز ان يكون هو الغرض االصلي   من عدم حصوله ولووىل وااليه بالنسبة

 لعدم االّ احلركة املخصوصة ليس تعنينّ ألكنه خيالف قواعد احلكمة وذهبوا اىل 
  . واملذهب مردودانالرد هبا، وهذا حصول التشبه باملبادئ العالية االّ

 استكمال املبدإ الواجب يف كماالته الذاتية باملمكنات االّ الرد فألن احملذور ليس اما
 اليها اىل استكمال االجسام املمكنة بعضها بالبعض وإن كان االزليةواحتياجه يف صفاته 
  . به سافال وال االستكمال يف الكماالت النسبيةملستكملااملستكمل عاليا و

 إن كان يف شأن الواجب فإنّ اخللق والرزق وامثاهلما ال شّك اهنا كماالتو
 املخلوق واملرزوق  بالنسبة اىل اخلالق والرازق مع اهنا حمتاج يف حتققها اىلنسبية

  .نسب حبكم اهنا
فهي اقرب اىل احلق من الباطل هة الباطلة ّوخمالفة قواعد احلكمة املمواما 

  . حمذورايعد فكيف
 بني حركة وحركة يف حصول التشبه الفرقاملذهب فلضرورة عدم واما 

 من القوة املخصوصةنّ التشبه ال خيتص خبروج االوضاع أ فإنّ من املعلوم هبا املذكور
  .اىل الفعل بل يتحقق خبروج اي اوضاع كانت من االوضاع احملتملة

  والتشبه املطلق أمرياجلزئّنه البّد للحركة اجلزئية من الفرض وما قيل من أ
 اجلزئي الغرضن يكون ذلك أن يكون عرضا للحركة اجلزئية فيجوز أ يصلح الي كل

 فليس كنهه عن ادراك ةباعثا للحركة اجلزئية ومعّينا هلا وإن قصرت العقول البشري
 من العقلر الكثرة املتحققة يف رد عليهم اوال من قصووالنه ابقاء لالعتراض املشيء ب

 بذلك للفلكالسببية للكثرات املتحققة يف الفلك فإنّ اختصاص ارادة املبدإ احملركة 
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ص يف العقل ختصصه بالذات او بالواسطة خمصالبّد له من   امريالغرض اجلزئ
  . ذاك املعترض ليس االّمقصودو

ال يكون ن أالبّد  ام قوهلم بأن عدد العقولمتويرد على اجلواب األول عدم 
 بعد بلوغ الكثرة الغري احملصاةجواز انشاء الكثرات   العشرة فإنّ على تقديرمن انقص

 يكفي يف اإلنفكاكاته اإلنضمامات وومراتب ثالثة او ازيد منها من حيث وج
  .العقولكثرات العامل عقل واحد او اثنان فما احلاجة اىل اثبات سائر  صدور

 عشرة من جهة تعدد احلركات املختلفة العقولون امنا قالوا بكفإن قيل 
ن يكون املتشبه اليه أ اليه النا نقول جيوز هبالالفالك املقتضية كل منها حيقق ما يتشبه 

 نّ العقل العاشرأ اختالف اجلهات مع اىلواحداً بالذات واختالف احلركات مستنداً 
ع سن يكون العقل التاأوز  وجيوجودهال يوجد بإذائه حركة يتشبه هبا اليه فال يثبت 

  .يهو الفعال للعامل العنصر
  بأّنه البّد من مناسبة خمصوصة بني العلة واملعلولهذاواعترض ايضاً على اصلهم 
  . مثالًصى العقل األول ووجود الفلك االقامكانومعلوم أّنه ال يتصور مناسبة بني 

 ال يف العقلن يكون فردها احلأ فكيف يعقل واحدةاالمكان طبيعة وايضاً 
  . الثاينللفلك علة لوجود الفلك االعلى ويف العقل الثاين األول

  احلال فيه علة هليوىلاالمكانن ينتهي اىل العقل العاشر ويكون أهكذا اىل و
 هي كامكانات الذرات العنصرية وتكون االمكانات احلالة يف االفراد ي العنصرالعامل

  . افراد لطبيعة واحدةمجيعهانّ أاصالً مع شيء لن تكون علة أالعنصرية معطلة ال يصلح 
 ووجود الفلك االعلى األولاجيب جبواز مناسبة حمققة بني امكان العقل و
 واحدة واسطة يف طبيعةكون بعض من افراد   ادراك القوى البشرّية وجبوازعن خمفية
 شيء عن فاعله سبب اقترانه لذلك الفاعل وبعض منها واسطة يف صدور صدور
خر عن فاعله وعدم توسط البعض اآلخر يف صدور شيء ما اصالً لعدم شيء آ
  . يصلح للفاعليةمبااقترانه 
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نّ ما قالوه يف كيفية صدور العامل عن املبدإ مبين على تركب اجلسم أاعلم و
 لكونه أمراً بسيطا هو اجلسمان يكون الصادر األول   جلاز والصورة واالّاهليوىل من
 املبدإ األول صدور عن افالطون فال يلزم من صدوره ي هو رأكما  يف االقطاراًممتد

 جلاز  واالّاحلقيقيالكثرة عن الواحد احلقيقي وعلى امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
 كون امتناعان يصدر العامل مجيعا عن الواجب بالذات كما هو احلق الواقع وعلى 

 ئ املبدصفاتاهليوىل او صفة من ن يكون املعلول األوال هو أ جلاز القائل فاعال واالّ
  . مردودةعليها هبا استدلّواتعاىل وكل من هذه األصول الثالثة ممنوع وأدلتهم اليت 

 الفاسدة اما االصل األول من تلك االصول االصل املبين على تلك فكذا
 فعمدة ما احتجوا به عليه هو الصورةاالصول الثالثة اي تركب اجلسم من اهليوىل و

 الطباع كاملاء مثالً جسما خمتلفةسم البسيط الّذي ال يتركب من اجسام ان من اجل
  . اجزاء بالفعلمنمتصال يف حد ذاته إذ لومل يكن لكان كل جسم متركبا 

تتجزأ اصالً اي يف  تنقسم وال  االجزاء اليت الاىلن تنتهي االجزاء أ فيلزم
ا لعجز الوهم عن لصالبتها وال ومهكسراً قطعا لصغرها وال  ت الثالث الااجله

 للواقع أو يف اجلهتني او انقسامهطرف من طرف وال عقال لعدم مطابقة فرض العقل 
 جسم ولو كان اصغر من كل االجزاء يف يلزم عدم تناه ي واالّفقطيف جهة واحدة 

 االتصال حتقق لكن املفروض عدم يخردلة وهو بني البطالن سلمنا عدم التناه
 ال يتجزأ او يف حكمه الزم ذي بالفعل فاجلزء الكلها زاءواملتصل اصالً وحتقق االج

 اجلزء الفرد باطل وكذا ما يف حكمه فتعني االتصال اما بطالن اجلوهر لكنقطعاً 
  :فلوجوهالفرد 

 وهن متغايرات جهاتن يكون له ست أبالذات البّد  نّ كل متحيزأ منها
 املقابل له وجهه  يكون ةرفرضنا تقابله بالشمس فبالضروإذا  وايضاً الزم فالتركب

  . غري املظلمئنّ املضيأمضيئا ووجهه اآلخر مظلما ومعلوم 
  فيه ال باالجزاء تنقلاحلالةختالف اجلهات باالطراف واالعراض فإن قلت 
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  . اىل حمال تلك االعراضالكالم
 واالطراف وقد بينا اجلهات فال ختالف يف  ختالفت فذاك املطلوب واالّفان

  .التخالف لزوم
ن يتوسط بعض منها أمن  بّدفالال تتجزأ   أّنه لو التأم اجلسم من اجزاءومنها

 ومياس املتوسط لكل عن التماسن حيجب الطرفني أ ومن ضرورة التوسط نيخر آبني
 على ملتقى جزءجلاز ان يقع  جاز من الطرفني بغري ما متاس به اآلخر وايضاً لو

 جزء وجواز وقوعبه اآلخر وهو التركب  مياس احدمها بغري ما مياس أنجزئني فيلزم 
ني وإن كان من ضرورة تركب االجسام عن االجزاء لكن قد ئعلى ملتقى جز

 ءوجوده ال شّك أّنه جيوز حركته من جز  عليه ايضاً بأن اجلزء على تقديريستدل
ن يكون يف امللتقى إذ اجلزء االول هو أ له فحني احلركة البّد جزء آخر مماسمثله اىل 

 جلاز جاز ور فيهما بل يف امللتقى وبأّنه لوص واحلركة ال يتى الثاين هو املنتهاجلزء وأداملب
  . ستة اجزاء متماسة يف جهة الطول حّتى يكون خطا مركبا من ستة اجزاءتترتبان 

 احدمها من فوق اخلط متقابلني حركة جزئني من طريف ذلك اخلط فلو فرضنا
 يف منتصف ذلك يتجاذبان أ والبطء فالبّد  حتته متساويني يف السرعةاآلخر منو

ن من طريف آ جزيتحركجلاز ان  جاز اخلط وهو ملتقى اجلزء الثالث والرابع وبأّنه لو
 تكونحّتى  خط مركب من مخسة اجزاء مثالً على التساوي يف السرعة والبطء

  .سهما وتالقيهما حبيث يكون اجلزء الثالث من اخلط املذكور على ملتقامهامتا
  والبطء متالزمتني كحركةبالسرعة أّنه قد تكون احلركتان املختلفتان نهاوم
 منها وكحركة الشمس يف قطعها القطبية الطوقية من الرحى وحركة الدائرة الدائرة
 ارتفاعها مع حركة ظل خشبة مغروزة يف اىل الفلك من حني طلوعها ربع مقدار

 احلركتني ما يقطع اسرع قدر ذراع او ذراعني من االرض فحني االرض يف قطعة
 تساوي واحدا لزم ًءقطع ابطأمها ايضاً جز  واحداً من املسافة لواملتالزمتني جزًء

 قطعن يقف البطيئ حني أ مع البطيئ وأّنه بني البطالن وإن مل يقطع فاما عالسري
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 مما قطع السريع واالول يستلزم انفكاك احد  واحداً او يقطع اقلّ جزًءعالسري
نّ أ عن اآلخر والثاين انقسام اجلزء الّذي فرض أّنه ال يتجزأ اصالً وقد ثبت املتالزمني

  . االجسام جسما متصالمن
 االنفصال واالنقسام عليه إذ ّونّ ذلك اجلسم املتصل قابل لطرأال شّك و
 اخرى يف اكثر انفصاله اجلسم البسيط العنصري املشاهدة اتصاله تارة ويف كالمنا

 االنقسام فيهثل يف املاهية قطعاً على ذلك فيما ال يشاهد املراتب فيدل التما
ال  اكثرانفصل وانقسم اىل قسمني او إذا والّضرورة حاكمة بأن املتصل الواحد 

 ذلك االنفصال انعداما له بالكلية حّتى تكون االقسام احلاصلة باالنفصال يكون
 جزء ما بني تلك مباينا للمتصل الواحد حبيث ال يوجد مشاركة ما يف  اومغايرا

  . ذلك املتصلبنياالقسام و
  قبل االنفصال الواحداينالتصالهقابل ء ن يكون يف ذلك املتصل جزأالبّد  إذاًف

 القابل له وقبوله جزء مع بقاء نفصال ينعدم ذلك االتصال الواحداينبعد اال مث
ال للمتصل  االنفصيكونن أ لزم ن احلادثني باالنفصال فصاعدا واالّيخراالتصالني اآل

  . خبالفهحاكمةن مباينني والّضرورة يخرآابعد امالة باملرة وحدوث اتصالني 
  احملسوس عناجلوهر املتصل العارض بل ي باالتصال املعىن املصدر يعىنوال

 إلثبات  والبيان ليس االّبيان جسم يف بادئ االمر حبيث ال حيتاج يف اثباته اىل كل
  .نفصال االتصال واال حاليتياجلزء الباق
 يجلزء الباقا اجلسمية احلالة يف اهليوىل وذلك الصورةذلك اجلوهر املتصل هو و
قابل حمض ال  جوهرو  اليت حتل فيه الصورة وهىلوهو اهلي االتصال واالنفصال حاليت

متصف بصفة ما من خواص االجسام يف   والكبريغري وال  صواحد وال متعدد وال
 منها ولكن يتصف بكل منها بواحد االّتصاف ذاته اي غري مقتضية يف ذاته األ

 فيه واثنني من حيث الواحدة من حيث حلول الصورة واجباًبوساطة الصورة يكون 
 من حيث حلول كبرياًحلول الصورتني وصغريا من حيث حلول الصورة الصغرية و
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  بل هواالحوال به يتمانع يتزاحم وحلوال فيه ليس الصورة الكبرية وحلول الصور
انع وتزاحم بينها ويتصف  الف الف صورة من كبريه وصغريه من غري متيقبل

 املتقابلة وغري املتقابلة بوساطة الصور احلالة فيه املتصفة بالذات بتلك بالصفات
 وإذ قد ثبت اهليوىل يف االجسام القابلة لالنفصال كالعناصر وما تركب الصفات

اثل الصورة اً كاالفالك حبكم متله ايض.  ثبت يف االجسام الغري القابلةفقدمنها 
فلكية وداللة حلوهلا يف اهليوىل   بالذات سواء كانت عنصرية اواملتصلةاجلسمية 

  . يف العنصريات على حلوهلا فيه واحتياجها اليه يف سائرها ايضاًاليهواحتياجها 
رة ما يف زمان ما اصالً إذ لو خال لكان غري و عن صاهليوىل ال جيوز خلومث 
 باالشارة احلسية اما املشار اليهته ا باالشارة احلسية إذ اجلوهر القائم بذيهال مشار

 واما صورة غري متصل اًجسم إن كان مركبا واما جزء ال يتجزأ إن كان بسيط
 غري متحيز مث فيكون متصال واهليوىل غري كل من هذه الثالثة اًجسمية إن كان بسيط

 يف ن يتحيزأ فاما الكالم يف هيوىل االجسام ن يتحيز بانضمامه اىل الصورة ألنأالبّد 
  . بعض دون بعض وكالمها حماالنيف يتحيز او مجيع االحياز
  يف زمان واحد فكيفحيزين يف ن يتحيزأ االول فألن كل جسم يستحيل اما

  . االحيازمجيع
اصال   التحيزيتقتض  بال مرجح ألن اهليوىل الترجيحاالثاين فلكونه واما 

ما فنسبتها اىل   حتيزا مطلقاً يف حيزاالّال يقتضي لكن  تضت التحيزوالصورة وإن اق
  .ترجيح بال مرجح  دون سائر األحيازمعّين حيزعلى السوية فالتحيز يف  مجيع األحياز
  .الصورة كالمهم يف اهليوىل وهذا
صلبة قابلة للتجزئة   االجسام من اجزاء صغارتتركبن أ عليه أّنه جيوز ويرد

 ي الفرد وغري قابلة لالنفصال واالنقسام الفكاجلوهريلزم منه حمذورات ومها حبيث ال 
متصل وقد ينفصل بعضها عن  فيحصل كبري  كثريعددوتلك االجزاء قد يلتئم منها 

غري انعدام له باملرة بل ببقاء الكبري من بعض فيحدث انفصال وانقسام لذلك اجلسم 
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  .بعض االجزاء املذكورة يف املقسم واالقسام
 بل ال يكون للجسم حقيقة غري تلك االجزاء الصورة يلزم اهليوىل وال فال

  على تلك االجزاء كما ذهب اليهطارئنيان عرضني ونواالتصال واالنفصال يك
 أّنه ذهب اىل احتاد االجسام الصغار باملاهية فلزم جواز االّ من الفالسفة دميقراطيس

 مع اجزاء االجسام الكبار امللتئمة  عليها حبكم التماثلاالنفكاكاالنفصال وامكان 
  . لالنفصال بالفعلالقابلةمن تلك االجسام الصغار 

  .لالجسام تلك االجزاء مننع متاثل ال نقول به بل وحنن
 تركيب االجسام  جواززمنقول بكوهنا ممتنعة االنفكاك بعضها عن بعض ونلتو
 احلقيقة إذ ال قاطع على  يفاحلقائق االجزاء يف احلس من االجزاء املتخالفة املتشابه

  . عند حتقيق احلقائقياحلسنفيه من ضرورة او دليل وال عربة باالستبعاد 
  لالجسام انعداما لهاالنفصال عليه ايضاً منع حكم الّضرورة بعدم كون ويرد

 افالطون قال به احلكماءن مباينني لألول فإنّ عظيم يخرآ وحدوث جسمني باملرة
 فإذا انفصل بذاتهحل اليه اجلسم جوهر بسيط متصل قائم فإّنه قال بأن آخر ما ين

 البسيط للمتصلن مينع كون االنفصال أينعدم وحيدث متصالن آخران مع أّنه ميكن 
 صفة اتصاله انعدمتانعداما له بالكلية ويقال ببقاء ذات املتصل بعد االنفصال وإن 

  .وال يلتفت اىل ما ادعوا ههنا من الّضرورة
  ويرد ايضاً على بياهنمالفلكيةاثل الصور اجلسمية العنصرية و متيرد ايضاً منعو
يوجد جمردا عن الصورة ن أ  خلو اهليوىل عن الصورة اجلسمية إنّ اهليوىل جيوزامتناع

 لكون تلك اهليوىل هناكبعد  حيز وال ال اذ ويكون إذ ذاك غري مشار اليه غري متحيز
  .هيوىل العامل اخلالية عن مجيع الصور

 فينطبق مجيع بقدرها،وجدت الصور وجدت األحياز واألبعاد معها وذا إ مث
  . مرجحبالحّتى يلزم الترجيح  دون حيز بال اختصاص حبيز جلميع االحياز الصور

حمض إذ االجسام   باجزاء االحياز فهو اعتباراالجساماختصاص اجزاء واما 
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حياز فال اختصاص وال  وكذلك اجزاء االبالقوة متصلة بالفعل فال اجزاء فيها االّ
  . غري مرجحمنال للتحيز بالفعل وال ترجيح  و للمتحيزءجز

دون حّيز   املنفصلة بعضها عن بعض حليزاالجساماختصاص كل من واما 
 اجلسمية يقتضي ذلك غري الصورةن توجد صورة اخرى أاآلخر  فيحتمل 

 بعضها  اهليوىل حني جتردها عن الصورة صفات يعدعلى االختصاص او يتعاقب
هيوىل  ن نسلم عدم خلوأن لنا أ احليز املعّين على  يف فيعد األخري منها التحيزبعضاً
هيوىل  خلو  االجسام على الصورة ويكتفي يف تزييف دعواهم الكلية جلوازهذهمثل 

  . املنقسمة بالفعل عن الصور كما ذكرناالغرياالجسام 
  .إ اجياب املبدمن هذه التكلفات كلها على تسليم اصلها الفاسد مث

  يضع عن ظهورنا امثال هذهاملختار فقدكما هو احلق و القول باالختيارواما 
  .راالوزا األفعال و

  . الواحده االّصدر عنن يأنّ الواحد احلقيقي ال ميكن أاالصل الثاين وهو واما 
ن أ علة ملعلول ما البّد كلدليلهم املعتد به عندهم على هذا االصل هو ان و
 املناسبة تلك توجدصوصة وخصوصية مع معلوهلا املعّين حبيث ال خممناسبة له  يكون

 هلذا العلةة تلك ّيلوال ذلك لكان عل واخلصوصية مع غريه اصالً بل خيتص به اذ
  .املعلول دون غريه من سائر املمكنات ترجيحا بال مرجح

يف تعدد فيه اصالً ال يف ذاته وال   الالّذي للواحد احلقيقي اي فلو كان
 أنلزم   والسلبية معلوالن او اكثريةوتالثبعوارضه من االجناس والفصول والصفات 

  .ارن ذكمايثبت له خصوصية مع كل من معلوالته بعني 
  .ن ال يكون الواحد واحداًأ له خصوصيتان متغايرتان فيلزم يثبتن أاقل األمر و
ري املعلول يكون لكل علة خصوصية ليست لغن أذكر اجلواب إنّ الالزم مما و

ن تكون هلا أ بني سائر املمكنات ال منحّتى يترجح صدور املعلول عن تلك العلة 
  ذلك الغري ايضاً معلوالسواء كانخصوصية مع كل معلول ليست لغري ذلك املعلول 
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 واحدة عدة معلوالت لعلةن تكون أال يكون معلوال هلا اصالً فيجوز  لتلك العلة او
  . غريهامعمع تلك املعلوالت املتعددة ليست ويكون هلا خصوصية واحدة 

  . للمعلولية لتلك العلة دون غريهااملعلوالتلذلك تعينت تلك و
صدر  احلقيقي يف قوهلم الواحد احلقيقي ال يالواحدمرادهم من وايضاً إن كان 

 اصالً ولو باالعتبارات والسلوب فمسلم قوهلم تعدد الواحد الّذي ليس فيه االّ هعن
 هبذا املعىن لو الوحدة هبذا املعىن فرض جمرد ال حتقق له اصالً فإنّ لواحدا هذا لكن

  .امكن حتققه لكان يف الواجب
 قوهلم هذا يف ما بنوا جيدينّ فيه تعددا اعتباريا وكثرة سلبية فال  أومعلوم

 به الواحد مرادهم املسألة من نفي صدور الكثري عن الواجب وإن كان تلك على
 صدور املعلوالتية فال يدل دليلهم هذا على امتناع وثات الثبحبسب الذات والصف

لة الواحدة هبذا املعىن فإنّ اخلصوصية املذكورة يكفي يف حتققها الصفة عاملتعددة عن ال
  .العتباريةاة هالسلبية واجل

ن أ وعلة املوجود البّد املوجودكالمنا يف العلة املوحدة للمعلول فإن قيل 
  . املوجودللمعلولواالضافات ال يصلح ألن يكون علة  فالسلوب موجودة تكون

  الشرائط واالسباب فالوجود املعلوم كون الفاعل للموجود موجوداً واما قلنا
ما نع و كارتفاع املوااعداما بلزوم وجودها بل من املعلوم كون قسم من العلل اطعق

 امر عن اشفةك  كعدم الغيم للقصارشروطاعدام اليت متوهم كوهنا نّ اإلأقيل من 
 الشمس على الثوب يف شعاع كوقوع ي هو يف احلقيقة شرط ال األمر العدميوجود

 داخال يف العلية اعدامها يف بعض الصور وكون نعتبييض فغري مسلم فإنّ مانعية املوا
 ال  ظاهرشرطيتهمع قطع النظر عن وجود األمر الّذي قيل إنّ العدم كاشف عن 

 لزوم ثبوتكون العدم علة بل يكفينا عدم  ا اثبات جوازشبهة فيه على أّنه ال يلزمن
  .كون العلة غري الفاعل وجوديا

 املضاف اليه والسلب يستدعي حتقق وجود على يتوقفاالضافة فإن قلت 



 

  

- ١٢٢ -

 وال وجود اليهحتقق للمضاف  صدور املعلول األول عن املبدإ القيل  واملسلوب
  .للمسلوب فال اضافة وال سلب وال كثرة

 االضافة على وجود توقفم استدعاء السلب حتقق املسلوب ول نس القلنا
  . فامنا يستدعي ذات املسلوب واملضاف اليهاليه افضامل

 مقصودهم من امتناع صدور العامل بالذات عن تم إن سلمنا هذه الكلية ال يمث
ذلك املعلول  ه باعتبارصدر عن مث يمعلول الواحد صدر عنن يأالواجب فإّنه ميكن 

 عذينك املعلولني معلول راب  وباعتبارثالث آخر وباعتبار املعلول الثاين معلول معلول
 على حتصى ال الواجب تعاىل معلوالت صدر عن خامس مث ومث حّتى يالرابع وباعتبار

ن يكون الفاعل لكلها ذات الواجب واملعلوالت شرائط ووسائط بعضها لبعض أ
صدر  البارئ مع أّنه ال يصدر عنه ال ي مع أّنئ كله بالذات عن البارصدر العاملوي
  . الواحداالّ الواحد عن

ال يكون فاعال له شيء  من حيث أّنه قابل لالقابلن أ األصل الثالث وهو اما
 بالنسبة اىل شيء واحد واعمدة ادلتهم عليه وفاعالفالواحد احلقيقي ال يكون قابالً 

ن يوجب املقبول فإذا أشأنه  والقابل ليس من املعلول يوجب أنن الفاعل من شأنه أ
 لزم اجتماع هذين النقيضني اي قولنا من واحدةاجتمعا يف ذات واحدة من جهة 

  .الحمن يوجب يف تلك الذات من تلك اجلهة وهو أن يوجب وليس من شأنه أشأنه 
  والفاعلية يف ذات واحدة من جهة واحدة مث بعدالقابليةن جيتمع أ جيوز اقول

 املذكوران وعند اختالف النقيضان القابلية والفاعلية جيتمع  اجلهتني اي جهيتتعدد
ا وهن فاعال وقابال مث كالواحدةاجلهتني يرتفع التناقض فال استحالة يف كون الذات 
 ملقبوله ويف احلقيقة غري موجبمن حيث أّنه فاعل موجبا ملفعوله ومن حيث أّنه قابل 

 احلقيقي الفاعلية والقابلية هو الواحداقتضاء هذه املسألة راجعة اىل املسألة الثانية فإنّ 
  .لصادرينبعينه علية الواحد ملعلولني ومصدرية 

ن تكون أاحلق عند املنصف اللّبيب صدق املقدمة القائلة بأن كل علة البّد و
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 ذلك الغري معلوال سواء كانصية ليست مع غريه و اىل معلوهلا املعّين خصبالنسبة هلا
 املطلق ال يكفي يف صدور املعلول املعّين ياالقتضاء املطلق للمقتضال فإنّ  له ايضاً او

 مقتضيني دفعة الواحد ضيحّتى يتعني االقتضاء باملقتضى املعّين فإذا اقتضى املقت
 على قسمني نقسم األمر املشترك بينهما واملشترك امر واحد ال يىواحدة فامنا يقتض

 لكل منهما املعّينلتعني من غري معّين و يلزم اصص ومعّين لكل منهما واالّخممن غري 
 نعين هو العلة املقتضية لكل منهما فالبّد لكل مقتض معّين من مقتض معّين وال

 بتعني نّ االقتضاء بسببه ال يتعني االّأ هذا وتوضيحه باخلصوصية املذكورة االّ
نهما ن يقتضيهما باقتضاء مطلق مشترك بيأ فإذا اقتضى واحد اثنني فاما املنتسبني
 بذلك االقتضاء املطلق ايضاً أمراً مطلقاً مشتركا بينهما وقد عرفت ي املقتضفيكون

 كال منهما يقتضي  املعّين واما اني املطلق ال يكفي يف صدور املقتضاالقتضاءنّ أ
  . اليت ليست مع غريهوصيةصهو اخلباقتضاء معّين خمتص به فذلك 

  الفالسفة فيماديان اهنما ال حين االيخرفاحلق عندي حقية هذين االصلني اآل
 الوحدة اليت ذكروها هبذه الواجب ليس واحداً أ عليهما من الفروع ألن املبدبنوا

اهليوىل ليست واحدة هبذا  كذاكان مريدا خمتارا على ما هو احلق الثابت وإذا سّيما 
  .لوا اهنا قابلة وال تكون فاعلة اصالًواملعىن حّتى يق

  ب وامليزانسااحل
  .) وامليزان واجلّنة والّنار حق كلهبواحلسا( عنه  اهللارضي قال
  . بعد حتقق امكاهنابوقوعهاالدليل على كلها وعلى امثاهلا اخبار الصادق و
ليه قوله تعاىل ل عله فالدليا على اعماله واقوعبده احلساب اي حماسبة اهللا اما

حاسبوا (ه عليه الّسالم  وقول)٨: االنشقاق  *فََسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساًبا َيِسًريا(
 الكتاب والسنة فإنّ قوله تعاىل هبا وهلا اهوال نطق )اون حتاسبأانفسكم قبل 

 قبل مدة الوقوف الوقوفنطق هبول ) ٢٤:  الصافات *َوِقفُوُهْم ِانَُّهْم َمْسئُولُونَ(
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  .الف سنة او مخسون الف
 )٧:  االنشقاق *اَبُه ِبَيِميِنِهفَاَمَّا َمْن اُوِتَي ِكَت( تعاىل قوله وقيل اقل وقيل اكثرو

 )١٠:  االنشقاق* َوَرآَء ظَْهِرِه( او من )٢٥:  احلاقة *َواَمَّا َمْن اُوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه(
 نطق )٩٢ :احلجر * فََوَربَِّك لََنْسئَلَنَُّهْم اَْجَمِعَني( وقوله تعاىل الكتبنطق هبول تطاير 

َم َتْشَهُد َعلَْيِهْم اَلِْسَنُتُهْم َواَْيِديِهْم َواَْرُجلُُهْم ِبَما كَاُنوا َيْو( تعاىلهبول املسألة وقوله 
 * َشِهَد َعلَْيِهْم َسْمُعُهْم َواَْبَصاُرُهْم َوُجلُوُدُهْم(قوله  و)٢٤ : النور * َيْعَملُونَ
ليه  وقوله ع)٢١:  ق* آَءْت كُلُّ َنفٍْس َمَعَها َسآِئٌق وَشِهيٌدَوَج( وقوله )٢٠: فصلت
 قال انا ليل جديد وانا فيما تعمل دم االّآ ابن على ما من يوم وليلة يأيت(الّسالم 

 الشهادة من الشهود العشرة املذكورة وقوله هبول اىل آخر احلديث ناطقة ) شهيديفّ
 وما يف معناه ناطق )١٠٦: ل عمرانآ  *َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ َوُجوٌه(تعاىل 

يكون عند كل كفة امليزان ملك فإذا ترجح (االلوان وقوله عليه الّسالم هبول تغري 
شقاوة بعدها ابدا وإذا  ال إنّ فالناً سعد سعادة الأ االول نادى امللك ريكفة اخل

سعادة بعدها   شقاوة الي إنّ فالناً شقالأ الثاين امللك نادىترجح الكفة االخرى 
  .شقاوة ناطق هبول املناداة بالسعادة وال)ابدا

َوَنَضُع الَْمَواِزيَن ( بالسيئة فبقوله تعاىل احلسنةواما امليزان اي وزن االعمال 
 فَُهَو ِفي *فَاَمَّا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه ( تعاىل وقوله )٤٧:  االنبياء *الِْقْسطَ ِلَيْوِم الِْقَيَمِة

  .)٩-٦: القارعة  *مُُّه َهاِوَيةٌ فَاُ* َواَمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه *ِعيَشٍة َراِضَيٍة 
 للخرب الوارد باألمر املمكن ابقاءقيل إنّ امليزان له كفتان ولسان وساقان و
  .ظاهره على

ن الّذي وز اعراض ال تقبل الاالعمالاملعتزلة أنكروا امليزان زعما منهم بأن و
بالعدل ية املذكور يف اآللوا امليزان ّو خواص االجسام سّيما بعد زواهلا وامن هو

 هذا املعىن الرادةوجعلوا ذكر املوازين بلفظ اجلمع قرينة  شيء الثابت يف كل
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  .المتناع محله على املعىن الظاهر النه شيء واحد مفرد
 مكاتب االعمال وزنن جتد االعمال حلكمة الوزن او يأحنن نقول جيوز و
  . عامل ميزان على حدة فيستقيم لفظ اجلمعلكل ويوضع
 من عالم الغيوب بل الزام العامل واظهار االستعالمما ليس احلكمة فيهو

سعادة هؤالء   باظهارصي املطيع وعقوبة العاجزاءاحلجة البالغة له واملبالغة يف 
ت ا يف احلسنات والزجر عن السيئالترغيبوشقاوة هؤالء على رؤوس االشهاد و

ثل هذه الفوائد  ملاألمر املتضمنبتقديرمها واألخبار عنهما العباد فكيف يكون 
  .واحلكم عبثا مبجرد خلوه عن مصلحة االستعالم

 قيل من أّنه نوع تعذيب فمسلم بالنسبة اىل اهل التعذيب ال حمذور واما وما
 االحسان فممنوع ألن املشقة اجلزئية إن تضمنت نعمة كلية وهي اهلبالنسبة اىل 

ا اجلّنة والّنار فهما  االشهاد وكانت اهله اىل النعمة وامرؤوسظهور السعادة على 
داران خالدتان للثواب والعقاب فادلتهما من الكتاب والسنة غنية عن البيان إذ مها 

نّ االعتقاد هبما من ضرورات الّدين وانواع املثوبات أمشحونتان بذكرمها حّتى 
اجة اىل الذكر ههنا واما اهنما حمت ومراتبهما مفصلة مبينة غري فيهما والعقوبات الىت

  .به نص صريح تعني مكاهنما فلم يرد امائ وال فسيج قتان اآلن اوخملو
 وات ايم احملدب من العرش وحتتها فوق السطحنّ اجلّنة سقفها السأاالقرب و
 يف لسان الّشرع فإنّ الكرسي االسفل من فلك الثوابت الّذي يقال له السطح

 غري عنصريني طبيعيانالّسموات السبع عنصريات عند احملققني والعرش والكرسي 
) ١٥-١٤: النجم  * ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى*ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنْتَهى (ويؤيده قوله تعاىل 
 من جانب منتهاها يف السماء السابعة قيل هي مرفوعاً روي ما فإنّ السدرة على

 يقل فيها  ومل)ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى(ا وعندها ولذلك قال وقهكون فتالفوق فاجلّنة 
نم وقوله جه من الفوقاين الطرف ئ يبتدواين ينتهي حد اجلّنة من الطرف التحتاين

  .)السبعسقف اجلّنة عرش الّرمحن والّنار حتت األرضني (عليه الّسالم 



 

  

- ١٢٦ -

 اليت ختتص بالكفّار واملراد حتريره من اجلّنة السفلىاملراد بالّنار دركته فلعلّ 
دركات بعضها أسفل   فوق بعض كذلك للناربعضها نّ للجنة درجاتأ فكما التحتاين
 يشترك اثنان قط يف صورة ولو ال بالصور تتغاير وتتمايزنّ افراد االنسان أما كبعض و

ص بصررة خمتاالعمال املتفرعة عنها فكل شخص  وبالسرتشاهبا وتقاربا كذلك يتفارق 
 ومثوبة او عقوبة فيختص يف الدار اآلخرة بدرجة او دركة وسرية وعمل يف هذه الدار

 وإن مجع املؤمنني ميانكافراً فإن وصف اإل اومؤمناً ه وسواء كان  غريفهاال يشترك 
  . املختص بكل منهما مييزه يف اجملازاة عن غريهالعملوالكفر وإن مجع الكافرين لكن 

 يف  والدركات يف اجلّنة والّنار وافراد الضمريالدرجاتهلذه احلكمة اختلفت و
  . اجملموعيةباعتبار الوحدة املرجوع اليه  مع تعددكله

   تعاىل واحداهللا
واهللا تعاىل واحد ال من طريق العدد ولكن من طريق أّنه ( رضي اهللا عنه قال

 )٤-٣:  االخالص * َولَْم َيكُْن لَُه كُُفُواً اََحٌد*لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد (  له،شريك ال
 من املعدود فالوحدة هبذا املعىن ال االوىلة  يف املرتبقعالواحد من طريق العدد ما و

 املرتبة االوىل عند  يفاعتربإذا  كانختتص بالواجب سبحانه بل يتصف هبا اي شيء 
  . اي معدود كانعّد

  الوحدة إذ جيوز اتصافه هباهبذه ليس نفي اتصافه سبحانه ي النفذااملراد من هو
  املستدلة عليها بالرباهنيالبارئ توحيد من الوحدة املعتربة يفود نّ املقصأ املراد نفي بل

 للبارئ املعتربة يف التوحيد اثباهتاحدة املقصود واملذكورة الوحدة من طريق العدد وال
 سبحانه اصالً ال يف اجلنس لهما  شيء ك هي عدم شركةرالفارق بني املؤمن واملش

  .تاّمة والقدم الذايت الالقدرةوال يف النوع وال يف االلوهية وال يف خواص االلوهية من 
 وال يف الذاتيات وال الذاتلذلك قال بل من طريق أّنه ال شريك له اي يف و

 َولَْم َيكُْن *لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد ( االلوهية مث فصله باتيان بعض لوازمه بقوله خواص يف
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شريك له   ومن ال اجملانسة واملشاركةيستلزمان ألن الوالدية واملولودية )لَُه كُُفُواً اََحٌد
  .جمانسةتعاىل منهما وكذا املكافأة مشاهبة و

  : إنّ ههنا مقامنيمث
  . حبسب االجزاء يف الذاتياتذاته االول توحيده ومبعىن نفي الكثرة عن املقام
  .الثاين نفي الّشركة يف الذات وااللوهيةو
ه غريشيء  الحتاج اىل االجزاء وجزء اللو تركبانه و الدليل على االول هو

ن أالوجوب وايضاً لو كان له جزء فاما ينايف واالحتياج اىل الغري امكان واالمكان 
 وسنبطله عن قريب أو ممكنا الواجب ايضاً فيلزم تعدد واجباًيكون ذلك اجلزء 

  .وامكان اجلزء يستلزم امكان الكل
 اآلخر فيلزم امكان ن حيتاج بعض االجزاء اىلأ اماعلى تقدير تركبه وايضاً 

ن ال حيتاج فال يلتئم أ كما عرفت آنفاً واما املركب ويلزم منه امكان احملتاج ءاجلز
احلجرين املوضوعني ك بالبعض اآلخر بعضهامنها حقيقة واحدة لعدم ارتباط 
  .املماسني بال تعلق وارتباط بينهما

 نّ التركب من االجزاء العقلية يوجب االحتياج اليهاأالدليل االول مبين على و
 تأمل واملعول عليه يف املقام الثاين ما ارشدنا خيلو عن لكن ال يود اخلارج الوجيف

لكن  )٢٢:  االنبياء *لَْو كَانَ ِفيِهَمآ آِلَهةٌ ِاالَّ اُهللا لَفََسَدَتا(الواحد به اىل توحيده بقوله 
 جريا على قدر افهام ي وردت على وجه اقناعالظاهر املتبادر منهة على مي الكريةاآل

 على الظاهر الغالب واالغضاء عن دقيق اجلدال وبعيد االحتمال االقتناع ني يفاملخاطب
  .اجملادلنيومع ذلك تدل بطريق االشارة على دليل حتقيقي يفحم املخالفني ويبهت 

 أّنه لو كان يف السماء واألرض آهلة غري اهللا صراحة على ما دلّ عليه وتقريره
هلة ألن التنازع والتغالب الزم عادة بني  اآلبني نعلفسدتا بوقوع التخالف والتما

واهتا وارضها وما فيها ا العامل الكبري بسمهذا مثل ي قرية فكيف بني موجديزعيم
 كل من اآلهلة بالتصرف فيما اوجده فينفردمن انواع املوجودات واجناس املخلوقات 
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 هل  العامل كلها بعضها مع بعضاجزاءفيختل النظام االكمل الّذي حصل بالتيام 
 وفساد النظام ألن احتمال االختالليريد كل اعدام ما يوجده اآلخر فيظهر لزوم 
  احتمال جمرد ال مساغ له االّاالحقابالتوافق والتصاحل يف كل شيء طول الدهور و

  .التصديق اىل القيل والقالالتجاوز من عند اخلروج من التحقيق اىل اجلدال و
حمل الفساد على عدم التكون قبل تقرير  فياالشارةداللة اآلية بطريق واما 

 لكان نسبتها اىل العامل على السواء ألن اآلهلةتعدد  جاز ن يقال لوأالدليل على هذا 
 مع اآلخر سواء فالعامل إن وجد باجيادمها الوجودكال منهما يف الفاعلية لكل ما يقبل 

تياج اىل كل  واحد وهو حمال إذ االحمعلولمعا لزم توارد علتني مستقلتني على 
 مجيعا وقد فرضنامها علتني عنهمامنهما يستلزم االستغناء عن اآلخر فيلزم استغنائه 

ة او لواحد فقط فهو ّم تااللكل منهما فكل منهما جزء علة  وايضاً إن كان التأثري
ال يكون لكل منهما فكل منهما ليس بعلة وقد فرضنامها  العلة دون االخرى او
 على العامل واحد منهما فقط لزم الترجيح بال مرجح فوجود علتني وإن وجد باجياد

 يدل الالزمكال التقديرين حمال فالفساد اي عدم التكون الزم لتعدد اآلهلة فارتفاع 
  .على ارتفاع امللزوم

ن يصطلح ويشترك آهلة يف أ جيوز بأّنه التقريرن يناقش يف هذا أ ميكن اقول
 خشبة صغرية مع قدرة كل منهما على رفعه رفع كما يشترك اثنان يف العامل اجياد

كان كل من آهلة مريدا خمتارا إذا  وبأّنه الترجيحة مع أّنه ال يلزم التوارد وال ّمقدرة تا
  العامل باجياد أحد اآلهلة فقط إذ االختياروجودال يلزم الترجيح بال مرجح من وقوع 
رير هذا الوجه اي يف  عبارة اخرى يف تقميكنمرجح الجياد املوجد وترك التارك و

نّ كل موجود ال  أملعلوما تعدد اآلهلة أّنه من من لزوم الفساد مبعىن عدم التكون
تعددت اآلهلة مل جيب للعامل إذا  مل جيب وجوده وجوباً بالذات او بالغري ومايوجد 

ته خالف ما اراده اآلخر ممكن يف كل دوجود اصالً ألن خالف احدمها لآلخر بارا
 كل ممكن من لوازم االلوهية وعلى تقدير االرادة يلزم وقوع علىقدرة مرتبة إذ ال
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 وما دام حيتمل خالف شيء ال جيب وجوده فال يوجد ايضاًاملراد حبكم االلوهية 
به الحتمال خالف أحد اآلهلة ولعدم وج  التقديرهذان ال يوجد على أفالعامل البّد 

مث وجد فدل وجوبه على عدم  وجوده وجبيف اجياده لكنه قد وجد فعلمنا أّنه 
  .لهتعدد اآلهلة فثبت وحدة اإل

 لوجوب العامل وقوع اخلالف ام يكفي فيه نايفملانّ أفيه تأمل ايضاً من حيث و
 ال يوجد ما مل جيب النه لو امكن الوجود املوجوداحتمال اخلالف ايضاً وامنا قلنا 

  . وهو العدمبال وجوب لزم ترجح احد املتساويني وهو الوجود على اآلخر
  التساوي إذ ميكن بينهما واسطة وهوالوجوبال يلزم من انتفاء فإن قيل 

  . اىل حد الوجوبغري منته الرافع للتساوي الرجحان
ال فإن امتنع   معه وقوع الطرف اآلخر اوميتنعن أ هذا الرجحان اما نقول

ح  املرجوح اىل سبب يرجالطرف فيحتاج وقوع فالرجحان يكون وجوباً واالّ
 عند وجود ذلك الراجحالطرف املرجوح على الطرف الراجح فيمتنع وقوع الطرف 

 ذلك انعدامالتسبب املرجح للطرف املرجوح فيحتاج وقوع الطرف الراجح اما 
السبب كما حيتاج اىل الرجحان املذكور فال يكفي الرجحان املذكور يف وقوع 

وبعد االنضمام إن وجب  الراجح من غري انضمام انعدام ذلك التسبب به الطرف
نا الكالم اليه ونعيد فيه قولنا يف الرجحان قل ن فذلك املطلوب واالّالراجحالطرف 

مل   لونقول او  او ينتهي اىل مرتبة جيب فيها الراجح فتم املطلوبيتسلسلن أفاما 
ن ال يقع اخرى مع حتقق الرجحان يف أن يقع تارة وأ ميكن املوجودجيب وجود 
 ترجح زمان الرقوع للوقوع دون زمان الالوقوع الستلزامهال حمذاك الزمانني لكن 

 املذكور فيهما مجيعا فريتفع االمكان الالزم لعدم الرجحانمع اهنما متساويان لتحقق 
 ارتفاع الالزم ارتفاع امللزوم فيتحقق الستلزامالوجوب فريتفع عدم الوجوب 

  .هو املطلوب وجود كل موجود ويف الوجوب
ن يقال أ اآلية هو مبنطوق من غري ان يقصد تطبيقه نعبرهان التما رتقريواما 
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 منتف فالتعدد االمكان بينهما لكن ذلك نع المكن التغالب والتماهلة اآلتعددتو ل
ا مه بأن يريد احدامكن لو ّنه اآلهلة فالنعامللزوم له منتف ايضاً اما انتفاء امكان متا

  النقيضني اواجتماعو همجيعا و ع مرادمها يقأنوقوع امر واآلخر عدم وقوعه فاما 
 دون اآلخر احدمهاه او يقع مراد لال يقع شيء من مراديهما اصالً وهو العجز لال

 وهو امللزوموهو العجز ايضاً والترجيح بال مرجح وبطالن اللوازم يستلزم بطالن 
  . وبطالنه ايضاً يستلزم بطالن ملزومه وهو تعدد اآلهلةنعامكان التما
 أحد اآلهلة يكون وقوع ارادة املمكن وبعد تعلق يف رّوالعجز امنا يتصقيل فإن 

ل على تقدير  احملاالعجز اآلخر له بعلته التاّمة فيمتنع خالفه فال يلزم لالواجباً املراد
 على تقديره الذاتمل يقع كما مل يلزم عن عدم وقوع خالف مقتضى إذا ارادته له 

  .الًل مثجلهفرض تعلق االرادة به كا
 املراد عن االرادة بناء على ارادة اآلخر خالفه عجز ونقص حمال اخللف قلنا

نّ هذا االشتباه أ بناء على اقتضاء نفس الذات خالفه مع التخلفبالّضرورة خبالف 
 اآلهلة ابتداء بوجود شيء واوجبه وكان خالفه ممتنعا عند احدتعلق ارادة إذا فيما 

  .تعلق االرادتني معا فال اشتباهفرضنا إذا تعلق اآلخر به واما 
  يف اجراء الدليل امكانه وميكن اثباتفينا ويككننّ هذا الغرض ممأومعلوم 

ن ختمت أدم عليه الّسالم اىل آ كل نّيب من لدن صريح بالرباهني النقلية وتالتوحيد
 الّنبّوة ني قاطبة عليه فإنّّيلّ عليه الّصالة والّسالم بالتوحيد واتفاق املحّمدالّنبّوة مب

  .ن يثبت التوحيد هبماأ فيجوز التوحيدوالشريعة ال يتوقفان على 
  : طرقالتوحيد يف إثبات وللفالسفة

ن يتعني كل واجب تعينا زائدا على ماهية أ لزمتعدد الواجب  جاز  أّنه لومنها
ن يكون ماهية أ بالتعني فعلة التعني ال جيوز االّالواجب إذ تعدد افراد ماهية ال يكون 

ن يكون علة التعني أمراً أ الواحد فتعني صالشخ الحنصر الواجب يف الواجب واالّ
 الواجب فالتعدد تعدد املاهية فاحتاج الواجب اىل الغري وهو حمال الزم من على زائدا
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  .حق باطل والتوحيد
ن يكون عني الواجب إذ لو كان غريه لكانت له أنّ الوجوب البّد أ ومنها

 اىل الغري الواجباجب الستلزامه احتياج و علته غري ماهية التكونن أجائز  علة ال
 كل علة متقدم على ه الستلزامه تقدم الوجوب على نفسه ألنالواجبوال ماهية 

 الوجوب عني الواجب وتعدد افراده لزم تركب كل فرد كانمعلوله بالوجوب فإذا 
ج اىل الغري الذي من الوجوب والتعني والتركب يف الواجب حمال الستلزامه االحتيا

  .هؤهو جز
افراد طبيعة واحدة   لزم لكل فرد تعني ألن متايزالواجبا أّنه لو تعدد افراد ومنه

ال وكالمها حماالن فكذا التعدد  ن يتالزما اوأ بالتعني فالتعني والوجوب اما  االّيكون ال
دمها لآلخر او  بعلية اح ال يتحقق بني الشيئني االّه فالنالتالزمامللزوم اما استحالة 

 التعدد  وههنا ال جيوز علية الوجوب للتعينني النه ينايفواحدة علة بكوهنما معلويل
 الزائد للوجوب النه ينايف الوجوب الستلزامه احتياج الواجب التعنياملفروض وال علية 

ال معلوليتهما لعلة ثالثة ألن ذلك الثالث إن كان ذات الواجب لزم الغري ويف وجوبه اىل 
روض وإن كان غري الواجب لزم ف التعدد امل الواجب يف فرد وهو ينايفماهية صاراحن

  اىل الغري واما استحالة عدم التالزم فألن انضمام احدمها اىل اآلخرالواجباحتياج 
ن تكون املاهية الستلزامه التالزم املفروض أ لعلة وتلك العلة ال جيوز يكونن أالبّد 

  .هكذا قرر هذا الدليل لزامه احتياج الواجب اىل الغري الستغري املاهيةعدمه وال 
 تعدد الواجب لزم منإذا ن يقال أ بل يكفي فائدةنا اقول هذا تطويل بال أو
ان يكون علية  لذلك االنضمام من علة ال جائزفالبّد  التعني اىل الوجوب انضمام

  .مستدركة املقدمات يالذات وال الغري فباق
ن يكون تعدد الواجب بانضمام أ على مبنيةثالثة نّ هذه الطرق الأاعلم و

 ةن يكون افراد الواجب متمايزأ ال جيوز ملالتعينات الزائدة للماهية الواحدة الواجبة 
عرضيا ويكون تعني كل واحد قوالً باملاهيات ومفهوم الواجب عرضيا مقوالً عليها 
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  .عني ماهية فال يلزم شيء من احملذورات املذكورة
 يلزم تقدم الوجوب زائدانّ الوجوب نفس املاهية إذ لو كان أوما قيل من 

 تقدم  ليس االّالالزم او احتياج الواجب يف وجوبه اىل الغري فمجاب بأن نفسه على
 وال هو العرضعني الذات على الوجوب املطلق الّذي  الوجوب اخلاص الّذي هو

  .املطلقالوجود استحالة يف ذلك كما ال استحالة يف تقدم الوجود اخلاص على 
 املطلق البحت الّذي يف الوجودكان حقيقية إذا نّ الواجب تعاىل أ اعلم مث
 املتصوفة كما بعض الصرف املمتنع بالذات وجوده على ما ذهب اليه العدم مقابلته

 كونه ثبوتلوحنا اليه يف حبث اثبات الواجب ال حيتاج التوحيد اىل برهان بعد 
 فيهكمة بأن الوجود البحت حقيقة واحدة ال تعدد الوجود البحت إذ البديهة حا

نّ العدم الصرف كذلك واما التعينات العارضة أنكتسب هذه احلقيقة املطلقة كما 
خارجة عن ماهية الواجب حمتاجة يف حتققها اىل الواجب   املمكنة فامورللموجودات

  . مستغنية عنها غناء ذاتيا حمققة موجدة اياهاالواجبوحقيقة 
 ليست مبعقولة الواجبحقيقة الوجود معقولة لكل احد وحقيقة  فإن قيل

  .ي تكون هي هفكيف لواحد
 املقول على حقيقة العرضي املعقول لكل احد امنا هو مفهوم الوجود قلنا
  . ال حقيقية الذاتيةعرضيا الوجود قوال

 انجيوز  واحدة؟ مل ال حقيقةفلما مل تعقل حقيقته فمن اين علم أّنه فإن قيل 
   حقائق خمتلفة؟ونتك

 وإن مل ي واحدة تعقله مبفهوم الوجود العرضحقيقة يكفي يف معرفة كونه قلنا
 هو الثنوية القائلة بأن يف العامل خريات األصلتعقل حقيقته بالكنه واملخالف هلذا 

 هو النور فبعضهم قالوا بأن خالق اخلريواحداً ال يكون  رشوشرورا وفاعل اخلري وال
يزدان  هو  بأن خالق اخلريقالواالظلمة وبعضهم وهم اجملوسون هو  خالق الشرو

 من اهللا يزيح شبهتهم شرهر هو اهرمن وما حققناه يف كون القدر خريه وشوخالق ال
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  .وما اوردناه آنفاً من دالئل التوحيد يبطل دعواهم
 بالسنتهم بالوهية االصنام لكن عند حتقيق قالواالوثنية فإهنم وإن واما 

َما َنْعُبُدُهْم ( )١٨: سون ي* َيقُولُونَ ٰهُؤآلِء ُشفََعآُؤَنا ِعْنَد اِهللا(يفهم أّنهم اعتقادهم 
 فبعضهم اختذوها على اهنا صور الكواكب )٣: الزمر *  اِهللا ُزلْفَىِاالَّ ِلُيقَرُِّبوَنا ِاىلَ

 المورهم وبعضهم على اهنا صور مللوكهم املدبرةوبعضهم على اهنا صور االرواح 
قوهلم عن رائحة الّشرك   والنصارى ال خيلواليهودلني املاضني اىل غري ذلك والكام

  . علوا كبرياًنابن اهللا واملسيح ابن اهللا تعاىل اهللا عما يقول الظاملو بقوهلم عزير

   خلقهشيء منمن خلقه وال يشبهه تعاىل   من االشياءشيئاً تعاىل يشبه ال
 وال يشبهه تعاىل خلقهمن  شياءيشبه شيئاً من األ ال( رضي اهللا عنه قال
 من صفات املمكن وخواص املخلوق شيء اي ال يتصف ب)خلقه شيء من
 واجلسمانية واجلوهرية والعرضية وسائر الكيفيات احملسوسة اما باحلس كاجلسمية
 او الباطن كااللوان والتحيز واللذة واالمل وال يتصف شيء من املمكنات الظاهر
  .والقدرة التاّمة الواجب مثل القدم خبواص

  من اوصاف املمكناالّعدم اتصاف املمكن بصفات الواجب ليس فإن قلت 
  . مناسبة لذكره ههنايفأ

  الواجب بصفاتتوحد عدم اتصاف املمكن خبواص الواجب راجع اىل قلنا
  . فيؤول اىل صفته سبحانهالكمال
  اجزاء مقداريةمننّ اجلسم مركب أالدليل على تعاليه عن اجلسمية و
نّ أ مرة ري غمّروجودية كاهليوىل والصورة وعقلية كاجلنس والفصل و وكاالبعاض

ايضاً اجلسمية  وريغ الّذي هو الءب ينايف الوجوب الستلزامه االحتياج اىل اجلزركالت
  حبيزاختصاصهن يكون  وأاحتياج الواجب اىل احليز وفيلزم قدم احليز يقتضي التحيز
 واحتياج الواجب يف صصخمن كان بال سبب ري مرجح إغترجيحا من  دون حيز
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اذ   مجيع االحيازيف ن حييزأصص وتداخل املتحيزين خم اىل الغري ان كان بسبب حتيزه
ل ون يناقش يف الدليل األأباملتحيز حمسوس مشاهد لكن ميكن   بعض االحيازاشتغال

  . التركبلزوممبنع 
املقدارية فألن اجلسم  االجزاءهنما واما من  من اهليوىل والصورة فلبطالاما

 بالفعل التصاله فيه يكون متصال واحداً غري قابل لالنفصال اصالً فال جزء انوز جي
  . لعدم قابليته لالنفكاكّوةوال بالق

ن يكون أمراً عرضيا أواما من اجلنس والفصل فالن وصف اجلسمية جيوز 
 ىلة االحتياج انّ منافاأوتكون ماهية اجلسم أمراً بسيطا إذ ال علم للحقائق مع 

  .االجزاء العقلية للوجوب غري مقطوع
 اقتضاء ذات الواجب احليز املعّين من غري ترجيح بال ويف الدليل الثاين جبواز

  .مرجح واحتياج يف التحيز اىل الغري فالتعويل يف هذا الباب على االدلة النقلية
الطف عن كثافة ما وإن كان  ن يقال االجسام ال ختلوأوانا اقول ميكن 

ان  فكل جسم حيجبه ما يليه من االجسام عما وراءه حجبا ما واقل األمر االجسام
حتجبه االجسام الكثيفة عما وراءها وكذلك اجلسم مبعزل عن ادراك املعاين الكلية 

 عامل االجسام ضفالعلم مسلوب عن اجلسم من حيث أّنه جسم ولو بالنسبة اىل بع
 يسلب عنه العلم ولو أنلواجب اجل واعلى من وبالنسبة اىل املفهومات الكلية وا

ن ال يكون جسمانيا ألن أثبت أّنه ليس جبسم فاظهر منه إذا بالنسبة اىل شيء ما و
  .اجلسمانيات البّد من احتياجها اىل االجسام

اما جسم وقد ثبت أّنه ليس جبسم  والدليل على أّنه ليس جبوهر هو ان اجلوهر
فرد   ينفكان عن االحتياج اىل اآلخر واما جوهرهيوىل او صورة وكل منهما ال او

ثبت إذا معلول لعلة عند مثبته و وهو احقر االشياء فكيف يكون اهلا واما عقل فهو
  .ن ال يكون عرضا ألن العرض البّد من احتياجه اىل اجلوهرأأّنه ليس جبوهر فاوىل 

  اووالدليل على عدم اتصافه بسائر الكيفيات فألهنا من خواص االجسام
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 دال على عدم اتصافه ّنه ليس جبسم وال جسماينإفالدليل الّدال على  .اجلسمانيات
  .بتلك الكيفيات ايضاً

 واحلكماء قالوا أّنه سبحانه ملتذ باللذات العقلية ألن اللذة عندهم ادراك وهو
  .يبتهج هبا وعامل بكماالته فيلتذ

وهتا له وإن كانت أمراً ن كانت ادراك املالئم فال شّك يف ثبإن اللذة إواحلق 
 يكون ذلك االمر أنال الحتمال  آخر مالزما لالدارك فغري معلوم لنا اهنا ثابت له او

الدراكنا دون ادراكه واما تفرده سبحانه خبواص الواجب بعدم اتصاف شيء  مالزما
من املمكنات هبا فألن كون مرتبة املمكن ادون من مرتبة الواجب يف االتصاف 

  .تصة به دون املمكنخمل اغىن عن البيان فيكون للواجب كماالت بصفات الكما
يات الّدالة على اجلسمية مثل ظواهر اآلواجملسمة اثبتوا له جسما مستدلني ب

 وهو خروج عن طور العقل )٥: طه * ى الَْعْرِش اْسَتٰوىالرَّْحٰمُن َعلَ(تعاىل  قوله
للتأويل ومن خواص املمكن اليت ال مبقابلة القواطع العقلية بظواهر النقليات القابلة 

يتصف الواجب هبا احللول واالحتاد فإنّ احللول ميكن اطالقه على حلول العرض يف 
 اىل احملل جيب ترته داجلسم وحلول اجلسم يف املكان فاالول احتياج يف الوجو

ن الواجب ال يتصف به واما االحتاد فال أاجب عنه والثاين هو التحيز الذي بينا وال
ن يكون بطريق االنقالب وهو خلع املادة صورة أ  االّةون بني اثنني مع بقاء االثنينيك

وتصورها بصورة اخرى كانقالب املاء هواء بالتسخن وذا ال يتصور يف حق الواجب 
 يبني النف  الدائري باحلصر العقلعراب ألن غري الواجب اما ممكن او ممتنع ال يتصور

كان واالمتناع من لوازم املاهية ال جيوز زوال كل واالثبات وكل من الوجوب واالم
  .منها عن املاهية امللزومة له وتبدله باآلخر

وخالفت النصارى يف هذين االصلني بقوهلم باحتاد ذات اهللا ببدن عيسى او 
نفسه فهذه ستة  صفته يف بدن عيسى عليه الّسالم او حبلول ذات اهللا او بنفسه او

ل واالحتاد وكذا خالف فيهما النصرية واالسحاقية واحللاقوال كلها باطالة لبطالن 
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 كظهور رش طرف اليف قالوا ظهور الروحاين باجلسماين غري منكر. من غالة الشيعة
امللك بصورة  ايضاً كظهور الشياطني يف صور انسان والقائه الشرور ويف طرف اخلري

ل تكميال للناقصني ّمكن يظهر احلق بصورة الأ رضي اهللا عنه فال يبعد ]لكليبا[دحية 
  .فيه هو االنسان ومن افراده العترة الطاهرة فإذا جاز فاالوىل بالظهور

ى له علومنهم من اتصف بالصفات الفاضلة حّتى اجترؤا على اطالق لفظ اال
  .تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبرياً. من اعتقدوه أئمة

 من صرح به ومنهم من ومن املنتمني اىل التصوف من قال باحللول منهم
عن اطالق العبارة لكن لزمه وكل ذلك باطل لبطالن احللول سواء لزم او التزم  حتاش
امسه وجود مطلق موجود بالذات ال بوجود زائد  القائلون بأن الواجب عز واما

واحد حقيقي ال كثرة فيه اصالً مث يعرض له الكثرة باعتبار االضافات العارضة له 
 هو وكل ما عداه من املاهيات مفهومات غري قائمة بنفسه ليس االّوالذات القائمة 

بذواهتا بل عارضة لذات الوجود قائمة هبا وجود الوجود ذاته وبذاته ووجودات 
سائره تلبسه به بعروضه له وبانضمام املفهومات اليه يتقيد ويترتل اىل مراتب اجلنسية 

وذلك اسفل املراتب لكن الذين ترتل اىل الشخصية تتكامل كثافته إذا والنوعية و
قصرت انظارهم على الظواهر حيصرون الوجود على تلك املرتبة السفلى منه 

 فلذلك يقولون املاهية ما مل تتعني مل توجد ويفرعون يويسمونه الوجود اخلارج
الوجود على التعني ويف احلقيقة مرتبة الوجود مقدمة على كل املراتب اي مراتب 

  .فضالً عن الشخصيةاجلنسية والنوعية 
 واهل الظواهر الذين يصفون املاهيات اليت مل تتشخص افرادها ومل تترتل اىل

بة األخرية من رت إن ارادوا بالعدم عدم ترتله اىل املياملرتبة املتسفلة بالعدم اخلارج
الوجود فقوهلم صدق وإن ارادوا العدم املطلق فكذب ألن للوجود املطلق مراتب 

كل مرتبة الطف بالنسبة اىل . ي االطالق اىل مرتبة التشخص اخلارجمترتبة من صرافة
 بنور الوجود ةنّ مجيع املراتب مستنريأ مع وقهاما حتتها واكثف بالنسبة اىل ما ف
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 كان موجوداً خارجيا او ال وحتقيقه كل شيء اعتربته سواء. املطلق ومنصبغة بصبغه
نّ تراكم القيود يف البعض أ يف الباب املطلق املتقيد ببعض القيود غاية ما دوهو الوج

يات ئاىل الوجود الواجب نسبة اجلزشيء اكثر من البعض اآلخر فتكون نسبة كل 
نّ علماءنا ردوا عليهم وقالوا هذا أاىل الكلّي فهم مبعزله عن احللول واالحتاد اال 

ى الطة الواجب سبحانه باالشياء حّتخمالقول اشد شناعة من القول باحللول للزوم 
مل تكن املخالطة خمالطة باالجسام بل خمالطة الكلّي باجلزئي إذا بالقاذورات لكن 

واملعىن بالصورة هل يوجب ذلك نقصا يف ذاته ام ال فموضع تأمل فإنّ خمالطة اشّعة 
نّ هذه املخالطة من جنس املخالطات أالشمس بالقاذورات ال توجب هلا جناسة مع 

منافاة وخمالفة بينها  رات ليست جناسة ذاتية بل باعتبارنّ جناسة القاذوأاجلسمانية مع 
د متخالفة ومتنافرة بعضها مع ووبني الطباع االنسانية لتقيد كل من اجلنسني بقي

القائلني  بعض واما بالنسبة اىل االطالق واملطلق فال خمالفة وال جناسة على ان
م الّشريفة وانسالخاهتم املذكورين يسندون قوهلم هذا اىل اذواقهم الغريزة يف حاالهت

اللطيفة احلاصلة من الرياضات املريرة واجملاهدات الشديدة واالعراض عن الّدنيا 
 ميةتصفية الضمائر من االخالق البهي وواإلقبال على املوىل وتطهري السرائر

لى رّد قول من ع رن ال يتجاسأواالوصاف السبعية فاالحتياط كل االحتياط يف 
اء العاملني املعرضني عن الّدنيا وشهواهتا، املقبلني على اهللا، الراغبني امثال هؤالء العلم

اىل قرباهتا، الصاحني عن سكر اهلوى والشهوات، املستغرقني يف حبار التجليات 
ِاْهِدَنا (فنحن نتوقف يف شأهنم ونكل قوهلم اىل وجداهنم ونقول اللّهمَّ . واملشاهدات

 الَِّذيَن أْنَعْمَت َعلَْيِهْم غَْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ  ِصَراطَ*الصِّراطَ الُْمْسَتِقيَم 
  )٧-٦ : الفاحتة *الضَّالِِّيَن

  اهللا تعاىل مل يزل وال يزال بصفاته وامسائه الذاتية والفعلية
 اي ما )ه الذاتية والفعليةئمل يزل وال يزال بصفاته وامسا(قال رضي اهللا عنه 
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معىن األزلية والقدم ويقابله احلدوث و و فيه موجود وه وهكان وما مضى زمان االّ
مث   مبعىن أّنه كان معدوما يف زمان ماينن شيء مسبوقا بالعدم الزماو اي كالزماين

 يتأأّنه ال ي) يزال ال(وجد واتصف بالوجود يف زمان آخر بعد ذلك الزمان ومعىن 
اصالً وهو معىن األبدية  فيه اي ال يتصف بالعدم جود وهو موزمان يف املستقبل االّ

والدوام ويقابله الفناء اي انقضاء الوجود واالتصاف بالعدم الالحق بعد ما كان 
موجوداً يف زمان قبل هذا الزمان والصفة املوجودة يف احملل القائم به كالسواد يف 

م بذاته واالسم الذات املأخوذ باعتبار اتصافه ئنّ الذات املوجود القاأاالسود كما 
فان معنامها الذات املتصفة بالعلم او القدرة ولذلك   من صفاته كالعامل والقادربصفة

 فال نّ االسم هل هو عني املسمى او غريه واالّأشاع بني العقالء االختالف يف 
نّ اللفظ املركب من احلروف اليت هي صوت أيذهب وهم فضالً عن عقل اىل 

املسمى به وملا كان معىن كل اسم بعينه اجلسم املتحيز  مكيف بكيفية احلرفية هو
مركبا من الذات والصفة ونسبتها اليها نسبة تقييدية مثل كون معىن العامل من له 

  .العلم اي ذات متصفة بالعلم
 بعضهم نظر بعضهم اىل اعتبار الذات فيها فحكم بأن االسم عني املسمى ونظر

م بأن االسم غري املسمى حتمل على الذات محل مواطأة وحك اىل اعتبار الصفة اليت ال
نّ االمساء اليت ال تعترب فيها الصفة صراحة بل يدل على الذات من حيث هي أ االّ

كاالعالم فهي عني املسمى عندهم ايضاً واالمساء اليت تعترب فيها الصفات الالزمة للذات 
  . وال غريهبالغريية ويقولون هلا ال هو ممتنعة االنفكاك عنها ال حيكمون عليها بالعينية وال

) ١:  االعلى *َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْالَْعلَى(  بقوله تعاىلاستدلّواية ينوالقائلون بالع
 )٤٠:  يوسف *َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِنِه ِاالَّ اَْسَمآًء َسمَّْيُتُموها اَْنُتْم َوآَبآُؤكُْم(وبقوله 

ري الذات لكانت حادثة  للذات وبأّنه لو كانت غفإنّ التسبيح والعبادة ليستا االّ
  .فيتصف الذات قبل حدوثها بنقائضها اليت هي نقائص

ن يتعلق باالسم اي اللفظ مبعىن تعظيمه وترتيهه أنّ التسبيح جيوز أواجلواب 
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ال يليق به والعبادة لالمساء كناية عن عبادهتم ملا ال استحقاق له للعبادة حقيقة  عما
نّ احلق أ يوجب حدوثه وال شّك ري الذات الفقط وإنّ كونه غ بل يف اللفظ والتعبري

 إن اريد املعىن فالغريية فيه ايضاً تظهر وظاهر  إن اريد باالسم اللفظ فاألمرألّنهالغريية 
مفهوم من  بتفسري االسم واملسمى كما قررناه فإنّ ذات العامل مثالً ال شّك أّنه تغاير

ن يقال تكون ألبيان فيكفي ىن عن البيان فإن احتاج احد اىل اغله العلم وذلك ا
احلّي لذات واحدة امساء متعددة مثالً يصدق على ذات اهللا تعاىل العامل والقادر و

غريها وكذا كل ذات من ذوات املمكنات هلا امساء عدة  واملريد والسميع والبصريو
ري املتعدد غنّ الواحد أة فيها وال يشك احد يف لّحبسب االعراض والصفات احلا

ري غ يكون مراد القائلني بالغريية جواز االنفكاك ويؤيده قوهلم لو كان نأوحيتمل 
نّ بعض اقواهلم يأىب ذلك ولو كان املراد هذا يكون الرتاع أ الذات لكانت حادثة االّ

لفظيا إذ القائلون بالغريية ايضاً ال يقولون جبواز االنفكاك مث إنّ االسم بالتفسري 
ة والتسعني فتخصيصها بالذكر الختصاص خاصة  التسعيف رصال يكاد ينح املذكور

دخول حمصيها اجلّنة هبا او الختصاصها بزيادة فضيلة يف كفاية املهمات وقضاء 
  .احلاجات او القتضاء احلكمة اخفاء بعض االمساء
احتج  ويقته املختصة ام ال حلقعوضوواختلفوا يف أّنه هل من امساء اهللا تعاىل علم م

  .ىل من حيث هي غري معلومة ألحد حّتى يوضع بازائها علماملانعون بأن ذاته تعا
يف ان يكون هو وهو عامل بذاته لذاته وبأّنه يكفي جيوز واجيب بأن الواضع 

 الوجه فيوضع العلم ي ملالحظة ذةلآالوضع معرفة املوضوع له بوجه ويكون الوجه 
لعلمية فإنّ االقرب ال يوجد من االمساء ما يتعني ل  الوجه وعلى تقدير اجلوازيبازاء ذ

  السَّٰمَواِت َوِيفَوُهَو اُهللا ِيف(نّ قوله تعاىل أ اسم اهللا مع ألن يكون علماً ليس االّ
 مع نوع من  يأىب من كونه علماً لعدم االفادة على العلمية االّ)٣:  االنعام *اْالَْرِض

  .التأويل ولعدم حسن تعلق يف به
ال اله ( سائر الصفات عليه وداللة صوفا ال موصوفا به وجريانوواما كونه م
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طعا على العلمية بل يكفي يف حتقق هذه املعاين ق على التوحيد فال يدل )اهللا االّ
لبة االستعمال مع كونه وصفاً يف األصل غري غاختصاص اسم اهللا للذات الواجب ب

  .علم مثل الثريا والصعق

  الصفات الذاتية هللا عّز وجل
فاحلياة والقدرة والعلم والكالم والسمع : اتيةاما الذ(قال رضي اهللا عنه 

اب الذات اياها من غري توقف جي الذات بايف واملراد بالذاتية الثابتة )االرادة ووالبصر
اىل أمر آخر خبالف السلوب والنسب فإّنها حتتاج اىل املسلوب واملنسوب اليه مع اهنا 

  .يليست هلا وجود خارج
  فما الفرق؟ م وكذا القدرة اىل املقدورفإن قلت العلم حيتاج اىل املعلو

نّ أقلت العلم والقدرة صفتان وجوديتان ثابتتان للذات ازال وابدا مع 
 تعلقهما ال ذاهتما وكذا اكثر املعلومات حادثة فاحملتاج اىل الغري ليس االّ واملقدورات

 نّ يف ذاته سبحانه صفاتا زائدةأ الصفات مث اختلف العقالء يف ياحلال يف باق
لوجود الذات ووجودات سائر الصفات او  موجودة كل منها بوجود مستقل مغاير

ذاته واحد حقيقي ال كثرة فيه ال باعتبار الذات وال باعتبار الصفات واالحكام 
واآلثار اليت تترتب على الصفات يف غريه تترتب على ذاته بذاته مثالً يعلم مجيع 

وتنكشف االشياء له بالذات وكذا احلال يف علم زائد على ذاته بل بذاته باالشياء ال 
. الثاين ذهبت الفالسفة واملعتزلة سائر الصفات واىل االول ذهبت االشاعرة واىل

واملعتزلة مسوا االشاعرة لقوهلم هذا بالصفات وشنعوا عليهم بأّنهم اخلوا بالتوحيد 
اىل ا ووالنصارى نسب. حيث اثبتوا قدماء سبعة والقدم من اخص اوصاف الواجب

ا أّنهم والّشرك باثباهتم اقانيم ثالثة فكيف من اثبت قدماء سبعة غريه سبحانه مث قال
جعلوا الكمال كل الكمال يف االرادة واالختيار والنقص كل النقص يف االجياب 

وه نقصا تاما بقوهلم يف أمر الصفات ّدواالضطرار ومع ذلك اثبتوا للواجب ما ع



 

  

- ١٤١ -

  .اب وسلب االختيارجيباال
ص بالواجب مبعىن أّنه مسلوب عما عداه اي عما يباينه خمت القدم لوفنق
بالوجود املباين لوجوده بأن يكون وجوده ثابتاً ال يف ذاته تعاىل والصفات  ويستقل

ن أليست غري الذات هبذا املعىن وإن مل يكن عينه ايضاً وبعد ما دلت الدالئل على 
ف البارد بنقائضها اليت هي نقائص لنا يلزم اتصاقن مل تثبت على ما إتلك الصفات 

 مع أّنه ال حمذور يف تعدد القدماء ثبوهتا على الوجه املذكور حمضة بل يبقى احتمال غري
 نّ كون صدورأ على تعدد القدماء املباينة مث على هذا الوجه ألن الدليل ال يدل االّ

ه تعاىل  لصيوجب امكان ثبوت النقا تلك الصفات من الذات باالرادة واالختيار
وكونه بطريق االجياب يوجب ضرورية ثبوت الكماالت وامتناع النقائص له خبالف 

  .سائر املمكنات فكان الكمال يف امر الصفات االجياب ويف غريها االختيار صدور
فالتحقيق ما قاله اهل احلق والفالسفة متسكوا يف نفي الصفات بأّنها لو كانت 

  وجوداهتا بذواهتا وذلك ظاهر االستحالة اون جيبأموجودة بوجودات زائدة فاما 
ن يكون ذات الواجب ألنه أذواهتا وال ميكن  ال جيب بذواهتا فيحتاج اىل علة غري

م احتياج ز غريه فيلشيئاًن تكون عللها أ الواحد فتعني ه االّصدر عنواحد حقيقي ال ي
احد احلقيقي ال هو حمال وقد عرفت ما يف قوهلم الوغري واجب يف كماالهتا اىل الوال

 واحد من كل الوجوه ال كثرة فيه اصالً ال أ الواحد ويف قوهلم املبديصدر عنه االّ
  .ف اجلواب من هذا من غري احتياج اىل االعادةّرحبسب الذات وال حبسب االعتبار فتع

 احتياج الواجب يف وجوده اىل الغري نّ الثابت استحالته ليس االّأوما قيل من 
من معلوالته فال نسلم استحالته وليس له  شيء  صفاته الكمالية اىلواما احتياجه يف

ألن ما عداه حادث فيلزم حدوث الكماالت وثبوت النقض بشيء دليل فليس  من
كل  قبل ثبوهتا وايضاً العلم والقدرة واحلياة واالرادة كل منها له مدخل يف صدور

 سبحانه جبميع املوجودات معلول فال يوجد معلول ميكن عليته هلا وايضاً مبدئيته
 الفطرة وغرائب الصنعة يدل بالّضرورة على عاملنتظمة باكمل النظام املتضمنة لبداي
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أّنه متصف بكل الكماالت اتصافاً ذاتيا حبيث حييل العقل عدم اتصافه هبا فريتفع 
  .ريغاحتمال االحتياج فيها اىل ال

نت مغايرة للذات ومن ادلتهم على نفي الصفات اهنا لو كانت زائدة لكا
  .ريغفيلزم استكمال الذات بال

نّ النقص املستحيل يف حقه سبحانه امنا هو استكماله بالغري املباين أواجلواب 
  .بالصفة القائمة بذاته ال

 ناه من تشنيعهم علىرواما متمسكات املعتزلة يف هذا الباب فعمدهتا ما ذك
 . اوصافه وقد عرفت جوابهاالشاعرة باثبات القدماء الّشركاء للواجب يف اخص

عدم  ن جياب ايضاً بأن الوصف اخلاص للواجب امنا هو القدم الذايت مبعىنأوميكن 
املسبوقية بالغري والصفات ليست قدمية هبذا املعىن بل مبعىن عدم املسبوقية بالعدم وهو 

 واّوزوالنصارى اثبتوا لكل من االقانيم الوهية على استقالل حيث ج .القدم الزماين
 * َوَماِمْن ِالٍَه ِاالَّ ِالٌَه َواِحٌد(فيما بينها االنفكاك واالنتقال وشهد عليه قوله تعاىل 

  .)٧٣:  املائدة *لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا ِانَّ اَهللا ثَاِلثُ ثَلَثٍَة( بعد قوله )٧٣: دةئاملا
يتبع ال يتحيز الواجب حّتى  ونّ معىن احللول السبعية يف التحيزأومنها 

  .له فيه الصفات
نّ معىن احللول االختصاص الناعت للمنعوت وتبعية الصفات أواجلواب 

  . يف هذا املعىنليست االّ للذات
 كانت لكانت باقية فيلزم قيام العرض بالعرض إذ البقاءو نّ الصفات لأومنها 

قاء واجلواب أّنه إن اردمت بالعرض املوجود القائم بغريه فال نسلم وجود الب .عرض
نّ كل أاال يرى . اردمت املعىن القائم بغريه مطلقاً فال نسلم استحالة قيامه بالعرض وان

ل قيام العرض قيعرض متصف بالبقاء يف زمان معّين فكيف يقال باستحالته و
 ال ما ال يستقل بالتحيز ونّ القيام بتعينه يف التحيزأبسبب  بالعرض حمال يف املتحيز
قيام املعىن باملعىن ألن القيام فيه ليس  فيجوز اما يف غري املتحيز ويتبعه غريه يف التحيز
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  .فال سبب لالستحالة فال استحالة باملعىن املذكور
دليل على  غريه واحد وثبوته يف غري املتحيز ونّ حقيقة القيام يف املتحيزأواحلق 

بين على يام العرض بالعرض املقفال يثبت استحالة  ليس حقيقة التبعية يف التحيز ان
 على نفي الصفات بالدالئل استدلّوامث أّنهم بعد ما  كون حقيقة التبعية يف التحيز

ن يقال قدرة اخلالق ان أ على نفي بعضها بالدالئل املختصة به مثل استدلّواالعامة 
لق االجسام حبكم املماثلة وإن كانت كانت مماثلة لقدرة املخلوقات ال تصلح خل

ن خمالفة بعضها لبعض مفة بينها وبني قدر العباد ليست أشد خمالفة فكذا ألن املخال
وملا مل يكن بني القدر املتخالف بتلك املخالفة تفاوت بالصلوح خللق االجسام 
وعدمه ال يكون بني القدر املتخالف هبذه املخالفة ايضاً حبكم مساواة املخالفتني 

ن تكون ألتها ايضاً البّد ح خللق االجسام فعووايضاً قدر العباد مشترك يف عدم الصل
 وهذا املعىن متحقق ايضاً يف رةمشتركا وال صاحل ألن يكون علة هلذا غري كوهنا قد

  . اهللا خللق االجسامرةقدرة اهللا فيكون معلوله ايضاً متحققا فيلزم عدم صلوح قد
 ر العباد مساويا ومماثالَدواجلواب عن االول منع كون خمالفة قدرة اهللا لقُ

نّ نسبة التفاوت بني ذات اهللا وذوات أر العباد بعضها مع بعض فكما لتخالف قد
العباد ليست على نسبة تفاوت الذوات املمكنة بعضها مع بعض فكذلك النسبة بني 

  . وصفات املمكناتصفة اهللا
 ر املمكنات عدم علة الصلوحَدنّ العلة لعدم الصلوح يف قُأعن الثاين اجلواب و

الفة باملاهية لقدر العباد وعلة خمدرة اهللا تعاىل وهي الصلوح هي خصوصية قوعلة 
 على نفي العلم بأن عامليته لو كان مثل استدلّواو .الصلوح خللق االجسام دوهنا
يلزم اما فكان علمه مماثال لعلمنا   العلم باملعلوميهة عامليتنا اي يتعلق صفة زائد

  .حدوث علمه او قدم علمنا حبكم املماثلة
شاركة علمه لعلمنا يف كونه بطريق التعلق بصفة زائدة ال نّ مأواجلواب 

ملماثلة كاشتراك ااملماثلة يف املاهية ألن االشتراك يف العرض العام ال يوجب  توجب
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ولو سلّم  لقدم او احلدوثا مثالً فال يلزم املشاركة يف يانواع احليوان يف مفهوم املاش
املساواة يف القدم  يع االوصاف حّتى يلزماملماثلة لكن يلزم من املماثلة االشتراك يف مج

ن أ ايضاً بأن الواجب لو اتصف بصفة العلم لكان عليما فيلزم استدلّواواحلدوث و
  .)٧٦:  يوسف* َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم َعِليٌم(يكون فوقه عليم حبكم قوله تعاىل 

 عليم علىشكال باق وإن مل يكن العلم صفة زائدة ألن اطالق النّ اإلأواجلواب 
  .)َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلٍْم َعِليٌم( اهللا منصوص يف مواضع شىت فيندرج يف كليته قوله تعاىل

 على أّنه ي والنقليه ختصص اآلية مبا دون الواجب مبعارفة الدليل العقلوحلّ
  مبعلومن ال يتعلق االّأعلى علماً من كل شيء وايضاً لو كان له علم للزم أسبحانه 

تعلق علم واحد مبعلومات متعددة جلاز ان يقوم علمه الواحد مقام  جاز واحد إذ لو
علومنا املختلفة فجاز ان يقوم مقام اوصافنا املختلفة من القدرة واالرادة واحلياة 

ثبت تعلق إذا ية فيلزم نفي الصفات وقفجاز ان تغىن صفة الواحدة عن صفاهتا البا
تعاىل علوم غري متناهية بعدد املعلومات ن يقوم بذاته أواحد لزم  علم واحد مبعلوم

نّ الربهان يدل أ عالغري املتناهية من املوجودات واملعدومات وهو مما مل يقل به احد م
  . كل عدد دخل حتت الوجوديعلى تناه

 يف التعلق نّ العلم صفة واحدة قائمة بذاته تعاىل والتعدد ليس االّأواجلواب 
  .نا املختلفةيقوم علمه الواحد مقام علوم قوله

فينا كذلك اي علمنا ايضاً صفة واحدة كثرية التعلقات بعدد  قلنا األمر
 قيام علمه مقام االوصاف املختلفة كما مل يلزم جواز فال يلزم منه جوازت املعلوما

صفة العلم واحدة وإن كثرت تعلقاته وهو انكشاف ما  قيام علمنا مقامها ألن اثر
من هذه الصفات واحد ليس مبتعدد يف كل تعلق به عند موصوفه وكل صفة 

 او ممكنا وامنا التعدد حبسب تعدد املتعلقات واجباًكان املوصوف به  موصوف سواء
قيام واحد  وزجي مبا هو اثره ال يترتب على غريه فال خمتصكل منها  واثر. والتعلقات

الل بقياس ل نفاة الصفات واما دالئل االثبات منها االستدئمنها مقام غريه هذه دال
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والعامل من قام . الغائب على الشاهد فإنّ العلم فيما شاهدناه صفة زائدة قائمة بالعامل
به العلم والشاهد والغائب وإن كان بينهما اختالفات كثرية حبسب املاهية والصفات 
كالوجوب واالمكان والقدم واحلدوث وغريها لكن هذه االختالفات اجنبية بالنسبة 

قل هلا دخل يف العاملية بل الواجب واملمكن فيما يرجع اىل االتصاف اىل العلم ال يع
بالعاملية ال فارق بينهما إذ ال دخل للوجوب واالمكان والقدم واحلدوث وغريها يف 
االتصاف بالعاملية وعدم االتصاف به وال يعقل هلذا االتصاف علة غري قيام الصفة 

  .ية بقيام صفة العلم بهاليت هي العلم فيحكم على كل من اتصف بالعامل
نّ الواجب تعاىل ال شّك أّنه عامل ومتصف بالعاملية إذ لوال ذلك لكان أومنها 

ن يكون بقيام صفة العلم وهو أجاهال، تعاىل عن ذلك واالتصاف بالعاملية اما 
اله اخلصم وليس احتمال ثالث لكن قن يكون بالذات على ما أاملطلوب واما 

  . حمذورات فتعني االولاالحتمال الثاين يستلزم
 فاحملذورات احدها لزوم عدم افادة احلكم بالعامل على اهللا كما ال فائدة لقولنا

بني الصفات بأن يكون العلم بعينه قدرة  هذه الذات وثانيها لزوم عدم التمايز
بينها اصالً إذ كلها عبارة عن  والقدرة بعينها ارادة وهي بعينها حياة من غري متايز

 عدم توقف احلكم بكل من هذه الصفات على الواجب على الثهاة وثذات واحد
رابعها لزوم  ونّ التوقف مشاهد ظاهرأبوت شيء لنفسه مع ثبرهان كما ال يتوقف 
 صانعا للعامل معبودا للخلق وكذا القدرة واالرادة ويلزم واجباً دراكون العلم عاملاً قا

م استقالله يف القيام ويف الوجود منه تعدد الواجب وكون الواجب قائما بغريه وعد
نّ علية شيء لبعض من افراد نوع واحد أنّ بطالنه ال حيتاج اىل بيان وانت تعلم أمع 

 كاحلرارة مثالً فإنّ علية ع آخر لبعض آخر من افراد ذلك النو شيء ال مينع علية
لبعض اآلخر بل يكون العلة ل  عليته للبعضي من افراد احلرارة ال تقتضضالّنار لبع
م البيان يف الدليل االول تكون علة العاملية يتالشمس واحلركة فال ك آخر شيئاًاآلخر 

  .قيام صفة العلم يف الشاهد
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نّ املفهوم من العلم غري املفهوم من القدرة أواعلم أّنه ال شّك وال نزاع يف 
ايضاً يف  وال شّك يمن القدرة غري املفهوم من االرادة وكذا احلال يف البواق واملفهوم

نّ هذه أاتصاف البارئ بالعاملية والقادرية واملريدية وغريها وامنا الشك والرتاع يف 
املفهومات املتمايزة عند العقل صفات موجودة بوجودات زائدة على ذات الواجب 

 عند العقل ا االّاملنسوبة اليها ام هي مفهومات اضافية اعتبارية ال وجود هل مباد لآلثار
 الذات الواحد وإن اختلفت اجلهات  هلا ليس االّألتلك اآلثار بل املبد ئ مبادليستو

صوص من خممبدئية الذات لنوع  وهذه املفهومات عارضة للذات كل منها باعتبار
فال يلزم من احملذورات املذكورة شيء اصالً ألن هذه املفهومات على  ثارتلك اآل

  .مغايرة للذات ومتمايزة بعضها عن بعض هذا التقدير
نسبية بني الذات وبني معلوماهتا ومقدوراهتا وغريها ال صفات  غايتها اهنا امور

ها عن اآلخر نوجودية ثابتة يف انفسها للذات فال يلزم عدم االفادة وال كون كل م
وال عدم توقف احلكم بكل منها على الربهان وال كون كل منها متصفاً بصفات 

 دليل على اثبات الصفات على متّثاين ايضاً فما االلوهية فال يتم البيان يف الدليل ال
 كون الذات الواجبة لنا قطعاً ليس االّ الوجه املذكور كما مل تتم دالئل النفاة فاملعلوم

ن ينكشف عنده مجيع أتنسب اىل العلم والقدرة وغريها مبعىن  اليت مصدرا لآلثار
سواء كانت مصدرية  ثاراالشياء ويقوى على خلق مجيع املمكنات وهكذا سائر اآل

لتلك اآلثار بالذات او بوساطة اتصافه بالصفات وال سبيل لنا اىل تعيني احد 
االحتمالني جزما وال يهمنا التعيني حتما ويكفينا اعتقاد أّنه عامل ومتصف بالعاملية 

ن يكون مبدأها الذات أالعلمية و ن يكون العلم صفة موجودة ومبدأ لآلثارأوحيتمل 
  .رثال باعتبار مبدئيته لتلك اآلعقسبية عارضة للذات يف الوالعلم معىن ن

 هذا قول كلّي يف الصفات نفياً واثباتاً مث يتكلم على كل من الصفات السبعة
  .الىت هي امهات االوصاف فرادى فرادى
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  فصل يف احلياة
 ن يعلم ويقدر عند احلكماء وبعض املعتزلة،أوحياة البارئ كونه حبيث يصح 

  . العلم والقدرة عند اجلمهور من اصحابنا ومن املعتزلةصفة توجب صحةو
ه عاملاً قادرا إذ لو كان صحة العلم ونفالدليل على احلياة فيه سبحانه ك

بال موجب وخمصص لكان ترجيحا بال مرجح فالواجب متصف بصفة  والقدرة
  .توجب تلك الصحة وهي احلياة

ص يلزم خمصبال نّ تلك الصفة املخصصة إن كانت وجودها أويرد عليه 
صص فإن كان صفة اخرى ننقل الكالم اىل تلك ملخبال مرجح وإن كانت  الترجيح

صصها الذات فإذا جاز خمن يتسلسل او ينتهي اىل صفة يكون أالصفة فاما 
التخصيص من الذات للصفة فليجز ختصيص الذات ابتداء لصحة العلم والقدرة بال 

  .لزوم احتياج اىل كثرة الصفات
كون الصحة  وصحة العلم والقدرة غري معلوم نّ ثبوت صفة غريأواحلاصل 

  .ثابت املذكورة صفة موجودة بوجود زائد على وجود الذات غري

  فصل يف القدرة
القدرة منه سبحانه متكنه من الفعل والترك حّتى تكون نسبتهما من الذات 

ملشيئة بوجوبه على السوية مث يرجح االرادة تعلقه بأحد الطرفني فيقع ما تعلق به ا
بترجيح املشيئة بعد ما كان كل من الطرفني جائزاً بالنسبة اىل الذات هذا ما اتفق 
عليه املليون وخالفته الفالسفة بعد ما وافقوا يف أّنه تعاىل فاعل باملشيئة بأن قالوا 

 املتعلق بالنظام املشيئة الزمة لذاته وباحلقيقة ما عربوا عنه باملشيئة هو علمه االزيل
ه املصاحل التاّمة واملنافع العامة الّذي يسمونه العناية األزلية ناالكمل من حيث تضم

 ووجود العامل الزمة للمشيئة فيكون الزما له إوقالوا إنّ املشيئة الزمة لذات املبد
  . يلزم النقصفيمتنع انفكاكه عنه واالّ سبحانه وهو باحلقيقة من كماالته
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  :هلا على ثالثة اوجه ال راباثر عن مؤثر ع نّ صدورأواعلم 
بل باقتضاء واستلزام من طبع  قصد للمؤثر وشعور ن يصدر من غريأاحدها 

احد هذا الوجه   االشراق وما اجازسكما يصدر من الّنار االحراق ومن الشم املؤثر
  .يف حقه تعاىل

 القصد للمصدر ولكن يلزم الشعور قصد من املؤثر وبشعور ن يصدرأوالثاين 
انفكاك  وعن املؤثر صادر ايضاً له من حيث شعوره حبيث ميتنع ختلف األثريلزم الو

  .اىل هذا الوجه ذهبت الفالسفة يف صدور العامل عن الواجب والصادر عن املصدر
عاملاً بانواع املصدورات لكن ال يستلزمها ال من  ن يكون املصدرأ اهثوثال

لفعل والترك بالنسبة اىل كل ذاته وال من حيث علمه هبا بل يكون متمكنا من ا حيث
لزوم املشيئة لذاته سبحانه  ريغمن اآلثار حبيث إن شاء فعل وإن شاء ترك من 

وهذا الوجه هو احلق الواقع يف كون  .وامكان الفعل والترك بالنسبة اىل الذات وعلمه
  .احلق الواجب فاعال للعامل وهلذا ذهب اليه اهل

 جائز  يوجب املعلول بل كان األثرمل واحتجت الفالسفة بأن ذاته تعاىل لو
 الوجود اىل مرجح لئال يلزم الترجيح من يف الوجود والعدم بالنسبة اليه ألفتقر االثر

 مرجح وذلك املرجح ايضاً حيتاج اىل مرجح آخر لصدوره على املفروض عن غري
ن أ وجود املرجح وعدمه وذلك اىل آخر فاما ىلافاعل غري موجب مستو نسبته 

 غري النهاية فيلزم التسلسل او ينتهي اىل مرجح ال مرجح له فيلزم الترجيح يذهب اىل
  .موجبا فهو  من كون الفاعل خمتارلني االّحملامن غري مرجح فما لزم احد ا

فإن قيل االرادة مرجحة وهي ال حتتاج اىل مرجح آخر ألهنا صفة من شأهنا 
يقولون االرادة إن اختصت . ترجيح احد املتساويني من غري احتياج اىل مرجح آخر

بأحد الطرفني حبيث تعني تعلقها له من غري ان ميكن تعلقها بالطرف اآلخر فذلك هو 
  بل كانت نسبة االرادة اىل كل من الطرفني على السوية وجازاجلانب املطلوب واالّ

 مرجح يرجح منهما فال جرم حيتاج تعلقها بأحد الطرفني بعينه اىل تعلقها بكل



 

  

- ١٤٩ -

 يلزم قطعاً الترجيح بال ن كان مساويا مع تعلقها بالطرف اآلخر واالّأ بعد تعلقها له
نّ بديهة العقل قاضية باستحالته مطلقاً فاخراج مادة تعلق االرادة عن أمرجح مع 

  .هذه الكلية مكابرة حمضة وخمالفة لبديهة العقل
 وجد رغيفا مستويا جوانبه يف اجلودةإذا نّ الشخص اجلائع أيل من قوما 

  ويأكل من جانب خمصوص من غري مرجح يرجحئع يبتدئوالرداءة وبالقرب من اجلا
جانبا دون جانب فممنوع ألن امكان االستواء بني جوانب الرغيف من كل الوجوه 
غري مسلم بل البّد من رجحان خمتص ببعض اجلوانب اما حبسب اجلودة يف احلقيقة 

اما من جهة . واما حبسب أمر آخر ئع واما حبسب وضعه من اجلائعاو يف نظر اجلا
 او من جهة الرغيف وما دام االحتمال باقيا وامكان االستواء من كل الوجوه ئعاجلا

  .امكانه غري متيقن ال يعارض املقدمة البديهية بذلك املثال املفروض الغري املعلوم
ورّد هذا االحتجاج مبنع بديهة املقدمة مطلقاً ودعوى بديهة عدم احتياج 

 الترجيح بني املتساويني اىل مرجح وبالنقض على تلك املقدمة بتعني يف دةاالرا
ا قطبني للفلك دون سائر النقط ويعني دائرة معّينة ألن وننقطتني معّينتني ألن تك

اخلطوط مع تشابه  وتكون منطقة وخط معّين ألن يكون حمورا دون سائر الدوائر
اصلهم وكذا تتعني حركة خمصوصة اجزاء الفلك كلها واجياب املبدإ بالذات على 

اىل جهة خمصوصة ومبرتبة خمصوصة من السرعة والبطء لكل فلك وكذا يتعني موضع 
ألن يكون اوجا او خضيضا  ولكل فلك تدوير معّين من كل فلك لكل كوكب او
  .مع تشابه االجزاء واجياب الفاعل

ا هو احلركة واجابوا عن النقوض بأن املعّين للقطبني واملنطقة واحملور امن
املخصوصة واملخصص للحركة املخصوصة اما عدم قبول مادة الفلك غريها من 
 إاحلركات او تتضمنها العناية بالسافالت دون سائرها او استلزامها التشبه باملبد

املفارق الّذي يعشقه ذلك الفلك ويقصد باحلركة التشبه به وبأن اختصاص 
املعّينة ما حصلت بعد وجود االفالك حّتى الكواكب واالوجات والتداوير باملواضع 
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يطلب له املرجح بل امنا وجدت االفالك أزال على هذا الوضع املخصوص فال يلزم له 
  .املرجح هذا كالمهم
بان سبب االحتياج اىل املرجح االمكان ال احلدوث فال يدفع  وانت خبري

كواكبها النقص االفالك ازال معا وعلى هذا الوضع املخصوص مع تداويرها ود وجو
املذكور بالكواكب والتداوير واالوجات وكون احلركة املخصوصة خمتصة بأحد 

رة دون غريها من احلركات احملتملة مع تشابه اجزاء املتحركة واالمور الثالثة املذك
د من بعوتشابه احلركات سّيما ومن احلركات ما ليس بينها وبني احلركة الواقعة 

ن هذه احلركة حبيث تقبلها وحبة حنطة حّتى تكعشر عشر  عشر  مقدارالطرفني االّ
 املعشوق هبا دون غريها إمادة الفلك وتتضمن العناية بالسافالت وحيصل التشبه باملبد

 من احلركات املتشاهبة خصوصاً احلركات املتقاربة على الوجه الّذي ذكرنا امر
ة وضاللة وكذا  والتحكم من فرط حريرةخارج عن طور العقل ومتسك بذيل املكاب

  . عليه من كون احلركة املخصوصة معّينة للقطبني واملنطقة واحملورما يبتين
 دة حبيث يرجح كل تعلق سابق تعلقاًاتسلسل تعلقات االر واجيب ايضاً جبواز

الحقا بتعلق تعلق الّسابق للتعلق الالحق وال حمذور يف مثل هذا التسلسل لكونه 
  .وإن كان يف جانب العللتسلسال يف االمور االعتبارية 

فإن قيل الوجدان يكذب هذا القول فإّنا ال جند من انفسنا حني ما قصدنا 
  . ارادة واحدةاالّ فعال

نّ وجود الفرق بني فعلنا ألنا قياس الغائب على الشاهد ال يفيد يقيناً مع ق
ل كسب حمض والفاع فان فعلنا ليس فعالً يف احلقيقة بل هو اهللا تعاىل ظاهر وفعل

  . اهللا على ما بني يف موضعهاحلقيقي ليس االّ
 اختصاصهما نّ القدرة والعلم شامالن جلميع املمكنات من غريأواحلق عندي 
  .ببعض دون بعض

مث االرادة ختصص بعضاً منها لتعلق القدرة دون البعض مث بعض صفات 
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 مصلحة اللطف كاحلكمة والكرم تعني لتعلق االرادة من بني املمكنات ما يف وجوده
 النظام االكمل االصلح االحسن وإن كان غريه  عامة وهلذا ما وقع االّعةتاّمة ومنف

  .من االوضاع ممكنا ايضاً بالنسبة اىل القدرة
 فإن قلت ما عددته من االوصاف االهلية من القدرة واالرادة وسائر الصفات

األزل فيلزم قدم  هذا النظام بل كل جزء منه يف صن يترجح ويتخصأكلها ازلية فيلزم 
  .كلها حادث بعضها بالعيان وبعضها بالبيان نّ اجزاء العاملأالعامل جلميع اجزائه مع 

 يف األزل وجود هذا العامل فيما ال يزال ذكورةقول نعم رجحت الصفات املأ
ن خيتص وجود كل موجود بوقت وجوده أن يكون العامل حادثا وأالقتضاء احلكمة 

  . اهللاذلك االقتضاء ملصاحل ال يبلغه علمنا وال حييط به االّدون غريها من االوقات و
قطعاً  فإن قلت تشابه االوقات مع قطع النظر عن احلوادث الواقعة فيها معلوم

  .واختصاص بعض االشياء ببعض االوقات غري معقول
 قلت احاطة العقول اجلزئية املكدرة بكدورات املادة وظلمات اهليوىل والصورة

ن أ اشد منها يف املخالفة للعقول لكن ميكن ئة املندرجة يف أفعال البارباحلكم الكلي
ن مل ميكن لنا علم يقيين حيكم قطعاً أيوجد بعض االحتماالت يدفع ذلك الوهم و

  . هذابأن الواقع ليس االّ
 ن تكون احلكمة الداعية حلدوث العاملأفنقول معتصماً حببل عصمة اهللا جيوز 

العامل من كتم العدم فلهذه  ن يوجدأته وتفرده بالقدم واقتضاء جالل الذات وعظم
 يف العظم إاحلكمة اوجد الفلك االعلى اوال فيما ال يزال لقربة ومناسبة للمبد

واالحاطة بالنسبة اىل سائر االجسام مث القتضاء احلكمة طريق الترتب دون االنشاء 
ب الفلك االعلى يب وقدم ما يناسرتدفعة واحدة اوجد كال من االفالك على الت
  .ن يتكمل عامل االجسام علوا وسفالألتلك املناسبة الداعية اىل اجياده بعده مث ومث اىل 

تزال متكثرة  فإن قلت سلمنا عدم ازلية العامل للحكمة املذكورة لكن اجزاء ال
  .متشاهبة فما احلكمة يف ختصيص وجود العامل ببعضها دون بعض
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وجوده متأخرا عن وجود الفلك  وعلى تقديرقلنا الزمان واجزاؤه غري موجود 
النه مقدار حركته فقبل وجود الفلك االعلى ال زمان وال اجزاء له فمن اين  االعلى

  .مل يكن خمتص وخمتص بهإذا يلزم احلكمة املخصصة 
فإن قلت بعد ما خصصت الصفات املذكورة تعلق االرادة مبا تعلق به هل 

ال جيب والثاين باطل فإنّ الشيء ما مل  ادة اووجود ذلك الّذي تعلقت به االر جيب
الواجب واالول قول باالجياب الّذي قررمت  جيب مل يوجد كما بينا وايضاً يلزم عجز

  .من القول به اىل القول باالختيار
ض قلنا ذلك الوجوب اي الوجوب الالزم من تعلق االرادة بسبب ختصيص بع

له   باثبات االرادة واالختيارما ورد االّال ينافيه والّشرع  وصفاته حتقق االختيار
 ذاته وقدرته ال أّنه يكون كذلك سبحانه مبعىن أّنه يصح منه الفعل والترك بالنسبة اىل

بعد تعلق االرادة فإنّ العرف واللغة متطابقان يف اطالق املريد والشائي على االنسان 
 اخلارجية تعلق ارادته على ي احلقيقة لتعيني الدواعيف مع أّنه جمبور الفاعل باالختيار
  .منه اختيار  كلها بفعل اهللا من غرييفعله والدواع

اوصافه من العلم والقدرة واالرادة كلها بفعل اهللا فلما تطابق  وكذا سائر
نّ أاب يف الواجب تعاىل مع جيالعرف واللغة يف اطالق املريد عليه فكيف يعقل اثر اال

 اىل ذاته واىل علمه وقدرته مث يترجح وجوده الوجود والعدم بالنسبة العامل جائز
  .خرآدخل من  وثريأ حكمته من غري تيبتعلق ارادته املسبب يداع

  يريد ما يريد االّبان املختار الّ واحتج ايضاً على االجياب ونفي االختيار
ن يكون حصوله اوىل بالنسبة اىل الفاعل أيبعثه على الفعل والباعث البّد  لباعث

 ال ذلك ال يعقل البعث فإذا كان حصوله اوىل من الو عدم حصوله إذ لاملختار من
هو حمال يف حق الواجب واجيب  وحصوله بالنسبة اىل الفاعل يلزم استكماله بالغري

 لزوم باعث آخر وعلى تقدير  جمرد تعلق االرادة مرجحا للفعل من غرييبأّنه يكف
حصوله بل  ة اىل الفاعل من الله اوىل بالنسبو حصنن يكوألزوم الباعث فال يلزم 
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ري وذلك اجلود املطلق والكرم التام اقول وميكن غيكفي باعثا االولوية بالنسبة اىل ال
ن مينع استحالة استكمال الواجب بالغري مطلقاً وامنا يستحيل ذلك يف الكماالت أ

  .عنها النقص  اليت يستلزم اخللوالثبوتيةالذاتية والصفات 
  املطلق فالعنها بالغىن زائدة النسبية اليت ال ختل اخللوواما يف الكماالت ال

 نسلم استحالته اال يرى أّنه تعاىل ميدح باخلالقية والرازقية فهما كماالن مع اهنما ال
  . املخلوق واملرزوقيا نسبة اىل الغريل بايتحققان االّ

 مل وانواحتج ايضاً بأن تعلق القدرة واالرادة إن كان يف االزل لزم ازلية العا
ن تتعلق له ارادة ايضاً وكذا الكالم يف ذلك التعلق فيلزم تسلسل أكان حادثا لزم 

  .ابه مما سبق يف اجلواب عن االحتجاج االول فتفكروالتعلقات وقد يعرف ج
وايضاً لو كان الفاعل قادرا على الوجود لكان قادرا على العدم لكن العدم 

  .يصلح متعلقاً للقدرة  الازيل
صرف القدرة عن الوجود وهبذا  نّ معىن القدرة على العدم هوأواجلواب 

 ينّ القدرة على العدم الطارئ يكفأن يكون مقدورا مع أ يصلح العدم األزيل املعىن
  .يف حتققها

 ان كان ممتنعا يف األزل لزم االنقالب بامكانه فيما ال يزال وان خروايضاً اآل
  .ادر اثرا للقكونه األزيل كان ممكنا لزم جواز

ان ميتنع وجوده يف االزل لكن ميكن يف  واجلواب منع املالزمة االوىل فإّنه جيور
االزل وجوده فيما ال يزال ومنع املالزمة الثانية ايضاً فإّنه ال يلزم من كون األزل 
ظرفا لالمكان امكان الوجود يف االزل اي كون األزل ظرفا للوجود حّتى يلزم كون 

 اثرا للقادر وإن كان أّنه ميكن منع استحالة كون االزيلمع   اثرا للقادراألزيل
  .املتكلمون مينعونه

  القدمينعواما املثبتون للقدرة فقد احتجوا بأن بعض اآلثار الصادرة عن الصا
لزم ختلف املعلول عن  حادث فلو كان صدورها بطريق االجياب ال بالقدرة واالختيار
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 القدمي بال وساطة نعتناد احلوادث اىل الصاالعلة التاّمة وهذا الدليل مبين على اس
املعلول املختار وبال وساطة الشرائط واملعدات املترتبة املتعاقبة املتسلسلة من االزل اىل 

نّ حدوث احلوادث كاحلركات الفلكية لكن ال قاطع عقليا يدل عليه وايضاً البّد أ
جلسمية الختصاص كل جسم بالشكل املخصوص واللون املخصوص من خمصص وا

 أنصصا بل املخصص البّد خم يكون أنولوازمها الشتراكها بني االجسام ال يصلح 
ن أصص ايضاً وكذا الكالم يف ذلك املخصص وال جيوز خميكون خمتصا فالبّد له من 

ألن املوجب نسبته اىل الكل سواء فال يصلح  ن ينتهي اىل فاعل خمتارأيتسلسل فالبّد 
  .ألن يكون خمصصا اصالً

 ادثوتستند احل وتارخم موجبا بالذات ملعلول أن يكون املبدأ عليه أّنه جيوز ويرد
  .نفاآاملتناهية كما ذكرنا  تستند اىل املوجب بواسطة املعدات املتعاقبة الغري اليه او

 وايضاً لو كان الواجب موجبا لكان ارتفاع العامل موجبا الرتفاعه ألن ارتفاع
رتفاع العامل ممكن وارتفاع الواجب ممتنع فكيف املعلول لزم ارتفاع العلة لكن ا

  .ر استلزام املمكن املمتنعويتص
 ية ايضاً فإنّ الواجبوتوهذا الدليل منقوض بالقدرة نفسها وسائر الصفات الثب

 فيه ويدل على نفيه واخللل يف املقدمة يرجينّ هذا الدليل أموجب هلا قطعاً مع 
 بالنظر اىل ذاته مع ال فإنّ امكان املمكن ليس االّالقائلة بأن استلزام املمكن املمتنع حم

ال يكون استلزامه ف نعممت قطع النظر عن علة واما بالنظر اىل عدم علته املمتنع فهو
اص الكواكب ص من حيث أّنه ممتنع وايضاً اختاملمتنع وهو ارتفاع علته االّ

م الترجيح بال مرجح  يلزاالّ وخمتار ن يكون سببا من قادرأواالقطاب مبحاهلا البّد 
  جزاءفإّنه ال يغفل مرجح يف االفالك املتشاهبة اال

امثال هذه  يصدر و املوجب خمتارصدر عنان يجيوز اقول وما قيل من أّنه 
هم حمض واحتمال ال يقبله فهم فإّنه يستلزم اشرفية املعلول عن  وعن املختار ثاراآل

ه يف اجناس رتطفاهللا وبدائع تفحصت غرائب صنعة إذا علته واملمكن عن الواجب و
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املخلوقات وانواع احليوانات سّيما االنسان وما فيه من القوى احليوانية والنباتية 
ق االشكال ورقائق املفاصل واالوصال ئتأملت ما يف ورقه من دقاإذا والنفسانية بل 

ن يتصور لكل واحد من تلك أ ال ميكن االّ وقطعت جزما بأن فاعله مريد خمتار
ن كل فرد من أينات معّين وخمصص ومن احلجج الّدالة على قدرته سبحانه املتع

 فعله الالئق بشأنه ويعد عدم يف االنسان وسائر احليوان يوصف بالقدرة واالختيار
قدرته عليه عجزا وقصورا بالنسبة اىل قدرة حّتى الكمال يف حق النملة قدرته على 

  .الدبيب ويف البقة قدرته على الطريان
 ريثنّ القدرة والتأأملة ال خيفى على احد حّتى بعض اجملانني والصبيان وباجل

حّتى  قصور وصفة كمال وانتفاؤه عجز مىت يشاء كيف يشاء اين يشاء ما يشاءى عل
خارج عن ارادته أفيذهب وهم ام  ن يقع يف بيته أمرأنّ ارذل األشخاص ال يرضى أ

يب املستحسن غري رتاألحسن والتن يكون صانع العامل على هذا النظام أ جييز فهم
  .يكون يف افعاله هذه على اجياب واضطرار بل قادر وال خمتار

 مث تكفي يف هذا الباب دليالً األدلة السمعية من الكتاب والسنة وامجاع مجيع
 على فان تصديق االنبياء والكتب ال يتوقف االّ األنبياء واملليني على القدرة واالختيار

اال يرى أّنهم يقولون بالّنبّوة والكتاب . در ولو على ما قاله الفالسفةنّ اهللا عامل قاأ
  .ووجوب التصديق هبما

نّ قدرته على ما شرحناه ال أمث بعد تصديقهما يستدل باألدلة السمعية على 
  .ما ذهب اليه الفالسفة على

كن  حد ميتنع تعلقه وتأثريه بعده يف مم اىليمث إنّ قدرته غري متناهية اي ال ينته
ال يليق جبناب قدسه وشامل اي كل ما  قصور واالنتهاء هبذا املعىن عجزفإنّ آخر 

 بقدرته ن يوجد ال ميكن وجوده االّأ بتأثريه وما ميكن دخل يف الوجود وما دخل االّ
  .فال نعيده ناه يف مسألة القضاء والقدرروالدليل عليه ما ذك

  قدرته عنيئح والنظام بنفالقبا ووخالف اجملوس وقال ال يقدر على الشرور
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 القدرة عما تعلق علمه بعدم وقوعه النه يخلق اجلهل والكذب والظلم وعباد ينف
بان االمتناع  ممتنع ونقل عنه نفيها عما تعلق علمه بوجوده لوجوبه وانت خبري

 يال ينافيها بل حيققها وخالف أبو القاسم البلخ والوجوب الثابتني باعتبار تعلق القدر
 يقدر على مثل مقدور العبد وكذا املعتزلة بنفيهم قدرة اهللا على أفعال العباد وقال ال

 ي العقل االول وباقوكذا الفالسفة القائلون بأن الصادر من املبدإ االول ليس االّ
  .اجزاء العامل مستندة اىل الوسائط

  فصل يف علمه تعاىل
 يشذ عنه شيء نّ العلم صفة ذاتية ثبوتية متعلقة بكل شيء حبيث الأاعلم 

 او ممتنعا موجوداً او معدوما جوهرا او عرضا صورة او معىن كلياً او واجباً ممكنا او
والدليل على مشول علمه أّنه فاعل جلميع املوجودات على ما بني يف مسألة  .جزئيا
قدرته  قادر على سائر املمكنات كما ذكر يف مشول قدرته وخيصص تأثري والقدر

  .اهّيما بينا واالرادة تابعة للعلم ومستلزمة ا كارادته ليس االّ
له املمتنعات وفإن قلت سلمنا مشول قدرته للموجودات لكن ال نسلم مش

  .ال يدل على مشوهلا هلا واملمكنات اليت ما دخلت حتت الوجود والدليل املذكور
قلنا املمكنات قبل الوجود واملمتنعات كلها مغمورة يف ظلمة العدم ومستوية 

ن هذه احليثية اي مبتها بالفعل يف حضرة الوجود ونسبة الواجب اىل مجيعها غي يف
ون وقوع العلم ببعضها دليالً كمن حيثية غيبتها من حضرة الوجود على السوية في

 قابلية تعلق العلم وعدمها  فارق بني معدوم ومعدوم فيما يرجع اىلعلى مشوله إذ ال
  .ني على هذا املطلبوهذا هو املسلك األول من مسلكي املتكلم

والثاين االستدالل باتقان افعاله واحكامه وحسن ترتيب العامل وانتظام وارتباط 
انتقص جزء واحد الختل النظام فإّنه  بعض اجزائه ببعض مع كثرهتا جدا حبيث لو

يات والكليات والعلويات والسفليات فإنّ ئنّ صانعه عامل حميط علمه باجلزأيدل على 
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ن حييط أمال القدرة ومتام العلم بالنسبة اىل سائر االفراد ال يستطيع من تفرد منا بك
ن خيلقه فالقادر أبعلمه بدائع الفطرة وعجائب الصنعة املودعة يف ذباب كما ال يقدر 

على خلقه حييط بعلمه وهو اهللا تعاىل واعترض على هذا املسلك بأن انتظام العامل 
مصاحله مقرونة باملفاسد لكل صحة  وضارليس من كل الوجوه بل منافعه خمتلطة بامل

سقم ولكل حياة موت ولكل وجود عدم ولكل اعتدال اختالل ولكل نعمة زوال 
  .نّ صانعه عاملأواكثر الصناع صنعته كذلك فكيف ال يدل نظام العامل على 

 خلقة احليوان اىل قوة حالة يف ئعنّ كثريا من العقالء اسندوا بداأاال يرى 
نّ احليوان سّيما االنسان اكثر اشتماال لدقائق الصنعة أصورة مع هي امل واألبدان

  .نعورقائق الفطرة فاين القطع يف هذا املسلك على علم الصا
قلنا حسن ترتيب العامل وكمال انتظامه وكثرة اجزائه ووسعته وسعة ارجائه 

 ئع واالنواع واألشخاص وما يف كل واحد منها من البداسواشتماله على االجنا
 لن خيفى على عاقل واما اخللأن حتجب عن غافل فضالً من أ اظهر من ئعالصناو

الواقع يف اخلالل وتعاقب االعتدال باالختالل فامنا يلزم من ضيق اهليوىل الطبيعية 
نقص بالنسبة اىل البعض واما  نّ ما يعده نقصا فامنا هوأوكثافة املادة الطينية مع 

ال فإنّ اعظم اآلفات على ما فهمه العامة هو بالنسبة اىل اجلميع فهو نعمة وكم
  .حتصى املوت وفيها فوائد ال

 مث إنّ اهللا خيلف كل خلل احسن بدل ويعطي املصاب أجراً اجزل وهذا اجلى
 على يمن الشمس يف ضحيها عند من اكتحل عني بصريته بنور االنصاف وإن خف

  .ظاهر من احلياةات واالطمئنان اىل وعقوهلم بسكر الشه بعض من سكرت ابصار
لكن من صور املصورة وخلقها على وجه  يصور الصور نّ املصورأولئن سلم 

حّتى يهيئ من اسباهبا  ن يعلم الصور وكيفية التصويرأ البّد ئعامثال تلك الصناي يكف
ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّركُْم ِفي (مصور املصور  حقيقة هو ما البّد منه على ما ينبغي فاملصور

  )٦: ل عمرانآ * اِم كَْيَف َيَشآُء الَ ِالََه ِاالَّ ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُماْالَْرَح
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 مع وال يستقيم النقض بأن احليوانات العجم يفعل ما يفعله بالقصد واالختيار
 حمكمة حبيث يعجز عن دركها عقول ئعانه تصدر من بعضها أفعال متقنة وصنا

ت يف النسيج بال ول يف صنعة العسل والعنكب النظر كالنحفيها افهام اويل البشر وحتار
 العقول وال من اهل العلم املعقول ألن نفي العلم عنهم يتعد من ذو خلل مع اهنا ال

 جزئية فلهم علوم جزئية فكما ئعبالكلية غري معقول بل أّنهم كما يقدرون على صنا
وان ليس نّ احليأع الكل يعلم الكل مع ن اجلزء الواحد يعلمه كذلك صانعنّ صاأ

  . اهللا تعاىل للكل ليس االّنع شيء حقيقة بل الصانعبصا
 يوجب املبدأ معلوال وهو يوجد الكائنات بالقصد أنوما قيل من أّنه جيوز 
واما كون كل واحد من هذه الصفات كماال حمضا  .واالختيارفقد عرفت جوابه

  .ى كل واحد منهاجتب ترتيه الواجب الوجود عنها فدليل عام عل ونقائضها نقائص حتما
 فإنّ تصديق  اصالًجائز وقيل االستدالل على العلم باالدلة السمعية غري

  .قوف على علم إنّ اله العامل ارسله فلو توقف العلم عليه لزم الدور موالرسول
  اليكم يدعي الرسول إنّ يل ولكم اهلا عاملاً قادرا ارسلينأنوأقول ميكن 
 يف فإذا رأوا منه اآليات صدقوه يف رسالته و هذه اآلياتيالدعوكم اليه ومصداق

  .حمذور فاعترب ودور قوله بأن يل ولكم اهلا عاملاً فيعلمون علم اهللا بأخباره من غري
  .وللفالسفة دالئل على علمه تعاىل

 أّنه تعاىل جمرد قائم بذاته اما كونه جمردا فلثبوت أّنه ليس جبسم وال: منها
قائم بذاته  فلثبوت أّنه ليس بعرض وكل جمرد او واما كونه قائما بذاته جسماين
 بعينه التعقل فهو عند اجملرد القائم بذاته هو غائبة عنها واحلضور  لذاته غريرةحاض

ومعلوم أّنه مبدأ للكل ومن الثابت بالربهان إنّ العلم بالعلة يوجب  .متعقل لذاته
  .ته وهو املطلوبنّ املبدأ االول عامل بذاته ومبعلوالأفثبت  العلم باملعلول

نّ أ القائم بذاته حاضرا لذاته بناء على دواعترض عليه مبنع لزوم كون اجملر
  . بني متغايرينتتحقق االّ نسبة والنسبة ال احلضور
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  واعترض ايضاً مبنع كون حضور اجملرد القائميوأجيب بكفاية التغاير االعتبار
 متحققة فيه دون احلضور ريغة ان يكون العلم نسب بذاته لذاته تعقال بناء على جواز

او يكون صفة ثابتة بكون ما تعلقت تلك الصفة معلوماً ملوصوفها دون ما مل يتعلق 
  .ثبوهتا به وال تكون تلك الصفة ثابتة لذات الواجب او غري متعلقة لذاته على تقدير

 علةنّ العلم بالإواعترض ايضاً مبنع استلزام العلم بالعلة العلم باملعلول إن اريد 
من حيث ذاهتا يستلزم العلم باملعلول إذ ال قاطع يدل عليه ومبنع لزوم العلم بذاته من 
حيث اهنا مبدأ للكل من حضور اجملرد لذاته إن اريد إنّ العلم بالعلة من حيث اهنا 

  .علة ملعلول يستلزم العلم بذلك املعلول
  للذاتوأجيب بأن كون الذات مبدأ للكل صفة ثابتة للذات حضور الذات

  للكل فيعلم سبحانه كونه مبدأأ كونه مبديصفته الثابتة فيها وه يستلزم حضور
نّ العلم بكونه مبدأ للكل ال يكون بال علم بالكل ألن العلم أومن املعلوم  .للكل

صة وكانت العلة من حيث ذاهتا املخصإذا بالنسبة ال يكون بال علم بالنسبتني وايضاً 
  .ان العلم حلقيقتها موجبا للعلم باملعلولموجبة للمعلول املخصوص ك

صفة ثابتة  ورد اجلواب االول بأن حضور الذات للذات امنا يستلزم حضور
واما الصفات النسبية والسلبية اليت ال وجود هلا يف موصوفها  .موجودة يف الذاتأي 

  الياعتبار فال يستلزم حضور املوصوف حضورها واملبدئية من هذا القبيل فإّنه أمر
استلزم العلم  لو وا خارجيا وال ذهنيا قبل اعتبار املعتربد وجوإوجود له يف املبد

باملوصوف العلم جبميع االوصاف الثبوتية والنسبية والسلبية لكان معلوماً لنا عند 
ء مثل ي ذلك الشيف  يعتربأن ميكن اليت يء واحد املعاين الغري املتناهيةشتصورنا ل

  . الشجر اىل ما ال يتناهى لكنه معلوم البطالناحلجر وذاكه غري هذا ونك
 العلم بكونه مبدأ لكنكونه مبدأ  لئن سلمنا استلزام حضور الذات حضورو
 العلم حبقائق يستلزم وال  يستلزم العلم بالكل بوجه واحد كلّي امجايلامنا للكل

  . حبقائق االشياءئ علم البار االّيساالشياء ومطلوهبم ل
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 كون العلة حبسب الوجود  ايضاً بأن املعلوم لنا ليس االّرّد اجلواب الثاينو
 واما استلزام صورهتا الذهنية صورته اخلارجاخلارجي مستلزمة للمعلول حبسب 

  . عليهيدلالذهين فال ضرورة يشهد به وال برهان 
عني ماهية ال ماهية له غري   الواجب هووجودنّ أملا ثبت عندهم أقول 
 معلوال يكون موجبا له بذاته وحقيقته اوجباملاهية فإذا  له غري وجود الوجود وال

  . حضر الذات ال ينفك عنه الزمهفاينمافيكون ذلك املعلول من لوازم ماهيته 
 ي أّنه ال جير بذاته وحقيقته فكذا الزمه االّلذاتهنّ الذات حاضرة أال شّك و

  بكل ما هوئارنّ املدعي علم البأ يف غري املعلول االول ولوازمه مع القول هذا
  .معلول له بالذات او بالواسطة فتأمل

موجود وكل   للموجود من حيث هومطلقنّ العلم كمال أمن ادلتهم و
و ال ميتنع على الواجب وكل ما ال فه موجود هو للموجود من حيث مطلق كمال

  . ثابت للواجب ثبوتا الزمافالعلمميتنع على الواجب فهو واجب ثبوته للواجب 
 العلم من حيث هو علم ال يوجب نقصا من فألنلعلم كمال مطلق نّ اأ اما

 يكون بال صورة ي واجلسمية فإنّ العلم احلضورالتركب و البتة مثل التكثرما وجه
  . هذا املعىن االّاملطلق بالكمال وال كثرة وال نعين

 ال ميتنع على الواجب دموجو  من حيث هوللموجودنّ الكمال املطلق أاما و
مل يلزم إذا  والوجود ال ميتنع عن كماله حبتلبيان فإنّ الواجب وجود  اعن فغين

  .عنه الواجب دلذلك الكمال نقص ميتنع الوجو
 الواجب فهو جيب له ألن ما ال ميتنع عليه اما على تنعنّ كل ما ال ميأاما و
 يف ذات الواجب جهة االمكان املوجبة الستلزامهسبيل اىل الثاين   الممكن واجب او

  . فثبت ثبوت العلم لذاته تعاىلواجباً يكون فتعني ان كثرللت
 اجيابه نقصا ولو كان احتمالاعترض عليه مبنع كون العلم كماال مطلقاً وو

 وارتفاع اخلاص اخمصوص على عدم اجيابه نقصا لنا فإنّ ما ذكر ال يدل االّمعلوم  غري
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مكاناً وتكثرا إ  االّيستلزم ميتنع عليه ال ال ايضاً امكان ماوال يدل على ارتفاع العام 
 هو الثاين ال األول وهذان استحالتهيف اعتباراته وجهاته ال يف حقيقته وذاته والثابت 

  . للموجوداتالعلممتامهما على مشول  ن على تقديراملسلكان يدالّ
نّ الواجب أ يهلم حّجة اخرى يستدلون هبا على علمه لغريه مطلقاً وهو
 من التعقل يصح أن املانعةدية والعوارض اجلسمية اليت هي  اللواحق املاعن لتجرده

 احلكم عليه يصحتعقل إذا يكون معقوالً فيصح أن يكون معقوالً مع غريه ألنه 
ن حيكم عليه باملفهومات العامة كالوجود والوحدة والتعقل مع  أمبفهوم اقل األمر

  .ري يف العاقلةغالغري مقارنة واجتماع مع ذلك ال
 املقارنة يف العاقلة مسبوق بصحة املقارنة فيها وصحة املقارنة فيها نّأ شّك وال
 املقارنة املطلقة فيثبت للواجب حبسب وجوده اخلارجي صحة املقارنة بصحةمسبوق 

 بأن يعقل الواجب ذلك  الواجب يف اخلارج مع الغري ال ميكن االّمقارنةمع غريه 
 حلول احدمها يف  يفملتحيزين منحصر بني الشيئني الغري ااالجتماعالغري ألن طريق 

 وقيام الواجب يف اخلارج بذاته رفع احتمال حلوله يف ثالثاو حلوهلما يف  اآلخر
  يف حلول الغري يف طريق املقارنة بني الواجب والغريفتعني .وحلوهلما يف ثالث الغري

والتجدد   له فإذا صح يكون واضحا ألن التغريعاقالالواجب فيصح كون الواجب 
له بالقوة  احقها يكون كل ما هوو املادة ولعنمن احكام املادة والواجب لتجرده 

  .بالفعل عاقل لغريه بالفعل فهو
ى  التعقل يف اللواحق املادية ممنوع إذ ال دليل علمن نعنّ احنصار املاأيرد عليه و

او شرط وال يوجد  ع آخرنللمعقولية ما أن يكون غري التخمني وجيوز  االحنصارهذا
صح هذا لكان  فيه اال يرى أّنه لو  اآلخرنعاملاذلك الشرط يف الواجب ويوجد ذلك 

  .تعسره حقيقة الواجب تعاىل مدركة لكل احد مع أّنهم متطابعون على تعذره او
  . ال من جهتهالعاقل قلت عدم تعقله من جهة نإف

ون  عن اهالعاقلة فعجزر املدركات ث الواجب حينئٍذ اهون معقولية من اكقلت
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  .املدركات مع قدرهتا على سائرها غري معقول
فامنا  تعسر  فإذا امتنع تعقلها للواجب اوغري ممتنعبعقل العاقلة مطلقاً وايضاً 

 يف خصوص الواجب امر يقتضي يكونن  أهو ألمر خمصوص بالواجب فاقل األمر
  .معقوليته تعذرمعقولية فيجوز أن يكون فيه امر يقتضي  تعسر

 أن نسلم صحة معقوليته مع غريه مل ال جيوز فالمعقوليته لو سلمنا صحة و
نّ أكما حيكى عن الّصوفية   التفات العاقلة اىل الغريمعها هيئة او لذة ميتنع تعقله يلزم

 شعوره لنفسه فكيف لغريه سلمنا ذلك ايضاً لكن ال املشاهد عن يجتليه سبحانه ينف
ملقارنة يف اخلارج مل ال جيوز أن  يستلزم صحة االعاقلنّ صحة املقارنة يف أنسلم 

  .مانعا عنه الوجود اخلارجي  اوي العقلبالوجودتكون صحة املقارنة مشروطة 
 ألنه إن اريد باملقدمة القائلة بأن صحة غري تامما ذكره من الدليل عليه و
 اهنا مسبوقة بصحة املقارنة املطلقة اي بصحة املطلقة بصحة املقارنة مسبوقة املقارنة
انواعها فهو بني البطالن إذ ال يلزم من امكان نوع معّين من املطلق امكان مجيع 
ن اريد صحة املقارنة املطلقة من  إ حيث هومنا وإن لزم امكان املطلق هانواع سائر

 يف امكان املطلق ي انواعه بل يكفمجيعحيث هي فمسلم لكن ال يلزم منه امكان 
 للمنع يف الكلية القائلة بأن جماالنع نّ للماأامكان نوع واحد بل شخص واحد على 

 البارئ كاخللق والرزق اوصافبالفعل للواجب فإنّ بعض  كل ما صح للواجب فهو
 على كون علم البارئ تدلخيرج اىل الفعل بعد ما كان بالقوة مث إنّ حجتهم هذه 

 ووجودات يحضورمع أّنهم ال يقولون به بل يقولون علم البارئ  حبصول الصور
  . كلها حاضرة عنده ووجوداهتا بعينها علوم لهاالشياء

   اجلزئياتجبميع يف علمه تعاىل فصل
 املتشكل على وجه ي اجلزئعلمنّ اهللا تعاىل ال يأ إنّ الفالسفة ذهبوا اىل مث

 والكواكب كاالفالك الوجود من العلويات السرمدية ي كان ذلك اجلزئسواءي جزئ
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 اىل العدم وال الوجودالعدم اىل الوجود ومن  من السفليات املنتقلة من او على اصلهم
 جمردا كالنفوس اواملتغري من حيث أّنه متغري سواء كان ماديا كاالجسام واالعراض 

 املتشكل صورة جسمانية ترسم فيها آلةاالنسانية ألن املتشكل ال بّد يف ادراكه من 
 استكمالج يف  الحتا جسمانية للواجب اجملرد عن اجلسمية ولواحقها واالّآلةوال 

 وجود قبلن يعلم أذاهتا اىل املادة وهو حمال واملتغري ال بّد يف ادراكه من تغري مثل 
 يف بعدمهزيد أّنه معدوم وبعد وجوده أّنه معدوم إذ دوام العلم بوجوده او دوام العلم 

 االضافةه ليس تغريا يف يستحيل يف حقه الّن احلالني جهل حمال يف حقه وهذا التغري
  .ضة ألن العلم هبذا غري العلم بذاكاحمل

 ذاته ويتغري ن يتغريأ املعلوم يوجب تغريا يف نفس العلوم واهللا متعال من فتغري
 وجه كلّي اي مبفهومات منضمنة بعضها مع علىصفاته فيعلم اجلزئيات املتشكلة 

 اىل حد يف االختصاص ال يينته أنبعض حبيث خيصص االخص منها االعم اىل 
بتلك املفهومات املعلوم  يصدق عليه غري ذلك اجلزئي آخر اخلارج شيء يوجد هلا يف

 مينع نفس تصورها حداجملتمعة املتضامة وإن مل يبلغ خصوصية تلك املفهومات اىل 
  . اياهاالبارئية اليت منعوا علم ئعن وقوع الّشركة فيها فإّنها مرتبة اجلز

ا الوجه سبحانه حبيث  معلوم له على هذاجلزئيةله ا وكل من احوي جزئفكل
َوَما َيْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَاِل ذَرٍَّة ِفي اْالَْرِض َوالَ ِفي ( عن علمه يفوت ال

 كيفية هذا) ٦١:  يونس* ِفي ِكَتاٍب ُمِبٍني السََّمآِء َوآل اَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوآل اَكَْبَر ِاالَّ
  .يات املتشكلةئعلمه باجلز
 فهو علم ثابت ازال وابدا متعلق بكل متغري على املتغرية ياتئاما علمه باجلزو

  . يف وقت كذاخبالفه كذا يف وقت كذا ويكون يكون أنه
يتحرك على حركة خمصوصة   والقمرالشمس ينّ كال من فلكأ يعلم مثالً

 واجلهة حّتى يقطع كل منهما كذا درجة البطء خمصوص من السرعة ووجه على
 فلكيهما وقت كذا فتقع منطقيتلى التناصف من كذا ساعة حّتى يقع تقاطع ع
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 التقاطع واالخرى يف طيتنقبوقوع احديهما يف احدى  املقابلة بني الشمس والقمر
  . كذاوقت ينجلى اىل أناالخرى فتحول االرض بينهما فينخسف القمر اىل 

  .إن تغري املعلوم وجتدد وتغري  ازال وابدا من غريثابتهذا العلم له و
 وقت كذا  املعتزلة علمه يف االزل بأن زيدا مثالً معدوم اىلقال علماءو
ر وقت وجود زيد ووجد مل يتجدد ضحإذا  مث األبد وقت كذا باق اىل يف وسيوجد

 سيوجد يف وقت كذا باستمراره من االزل بأّنهله علم اصالً بل كان علمه يف االزل 
 وقت وجوده بأّنه عني علمه يف  هونسيانفلة وغاىل وقت الوجود من غري طريان 

علم وطريان مرار ال هذا لعدم استامثالن إذ التعدد والتجدد يف حقنا يف وجد اآل
 احتياج اىل علم جديد بل كان فال كما يف حقه تعاىل الغفلة واما عند االستمرار

  .عني العلم بأّنه وجد العلم بأّنه سيوجد هو
اب عن مشايخ املعتزلة  اجلومعرضنقل هذا الكالم يف املواقف واملقاصد يف و

  . من حيث اهنا متغرياتاملتغريات االشاعرة لدليل احلكماء على أّنه ال يعلم بعضو
 املوافقة من املعتزلة للحكماء يف نفي  االّالقولاما حنن فال نفهم من هذا و

 بأن زيدا هذا قبول ألن علمه االزيلنّ أاذ ال شّك  متغريالعلم باملتغري من حيث أّنه 
 يف وقت كذا كاف يف العلم بأن زيدا وجد يف وقت وجوده من غريسيوجد 

 لكن ال على يباجلزئ زيد يف وقت وجوده وهو علم دعند وجو حصول علم آخر
  .القمرل الفالسفة كما فصلناه يف مثال اخنساف و وهو بعينه قيوجه جزئ
لم  كون علمه زمانيا كما يفهم من قوهلم العيشري اىل قيل كالم املعتزلة فان

 الفالسفة يصرح بتجريد علمه عن الزمان كالم بسني االستقبال وسيوجد بأّنه
  .فكيف يؤول هذا اىل ذلك

 ال يعلم ازمنة احلوادث بل يقولون يعلم يف بأّنهالفالسفة ال يقولون أقول 
 ئ كذا قبل جموقت يوجد وقت كذا والعلم بأن فالناً يوجد  الفاليناحلادث االزل ان

 بعضبعينه العلم بأّنه سيوجد وقت كذا وحقق  د احلادث هوالزمان وقبل وجو
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 توضيحهاحملققني قول الفالسفة يف نفيهم العلم باملتغري على أّنه متغري عن الواجب مبا 
داخلة حتت حكم الزمان فإنّ الداخل حتت حكم  أّنه تعاىل وصفاته غري: وتفصيله
 او دفعيا كالكون والفساد او حمل يا كاحلركةجيتغريا تدر  ما هو متغري ليس االّالزمان
يدخل يف حكم الزمان الستلزامه  فهو  فإنّ ما ال خيلو عن املتغريكاجلسم للمتغري
  . به وجوده االّعدمالزمان و

  سبحانه ما وقع يف الزمان وال يف طرفه وال حل فيه ما وقع يف الزمان اوفاهللا
 وال شيء من حادثمان  ذاته وصفاته ازلية وخالية عن احلوادث والزألن طرفه

 اليه واىل بالنسبةمن الزمان  شيء لصفته فال يوصف اجزاء الزمان يكون ظرفا له او
 اجزاء الزمان بالنسبة اىل شيء اتصافألن   او احلضوراالستقبال  اويصفاته باملض

 من الزمان ظرفا لذلك معّين بأن يكون جزء  ال يكون االّرةما باالوصاف املذكو
 من ذلك اجلزء ماضيا السابق اجلزءذلك اجلزء بالنسبة اليه حاضرا وفيكون شيء ال

 وصفاته زمانيا ما كان الواجبمن ذات  شيء الالحق مستقبالً فلما مل يكن واجلزء
 ياملض و باحلضوراليهان ظرفا له فلم يوصف زمان اصالً بالنسبة مجزء من الز

  منها بأّنها حيزكليات يوصف نّ االمكنة بالنسبة اىل املكانأواالستقبال وهذا كما 
 بالنسبة كذلكمتوسط بالنسبة اىل غريها وال  بعيد او احد من املكانيات وقريب اوول

له   باحليزالاىل غري املكانيات كاجملردات إذ ال يوصف شيء من االمكنة بالنسبة اليها 
 هامن شذ سبحانه شامل جلميع اجلزئيات حبيث ال يفعلمه .وال بالقرب وال بالبعد
مل يكن علمه   يكن بالنسبة اليه ماض ومستقبل وحاضرمل شيء عن علمه لكن ملا

ما من حيث وقوعه يف الزمان املاضي او احلال او املستقبل وال يلزم اجلهل من شيء ب
 لو كان وقوع بعض االشياء بالنسبة اليه حاال او ماضيا أن ألنه امنا يلزم اجلهل هذا
 بالنسبة انه ال يوجد شيء زماين كذلك بل االمر االمر وال يعلمه وليس مستقبالً او

  . وال يتعلق به علم أّنه يوجد زماينالاليه 
  .منهمهذا احملقق استصوابه هذا القول   من تقريرويفهم
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 ال يكون شيء ما لذلك ونّ الواجب ليس بزماينإاما انا فأقول سلمنا و
  . فال ميكن انكارهزمانيةانفسها  زمانيا واما كون االشياء املتغرية يف اليه بالنسبة

  حكم الزمان يف انفسهاحتت تلك االشياء من حيث اهنا زمانية وداخلة فنقول
قطعا يف   فإن تعلق يلزم التغرياو ال يتعلق يتعلق هبا من احليثية املذكورة علم اهللا أن اما

للكالم  قول أيب احلسني البصري ردا هذاعلمه وإن مل يتعلق فاجلهل الزم وقريب من 
 أّنه وجد فالعلم بأحد غري مفهوم سيوجد انّ مفهومأاملنقول عن املعتزلة وهو 
 الوقوع وشرط العلم بأّنه وقعخر وايضاً شرط العلم بأّنه املفهومني تغاير العلم باآل

  .عن تنافيهمافضالً سيقع عدم الوقوع وتناير الشرطني يستلزم تغاير املشروطني 
 وقع العلم باحلادثإذا  كما سيقعوقع مع اجلهل بأّنه ميكن العلم بأّنه وايضاً 

 العلم باحلادث قبل وقعإذا له قبل حدوثه وبالعكس كما   حدوثه من غري شعورحال
  . حدوثهآنبه يف  حدوثه من غري شعور

  سيدخل البلد غدا يف بيت مستحضرا هذا العلمزيداقال العامل بأن إذا وايضاً 
به ألجل   يشعرمل الغد ويدخل زيد البلد لكن ئغفلة حّتى جي  نفسه من غرييف

 الغد ئ جمعند زيدا سيدخل البلد غدا ال يوجب نّأب الظلمة فإنّ علمه الّسابق املستمر
 فضالً عن تالزمهما خل البلد واالفتراق بني الشيئني يف مادة ما ينايفدالعلم بأن زيدا 

 الفالسفة فإنّ قولايضاً على احتادمها وهذا الرد كما يتجه على كالم املعتزلة يتجه 
  مغايركذاينخسف وقت   املتعلق بأن القمرنّ العلم االزيلأهذه الوجوه تدل على 

 احلاصلللعلم يف وقت االخنساف بأّنه اخنسف فيلزم اجلهل بأّنه اخنسف على قوهلم و
 ّكال ش  من حيث أّنه زماينمن حيث أّنه متغري أو بالزماين ريغنّ ما عربوا عنه باملتأ

  .قحلقائأّنه مفهوم من املفهومات وحقيقة من ا
 تعاىل فلزم جهله به قطعاً فتوجيه احملقق هللا صّرحوا بأّنه غري معلوم وقد
 ال يلزم منه خروج بعض االشياء عن علمه ال يقبل التوجيه اصالً كما بأّنه كالمهم
ملتغريات من  جزئيات وااهنا إنّ اهللا تعاىل يعلم اجلزئيات من حيث فاحلق .حققناه
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 بأن يكون العلم اضافةالتجدد يف  وان يلزم التغري  متغريات وغاية االمراهنا حيث
 اضافة ذات يكون العلم صفة حقيقية أننفس االضافة او يف اضافات صفته على 

  . بأس بتغري اضافاته او اضافات صفته فإّنه ما قام على استحالته دليليوا
غري العلم بذلك فتغري املعلوم يوجب تغري العلوم  هبذانّ العلم أيل من قاما ما و

 فامنا يتم على تقدير كون العلم الصورة احلاصلة نفسها صفته احلقيقية يف فيلزم التغري
  .من املعلوم وهو غري مسلم

 او صفة ذات اضافة فال وكذا ال يتم على اضافةاما على تقدير كونه نفس و
 يكون بآلة جسمانية يرتسم فيها صورة أن منال بّد  بأن ادراك املتشكل قوهلم هذا

واما على تقدير كونه .  عن الصورة احلاصلةعبارةاملتشكل فإنّ هذا على كون العلم 
 اآللة اجلسمانية مع أّنه ميكن منع احتياج اىلاضافة او صفة ذات اضافة فال احتياج 

 يتم فال . العلم صورة حاصلة ايضاًتقدير كونالواجب اىل اآلالت اجلسمانية على 
 بطالنه  االول تعاىل عاملاً باجلزئيات املتشكلة مع ظهوركوندليلهم على امتناع 

  . لالشياء من بعض الوجوه وهو جهة كونه جزئيا متشكالالبارئباستلزامه جهل 
ة فصفة ذات اضافة بأن حتقق االضاو  على كون العلم اضافة حمضة اواعترض

 اهاملضاف اليه عما عد قوف على امتياز او اضافة صفة موذاتسواء كانت اضافة 
 فال يلالشياء قبل الوجود اخلارج إذ ال صور و املمتازبوجود يتحقق االّ ال واالمتياز

 يكون علمه تعاىل أن بعد االمتياز فيلزم  ال تتحقق االّاضافةعلم ألنه  امتياز هلا وال
  . سبب للوجوداتي علمه فعلأن مع االشياءمتأخرا عن وجودات 

  على القول بأن علم اهللا اضافة حمضة اووارد هذا سؤال صعب يلعمرل وأقو
 بالزم من كون العلم يف ليس جياب بأّنه أنأقول ميكن و . اضافة ال غريذات صفة

ادركنا االمور إذا ا إّنا م كاملواديع مجاطراده يف املعلوم  مادة صورة حاصلة من
 قبل اتصافنا هبا ادركناها ريهاغ والعلم وشالوجدانية النفسانية كاجلوع والعط

  .بصورها احلاصلة منها يف اذهاننا
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  يعلمأنزائدة على ذواهتا فيجوز   يف ادراكها اىل صورحيتاجاتصفنا هبا ال إذا  مث
  .ي احلاصلة منها وذلك العلم هو العلم الفعلبصورها االشياء قبل وجودها الواجب
وجودة احلاضرة عنده علم اهللا  تكون ذواهتا املخلارجاوجد االشياء يف إذا  مث

 العلم إذ ذاك اضافة اىل املوجودات ويكون او يكون احتياج اىل صور اخرى بال هلا
  .هذا العلم علماً انفعاليا

 حضوريا تكون ذوات االشياء املوجودات باجلزئياتعلى تقدير كون علمه و
حاضرة  من حيث هي هي بل من حيث اهنا ذواهتا هبا لكن ال من حيث علم عني

لعلم هو االضافة هبذا املعىن اي حضور ا يكون مراد القائلني بأن أنعنده فيحتمل 
  . املورد على القائلني باالضافةاالشكال أناالشياء املوجودة بذواهتا عند الواجب مع 

 تكون منتزعة أن على القائلني بالصورة ألن الصورة العقلية ال بّد من ايضاً يرد
 فمن اين تتعني هذه الصورة هلذا وتلك لذاك فإنّ الصورة االّ واخلارجيةمن الصورة 

نّ الظل ال يتعني ما مل أالل وامثلة للصور اخلارجية ومعلومة ظ اقالواالعقلية على ما 
يزها وال مت الصورة العقلية من الصورة اخلارجية ال ميكن بدون فانتزاعيتعني االصل 

ورة العقلية على وجود الصورة  وجودها فتوقف انتزاع الصبدونيزها متميكن 
نّ أ بقول الّصوفية من ص االّخمل عليهم وال غريهم  علىاوردوهاخلارجية قبله فلزم ما 

 بعروضه  حبت موجود بالذات قائم بالذات وما سواه فامنا يوجد االّوجودالواجب 
  بعروضه لهجودو موفه يعقل يف ذاته من النسب واالضافات أن ما ميكن فكل .له

 جلميع االشياء نوع فيكونوجوداً امجاليا يندرج فيه تفاصيل مجيع االشياء  لكن
 شامال جلميع فعلياوجود يف ذاته وتكون تلك الوجودات علماً حضوريا له وعلماً 

 اظهاره من املعاين شاءعنه الّصوفية بعامل االعيان الثابتة مث يظهر اهللا ما  االشياء وتعرب
 له بقربه من صرافة الثابتتنينورانيته  ليظ لطافته وتكديرالثابتة يف عامل االعيان بتغ

 اىل عامل املثال املطلق مث شاءالوجود واطالق الذات فيرتل له اىل عامل االرواح مث إن 
  .فها واغلظهاش اكلكونهإن شاء اىل عامل الشهادة وهو اظهر املراتب الوجودية 
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 الوجود على مرتبة حيضرونلذلك تكون مدركة باحلواس الظاهرة والناس و
 أن يف ورطات كلما ارادوا فيقعونن على ما قبله بالعدم املطلق و هذه وحيكماالخرية

  .خيرجوا من ورطة منها يقعون يف اخرى
 جرم يثبت له فيها فالجودا بالذات يف االزل و الواجب ملا كان مأنّاحلاصل و

  .مفهومات سواء
  عاملاً بذاته اىل غرياملادةن  نسب واضافات ككونه قائما بالذات جمردا عقلت

 واالنفكاكات معان األنضمامات من املعاين اليت حيصل منها من حيث وجوه ذلك
 ثبوت املثبت فرع الفرع ثبوت املثبت له شيء ت شيء لو ثبوملاكان .غري متناهية
  . تلك املعاين للذات وجودها دون وجود تلك املعاينثبوت كفى يف
نّ معىن أنك قد حتققت غري مرة ين نوع وجود هلا أل الثبوت لتلك املعاهذا مث
 تلبسه به وثبوته له ويكون ذلك الوجود لتلك املعاين علماً هبا غري الواجبوجود 

ر عقلية وتلك املعاين وقلت تنتزع منها ص  اوي قلت نفسه علم حضورسواءللواجب 
ت جمعولة جبعل  هي حقائق االشياء اليت يقال اهنا ازلية ليسالوجوداملوجودة بذلك 

  . يكون فيها دخل للقدرة واالختيار أن الذات الواجبة من غريلوازماجلاعل ألهنا 
جود وترتيله من تلك املرتبة اىل املراتب و يف اظهار الاالختيار تأثري القدرة ومث

 اليت اشرنا اليها حبسب االستعدادات الّسابقة الثابتة حلقائق املتأخرةاملترتلة واحلضرات 
عنه عند كل طائفة  عنها بعامل االعيان وهو املعرب  االوىل اليت يعرباملرتبةاء يف االشي

لكن ال حيققون حقيقة فتكون مراتب الوجود مرتبة بعضها   االمربنفسمن العقالء 
 ضوريا او اضافيا اوح علماً  يف كل مرتبة معلوماً هللاملوجوداتقبل بعض وتكون 

لنسبة اىل ما حتته من املراتب علماً فعليا وبالنسبة  مرتبة باكلصوريا ويكون علمه يف 
 املرتبة االخرية  حمض واالّي اىل املرتبة االوىل فإنّ العلم فيها فعلانفعاليااىل ما فوقه 

 حمض فالصور العلمية حقائق والصور اخلارجية اظالل وتبع هلا ال  انفعايلعلمهافإنّ 
ارجية اصوال والصور العقلية امثلة ن الصور اخلو تكأن الفالسفة من عكستعلى ما 
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  . عن كل ضاللي عن كل اشكال واملهتديهو املنقضواظالال و
  كأنه نوعي ثابتة يف حالة العدم قبل الوجود اخلارجاالشياءقول املعتزلة بأن و
  . هلم من ذلك املعىنملعان

 لمنّ قولكم بأن العلم بالعلة يوجب العأ املسألة هذه على اصل الفلسفة يف ويرد
 بعلم ذاته يناقض اصلكم هذا من أّنه تعاىل ال يعلم االول مث قولكم بأن باملعلول
 وهو معلول للواجب على اصلكم وإن كان بعضها االّ ييات فإّنه ما من جزئئاجلز

 باستلزام العلم بالعلة العلم باملعلول ال  االّنقولا ال أّنيعتذرون عنه بو .بالواسطة
 باآلالت اجلسمانية احساس ال علم فإنّ العلم باجلزئيات االحساس باملعلول والعلم

 دون وجه فيوجب العلم بالعلة االول دون وجهكمال مطلق واالحساس كمال من 
  العلم بالعلة العلم باملعلول اثر العلية واملعلوليةاجياببارد فإنّ  أقول هذا اعتذارو .الثاين
 دخل يف هذا االجياب لكون العلم  على ما قالوا والاملعلول ذات العلة ذات اجيابو

  . واالحساس باجياب العلم بالعلة احدمها دون اآلخرالعلمكماال مطلقاً حّتى يفرق بني 
 زاده رمحه اهللا يف كتابه املسمى الشهري خبواجه الفاضل املوىل ونقل

 يف مسألة علم اهللا مث اورد حتقيقا فلسفة االسالم ي متأخربعض عن) التهافت(بـ
 املدرك للمدرك هو حصول شرط األدراك أنّرادات اما التحقيق فحاصله عليه اي

 حلقيقته املدركفمىت حتقق هذا احلصول حتقق االدراك سواء كان احلصول حبصول 
 يف احلاصلة يرى انا ال حنتاج يف تصورنا الصورة أال .وذاته او حبصول مثاله وصورته
 صورة وذلك الفرق ليس االّ الي فيتصور ذحنتاج اذهاننا اىل صورة اخرى كما

 بصورهتا فالكفاية يف حتقق  الصورة االّي لنا بذاهتا وعدم حصول ذالصورةحلصول 
  للحصول واحللول امنا يلزم الستلزامه احلصول العام منه حني تعذراالّاالدراك ليست 

 احلصول فإذا امكن اي نوع منه كفى يف حتقق االدراك انواعغري احللول من 
 للواجب فال حيتاج سبحانه يف ادراكها اىل فسها حاصلة بذواهتا وانواملوجودات

  :من وجهني  احلصول عن حلول الصورمعىنحلول صورها فيه فإنّ هذا اقوى يف 
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 وذلك حصول باملثال والصورة وال احلقيقةنّ هذا حصول بالذات وإ احدمها
  .له باملثالو حصول شيء بالذات اقوى من حص أنّشك

 املقبول للقابل وال شّك حصولذا حصول املعلول للفاعل وذاك  إنّ هوثانيهما
 باملقبول واشراقه القابل الفاعل على املفعول واحاطته به اقوى من احاطة اشراقأنّ 

  اىل صوراحتياج غريعليه فتكون وجودات املوجودات انفسها علوما هبا للبارئ من 
 للفاعلاصل له حصول املفعول هو معلول له وح وموجود االّ هتا إذ الاذو اخرى غري
 اىل احتياج وال  علمه وجتدد زماينيف يات كلها معلومة له بال لزوم تغريئفتكون اجلز

  .آالت جسمانية يف ادراك املتقيدات املتشكالت، هذا حاصل التحقيق
 يكون احلصول للفاعل واحلصول للقابل  أنزوا ايراداته عليه منها أّنه جيأّمو
 هلا وحصول اجملرد لذاته كلها النفسانيةحللول وحصول الصفات عنه با الّذي يعرب

 املطلق اشتراكا يف العرض العام احلصولمتخالفة باحلقيقة ويكون اشتراكها يف 
 ال األول وال يدل كفاية حصول األخريةة ثويكون شرط االدراك هو واحد من الثال

على كفاية مطلق  االخرى الصورةاحتياج اىل  نفس الصورة يف ادراكها من غري
  . العامي اخلاص وال يكفين يكفأاحلصول إذ جيوز 

نّ أ فال يتوقف عاقل يف  جمرد واالّجدلهذا االحتمال وهم حمض وأقول 
 وراء شيئاً يف االنواع املذكورة للحصول ليس املعلومية يكون شرطا يف ألن القابل

قيق ألن الدالئل قد ذلك التح  االحتمال ال يضرهذاحتقق  معىن احلصول وعلى تقدير
 واالحتماالت يف كيفية العلم ال يعدد باملوجوداتدلت على ثبوت علمه سبحانه 

صورة   كون العلم نفس اضافة او صفة ذات اضافة اويه و خامس هلاطرقا اربعة ال
  . او ذوات املعلومات احلاضرة عند العاملحاصلة
  كيفيةيف  احتمال آخر بقيتماملا لزمت احملذورات من الطرق الثالثة األول و
 يف ثبوت العلم للواجب ال احتماال جيد أن فمقصود احملقق ع غري االحتمال الرابعلمه

 دالئل ثبوت العلم له احملذور اىلمل عن ايلزم منه حمذور فإذا انضم وجود االحتمال الّس
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ي  أّنه عامل وعلمه حضورعلىسبحانه بعد القطع بامتناع سائر االحتماالت يدل قطعاً 
  يكون علمه اضافةأن امتناع ايضاًنّ الواجب عامل قطعاً وثبت أ يقول ملا ثبت كأنه
  . سامل عن احملذورات فتدبررابعصورة حاصلة تعني احتمال  فة ذات اضافة او صاو

 املوجودات وجوداتكانت إذا نّ علم البارئ أومن ايراداته على التحقيق 
 نفسه فيكون علىات إذ الشيء ال يتقدم  علمه غري متقدم على املوجودلكان انفسها

  .عئفعل الواجب بال شعور وعلم فيكون فعله من قبيل أفعال الطبا
 توجد أن بالصور اىل علمه يكون أنوما حققناه آنفاً يكون جوابا عنه وهو 

اورد ما إذا  والصور وجدت تكون ذواهتا علوما الرتفاع االحتياج اىلإذا ف االشياء
  .فال خملص غري ما نقلناه عن الّصوفية اوردناه على الصور

   يف الكالمفصل
نّ الكتاب والّسّنة نطقت بأّنه تعاىل متكلم وانعقد االمجاع عليه واالدلة أ اعلم
 تتوقف صحتها وداللتها على أّنه متكلم صحت داللتها عليه وثبت هبا ملالّشرعية ملا 

يع الصفات عليه ايضاً لكن  الدليل العام الّدال على ثبوت مجداللةكونه متكلما مع 
  الواجب وامتناع حلول احلوادث يف ذاته القدمية واشتهرصفاتملا تقرر وجوب قدم 

بة املشروطة وجود املتأخر منها  واحلروف املرّتاالصوات الكالم هو املركب من أنّ
 آراء األمة واختلفت اقوال اهل امللة يف حقيقة اضطربتبانقضاء املقدم وانعدامه 

  .متكلماه ونم االهلي ومعىن كالكال
 املركب من احلروف بذات ي قيام الكالم اللفظالكرامية احلشوية ووالتزمت

 لسّنة باالوء املقرحّتىه صفة هللا تعاىل ون لكن احلشوية قالوا بقدمه وبكتعاىلهللا ا
كذبوا هؤالء واملكتوب يف املصاحف حّتى غال بعضهم وقال بقدم اجللد والغالف و

ح فضالً عن النظر الّصحيح فإنّ حدوث املركب من احلروف املمتنعة احلس الصري
 يف الوجود حمسوس باحلس الصريح يف الشاهد ومعقول بالنظر الّصحيح يف االجتماع
  . قيام احلادث بذاته ايضاً معلوم بالربهانامتناعالغائب و
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 يف القراءة لعدم مساعدة اآلالت  ليس االّاالجتماعقيل الترتب وعدم و
 يوجد دفعة كاجتماعه يف نفس أن فيجوز ءاملقروسمانية جلمع احلروف دفعة واما اجل

  . هذا يف املرسوم واملنقوش معقولدفعةاحلافظ والورقة املطبوع فيها نقش الكالم 
نّ قيام احلرف والصوت أ فغري معقول مع املسموعةا يف احلروف امللفوظة أّمو
ها غري معقول ايضاً ألن الصوت كيفية  اجزائاجتماع مع قطع النظر عن اهللا بذات

 ولذلك الكالم زيادة تفصيل وهلذا للصوتعارضة للهواء واحلرف كيفية عارضة 
  . اهللا تعاىلشاءاملقام زيادة حتقيق ستطلع عليه عن قريب إن 

  املذكور قائمة بذات اهللا تعاىل حادثة لكن ليسياللفظالكرامية قالوا بأن و
نفس التكلم والكالم قدمي   على التكلم الدرته قهو بل هو قوله وكالمه كالمه

كان   احلادث واحملدث بأن احلادث مابنيوالقول حادث لكنه ليس مبحدث وفرقوا 
 عندهم واحملدث ما كان بالقدرةحادث  كان لوجوده اول فهو قائما بالذات مما

  وهؤالء يكذبونبالقدرةال ) كن(مباينا للذات منها وهو عندهم حمدث بقوله 
 القدرة على جعلهمويكذبون العقل ايضاً لقوهلم حبلول احلوادث يف ذات اهللا وايضاً 

 واحملدث احلادثالتكلم كالماً والكالم القائم بذاته قوالً ال كالماً وفرقهم بني 
 االلفاظ واحلروف بذات اهللا تعاىل قياماحال املعتزلة واالشاعرة و .حلكمات ظاهرة

 كالماً اضطروا اىل تأويل ما ي غري اللفظيثبتواملا مل  املعتزلة لكن حدوثه رولظه
 الكتب من كونه تعاىل متكلما مبعىن خالق عليهتطابقت عليه االنبياء واالمم ونزلت 

 العقل واللغة واالستعمال فإّنه ما ورد قط ال الباردالكالم وخالفوا هبذا التأويل البعيد 
واحد من املشتقات اليت مأخذ اشتقاقها  اطالق اللغة يف يف الّشرع وال يف العرف وال
 واالبيض د عليه املصوت خبلقه الصوت وال االسوطلقخبلق اهللا تعاىل عليه مثالً ال ي

 خبلقه احلركة والسكون ويصف بالكالم الساكن واملتحركخبلقه السواد والبياض وال 
 املتصف نّ خالق كالمه هو اهللا ال املتكلم فكون معىن املتكلمأ يعتقد منمتكلما 

  . عن البيانعين الكالم خالقبالكالم ال 
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 وقالوا بقدمه وكونه صفة ياحلساالشاعرة اثبتوا كالماً نفسيا مبدأ الكالم و
 آثار ي الكالم احلسيكون حبيث ي بذات اهللا تعاىل ومبدأ للكالم احلسقائمة قدمية

املناظرة يف  يوسف  وايبفةيحن عن أيب يياته وقيل هو الّذي حيكور تدلّصتعلقاته و
 كافر فهونّ من قال خبلق القرآن أرأيهما على  حّتى استقر شأنه ستة اشهر

 السبيل هبذا القول عدلوا بني االمور ولفقوا بني احملذورات وقصدوا سواء االشاعرةو
من مقتضى العقل والّشرع والعرف واللغة فإنّ اطالق لفظ الكالم شيء ومل خيلوا ب

 ي قلت يف نفسند اهل اللسان حّتى اشتهر القول بانين عئعوالقول املرادف له شا
  مقالة حّتى صرح فصيحهم اخطل الشاعرفسيودت يف نز كالماً وينفسوبان يف 

  : بأن قالياحلس يف  وجمازيالنفسبان الكالم حقيقة يف 
   دليالًالفؤاد جعل اللسان على * الفؤاد وامنا ي الكالم لفإنّ

 امليزان اهل وعمم) ٨:  اجملادلة *ولُونَ ِيف اَْنفُِسِهْمَوَيقُ(ورد يف الترتيل ايضاً و
 تشهد باطالق لفظ الكالم على العدولفوظ واملعقول فهذه الشهود للفظ القول بامل

ن أ والوجدان من كل عاقل يشهد بثبوت حقيقته يف نفس كل متكلم قبل يالنفس
  .يالباق ويسكت عن يعن بعضه بالكالم احلس ما يعربرّبيتكلم مث 
 متكلما ودلت اللغة تعاىل دلت األدلة العقلية والنقلية على كونه فلما
 الكالم غري للفظنّ معىن املتكلم هو املتصف بالكالم ومل يكن أ على واالستعمال

 اتصاف وامتناع يحدوث احلس  معىن وتقدري والنفسياملعنيني املذكورين احلس
  .ي متكلم بالكالم النفسالواجب تعاىل باحلادث بعني القول بأن اهللا تعاىل

 واالرادة تشهد عليها العلم ي بعد ما شهد الوجدان مبغايرة الكالم النفسمث
  يريد عدم اطاعته واظهارملن يأمرعما يعلم خالفه و  عنهما فيمن خيربمفارقته ايضاً

 للعلم واالرادة وسائر الصفات مغايرةعصيانه فهو صفة قدمية قائمة بذات اهللا تعاىل 
  الصادق باملخربللتصديقنّ دليل املغايرة امنا يدل على مغايرته أاحلق و .مهمهذا كال
  .عنه حقيقة  عن املأمور به املأمورةاراد وعنه بقلبه
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 دالة عليه احلاصلني يف ظ تلفظ الفاةارادر التصديق الكاذب وواما تصو
رادته اعالمه  واللعلمه يف ذات اهللا تعاىل كالماً مغايرا أن فال يثبت ةكواملذ الصورة

  .لعباده بطريق إهلام امللك الفاظاً دالة عليه ليلقيها اىل الّنّيب عليه الّسالم
ة جعل و اراد فإن قالوا الّذي جيده يف نفسه هارشادهقال امام احلرمني يف و

نّ أاب فهذا باطل ألن اللفظ ينصرم مع جي ااوعنه أمراً على جهة ندب  اللفظ الصادر
نّ ما جيده بعد انقضاء أ وبالّضرورة يعلم عليه ال يراد بل يتلهف الطلب حباله واملاضي
  .اللفظ ليس تلهفا

 له افعل كذا فهناك تصورك لذلك الفعل قلتامرت احداً بفعل وإذا أقول 
تك إلنشاء الفاظ تدل اراد وقصدكوانبعاث ميل منك لصدوره عن ذلك الفاعل مث 

 مث تتلفظ بتلك ذلكىل فعله املخاطب على ما يف قلبك من انبعاث ميل منك ا
 وقد ينفستك إلنشاء االلفاظ كالم اراد وقصدك ويااللفاظ فالتلفظ كالم حس
 املخاطب امليل املنبعث منك اىل فعل  بعده ليس االّيانقضى بانصرام االلفاظ والباق

  .ينفس الكالم النفس  ال هوياملسبب منه الكالم النفس
 انفعالية ويف حق اهللا ملا استحال امليل  نفسانيةحالة هوذاك امليل يف حقنا و
 ي والرضاء للفعل املخصوص ومها مغايران للكالم النفساحملبةزائه فيه إ فبالنفساين

  . ذاتيا ورمبا يسبقان سبقا زمانيا ايضاً هذا يف الطلبسبقاألّنهما يسبقان عليه 
 غري العلم واالرادة العالم  شيء آخربثبوتفال قطع  ا يف األخبارأّمو
  . جدايخف  هلما امريالنفسباجلملة مغايرة الكالم و . الّدالةبااللفاظ املخاطب
 املنتظم من احلروف ي اهللا هو الكالم اللفظكالمنّ أاملعتزلة احتجوا على و

بامجاع   واملختتم باالستعاذة ال غريبالتحميدبة املفتتح رّتاملسموعة والكلمات امل
بني   ومن بعدهم من املؤمنني حّتى اشتهرتابعنيالالسلف واخللف عليه من الّصحابة و

  . ضرورات الّدين وانكاره كفرمنالصبيان والعوام وكان االعتقاد به 
 فال قد علم بالكتاب والّسّنة واالمجاع اتصاف كالم اهللا خبواص احملدثوايضاً 
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 به  العربي اخلواص فكالعربية والرتول والترتيل وحتدامايكون له احتمال القدم 
 مبثله وهذه كلها من الصفات اليت ختتص باحلادث وال االتيانعائهم اىل املعارضة وبد

  .يتصور يف القدمي
  يف العرض وإن كان حادثا فال يتصور يفان قيل الرتول والترتيل ال يتصورنإف
  . ايضاً وإن كان حادثاي العرضي اللفظالكالم

  .ترتيله وه بأن املعىن نزول اجلسم احلامل لجياب
  والنقل ثانياً على معنينياوالنّ الكالم يطلق باالشتراك او بالوضع أواب اجلو
 ي بالقدم فاملراد منه النفسالكالم فإذا وصف اهللا بالكالم او وصف ي واحلسيالنفس
 فاملراد من الكالم هو باحلوادثتصة ملخوصف الكالم باالوصاف املذكورة اإذا و

 وصفاًاالوصاف املذكورة جمازا  ايضاً بي تصف الكالم النفسن أ ولكياحلس
للمدلول بوصف الّدال عليه كما تقول مسعت هذا املعىن من فالن وقرأته يف الكتاب 

 تتصف هبا حقيقة االلفاظ أنتابة ال جيوز الكنّ الّسماع والقراءة وأ انا مع كتبتهو
  .نّ القراءة حادثة وكذا الكتابةأبني علماء االشاعرة   وهلذا اشتهراملعايندون 

 فوظ يف الّصدور، املسموعحملاا املقروء بااللسن، املكتوب يف املصاحف، أّمو
 واالذن فإنّ مرادهم املصحف فقدمي ليس حاال يف شيء من اللسان والقلب وباآلذان

  .منها املدلول املفهوم غريبالقراءة االلفاظ وباملقروء و
ته على املعاين دالل  اهللا ليس مبجرد اعتباركالم تسمية االلفاظ الّدالة مث

 من كل لغات كالم اهللا بل ومع عليه لكان كل الفاظ دالة املخصوصة واالّ
 االشكال يف اللوح احملفوظ اوالخصوصية االلفاظ اليت اخترعه اهللا تعاىل بأن اوجد 

) ٢٢- ٢١: الربوج  *وِظفُْحَم ٍحْو لَ ِيف* يٌدِج َمنٌآْرقُ َو ُهلَْب(بقرينة قول اهللا تعاىل 
) ١٩ ر التكوي* ٍميِر كَوٍلُس َرلُْوقَلَ ُهنَِّإ(ات يف لسان امللك بقرينة قوله تعاىل او االصو

  ).١٩٣: الشعراء * ُنيِمالَ اْوُح الرُِّه ِبلََزَن(او لسان الّنّيب لقوله تعاىل 
  القائم باول لسان اخترعه اهللا فيه والقائم بغريهو هل هالقرآننّ أ اختلف يف مث
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 قام حّتى حمل ي خصوصية النظم والّترتيب بأفيه املعترب او  بل مثلهنآبقر هو ما
  .نا والّصحيح هو الثاينآ قراحدتكون وحدته نوعية ويكون قراءة كل 

 وجه اختص ي احد يسمع كالم اهللا على هذا فبأكلاعترض عليه بأن و
  . يكون كليم اهللابأنسى مو

 مسع بال صوت  بأنمناأجيب بأّنه عليه الّسالم مسع ال كسماع كل واحد و
 بل من كل جبهةمسعه مسعا غري خمتص   كما يرى ذاته بال كم وكيف اوحرف وال

 توسطمن العباد بل بصوت توىل اهللا ختليقه بال  صادر مسعه بصوت غري اجلهات او
نّ ازليته تستلزم كذب أ الكالم حدوثمن حجج املعتزلة على و .كاسب من العباد
 وقوع سببه بسبق  االزل ال ميكن االّ يفرآن ألن صدقها يف القالواردة األخبار املاضية

 عن تعاىلعلى االزل وال سبق على االزل فال صدق هلا فتعني الكذب يف كالم اهللا 
  .ذلك علوا كبرياً

 ونداء فلو كان ازليا لزم استخبارانّ الكالم يكون أمراً وهنيا وخرباً وأمنها و
ذلك عبث وسفه ال يليق كل بال سامع و ار واألخبيالّنهي بال منه و مأموربال االمر

  .جبناب قدسه
نّ الكالم لو كان ازليا لكان ابديا ألن ما ثبت قدمه امتنع عدمه أومنها 

ن يقال الكالم أ على اجلوابالتعويل يف  وفيكون التكليف باقيا حّتى يف دار اجلزاء
واع الكالم بل  انمن وال تكليف وال غري ذلك يالقدمي ليس بأخبار وال بأمر وال هن

 تلك االنواع اىلبالفعل مث يتنوع فيما ال يزال  مبدأ الكل وكلها فيه بالقوة ال هو
  .باعتبار تعلقاته احلادثة فال اشكال

  يف العلم يكفى يف الكالمياملنه ووأجيب ايضاً بأن وجود املخاطب واملأمور
 وايضاً امنا يم احلسا وجود هذه االشياء يف اخلارج فامنا يلزم يف الكالأّم ويالنفس

 واالمر والّنهي عن اخلطابصدر إذا امر املعدوم وخوطب يف عدمه واما  يلزم السفه لو
 يف وقت وجوده يينته و لكن يسمع ويأترياملنه واملتكلم حال عدم املخاطب واملأمور
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  . وبلغولدإذا لده الّذي يف الرحم يتعلم العلم و ليسفه وال عبث كمن يوص فال
 ى عليهس مكاملة مواختصاصالهلم بأن ازلية الكالم تستلزم عدم ا استدأّمو
ألن مكاملة موسى شيء  بفليسالدوام  و بالطور ألن االزلية تستلزم االستمرارالّسالم

ر ه بل باعتبائها ببقاؤ بقايلزمعليه الّسالم ليس باعتبار حتقق كالم اهللا يف نفسه حّتى 
  . الكالم ويزول الّسماعن يبقىز أ فيجويه ذلك الكالم الباقمساع

  هو معىن خالقئ به الباروصفإذا نّ املعىن باملتكلم أ احتجت املعتزلة على مث
  من قام به الكالم ملا صحاملتكلم ال معىن املتصف بالكالم بأّنه لو كان معىن الكالم
 لعدم بقائه وعدم اجتماع باملتلفظ املتكلم على املتلفظ المتناع قيام اللفظ اطالق
 الذات وملا صح القول دونصحة القيام فالختصاصه باللسان  ائه وعلى تقديراجز

  .املصروعاجلّنّي يتكلم بلسان  ويروزبان االمري يتكلم بلسان ال املشهور
حلظة   فيه الوجود ولوي اىل البقاء بل يكفحيتاج اب إنّ القيام الواجلو

 ي اجزاء من قام به بل يكف السريان يف مجيعاىلكاملتحرك واملتلفظ وال حيتاج ايضاً 
 تعتمد على التجوز حة القول املذكور وصالباصرالتلبس جبزء واحد كالسامع و

  .له جمال واسعوز التجو
  هل هو يف االزل نوع خمصوص من انواعه وهواالزيلنّ الكالم أ اختلف يف مث
  خرب هو يف االزلالرازي ال يزال كما قال االمام فيما سائر االنواع احلادثة اصل
بان فاعله يستحق الثواب وتاركه  اخبارلشيء االمر با اليه ألن يترجع البواقو

يستحق العقاب والّنهي بالعكس او هو يف االزل امر واحد مبدأ جلميع االنواع وليس 
 حبسب تعلقاته احلادثة فيما ال االنواعال مث تتحصل صهو يف االزل نوعا خمصوصاً ا

  . هو الثايناالقرب املعتزلة واه يف جواب حججكرنيزال كما ذ
 بالسمع دون العقل ومل يرد بالتعدد بل  امنا هوالكالم امام احلرمني ثبوت قال

غريها  و قدمي ثان ومل ميتنع التكلم باالمر والّنهي واخلربكالم االمجاع على نفي انعقد
ن  يتعلق جبميع املتعلقات كما يف سائر الصفات وإواحدبكالم واحد فحكمنا بأّنه 
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  .املعىنكانت العقول قاصرة عن ادراك هذا 
داللة الفرع   على ما اشتهري على النفسياللفظفعلى هذا تكون داللة أقول 

من بعض   االلفاظ على املعاين كما يتبادرداللةعلى املبدأ ال   واالثراالصل على
جيد يف  نّ االمر والناهي واملخربأمن ي النفستقريراهتم كما ذكروا يف اثبات الكالم 

 وذلك املعىن الّذي جيده ي الكالم احلسنسميهاعنها بااللفاظ اليت   يعربنفسه معاين
 فإنّ ي وحدة ذلك املعىن هو الكالم النفسمع لغة شاء يعنه بأ املتكلم يف نفسه ويعرب

 عليها بااللفاظ وكذا يفهم هذا املدلولةنّ الكالم هو املعاين أيدل على  هذا التقدير
ملن تتبع كلماهتم وامعن   يظهرما مواضع شىت من حبث الكالم على من كلماهتم يف

  . يف آخر املبحثاحلرمنييف تقريراهتم لكن يأىب عنه ما نقلته عنهم وعن امام 
 االنواع واالنواع يتحصل حبسب تعلقاهتا مبدأ قالوا بأن الصفة اليت إنو
 وال مقبول لوري معقغ االلفاظ املتنوعة بداللة الوضع فال خيفى أّنه مجيع مدلول

  .وباجلملة كالمهم يف حقيقة الكالم ال خيلو عن اضطراب
  البصر يف السمع وفصل

 ثبت انه  بصريا وقدمسيعا كل حى يصح كونه  إنّالدليل على أّنه مسيع بصريو
 ثابتاً بالفعل ألن كل يكون يكون مسيعا بصريا وما صح يف حقه تعاىل أن فيصح ّيح

التجدد وعن القابلية هلما إذ القبول  والفعل لتعاليه عن التغريب ما هو له بالقوة فهو
  .للنقص نقص
  يكون مسيعا بصريا فدليلهم عليهأن يصح ّي حكلاما املقدمة القائلة بأن و
اتصف باحلياة إذا  وبصري اوبسميع   يقال ال شيء من اجلمادأنهو  و السريطريق

  .فة طارئةآ  اوي من نقصان خلقنعاتصف هبما إن مل مينع ما
 جند وصفاً يصلح سببا لصحة السمع والبصر الاحلّي تتبعنا اوصاف إذا و

ليس من طرق اليقني   طريق السرينّأب خبريانت  و السبب هلا ال غري فهيسوى احلياة
 السمعية األدلة على  ليس االّفالتعويل . الظن والتخمنيبل احلاصل هبما ليس االّ
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 بأن هو االستدالللها على االستدالل العام ووامجاع االمة بل امجاع االمم ك
 الواجباملتصف هبذه الصفات ال شّك أّنه اكمل ممن مل يتصف هبا فعدم اتصاف 

  .لوقاته من االنسان واحليوانخميوجب نقصا يف ذاته وبالنسبة اىل 
  جياب بأن امثاله ليس كماال مطلقاً وإن كانياملاش مبثل ص اورد النقفان
 إن كانا قدميني بأّنهماجب براءة البارئ عن امثال هذا وعورض  من وجه فيكماال

  .ال للحوادثحم ئالبارلزم قدم املسموعات واملبصرات وإن كانا حادثني يلزم كون 
  .اجلواب اهنما قدميان والتعلق واملتعلق حادثانو
 ألن احلياة اما جسمااعترض ايضاً بأّنه تعاىل لو كان حّياً مسيعا بصريا لكان و

 كيفية جسمانية املزاجفة تابعة لذلك االعتدال و ص او للمزاج احليواينيدال نوعاعت
نّ احلواس أتأثري احلاسني املخصوصني من احملسوسات وال شّك   والبصرالسمع او
  .ى جسمانية فلزمت اجلسمية من كل منهماوق

 املذكورة ما ذكر ومنع اشتراطها به ايضاً الصفاتاجلواب منع كون حقائق و
 املذكورة يف الشاهد وال يلزم منها كوهنا اياها وال ه االمر مقارنتها للمعاينغاي

  .ائبغالاشتراطها هبا وال مقارنتها هلا يف 
 على تقدير متامها على كونه تعاىل ذائقا المسا تدل قيل إنّ هذه الدالئل نإف
  . عنهاتقدسه وجوب تقديس اهللا ومع شاما

 ادراك املذوق وامللموس واملشموم حمض ليست مفهومات هذه الصفات قلت
كان ادراك و  وما ادركت رائحتها فإنّ الشم لتفاحة صحة قولنا مشمت بدليل

 وكذلك الذوق واللمس بل مفهوماهتا االدراكاملشموم ما صح اثباته مع سلب 
 يف الشاهد ولذلك وجب تقديس املذكورةاتصاالت جسمانية تقارن االدراكات 

 كونه تعاىل عاملاً  والعقلية ليس االّالسمعيةالثابت بالدالئل البارئ وتقدسه عنه نعم 
 متغايرتني للعلم فليس صفتني البصراما كون السمع وو .باملسموعات واملبصرات

 يعلم أن بكل ما يصح تعلقهعليه من دليل بل الظاهر رجوعهما اىل العلم الشامل 
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 االدراك باحلاستني معىن مل يكن املراد هبماإذا ألن املفهوم من السميع والبصري 
  اىل العلم غريفريجعان معىن العلم باملسموعات واملبصرات املخصوصتني ليس االّ

 مبغايرهتما للعلم احلكماهنما اختصا من العلم املطلق باختصاص متعلقهما وايضاً ليس 
ت  باملتعلقاباعتبار التعلقانواع العلم املتنوعة  املطلق اوىل من احلكم مبغايرة سائر

  .العلماملتنوعة كالعلم باملشمومات واملذوقات وسائر انواع 

   يف اإلرادةفصل
 نبّين ما وقع من اآلنرة ودنّ ثبوت االرادة قد بني يف فصل القأ اعلم
 اهل ملتنا بل من تبيني معناها وحقيقتها وبعض احواهلا وما خالف احد يف االختالف
 ما يريد حيكمأّنه يفعل ما يشاء و والختيارن ايضاً يف أّنه تعاىل فاعل بايّيلّسائر امل

 اختلف يف لكنعلى الصوت عليه وأدون با به واالنبياء قاطبة منقاطعة والكتب املرتلة
ة دجوو قائمة بذات اهللا مقدميةعند اهل احلق هي صفة و .حقيقتها وحدوثها وقدمها

د الكرامية هي عنو .د ذكرنا االدلة الّدالة على ما قالواده وقد على وجوئبوجود زا
 وهو باطل الستحالة قيام احلوادث بذات اهللا تعاىل كما  قائمة بذات اهللاحادثةصفة 
ناه ر الفاعل املختار ملا ذكصدر عن يأنكانت حادثة ال بّد من إذا  وألهنا سنبّينه
  .الحمزم التسلسل يف االرادات وهو يل اىل ارادة اخرى والكالم فيها كذلك ففيحتاج

نّ أ صفة قائمة بذاهتا حادثة وانت تعلم ئياجلبا ما فيه وعند قد عرفتأقول 
تضادا ظاهرا وعند احملققني من املعتزلة هي صفة شيء  بالذات وكون الالقيام بني

ل الفالسفة اهنا متثل نظام و من ققريب الفعل من املصلحة وهو  يفالعلم مبا
تماله على املصاحل التاّمة  من حيث اشاالزيلاملوجودات من االزل اىل االبد يف العلم 

  . االزلية كما مربالعنايةواملنافع العامة وهو املسمى عندهم 
 كونه غري نّ ارادة اهللا لفعله علمه به اوأ بغداد معتزلة وكثري من عند الكعيبو
 مرادا عندهم وعند النجار  فال يكون غري املأمورهامر وال ساه ولفعل غريه مكره
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ال ما قال به و واالشبه من بني هذه االقساهغري مكره وال  مطلقاً كونه هللارادة ا
 مبا يف الفعل من املصلحة وهو املسمى العلم االرادة هي أنّاحملققون من املعتزلة من 

 يف اهنا فعل املريد بدليل االسناد اليه يف نشك واحتبوا عليه بأّنه ال يعندهم بالداع
*  ةََرآلِخ اْيُدِر ُيْن َمْمكُْنِما َوَيْن الدُّيُدِر ُيْن َمْمكُْنِم(الّشرع والعرف مثل قوله تعاىل 

:  االنفال *ةََرآلِخ اْيُدِر ُياُهللاا َوَيْن الدَُّضَر َعونَيُدِرُت (تعاىلوقوله ) ١٥٢:  عمرانلآ
 يف املشهور املستعمل فالن يريد وفالن يكره وبدليل جريان يقال أنومثل ) ٦٧

كانت إذا الّشرع والعرف على املريد الرادته و والعقاب يف الثواباملدح والذم و
بشيء حني   الفاعل املختار ولكن جند من انفسنا انا ال نشعرهبا يشعر أنفعالً فال بّد 

. ال غري ى الداعى اخلالص او املرجح الصادق فهي هوو سبارادتناما فعلنا فعالً 
  .صادرا باالختيارفعالً أجيب مبنع كون االرادة 

  : ذكروه يف معرض الدليل عليه داللة ماومنع
 الحتاجت يف  باالختيارصادرا املنع االول فبناء على اهنا لو كانت فعالً اما
 مع انا جند من يتسلسل او يدور أن اىل ارادة اخرى وهي اىل اخرى اىل صدوره

  . ارادة واحدة ليست لنا االّأنانفسنا حني ما فعلنا فعالً 
 يستلزمان كون ما جيريان عليه ال املدح والذم نّأاما املنع الثاين فبناء على و
 الالزمة ايضاً الصفات والذم جيريان على حيكون اختياريا فإنّ املد أنفضالً  فعال

 ي بعض الدواعلكونوالثواب والعقاب امنا مها لكون متعلق االرادة اختياريا او 
 باملصلحة غري مالعلنّ أ والوجدان يشهد يواالسباب اختياريا ال ألن نفسها اختيار

 الفعل  بطريفالنسبة كانت مستوية أنمرجح تعلقها ومعينها بعد  االرادة وامنا هو
ّنه تعاىل أكما ذكرنا ولعل مراد القائلني به نفي االرادة عن الواجب تعاىل والقول ب

  غريمنمن حيث علمه باملصلحة يف فعل تكون علة تاّمة لذلك الفعل ويوجده 
 باحلقيقةل الفالسفة بالعناية االزلية وهو وفيؤول قوهلم هذا اىل ق خر آاحتياج اىل أمر

  .قول باالجياب وإن كانوا يثبتون االرادة يف ظواهر اقواهلم
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   الفعليةالصفات
بداع  واالنشاء واإلالترزيقواما الفعلية فالتخليق و( رضي اهللا عنه قال
 اىل الفعل بالنسبة له  واالمساء الفعلية ما ثبت).فات الفعلص من ذلكغري والصنع و

 امثلة الصفات االمثلةنّ أ ورة االّذككاالمثلة امل عل مافويكون يف مفهومه داللة على 
 املسمى نذكر موضع علىموال حم يكون أنيف احلقيقة ال امثلة االمساء إذ االسم ال بّد 

 شيوع اطالق اخللقاملشتقات مأخذ اشتقاقها بنوع مساحمة واختيار التخليق على 
 االجياد هو التقدير اوخللق مبعىن املخلوق وهذه الصفات متقاربة املعىن فإنّ التخليق ا

 شيء دفعة واحدة عنال شيء بداع اختراع المع التقدير واالنشاء ابتداء اخللق واإل
  .والصنع هو تركيب الصورة بالعنصر

نّ هللا صفات موجودة ازلية غري الصفات أ يف اختلفوا اهل احلق أنّاعلم و
السبعة املذكورة اليت جعلها االمام رضي اهللا عنه مثل االمساء الذاتية ام ال ومنعه 

 نفيه خصوصاً يف شأن الواجب وبأّنه لو جيبالبعض متمسكا بأن ما ال دليل عليه 
 بالذات املعرفة لعرفها العارفون من املؤمنني املكلفني بكمال اخرى كانت له صفة

ع س بقدر الوالتكليفم عدم العلم ال العلم بالعدم وألن الالز والصفات وفساده ظاهر
 اخرى بصفاتنّ عدم معرفة العارفني او بعضهم أ يعجزوا عن العلم مع أنفيجوز 
  باألفعال والترتيهاالستدالل  يفنّ طريق معرفة الصفات منحصرأما قيل من و .ممنوع
 الداللة وعدماالحنصار ص ومها ال يدالن على صفة اخرى فممنوع ايضاً ئ النقاعن

 ترتيه طريق يدل أنمثل اطالقات الّشرع وجيوز   يكون طريق آخرأن وزبل جي
 مبثله يف نواملانعالنقائص اللتزام عدم ثبوهتا ثبوت نقيضها اليت هي نقيضه كما قال 

 الّشيخ اثبتهال فرق واثبت اآلخرون صفات اخرى منها البقاء و السميع والبصري
 وليس بذاته قيام الصفة اء ضروري وال معىن لالتصاف االّ بأن اتصافه بالبقياالشعر

 يوجد بدونه يف مثل االعراض اآلنية والسيالة واحتج دهو الوجود بعينه ألن الوجو
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ذاته لزم احتياجه يف بقائه  ن لوجود البقاء بأن الواجب لو كان باقيا ببقاء غريوالناف
 صفة اىلوجوده يف الزمان الثاين اىل الغري وللزم الدور ايضاً ألن الذات حيتاج يف 

بقائه والبقاء ايضاً حمتاج اىل وجود الذات يف الزمان الثاين ايضاً لضرورة احتياج 
  .هبا اىل وجود الذات القائمة هي هبا يف مجيع اوقات قيامهاالصفة 

 الزم فإنّ الذات وجود البقاء غري  على تقديرالبقاءاحتياج الذات اىل أقول 
 من ذلك عروض صفة يلزممطلقاً حبيث ميتنع انفكاك الوجود عنها و لوجوده مقتضية

 احتياج اتصاف  االّليس عن رتبة الذات وعن رتبة الوجود فالالزم االبقاء هلا متأخر
 ال إحتياج الذات يف املنتسبنيالذات بالبقاء اىل البقاء لضرورة احتياج النسبة اىل 

تج به حي فتأمل وأصعب ما استحالةال  ووروجوده اىل البقاء العارض له باجيابه فال د
  بالبقاء ال أّنه على تقديرمتصفاً على املثبت أّنه لو كان البقاء موجوداً لكان النايف

وجوده ال يغين الستلزام فنائه فناء الذات والكالم يف بقاء البقاء كالكالم فيه فيكون 
ل إنّ بقاء البقاء ليس  يقان أجائزله بقاء ايضاً وهلم جرا فيلزم التسلسل إذ ال 
 يقال إنّ البقاء باق ببقاء أن وال يمبوجود يف اخلارج واتصاف البقاء به اتصاف عقل

  يف العقل وبعضها بالبقاءبعضهاعينه ألن اتصاف بعض الباقيات بالبقاء يف اخلارج و هو
  . وترجيح بال مرجحفارق فرق بال ينفس الباق الزائد وبعضها بالبقاء الّذي هو

د  تتصور زيادته على الوجوفالنّ بقاء الوجود يف الزمان الثاين أقيل من وما 
  . بني بال بيانللوجود االستمراروجود ومغايرة مفهوم مرار ال بأن البقاء استفمدفوع
 واتباعه ونقلوا اثباته عن ]١[يمنصور املاتريدو ابالّشيخمنها التكوين اثبته و

 وعمدة ما احتجوا به عليه أّنه مكون ير االشعالّشيخوا قبل نالقدماء الذين كا
تصف بالتكوين والصفة غري امل  وليس معىن للمكون االّالنقليةاالشياء باألدلة العقلية و

 على الذات قدمية المتناع قيام احلوادث بذاته زائدةف فهو صفة موجودة واملوص

                                                  
  ودفن بسمرقند]  م٩٤٤. [ هـ٣٣٣ابومنصور حممد بن حممد املاتريدي السمرقندي املتوىف سنة ) ١(
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رزوق ترزيق  حيث تعلقه باملخلوق ختليق وباملفمنتعاىل وهو يتنوع بتنوع متعلقاته 
 اماتة فيكون تعدده وتنوعه اعتباريا ولعل ما باملوتحياء وإتصوير وباحلياة  وبالصور

 كلها راجعة اىل )فالتخليق واالنشاء واالبداع والصنع(ذكره االمام ههنا قوله 
 فما نقل  معىن التكوين كما اشرنا اليه واالّيف  اعتبارنوعالتكوين وتغايرها مبالحظة 

 يف هذه املعاين ومن حججهم على ثبوت التكوين غري التكوين صفة عن احد اثبات
لو مل يثبت التكوين يف االزل  و املصورئالق البار اخلبأّنهأّنه تعاىل متدح يف االزل 

 فيه وايضاً هو صفة كمال جيب اتصاف البارئ به ازال ليسلكان كذبا ومتدحا مبا 
ا نّ الالزم مبأضه واجلواب عن اجلميع  الّذي هو نقيبنقيضهاتصافه   جلازوأبدا واالّ

 وليس من ضرورته وجود التكوين يف اخلارج بالتكوين اتصاف البارئ ليس االّ ذكر
 هبا عقليا ال خارجيا كسائر االتصافن يكون صفة نسبية يكون  أزو جيمل ال

  .املفهومات النسبية
 نّ هناكألم  اليت هي مبدأ االضافة فال نسيةثبوتالإن اريد بالتكوين الصفة و

 على ثبوت صفة غري القدرة يكون مبدأ لالضافة دليلكذلك غري القدرة وال صفة 
 يقولوا القدرة ال جيب هبا أن التكوين  وملثبيتالوجوداليت هي االخراج من العدم اىل 

  .و غريه فهالفعلالفعل والتكوين جيب به 
رضي اهللا عنه ب الفعل ولعل االمام جي القدرةانضمت االرادة اىل إذا  نعم

 الّدالة على ثبوهتا مع سالمتها عن نصوصظواهر الب االمساء اتباعا هذه اثبت
 يكون االعتقاد واالنقياد لآليات املرتلة أن يغينباملعرضات الّدالة على نفيها وهكذا 

 االتصاف باالمساء والصفات سواء كان االتصاف يف اثباتإلرشاد العباد او اراد 
ت فيه او يف العقل ومن الصفات اليت اختلف يف ثبوهتا القدم  لثبوت الصفااخلارج
  . والكالم فيه قريب من الكالم يف البقاءرة ابوسعيد من االشاعاثبته

) ه:  طه*ى َوَت اْسِشْرَعى الْلَ َعُنَمْحلرَّاَ( تعاىل قولهمنها االستواء بداللة و
 نعلم حقيقتها مع انا نعلم  الّسابقة وإن ملللصفاتايرة غوعن الّشيخ أّنه صفة زائدة م
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  . الّدال عليه لفظ االستواء داللة وضعية اوليةاجلسمايننّ حقيقتها ليست االستواء أ
 فيؤول اىل القدرة كما قال قائلهم قد استوى هو االستيالءقال االكثرون و

 مَّثُ( وقيل هو القصد مثل قوله تعاىل مهراقسيف ودم   العراق من غريعلى ربش
) اىل( اىل االرادة لكن تعدية االستواء بـفيؤول) ٢٩: ة البقر* اِءَم السَّىلَى ِاَوَتاْس

سبق املغالبة   على املعىن االول بأن االستيالء يشعرواعترض .ما يأىب عن معىن القصد
ا يستحيالن يف حقه تعاىل وايضاً استيالؤه عام على الكل فما وجه مهواملقادمة و
  . استيالئه على العرشختصيص
 لفظ البة واملقادمة ليس اظهر من اشعارغ باملستيالءاشعار االنّ أواب اجلو
والتخصيص لكون  )٢١:  يوسف* ِهِرْمى أَلَ َعٌباِل غَاُهللاَو( يف قوله تعاىل الغالب

  .بطريق االوىل  بالذكرص فخالعرشاستيالئه على غري العرش مسببا من استيالئه على 
 )٢٧: ن الرمح *َكبِّ َرُهْجى َوقَْبَيَو(تعاىل وله قمنها الوجه واليد دلّ عليهما و

 صفتان ثابتتان هللا تعاىل ألن الصوارف فهما) ١٠:  الفتح* ْميِهِدْي اََقْو فَ اِهللاُدَي(و
  .العقلية صرفهما عن ظاهرمها

  . القدرةعن االكثرون إنّ الوجه عبارة عن الذات واليد وقال
 ىلََع َعَنْصُتِلَو() ١٤ : القمر *اَنِنُيْعاَ ِبيِرْجَت(منها العينان قال اهللا تعاىل و

  ).٣٩:  طه* ِينْيَع
  ).٥٦ : الزمر*  اِهللاِبْن َج ِيفُتطْرَّفَا ى َملَى َعَتَرَحْسا َي( اجلنب قال تعاىل ومنها
  .زائدة الّشيخ اىل اهنا صفات وقال
 هللاالمر ومعىن يف جنب ا) اجلنب(من  وقال اآلخرون املراد من العني البصرو

  . امر اهللايف
يف و)  قط قطالّنار فيقولدمه يف جلبار قفيضع ا(منها القدم ويف احلديث و
  ).دمهق العزة فيها بحّتى يضع ر( رواية

ن  الرمحعبعني من اصابص ابني املؤمن بقل(منها االصبع قال عليه الّسالم و
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  ). يشاءكيف يقلبها
 كلهاو) ٦٧ : الزمر* ِهيِنِمَيِب اٌتَيِوطْ َماُتَوَمالسََّو(منها اليمني قال تعاىل و

 وال املراد منها املخلوقنيمثل صفات  عند علماء االشاعرة صفات ثبوتية ال هو
 داللة قاطعة بتجرده دلتارح كما يفهم من ظواهر االلفاظ ألن األدلة القطعية واجل

لم  بثبوهتا وإن مل يعاالعتقادوتعاليه عن اجلسمية وعن االحوال اجلسمانية فال بّد من 
 اىل نوع من التخليق خيلق به اهللا خلقا االهلي االشارة بالقدم ولعل .حقائقها وماهياهتا

 خلق تعاىل هللان ا  هبا ما خال من جهنم ولقد ورد يف االثرفيمأل آخر اخللق خرآ
 اجلّنةدخل اهل إذا  كل منهما موضعاً لكل احد من الثقلني مث يف اجلّنة والّنار وهيأ
 فيورثخاليا  ار الّنار تبقى من كل منهما املواضع املهيأة للفريق اآلخراجلّنة واهل الّن

 املشار الوراثة منه اليهم وذلك هو جنة ااهللا اهل اجلّنة مواضع اهل الّنار يف اجلّنة تكرم
واما ) ٦٣:  مرمي *ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي ُنوِرثُ ِمْن ِعَباِدَنا(اليها يف القرآن بقوله تعاىل 

 خيلق اهللا خلقا هلي االللكرم اهل اجلّنة يف الّنار فلكون ايراثها اهل الّنار خمالف مواضع
 اخلالية من الّنار املواضعهبا  على مزاج ال يتعذب من الّنار بل يتنعم هبا فيمأل آخر

 اخللق كالقدم من منبة االخرية رتفلمناسبة ذلك اخللق القدم من حيث كونه يف امل
  .بالقدمعن خلقها  البدن عرب
هيدا ملا مت كرره توكيدا و)امسائهمل يزل وال يزال بصفاته و( رضي اهللا عنه قال

 وإن كان يفهم عدم )مل حتدث له صفة وال اسم( قوله رضي اهللا عنه من بعده
 لكن الفعليةحدوث صفة واسم له تعاىل من كونه ازليا بصفاته وامسائه الذاتية و

 عن املهملة اردفها بالتفصيل والسلب الكلّي  ويف صورةمهملة لكون القضية االوىل
حدوث صفة ما واسم ما ألن املقام مقام تعليم العقائد الّدينية للخواص والعوام 

بالتفصيل بعد االمجال وبالتصريح بعد التعريض مث معىن  و التوكيد بالتكريريفيقتض
صطالح  مل حتدث له صفة اي صفة موجودة وال اسم موجود فإنّ احلدوث يف اقوله

ري املوجودة الثابتة يف نفس غ عن الوجود بعد العدم واما املفهومات العبارةالقوم 
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عنها باملتجدد وعن ثبوهتا بعد ما مل يثبت   عقليا بعد ما مل يثبت فيعرباالمر ثبوتا
  : ثالثة اقسامي وهبالتجدد

  جتددها يف ذات اهللاأبواحلسني جوز االحوال مثل العاملية والقادرية واالول
  . ومنعه غريهتعاىل

 مع طفولية زيد مث مع شبابه مث مع ككونه االضافات والنسب الثاين
  . اجلوازي مع هرمه وجتدد هذا القسم فيه اتفاقمث شيخوخته
مستحيل يف حقه فدوامه واجب  شيء سلوب فما كان منها سلبل الثالثا
  .التجدد ائزفج وما ليس كذلك ممتنع وجتدده
  بذات اهللا وحلوهلا فيه االّقيامها زاجوة بعد العدم فما اما احلوادث املوجودو
 قيام احلادث بذاته تعاىل جاز لو والكرامية واستدل املانعون بوجوه احدها أّنه اجملوس

 جيوز فيما ال يزال وهو االنقالب مث لكان القيام ممتنعا يف األزل جلاز يف األزل واالّ
  مجيع اجزاء االزل ظرفا جلوازكانا فإذا احملال املستلزم النفكاك الزم الذات عنه

القيام   ألنه بعد ما جازنفسهن يكون مجيع اجزاء االزل ظرفا للقيام وز أالقيام جي
 بعضه امتناع وقوع ضييقتحبسب الذات واحلادث وال فرق بني اجزاء الزمان حّتى 

فسه فإن  للقيام نظرفاالقيام   يكون كل جزء يكون ظرفا جلوازأنالقيام فيه فيجوز 
 للذات المر مغايريكون   يكون بعض االجزاء ظرفا للقيام فهوأنطرأ االمتناع على 

فيلزم امكان الذايت واحلادث واجزاء الزمان فهو امتناع بالغري وغري مناف لالمكان 
 وعلى ما قررناه هذا ظاهرةازلية احلادث وهو باطل ألن املنافاة بني األزلية واحلدوث 

 وهو ال يستلزم امكان االمكان ازلية نّ الالزم ليس االّأاورد من الوجه ال يرد ما 
 ازلية احلادث ازليته مع جوازاالزلية لكن يرد على هذا الوجه أّنه إن اريد بلزوم 

 ازليته حبسب جواز اريد بالزم من الدليل املذكور وإن سليفظاهر أّنه وصف حدوثه 
  .ازلية احلادث مع وصف حدوثه واز جاحملالال استحالة فيه بل فظاهر أّنه ذاته 

 ازال االّ قيام احلادث بذاته جلاز جاز  بأّنه لوالوجهصاحب املواقف هذا  قررو
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 يلزم ازلية احلادث ألن ازلياكانت القابلية لالتصاف باحلادث إذا  االنقالب ولزم
  .القابلية نسبة ال تتحقق بدون املنتسبني

حتتاج يف حتققه اىل ذات إذا نّ النسبة أ  تقريرناعلى عليه بعد ورود ما ورد فرد
 تلزم ازلية احلادث وعجبا منه أّنه اجاب عن حّتى ي وجوده اخلارجاملنسوب ال اىل

صحة األزلية فاين احدمها من   هواحملالازلية الصحة و هذا الوجه بأن الالزم هو
 بل يتم  على لزوم صحة األزليةمتامهال يتوقف  نّ التقرير املذكورأاآلخر ومعلوم 

  . على ما قالاملنتسبنيبلزوم ازلية الصحة االستلزام حتقق النسبة فحقق 
مجيع املمكنات عن اهللا ازلية عند   صدورامكاننّ أ على تقريره ايضاً ويرد

الوجه الثاين إنّ احلادث الّذي فرض . احملذور املذكور البتةاملستدل ايضاً فيلزم 
تصافه به وإن كان كماال يلزم خلو الواجب  ميتنع انقصااتصاف الواجب به إن كان 

 يكون الكمال أمراً أن يرد عليه أّنه جيوز هو حمالعن ذلك الكمال قبل حدوثه و
 فرد منه البقاء فيتعاقب االفراد ويكون كل كلكلياً يتحقق يف ضمن افراده وال يقبل 

  فرد بالكمال املطلق فال يلزمكلسابق معدا لالحق ويتصف الواجب يف ضمن 
 كمال موجبا خللوه عن كلخلوه عن الكمال املطلق يف وقت ما اصالً ويكون بقاء 

 االتصاف ى علاملتناهيةالكماالت الغري املتناهية فلرجحان االتصاف بالكماالت الغري 
 بالكماالتبالكمال واحد والستلزام االتصاف بالواحد احلرمان عن االتصاف 

 الواحد يف املدد اليت قبل حدوث ذلك عن الكمال يكون الكمال التام يف اخللو
 ال يكون احلادث الّذي فرض أنيرد ايضاً على هذا الوجه أّنه جيوز أقول و. الواحد

 وجوده وعدمه ويتفق اتصاف ي به نقصا وال كماال بل يستوالواجباتصاف 
الوجه الثالث إنّ قيام احلادث يوجب .  ذلك من دليليالبارئ به سبب ما ال بّد لنف

  .حمال عن غريه وهو عليه تأثره
 عن غريه حصول الصفة له بعد ما مل يكن فال بتأثره عليه أّنه إن اريد ويرد

 يكون أننّ ذلك احلادث ال بّد أاستحالته وكيف وهو عني املدعي وإن اريد  نسلم
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أو   الذات اما باالختيارصدر عن يأنله سبب غري الذات فال نسلم لزومه مل ال جيوز 
. ادث املعدة بعضها بعضاًوون سبب تأخره اىل وقت حدوثه تالحق احلباالجياب ويك

نّ حدوث الصفة يف ذاته يستلزم سبق ضده عليه وضده ايضاً حادث إلوجه الرابع ا
ألنه لو كان ازليا لكان ابديا فلما مل يكن ابديا مل يكن ازليا ايضاً وذلك الضد ايضاً 

عن احلوادث وما ال خيلو  ات ال ختلومسبوق بضد اما عني الضد االول او غريه فالذ
حادث فيلزم حدوث الواجب سبحانه واورد عليه منع لزوم ضد  عن احلوادث فهو

لزومه لزوم سبقها عليها ومنع لزوم حدوث ما ال خيلو من  لكل صفة وعلى تقدير
احلوادث ألن دليلهم عليه لزوم ازلية احلادث وهو ممنوع بل الالزم ازلية القدر 

ني تلك احلوادث ال ازلية واحد معّين منها فإنّ االزل ليس عبارة عن جزء املشترك ب
معّين من الزمان حّتى يقال ما يكون ذلك اجلزء ظرفا لوجوده من تلك احلوادث 
يكون ازليا بل األزل عبارة عن زمان ممتد غري متناه وغري منقطع يف جانب االولية 

تهاء لالزمنة يف ذلك اجلانب فكما ال ان خرآفكل حادث اخذناه فقبله حادث 
  .االنقطاع للحوادث ايضاً هذا وإذ قد مسعت االدلة وااليرادات املوردة عليها

 ام القاصرة والقلوبفهنّ تلك االيرادات اكثرها اوهام ختدع هبا االأفاعلم 
  ).٤٠ :ر النو* وٍر ُنْن ِمُها لََما فَوًر ُنُه لَ اُهللاِلَعْج َيْم لَْنَمَو(القاسية 

 بكون  املطلق ال شبهة يف اهنما ال يتحققان االّنّ الكمال التام والغىنأق واحل
 فهاالكامل ازليا بالذات والصفات حبيث تكون كماالهتا بالفعل وال حيتاج يف اتصا

بالكمال اىل حوادث غري متناهية ال بأن تكون ازال وابدا يف االستكمال واخلروج 
ليت تلحق وجود كل منها زوال ومع ذلك من النقص اىل الكمال بتوسط احلوادث ا

ال يتيسر له اصالً بالفعل كمالنا وال تتفرع قطعاً عن الطلب واالستكمال فإذا مل 
 له سبحانه وكان واجب الوجود املوجد كل موجود يتيسر الكمال املطلق والغىن

متصفاً بالنقص فأين الكمال فهو تصور باطل وفرض حمال واحتج املخالف حبدوث 
 حلدوث املخلوق والكالم واملسموع واملبصر  والتكلم والسمع والبصرلقاخل
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 التعلقات  احلادث يف املذكورات ليس االّأن من مراراًاجلواب ما اشري اليه و
ن  أواحتج ايضاً بأّنه ال جائز .ية والكماالت احلقيقيةوتواالضافات ال الصفات الثب

 صفة املوجودة ألن القدم أمريكون لوصف القدم مدخل يف صحة اتصاف البارئ بال
  .للوجود  وهو عدم املسبوقية بالعدم والسلب ال يكون سببايبسل

ط وذلك املعىن مشترك فق يكون السبب لصحة االتصاف الصفتية أنفتعني 
  .الصفات القدمية واحلادثة فيصح االتصاف باحلادثة ايضاً لوجود السبب بني

  الصفة وهو ليس بعام حّتى خصوصيةقلنا السبب لصحة االتصاف ليس االّ
ن يكون احلدوث مانعا لصحة االتصاف فيكون ز أيعم صحة االتصاف مع أّنه جيو

 مث فصل االمام هذا االمجال واورد نعالقدم لصحة االتصاف من قبيل عدم املا
  .جزئيات لتلك الكلية بطريق املثال

ادرا بقدرته قوفة يف األزل صمل يزل عاملاً بعلمه والعلم (وقال رضي اهللا عنه 
والقدرة صفة يف األزل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة يف األزل وفاعال بفعله 

زائد على ذاته ال   يكون عاملاً بعلم هوأنيعين مل يزل من ) والفعل صفة يف األزل
زائد عليه والعلم صفة  كما يقوله الفالسفة واملعتزلة من أّنه عامل بذاته ال بأمر

زل ال أّنه يكون اضافة حمضة غري موجودة مث بني أّنه تعاىل هو موجودة ثابتة يف األ
 ال كما زعمت الفاعل ال فاعل غريه وكل االشياء حوادث ومفعول له بفعله األزيل

 العقل االول وحده وسائر االشياء بعضها و ايضاً وهنّ ما فعله ازيلأالفالسفة من 
  . وبعضها حادثازيل

والفاعل هو اهللا تعاىل وفعله (رضي اهللا عنه  العقول بقوله وكلها مستند اىل
العامل جبميع اجزائه مفعول و) لوق خملوق وفعل اهللا غريخماألزل واملفعول  صفة يف

قدرة اهللا وارادته وفعله الثابت  جود بتأثريولوق اي م خمفهو هللا ملا بينا يف مسألة القدر
املخلوق عندهم حمدث اي و نّ اهللا تعاىل فاعل باالختيارأكلها يف األزل كما بينا 

دث وما خالف فيه حمه وعناصره وما تركب منها كمسبوق بالعدم فالعامل كله افال
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  .ورص الفالسفة لكن القدماء منهم قالوا بقدم الذوات مطلقاً وحدوث الاالّ
 واملتاخرون مثل ارسطو ومن تابعه قالوا بقدم العقول اجملردة بأشخاصها وقدم

ما تركب منها مبوادها وصورها  وا الشخصية والعناصراالفالك مبوادها وصوره
  .بنوعها وصورها النوعية جبنسها اجلسمية

 وجالينوس قال بالتوقف وعدم القطع باحلدوث حّتى حكي عنه أّنه قال لبعض
  .حادث نّ العامل قدمي اوأتالميذه اكتب عّني انين ما علمت 
 اء الفالسفة اكتفيناه مؤنة ابطال مذهب قدمعووملا كفى عنا ارسطو ومتاب
  :بابطال قول ارسطو وادلته وهي اربعة

االول أّنه لو كان العامل حادثا لكان حدوثه حلدوث علته التاّمة وحلدوث 
من علته إذ لو كانت علته التاّمة قدمية وهو حادث لزم ختلف املعلول عن علته ء جز

 املوجودة فيه العلة التاّمة وهو حمال الستلزامه ترجح وقت احلدوث من بني االوقات
التاّمة بال مرجح وحدوث العلة كذلك يكون حلدوث علته وكذا احلال يف تلك العلة 

  .وهلم جرا حّتى يلزم التسلسل احملال
أجيب بأن االرادة من شأهنا الترجيح بني األمور املتساوية بال احتياج يف 

 حمال اصالً وإن فيكون حدوث العامل مستنداً اليه بال لزوم اىل مرجح آخر نفسها
ن يكون له تعلقات مترتبة غري متناهية كل  أزوفيج سلم احتياجه اىل مرجح آخر

سابق منها مرجح لالحق وال ميتنع مبثل هذا التسلسل لكونه تسلسال يف االمور 
ن تكون تعلقات االرادة بعضها معدا جيوز أاالعتبارية الغري املوجودة يف اخلارج و

 وجريان برهان التطبيق امنا هو يف االمور دجمتمعة يف الوجوللبعض فال تكون مجيعها 
  .ودبة اجملتمعة يف الوجرتاملت

  املرجح لتعلق ارادةيواحلق يف اجلواب ما حققناه يف حبث القدرة من كون الداع
اده للعامل من كتم العدم وكون جياهللا حبدوث العامل اقتضاء عظمة شأنه تفرده بالقدم وا

وث كوهنا اول جزء من الزمان الّذي هو مقدار حركة الفلك املخصوص لوقت احلد
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االعظم فيكون اختصاص وجود الفلك االعظم به القتضاء الفلك حركته واقتضاء 
 االزمنة الالحقة حبسب القرب واملناسبة يف حركة مقدارها مث يترتب االفالك والعناصر

عظم حّتى يقال إنّ الفلك يف الطبع للفلك االعظم وال زمان اصالً قبل وجود الفلك اال
وعورض  .الوقت املعلوم خر وجوده اىلأ تَم مل يوجد يف تلك االزمنة الّسابقة وِلَمِل

على  حادث آخر دليلهم هذا باحلوادث املشاهدة حدوثها فإّنها ال بّد من استنادها اىل
  .ما قيل وذلك احلادث اىل حادث آخر وهلم جرا حّتى يتسلسل

 رضة بالتزام التسلسل يف احلوادث املتعاقبة الغري املتناهيةواجابوا عن هذه املعا
 على بطالن تسلسل االمور املترتبة اجملتمعة يف لعدم داللة دالئل استحالة التسلسل االّ

الوجود ال على بطالن تسلسل االمور املتعاقبة الحتياج التطبيق بني اجلملتني على 
د املعّين يف برهان التضايف دا للعاجتماع احدمها يف الوجود وكذا كوهنما معروض

مل تكن جمتمعة يف الوجود حيتاج التطبيق واالتصاف بالعدد إذا حاد فإنّ مجيع اآل
املعّين اىل اعتبار املعترب كال من اآلحاد فينقطع بانقطاع االعتبار وال يتم التطبيق وال 

  . او املتضائفتنياملعروضية بالعدد املعّين حّتى لزم نقصان احدى اجلملتني املطبقتني
ويرد عليهم جريان هذه الرباهني يف احلوادث املذكورة حبسب حصوهلا يف 

املبادئ العالية جمتمعة مترتبة من حيث كون العلم بالعلل علة للعلم باملعلوالت  علوم
 تكون العلل احلادثة حلدوث العامل ايضاً متعاقبة أنوملا ورد عليهم أّنه جيوز  .عندهم

 احلوادث املتعاقبة ال اجابوا عنه ايضاً بأنّ . يف احلوادث اليوميةرمت ذكجمتمعة كما ال
 لزم اجتماع مجيعها يف الوجود الالحق واالّ ن يكون كل سابق منها مؤثرا يف أجائز

رة ثّ ال ينفك عن وجود العلة املؤأنولزم التسلسل احملال ألن وجود املعلول ال بّد 
لالحق لطريق االعداد فيكون كل سابق معدا  يكون عليه الّسابق منها أنفتعني 

 يكون يف حمل مستعد يعد ذلك احملل كل من تلك أنلالحق وتعاقب املعدات ال بّد و
 فتلك احلوادث متباينة ال مناسبة بينها إذ طريق املناسبة املعدات لقبول الالحق واالّ

حلوهلما يف ثالث  وا ثرية اما حلول احدمها يف اآلخرأرية واملتؤثبني الشيئني بعد امل
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  .التأثر ون ليس بني احلوادث املفروضة مناسبة التأثريأوقد بينا 
  لزم اجتماعها للزوم اجتماع حيل بعضها يف بعض واالّأنأّنه ال ميكن  ومعلوم

  لزم التباين وعدم املناسبة اصالً بينها فاحمللّ مجيعها يف حملّ فإذا مل حيلّ مع احمللّاحلالّ
التجدد فيلزم  و من قبيل االجسام ألن اجملرد ال يقبل التغري يكون االّلتلك احلوادث ال

قدم شيء من االجسام حّتى ميكن تعاقب احلوادث املعدة على الدوام فال يتصور هذا 
القول على قول من قال حبدوث االجسام وتلك احلوادث هي احلركات الفلكية 

 املعدة كل وضع سابق منها للوضع املتبدلة بسببها اوضاع الفلك املتجددة املتعاقبة
 الالحق وبسبب تلك االوضاع املتبدلة حتصل للمادة استعدادات خمتلفة لقبول الصور
واالعراض فيفيض عليها من مباديها فاالوضاع املتبدلة احلاصلة من احلركات الدورية 

من  عامل التقرر واالرادية املتجددة املنصرمة بالذات هي الواسطة بني عامل التغري
قه ولوال ذلك ملا امكن واجملردات الدائمة الوجود والعقول املتعالية عن سبق العدم وحل

ارتباط املتغريات بالعلل األزلية هذا ما قالوا ويرد عليه منع حصرهم طريق االعداد يف 
ن تكون بعض االشياء  أزوحلول االشياء املعدة بعضها بعضاً يف حمل واحد يتم ال جي

ذلك  ازوفان عدم ج اعتبار احللول كما يف التأثري ب الذات من غريمعدا للبعض حبس
ن تتعاقب  أوزجي ال َم ِلق االعداد يف ما ذكريطر ليس له من دليل ولو سلّم احنصار

بة رت كاالرادات املتإعلى واحد من املبادئ اجملردة صفات غري متناهية يف طرق املبد
ن الطرف اآلخر اىل حدوث العامل  مىاملتعلقة كل سابق حبدوث الحق منها وينه

  . وال يكون من اجلسمانيات شيء ما ازليا اصالًاجلسماين
 باالدراكات اجلزئية واالدراكات نّ القصود اجلزئية ال تتصور االّأوما قيل من 
اجلزئية اليت ال ميكن   باآلالت اجلسمانية فال تتصور القصوداجلزئية ال ميكن االّ

 هبا بال جسم فيلزم قدم  املختار االّإملتشخصة عن املبدحدوث االشياء املتعينة ا
  يفحبيث ينحصر  تعني كل واحد من القصوديع ايضاً بل يكفواالجسام فممن

  .شخص واحد يف اخلارج وإن مل مينع نفس تصوره عن وقوع الّشركة فيه
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متام هذا الدليل فامنا يدل على قدم جسم ما ال على قدم مجيع  مث على تقدير
.  هبذا الدليل على مجيعهااستدلّوامبوادها على ما  مبوادها وصورها والعناصر كاالفال

نّ بعض االشياء متقدم على البعض أالثاين من ادلتهم على قدم العامل أّنه ال شّك 
خر وال بّد لذلك التقدم والتأخر من مفروض أتقدما ال جيامع فيه املتقدم مع املت
بالذات ولسائرها  عرض ألجزائه التقدم والتأخري بالذات منصرم ومتجدد غري قاّر

مقارنته هبا حّتى يكون الشيء املقارن جبزئه املقدم مقدما وجبزئه  بالعرض باعتبار
يكون جوهرا او  أنجائز مؤخرا وذلك االمر املنصرم املتجدد بالذات ال  املؤخر

  مقداروليس االّفهو الزمان  قاّر ا النتفاء هذه احلالة فيهما فهو عرض غريعرضا قاّر
حركات مستمرة واحلركة ال بّد له من متحرك فذلك املتحرك قدمي لئال يلزم انقطاع 

 وبتقرير. الزمان املستلزم وجود التقدم واملتقدم على تقدير عدمهما وهو املطلوب
 ينّ بني حركة الشمس من مشرقها اىل مغرهبا مثالً مقدار امتدادأخر من البني آ

افة املعّينة باحلركة املعّينة وقطع املسافة الطويلة من االوىل حبركة ميكن فيه قطع املس
من نقطة االستواء اىل غروهبا امتداد ميكن  اسرع من احلركة االوىل وبني حركتها

رية من كل واحد من املسافتني بكل من احلركتني فليس كل من قصقطع مسافة 
الثاين بالنقصان وليس ذات ضا التصاف االول بالزيادة وحم شيئاًاالمتدادين ال 

 من املسافتني واحلركتني شيئاًاملتحرك ألهنا موجودة قبل ذلك االمتداد وبعده وال 
 يسع يلكل مما ذكر مقدار ألنه واحد مع تعدد املسافتني واحلركتني فهو امر مغاير

 احلركات املتفاوتة قابل للزيادة والنقصان وبتفاوته تتفاوت احلركات الواقعة فيه وهو
يعرض له إذا ال يتفاوت بتفاوت احلركات الواقعة فيه فالتفاوت والزيادة والنقصان 

عنه بالزمان  دار احلركة واملعربهو مقبالذات وللحركات بتوسطه وبالعرض ف
ني من كل ئقارين حبيث ال ميكن اجتماع جز واحلركة والزمان وإن كانا امرين غري
  .سابق جزء بانقضاء مشروطا آلخر  كل جزءدمنهما معا يف الوجود ويكون وجو

نّ ذلك االمتداد املتخيل من كل منهما ليس ومهيا ألكن من املعلوم احملقق 
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بسيط متجدد   جمردا من العقل بل بني اخذ كل حركة وتركها امرفرضاً وحمضا
 يشهد بوجوده احلس وهو من حيث ذاته أمر. االضافات والنسب اىل اجزاء املسافة

 تبدل نسبه ثذي يعربون عنه باحلركة مبعىن التوسط ومن حيهو الّ وبسيط مستمر
 حبيث لو قاّر يال أمراً ممتدا متصال غريوجتدد اضافاته اىل حدود املسافة بفعل يف اخل

فرض وجوده يف اخلارج المتنع اجتماع جزئني منه يف الوجود كما تفعل الشعلة 
  وذلك االمر املمتد الغري القاّريال دائرة والقطرة النازلة خطا مستقيمااملدارة يف اخل

االمر املمتد املتخيل يف بادئ  هو الّذي يعربون عنه باحلركة مبعىن القطع ولظهور
له ا يقيموه مقام ذلك االمر البسيط ويبحثوا عن احوأن جرت عادهتم على يالرأ

بسيط مطابق للحركة مبعىن التوسط ويقال له اآلن  وكذلك الزمان املوجود امر
لكن يتخيل من جتدد ذاته النسبية وتبدالته االضافية امر ممتد متصل وهو السيال 

الزمان  ونّ احلركةأمما ذكرنا  هو مقدار احلركة مبعىن القطع فظهر والزمان املشهور
  . من جتددات نسبتهمااأمران حمققان وإن كان امتدادمها خياليا ناشئ
 قاً على وجوده سبقا ال لكان عدمه سابوالفالسفة يقولون الزمان قدمي واالّ
 نّ هذا السبق ال يعرض اوال وبالذات االّأجيامع فيه الّسابق مع املسبوق وقد بني 

عرض لغريه فبتوسطه فسبق عدم الزمان على وجوده يكون إذا ألجزاء الزمان و
 اىل قدمي دفعا للتسلسل يينته  يكون قدمياً اوأنبزمان آخر وذلك الزمان اآلخر اما 

زمان وقدم الزمان يستلزم قدم احلركة وقدم احلركة يستلزم قدم املتحرك فثبت قدم ال
  .فيلزم قدم اجلسم وهو مطلوهبم

نّ عروض السبق الّذي ال جتامع فيه الّسابق مع املسبوق أأجيب بأّنه ال نسلم 
 أن ألجزاء الزمان ولغريه بالعرض وبتوسطه ومن اين يلزم بالذات ليس االّ واوال

 يعرض أن ال جيوز َمِلقتضيه بالذات حبيث ميتنع انفكاكه عنه ويكون له معروض ي
اخرى وقيل عليه القبلية اليت ال جيامع فيها القبل مع  التقدم مادة ملعروض والتأخر
ميتنع اجتماع اجزائه يف الوجود إذ عدم  قاّر  المتداد غريالبعد ال يعرض حقيقة االّ



 

  

- ١٩٧ -

له اجزاء لكن ميكن  ا ال جزء له اصالً ومار امتناع االجزاء مم أثاجتماع القبل والبعد
خر وامنا يعرض ملا له اجزاء أال يعرض له هذا التقدم والت اجتماع اجزائه يف الوجود

 والجزائه امتناع االجتماع ولبعض اجزائه تقدم على البعض حبسب الذات ال باعتبار
دث ليس راجع اىل وجدانه بأن عدم احلاإذا حّتى حيكم كل عاقل منصف  آخر امر

 الزمان الّذي وقع فيه مبتقدم حبسب ذاته ومفهومه على وجوده بل املتقدم ليس االّ
  . الزمان الّذي وقع فيه الوجود االّسلي العدم واملتأخر

  ألجزاءنّ هذا السبق ال يعرض اوال وبالذات االّأوأجيب ايضاً بأّنه سلمنا 
 عنه بالزمان بفعله يف اخليال امر ياىل الّذي نعربنّ االمتداد اخلأالزمان لكن ال نسلم 

هذا شأنه  بسيط موجود يف اخلارج حبيث تتجدد نسبه واضافاته وال يلزم من فعل امر
 أن حاصال من مثل هذا االمر بل جيوز امتدادا يف اخليال كون كل امتداد خيايل

  .وجود امر متجدد النسب يف اخلارج هذا يكون الزمان خياليا حمضا من غري
نّ تقدم االشياء الزمانية بعضها على بعض تقدما زمانيا ثابت أفى لكن ال خي

 يقال أنغ حمض وفرض جمرد من الوهم واخليال اللّهمَّ اال رخمت ال هو نفس االمر يف
ما ذكروه من حتقق احلركة مبعىن التوسط يف اخلارج وارتسام االمر املمتد منه يف 

ال له الزمان يف اخليال مسلم كله بعد اخليال وكذا ارتسام املقدار املمتد الّذي يق
خر واما تقدم عدم أحدوث العامل واما قبله فال حركة وال زمان وال متقدم وال مت
 على معىن أّنه لو الزمان على وجوده فليس مفهوما ثابتاً يف نفس االمر بالفعل االّ

نية تصور احد ذلك العدم وفرض وقوعه يف الزمان مرتال له مرتلة احلوادث الزما
 فال شيء بالفعل اصالً من السبق والّسابق حلكم بأّنه مقدم بالزمان على وجوده واالّ
  .علوم املبادئ العالية مشكل واملسبوق ولكن االمر بالنسبة اىل علم اهللا او

ال وبالذات ألمور جمردة غري اّو  يعرض التقدم والتأخرأن ال جيوز َمِلأقول مث 
ة وجودكل الحق منها بانقضاء سابق كما ذكرنا يف جسمانية مترتبة متعاقبة مشترط

تعلقاهتا ويكون الزمان عبارة عن االمتداد املتخيل من تلك االمور  ب االرادات اورتت
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 الثالث من ادلتهم على قدم وال يلزم من قدم الزمان على هذا قدم العامل اجلسماين
وجد يلزم انقالب املمتنع ا إذ المتنع مث نّ العامل ممكن وجوده يف االزل واالّأالعامل 

ممكنا فتأخري الواجب عن االزل مع امكانه فيه ترك اجلود يف افاضة الوجود على 
  . يتناهى وهو حمال على اجلواد املطلقالقابل له مدد واالّ

 أن ازلية امكان العامل على ورد هذا اجلواب بأن الثابت املعلوم لنا ليس االّ
 يكون أنلزم منه امكان ازلية الوجود على  يوالاالزل ظرفا لالمكان نفسه  يكون

االزل ظرفا للوجود واحملال الّذي هو ترك اجلود من اجلواد املطلق امنا لزم من الثاين 
 استمرار واعترض الفاضل الّشريف بأن معىن ازلية االمكان ليس االّ .دون االول
تصاف باالمكان مرار االاملمكن باالمكان يف مجيع اجزاء االزل ومعىن است اتصاف
االتصاف   يف كل جزء من اجزاء االزل وجوازد جواز االتصاف بالوجوليس االّ

فاالستلزام بني . هو بعينه معىن امكان االزلية. بالوجود يف كل جزء من اجزاء االزل
  .ازلية االمكان وامكان االزلية مقرر

رة ن ضروواورد على هذا االعتراض الفاضل الشهري خبواجه زاده أّنه ليس م
االتصاف جبميع احناء الوجود بل يتحقق االمكان باتصاف املمكن يف  االمكان جواز

 االستلزام ياالزل جبواز اتصافه بالوجود فيما ال يزال مع امتناع وجوده يف االزل فف
  .املذكور إشكال
يرد على هذا االيراد أّنه من ضرورة االمكان عدم امتناع ذات املمكن أقول و

  .مطلقاً مع قطع النظر عن مجيع االغيار دالوجوعن 
 مث االزل وما ال يزال من اجزاء الزمان واجزاء الزمان كلها متساوية يف عدم
اقتضاء وجود موجود وعدم املنع عنه كما ال خيفى فعدم امتناع ذات املمكن عن 
الوجود يف كل جزء من اجزاء الزمان الزم فهو يف االزل الزم وهو امكان االزلية 

  .الزم ألزلية االمكان فهو
نّ هذا وارد على هذا املورد على قواعدهم ولكن احلق ما حققنا أوال شّك 
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امتناع االزلية حبسب اقتضاء احلكمة تفرد  اجلواب عن الدليل االول من جواز يف
الواجب بالقدم وسبق وجود املمكن بالعدم وإن كان االزلية حبسب ذات املمكن 

اجب وجود العامل من ترك اجلود يف شيء بل اختيارا منه الزما فال يكون ثأخري الو
  .سبحانه ما هو االوفق للحكمة وهذا حمض كمال، فاين هو من احملال

  يكون مسبوقا مبادةأننّ كل حادث ال بّد أوالرابع من ادلتهم على قدم العامل 
يضاً تكون حمال الستعداداته املقّربة له من الوجود فتلك املادة إن كانت حادثة ا

إذا  اىل مادة قدمية حّتى ال يلزم التسلسل وي ينتهأنتكون مسبوقة بأخرى فال بّد 
ا ألن اهليوىل ال ينفك عن صورة ما البتة كانت املادة قدمية يكون جسم ما قدمي

 مع الصورة احلالة فيها جسم فعدم اجلسم الزم وهو املطلوب اما عدم واهليوىل
ملركب من اهليوىل والصورة جسما فقد ذكرنا انفكاك اهليوىل من الصورة وكون ا

  . مثةعطرفاً منها فال يفيدها من اراد االطالع فليطال
 اثباته طريقان على ما نقل عنهم يواما كون كل حادث مسبوقا مبادة فف

 لزم االنقالب احملال واالمكان الثابت ازال ال بّد ان كل حادث ممكن ازال واالّ احدما
يقوم  أن نّ االمكان معىن ال يقوم بذاته ال جائزأن من املعلوم م به ألوله من حمل يق
ألن ما مل يثبت يف نفسه ال يثبت له غريه فاحلادث قبل حدوثه ال  بذات احلادث

 يقوم امكان احلادث احملل من فصل أنوال جائز ايضاً  .ن يقوم به امكانهأليصلح 
به كالفاعلية ألن الفاعل ىف الوجود وإن كان له نوع تعلق  عن احلادث ومباين له
مبفعوله لكنه مع ذلك التعلق مباين يف الوجود للمفعول ومن  وإن كان له تعلق التأثري

مكان احلادث بل ال بّد له من حمل يتصل يف يصلح ألن يكون حمال إل فصل عنه فال
مكان احلادث قبل حدوثه مث لوجوده الوجود للحادث اتصاالً تاما بأن يكون حمال إل

نّ احلادث ال بّد له من أ املادة وثانيهما دوثه واحملل الّذي هذا شأنه ليس االّعند ح
شرط حادث حّتى يتصور حدوثه إذ لوال ذلك لتقرر له القدم المتناع ختلف املعلول 
عن العلة التاّمة القدمية ولذلك الشرط من شرط آخر وله من آخر اىل غري النهاية وال 
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 الشرائط اليت جتتمع مع املشروط إذ يلزم حينئٍذ  تكون تلك الشرائط منأنميكن 
مترتبة غري متناهية يف الوجود وهو مع أّنه يستلزم قدم ما فرض حدوثه  اجتماع امور
 يكون من املعدات اليت يكون وجود كل الحق أنغري مرة بل ال بّد  حمال كما مر

من  االخري يعرب املعلول أنمشروطا بانقضاء الّسابق وهذه املعدات من شأهنا 
الوجود حبيث كلما وجد واحد منها زاد قرب املعلول من الوجود فيحصل حبسبها 

 أن جائز للمعلول استعدادات متفاوتة بالقرب والبعد ومقّربة هلا من الوجود فال
تكون تلك االسعدادات أمورا معدومة المتناع تفاوت املعدومات بالقرب والبعد 

قائمة بذات احلادث ايضاً ألن   وغري ألهنا معاينموجودة غري قائمة بذاته فهي امور
ذات احلادث معدومة عند وجودها واملوجود ال يقوم باملعدوم وال مبحل مباين 
للحادث ومنفصل عنه يف الوجود كما ذكرنا بل مبحل متصل به اتصاالً تاما بأن 

  .غري يكون حمال الستعداداته اوال ولنفسه ثانياً فذلك هو املادة ال
 اب عدم تسليم تركب اجلسم من اهليوىل والصورة مث عدم تسليم امتناعواجلو

 . هبا على هذيناستدلّواانفكاك اهليوىل عن الصورة ملا قد ثبت من بطالن ادلتهم اليت 
 قيام امكان احلادث مث عدم تسليم كون كل حادث مسبوقا مبادة بناء على جواز

 فاً عقليا ال خارجيا وعدم توقفبذات احلادث لكون اتصاف املمكن باالمكان اتصا
هذان احلكمان يف   على وجود املوصوف يف اخلارج كما قررياالتصاف العقل

ا وهنموضعهما وكذا حال االستعدادات اليت بنوا عليها طريقهم الثاين فإّنه ال قاطع بك
 تكون حاالت اعتبارية ثابتة للحادث يف أن يامورا موجودة يف اخلارج بل يكف

 تكون تلك املعدات امورا موجودة قائمة بانفسها ويكون أنّنه جيوز العقل مع أ
مناسبة خاصة بينهما غري االشتراك يف احملل مثل  اعداد كل سابق منها لالحق باعتبار

وإذ قد مسعت ادلة القدم وعرفت وجوه اخللل اليت فيها  .املناسبة بني الفاعل واملفعول
عويل يف ذلك على االدلة السمعية من الكتاب نّ التأفامسع اآلن ادلة احلدوث فاعلم 

  .والّسّنة واطباق االمة بل اطباق األمم كلها من لدن آدم عليه الّسالم اىل يومنا هذا
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  .ولذلك احلق االعتقاد حبدوث العامل بضرورات الّدين وكفر جاحده
 عن ضعف وخلل ايضاً منهما ان واما العقليات املنقولة يف هذا الباب فال ختلو

 ما  جسم ال خيلو عن احلوادث ملا أّنه ال خيلو عن الشكل والكون والوضع وسائركل
ياره من االعراض وكل عرض حادث ألنه ال يبقى زمانني وكل ما ال غيتميز به عن ا

حادث ألن قدمه يستلزم قدم احلادث ألن حصوله يف االزل  خيلو عن احلوادث فهو
  .ث يف االزلمع عدم خلوه عن احلادث يستلزم حصول احلاد

نّ أويرد عليه منع عدم بقاء العرض زمانني إذ ال دليل يعتد به هلم عليه مع 
ومنع قوهلم حصول احلادث يف االزل مع عدم خلوه عن احلوادث  .البقاء حمسوس

 معّينا وحصل ًءيستلزم حصول احلادث يف االزل وامنا يستلزم ذلك لو كان االزل جز
س كذلك بل االزل عبارة عن ازمنة غري متناهية ال فيه ما ال خيلو عن احلوادث ولي

عن احلوادث حاصال يف تلك االزمنة حبيث ال و  يكون ما ال خيلأناول هلا فيجوز 
يوجد لوجوده اول اصالً خبالف كل واحد من احلوادث اليت حتل فيه بأّنه ال يوجد 

 كون من تلك احلوادث ازليا معشيء فليس ب خرآ وقبله حادث حادث منها االّ
ما   كل جسم ال بّد له من كون ما يف حيزأنحملها ازليا ومنها  وجنسها نوعها او

 يوجد قبل كل كون له كون آخر  يوجد له كون قدمي اوأن قدمياً فاما نالبتة فإن كا
كذا املقسم اما  وذ لوال ذلك وال هذا لزم خلو اجلسم عن الكون والقسمان باطالنإ

ا إذ احلركة ون يكون سكأنون الواحد القدمي ال بّد بطالن القسم االول فألن الك
اما . ن ال جيوز قدمه ألن القدمي ميتنع عدمه والسكون جائزعدمهواكوان متعددة والك

ه واما يستند اىل الواجب املوجب ت القدمي ميتنع عدمه فألن القدمي اما واجب بذأنّ
  .تاربالذات او بواسطة شرط قدمي ألن القدمي ال يصلح اثرا للمخ

. نّ الواجب وما يستند اليه بالذات بطريق االجياب ميتنع عدمهأومن املعلوم 
 يما يستند اليه بواسطة الشرط القدمي وينقل الكالم اىل ذلك الشرط حّتى ينتهي بق

اىل شرط يستند بالذات اىل الواجب املوجب دفعا للتسلسل فيمتنع عدمه وعدم ما 
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كذا ما يستند بوساطة ذلك الواسطة وكذا اىل يستند اىل الواجب املوجب بوساطة و
نّ ما يستند اىل الواجب أ يشمل هذا احلكم مجيع الشرائط واملشروطات فثبت أن

  .املوجب بالذات او بالواسطة ميتنع عدمه
  الواجب ويف ما يستند اليه بطريق االجياب يفنّ القدمي ينحصرأوقد سبق 

  .فالقدمي ميتنع عدمهبالذات وبالواسطة وكل من هذه ميتنع عدمه 
احلركة  عدمه فألن االجسام متساوية يف املاهية فجواز نّ السكون جائزأواما 

على بعضها كما يعرف باملتبادر دليل على جوازها على سائرها وايضاً االجسام اما 
مضمنة يف ضمن  على البسائط مستقلة كانت اووز بسائط او مركبة منها وجي

. مماس بيمينه وبالعكس ما هو  مياس يسارأن له مبماس وليس.  مياس ماأناملركبات 
  . حيرك كل ساكنأن باحلركة وايضاً القادر املختار يف قدرته وكل ذلك ال ميكن االّ

 واما بطالن القسم الثاين فبالراهني الّدالة على بطالن التسلسل مثل برهان
 ال يصلح اثرا للقادر ويرد عليه منع املقدمة القائلة بأن القدمي .التطبيق والتضايف
 جواز صدور القدمي عن املختار إذ ليس من ضرورة علته االختيار املختار بناء على

 وهو ال يوجب حدوث ي التقدمي الطبيعبقدمه بالزمان على املختار بل الالزم ليس االّ
  . االجسام يف املاهيةياالثر ومنع تساو

 ناء على جوازذكور باملالتماس  ومنع استلزام االشتراك يف البساطة جواز
مخالف يف املاهية ومنع كون حتريك كل ساكن يف قدرة ل االحكام ل يفالتخالف

عدم قبول بعض الساكن احلركة وامتناعه عنها حبسب  القادر املختار بناء على جواز
بناء على توقف جريان  خرآقية كل كون بكون وومنع بطالن جوازه مسب .الذات

 وعدم جرياهنا يف االمور املتعاقبة الغري دجووجتماع يف البراهني التسلسل على اال
  .اجملتمعة يف الوجود

 ساكنا والتايل ومنها أّنه لو وجد جسم قدمي لكان يف االزل اما متحركا او
  . فكذا املقدم اما بطالن القسم الثاين فلما بيناه آنفاهباطل بقسمي
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نّ ماهية أاالول واما بطالن القسم االول فلثبوت حدوث احلركة بوجوه 
  .ا وبينهما منافاة ظاهرةمهماهية االزلية عد و املسبوقية بالغرييه احلركة

نّ حدوث كل جزء من مطلق احلركة يستلزم حدوث املطلق إذ ال أوالثاين 
  . يف ضمن املقيدللمطلق االّ وجود

 فلو كان شيء من احلركات أزليا نّ كل حركة مسبوقة بعدم ازيلبأوالثالث 
  .عدمه يف االزل شيء وجتماع وجودا ملزي(

وكل من ذلك الوجوه مبين على كون احلركة  . التسلسلوالرابع اجزاء براهني
 عنه باحلركة مبعىن القطع وليس االمر الّذي يعرب عبارة عن االمر املتصل املتخيل

  .كذلك بل احلركة هو االمر البسيط املعرب عنه باحلركة مبعىن التوسط
ن يكون  أ وجيورزئيبسيط موجود ال جزء له وال ج وقد عرفت أّنه امر

 وليس ماهيته عبارة عن املسبوقية بالغري ازال وال يكون مسبوقا بعدم ازيل مستمرا
وليس وجوده يف ضمن املقيدات وال تسلسل يلزم ألنه ال تعدد فيه وليس التعدد 

نّ أخلارج مع ا يف اهل يف النسب واالضافات االعتبارية اليت ال وجود والتجدد االّ
معّينا من الزمان جيتمع  بعض هذه الوجوه مبين على كون االزل وقتا حمدودا وجزًء

فيه اعدام احلركات فإذا حصل فيه شيء من احلركات يلزم اجتماع النقيضني لكن 
نّ االزل ليس كذلك وكذا لزوم حدوث املطلق من حدوث املقيدات أ مراراً قد مر

  .ليس بتام كما ال خيفى
  به على حدوث السكون إن مت تدل على حدوث احلركةاستدلّوانّ ما أم واعل

  .ايضاً لكن قد عرفت عدم متامها
نّ كل جسم مركب اما من اجزاء ال تتجزأ او اهليوىل أومن ادلة احلدوث 

رج عن العدم اىل جمركب ممكن وكل ممكن موجد وكل موجد موالصورة وكل 
  .مل وال حتوجنا اىل التطويلهو حمدث وال خيفى ما فيه فتأفالوجود 

لكنه ال يغاير الوجوه املذكورة  خرأمث إنّ هلم يف اثبات هذا املطلب وجوها 
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نّ أتعبريه ولذلك اكتفينا بذكرهذه وقد تبني مما قررناه لك   بنوع تقديره وتغرياالّ
ن يكون له استمداد من أ العقل ليس له استبداد يف الوقوف على حقيقة احلال االّ

ن من أب والقصور وفكمال املعرفة احلاصلة من امثال هذه االدلة العلم بالعجز .النقل
 حتّيرا كلما فصلنا تفصيالً واننا بأنا ال نزداد االّ وجيعل اهللا له نورا فما له من نور مل

  الََكاَنَحْبُس(عالم الّتعليم إ ب قليال فليس لنا طريق اىل العلم االّما اوتينا من العلم االّ
  ).٣٢:  البقرة* يُمِكَح الْيُمِلَع الَْتْن اََكنَّا ِاَنَتْملَّا َع َمالَّا ِاَن لََملِْع

 هبا على قدم العامل يستدلون هبا ايضاً على استدلّوال اليت ئمث إنّ هذه الدال
  .االجوبة املذكورة هناك اجوبة ههنا ايضاً و التقريريف العامل بنوع تغري ابدية

نّ العامل ليست له من علة حادثة بل علته أت مما ذكر تقرير االول أّنه قد ثب
  .ه قدمية والقدمي ال يزول فال يزول معلوله ايضاًئجبميع اجزا التاّمة

 حركة اجلسم دارهو مقوتقرير الثاين أّنه لو انعدم العامل انعدم الزمان الّذي 
  . للزمان زماناملتحرك فيتصف عدم الزمان بالبعدية الزمانية بالنسبة اىل وجوده فيلزم

  .نّ انعدام الزمان يستلزم ترك اجلود من فياض الوجودأوتقرير الثالث 
 يلزم االنقالب نّ العامل وإن زال وجوده ال يزول امكانه واالّأ عالراب وتقرير

يكون ذاته حامال إلمكانه يف حالة عدمه بل  أن  إلمكانه من حامل ال جائزبّد فال
اهليوىل ال خيلو عن الصورة والصورة مع اهليوىل جسم  اهليوىل واحلامل له ليس االّ

  .فيلزم وجود اجلسم على تقدير عدمه
 لكانت الشمس قابلة  الوجود واالّينّ العامل ابدأ) جالينوس(ونقل عن 

فيها اثر ما من   الذبول ولو كانت قابلة للذبول لظهرواذ طريق الزوال ه للذبول
ا االرصاديون فيها لكن حتقق باالرصاد املتتالية الذبول يف املدد املتطاولة اليت رصده

  .منذ مدد مديدة ودهور طويلة اهنا ما تغريت عن مقدارها اليت كانت عليها
اثر الذبول يف  طريق الزوال يف الذبول ومنع لزوم ظهور واجلواب منع احنصار
 يستلزم نّ القابلية للذبول الأقابليتها للذبول بناء على  املدد املذكورة على تقدير
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 يكون يف سن دون سن كذبول بدن أن يف كل زمان بل جيوز شيئاً فشيئاًحتققه 
من الذبول  شيء  يتحقق فيهاأناحليوان يكون يف سن اهلرم دون الشباب وجيوز 

  .لكن ال حيس هبا لغاية قلتها
 نّ االزلية عدمأ احملدثة واملخلوقية من جهة رح االمام بأن االزلية ينايفص مثّ
خمرجا من العدم اىل شيء ة للوجود او عدم املسبوقية بالعدم واحملدثة كون الاالولي
  .يالزمها ا اوفه واملخلوقية يراددالوجو

  وصفاته تعاىل يف االزل غري حمدثة
لوقة ومن قال خموصفاته تعاىل يف االزل غري حمدثة وال (فقال رضي اهللا عنه 

 اما كوهنا غري )باهللا تعاىل كافر هوشك فيها ف لوقة او وقف فيها او خمحمدثة او اهنا
 بني االزلية واحملدثة كما ذكرنا التنايف حمدثة وال خملوقة فلما ثبت من ازليتها وظهور

حمدثة  واما كون القائل باحلدوث واخللق والواقف اي الّذي يتوقف يف اهنا ازلية او
فلقوهلم  ة كافرمنهما والشاك اي الّذي يتردد يف اهنا ازلية او حمدثشيء وال حيكم 

زها االواجب عن الكماالت واتصافها بنقائضها اليت هي نقائص او جبوّو خبل
ولتكذيبهم النصوص الّدالة على ازلية الصفات من الكتاب والّسّنة وملخالفتهم 

  .االمجاع املنعقد على ازليتها يف عصر الّصحابة
الوهم وما نّ الوقف عام يتناول الشك والظن وأف والشك قوالفرق بني الو

نّ الشك هو التردد الواقع يف النفس سواء كان أ عناد مع التيقن باالزلية او صدر عن
غلبة احدمها والوقف هو القول فالظاهر بالتوقف وعدم   الطرفني اوييف مرتبة تساو

 املركب من ي ال احلسي اي الكالم النفس)والقرآن(قال رضي اهللا عنه . العلم
 املصاحف واستنبطوا منها االحكام رفوه مبا بني دفيتاحلروف واالصوات الّذي ع

ويف (بالنقوش املوضوعة للداللة على الفاظه )  املصاحف مكتوبيف(الّشرعية 
وعلى (الكلمات واحلروف املرتسمة يف اخليال الّدالة عليه   بصور)القلوب حمفوظ
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 باآليات )م مرتلوعلى الّنّيب عليه الّصلوة والّسال (بالفاظه ال بذاته) االلسن مقروء
نّ اهللا تعاىل انزل أ يتعلقاته بواسطة امللك وتالوته عليه وقد روبوالسور احلادثة 

ظة وكتبته الكتبة مث نزله منها بلسان جربائيل حلفالقرآن دفعة اىل مساء الّدنيا فحفظته ا
ه فإّن) لوقخمولفظنا بالقرآن ( حبسب املصاحل شيئاً فشيئاًاىل الّنّيب عليه الّسالم 

 يفة بكيفية احلروف مشاهد حدوثه بعد ما مل يكن وكل حادث فهوكاصوات م
  .)لوق خمن غريآلوق والقرخملوق وقراءتنا بالقرآن خموكتابتنا له (خملوق هللا تعاىل 

 املراد من الكتابة والقراءة الفعالن الصادران عن الكاتب والقارئ إذ لو كانا
 )ولفظنا بالقرآن(بني قوله و) وقراءتنا( مبعىن املقروء واملكتوب مل يكن بني قوله

نّ كالم اهللا قدمي ثابت ازال وهو صفة ازلية أفرق ويلزم استدراك احدمها واملقصود 
  .ي الكالم النفسقائمة بذاته تعاىل فليس هو االّ

 واما اتصاف القرآن بصفات احملدثات مثل كتابتنا وقراءتنا له فليس املراد من
هذه الصفات الصفة القدمية القائمة بذات اهللا تعاىل بل املراد القرآن املوصوف بامثال 

 القدمي يات الّدالة على ذلك الكالم النفسوبه الكالم املركب من احلروف واالص
هذا الّذي ذكرنا  واحلادث حبسب تنوعاته بسبب تعلقاته املنقسم اىل اآليات والسور

 املركب من احلروف يفظن الكالم اللوههنا ويف ما تقدم يف فصل الكالم من ك
نشاء حادثا ومسمى بكالم اهللا املنقسم اىل اآليات والسور املتنوع اىل األخبار واإل
 أّنه يلزم الّإ االصحاب يمتأخر روجمازا تسمية للدال باسم املدلول هو ما عليه مجه

 ال يكون املقروء يف أن املصاحف كالم اهللا حقيقة و ال يكون ما بني دفيتأنمنه 
الناس بل ما قرأ به جربائيل عليه الّسالم حني انزاله اىل الّنّيب عليه الّسالم كالم ألسن 

اهللا حقيقة مع أّنه علم من الّدين ضرورة أّنه كالم اهللا وانعقد االمجاع عليه يف كل 
من  من عهد الّنّيب عليه الّسالم اىل يومنا هذا حّتى انعقد االمجاع على تكفري عصر

 ال يكون أن بكالمه وي ال يكون التحدأن ويلزم ايضاً جحد كونه كالم اهللا
االعجاز وصف كالمه وغريها من الفضائح والقبائح وهذه كلها مفاسد عظمى 
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قول االمام ههنا فإّنه بعد ما   كربى كما ال خيفى ويأىب عنه ايضاً متبادرئعوشنا
روء مق فوظ وعلى االلسنحمصرح بأن القرآن يف املصاحف مكتوب ويف القلوب 

فوظا حمكان مكتوبا و  ما أنّلوق فاملتبادر خموعلى الّنّيب مرتل صرح بأن القرآن غري
وما ذكر اهللا تعاىل (لوق واحد وكذا يأىب عنه قوله عقيب هذا  خم ومرتال وغريومقروًء

نّ هذا أاىل آخر القول واشارصاحب املواقف اىل  )يف القرآن حكاية عن موسى وغريه
 فإّنه قال الكالم يم كالم الّشيخ االشعر فهأ من غلطهم يفنش الزعم من اجلمهور
 ففهموا من املعىن مقابل اللفظ ومدلوله فحكموا بأن الكالم القدمي يهو املعىن النفس

القائم بذاته هو املعىن املدلول لاللفاظ، وااللفاظ الّدالة عليه حادثة وما هي كالم اهللا 
  .اسد املذكورةملف للدال باسم املدلول فالتزموا اتسمية حقيقة وامنا تسميته بالكالم جماز

 بانواعه يا بأن الكالم اللفظوقد اضطرب كالمهم يف الكالم فتارة قالأقول و
 القدمي القائم بذات اهللا البسيط يف ذاته وهو سيوأشخاصه آثار تعلقات الكالم النف

عة اىل االمر والّنهي ونمبدأ له فيكون أمراً واحداً وتارة قالوا بأن اللفظى بكلماته املت
ع والتعدد فيه ايضاً وقد اشرنا و فلزم التني على الكالم النفسلواألخبار وسائرها دا

  .فصل الكالم خرآاىل هذا االضطراب يف 
  هوي من املعىن يف قوله الكالم هو املعىن النفسينّ مراد الّشيخ االشعرأواحلق 

غري حمسوس  موا فيكون معناه القدمي بالغرياملعىن املقابل للعني ال املقابل للفظ كما فه
 الّذي اثبته االشعري هو االلفاظ الّدالة على ي الظاهر ويكون الكالم النفسسباحل

املعاين املكتوبة يف املصاحف بنقوشه الّدالة على الفاظه املقروء على األلسن بالفاظه 
ب وال تعاقب بني حروفه القائم بذات اهللا تعاىل بال ترت ور بصاحملفوظ يف القلوب

الت واما يف ذاته املستغنية عن حروفه فإنّ ذلك يف التلفظ بسبب عدم مساعدة اآل
صاحب   حيصل الكالم دفعة جمتعمة بال ترتب وانقضاء هذا اختيارأناآلالت جيور 

 حمّمداقف وهذا احملتمل لكالم الّشيخ مما اختاره واملواقف وقال الّشريف الشارح للم
تابه املسمى بنهاية االقدام وال شبهة يف أّنه اقرب اىل االحكام  يف كالشهرستاين
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أقول فريجع كالم االشعري يف الكالم اىل قول احلنابلة مع  . املنسوبة اىل امللةرةالظاه
نّ تعقل قيام الكالم املركب من احلروف بذاته تعاىل أشائعة مع  نّ املخالفة بينهمأ

نّ قول االمام فيما بعد واهللا أجدا مع ترتب وتعاقب مشكل  ريغسّيما دفعة من 
  . وال حروف ختالف اختيار هذه االفاضلآلةيتكلم بال 

 يكون الكالم النفسي القدمي هو الصور العلمية للكلمات أنفاالقرب عندي 
واحلروف فإّنه كما ال اشكال يف قيام الصور العلمية لالعيان بذاته تعاىل كما ذهب 

شكال يف قيام صور احلروف والكلمات جمتمعة معا بال اليه بعض العقالء كذلك ال إ
ترتب وال تعاقب بال قيام اعيان احلروف املنقضية الالزمة هلا الترتب والتعاقب بذاته 

 العباد حكاية كالمه تعاىل ويكون السنةتعاىل خبالف صورها العلمية فيكون املقروء ب
 ينّ احملكأتعاىل حادثة مع اعيان احلروف القائمة بألسنتهم اليت هي حكاية كالمه 

نّ تلفظنا بتلك أ القيس مثالً نعلم بالّضرورة ئقرأنا قصيدة المرإذا قدمي كما 
 من قول امرئ القيس سابقة قبل ينّ احملكأالقصيدة والفاظنا حادثة يف وقت قراءتنا و

 عن املفاسد املذكورة وعن االضطراب الالزم ص هذا تفيذلك الوقت مبدد مديدة فف
 عن اإلشكال الواقع يف كالم صاحب املواقف واختيار الشهرستاين وورللجمه

بني صفيت العلم والكالم ورجوع الكالم   أّنه يلزم عدم التغايروالشارح الّشريف إالّ
اىل نوع من العلم وال بأس به فإّنه اهون بالنسبة اىل سائر احملذورات وإن كان خمالفاً 

ق ال التقليد ألحد مع أّنه ميكن الفرق بني العلم لقواعد االشاعرة فإنّ غرضنا التحقي
 مريدا اللتكلم رتب يف نفسه معاينتوالكالم على هذا مبا جيده كل احد حني ما 

عنه بالفاظه من حالة زائدة يف تلك املعاين يف ذلك احلال على سائر الصور  والتعبري
فصح العبارة عن حقيقة مل يكن يف صدد التكلم هبا والتعبري عنها وإن مل تإذا العلمية 

تلك احلالة الزائدة ويندفع ايضاً مبا قلنا ما اورد على القول االول من لزوم عدم 
نّ الصورة العلمية األزلية أ شّك الفرق بني الكلمات وتقاليبها مثل ملع وملع فإّنه ال

نّ كال من أللمع مغايرة للصورة مللع من حيث انطباق الصور العلمية للمعلومات مع 
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ويكون معىن . يب املقتضى للحدوث فتأملرتداخل يف الت  غريور احلروف ازيلص
 اقول االمام ههنا إنّ القرآن يف املصاحف مكتوب وعلى األلسن مقروء توصيف

 مستعمل عند اهل العرف واللغة كما نقول ئع باوصاف احلكاية وهو شايللمحك
لسنتنا غري القائم بلسان أم بنّ القائأقرأناها اليوم مع  وكتبنا قصيدة فالن الشاعر

 يف له بصفته الذاتية الثابتة له من غريصلوق تو خمومعىن قوله والقرآن غري .الشاعر
  .هذه القصيدة منذ اربعمائة عام احلكاية كما نقول انشاء الشاعر اعتبار
مجيع الكلمات والكالمات العلمية مثل كالم زيد وعمرو  ن قلت صورإف
 وجه اختصاص الكالم املعهود ألن يكون كالماً هللا تعاىل دون بذاته تعاىل فما قائمة

سائر الكلمات قائمة بذاته على اهنا ظالل اعيان احلروف  سائرها قلت ألن صور
كلمات هذا  والكلمات القائمة بالذوات اخلارجية واألشخاص االنسانية وصور

 اصيال وهذا كما اه ثبوتالكالم قائمة على اهنا مضافة يف انفسها اىل ذات اهللا وثابتة في
حروف ذلك الكالم حيصل يف ذهننا  تصورنا كالماً مسعناه من زيد مثالً فإنّ صورإذا 

كلمات  قيام صور وع من الغريوويقوم بنا لكن من حيث أّنه ظل للكالم املسم
 أنانشأنا يف انفسنا صورة كالم نريد إذا املخلوقات بذاته تعاىل من هذا القبيل و

حروف هذا الكالم ايضاً حيصل لنا حصوال اصليا من  نّ صورأ شّك نتكلم به ال
حروف الكالم املعهود بذاته تعاىل من هذا القبيل  حيث اهنا مضافة لنا وقيام صور

 انواع الكالم وصور  معاينوالكالم النفسي الثابت بالدالئل املذكورة ليس االّ
 واألخبار وغريها القائمة بنفس احلروف والكلمات العلمية املفصلة اىل االمر والّنهي

عنها باالعيان اخلارجية للكلمات واحلروف ال الصفة الواحدة البسيطة  املتكلم املعرب
نّ أاملوجودة القائمة بذات املتكلم حبيث يكون مبدأ النواع الكالم غاية ما يف الباب 

صورها  بالفاظ وحروف قائمة بلسانه كما قامت لفظيعن كالمه ال ا يعربنواحداً م
ة عباده نلعباده كالمه النفسي خبلق الفاظ دالة عليه يف الس بذاته والواجب تعاىل يظهر

من امللك واالنسان او خلق نقوش دالة على تلك االلفاظ يف بعض الواح غيبته حبيث 
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  .يطلع عليه من ارتضى من عباده
 ن قلت فلزمك املفاسد املذكورة بعينها من عدم كون االلفاظ كالم اهللاإف

كالم اهللا حقيقة مع انك ما فصلت   واالعجازيحقيقة وعدم كون املتصف بالتحد
  . للتخلص عن تلك املفاسدهذه التفصيالت االّ

 قلت بني اعيان األلفاظ وصورها العلمية الّدالة على معانيها التفصيلية مطابقة
  يف حبيث توصف تلك االعيان باوصاف هذه الصورصيحبسب املاهية والتعني الشخ
فالن  يقول هذا شعر و عّده جمازا كما يقرأ شعر الشاعرريكل عرف ولغة من غ

ال يعد  ونّ االلفاظ القائمة بلسانك غري االلفاظ القائمة بلسان الشاعرأمع  الشاعر
 تلفظك شعره ر يفمع أّنه ال مدخل وال معرفة للشاع  يف العرفاهذا القول منك جماز

 ملا يف ادة يف ألسن العباد مبشيئته تعاىل وقدرته اظهارواهللا تعاىل خيلق االلفاظ املعهو
 املصاحف وما انزله جربئيل عليه الّسالم ذاته من كالم فال يعد ما قيل ما بني دفيت

ما ز  وإن كان ال خيلو عند التحقيق عن جتوااىل الّنّيب عليه الّسالم كالم اهللا جماز
نقوش وضعت للداللة على  قراطيس منقوشة بوكيف وليس ما بني الدفتني االّ

وضع حادث وعدم كون تلك القراطيس املنقوشة كالم اهللا ال بااللفاظ وإن كان 
 فتصف الصور يواما وصف االعجاز والتحد . وكيف على عاقلخيفى على صيب

املعهودة القائمة حقيقة بذاته تعاىل هبما اتصافاً حقيقيا فال  العلمية للحروف وااللفاظ
نّ تلك املطابقة اليت بني صور احلروف واعياهنا ليست بني  أومعلوم .إشكال فيه اصالً

. ان يعد جمازا عرفا االلفاظ والصفة البسيطة حّتى توصف االلفاظ بصفاهتا من غري
 األخبار واالمر والّنهي إن كانت  شيء آخر وهو اعتراض املعتزلة بأن معاينيبق

  . عنهي بال منهالّنهي وقدمية لزم كذب األخبار واالمر بال مأمور
  خنربأننّ حادثة حتدث غدا وقدرت يف نفسك أظننت  علمت اوإذا أقول 

لزيد عن حادثة مل  كتبت كتاباً بأخبار فالناً حبدوث تلك احلادثة بعد حدوثها او
ل كتابك اليه فال كذب يف وحتدث حني كتابتك لكن يعلم اهنا ستحدث اىل وص
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يف رحم أمه حني وصيتك بأن يفعل كذا او اوصيت اىل ابنك الّذي  هذا األخبار
حني بلوغه فال استحالة يف هذا االمر واهللا تعاىل حميط جبميع االشياء الكائنة واآلتية 
واالوقات املاضية واملستقبلة بعلمه ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال يف 

نّ أزلية مع  تكون كما تكون فال كذب يف اخباراته األأنيعلم الكوائن قبل  السماء
ع يف كالم الفصحاء ئبصيغ املاضي عن النسب احملققة الوقوع يف االستقبال شا التعبري

 من البالغة فلتكن مجيع األخبارات اعد نوعيويف القرآن ايضاً وال ينكره أحد بل 
مث بعد حتقق الكالم النفسي على  .املاضية اليت يف القرآن من هذا القبيل فأي بأس به

بسيطة قائمة بذات اهللا تعاىل تكون مبدأ   تتحقق صفة اخرى حقيقةأنعد ما قلنا ال ب
  .هلذا الكالم النفسي فال تتعطل الدالئل الّدالة عليه ايضاً إن فرضناها تاّمة

  . الذاتيف ن قلت فيلزم التكثرإف
  الصفات اىل سبعة واىل ازيد منها عندر يفالتكث قلت بل يف الصفات فإذا جاز

اه وتيقنت االقاويل لون مرتبة كانت فال استحالة وإذ قد مسعت ما ت اّيالبعض فليجر اىل
نّ ما قلناه اعدل األقاويل وملا كان يف كون الكالم أاملقولة يف الكالم يعرف يقيناً 

  .املنقول يف القرآن عن املخلوقني خصوصاً االشقياء كالم اهللا اشكاال ظاهرا ازاحة
عاىل يف القرآن حكاية عن موسى عليه وما ذكر اهللا ت(وقال رضي اهللا عنه 

غريه من االنبياء عليهم الّسالم وعن فرعون وابليس لعنهما اهللا فإنّ  والّسالم
ى سلوق وكالم مو خمخبارا عنهم وكالم اهللا تعاىل غريإه كالم اهللا تعاىل ذلك كلّ

 ق والقرآن كالم اهللا تعاىل فهو قدمي الخملوعليه الّسالم وغريه من املخلوقني 
وما نقل يف القرآن من كالم السعداء وكالم االشقياء فهو من حيث هيئته ) كالمهم

كالم اهللا وحكاية من اهللا كالمهم فاحلكاية كالم اهللا واحملكى كالمهم وال دخل يف 
 لكون احملكى كالم السعداء بل العربة لصدور احلكاية عن اهللا كون احلكاية كالماً هللا

 سواء يف ي واحملكى عن السعيد والشقي السعيد او الشقوال عربة لصدور احملكى عن
  .كون حكايته كالم اهللا عند صدوره عن اهللا
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 إذانّ نقل كالم من أحد قد يكون بعني العبارة وقد يكون نقال باملعىن فأواعلم 
كان نقال بالعبارة فكون إذا  وكان نقال باملعىن فكون ذلك النقل كالم الناقل ظاهر

نه كالم الناقل ال خيلو عن نوع خفاء فالعبارة اليت صدرت عن املنقول عبارة املنقول ع
نقلها الناقل بعينها تكون يف تلك العبارة حيثيتان فمن حيث صدورها عن إذا عنه 

ل كالم له وحكاية لكالم قكى ومن حيث صدورها عن الناحماملنقول عنه كالم له و
وقني كموسى عليه الّسالم وغريه وفرعون ل واخبار عنه وما نقله اهللا من كالم املخلقالنا

  .وابليس خملوق باعتبار احليثية االوىل وقدمي غري خملوق باعتبار احليثية الثانية
كون  عنه فكيف يتصور  له ومتأخرع وتابين قيل احلكاية فرع للمحكإف
  .نّ احملكى حادث خملوقأ غري خملوق مع  قدميااحلكاية

 عان التاب هو ما ذهب اليه اجلمهورقلت اجلواب عن هذه االشكال على 
 لفظ احلكاية وهو حادث وخملوق والقدمي الغري املخلوق هو الصفة ليس االّ املتأخر

لى ما اختاره صاحب عالبسيطة القائمة بذات اهللا تعاىل اليت هي مبدأ لاللفاظ واما 
عنها  املواقف فاجلواب ما بينا يف وجه قدم األخبار املاضية مع حدوث النسب املخرب

وملا كان كون خطاب املتكلم مقارنا بسماع املخاطب عرفا معروفا وعادة  .فتأمل
ى كالم اهللا تعاىل يف الوقت املعلوم مظنة حدوث خطاب اهللا سكان مساع مو معتادة

  .تعاىل يف وقت مساع موسى رفع االمام هذا االحتمال
 َملَّكََو( تعاىل ومسع موسى كالم اهللا تعاىل كما قال اهللا(وقال رضي اهللا عنه 

 وقد كان اهللا تعاىل متكلما ومل يكن كلم )١٦٤:  النساء* ايًمِلكْى َتوَس ُماُهللا
لق فلما كلم اهللا موسى عليه الّسالم موسى وكان اهللا خالقا يف االزل ومل خيلق اخل

  .)لزله صفة يف اال كلمه بكالمه الّذي هو
 دوث الثاين ألن التكلموفرق بني التكلم والتكليم وحكم بقدم االول وح

صفة حقيقية باهللا تعاىل يف نفسه مع قطع النظر عن حضور املخاطب ووجود السامع 
اما التكليم فهو ليس صفة ثبوتية  ومراراً وكل صفة ثبوتية له تعاىل قدمية كما مر
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 بوجود السامع  ال يتحقق االّحمضة بل هي متضمنة ملعىن اإلمساع فهو معىن نسيب
 خيلق أننّ اخللق الّذي هو صفة حقيقية له تعاىل ثابت له ازال قبل أوالسامع كما 

من لفظ اخللق الّذي ال   املتبادر من املخلوقات وهو مبدأ للمعىن النسيبشيئاًبالفعل 
تعلقه  أثر تعلق تلك الصفة احلقيقية او  هويوجد بدون املخلوق وهذا املعىن النسيب

  موسى عليه الّسالم يفاي امساع كالمه االزيلكذلك التكليم مع التكلم فإنّ التكلم 
أن حيدث له سبحانه صفة قائمة بذات  الوقت املعلوم حدث يف ذلك الوقت من غري

 مساع اهللا تعاىل بل بتلك الصفة القدمية القائمة بذاته ازال بعينه فاحلادث ليس االّ
اىل ليفهمه موسى موسى وفهمه الكالم املعّين الّذي كان قد ثبت ازال يف ذات اهللا تع

 جبهة اوقت حدوث الّسماع وهلذا ما كان مساعه مثل مساع كالم املخلوقني خمتص
دون جهة بل شامال جلميع اجلهات ومسعه من كل اجلهات وليس يف احلقيقة من كل 
 ياجلهات بل هو يف احلقيقة ليس من جهة اصالً النه مساع روحاين لكالم معنو

باجلهات   عن التعلق باجلهات فإنّ التعلقسةدواملعاين واألرواح اجملردة مق
الختصاص بواحدة منها امنا هو من خصائص االجسام واجلسمانيات واحلروف او

إن  وت كيفية عارضة للهواء واهلواء جسم متحيزوكيفيات عارضة لألصوات والص
اء بكيفية الصوت وتكيف الصوت و اي جهة من السامع تكيف اهلي ففاكان لطيف
رف مث وصل اهلواء املتكيف بالتموج اىل صماخ السامع من تلك اجلهة بكيفية احل

حلدث الّسماع للسامع منها خبالف الّسماع الروحاين فإّنه معىن تتلقاه روح السامع 
رتفاع التعلقات اجلسمانية والتقيدات إمن جهة الغيب غري اجلهات الست املكانية ب
ه قلكن اخليال ألل  على عامل االنواراالمكانية واجنذابه اىل عامل التجرد واطالعه

 جبهة دون ابسماع االصوات من اجلهات ختيل أّنه من اجلهة مث ملا ال جيد له اختصاص
 مساع موسى عليه الّسالم كالم اهللا  يفجهة خييل أّنه من كل اجلهات وهذا هو السر

  .من كل اجلهات
 القدرة وسائر وملا كان يطلق العلم على علم اهللا وعلى علم املخلوق وكذا
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الصفات وكان االشتراك يف االمساء واملفهومات العامة مظنة املماثلة ومل يكن يف 
 احتمال املماثلة يالواقع مماثلة بني صفات اهللا وصفاتنا بني االمام ما هو الواقع ونف

الف صفات املخلوقني يعلم ال كعلمنا ويقدر خبوصفاته كلها (بقوله رضي اهللا عنه 
يرى ال كرؤيتنا ويتكلم ال ككالمنا وحنن نتكلم باآلالت واحلروف ال كقدرتنا و

اي ) لوقغري خملوقة وكالم اهللا تعاىل خم وال حروف واحلروف آلةواهللا يتكلم بال 
 صفاته تعاىل خمالفة لصفات املخلوقني يف املاهية وسائر الذاتيات واالشتراك ليس االّ

الف سائر الذوات باملاهية بال اشتراك نّ ذاته تعاىل خمأيف االمساء واالعراض كما 
 وكذا يبينهما يف ذايت اصالً واالشتراك يف لفظ الذات ومعناها اليت هي امر عرض

خمالف صفاته تعاىل صفاته يف االحكام الكلية فإّنه تعاىل يعلم بعلم هو صفة قدمية 
 وممتنعها تقبضها الذات وال ميكن انفكاكه عنها شاملة جلميع االشياء واجبها وممكنها

حميطة بالكليات واجلزئيات ال حيتاج اىل اآلالت وال اىل ترتيب املقدمات مستغنية عن 
 والغفلة خبالف علومنا فإّنها حادثة زائلة ال إاحلدس والتجربة ومستعلية عن اخلط

 إن مراراًليد اسري، إن اصاب مرة اخطأ تقمع هذا يف يد ال ويسريشيء  بحييط االّ
انظارا وكذلك قدرته حميطة جبميع املمكنات ومن آثارها  ينظره نس استحضر

مجيع املخلوقات من امللك واالنس واجلن وإن تعاونت  االرض والّسموات وقدر
 نار او وتظاهرت ال يقدر على خلق بقة وجناحها وكذا رؤية ال حتتاج اىل ضوء نور

خبالف رؤيتنا كما  قربه ورئيمستغنية عن مقابلة امل و ادراكه الليل والنهار يفسيانو
 كالمه فإّنه كالمناال خيفى وكذا الكالم يف كالمنا وكالمه كالمه كل الكمال و

  . واللغاتلسنةمتكلم ازال بال حروف واصوات متعال كالمه عن اال
الشيئية هو و) اثباتهشيء  بال ونعينكاالشياء ال شيء هو( رضي اهللا عنه قال
 والفالسفة وكل رة عند االشاعدوجول ايساوقهو الثابت والثبوت لشيء الثبوت وا

 الوجود  يف منحصرالوجودنّ أ  وكل موجود شيء عندهم االّدموجوشيء ي
 ال ي اخلارجاملعدوم شيء يف اخلارج ويارج اخلود فاملوجرة عند االشاعياخلارج
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 يف اخلارج دفاملوجو عند الفالسفة  والذهينيارج عندهم ومنقسم اىل اخلحمضشيء 
ض حم شيء ال يف الذهن شيء يف الذهن واملعدوم فيهما د واملوجوارجيف اخلشيء 

 الثابتجود فكل موجود ثابت واما وعندهم واما عند املعتزلة فالثبوت اعم من ال
 يف اخلارج ومعدوم ممكن والثابت املعدوم اي املمكن الّذي ما وجد دسمان موجوفق

ض وهو عندهم املعدوم  يف اخلارج والالشيء احملدارج فواسطة بني املوجويف اخل
  :جهنيبو هاثبت مثبت الثبوت للمعدوم املمكن دعوا و غريالاملمتنع 

  متمايزة حبسب املاهيات ومتخالفة يف االحكاماملمكنةإنّ املعدومات : االول
 ال حيكم على اآلخر مباذاك وحيكم على كل واحد  تصورناها جند هذا غريإذا  فانا

 لكل منها بل خاصل من التصور فإّنه عام والتعني ما حص نّ هذا التمايزأومعلوم 
  . ثابتة يف حالة العدمفهيت و بالثبالتعني ال حيصالن االّ و للمتصور والتميزعالتصور تاب
ية كاالمكان مثالً وثبوت شيء وتباالوصاف الثبمتصفة إنّ املعدومات : الثاين

تصان بالثابت بل االتصاف ال خي وبأن التميزأجيب  املثبت له وثبوت شيء فرعل
االتصاف فإّنها  و ال خيلو عن التميزشيئيتهااملمتنعات اجملمع على انتفاء ثبوهتا و
عن البعض كاجتماع الضدين   متميزمثالً يمتصفة باالمتناع وبعضها كشريك البار

 ومعىن د كنفس الوجوغري املمتنعاتمثالً وكذا ما امجع على عدم شيئيتها من 
ل بثبوت ئ فإّنه ال قاالزيبقمن  ت كجبل من ياقوت وحبرياالالتركيب وحمض اخل

 التميز باستلزاماالتصاف يف كل منها فاحلكم  وواحد منها مع حصول التميز
  : بوجوهاملعدوم النافون لثبوت واحتج. يواالتصاف الثبوت ليس بكل

 فإذا كان هلا ثبوت يف اخلارج جيرى فيه برهان متناهية ريغنّ املعدومات أ منها
 جمموع املعدومات املمكنة والثانية بعد ما عزل عنها االوىلتطبيق بفرض مجلتني ال

خروج اىل الوجود   املعدومات الباقية يف العدم من غريمجلةاخلارجة اىل الوجود اي 
 املعدومات ي امنا لزم من ثبوت املعدوم إذ عدم تناهاحملالبعد ما كانت ممكنة فهذا 

  .وعندكم عندنا مقررحمقق يف الواقع و
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 التطبيق مشروط بالترتب وال ترتب يف برهانبأن اجلريان مبشروط أجيب 
 ومجلة املقدورات فإنّ الثانية قليلة املعلومات جلرى بني مجلة املعدومات الثابتة واالّ

  .من االوىل مع ال تناهيهما
 تكون  لو وجب ثبوهتا لزم تعدد الواجب واالّاملذكورةنّ الثابتات أمنها و

 به على الثبوت استدلّوا مع جريان ما ي منففاملعدوم يواحملدثة مسبوقة بالنفدثة حم
 مطلقاً مع أّنه جماب بأن الواجب ما جيب الثبوتفهذا الدليل ال يدل على نفي 

ن ز أ ال يلزم من عدم الوجوب بل جيواحلدوثوجوده ال ما جيب ثبوته وايضاً بأن 
  .اازليال جيب الثبوت وال حيدث ويكون ممكنا 

ألن   وفساده ظاهري منفيفة نفي واملتصف بصفة النفصنّ العدم أ ومنها
 م من العدم هوونّ املفهأ متصف بالسكوت وإن ارادوا الواجباملوجودات حّتى 
 ما يقابل يدمة االوىل فإنّ النفق جياب مبنع املي به منففاملتصف يبعينه املفهوم من النف

اص فكيف يكون املفهوم من العدم هو  اخل يقابل الوجودماالثبوت العام والعدم 
  . بعينهياملفهوم من النف
 لكانت مجيع املوجودات  متماثلة باملاهية واالّيه نّ من املعدومات ماأ ومنها

ة على د باملتزايالت الوار فالتخالف بني املوجودات املتعددة ليس االّبالذاتمتخالفة 
 تلزم سفسطة ظاهرة بأن يلزم جواززايالت يسمت وكون املعدوم موردا للاملعدومات

  . والسكنات عن املعدوماتاحلركاتتعاقب 
نّ بانضمام التشخصات اىل املاهيات الكلية حتصل هويات شخصية إ: اجلواب

 يزول عنها فال يلزم كون أن ذاتيا الزما لكل هوية ال ميكن صفيكون كل تشخ
  .املعدوم موردا للمتزايالت وال السفسطة

  :الة على نفي ثبوت املعدوم وجهان مها العمدة عنهمومن الوجوه الّد
 من االحوال الغري القابلة د الثبوت والوجو إنّ املعدوم لو كان ازيل:األول

  .ةرل اصالً فتتعطل القدحم القادر املختار رةقد ملا كان لتأثري للوجو
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 ثبوت املعدوم املمكن اعم من إنّ مفهوم املعدوم املطلق على تقدير: والثاين
عن اخلاص   بالتميز النقسامه عليهما والعموم ال يتحقق االّياملعدوم املمكن واملنف

 ه احد قسميينّ املنفأواملتميز ثابت فيكون مفهوم املعدوم املطلق ثابتاً وقد ذكرنا 
  . ثابتاً التصافه بالثابت وهو باطليفيكون املنف

 ة ليس نفس الذاتواجاب الشارح الّشريف رمحه اهللا عن االول بأن اثر القدر
ال عني الوجود بل اثر القدرة جعل الذات متصفاً بالوجود واتصاف الذات و

نّ الصباغ اثره أبالوجود وإن كان أمراً عدميا يف نفسه لكنه يصلح اثرا للقدرة كما 
 الثوب وال يف د ليس له اثر يف وجوأننّ من املعلرم أجعل الثوب متصفاً بالصبغ مع 

قدرة إن كان ماهية االتصاف من غري اعتبار الثبوت او الوجود اثر ال أقول .الصبغ
ل ومقدم من وجود الذات فال يصلح اثرا للقدرة وإن كان بثبوت وجمع فهو غري

  يكون اخلارج ظرفا لنفس االتصاف ال لوجوده فهوأناالتصاف يف اخلارج على 
ثله وايضاً جعل  يكون ما اثبته املعتزلة من ثبوت املعدوم مأننوع ثبوت وال يبعد 

  . الوجود اىل الذات واجلمع بينهما ضّمالذات متصفاً بالوجود ال يعقل منه االّ
 ضني والفالسفة ملا مل يثبتواحمنّ الضم واجلمع ال يتصور بني عدمني أوال شّك 

متايز املعدومات بل   ومل ميكنهم انكاررة للمعدوم لالدلة املذكويارجالثبوت اخل
 منها اثبتوا ءية اي اليت ال يكون السلب جزوتباالوصاف الثباملمتنعات واتصافها 

ها صدر عن ويدهبا احكام املوجو  قسمان وجود يظهرد وقالوا الوجو الذهيندالوجو
للنار االحراق  يسمى وجوداً عينيا وخارجيا كما يظهر  اصيلدثارها وهو له وجوآ

صدر ه االحكام وال تب تظهر واالضاءة يف وجوده احملسوس باحلس الظاهر ووجود ال
ئ وال ضا حقيقة الّنار فإّنها هبذا الوجود ال ترن كتصويه اآلثار وهو وجود ظلعن

 الوجود يف حترق ويسمى ذلك وجوداً ذهنيا وما ال متايز له يف اخلارج فله متايز
 وفيه تتصف املعدومات اخلارجية باالوصاف الثبوتية ألن التمايز واالتصاف الذهين

 نّأوما قيل يف اثباته من  . الذهنفهو يفاً وإذ ليس يف اخلارج يستدعيان وجود
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املفهومات كليات وإذ ليست تلك يف اخلارج لكون اخلارجيات متشخصات فهي يف 
ن اعم من واخذت حبسب احلقيقة تكإذا الذهن فراجع اىل هذا وقيل ايضاً إنّ القضية 
  .ارجية والذهنيةلالفراد اخل لعمومها اليت اخذت حبسب اخلارج فذاك العموم ليس االّ

 ن يكون التمايز واالتصاف املذكوران مبنينيز أ بأّنه جيوالرازيواجاب االمام 
 على وجو فرد واحد قدمي قائم بذاته عامة عنا لكل ماهية نوعية او على ارتسام صور

 يقولوا أنجلميع االشياء لكن هلم أ مبدو مجيع االشياء يف العقل الفعال الّذي ه
ن املعىن من الوجود الذهين إف بعينه الوجود الذهين ال غري  العقل هو يفم الصورارتسا
  . حصول صور االشياءليس االّ

واما ما متسكوا به يف نفي الوجود الذهين من قوهلم وجود االشياء يف الذهن 
اف اخلارجية مثل احلرارة والربودة واالستقامة واالعوجاج والعظم صيستلزم باالو
نّ ظهور أمدفوع مبا اشرنا اليه من ف الّسموات واالرضني والبحار واجلبال مبرتبة سبع

 أنّ لكن يرد ي ال الوجود الظلي اخلارجداالحكام وصدور اآلثار خمتص بالوجو
بني املعلومات حّتى خيتص   سبق التمايزي فيقتضي تابع الوجود االصليالوجود الظل

ق مجيع ق يف فصل العلم من حت مبا حققناه صورته وال خملص االّيكل صورة بذ
  . فرعا لهياالشياء يف عامل االعيان حتققا ازليا اصيال حبيث يكون الوجود اخلارج

  .فيه االحكام  تظهرأنن قلت لو كان ذلك حتققا اصيال لزم إف
 قلت لكل مرتبة من الوجود احكام خمتصة هبا وما ذكر من االحكام خواص

  الوجود اخلارجيىها يف عامل االعيان ومن مس فال يضّرنا عدم ظهوريالوجو اخلارج
 *َيْعلَُمونَ ظَاِهًرا ِمَن الَْحَيوِة الدُّنَيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ (وجوداً اصليا فامنا 

عرفت هذا فمعىن قول االمام وهو موجود ال كسائر املوجودات ال إذا و ).٧: الروم
ستعمال مبعىن إ باثباته واالثبات إن كان له ذاته ووجود سائر االشياء وجوده من

اي يف شيء  بالمن معىن االثبات فاملراد ونعين اما على املتبادر والثبوت فاالمر ظاهر
غري الواجب من االشياء اثبات الواجب له فيكون ذكر السبب اي اثبات الواجب 
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د الواجب نّ وجود املمكنات ليس كوجوأمقام املسبب اي ثبوت االشياء اشارة اىل 
او   وجود الواجب ووجود الواجب ليس مبسبب عن الغرينمن جهة أّنه مسبب م

اطلق على الواجب اثبات الواجب فيكون االثبات إذا اي شيء  بالاملراد أّنه ونعين
مضافا اىل الفاعل كما أّنه على االول يكون مضافا اىل املفعول فيكون ذكر املسبب 

نّ وجود أم السبب اي ثبوت الواجب اشارة اىل اي اثبات الواجب للموجودات مقا
الواجب ليس كوجودات املمكنات من جهة أّنه وجود اقوى حبيث يكون سببا 

 أنالحتاد سائر االشياء خبالف وجود االشياء فإنّ من قوة الوجود وشدته وكماله 
 حتققه اىل الغري وعدم يفيكون علة لوجود غريه ومن ضعفه ونقصانه احتياجه 

ه ألن يكون علة لغريه وللفالسفة والّصوفية يف شيئية الواجب قول آخر وهو صالحيت
نّ الوجود زائد على ماهيته كما يف أالقول بأن حقيقة الواجب عني الوجود ال 

املمكنات لكن الّصوفية يقولون هو الوجود املطلق املوجود بالذات من حيث وجوب 
عن نفسه وقد املعنا شيء ع ارتفاع اللنفسه املمتنع العدم من حيث امتناشيء ثبوت ال

 املطلق لوجود يف خاص حبيث ادالفالسفة يقولون هو وجو وركطرفاً من مقالتهم فتذ
الف باحلقيقة لوجودات املمكنات وإن كان مشاركا هلا يف مفهوم الوجود خمالعام 

 ن يكون موجوداً اىل وجود آخرأاملطلق وهو موجود بالذات من غري احتياج يف 
 على ذاته ووجودات املمكنات معدومة يف انفسها لكن تكون املاهيات زائدا

سكوا يف كون حقيقة الواجب وجوداً خاصا ال متباتصافها هبا موجودة يف اخلارج و
دا لكان قائما بذاته ئموجوداً بوجود زائد على ماهيته بأن وجود الواجب لو كان زا

املاهية مع أّنه غريها يوجب احتياجه جودا وقيامه بو ملا كان ماهية الواجب به مواالّ
فيه اما غري ماهية الواجب  فاملؤثر يوجب امكانه واحتياجه اىل املؤثر يف قيامه اىل الغري

 ماهية الواجب نفسها فيلزم تقدمها بالوجود على  الوجوب قطعاً اووهو ينايف
 أنكن  تكون موجودة قبل الوجود املعلول وال ميأنوجوده إذ علة الوجود ال بّد 

عني الذات   اىل وجود هوي ينتهأنتتسلسل املوجودات اىل غري النهاية بل ال بّد 
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اخذنا تلك إذا وهو املطلوب وعلى تقدير التسلسل يثبت املطلوب ايضاً ألنا 
اصالً الحتاج محلها اىل علة  شيء الوجودات الزائدة الغري املتناهية حبيث ال يشذ منها

 يكون زائدا أنواحد منها فوجود علة اجلملة ال جيوز مكان كل إموجودة إلمكاهنا ب
  ملا كان جمموع املوجودات الّذي فرضنا أّنه ال يشذ منه شيء اصالً كذلك فهوواالّ

  .عني املاهية وقد ثبت املطلوب
 بأن الوجود الزائد ليس له هوية عينه حّتى حتتاج اىل العلة ويصحأجيب و

 أنصحته يلزم  فإنّ على تقديرشيء ذا ليس بالترديد بأن علة عني الذات وغريه وه
ع مث نات املمكنات حمتاجة اىل العلة فيلزم انسداد باب اثبات الصادال تكون وجو

ا لكن اتصاف املاهية وبه اختصاص د وإن مل يكن موجودنّ الوجوأوجه اخللل فيه 
ه  الناعت باملنعوت امر حيتاج اىل ما يقتضيه ويرجح ثبوته على عدمصهبا اختصا

  .وهو ضروري واملنكر مكابر
نّ الوجود الزائد حيتاج اىل علة جيعل الذات أ بانا سلمنا ازيالّرجاب االمام أو

نّ علته هي املاهية مع تعينها لكن ال نسلم لزوم تقدم املاهية على أمتصفاً به واخربنا 
ن تكون املاهية من حيث هي علة فاعلة ز أل جيووبل نق  اآلخردها بالوجودوجو
نّ ماهيات املمكنات من حيث أما ك يتقدم عليها بوجود آخر أنجودها من غري لو

  .ات اخرىدن يتقدم عليها بوجوغري أهي علل قابلة لوجوداهتا من 
 ن تكونأورد هذا اجلواب بأن البديهة قاضية بأن العلة املوثرة للوجود ال بّد و

 تكون أن فال بّد دالوجوسابقة عليه بالوجود خبالف العلة القابلة فإّنها مستفيدة 
ري املوجود علة غن يكون  أجاز يل احلاصل ولوحتصعارية عن الوجود لئال يلزم 

نع  يكون علة لوجود غريه فيلزم انسداد باب اثبات الصاأنمؤثرة لوجود نفسه جلاز 
 من طرف االمام بأن البديهة فارقة بني كون املاهية مؤثرة يف وجود نفسها اعتذرو
 السبق بالوجود دون ضيؤثرة يف وجود غريها وحاكمة بأن االول يقتبني كوهنا مو

دقيقة فأين   يدرك بانظارأنهذا الفرق واحلكم من البديهة ال ميكن  أقول .الثاين
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نّ اتصاف ماهية الواجب أواما ما قيل من . فيما ال يتوصل اليه بالنظر البديهة
ن  أ ما كان حاصال من غريتاج اىل علة فمردود بأنحي ال  واالزيلبالوجود ازيل

حصوله سواء بالنسبة اىل ذاته فيحتاج  ى ذاته يكون حصوله والضيكون حصوله مقت
حادثا وقد  اىل علة يرجح حصوله على ال حصوله سواء كان ذلك احلاصل ازليا او

نّ علة االحتياج اىل العلة ليس هو احلدوث بل االمكان وبعد هذا أعندهم  تقرر
  .ن مورد ومكانفليس هلذا القول م

 فالسفة االسالم يف اثبات هذا املطلب بأن وجود يومتسك بعض متأخر
 متنع نفس تصوره عن وقوعه دا لكان املتصف به ماهية كلية الئالواجب لو كان زا

نّ ما بالذات واملاهية ال يتخلف أجزئياهتا حلكم  بني كثريين وجوب وجود سائر
  .اصالً فيلزم تعدد الواجب وتكثره

 ممتنعا ممتنعا للزم كون الواجب ممكنا او يات ممكنا اوئاً لو كانت سائر اجلزوايض
  .يات فيختل التوحيدئحلكم املماثلة واالحتاد يف املاهية فيتعني الوجوب لسائر اجلز

مبنع استلزام زيادة الوجود كون املاهية املتصفة بالوجود الزائد كلية أجيب 
 قوعبذاهتا حبيث مينع نفس تصورها عن ون تكون ماهية الواجب متعينة ز أوجيو

 أنالّشركة فيه ويقتضي وجودها الزائد على ذاته املتعينة اقتضاء تاما مع أّنه ميكن 
 يكل يعارض هبذا التمسك على كون الوجود عني ماهية الواجب بأن يقال الوجود امر

  . ايضاًيف نفسه جيوز وقوعه عقال على كثريين فيجرى ما قيل يف زيادة الوجود فيه
  . متعني بذاته ال يقبل الّشركة اصالًن قيل الوجود الواجيبإف

كذلك والفرق بني الصورتني بأن   يكون االمرأنقلنا هناك ايضاً جيوز 
خارجي من االمور  يزمتاصال فال ينضم اليه  خرشيء آالوجود الصرف غري خمالط ب

  . بذاتهيزه االّمتالفرضية بل ال يكون 
  يكون واحداً من املقوالت وكلأنات فال بّد اهيد من املواما ما سوى الوجو

 من املقوالت فقد شوهد له جزئيات او علم باالستدالل فال يبقى فيه احتمال دواح
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  ودعوى بال دليل وال دليل يتم داللته على احنصارضالتعني بالذات فتحكم حم
ر املمكنات أقول  على احنصااملوجودات يف املقوالت ولو سلّم فال يدل االّ اجناس

 املاهية الواجبة كلية جائزة وقوعها يف نّ أويرد ايضاً على التمسك الثاين انا خنتار
الوجوب حكم الكلّي من حيث أّنه كلّي واجلزئيات كل واحد  وكثريين بل واقعة

منها ممكن ألن هوية كل واحد من اجلزئيات املاهية الكلية الواجبة مع تعني ممكن 
  .ية مركبا من املاهية الواجبة وتعني ممكن منضم اليهاون كل همنضم اليها فيكو
 نّ املركب من الواجب واملمكن ممكن واملاهية الكلية واجبة واحدةأوال شّك 

  .ال تقبل التكثري من حيث اهنا واجبة وإن تكثرت جزئياهتا ومظاهرها املمكنة
 حالته جمال من املوجودات وللمنع الستء كون الواجب جزواحملذور ليس االّ
 أّنهم يفرعون هذا القول على كون ماهية الواجب وجوداً فهذه طريقة الّصوفية االّ

  .مطلقاً كما اشرنا اليه فتذكر
 وعلى ما ذهبت اليه الفالسفة من كون وجود الواجب عني ماهيته لكون كونه

 ال كاالشياء اظهر بكونه عني وجود موجود بذاته وكون غريه موجود بوجود شيئاً
  .كن زائد على ذاته حمتاج يف اتصافه به وانضمامه اليه اىل علة خارجة عن ذاتهمم

 من قواعد االسالم وال ورد بنفيه نص والشيء نّ هذا االصل ال خيل بأواعلم 
نّ االستغناء املطلق واالستقالل يف الوجود أسنة بل ال شّك  اشارة من كتاب او
ني الوجود وهلذا ذهب اليه كثري من  بكون ذات الواجب عواالجياد ال تصور االّ

رة ص املقصود من رّد كالمهم تعجيز املستبدين بعقوهلم القا االسالم االّيحمقق
التاركني اتباع املهديني هبداية اهللا من االنبياء واملرسلني يف امثال هذه املطالب 

  .هواه من هداه اهللا واتبع هدى االنبياء وترك  اليها االّيالّشريفة اليت ال يهتد
 ولعل امثال هذه العلوم العزيزة واملعارف الّشريفة وصل اىل قدمائهم من معدن

خرون منهم بعقوهلم القاصرة فعجزوا فبقوا أالّنبّوة مث تصرف يف طريق اثباهتا املت
َمثَلُُهْم كََمثَِل الَِّذي (فكانوا كمن ضرب اهللا هبم مثالً بقوله  حيارى ال يهتدون سبيال
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اراً فَلَمَّا اََضآَءْت َماَحْولَُه ذََهَب اهللا ِبُنوِرِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت الَ اْسَتْوقََد َن
واستيقادهم الّنار تلقى ما وصل اليهم من معدن الّنبّوة ) ١٧:  البقرة* ُيْبِصُرونَ
وذهاب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون عدم هدايتهم اىل . بالقبول

  . يف العقائد واالحكاماالتباع باالنبياء
 عليه الّسالم حمّمدنبيك  اللّهمَّ ال تزل اقدام عقولنا طرفة عني عن اقتداء اثر

َربَنا الَ ُتِزغْ قُلُوَبَنا َبْعَد ِاذْ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً (من اقتفى اثره و ثارآو
  ).٨: ل عمرانآ *ِانََّك اَْنَت الَْوهَّاُب 

  .)بال جسم وال جوهر وال عرض(رضي اهللا عنه قال 
اما عدم كونه جسما ألن اجلسم اما مركب من االجزاء الوجودية كاهليوىل 

عند املتكلمني واما من االجزاء املقدارية  والصورة عند الفالسفة وكأجزاء ال تتجزأ
كاالبعاض على رأي افالطرن واما تركب اجلسم من االجزاء العقلية كاجلنس 

 الوجوب الستلزامه التركب اي تركب كان ينايف وصل فالزم على التقاريروالف
يف جهة والواجب ليس  وري الّذي هو اجلزء وألن كل جسم متحيزغاالحتياج اىل ال

نّ الدليل أمع  لزوم قدم احليز ومبتحيز وال هو يف جهة الستلزامه االحتياج اىل احليز
عاد االجسام حّتى القاذورات على تقدير نفي قدم ما سواه والستلزامه تداخله مع اب

حتيزه يف مجيعها واحتياجه اىل املخصص على تقدير  ومن االحياز عدم اختصاصه حبيز
معّين مبخصص خارجي والترجيح بال مرجح على تقدير اختصاصه  اختصاصه حبيز

 االبعاد وكون الشكل هيئة يت تناهون كل جسم متشكل لثب وأل .بال خمصص حبيز
 يتشكل جبميع أن االبعاد فعلى تقدير كون الواجب جسما اما يتناه نعارضة م

و ببعضه املخصص فيلزم االحتياج اىل املخصص اوال ملخصص أاالشكال وهو حمال 
  .فيلزم التخصيص بال خمصص

 يكون املخصص هو الذات كما خصصت الصفات أنن قيل مل ال جيوز إف
  هو اضدادها؟ القدمية
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االت تصلح ألن خمصصها الذات خبالف امثال هذه قلنا الصفات لكوهنا كم
  .تتضمن كما ال يصلح ألن تقتضيها الذات االعراض فإّنها ال

احتياج العرض اىل احملل واما مثبتوا اجلسمية  واما أّنه ليس بعرض فلظهور
واجلهة هللا تعاىل فتمسكوا بقياس الغائب على الشاهد وهو غري مفيد لليقني خصوصاً 

لعقليات وبالنصوص الظاهرة الداللة على اجلسمية واجلهة مثل الداللة يف ما عارضه ا
نّ الداللة الظاهرة متروكة يف ما أنّ له يدا ووجها وأّنه على العرش وقد عرفت أعلى 
  .العقليات القطعية االدلة عن ظواهرها صرفت

 اما أّنه ال. )وال حد له وال ضد له وال ند له وال مثل له(: قال رضي اهللا عنه
له فألن احلد ما تركب من اجلنس والفصل والواجب ال جنس له وال فصل فال  حد
 جنس له وال فصل له استلزام التركب من االجزاء سواء والدليل على أّنه ال .حد

 الّذي هو غري اجملموع ءكانت اجزاء خارجية او عقلية احتياج املركب اىل اجلز
  . الوجوبج االحتيابالّضرورة وينايف
 اخلارجي دب من االجزاء املتمايزة يف الوجوتركض عليه بأن استلزام الواعتر

 الوجرد مسلم واما استلزام التركب من االجزاء العقلية املتحدة  يفاالحتياج اىل الغري
إذا نّ العقل أ يف اخلارج ذاتاً ووجوداً فممنوع ألن حقيقة هذا التركب ليست االّ

 يرتع منه مفهومات عدة ويفصله اليها لكنه أنتصور املوجود اخلارجي البسيط ميكنه 
يف اخلارج امر واحد بسيط ال تعدد فيه اصالً ال حبسب الذات وال حبسب الوجود 

  . خيتلف وجوداً مع احتاد الذات فيلزم قيام وجودين مبوجود واحدأن فاما واالّ
  .تلفنيخميام وجود واحد مبحلني ق ينعكس فيلزم أنواما 
  وحدة حقيقيةةهما معا فيلزم بطالن تركب حقيقة واحد خيتلف حبسبأنواما 

 منهما ألن االمرين املتمايزين يف الوجود اخلارجي ال ميكن محل احدمها على اآلخر
 يبأ فيكونان متباينني فال جيوز التيام واحد حقيقي منهما وإن ارتبط احدمها باآلخر

شيء الواحد احلقيقي ارتباط امكن كاحلجر الّذي حيمله انسان ويلصقه بصدره فال
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تركب من االجزاء العقلية هبذا املعىن الّذي قررناه إذا البسيط يف اخلارج ذاتاً ووجوداً 
  . الوجوبال نسلم أّنه يلزم منه احتياجه يف وجوده اىل غريه احتياجا ينايف

إذا اتصاف املوجود بالوجود امنا هو يف العقل ال يف اخلارج كما بني وأقول 
تلك االجزاء  ملركبة من االجزاء العقلية فامنا املتصف يف العقل بالوجوداملاهية ا وجد

د احلقيقة البسيطة اخلارجية فرع اتصاف تلك االجزاء العقلية يف العقل والعقلية ووج
  .بالوجود اخلارجي

 حيكم العقل بأن أنتركب واجب الوجود من االجزاء العقلية فاما إذا فنقول 
تاما فيلزم تعدد الواجب يف اخلارج إذ   وجوده اقتضاءمن تلك االجزاء يقتضي كال

اتصاف املاهية العقلية يف العقل بالوجود اخلارجي فإذا   اخلارج اثريفشيء وجود ال
اقتضت كل من االجزاء وجوده يتصف به ألن املعلول ال يتخلف عن العلة فإذا 

جود كل منها متصفة بالو اتصف كل منها بالوجود يف العقل حتصل يف اخلارج أمور
  .علة مقتضية لوجوده فيتعدد الواجب

 دون االجزاء د حيكم العقل بأن واحداً من االجزاء يقتضي الوجوأنواما 
ماهية الواجب املوجود يف اخلارج  خر فيكون ذلك اجلزء املقتضى للوجود هواُأل

 وسائر االجزاء املفروضة اجزاء الواجب بالنسبة اىل ماهية الواجب امورا خارجية
 يرتع أنوكذا بالنسبة اىل ما يف اخلارج من املوجود الواحد البسيط فال ميكن للعقل 

 شيخر مما يف اخلارج على اهنا ذاتيات بل على اهنا عرضيات له كرتع املااالجزاء اُأل
  . فال يكون ما فرضناه مركباوالضاحك من الشخص االنساين

  .زاء مقتضيا لوجوده اصالً ال يكون شيء من االجأن قسم آخر وهو ين قلت بقإف
ال  و ال يكون شيء منهاأنقلت فساد هذا القسم اغىن عن البيان ألنه يلزم 

 ال حيصل من اتصافها بالوجود يف العقل موجود واجب يف أن وواجباًاملركب منها 
نّ الواجب ال يتركب من اجلنس والفصل بأّنه ال يشارك أسكوا ايضاً يف متو .اخلارج
 يلزم االمكان ألن كل شيء غريه ممكن ماهيته وكذا ء يف ماهيته واالّمن االشيا ائشي
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مييزه يف العقل عما   مل حيتج اىل مميزشيئاًمل يشارك إذا ما يشاركه يف املاهية املمكنة و
  .يشاركه يف املاهية املشتركة فال يتركب

 عام ال ميتنع اشتراكه بني ي يكون له جزء عقلأنواعترض عليه بأّنه جيوز 
 اخلارج على الواجب ملا أّنه يلزم له جزء خاص  يفثريين حبسب العقل لكن ينحصرك

ر يف صاملنح  العامي العقلءمييزه عن االفراد الذهنية املشاركة للواجب يف ذلك اجلز
ن تلزم مشاركة الواجب بشيء من املمكنات يف  أريغاخلارج يف شخص واحد من 

انت واجبة ملا بقيت يف العدم فيكون اما ممكنة تلك االفراد الذهنية لو ك أقول .ماهيته
تنعة فاشتراك الواجب املمكن او املمتنع يف ماهيته الزم قطعاً والثاين اشنع من مماو 

 لشيء من ينّ مشاركة الواجب يف اجلزء العقلأ يقال إن اردت أناألول لكن ميكن 
ملشترك كافيا يف  اء ال يكون اجلزأنجب امكانه فال نسلم مل ال جيوز وي املمكنات

 دانضم اليه اجلزء اآلخر للواجب يكون اجملموع مقتضيا للوجوإذا اقتضاء الوجود مث 
ام املاهية توجب ذلك متمن املمكنات يف شيء نّ مشاركة الواجب لأوإن اردت 

  .سلمت املالزمة لكن مينع لزوم املقدم من تركب الواجب من االجزاء العقلية
من شيء  ال يستلزم مشاركة الواجب ليلعقلايضاً بأن التركب اأجيب و

كل منهما يف  ن يكون التركب من امرين متساويني ينحصر أازواملمكنات جل
 مبا اهلمنا بتخرجيه وخصصنا بترتيبه مما الواجب فال تتم الداللة على هذا املطلب االّ

وال يكون  يكون كل منها مقتضيا للوجود اأننّ االجزاء العقلية اما أقررناه آنفاً من 
  .شيء منها مقتضيا او يقتضي البعض دون البعض اىل آخر ما اوردناه فتذكر

نّ الوجود أ الترديد يف ي عني الذات جيروعلى تقدير كون الوجود الواجيب
 بعض االجزاء او اجملموع واي بعض يكون عني الوجود هو الواجب واآلخر الواجيب
جمموع عني الوجود موجوداً  و يكون اجملموع من حيث هأنوعلى تقدير  .خارج

بالذات واحتياج الكل اىل اجلزء من حيث اهنما كل وجزء ضروري يلزم احتياج 
الواجب من حيث أّنه واجب موجود اىل اجزائه فيلزم االمكان بالّضرورة واما 
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استلزام كون كل واحد من االجزاء عني الوجود تعدد الواجب وبطالن التوحيد 
 للمعىن والتضاد ال واما أّنه ال ضد له فألن الضد ال يعرض االّ .فأغىن عن البيان

بني معنيني فإهنم عرفوا الضدين بأّنهما معنيان يستحيل لذاهتما اجتماعهما  يكون االّ
تضاد   من جهة الواجب ملا مل يكن معىن قائما باحملل مل يكن بينه وبني آخرحمليف 

 بني انواع جنس واحد وال يكون ن االّفلم يكن له ضد وايضاً قالوا التضاد ال يكو
  . بني االنواع االخريةاالّ

فالواجب ملا مل يكن له جنس مل يكن يف مقابلته انواع مشاركة له يف اجلنس 
يكن له ضد واما أّنه ال ند له وال مثل فألن املثل هو املشاركة يف الذات واحلقيقة  فلم

املشاركة يف اخص االوصاف وعند البعض املثل هو  .والند هو املثل املناوي
كااللوهية مثالً وملا امتنع الشريك له يف الذات وااللوهية امتنع له املثل فكيف املناوي 

  . واملقابل واملغالبياي املعاد
 وله يد ووجه ونفس كما ذكره اهللا يف القرآن فما ذكر اهللا(قال رضي اهللا عنه 

له صفات بال كيف وال يقال إنّ  تعاىل يف القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو
االعتزال ولكن اليد  ول اهل القدرونعمته ألن فيه ابطال الصفة وهو ق يده قدرته او
 ملا ورد يف القرآن اسناد اهللا هذه االمور اىل ذاته مثل قوله تعاىل )صفة بال كيف

 )٨٨:  القصص* ُهَهْج َوالَّ ِاٌكاِل َهٍئْي َشلُّكُ( وقوله )٢٧: الّرمحن * َكبِّ َرُهْجى َوقَْبَيَو(
 يََّدَي ِبُتقْلَا َخَم ِلَدُجْس َتنْاَ َكَعَنا َمَم( وقوله )١٠:  الفتح* ْميِهِدْي اََقْو فَ اِهللاُدَي(وقوله 

 ومنع )٣٠:  آل عمران *اِدَبِعالْ ِبٌفُؤ َراُهللا َوُهَسفْ َن اُهللاُمكُُرذَِّحُيَو( وقوله )٧٥:  ص*
المور حبقائقها املوضوعة تلك االلفاظ بإزائها اليت هي القواطع العقلية حيقق هذه ا

فقال الوجه جماز عن وز روفة الثابتة لالنسان محلها بعضهم على التجعاجلوارح امل
 اي بقدرة كاملة فإضافة )يََّدَي ِبُتقْلََخ(عن القدرة ومعىن قوله  الوجود واليد جماز

ا مستندة اليه لظهور آثار القدرة نّ املخلوقات كلهأة مع ملدم اىل القدرة الكاآخلق 
  . فطرتهئعفيه اكثر من ظهوره يف غريه من عجائب صنعته وبدا
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عن النعمة واهل الّسّنة ابوا صرف اآليات الواردة على  وقيل اليد جماز
ما امكن احلقيقة واىل املعاين البعيدة   عن ضرورة ومحل الفاظها اىل اجملازاالّ ظواهرها

عاين القريبة فلما مل جيدوا بدا من صرف هذه االلفاظ عن ما امكن احلمل اىل امل
معانيها احلقيقية اليت هي اجلوارح اجلسمانية محلوها اىل صفات ثبوتية ثابتة له تعاىل 

نّ هذه االمور الواردة هبا القرآن من الوجه واليد أبال كيف واوجبوا االعتقاد على 
ها ألن هذه املعاين اقرب اىل املعاين صفات ثابتة هللا تعاىل ازال وإن مل يعرف حقائق

احلقيقية من محل اليد على القدرة والوجه على الوجود وكذا سائر االمور الواردة 
  .بثبوهتا لذات اهللا تعاىل يف القرآن
كما ) وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بال كيف(: وهلذا قال رضي اهللا عنه

دلت ) ٦:  الفتح* ْمِهْيلَ َع اُهللاَبِضغََو() ٨:  البينة* ْمُهْن َع اُهللاَيِضَر( القرآن يف ورد
 ال أناآليتان وامثاهلما على أّنه متصف بالرضاء والغضب فالتصديق التام للقرآن 

 لكن ملا دلت ي او معارض نقليمدلوله بال ضرورة من صارف عقل يعدل عن ظاهر
يات والتعلق سلطانه عن التكيف بالكيف شأنه ومسو االدلة العقلية القطعية على علو

 االوصاف ينّ اوهم اسامأباجلسمانيات حكموا بأن اتصافه باوصافه بال كيف و
الكيف لشيوع استعماهلا يف الكيفيات املشاهدة لنا يف انفسنا وقد حيكم بأن استعمال 

نّ الواضع امنا أبناء على  املشعرة بالكيف واالنفعال يف اوصاف البارئ جماز االلفاظ
 كيفيات وانفعاالت فإذا استعمل ياالوصاف االمكانية اليت هوضع االلفاظ بازاء 

  .وزفيما ليست بكيفيات وافعاالت يتقرر التج
 نّ ذاته اصل الذواتأفكما  واما يف نفس االمر السابق عن الوضع واالعتبار

  املمكنات ما جيانس تلك الصفة فهو يففكذلك كل صفة من صفاته اصل وما يظهر
موسوما  وجود املمكنات سبب التعلق باملواد االمكانية صارنّ أهلا كما  فرع واثر

باحلدوث والزوال فكذلك اوصاف احملدثات باحللول يف احملال اجلسمانية صارت 
نّ حصوهلا جمردة عن امثال هذه الكثافات املادية باقية يف أكيفيات وانفعاالت مع 
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جسما بالترتل اىل عامل  نّ الوجود صارأصرافة التقدس ومستمرة يف لطافة التجرد وكما 
  .الكون والفساد وكذلك صارت اوصافه حاالت جسمانية بالتسفل اىل حضيض املواد

كان اهللا عاملاً يف االزل شيء وخلق اهللا االشياء ال من (: قال رضي اهللا عنه
اي اوجدها بعد ما كانت معدومة غري مسبوقة مبادة يكون حمال ) قبل كوهنا ياءشباال

 اليت هي اثر احملدث وبصورة حالة يف املادة قبل هذه الصورة احلادثة للصورة احلادثة
معدة للمادة حبلول هذه الصورة كما زعمت الفالسفة من املادة اليت يعربون عنه 

تتعاقب من االزل اىل  عن صورة ما البتة والصور باهليوىل قدمية بالشخص وال ختلو
بة يعد اهليوىل للضرورة للصورة االبد على اهليوىل وكل سابق من الصور املتعاق

معدة له على ما زعموا ملا   وهو مسبوق مبادة وصور االّشيئاًالالحقة فال خيلق اخلالق 
 يكون له من علة حادثة إذ لو كانت علته التاّمة قدمية أننّ احلادث ال بّد وأمن  مر

 ال بّد هلا ايضاً واملعلول حادثا لزم ختلف املعلول عن علته التاّمة وتلك العلة احلادثة
 ال تكون متباينة أنمن علة حادثة اىل ما ال هناية له وتلك العلل املتسلسلة ال بّد و

ألن االمور املتباينة ال يصلح ألن يكون بعضها معدا للبعض بل من ضرورة اعداد 
 يكون مجيعها حاال يف حمل واحد واحملل هو اهليوىل واالمور أنالّسابق الالحق منها 

املعدة بعضها لبعض هي الصور املتتالية املتعاقبة واملركب من اهليوىل والصورة احلالة 
 الصور املسبوقة باملادة والصور املعدة وقد ثبت بطالن هو اجلسم فاحلادث ليس االّ

  .هذا القول حبدوث ما سوى اهللا
 ختلق معدومة حمضة أنقبل  فاالشياء شيء من ال نّ اهللا خلق االشياءأفثبت 

ليس كذلك بل اهللا تعاىل  نّ االمرأ ال يتعلق هبا العلم فبني االمام أنان مظنه وهلذا ك
 االختيار وكان عاملاً يف االزل باالشياء قبل كوهنا ألنه سبحانه خلق االشياء باالختيار

  .مسبوق بالعلم وايضاً قد ثبت قدم العلم
 إن مل يتقدموكذا عند الفالسفة يعلم اهللا االشياء قبل وجودها قبلية ذاتية و

علمه على وجود االشياء قبلية زمانية ألن العامل عندهم قدمي وال يتصور تقدم شيء 
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على القدمي تقدما زمانيا ألن اجياده االشياء وإن كان عنهم بطريق االجياب لكن فعله 
االرادة على معىن أّنه يشاء وجود االشياء  وبالشعور  بل هوعليس كفعل الطباي
 انفكاك املشيئة عن ذاته يف زعمهم ويعربون عن ذلك الشعور فيوجده وإن مل جيز

  .االرادة بالعناية االزليةو
 نّ علمه لالشياء حال كون االشياء معدوما على اي وجه يكونأواختلفوا يف 

  .فقيل اضافته بني العامل واملعلوم وقيل صفة حقيقية ذات اضافة وتعلق باملعلومات
 املضافني وال متايز  االضافة يتوقف على متايزلني إنّ حتققوويرد على هذين الق

  .بني املعدومات الصرفة فكيف تتحقق االضافة بينها وبني العامل
 يوجد يف أنبل قيف العقل فاالشياء شيء وقيل هو الصورة احلاصلة من ال

  . علم العامل هبايحيصل صورها يف العامل وه اخلارج
 كيف مل يتمايزإذا دومات الصرفة نّ املعإويرد على هذا القول ايضاً : واقول

مل إذا دون ذلك شيء يتعني كل صورة لصاحبها وكيف ختتص هذه الصورة هلذا ال
 نّ الواجب تعاىل موجود بذاته ازالألص غري ما حققنا من فال خميتميز هذا عن ذلك 

 جرم فثبت له معان مثل القدم والقيام بالذات واإلستغناء يف الوجود والقيام ابدا فالو
شيء  وجود الذات يف ثبوت تلك املعاين ألن ثبوت شيء ليعن الغري وغريها ويكف

فرع ثبوت املثبت له وال حيتاج اىل وجود الثابت لكن ثبوت تلك املعاين لذات 
بعينه ذات الواجب   املطلق هود ألن حقيقة الوجوالوجود احلق وجود للمعاين

 فتكون املعاين الثابتة موجودة ازال فوجوده بذاته ووجود غريه بثبوته حلقيقة الوجود
عند العامل بال  عني املعلوم بثبوته حلقيقة الوجود ومعلومة له علماً حضوريا حبضور

  .احتياج اىل نزع صورة
وكذا احلال يف املعاين املركبة احلاصلة من وجود انضمامات املعاين البسيطة 

بد وهذا الوجود لتلك احلقائق وانفراداهتا اليت هي حقائق املوجودات الكائنة اىل اال
 املسمى بعامل االعيان الثابتة وهو احلضرة االوىل من حضرات علم اهللا االزيل هو
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الوجود ودوهنا حضرة عامل االرواح وعامل اجلربوت الّذي تفصل فيه تعينات االشياء 
 لكن تعد باقية يف صرافة التجرد ومل يترتل اىل كثافة الصورة فإذا ترتلت اىل مرتبة

تكون عاملاً ادىن مرتبة من عامل االرواح يعربون عنه بعامل املثال وعامل اخليال  الصور
لكن صورها ليست يف كثافة  عن صور وعامل امللكوت واملوجودات فيه ال ختلو

عنها بعامل الشهادة وعامل امللك  الصور املادية احملسوسة باحلواس الظاهرة اليت يعرب
  . املطلقوهو الّذي دون عامل املثال

 ت نسبة قصعة صغرية اىل جلة كبرية تكونوويقال نسبة عامل امللك اىل امللك
 يف روالقصعة فيها ألن كل شيء له صورة واحدة يف امللك له الف الف الف ص

  واحد يف عامل الشهادة يتصف باوصاف الصامللكوت وازيد منها إذ كل شخ
احدة يف امللكوت  وباعتبار كل وصف من تلك االوصاف له صورة وصىحت

 الوجود ومرجعه عند فناء كل موجود وهو الربزخ بني إوامللكوت مبدأ امللك يف بد
  .الّدنيا واآلخرة

 وكذا بني عامل االرواح وعامل الشهادة له جهتان جهة نورانية ولطافة وهبا
  .يناسب عامل االرواح وجهة صورتية ونوع كثافة وهبا يضاهى عامل الشهادة

ياء وقضاها وال يكون يف الّدنيا شاال وهو الّذي قدر(: عنهقال رضي اهللا 
دره وكتبه يف اللوح احملفوظ قاآلخرة شيء اال مبشيئته وعلمه وقضائه و وال يف

ألن الكتب السماوية تصادقت واالنبياء تطابقت ) باحلكم لكن كتبه بالوصف ال
ر يفعل ما يشاء نّ اهللا تعاىل خالق كل شيء ومريد لكل امأتواترت على  واألخبار

 ىلَ ِااِءَم السََّن ِمَرْمَأل اُْربَِّدُي( مل يكن أوحيكم ما يريد ما شاء اهللا كان وما مل يش
ي ِذلَّ اَ* يُمِحالرَّ ُززِيَع الِْةاَدَهالشَّ َوِبْيَغ الُْماِل َعَكِلذَ() ٥:  السجدة* ِضْرالَاْ
  ).٧-٦:  السجدة *ٍني ِطْن ِماِنَسْنِال اَْقلْ َخأََدَب َوُهقَلَ َخٍئْي َشلَّ كَُنَسْحاَ

ا اًبَبوا ذُقُلُْخَي( أننّ املخلوقات ال يقدرون أوالعقول السليمة توافقت على 
نّ أوعلى ) ٧٣:  احلج* ُهْن ِموُهذُِقْنَتْس َي الَئاًْيَش اُبَب الذُُّمُهْبلُْس َينِْا َوُهوا لَُعَمَتاْج ِولََو
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 َحقَّ قَْدِرِه َواْالَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتُه َيْوَم َدُروا اَهللاَوَما قَ(ذين يشركون اخللق خلالقه الّ
  .)٦٧ الزمر  *الِْقَيَمِة َوالسََّمَواُت َمطِْويَّاٌت ِبَيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشِركُونَ

فإذا انضم اىل تصادق الكتب وتطابق االنبياء وتواتر االخبار وتوافق العقول 
 تعاىل خالق كل شيء مبواده وصوره ومقدره باوقاته ومقاديره يف ذاته على ان اهللا

وصفاته ما ابطلنا به ما ذهب اليه الفالسفة يف كيفية ترتيب صدور العامل عن 
الواجب بناء على زعمهم امتناع صدور الكثري عن الواحد وما زعمت املعتزلة من 

رادة اهللا تعاىل الشرور والقبائح كما استناد افعال العباد اىل قدرهتم وارادهتم وامتناع ا
قررنا بعضها وسنقرر بعضا منها تبقى ادلة استناد مجيع االشياء اىل ذات اهللا سبحانه 
بوساطة علمه ومشيئته وقضائه وقدره ساملا عن ممانعة الصوارف وخالصا عن 

ُيْبِطلَ ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َو(معارضة القوادح فيحقق احلق ويتضح ويزهق الباطل ويفتضح و
  ).٨: االنفال * الَْباِطلَ َولَْو كَِرَه الُْمْجِرُمونَ

وقوله وكتبه مصدر معطوف على قوله وعلمه وقضائه وقدره وهو االنسب 
من أن يكون ماضيا كما ال خيفى فعلى هذا يكون وكتبه بعد قوله ولكن مصدرا 

  .ايضا واجلار واجملرور اعين قوله بالوصف خربه
 اول ما خلق اهللا اللوح احملفوظ حفظه مبا كتب فيه ما هو وورد يف اخلرب ان

كائن اىل يوم القيامة وال يعلمه االّ اهللا وهو من درة بيضاء وهو يف عظم ال يوصف 
وخلق اهللا تعاىل قلما من جوهر طوله مسرية مخسمائة عام مشقوق السن ينبع النور 

  .منه كما ينبع املداد من اقالم اهل الدنيا
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن الصامت رضي اهللا عنه انه قالوعن عبادة 

ان اول ما خلق اهللا القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال القدر ما كان وما (وسلم 
وما كان مع ما عطف عليه بدل من . انتهى احلديث) يكون وما هو كائن اىل االبد

ا ثبت ازال وهو ذات اهللا القدر لفظا وتفسري وتفصيل له معىن واملراد مبا كان م
وصفاته وما خلق اوال وهو القلم نفسه واملراد مبا يكون ما اوجده اهللا يف حال 
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الكتابة من نفس الكتابة ووجود املكتوب يف اللوح وغريها مما يعلم اهللا ومبا هو كائن 
واجلمهور اخذوا مبا دل عليه ظاهر النصوص من ان اهللا خلق لوحا . اىل االبد ظاهر

طحا مسّوى وقلما فكتب به عليه ما كان وما سيكون من االزل اىل االبد أي س
  .حلكمة اقتضت ذلك

وقيل ان امثاهلا متثيالت ورموز واشارات اىل حقائق كلية جمردة يرتسم فيها 
صور مجيع االشياء يف بعضها باالمجال ويف بعضها بالتفصيل مثال ان للعامل الكلي 

روحا كليا جمردا ونفسا كليا ونفسا منطبعة يف الّذي هو العرش وما حواه مجلة 
اجلسم الكلي ونسبتهما اىل العامل الكبري نسبة الروح اجملرد أي النفس الناطقة والقلب 
والنفس اىل االنسان فالعقل االول حميط باالشياء امجاال وعلى وجه كلي ويقال له ام 

ا تفصيال وعلى وجه الكتاب ولوح القضاء والقلم االعلى والنفس الكلية حميطة هب
جزئي ويقال هلا لوح القدر واللوح احملفوظ والكتاب املبني والنفس املنطبعة حميطة 
جبميع اجلزئيات املتغرية حبسب استعداداهتا الفائضة عليها من املبدإ املشروط ظهورها 
 باالوضاع الفلكية اليت تعدها بالصور احلادثة املتبدلة املترتعة ويقال هلا لوح احملو

*   َما َيَشآُء َوُيثِْبُت َوِعْنَدُه اُمُّ الِْكَتاِبَيْمُحوا اُهللا(واالثبات ويشري اليه قوله تعاىل 
وكتب اهللا ما كان وما يكون يف اللوح عبارة عن اثبات اهللا تعاىل صور ) ٣٩: الرعد

مجيع االشياء يف علوم هذه احلقائق فهي الصحف املكرمة املرفوعة املطهرة ال ميسها 
 ال يدرك اسرارها االّ املطهرون من احلجب الظلمانية هذه طريقة الصوفية يف أي

حقيقة اللوح والقلم وقريب من هذا طريقة الفالسفة فاهنم قالوا مجيع االمور اليت 
تدخل حتت الوجود من االزل اىل االبد مرتسمة يف املبادئ العالية كالعقول اجملردة 

النفوس اجملردة الفلكية اليت هلا تعلق التصرف باجرام اليت ال تعلق هلا جبسم ما البتة و
االفالك تعلق النفوس الناطقة االنسانية بابداهنا وهذا االرتسام على وجه كلي ألن 
اجملرد ال يقبل ارتسام اجلزئيات املادية فيه واالرتسام على الوجه اجلزئي جلميع االشياء 

يف اجرامها انطباع القوى الباطنة االنسانية ليس االّ يف النفوس اجلزئية الفلكية املنطبعة 
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يف ابداهنا لكن لتركب االبدان االنسانية خيتص قواها جبزء دون جزء خبالف االفالك 
  .فاهنا لبساطتها يستوي مجيع جوانبها يف انطباع نفوسها فيها

لكن املشاهري من احلكماء ال يقولون بالنفوس اجملردة لالفالك فعلى رأيهم 
  .ات يف العقول واجلزئيات يف النفوس املنطبعة الفلكيةترتسم الكلي

وزعمت الفالسفة أن املراد مما ورد يف الشرع من كتب ما كان وما سيكون 
يف اللوح الذي خلق من درة بيضاء ليس االّ هذا االرتسام ومن اللوح اجلرم الفلكي 

ميكن اتساع ومن خلقه من الدرة البيضاء نشأهتا على غاية لطافة وصفا واالّ فال 
االجسام املتناهية املقادير الرقام دالة على وجه تفصيلي على اشياء غري متناهية مما هو 

  .كائن من االزل اىل االبد اذ العامل قدمي والزمان غري متناه عندهم
 على ما زعموا استدلّواوكذا ما يدخل حتت الوجود يف االزمنة الغري املتناهية و

 الغريبة املادية ي العقول اجملردة فبأّنها لتجردها عن الغواشعلى ارتسام االشياء يف اما
  .احملجبة حاضرة لذاهتا بذاهتا وحضور اجملرد لذاته تعقل منه له

 علال جلميع االشياء لزم تعقلها لالشياء ايضاً ألن تعقل العلة عقلت ذواهتاإذا ف
ند العامل واحلجب  حضور املعلوم عيستلزم التعقل باملعلول وايضاً التعقل ليس االّ

ية وملا كانت العقول جمردة ن التعلقات املادية والظلمات اهليوالاملوجبة للغيبة ليس االّ
  .مجلة عندها فعقلتها عن هذه احلجب حضرت االشياء

يات احلادثة فإنّ حركة ئواما على اطالع نفوس االفالك على مجيع اجلز
 ي يف اجياد مقصود جزئي يكفحركة ارادية لغرض مشوق والقصد الكلّي ال االفالك

ألن الصادر حركة جزئية والقصد الكلّي نسبتها اىل مجيع اجلزئيات على السوية 
يات حمال فال بّد للفلك من ارادات ئ واحد هبا على سائر اجلززئيفترجح ج

وادراكات جزئية حلركات جزئية موصلة كل منها اىل حد خمصوص من حدود 
 منها اوضاع اجزاء الفلك بالنسبة اىل كل مما يف املسافة اليت تتبدل بكل حركة

داخلها او فيه وخارجها ويكون كل وضع من تلك االوضاع سببا حلادث حّتى 
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يكون مجيع االوضاع سببا جلميع احلوادث لبعضها بالذات ولبعضها بالواسطة 
 على فالستلزام العلم بالسبب امللزوم العلم باملسبب الالزم لزم اطالع النفوس الفلكية

ور االشياء يف املبادئ من العقول والنفوس رؤية  صاحلوادث كلها واسندوا اىل ارتسام
النائم بعض االحوال املستقبلة باتصال النفوس االنسية بتلك املبادئ عند انطالقه عن 
القيود احلسية واملشاغل الطبعية الراسخة يف النفوس بسبب التعلق باملادة الكثيفة 

  .املظلمة احملجبة واطالعها على بعض ما ارتسم فيها من الصور العلميةوالتلوث حباالهتا 
 ئوقالوا إنّ املتخيلة تتصرف يف تلك املعاين اليت اطلع عليها النفوس يف املباد

 عن النفوس تلك يوحياكيها بامثلة مناسبة هلا من الصور املألوفة طبعها هبا فينمح
تبقى االمثلة اليت مثلت املتخيلة هبا املعاين املعاين اجملردة اليت اطلع عليها سريعاً و

 بعض ما يراه النائم واالنبياء لعدم رسوخ التعلقات  يففلذلك حتتاج اىل التعبري
الظلمانية يف نفوسهم وشّدة مناسبتهم للمبادئ يف النورانية والصفاء يقع هلم يف 

  .اليقظة ما يقع لغريهم يف املنام
يات ملفوظة فرمبا يتصرف املتخيلة يف ما آهم بملالئكة ويرجون اليهلم افيتمثل 

رواه ايضاً فيعربون ورمبا تبقى مشاهداهتم على صرافة التجرد فيأخذون بظواهرها 
  .وكل ذلك اثر ارتسام االشياء يف املبادئ املفارقة والنفوس الفلكية اجملردة او املنطبعة

 كم اصالً فانواعترض على قوهلم هذا بأن احلركة واملتحرك ال جزء هلا عند
املنتهي امر واحد وإن كان إ والفلك جسم متصل وكذا احلركة اي التوسط بني املبد

  .نسبة خمتلفة
  يف حتصيل العرضيفمن اين يلزم االرادات اجلزئية للحركات اجلزئية بل يكف

مبدؤه ارادة  احملرك للسماء من استيفاء االلوان املمكنة له تشبها مبعشوقه الّذي هو
عة للتصور الكلّي للحركة الدورية يف حيزه املعّين اىل جهة معّينة بكيفية معّينة كلية تاب

  يف صدوريمن التعيني يف التصور واالرادة يكف من السرعة والبطء فإنّ هذا القدر
حركته الشخصية وإن مل يكن التصور واالرادة متشخصني إذ ليس يف حركة الفلك 
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م لتعيني واحد منهما تعني التصور واالرادة تعدد جهات وال تعدد مسافات حّتى يلز
صوصة شخصية وتعليق ارادته هبا خمكما يلزم ملن قصد مكاناً معّينا من تصور حركة 

حّتى ال يذهب اىل غري ما قصده من اجلهات املمكنة واملسافة احملتملة وال كذلك 
  .از املتعددةالفلك فإّنه ال ميكن له التوجه اىل اجلهات املتكثرة والتحيز يف االحي

 تعني اجلهة والقطبني اىل تعني تاج غريحيوباجلملة احلركة املستديرة للفلك ال 
نوع احلركة يف شخصه حبسب اخلارج  رصمن التعيني منح شيء آخر بل هبذا القدر

فيمكن صدور احلركة الشخصية بالقصد اىل حركة متعينة هبذا التعني خبالف 
 مييل املتحرك يف كل حد من حدود املسافة اىل نأاحلركات املستقيمة إذ ميكن فيها 

مشاال فال بّد من االرادة الشخصية حّتى يتعني املقصود من بني  جهة اخرى ميينا او
  .احملتمالت اليت ال حتصى

 استلزام العلم مه ليس االّ متاواعترض ايضاً بأن الثابت بالدليل على تقدير
  . العلم بالشرائط واملعدات العلم باملعلولرة العلم باملعلول ال استلزامثاملؤ بالعلة

نّ علته حركات االفالك وما سبب منها من االوضاع الفلكية لسائر أومعلوم 
فال يلزم من تصور احلركات   بطريق االعداد ال بطريق التأثرياحلوادث ليست االّ

  .واالوضاع تصور احلوادث
 وء يف العقول اواما حديث الرؤيا فليس من ضرورهتا ارتسام صور االشيا

 يكون اطالع النائم على بعض املغيبات بإعالم من اهللا بطريق أنالنفوس بل جيوز 
 جمرد واحد وال يلزم  يف ارتسام الصورياالهلام او بواسطة ملك ولو سلّم فيكف

ارتسامها يف العقول اجملردة والنفوس الفلكية كما ادعوا وايضاً الداللة امنا يتم على 
 اجلزئية للحركات اجلزئية حني حتقق احلركات ال على سبقها قبله حتقق االدراكات

نّ أوال على بقائها بعده فيكون االدراكات املتعلقة باملسببات ايضاً كذلك مع 
  .مدعيهم ارتسام صور االشياء يف النفوس الفلكية ازال وابدا فأين الدليل من املدلول

  بهاستدلّوارك باالرادة بابطال ما ويرد ايضاً منع املقدمة القائلة بأن الفلك متح
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  . تقرر دعواهم هذا ودليلهم عليه حّتى تبني وجه بطالنهأنعليها فال بّد اوال 
الك لكل منها نفس ناطقة جمردة ونفس منطبعة كالنفس فوثانياً قالوا إنّ اال

الناطقة االنسانية والقوى الباطنة بالنسبة اىل األبدان البشرّية وتلك النفوس تدرك 
االشياء ويدرك اوال حركاهتا الصادرة عن اجرامها ويصدق تغايره يف احلركة 

نّ حركتها أك اما روينبعث منها شوق اىل تلك احلركة وحترك اجرامها بارادهتا فيتح
 تكون طبيعية او أنختلو من  ارادية فألن احلركة الصادرة عن متحرك بالذات ال

خارجا عن املتحرك ممتازا عنه يف الوضع قسرية ألن مبدأ احلركة إن كان  ارادية او
باحلركة الصادرة عنه فهي   فإن كان للمتحرك شعورواالشارة فهي قسرية واالّ

 فهي طبيعية وملا كانت احلركة املستديرة مستلزمة بطلب املتحرك وضعا ارادية واالّ
  .خمصوصاً من االوضاع احلاصلة باحلركة

 تماع الطلب واهلرب فيه يف حالةمث بعد حصول ذلك الوضع هربه عنه بل اج
واحدة بالنسبة اىل كل واحد من االوضاع ألنه كما يهرب عنه باحلركة عنه يطلبه 

  .باحلركة اليه
 تكون طبيعية ألن الطبيعية الواحدة ال تكون أننّ هذه احلركة ال ميكن أعلم 
ون ايضاً مل يكن طبيعية ال يكإذا اهلرب عنه وشيء ومتضادة مثل الطلب ل مبدأ آلثار

قسريا ألن القسرية حقيقتها احلركة خبالف الطبيعة فال يتصور حيث ال يتصور 
القسرية واالفالك ال ميكن حركتها على االستقامة كما بني يف موضعه واحلركة على 

 يكون طبيعيا فال ميكن فيه احلركة الطبيعية اصالً وال القسرية أناالستدارة ال ميكن 
 من بعضها لبعض ومن عدم التشابه بني  االفالك االّر يف القسيتصور وايضاً ال. ايضاً

  .اصال ر قسمن بعضها لبعض فال  الفلكني املعلوم باالرصاد علم أّنه ال قسرحركيت
 فتعني كون حركات االفالك ارادية وقالوا احلركة االرادية ال بّد هلا من عرض

بديهة شاهدة به وما توهم حمرك يكون وجوده بالنسبة اىل املتحرك اوىل من عدمه وال
ففاسد ألّنهم ال   والنائم بال عرض وشعوريمن كون حركة العابث باللّحية والساه
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 غايته أّنهم ال يستحضرون ختيالهتم اجلزئية  وادراك امجايليخيلون عن غرض خف
  .آخر الباعثة هلم على تلك احلركات الشتغال قواهم بأمر

 ينحصر ييكون حسيا ألن الغرض احلس أن مث الغرض احملرك للسماء ال جائز
م متيل قوة شهوانية ويف دفع منافر يتهج قوة غضبية واالجرام الفلكية ئجذب مال يف

التغري من حالة اىل حالة المتناعها عن احلرق وااللتيام والكون  ولعدم قبوهلا التأثري
ال يتصور والفساد والتحلحل والتكاثف والنمو والذبول والتشكل باالشكال املختلفة 

 بالنسبة اىل االوضاع اليت ال فيها ال يتصور االّ حسيان والتغري يف حقها مالئم ومنافر
يتصور اختالفها بالنسبة اىل االفالك باملالئمة واملنافرة ألن االفالك لبساطتها وعدم 

  .االجزاء فيها بالفعل نسبتها اىل االوضاع املمكنة هلا مجيعها على السوية
 يكون أمراً عقليا ممكنا حصوله بسبب أن للسماء ال بّد فالعرض املتحرك

مل ميكن حصوله باحلركات إذا الفلكية عائدا فوائده اىل ذوات االفالك ألنه  احلركات
الفلكية لكان تصديق الفلك بفائدة فعله جهالً حمضا وهو مستحيل على ذوات عاقلة 

  . االشياء بالكليةجمردة حبسب ذواهتا عن العوارض املادية مرتسمة فيها صور
 الّذي ال ي سىن مثل هذا االمر الكلإنومع ذلك ال يليق حلكمة احلكم املطلق 

منه يف نظام العامل الحنفاظ الزمان به وانضباط احلوادث بالزمان على جهل حمض  بد
يكون مظنة شعور املتحرك يكون اعتقاده جهالً فيمتنع عن حركاته املتبينة عليه 

مل يكن فوائد العرض إذا زم احملاالت الالزمة على انعدام الزمان وفيختل النظام بل يل
اسفل منها او اىل   الّذي هويعائدة اىل ذوات االفالك لتعود اما اىل العامل العنصر

 بالسافل املبادئ العالية اليت هي اعلى منها وكل من هذين يستلزم استكمال العايل
  .وهو حمال

 يكون حصوله أندة اىل ذات الفلك وال بّد  تكون فائدة احلركة عائأنفتعني 
بعدم ما مل يكن على التدريج ألن احلاصل دفعه إن حصل ينقطع عند حصوله  له

ل يف التصديق بالفائدة هالغرض احملرك للسماء فتنقطع احلركة وإن مل حيصل يلزم اجل
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وال يتصور امر ما حيصل للفلك التدريج بسبب احلركة بعد ما مل حيصل غري 
ضاع املتحددة له ابدا ألنه ال حيصل للفلك على التدريج شيء غري االوضاع فإن االو
ركة  إذ من املعلوم أّنه ال شيء يتحدد للفلك باحلة فال يكون مسببا عن احلركنكا

 يكون أنالدورية دائماً غري االوضاع والنسب املتجددة هبا واالوضاع ال ميكن 
 يكون حتصيل أنها اليها وال ميكن  نسبته مجيعيغرضا بالذات لالفالك لتساو

نها للتشبه مبعشوق متصف بالفعل  تضم باعتباراالوضاع غرضا حمركا لالفالك االّ
بكماالت كلية حبيث ال يبقى له كمال بالقوة فيتشبه الفلك باخراج اوضاعها 
املمكنة من القوة اىل الفعل حبيث يكون خروج كل وضع من القوة اىل الفعل كماال 

 أنعقليا لنفسه بل ميكن  تشبه احلاصل يف ضمنه مبعشوقه كمااللمه واحسيا جلر
 بسبب تلك التشاهبات حاالت مشوقة وملعات مشرقة يعد يحيصل للنفس الفلك

  .خرأالفلك جرمه ونفسه بكماالت 
حّتى ينحفظ بسببها الكمال الكلّي يف ضمن  خروكذلك تلك الكماالت األ

  .الكماالت اجلزئية ابدا سرمدا
.  وتترشح اخلريات مني وتنعكس آثارها احلسنة اىل العامل السفليسرمث ي

 الفياض بسبب اعداد إاالفالك اليه من انواع الفيوض املناسبة لذلك العامل من املبد
  .احلركات الفلكية واالوضاع السماوية والتشبهات العلوية

 من يكون معشوق كل فلك هو املبدأ االول وال واحداً أن مث قالوا ال جائز
لكانت االفالك متشاهبة احلركات الشتراكها يف املتشبه به   العالية واالّئسائر املباد

 لكانت حركة املتشبه واملتشبه به وال جرما فلكيا وال نفسا من النفوس الفلكية واالّ
متشاهبني فلكل فلك معشوق واحد تشبه به حبركاته السرمدية فهي العقول التسعة ال 

  .افالك التسعة
ا كالمهم يف كون حركات االفالك ارادية مسببة من غرض حمرك منبعث هذ

 اكثر ما ذكروه من املقدمات أنادراك وتصديق لفائدة وال خيفى على فطن لبيب  من
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 مينع كون االفالك متحركة أن نعختمينات ال تكاد تثبت ببديهة وال بداللة فإنّ ملا
 يعرض احلركة بالذات أنيجوز  دلت على حركات السيارة فااالرصاد امن وبالذات

  ).٤٠:  يس *ونَُحَبْس َيٍكلَ فَ ِيفلٌّكَُو(من قوله تعاىل  ا ال لالفالك كما هو املتبادرهل
ن قيل قد اثبت الطبيعيون إنّ االفالك متحركة على استدارة بأن كل وضع إف

ممكن للفلك ولكل جزء فرض من اجزائه ممكن الزوال بالنسبة اىل الفلك واجزائه 
  باالنتقال واالنتقال ال يتصور االّكم البساطة وتشابه االجزاء والزوال ال ميكن االّحب

باحلركة املستديرة ألن الفلك ال يقبل احلركة املستقيمة وامكان احلركة املستديرة 
 فيها وثبوت امليل على ثبوت مبدئه فيها وال لالفالك يدل على ثبوت امليل املستدير

  .صورته  يكون مبدأ للميل غريأنيف الفلك يصلح شيء 
ال يتصور فيه عائق عن احلركة  كانت صورة الفلك مبدأ للميل املستديرإذا و

 يكون مبدأ مليلني أنألن الصورة الواحدة البسيطة ال يتصور  من الداخل فظاهر اما
 ذا متعاوقني واما من خارج فألن العائق اخلارجي عن احلركة املستديرة ال يكون االّ

ساملا عن   يف االفالك ووجود امليل املستديرانستقيم او مركب ومها ال يتصورميل م
العائق يدل على وجود احلركة املستديرة يف الفلك بالفعل فكون حركة االفالك 

  .باالستدارة ثابت بالربهان فاملنع غري متوجه
ه ممنوع مثالً ال نسلم اوال بساطة الفلك وتشاب قلنا مقدمات هذا الدليل ايضاً

  . يف احملدد دون ما عداهيدليلهم عليه على تقديرمتامه كان امنا جير واجزائه
 يطرأ أننّ زوال وضع الفلك يستلزم االنتقال إذ جيوز أ وال نسلم ايضاً 

 يف زوال ياالنتقال لالجسام احملاذية للفلك من داخل ومن خارج فإنّ انتقاهلا يكف
 نسبته اىل يساطة الفلك وتشابه اجزائه وتساو يقال بأن االوضاع الفلكية اللّهمَّ االّ

  .انتقاله من واحد منها اىل آخر مجيع االوضاع يدل قطعاً على جواز
 نّ امكان احلركة املستديرة تدل على ثبوت امليل بالفعل وانهأوال نسلم ايضاً 

 يكون مبدأ أنصورته مل ال جيوز  للميل غري  يكون مبدأأنشيء يف الفلك يصلح  ال
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  . أمراً خارجياامليل
  . يف االفالك فممنوعسروما قيل من أّنه ال يتصور القا

ال  نّ القسرأنّ فيه ميال طبيعيا بناء على أ يدل على رن قيل وجود القاسإف
 يكون أن وامليل املستقيم ملا امتنع يف االفالك تعني ي ما فيه ميل طبيعيف يتصور االّ

  .ذلك امليل ميال مستديرا
 به استدلّوا وما ي يف ما فيه ميل طبيعال يتصور االّ  إنّ القسرقلنا مبنع قوهلم

ومينع ايضاً امتناع امليل املستقيم يف االفالك ودليلهم عليه على تقدير  . تامعليه غري
ن ال عائق خارجيا عن احلركة املستديرة أوال نسلم ايضاً .  يف احملدديجير امه امنامت
  .ميل مستقيم او مركب  ذواالّ

 احنصر العائق يف اجلسم وهو ممنوع بل ميكن العوق من  يتم ذلك لووامنا
 والشهوة والغضب واخلرق يمث ال نسلم أّنه ال يتصور العرض احلس .اجملردات

 على امتناع هذه ما ذكروا هناك يف االفالك ودليلهم ال يدل االّ وااللتيام وسائر
يس يف الفلك حالة تقبل التبدل االشياء يف احملدد ولزوم تشابه احوال البسيط وأّنه ل

  .والتجدد غري الوضع فغري مسلم وال مدلل
 يكون نيل ذات حمصوله أّنه ال أننّ الغرض احملرك اما أوما قالوا يف اثباته من 

 يطلب أن ال ميكن هونيل صفات ف ن يكون عرضا حلركات دائمة او أيصلح
ه االنتقال عن موضوعه ل  ما جيوز يطلب باحلركة االّأنباحلركة ألنه ال ميكن 

نيل شبه صفات   يكون الغرض نيل شبه ذات اوأنوالصفات ال جيوز له ذلك فتعني 
ن ز أسامل عن املنع إذ جيو فيكون للفلك معشوق موجود يتشبه به باالوضاع فغري

 يكون نيل أن من غري انقطاع وجيوز آنيكون الغرض نيل ذوات متعددة متعاقبة كل 
انتقال عن  لفلك بعد ما مل يكن باحلركات من غريصفات متحددة حاصلة ل

 بل يقطع  بالسافل غريموضوعها كما يف االوضاع وايضاً استحالة استكمال العايل
 يكون الغرض احملرك للسماء كون حركاهتا على الوجه املخصوص موجبه أنجيوز 
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لتشبه نّ الغرض احملرك للسماء هو اأ وعلى تسليم يحلسن النظام يف العامل العنصر
  يكون املتشبه به يف اجلميع واحداً او اختالفأن جيوز علباملعشوق الكامل بالف

 الواحد يف إاحلركات مستنداً اىل القوابل فيتحرك كل فلك حبسب قابليته تشبها باملبد
  .استخراج كماالته املمكنة من القوة اىل الفعل

 حيرك  أناملختار جيوز فالقادر مث هذا كله مبين على اصل االجياب الباطل واالّ
نّ حركة العاقل أالفلك على ما يشاء كيف يشاء حييط هبا علمه وال خيفى على عاقل 

غري حركات مكدرة مستديرة تشبها هبا باملبادئ املتصفة بانواع الكماالت بالفعل 
  لكان من يتحرك من االنسان من حد معّين من مسافة اىل حدمعقول اصالً واالّ

يتحرك على   احلد االول مث اىل الثاين وهكذا اىل ما استطاع اومث يعود اىل آخر
االستدارة تشبها باملبادئ الكاملة يعد عند العقالء أّنه يف استكمال نفسه وليس 
كذلك بل كل احد من العقالء يعده يف حركته عابثا ويف قصده وزعمه معتوها 

ختتص بالعاقل  رة اليت الجاهال ألن قصد التشبه بالكاملني باخراج احلركات غري القا
بل يعم البهائم واجلمادات واالوضاع احلاصلة بسببها املمتنعة االجتماع من القوة اىل 

 يكون حركات الفلك أنال شّك أّنه سفه وجهل لكن حيتمل عندي  .الفعل
 يكون له نفس عاقلة جمردة فإنّ من أنحركات شوقية ودورات عشقية على تقدير 

جالله ويهيمهم   يتحلى للنفوس العاقلة ويدهشهم باملاع انوارأنشأن الواجب تعاىل 
 تلك الدهشة واحلرية من النفس اىل اجلسم الّذي تعلق به تسريمجاله ف اسرار باظهار

  .فيحدث يف اجلسم احلركات
 وملا مل تكن له مسافة مكانية احنصرت حركاته يف املستديرة وحيدث مثل هذه

تهذيب الزوائل النفسية والوصول اىل احلضرات والقدسية احلالة يف االفراد االنسانية ب
 يكون جلميع النفوس أناو االنسان احيانا ال يبعد  كان هذا احلال لبعض آخرإذا و

استعدادهم وكمال فطرهتم وصفاء فطنتهم وتفضالً من اهللا تعاىل  الفلكية دائماً لعلو
  .منها اليهم  آثار اخلري بايصاليعليهم ورمحته اليهم بواسطتهم على العامل السفل
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نّ القدرحق أمع   الشارع عن البحث يف القدرين قيل فما السبب يف هنإف
واالطالع على احلقائق كمال حمض سّيما يف امثال هذه املباحث اليت توجب معرفة 
عظمة اهللا وحقارة النفس واحتياجها اليه يف مجيع حاالته وحاجاته وكل اوقاته 

تسليم والتوكل والرضاء واخلوف والرجاء وغري ذلك اما حاالت سنية من ال ويورث
 قد صحت الّرواية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أّنه قال خرج ه الشارع عنه فالنيهن

وجهه  فغضب حّتى امحر علينا رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم وحنن نتنازع يف القدر
عوا يف زن قبلكم حني تنااهبذا امرمت ام هبذا ارسلت اليكم امنا هلك من كا(فقال 

حق فقد  نّ القدرأاما و) وا فيهع ال تنازأنهذا االمر عزمت عليكم عزمت عليكم 
  .)خريه وشره من اهللا تعاىل والقدر (ذكرنا طرفاً منه يف قوله

:  القمر* ِرَدقَ ِباُهَنقْلَ َخٍئْي َشلًّا كُنَِّا(ومن النصوص الّدالة عليه قوله تعاىل 
 خيلق الّسموات أنكتب اهللا مقادير اخللق قبل ( عليه الّسالم وقول الّنّيب) ٤٩

 حّتى العجز كل شيء بقدر( وقوله عليه الّسالم )واالرض خبمسني الف سنة
حتج آدم وموسى عليهما الّسالم عند رهبما فحج إ(قوله عليه الّسالم و) الكيسو
وحه دم الّذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من رآى قال موسى انت سدم موآ

وأسجد لك مالئكته وأسكنك يف جنته مث اهبط الناس خبطيئتك اىل االرض فقال 
آدم انت موسى الّذي اصطفاك اهللا برسالته وبكالمه واعطاك االلواح فيها تبيان 

 اخلق قال موسى أنقربك جنيا فبكم وجدت اهللا له كتب التوراة قبل شيء وكل 
قال ) ١٢١: طه * ىَوَغ فَُهبَّ َرُمَدآى َصَعَو(ربعني عاما قال آدم فهل وجدت فيها أب

  خيلقينأن اعمله قبل أن عملت عمالً كتبه اهللا على أن على فتلومنينأقال : نعم
 وقوله عليه )ىسدم موحج آف(قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ) ربعني سنةأب

سول اهللا  اهللا واين ر ال اله االّأنال يؤمن عبد حّتى يؤمن باربع يشهد (الّسالم 
 قوله عليه الّسالمو)  باحلق ويؤمن باملوت والبعث بعد املوت ويؤمن بالقدربعثين
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  ).يكون يف امىت خسف ومسخ وذلك يف املكذبني بالقدر(
 مورثا لالخالق املرضية واحلاالت السنية فظاهر واما كون االعتقاد بالقدر

  .عن البيان غين
يث ال يكاد يهتدي فيه اىل سبب الّنهي غاية غموض هذه املسألة حبأقول 

 يف ي واحد من ألوف االلباء واالوحدالصراط املستقيم ويثبت على الّدين القومي االّ
  .عظيم ومظنة الوقوع يف الّضالل املبني  خطريالفطنة والذكاء والنظر فيه بالعقل اجلزئ

 ق يف تقليد املخرب الصادق واالعراض عن االمعان يف الدقائفاالحتياط ليس االّ
  . فالضالل اقرب من اهلداية والرشد اقل من الغوايةاالّو

 من ثبت على احلق وقل وما وقعت  وعّزولذلك ضل كثري من الناس وزلّ
 من هذه املسألة القدرية يف اثبات الّشركاء هللا يف اخللق االّ واجلربية يف ضاللة اجلرب
متكن يف قلبه عني االتقان  ملن تنورت بصريته بنور العرفان وفتحقق فيها ال يتيسر االّ

بالبحث مع اهل البدع واالهواء وازاحة  مأمور فالّنهي ليس واردا عليه بل هو
 االنبياء والورثة من عميق ال يركبه االّ حبر شبهتهم ودعوهتم اىل احلق األعلى فالقدر

  . الربرة االتقياء واخلرية االصفياءالعلماء وال خيوض جلته االّ
دم مع آكحديث احتجاج  من ظاهره اجلرب وص يتبادرنّ بعض النصأفاعلم 

تعاىل   الواقع إنّ القادر يف كذلك بل االمرسموسى عليهما الّسالم وغريه ولكن لي
به قوله تعاىل   والطاعة كما اخربميانوإن كان يقدر على قسر اخللق وجربهم على اإل

قَّ الْقَْولُ ِمنِّي الَْملَئَنَّ َجَهنََّم ِمَن الَْجنَِّة َولَْو ِشئَْنا آلَتْيَنا كُلَّ َنفٍْس ُهَديَها َولَِكْن َح(
 يفوض االمر اىل أنلكن احلكمة االهلية اقتضت ) ١٣:  السجدة*َوالنَّاِس اَْجَمِعَني 

 ميان لفيض اإلميانالقابليات وحيال الفيض على االستعدادات فمن اقتضى استعداده اإل
فر يفيض عليه من الفياض الكفر وكذا عليه من الفياض ومن اقتضى استعداده الك

ام الرأفة ال يتحقق متاخلسران فإنّ كمال الرمحة و واحلال يف الطاعة والعصيان والفوز
 وإن كان رمحةً ميانعلى اإل  هبذا ألن قسر الظلم االستعداد املستعد فطرته للكفراالّ
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عد فطرته  االستعداد املستيف حقه واحسانا يف شأنه لكنه اساءة يف حق الصايف
 ألن تسوية املفضول بالفاضل وإن كان احسانا بالنسبة اىل املفضول ميانالصافية لإل

  .لكنها اساءة بالنسبة اىل الفاضل من حيث ضياع فاضل حقه
نّ حق الفاضل احق بالرعاية من طرف املفضول فالعدل الكامل أوال شّك 

ما   وال يتجاوزنّ يفوض الفيض على مراتب االستعداداتأوالفضل الشامل يف 
َمآ اََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن (قوله تعاىل  تقتضيه الذوات من رتب العطيات واليه يشري
*   اِهللاِدْن ِعْن ِملٌّ كُلْقُ() ٧٩:  النساء* اِهللا َومآ اََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك

د السيئة اىل النفس وجه كان الكل من عند اهللا ال يكون السناإذا فإّنه ) ٧٨: النساء
  .غري كون الفيض على وفق االستعداد

واما اسناد احلسنة اىل اهللا على كل حال فلعدم كفاية االستعداد يف حصوهلا 
 ال يقتضيه البتة لوال استعداد احملل فضل من اهللا خبالف السيئة فإنّ كرم الكايف لوال

 الَْخِبيثَ ِمَن الطَّيِِّب َوَيْجَعلَ يَز اُهللاِلَيِم(وقابليته اليها واشار اليه ايضاً قوله تعاىل 
  ).٣٧:  االنفال* الَْخِبيثَ َبْعَضُه َعلَى َبْعٍض فََيْركَُمُه

)  اِهللاِدْن ِعْن ِملٌّ كُلْقُ( اهللا على ما صرح به فالفاعل للحسنة والسيئة ليس االّ
  .تلكن فعل الفاعل تابع لالستعداد ولذلك اسند اىل النفس يف بعض اآليا

قُلْ فَلله الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ فَلَْو (عنها قوله تعاىل  وهذه هي احلجة البالغة اليت اخرب
  ).١٤٩: االنعام*  َشآَء لََهَديكُْم اَْجَمِعَني

اصال ولذلك   ما سأله بلسان استعداده فال جربفاهللا تعاىل ال يعطي احداً االّ
د خرياً فليحمد اهللا ومن وجد غري فمن وج(رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  قال

  ).نفسه  االّذلك فال يلومّن
  .ن قلت االستعداد ايضاً بصنع اهللا وخلقه فال خملص من اجلربإف

علمية ممتازة يف علم اهللا بعضها عن بعض كما اشرنا اليه  قلت املاهيات صور
 ختلفها وال يتصور هناك جعل وال صنع من اجلاعل وهلا لوازم لذواهتا هناك ال ميكن
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 اىل اللوازم اخلارجية اليت يعن تلك املاهيات وللوازمها ايضاً لوازم مث ومث حّتى ينته
خر وجودها اىل ما ال يزال يتوقفها بعد اقتضاء الذوات اىل الوجود اخلارجي مث أت

 تلك اللوازم اخلارجية امورا خارجية اخرى بعضها بالذات وبعضها بوساطة يتقتض
 وبعضها اىل ميان بعضها اىل اإليارجة عن املاهيات حّتى ينتهاالمور االتفاقية اخل

 الكفر بعضها اىل الطاعة وبعضها اىل العصيان فلما علم اهللا تعاىل يف االزل ماهية كل
 مرتبة من اللوازم كتب يف لوح القدر لوازم ماهيته ولوازم لوازمه اىل آخرشيء و

هية لوازمه واقتضاء لوازمه ايضاً ما حال كل شيء من االزل اىل االبد حبسب اقتضاء
 تترتل االوصاف اىل مرتبة االعمال فكتب أّنه يعمل كذا وقت كذا أنيلزمها اىل  ما

القتضاء استعداده ذلك العمل وخيلق اهللا له العمل حبسب استعداده حّتى تترتب 
 اىل الطاعة او ي ينتهأن اىل االعمال وتترتب االعمال اىل ي ينتهأناالوصاف اىل 

بل   وليس يف واحد من ذلك حكم من اهللا على وجه اجلربميانلعصيان او الكفر او اإلا
  .لبعض له وحكاية اعماله املترتبة املقتضية بعضهاا على وصف احوالكتب ليس االّ

غايته أّنه كتب ايضاً أّنه خيلق لكل شيء ما اقتضاه حاله وطلبه استعداده 
  .حكمته على ذلك حلكم

اشارة اىل ما قلنا )  بالوصف ال باحلكمتبلكن ك(ه وقوله رضي اهللا عن
سى عليهما الّسالم ليست مبنية على اجلرب احملض بل على اقتضاء وم فحجة آدم

االستعدادات األزلية واالحوال املترتبة عليها خطيئته وخروجه من اجلّنة فيما ال يزال 
خصتهما االستعدادات وإن واقتضاء احلكمة األزلية تعلق االرادة والقدرة القدميتني مبا 

كان خلقهما على خالف االستعداد ممكنا لكون قدرته شاملة وارادته كاملة 
  . النسبة اىل مجيع املمكناتمستوييت

بالكلية واثبات االختيار احملض اخلالص فإنّ  واعلم أّنه ال مطمع يف رفع اجلرب
برية املومهة للظلم لكن املقصود رفع اجلا عن اجلرب لوختاقتضاءات االستعدادات ال 

 قصر نّ اهللا ماأعن احلق تعاىل بإسناد اسباب اجلرب اىل نفس العبد وماهيته االزلية مع 
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  .)ةَُغاِلَب الْةُجَُّح الِْهلَِّلفَ(ميكن كما اشار اليه قوله تعاىل   التفضل عليه حيث مايف
د يف مع انا ما مسعنا من اح هذا غاية ما ميكن لنا من التحقيق يف أمر القدر

  ).٤:  االحزايل* يلَِب السَّيِدْه َيَوُه َوقََّح الْولُقُ َياُهللاَو(املسألة حتقيقا هبذا القدر  هذه
  .)فاته يف االزل بال كيفصاملشيئة  ووالقضاء والقدر(قال رضي اهللا عنه 
بأّنه يكون كذا مث يكون كذا مث ومث  شيء  على كليلالقضاء حكمه االز

حاالت طارئة على االشياء حبسب  ما قررنا والقضاء تقديرك ال على وجه اجلرب لكن
كائن  االوقات والتبدالت والتغريات واملشيئة تعليق ارادته على كل ما هو واملقادير

ولعلّه عد املشيئة مغايرا لالرادة ابقاء على تغاير . الوجه الّذي يكون اىل االبد على
تخليق ل واالعتقاد طبقه كما عد اانميااللفاظ الواردة يف القرآن حقه ورعاية يف اإل

ترادفها فإذا كانت صفات متغايرة  نّ املتبادرأوالتكوين والصنع واالبداع متغايرة من 
باحلقيقة وإن كانت متقاربة متالزهة تكون صفات ازلية وبال كيف ألن كل صفة 

  .مراراً  تكون كذلك كما مّرأنهللا تعاىل ال بّد 
 تعاىل املعدوم يف حال عدمه معدوما ويعلم أّنه يعلم اهللا(قال رضي اهللا عنه 

ده موجوداً ويعلم واوجده ويعلم اهللا تعاىل املوجود يف حال وجإذا  كيف يكون
  .)هؤأّنه كيف يكون فنا

  يف اي الزمان ظرف حلدوثه ولوجوده املستمرنّ بعض االشياء زماينأاعلم 
تصاص وجوده بشيء معّين من املعّين إن كان من االشياء املتصفة بالبقاء الخ زمانه

ريخ معّين فامثال هذه االشياء مقيدة امعّينة يف ت اجزاء الزمان كسنني او شهور
 بالكائن يف ذلك الزمان حمجوب له االّ مأسورة يف ذلك اجلزء من الزمان ال شعور

كائن يف غري ذلك اجلزء من الزمان الّذي تقيد به وحبس فيه مث مثله يكون  عما هو
هو يف مكانه او يف  ما حلبس املكان ايضاً فال حييط من الكائنات يف زمانه االحمبوساً 

مسجون يف سجن الطبيعة عن الكوائن الغري الطبيعية  مكان قريب من مكانه فهو
ب عن وارجة عن حكم الزمان واملكان مث هو حمبوس يف حمبس الزمان حمجاخل
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ضية واملستقبلة ومأسور يف مكان زمانه من احلوادث املا الزمانيات اليت تقع يف غري
كائن يف مكانه   مبا هوله من املكانيات اليت حدثت يف زمانه االّ شعور خمصوص ال

ك بنوع خمصوص من املدركات واحتجابه رويف قرب مكانه فاختصاص ادراك مد
  فلكل حاضر بسبب تقييده بقدر خمصوص من الزمان واملكان واالّعما عداه ليس االّ

كل حلظة اليه وهذا كمن اشرف من مكان مرتفع اىل مكان  و ناظربني يديه وه
 والكائنات املتمكنة اسفل منه فإّنه حييط جبميع اجلوانب من ذلك املكان السفالين

 مبا فيها خبالف من تكن يف جزء خمصوص من ذلك املكان املتسفل فإّنه ال حييط االّ
  .غري يف جواره ال

مان واملكان لقدمه وحدوثهما وكونه علة فاعلة فاهللا تعاىل ملا كان حميطا بالز
هلا وكوهنما معلولني مصنوعني له ال يتقيد جبزء خمصوص منهما دون سائرمن 

حيتجب عن شيء منهما وعما فيهما فنسبته اىل مجيع االزمنة واالمكنة  اجزائهما فال
ردات من اجمل شيء حميط غري حماط وال يغيب عنه واىل ما يقع فيهما على السوية فهو

  .واملاديات
 ن قلت هذا الّذي ذكرته يف االمكنة واملكانيات اليت كلها جمتمعة يف الوجودإف

مسلم واما يف االزمنة والزمانيات اليت ما وجد او وجد ومضى فال فإّنها معدومات 
  .الشهود وإن كان الشاهد حميطا لكل ما ميكن احاطته وقابلة للحضور حمضة غري

زائه املاضية واحلاضرة واملستقبلة ومبا وقع يف مجيع ما قلت الزمان جبميع اج
  واحلضورياملض وحاضرة ثابتة يف علم اهللا تعاىل ازال وابدا وامنا التبدل والتغري

االستقبال بالنسبة اىل الوجود اخلارجي وبالقياس اىل ما ال يزال من االشياء الزمانية و
احكامها املستمرة واملتجددة املتبدلة  تعاىل يعلم الذوات واملاهيات بلوازمها وهللافا

  .باوقات تبدالهتا
مثالً يعلم املوجودات القدمية مستمرة الوجود ازال وابدا سرمدا وكذا 
املعدومات الدائمة العدم مستمرة العدم ازال وابدا سرمدا واحلوادث متصفة بالعدم 
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 زمان يته ينأنمن االزل اىل زمان وجودها ومتصفة بالوجود يف وقت وجوده اىل 
وجودها مث متصفة بالعدم الطارئ وكذا احلال يف سائر االوصاف املتبدلة املتجددة 
الثابتة مرة والزائلة اخرى فاحلوادث قبل وجودها معلومة له على وجه اتصافها 

 يف اوقاته وكذا ئبالوجود يف وقت وجودها وعلى وجه اتصافها بالعدم الطار
اف املتبدلة يف وقت اتصافها بزواهلا قبل اتصافها معلومة له على وجه اتصافها باالوص

  .بتلك االوصاف وزواهلا
ويعلم اهللا تعاىل القائم يف حال قيامه قائما فإذا (: ولذلك قال رضي اهللا عنه

حيدث له علم  ن يتغري علمه او أفقد علمه قاعدا يف حال قعوده من غري قعد
 فإنّ علمه القائم يف حال )نيري واالختالف واالحوال حيدث يف املخلوقغولكن الت

قعد القائم وعلمه بأّنه قاعد لكن ذلك إذا  نوع تغري قيامه بأّنه قائم ال شّك أّنه يتغري
ليس يف الذات وال يف الصفات بل يف نوع نسبة فقط وال يوجب ذلك تغريا يف  التغري

ه يتصف مل يعلم يف حال القيام بأّن  لوأنالعلم من حيث أّنه علم وامنا يوجب ذلك 
بالقعود يف وقت يتعني قعوده فيها لكنه يعلم يف االزل مجيع الذوات ومجيع الصفات 

ِمثْقَاِل (الدائمة والزائلة باوقات حدوثها واوقات زواهلا حبيث ال يعزب عن عمله 
*  َتاٍب ُمِبٍنيِفي ِك ذَرٍَّة ِفي اْالَْرِض َوالَ ِفي السََّمآِء َوآل اَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َوآل اَكَْبَر ِاالَّ

فال شيء من الذوات والصفات احلادثة ما يعلمه اهللا يف حال حدوثه ) ٦١: يونس
ليعلمه قبل حدوثه على خالف ما علم به يف  ن يعلمه اصالً قبل حدوثه او أمن غري

فيه نسبة ما من   العلم اصالً من حيث أّنه علم وإن تغري يفحال حدوثه فال يتغري
  .ات االحوال احلادثة يف املخلوقنيحيث التغريات واختالف

 مث خاطبهم مياناإل ورفخلق اخللق أشخاصا بريئة من الك(قال رضي اهللا عنه 
من آق خبذالن اهللا اياه وحلوأمرهم وهناهم فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحرده ا

 فإنّ الكفر )من بفعله واقراره وتصديقه بتوفيق اهللا تعاىل اياه ونصرته لهآمن 
 لكان  حالتان طارئتان ليستا من ذاتيات األشخاص وال من لوازم تعيناهتا واالّانميواإل
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 املؤمن يكون على هذا إميان ونّ كفر الكافرأامر التكليف لغوا بال فائدة من حيث 
 تكليفا مبا ال يطاق ميانباإل أمراً الزما ال احتمال له خبالفه ولكان التكليف للكافر

ا وبال فائدة فألن ترتب حكم كبرية ومصاحل كثرية على ومها باطالن اما كونه لغو
كل فعل هللا تعاىل مما ال شّك فيه وال نزاع ألحد من املتصفني باالنصاف وإن وقع 

  .نّ فعله تعاىل معلل باالغراض اوالأالرتاع يف 
 عظم احلكمة املترتبة على فعل التكليف خروج العباد من ظلمة الضاللة اىلأو

وحشة املخالفة اىل انس املوافقة عناية من اهللا اىل من خلقه بيديه نور اهلداية ومن 
وتفضالً على من فضله على كثري من خلقه فاهللا تعاىل خلق االنسان يف احسن تقومي 
اي النشأة الروحية النورية اللطيفة مث رده اىل اسفل سافلني اي سجني الطبيعة 

 مع احكام العناصر يلروحاين العلووالصورة املادية الكثيفة ومجع فيه حكم التجرد ا
ة والدناءة باألهنماك يف سالسفلية وركب فيه القوة الشهوية البهيمية الداعية اىل اخلا

اللذائذ احلسية واالقتناع بالشهوات املزاجية والقوة العصبية السبعية الباعثة اىل 
ينهما كحكم اهللا االستعالء والفساد واالذاء والعتو والعناد والقوة العقلية القاضية ب

لريد كال منهما على االعتدال ويزجرمها عن االفراط والتفريط وتقصريمها على ما 
  .اراد اهللا منهما حّتى يكون مستعدا حلمل امانته وقابال للتكليف باطاعته

ى لََع( اي التكليف )ةَاَنَمالَا اَْنْضَرا َعنَِّا(: وهذا هو املراد بقوله تعاىل
مع اهنا اجرام عظام يف الصورة ) ٧٢: ب االحزا* اِلَبَجالْ َوِضْرالَاَْو اِتَوَمالسَّ

 حيملنها إلباء أنواجسام جسام حبسب الظاهر مطيقة حلمل كل ما حيمل عليه فأبني 
 ال دخل يف محله واحتماله للكرب اجلسمية ياستعدادهم عن محلها فإّنه امر معنو

ن املعاين املذكورة وإن كان املركب  ميوالعظمة اجلرمية وابتنائه على التركيب املعنو
منها جرما صغريا ومحلها االنسان لكمال استعداده هبا واستبداده حبملها أّنه كان 
 يظلوما جهوال اي موصوفا بالقوة الغضبية والشهوية املأمورين باالنقياد اىل قاض

 اِت َوالُْمْشِرِكَني َوالُْمْشِركَاِت الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَِلُيَعذَِّب اُهللا(العقل واالمتثال المره 
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خلروجهم عن حكم العقل والقاضي العدل الّذي هو خليفة اهللا يف ) ٧٣:  االحزاب*
 َنيِنِمْؤُمى الْلَ َع اُهللاوُبُتَيَو(االرض البدن حبيث طاعته طاعة اهللا وخمالفته خمالفته 

 خليفته غالبا وإن فرط الذين اطاعوا رهبم واطاعوا) ٧٣:  االحزاب* اِتَنِمْؤُمالَْو
ئاهتم ويرحم يخط ليغفر) ٧٣: االحزاب*  ايًمِحا َروًرفُ غَ اُهللاانَكََو(منهم فرطات 

  .زالهتم بسبب ضعفهم
 واالشاعرة ال ينكرون كون كل فعل اهللا متضمنا حلكم ومصاحل وإن أنكروا

ه اوىل نّ الغرض ال بّد وأن يكون وجودأكون أفعال اهللا معللة باالغراض بناء على 
 من عدمه بالنسبة اىل الفاعل نفسه فيلزم استكمال الواجب بالغرض مع أّنه ينايف

 هذا فعل اهللا كما فرض معلال به فاحلكم بأنّ نّ ما فرض غرضا هوأالوجوب وعلى 
 وهو مستند بالذات االّ شيء غرض وذاك معلل به ليس اوىل من العكس وايضاً فال

لفاعل بالذات بل يتوسط الفعل وايضاً الغرض ليس اىل اهللا والغرض ال يستند اىل ا
 يلزم التسلسل فثبت عدم لزوم الغرض يف كل فعل ولكن وجوب يلزم له غرض واالّ

 كون وجود الغرض اوىل من عدمه بالنسبة اىل الفاعل نفسه حمل منع وكذا تنايف
لق كان االستكمال يف الكماالت النسبية فإنّ اخلإذا االستكمال بالغرض للوجوب 

كاملخلوق  دح هبا احلق يف القرآن مع اهنا حتتاج اىل الغريمتوالرزق وامثاهلما كماالت 
  .واملرزوق

 نّ أفعال اهللا وإن كانت مستندة بالذات اليه من حيث فاعليته هلاأويرد ايضاً 
اما اشتراطا عقليا او  لكن جيوز أن يكون صدور البعض منه مشروطا بالبعض اآلخر

 قتضيه حكم ال يبلغ اليها علمنا فاحلكم على الشرائط باملعللية وعلىاشتراطا عاديا ي
 يف الفرض اشتراطه بفعل آخر وإن ي من العكس وأّنه يكفىلالشروط بالعرضية او

أّنه قد يكون بعض األفعال  وكان مستنداً اىل الفاعل بالذات من حيث الّصدور
ه ومعللة هبا من وجه مثالً ا بالذات فتكون امثال هذه األفعال اغراضا من وجدمقصو

 يكون من حيث أّنه فعل للفاعل معلال ومن حيث ذاته غرضا ومقصودا فال يلزم خلو
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  .تسلسل فعل عن غرض وال
ن يقصد فيه منفعة غري أنّ من فعل فعالً من أويرد ايضاً أّنه ال يشك عاقل يف 

  .معتوه وانكاره مكابرة مصلحة فهو عابث او وال
 عاىل عن كثري من الكماالت مثل احلكمة والكرم وغريمهاوايضاً يلزم خلوه ت

قصد والتزام منه ال   من فعل فعالً ولزم من فعله فوائد مجة ومنافع عامة من غرينّإف
  .حكيما والكرميا يعد عند العقالء

  مشحونة ببيان االغراض ألفعال امللك الفياضلسنةوايضاً الكتاب والّسّنة واال
ا َمَو() ٢٧:  ص * َخلَقَْنا السََّمآَء َواْالَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالًَوَما(مثل قوله تعاىل 

 حتصى أنوامثاله اكثر من ) ٥٦: اتي الذار* وِنُدُبْعَي ِلالَّ ِاْنَسِالاْ َونَِّج الُْتقْلََخ
  .فكيف يصح انكار ما شهدت له النصوص الظاهرة الشايعة

  .وميل اىل ما ذهب اليه املعتزلةن قلت هذا خروج عن قواعد اهل الّسّنة إف
 اتباع العقل والنقل والذوق والوجدان وليس التقليد من قلنا حنن ما التزمنا االّ

  .اهل التحقيق شعار
وما قيل من أّنه ال يتصور غرض صحيح يف التكاليف الشاقة وال يصح أن 

ده  يفضل على عباأنيكون لغرض العبد للثواب غرضا عنها فإنّ اهللا قادر على 
  .اقرب اىل الكرم باملثوبات بال اتعاب هلم بل هو

ري غقلنا الغرض فيها ظهور مراتب االستعدادات االزلية املستندة اىل الذوات ال
 على حسب ياجملعولة باتباع اهل االستعدادات الصافية لالوامر وانتهائهم عن النواه
ب االستعدادات استعداداهتم يف مراتب االتباع واالنتهاء وخالفهم هلا على حس

استحقاقهم حبيث يزول شبه  ليصل السعداء اىل الدرجات املعدة هلم بظهور كذلك
اجلاحدين املستكربين وتكون هللا احلجة البالغة وإن كان كما وصف نفسه بقوله 

ووصول الكفرة اىل اجلحيم وإن سلم عدم ) ٩:  النحل* َنيِعَمْج اَْمكُدَيَه لَاَءَش ْولََو(
لوجوه يف حقهم لكن ميكن أن تكون له منافع يف حق املطيعني من نفعه بوجه من ا
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من شقاوهتم واالبتهاج حبسن حاهلم بالنظر اىل  انزجارهم بعذاهبم وسعادهتم باالعتبار
 يف افعاله املصاحل الكاملة او املنافع الشاملة فإذا ينتيجة سوء افعاهلم واهللا تعاىل يراع
  . جرم كاملةمل تكن مصاحل افعاله شاملة تكون ال

 وسائر احلسنات والسيئات من ميانن قلت فعلى ما قلت يكون الكفر واإلإف
لوازم املاهيات ألهنا مقتضيات االستعدادات وهي مقتضيات الذوات ومقتضى 

  .بت نفسك يف قولك ليستا من لوازم املاهياتاملقتضى مقتض فانت كذّ
 عن فيض الفياض فإّنه تام مع قطع النظر باقتضاءس قلت اقتضاء االستعداد لي

 يفيض حبسب االستعدادات ولوال شرعه احلسن والقبح يف أنلوال اقتضاء حكمته 
األفعال وهدايته وداللته باطنا وظاهرا للفعل احلسن وخذالنه باطنا للعمل القبيح ملا 

  . يتصف به ويستلزمهأنمشت االستعدادات رائحة ما استعدت به فمن اين 
تكليفا مبا ال يطاق على تقدير كون   للكافرميان باإلواما لزوم كون التكليف

  .فظاهر من لوازم ذات الكافر الكفر
واما بطالن التكليف مبا ال يطاق فألن االمجاع انعقد على عدم وقوعه بداللة 

  ).٢٨٦:  البقرة *اَهَعْس ُوالَّا ِاًسفْ َن اُهللاُفلِّكَ ُيالَ(تعاىل  قوله
ن ذهبوا اىل جوازها لكن ال يف مثل هذا فإنّ ما وداللة االستقراء واالشاعرة وإ

ون التكليف به وما حنن فيه زث مراتب ما ميتنع بالذات وهم ال جيوال يطاق له ثال
الزمه عنه حمال عقال وما ميتنع بالنظر اىل شيء ومن ذلك القبيل فإنّ انفكاك ذايت ال

 التكاليف من هذا تعلق ارادة اهللا وعلمه خبالفه والتكليف به جائز وواقع بل كل
القبيل وما ميتنع بالنظر اىل قدرة العبد وإن كان ممكنا يف نفسه وبالنظر اىل قدرة اهللا 

  .االشاعرة التكليف به ومنعه املعتزلة هو هذا القسم تعاىل كخلق االجسام وما جوز
واحلق عندي جوازه بالنظر اىل ذات الواجب وغناؤه املطلق وقدرته الكاملة 

  .ملةوارادته الشا
دم جوازه ألن منافاته عواما بالنظر اىل حكمته ورأفته على عباده فاالقرب 
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  . خيفىأناحلكيم ورأفة الكرمي اظهر من  حلكمة
 ال واما تكليف املالئكة بإنباء االمساء مع أّنه غري مطاق هلم فتكليف تعجيز

  . يف الثاينتكليف حتقيق وكالمنا ليس االّ
درة اهللا دون قدرة العبد على ما هو احلق فال واما صدور أفعال العباد عن ق

قدرة اهللا   ال يتخلف تأثريأن يف طاقة العبد يكون األفعال غري مطاق بل يكف يوجب
  .عن قدرة العبد وارادته بطريق جرى العادة من اهللا عليه

وقيل إنّ بعض الكفرة الذين اخرب اهللا والرسول بأّنهم ال يؤمنون مكلفون 
اخرب اهللا ورسوله فهم مكلفون بتصديق األخبار الّدالة على أّنهم ال بالتصديق بكل ما 

  .يصدقون وهو راجع اىل اجلمع بني الوجود والعدم
هلا هلا كالمنا يف التكاليف املقصودة اليت قصد هبا اطاعة املكلف وامثاأقول 

ليس مما يطلب من الكفرة التصديق خبصوص مضمونه  نّ مثل هذه اال خبارأفظاهر 
 التصديق بامثاله يف ضمن التصديق مبا اتى الرسول به إمجاالً ية بل يكفاصال

  .والتكليف امنا ورد به من هذه احليثية
 امنفليس تكليفا قصديا بل ا واما التكليف بالنسبة اىل من علم خصوصية اخلرب

  .لزم من انضمام العوارض
 ا تكليف مبانّ كل مكلف بالتصديق مبا أتى به الرسول إمجاالً وهذأواحلاصل 

كليا علم اهللا إباءهم   إباءميان بعض الكفرة عن اإليطيقه كل احد يف نفسه مث ملا أىب
رسوله مبا علم منهم مث إن وصل  اخرب وعلم كره واجبار املؤبد علماً تابعا للمعلوم ال

 ي عملهم االختياروءذلك اخلرب اليهم بطريق االتفاق لزم تكليفهم مبا ال يطاق بس
مكلفني ابتداء مبا يطاق فتكليفهم مبا ال يطاق ما وقع قصدا من اهللا بل  نوا كاأنبعد 

  .فعلهم بسوء اوقعوا انفسهم فيه
والقسم الثاين مما ال يطاق اي ما ميتنع بالنظر اىل تعلق ارادة اهللا خبالفه من هذا 

صديق ن يكونوا مكلفني بالتأنّ الرتاع ليس فيه وايضاً غاية ما لزم أالقبيل وقد ذكرنا 
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 تكلفوا أن أّنه يلزم  يعلم احد أّنه مل يعلم االّأنبعدم تصديقهم وال استحالة يف 
  . كذب حمضميانحتقق اإل  على تقديرميانبتصديق كاذب ألن التصديق بعدم اإل

 تكليف اهللا عباده بالكذب القبيح عقال وشرعاً فما صم ال يقول جبوازواخل
  .ارنفلعلّه ال جواب له ايضاً غري ما ذكاجاب به عن ذلك يكون جوابا لنا ايضاً 

  ال يتمكن من اعتقاد أّنه مل يعلمه ألن العلم امرشيئاًعلم احد إذا ن قيل إف
  . جيهل به من اتصف بهأن ال ميكن وجداين

  خيفى على املؤمن أّنه صدق يف تفاصيل العقائد الّدينية تصديقاأنقلنا بل جيوز 
 بكل ما اتى الرسول به من اء يف حتقق االمجايلمنجيا كما أمر اهللا وإن مل يكن خف

قول افضل و) عرفناك ما(: عند ربه او ما حسبك يف هذا الباب قول افضل االنبياء
  ).العجز عن درك االدراك ادراك(االمة أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه 

نّ اهللا تعاىل ملا خلق االنسان بيديه اي بقسمني من صفاته املتقابلني أمث اعلم 
جلاللية واجلمالية كان برزخ الظاهر والباطن وجممع الصورة واملعىن ومستعدا يف ا

اصل فطرته للتكليف ومستحقا للكرامة والتشريف لكونه فائزا جبميع الكماالت 
الرمحانية وحائزا جبميع الصفات السبحانية قادرا بيديه للمجاهدات وقابال بقلبه 

سلطانه وهداية له  صطفاء له البداع اسرارللمشاهدات خاطبه تعاىل اعتناء بشأنه وا
على سواء السبيل وداللة على طرق هتذيب النفس والتكميل وأمره مبا فيه جناته 
وسعادته وهناه عما فيه هالكه وخسارته فكفر من كفر بفعله وانكاره وجحوده مع 

ن اهللا ليخلق نّ عناية اهللا وهدايته عامة له وداللة اهللا اىل طريق الرشد تاّمة له وما كاأ
 إن مل ميتنع عنه بانكاره وجحوده وإن شاء ميانله الكفر إن مل يكسبه وليسلبه اإل

 ووفقه على الطاعة واألحسان لكن حكمت حكمته وجرت سنته بأن ميانهلداه اإل
 وآثر الشيطان على الّرمحن وال يعصمه عن ميانخيذل من اختار الكفر على اإل
عن النريان واخلذالن خلق اهللا للعبد قدرة الكفر العصيان وال خيرجه اىل النور 

 فمن خذله اهللا ال يؤمن ميان اللطف والتوفيق خلق قدرة الطاعة واإلأنّواملعصية كما 
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 من خلق له قدرة املعصية مل خيلق له قدرة الطاعة لكون القدرتني وال يطيع ألنّ
 أنلطاعة ال يستطيع نّ قدرة كل فعل معه ومن مل يكن له قدرة اأمتضادين بناء على 

مل خيلق  يطيع وكذلك آمن من آمن بفعله وقدرته وتصديقه لكن قدرته خبلق اهللا فلو
 وملا استطاع تصديق الّنّيب فيما اتى به من عند ميانعلى اإل  ملا قدرمياناهللا له قدرة اإل

 بد منعتوفيق اهللا اياه ونصرته له فما اصاب ال  للمؤمن هومياناهللا فخلق قدرة اإل
سيئة فمن نفسه باستعداده هبا مث كسبه هلا وما اصاب من حسنة فمن اهللا بتوفيقه 
ونصرته له وإن كان الكل من عند اهللا من حيث أّنه فاعل جلميع أفعال العباد من 

  .ةر والطاعة والعصيان واالقدام مبعىن القدميانالكفر واإل
 فلعلّ عدوله ميانلى اإلواما مضاف اىل مفعوله فيكون املعىن واقدار اهللا اياه ع

قدرة اىل االقدار اشارة اىل عظم لطف اهللا ومزيد تفضله على عباده يف االنعام  عن
  .سبق استحقاق منه اليه  من غريميانباإل

فجعلهم  دم من صلبه على صور الذرآخرج ذرية أو(قال رضي اهللا سنه 
بوبية فكان ذلك وا بالرّر وهناهم عن الكفر فاقميانعقالء فخاطبهم وأمرهم باإل

ا فهم يولدون على تلك الفطرة فمن كفر بعد ذلك بدل وغري ومن آمن إميانمنهم 
) ١٧٢: رافع اال* َكبُّ َرذََخ اَذِْإَو( وورد يف القرآن )وصدق فقد ثبت عليه ودام

اي اظهر من بين آدم يف عامل االرواح واجلربوت او يف عامل املثال وامللكوت اظهارا 
اعياهنم الروحية املفصلة نوع تفصيل   مادة وصورة وهو اظهارمعنويا حمضا بال

بالنسبة اىل االعيان العلمية املندرجة يف علم اهللا اندراجا امجاليا او اظهارا صوريا 
نوريا مقدسا عن الظلمة املادية والكثافة العنصرية متمايزا حبسب الصور املثالية من 

  .مدآبين  دم اي من ظهورآظهورهم بدل من بين 
ولعل املراد نوع االنسان الشامل آلدم وابنائه الصلبية وغري الصلبية اما بطريق 

 وجودهم التغليب او شيوع استعماله يف النوع ذريتهم اليت قدر اهللا يف العلم االزيل
اخلارج بالتوالد والتناسل اىل قيام الساعة واشهدهم على انفسهم اخذ اقرارهم  يف
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بثبوت حق عليه كشهادة الغري عليه به يف اجياب احلق  ملقّربربوبيته هلم فكان اقرار ا
بالشهادة وقال بكالم الئق بنشأهتم اليت انشأهم اهللا  عن االقرار واظهاره فلذلك عرب

نّ له قدرة الترتل اىل مجيع املراتب الوجودية أهبا يف اظهارهم اياها فإّنه سبحانه كما 
 واظهارها يف كل طور ومن ذلك  والظهوركذلك له قدرة ترتيل صفاتهيبالتجل

) ٣٠:  القصص* ِةكَاَرَبُم الِْةَعقْلُب اْ ِيفِنَمْيالَ اْاِدلَواْ(تكليمه موسى عليه الّسالم يف 
 اىل كمالكم الّذي تستعدونه شيئاً فشيئاًالست بربكم الّذي يربيكم بتبليغكم 

 يف عوامل وينشأكم يف النشئات املختلفة يف عوامل اجلربوت وامللكوت وامللك مث
بلسان متكلم  اآلخرة وتنعيمكم يف كل نشأة بنعم تليق هبا قالوا بلسان حاهلم او

خلقه اهللا هلم يف ذلك الوقت بلى واعترفوا مجيعا بربوبيته تعاىل هلم ومربوبيتهم له ألن 
ما اراد اهللا منه مبا عدا االنسان حبسب نشأته الصورية  مطيع لربه يف اظهار شيء كل

إنّ بعضهم يطغى وجيحد فاما يف غري تلك النشأة فهم مجيعا منقادون اخلارجية ف
كسائر االشياء النعدام موجب اجلحود من النشأة اخلاصة به احلاصلة من تعلق النفس 

شهدنا بربوبيتك واعترفنا هبا وكان ذلك اي اخذه  اجملردة بالبدن املركب من العناصر
 يقولوا يوم أنى انفسهم كرامة سبحانه ذرية بين آدم من ظهورهم واشهدهم عل

 ما شهدنا هذا )١٧٢:  االعراف *َنيِلاِفا غَذَ َهْنا َعنَّا كُنَِّإ(القيامة اعتذارا عن العصيان 
  .املشهد وما ذقنا هذا الذوق قبل هذا حّتى جنرب االمور ونتنبه على الالحق بالسابق

ا َمنَِّا(يقولوا   اوإفهذا اول خطأ اخطأنا وال يليق بالكرم االخذ باول اخلط
  ).١٧٣:  االعراف* ْمِهِدْع َبْن ِمةًيَّرِّا ذُنَّكُ َولُْب قَْنا ِمَنُؤاَب آَكَرْشاَ

 فاالمث عليهم ال علينا فإهنم سنوا الّشرك ونشأنا فيما بني اظهرهم وطبيعتنا
 اوزارنا فإنّ) ١٧٣:  االعراف* ونَلُِطْبُم الْلََعا فََما ِبَنكُِلْهُتفَأَ(جمبولة على التقليد 

وقيل املراد من . يليق اهالكنا بفعلهم عليهم مع اوزارهم لسنهم الّشرك والعصيان فال
خلق بين آدم بطريق التوالد والتناسل قرنا بعد قرن من اصالب آبائهم  االخذ املذكور

نّ ذلك أومن اشهادهم على انفسهم بنصب دالئل ربوبيته هلم حبيث يفهم العاقل 
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 ُتْسلَأَ(تدالهلم هبا واقرارهم مبدلوهلا وأّنه مبرتلة القول صرحياً  السليس االّ النصب
يف الداللة على ذلك االشهاد وطلب االعتراف ومن ) ١٧٢:  االعراف* ْمكُبَِّرِب

كنهم من العلم بالربوبية باالستدالل من مت) ١٧٢:  االعراف* اَنْدِهى َشلََب(قوهلم 
  .ل ال التصريحيعلى هذا بطريقة التمثتلك الدالئل املنصوبة فيكون معىن اآلية 

نّ احلديث الّذي رواه عمر أ واه االّفحصحيح معناه وبليغ  فهذا ايضاً تفسري
مسعت رسول اهللا :  قال عنهنّ عمر رضي اهللاأول وهو تفسري االاهللا عنه يؤيد ال رضى

 ْن ظُُهوِرِهْم ذُرِّيََّتُهْمَوِاذْ اََخذَ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِم(صلّى اهللا عليه وسلّم سئل عن آية 
دم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه آإنّ اهللا خلق (فقال ) ١٧٢:  االعراف*

ذرية فقال خلقت هؤالء للجنة وبعمل اهل اجلّنة يعملون مث مسح ظهره بعده 
 فقال )بعمل اهل الّنار يعملون وفاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤالء للنار

استعمله بعمل  خلق العبد للنارإذا ان اهللا (رسول اهللا فقال رجل ففيم العمل يا 
خلق إذا اهل الّنار حّتى ميوت على عمل من اعمال اهل الّنار فيدخله به الّنار و

العبد للجنة استعمله بعمل اهل اجلّنة حّتى ميوت على عمل من اعمال اهل اجلّنة 
  ).فيدخله به اجلّنة

 ثاين ايضاً حلمله على التمثيلتفسري القا للوهذا احلديث وإن احتمل معىن مطاب
منهما مع أّنه ال صارف يصرفهما عن  لكن اخراج اآلية واحلديث معا عن املتبادر

نّ أنّ املعىن الظاهر امر ممكن يف نفسه وبالنسبة اىل قدرة القادر ومع أالظاهر مع 
 من اآلية الظاهر نّ املرادأل السائل عن معىن اآلية الستعالم اجوابا لسؤ ورد احلديث
  .خروج عن الظاهر املنضم باملؤيدات وهو بعيد جدا ام معىن آخر املتبادر

 يداتؤوهلذا املعىن م. ولذلك مال االمام اىل املعىن الظاهر وقال هذا القول
 وقد يولد على فطرة ما من مولود االّ(: اخرى من األحاديث مثل قوله عليه الّسالم

 عليهم من نوره ن اهللا خلق اخللق يف ظلمة مث رّشإ (:مقوله عليه الّسالو) االسالم
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لطفه عليهم يف   نورّشر فإنّ اهتدى ومن اخطأه ضلّ فمن اصابه من ذلك النور
 معان قريبة من هذا املعىن ) يولدواأن فطرة االسالم قبل علىظلمة العدم وكوهنم 

بشر فال وجه وكلها تدل على سبق معاملة امتنانية صورية من اهللا مع افراد ال
داللتهما عليه عنه مع مناسبته التاّمة  الستبعاده وصرف اآلية واحلديث الظاهر

 مياناللطاف من سبقت رمحته غضبه وغلب عفوه عقوبته فإنّ فيه توثيقا لعقد اإل
  .وتذكريا هلم عهد الّرمحن

ه النورية عن ظلم الّضالل تذكره رت عن بعض من سلمت فطيولقد رو
النشأة الصورية املادية مث إنّ املفهوم من اآلية انقياد اجلميع يف ) لستأ(مشهد 

ن فيهما يخرآواعترافهم بربوبية اهللا تعاىل واملفهوم من احلديث اهتداء البعض وضاللة 
م النورية روحية اليت ما رهتالف يف الظاهر ال يف احلقيقة فإنّ نظر اآلية اىل فط خماثر

  بالظلم اجلسمانية واأللوان الكثيفة املادية فهم باقونانصبغ فيها صفاء االنوار السبحانية
ن مطيعون فإنّ الكفر و فال جرم مؤمني ونورانيتهم الفطريهناك على صفائهم االصل

ل امرهم يف احلديث اىل ما يؤّو ية ونظرنواجلحود امنا مها من خصائص الظلمة اهليوال
 عن غلبة احكام الكثرية يالنشأة الكثيفة من سالمة الصفاء الذايت والوفاء الروح

االمكانية والتلون بااللوان املظلمة اجلسمانية يف البعض واستهالك ذلك بالكلية 
  .ه بتراكم الوان اوصاف الكثافة يف البعض اآلخرئوباالنصباغ بصبغ احلدوث وامنحا

دق ومنطوقهما حق ومجع االمام يف قوله هذا بني  صفمفهوم كليهما
ختلف من احد منهم يف مشهد  لربوبية مجيعا من غرياقرارهم با مدلوليهما من

بقاء ذلك الفطرة اىل والدهتم مث تبديل بعضهم تلك الفطرة باجلحود و) لستأ(
دى وثبات بعضهم على تلك هل عن االّضالّني باتباعهم النفس واهلوى واآلباء يالعارض

  .الفطرة بعناية سابقة من اهللا عليهم وهداية الحقة دالة لديهم
 وال مياناحداً من خلقه على الكفر وال على اإل ومل جيرب(رضي اهللا عنه قال 

 فعل العباد ويعلم ميانمؤمناً وال كافراً ولكن خلقهم أشخاصا والكفر واإل خلقه
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 حال كفره كافراً فإذا آمن من بعد ذلك علمه مؤمناً يف  يفاهللا تعاىل من يكفر
  ).هن يتغري علمه وصفتغري أه واحبه من إميانحال 

تأثريها فيها من  نّ اجلرب اسناد أفعال العباد اىل قدرة اهللا تعاىل وحصرأاعلم 
اثبات لقدرة العبد تأثريا يف افعاله وهذا هو اجلرب املطلق مث اجلربية القائلة باجلرب غري 

 املطلق افترقوا منهم من قال باجلرب احملض ونفى القدرة عن العبد رأساً ال مؤثرة وال
األفعال الصادرة عن العبد عندهم كحركات اجلمادات اليت هي  كاسبة فتكون

ثري وقدرة منها فيها اصالً وهم اجلهمية اصحاب جهم بن أقسرية حمضة من غري ت
  .صفوان الّترمذي

 ومنهم من قال باجلرب املتوسط اسندوا أفعال العباد اىل اهللا من حيث التأثري
  .نجارية والضرارية ومن الكسبالعباد من حيث الكسب وهم االشعرية وال اىلو

احتياج  نّ قدرة اهللا وإن كانت مستقلة يف خلق أفعال العباد من غريأوحتقيقه 
لكنه سبحانه اجرى عادته وحكم حكمته ألن ال خيلق فعالً من  خر آ انضمام أمراىل

وا لُِما َعَمِبا ُؤاَس اَيَنِذ الََّيِزْجَيِل( يريدوه وتعلقوا قدرهتم عليه أن بعد أفعال عباده االّ
لترتب االسباب واملسببات وتنطبق ) ٣١:  النجم* َىنْسُحالْا ِبنُوَسْح اَيَنِذ الََّيِزْجَيَو

 املعاد وتكون هللا احلجة البالغة كما اشرنا اىل هذا االصل فيكون تعلق قدرة إباملبد
 هليةالعبد بفعل ما حبسب ارادته علة عادية موجبة لوجود ذلك الفعل حبسب العادة اال

اصال حقيقة ولدوران القدرة املؤثرة االهلية على قدرة العبد  وإن مل يكن هلا فيه تأثري
  .باسوتعلقها بالفعل مسيت تلك القدرة كاسبة وتعليق العبد قدرته بارادته بفعل ك

فيها لقدرة اهللا اصالً بالذات  وعند املعتزلة أفعال العباد بقدرهتم فقط ال تأثري
  .الوسائط ضرورياوان كان تأثريها ب

وقال االستاذ أبواسحاق اهنا بالقدرتني معا ومها مؤثرتان معا يف وجود الفعل 
رجالن قويان معا محل خشبة  باشرإذا وتوارد علتني على معلول واحد جائز كما 

  .صغرية بأن يبطش كل منهما بطرفها
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ة يف رة يف اصل الفعل ووجوده وقدرة العبد مؤثرؤثقدرة اهللا م: وقال القاضي
نّ االوىل أمعصية فإنّ بني السجدة واملخلوق فرقا من حيث  مثل كونه طاعة او صفته

 شتراك الّذي هوإلطاعة والثانية معصية بعد اشتراكهما يف اهليئة املخصوصة فيما به ا
معصية بقدرة العبد  كونه طاعة او الّذي هو اصل الفعل بقدرة اهللا وما به االمتياز

  .وهلذا يثاب على الطاعة ويعاقب على املعصيةوهذا هو الكسب عنده 
اراد العبد فعالً خيلق اهللا فيه قدرة كافية إذا وقال امام احلرمني والفالسفة 

 وجود ذلك الفعل فيوجب تلك القدرة املخلوقة هللا تعاىل املوصوفة هبا العبد يف مؤثرة
  .ذلك الفعل الّذي اراده العبد فهذه ستة اقاويل لستة طوائف

بط أّنه ما أن يكون لقدرة العبد مدخل يف الفعل اوال والثاين مذهب والضا
اجلربية احملضة واالول اما أن يكون املدخل يف اصل الفعل او وصفه والثاين مذهب 

 او من حيث الكسب والثاين واالول اما أن يكون املدخل من حيث التأثري .القاضي
الثاين قول  وقدرة اهللا اوال ريمذهب االشاعرة واالول اما أن يكون منضما مع تأث

و يكون تأثري أني معا بالذات يف الفعل رتاملعتزلة واألول اما أن تكون القدرتان مؤثّ
  .احدمها يف اآلخر واالول قول االستاذ والثاين قول االمام والفالسفة

نّ الفرق بني هذا القول وبني قول املعتزلة مشكل فإهنم مع أّنهم أواعلم 
الق القوى والقدرة فيؤول  خع العبد افعاله قائلون بأن اهللا تعاىل هويقولون باخترا
  .نّ األفعال بقدرة العبد وقدرة العبد بقدرة الربأمذهبهم اىل 

عند احلكماء  و بأن العبد عند املعتزلة موجد باالختيارالرازيوفرق االمام 
عندهم  جب املقدورباالجياب فغري سديد ألن تعلق االرادة التاّمة والقدرة الكاملة يو

  .قبل هذا التعلق ال اجياب عندهم مجيعا و ذلك االجياب االختيارمجيعا لكن ال ينايف
قدرة العبد عن القدرة القدمية باالجياب عند احلكماء  واما الفرق بكون صدور

  .فمحقق لكن امام احلرمني على هذا مع املعتزلة ال مع احلكماء وعند املعتزلة باالختيار
فال يناسب  ذا اخلالف بني الفالسفة واملتكلمني خالف عام مشهوروايضاً ه
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هذا اخلالف ستة والّذي نفاه االمام ههنا  االقوال يف استناد األفعال بسبب اعتبار عد
ن  أ هو اجلرب احملض من غريميانبقوله مل جيرب احداً من خلقه على الكفر وال على اإل

 خيفى أنا وال كسبا وبطالنه اظهر من يكون للعبد مدخل يف الفعل اصالً ال تأثري
على احد من العقالء فإنّ بديهة كل عاقل يفرق بني احلركة االرادية الصادرة من 
احليوان وبني احلركة القسرية احلالة يف اجلمادات بأن احلركة االوىل حالة يف املتحرك 

  .االول وصادرة عنه باختياره وقدرته
ه باختياره وقدرته وايضاً تكليف اهللا  عنصدران ي والثاين حالة فقط من غري

 وذمه مع أّنه حكيم ال يعباده باالمر والّنهي مث اثابة املطيع ومدحه وتعذيب العاص
 وفيه منافع ومصاحل كرمية سبقت رمحته غضبه لطيف بعباده رحيم هلم  االّشيئاًيفعل 

هم فيها بل برغحبيث سن هذه االوصاف العظام واملكارم الكرام فيما بني عباده و
ليس على اجلرب املطلق بل للعبد فيه مدخل  نّ االمرأاوجبها عليهم يدل قطعاً على 

 يثبت أنوكذا النصوص الّدالة على اسناد أفعال العباد اليهم اقل مراتب صدقها 
مث ملا ثبت مشول قدرة اهللا تعاىل على مجيع املوجودات  الكسب ويرتفع حمض اجلرب
 فعالً وفاعال واستناد أفعال احليوانات اىل قدرة القدمي من جوهرا وعرضا ذاتاً وصفة

  .حيث التأثري
داللة  سكات القائلني باستناد األفعال اىل العباد ومل تتجاوزمتوتبني ضعف 

نّ صدور أمن عدم شعور احليوانات على تفاصيل افعاهلا ودقائق اعماهلا مع  ادلة اجلرب
من فاعلها هبا وغري ذلك من االدلة اليت  راألفعال االختيارية ال ميكن بدون الشعو

 تفصيلها عن قريب عن اجلرب املتوسط اىل ما فوقها من اجلرب احملض تعني اجلرب سيأيت
عنها الفريقان   عن سائر احملاذير اليت حذرياملتوسط الّذي هو اعدل االقاويل به يقض

  .املفرط واملفرط يف أفعال العباد
  .سواء جلربكان االمر على اإذا ن قلت إف

حمض فكيف تلفق معه قاعدة التكليف واملدح والذم  ّنه متوسط اوإقلت 
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نّ كال من ذلك يقتضي االختيار اخلالص ويأىب مجيع مراتب أوالثواب والعقاب مع 
  .ال خيفى اجلرب كما

 عدم اذعان معىن منشأ زعم اآلباء واخلالف بني هذه االمور ليس االّأقول 
  .له وجه التلفيق  حق التحقيق تيسراملتوسط فمن حققه اجلرب

نّ اهللا تعاىل علم يف االزل احلقائق الكلية واجلزئية االزلية الغري أفالتحقيق 
اجملعولة واقتضاءات كل منها ومقتضياهتا بالذات وبالوسائط يف االزل ويف ما ال يزال 

 شيئاًلق  ال خيأنفاعلية واستقالل وحكمت حكمته  اقتضاء قابلية واستعداد ال اقتضاء
 يفيض له من أن على حسب االستعدادات ووفق القابليات استعداد نوع االنسان االّ

النفس الناطقة واآلالت اخلادمة له من القوى الظاهرة والباطنة والصفات  الفياض
الفاعلة واملنفعلة من الشهوة والغضب والعلم والقدرة واالرادة واجرى سبحانه 

 األفعال املمكنة له اكتسابه وتعليق قدرته وارادته له االّ ال خيلق له من أنعادته على 
 يريده وخيتاره وتعلق له قدرته وارادته وكل ذلك ملصلحة احلكمة لكن مع أنبعد 

شر ذلك نصب له دالئل اهلداية واعانه باعوان العناية مما يرغبه يف اخلري ويبعده عن ال
اءات واملقتضيات وترتبات االشياء فلما علم اهللا تعاىل يف االزل تفاصيل تلك االقتض

اليت جعلها العادة االهلية اسبابا على حسب ما يدخل حتت الوجود يف املستقبل 
باسباهبا واوقاهتا وسائراحواهلا كاالمور الكائنة احلاضرة يف احلال مما علم من األفعال 

علمه نّ العبد سرييده ويصرف قدرته عليه قدره وقضى خلقه يف الوقت الّذي تعلق أ
اكراه منه سبحانه فإنّ علمه تابع  وبتعلق قدرة العبد وارادته به فيه من غري جرب

  .للمعلوم وقدرته وارادته هناك تابعتان لقدرة العبد وارادته
 الباعثة له اىل الفعل ين قلت قدرة العبد تابعة الرادته وارادته تابعة للدواعإف

  . مرتبة اصالً يفلص عن اجلربخماهللا فال  واسباب العلم كلها خبلق يوعلمه هلا والدواع
  والبواعث ايضاً تابع لالستعدادات ال حلكم خارج عنيقلت خلق الدواع

ومع ذلك ال يوجب الفعل ويبقى اختيار العبد معها ايضاً وال يريد . قاعدة احلكمة
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  مبيل خاص ينبعث من مزاجه اخلاص املسبب منفعالً خمصوصاً من بني سائر األفعال االّ
 الالزم ملاهية الغري اجملعولة استعداداته الّسابقة املرتبة من االزل التابعة الستعداده االزيل

  .اصال ص عن اجلربخملجرباً فال  خارجية وإن كان هذا القدر باقترانات من امور
 للقدرة القدمية فيه فان ثريأوإن قيل باستناد األفعال اىل القدرة احلادثة من غري ت

 والبواعث خبلق اهللا مقرر يدير ايضاً كون قدرة العبد وارادته والدواععلى ذلك التق
او ال  حمقق حتققه سواء مسيته باجلرب حبيث ال يتأتى عليه انكار من احد فهذا القدر

  .بينه بون بعيد وبعد مديد و فبني اجلربيكون وصفاً جديدا واالّ ولكن إن مسيته باجلرب
 ات امنا ميكن بترتب احلوادث املتعاقبة املرتبةن قلت ارتباط احلادثات باالزليإف

الغري املتناهية املتوسط بني احلوادث واالزليات وكيف يتصور تعاقب احلوادث املعدة 
  .على ا ملعدومات

 املعدومات وإن كانت معدومات حبسب اخلارج لكن جيوز أن يكون هلاأقول 
ب عليها يف تلك نوع وجود يف احلضرات املتقدمة على حضرة الشهادة ومتعاق

جودة بوجود مناسب بتلك احلضرات كتعلقات ارادة القدمي واحلضرات حوادث م
 االستعدادات االزلية احكاما مشروطة يف ثبوهتا ين تستدعجيوز أمثالً وايضاً 

بالوجود اخلارجي وحيدث الوجود اخلارجي بالنسبة اىل احلوادث اجلزئية السفلية 
لوية كعامل االفالك وحتدث العوامل العلوية القتضاء لتوقفه على احلوادث الكلية الع

احلكمة االهلية والعظمة السبحانية تفرده بالقدم واحداث العامل عن العدم وال زمان 
قبل وجود العامل حّتى يطلب خمصص ختصيص حدوث العامل جبزء معّين منه دون 

بد من غري أن ما حققنا هذا قبل هذا ايضاً لكن ثبوت القدرة للعكخر االجزاء األ
 تأثريا ما مع ييكون له تأثري يف الفعل اصالً مستبعد جدا فإنّ القدرة حقيقتها تقتض

  .نّ تأثري القدرة احلادثة يف األفعال يكاد يشهد له الوجدان ويغنيه احلس عن الربهانأ
وما اختاره امام احلرمني من تأثري القدرة احلادثة يف الفعل وتأثري القدرة القدمية 

حلادثة ليس ببعيد عن الصواب حبسب االنظار العقلية لو ال ظواهر النصوص يف ا
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الّدالة على استناد مجيع املوجودات اىل قدرة اهللا بالذات لكن النقل احق باالعتماد 
 أن يايضاً واقرب اىل االحتياط من العقل سّيما يف امثال هذه املباحث الّدينية فينبغ

  .انوار النصوص املنريةكور بذ امليتزل ظلمة االستبعاد الومه
 نّ استناد احلوادث اىل قدرة اهللا من غريأوقول امام احلرمني يف ارشاده من 

البدع واالهواء  بني ما تتعلق به قدرة العبد وغريه قول أئمة السلف قبل ظهور فرق
فالقدرة احلادثة ال  ال يستلزم تأثريها فيه كاالرادة لفعل الغريبشيء فإنّ تعلق الصفة 

  . مقدورها اصالًيف يؤثر
 السّنةوالقول باختراع العبد افعاله ما اتفق عليه اهل البدع وايراد ادلة اهل 

 جوابه لشبه اهل البدعة شهد بربائية عن هذا القول وموافقة الهل الّسّنة وإن اشتهرو
  .لسنةهذا القول منه عن اال

 يوجدها أن ميكن له بتفاصيل افعاله فال نّ العبد ال شعورأواما ما يقال من 
  .اختياره وبقدرته

 ميكن اجلواب عنه بأن أفعال العباد حقيقتها حركات او سكنات وكلأقول 
ن يتصور  أ لفاعلها باالختياري واملنتهي فيكفإحركة يتعني بتعني املتحرك واملبد
  . واملنتهي املخصوصنيإاحلركة املخصوصة املتوسطة بني املبد

 ومها وتبدالت لنسبها اىل االجزاء بالقوة للمسافةواما اجزاء احلركة املتصلة 
اذاكان  وفخارجة عن حقيقة احلركة مبعىن التوسط اليت هي فعل الفاعل حقيقة ال غري

  .امر احلركة هكذا فأمر السكون ابعد عن اإلشكال
تفاصيل الرباطات   حتريك اليد مثالً على هذا التقدير يفواما لزوم الشعور

 تصور يتفاصيل احلركات الصادرة عنها فغري مسلم مل ال يكف ووالفضالت واالوتار
لتفاصيل املتحركات وتفاصيل احلركات إذ يلزم  احلركة الكلية لليد بال شعور

نّ هذا أبتلك التفاصيل مع  احلركات اجلزئية من تلك احلركة الكلية بال لزوم شعور
كسب لكونه بالقدرة ال يسلم عنه القائلون باجلرب املتوسط ايضاً ألن ال احملذور
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باملقدور املختار فاملورد يرد   التوقف على الشعور يفواالنتساب يشترك مع التأثري
  .على املوردين

 استقالل من كل منهما واما قول االستاذ بأن تكون القدرتان مؤثرتني من غري
  .فبمعزل عن ذلك االستبعاد وسالمته عن خمالفة النصوص البينات

خللق افراد االنسان كلها مؤمناً من  بيل قوله هذا يشعرمث إنّ قول االمام ق
 ُتْسلَاَ(نّ ذرية آدم ملا اقروا مجيعا بربوبيته تعاىل يف مشهد أداللته على  حيث

  . ويولدون على تلك الفطرة االسالميةميان فطروا على اإل)ْمكُبَِّرِب
عل كل منهم وقوله هذا يصرح بأّنه تعاىل ما خلق احداً مؤمناً وال كافراً مث ف

نّ الفطرة أ فال خيلو ظاهر القولني عن خمالفة ووجه التوفيق مياناما الكفر واما اإل
 من كل نفس يالىت يولد عليها كل احد عبارة عن انقياد روحاين جبل االسالمية

  .صفاء االرواح بظلمات االشباح  ال يتكدرأنخلالقه ومواله قبل 
  العبد يفعلهما بارادته وقدرته بعد ما كان اللذان أخربا بأنميانواما الكفر واإل

 فيما نبّيهخاليا منهما يف ابتداء خلقه ووالدته فتكذيب وتصديق صادران من العبد ب
  .اتى به من عند ربه بعد والدة العبد وتعقله مبباشرته واختياره

  .عليه كل احد من االنسان  املتطورميان غري اإلمياننّ هذا اإلأوال شّك 
إذا ه إميانباءه مؤمناً يف حال آ حال كفره كافراً وعلمه  يفهللا الكافرواما علم ا

  .ن يتغري علمه وصفته فقد قدمنا شرحه فال نعيده أبعد ذلك من غريآمن 
واما حمبة اهللا عبده املؤمن فعبارة عن افاضة فيوض لطفه عليه حلصول مناسبة 

اجتناب هنيه موجبة جلذب خمصوصة بني العبد واملوىل مبوافقته اياه وامتثال أمره و
ان وناملوىل واجنذاب العبد وإن مل يكن ذلك اجلذب واالجنذاب جليتني ال جرم يك

 لكل عبد من عباده  من اجلذب ادىن مراتب احملبة الالزمة من املوىليخفيني واخلف
 عنه البيان وال يفي لكشفه  ال يغينيذوق املؤمنني وادراك حقيقة ذلك اجلذب امر

  .عنه باللوازم مثل االفاضة واالنعام وغري ذلك ن ولذلك يعربتعبري اللسا
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ومجيع أفعال العباد من احلركة والسكون كسبهم على (قال رضي اهللا عنه 
  ). كلها مبشيئة اهللا تعاىل وعلمه وقضائه وقدرهياحلقيقة واهللا تعاىل خالقها وه

من وجوه عقلية فيها فالداللة عليه  نّ اهللا تعاىل خالق األفعال واملؤثرأاما 
  .ونقلية

ه وننّ األفعال مشتركة مع سائر االشياء يف االمكان وكأواما العقلية ومنها 
علة لالحتياج اىل الفاعل فإذا كان السبب احملوج اىل الفاعل يف كل ممكن االمكان 
يشترك كل ممكن يف الفاعل كما يشترك يف السبب احملوج اليه ألن السبب احملوج ال 

  . علة معّينة لعدم صلوح غري املعّين الّذي ال حتقق له للعلية اىلوج االّحي
  الواجب فإذا ثبت تأثرينّ العلة املعّينة جلميع املمكنات ليس االّأومن املعلوم 

  .القدرة القدمية يف األفعال هبذا الدليل ثبت عدم تأثري القدرة احلادثة باستحالة التوارد
  اىل علة معّينة حمل منع والوج ال حيوج االّاملقدمة القائلة بأن السبب احملأقول 

ن يتحقق املطلق يف ضمن املتعينات  أيلزم منه كون غري املعّين الغري املتحقق علة جلواز
  .وبكون العلة لكل معلول معّين علة متعينة من تلك املتعينات

 نّ مطلق املعلول يقتضي مطلق العلة وكل معلول معّين يقتضي علةأواحلاصل 
 يف ة واملطلق يصلح للعلية للمطلق ألن حتقق كل منهما يناسب حتقق اآلخرمعّين
ما يف ضمن املتعينات فمفهوم االمكان املطلق ليس بعلة ملفهوم االحتياج اىل وهنك

 يستند بعض أنالفاعل مطلقاً وال يلزم منه اشتراك الفاعل يف كل ممكن بل جيوز 
القتضاء االمكان املخصوص للممكن املمكن اىل علة والبعض اآلخر اىل علة اخرى 

  .املخصوص علة خمصوصة
  .ن قلت امكانات املمكنات متماثلة فال يقتضي علال خمتلفةإف

 خصوصيات املعلوالت وذواهتا وأثر قلت خصوصيات العلل ال يقتضيها االّ
اقتضاء االمكان  و يف اقتضاء صفة االحتياج اىل فاعل ما ال غرياالمكان ليس االّ
ملضاف اىل املعلول املخصوص العلة املخصوصة راجع اىل اقتضاء املخصوص ا
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ا غري ونن تك أخصوصية املعلول اياها وايضاً ال يلزم التوارد من تأثري القدرتني جبواز
  .مستقلتني كما ذهب اليه االستاذ وصورنا صورة جوازه هناك

عني القدرة تصلح أن تكون علة مؤثرة يف األفعال فت نّ القدرة احلادثة الأومنها 
ال بّد أن يكون عاما  فألن القادر القدمية للتأثري اما عدم صالحية القدرة احلادثة للتأثري

من االحتماالت املمكنة قدراً خمصوصاً بوجه  عليه حّتى خيتار بتفاصيل ما قدر
خمصوص وخيتاره خبصوصه ليترجح الوجه الواقع من بني سائر الوجوه احملتملة الوقوع 

 مسافة طويلة مع ذهوله عن يليس كذلك القدرة احلادثة لقطع املاشدون اآلخر و
تفاصيل اجزاء احلركة املنطبعة على اجزاء املسافة وعن تفاصيل االجزاء املتحركة منه 

العضالت وعن تفاصيل حركاهتا وعن تفاصيل السكنات  ومن االعصاب واالوتار
 وكذا احلال يف ييارية للماشنّ كال منها أفعال اختأاملتحللة بني تلك احلركات مع 

املتكلم بكالم طويل مشتمل على كلمات وحروف متوقف بلفظ كل منها على 
حتريكات االعضاء من اللسان والشفتني وغريها املشتمل كل على جوارح جزئية من 

متعددة وهيئات متبددة ولصدور حركات  هوعلى وج العضالت والرباطات واالوتار
  . النائم الذاهل عن ذاته فضالً عن افعاله وحاالتهخمتلفة وكلمات متكررة من

األفعال الصادرة من املخلوق اما حركات او سكنات والسكون حالة أقول 
نّ املوجود منها هو ما مبعىن التوسط أبه واما احلركة فاحلق   حتقق الشعوريف هني

تبدلة  اىل املنتهي خارج عنه النسب واالضافات املإ واحد من املبديجزئ وهو أمر
باالجزاء املفروضة  باحلركة من غري شعور بالنسبة اىل اجزاء املسافة فيتحقق الشعور

يف احلركة املتصلة اليت هي احلركة مبعىن القطع وباالجزاء املفروضة يف املسافة املتصلة 
فإنّ كال منها خارج عن حقيقة احلركة احلقيقية واما احلركات املتعددة بالشخص 

 وإن  شعور امجايلي مثالً فللماشيثنني منها سكون كخطوات املاشاملتحلل بني كل ا
  كاف متحقق واما الشعورمل يضبط اعدادها ومقاديرها تفصيالً فالشعور االمجايل

غريها واحلركات  وباجزاء العضو املتحرك كالقدم مثالً من االعصاب واالوتار
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  حتريك العضو ليس االّتار املتحرك قصداخمالقائمة بكل منها فال نسلم لزومه ألن 
  .بتلك التفاصيل مجلة وحركات االجزاء اجلزئية يلزم بطريق االستتباع فال يلزم الشعور

 ليس يدر عنه منتف واملنتفا ص منه مبنّ الشعور االمجايلأواما النائم فال نسلم 
مت هذا الدليل لدل  مها ليسا بالزمني ولو وبالشعور  والشعوري الشعور التفصيلاالّ
 تابع للعلم والشعوركما ال يى نفي الكسب من العبد ايضاً ألن الكسب االختيارعل

  .ال حتقق للكسب ايضاً ا ال حتقق للشعورخيفى فإذً
كفاية االمجال يف الكسب غري  وعلى التفصيل يف التأثري ودعوى لزوم الشعور

ن إف التأثري ال يال معلوم بالربهان وال بالوجدان فإنّ ملزوم الشعور االختيار ومسلم
فيما حنن فيه متحقق عند الكل سواء   التأثري الشعور واالختيارييف املوجب ال يستدع

 فقط بل على االختيار على التأثري رئدا غري او بالكسب فلزوم الشعور قيل بالتأثري
خمتارا  نّ العبد إن مل يتمكن من ترك ما فعله مل يصرأسواء يف الكسب والتأثري ومنها 

حتققه ألن املتمكن من الفعل والترك ال بّد  انتفاء التمكن على تقدير يلزموإن متكن 
له من مرجح يرجح الفعل على الترك وإن كان املرجح نفس العبد لزم انتفاء التمكن 

 اىل القدرة القدمية فمع يحّتى ينته غريه لزم له من مرجح آخر من الترك وإن كان
كن متتركه وإن كان بالوسائط ال يبقى للعبد ترجيح القدرة القدمية لفعل العبد على 

 الطرفني فكيف عند ترجيح القدرة يمن الترك ألنه ال يتمكن من الترك عند تساو
  .القدمية طرف الفعل

حمسوس مشاهد  نّ االختيارأمع  ال التأثري  االختياريهذا الدليل امنا ينفأقول 
  .عند القائلني بالكسب ايضاً ومقرر

بالنظر اىل ذايت الفاعل واملفعول   الفعل امنا هومن طريفنّ التمكن أواحلل 
اما  و يف حتقق االختياريمن التمكن يكف وقدرة الفاعل وامكان املفعول وهذا القدر

ن الترك ليتحقق مبالنسبة اىل حتقق املرجح املوجب لطرف الوقوع فال يلزم التمكن 
نة مع وجوهبا بالنظر اىل كما يف اختيار الواجب سبحانه مقدوراته املمك االختيار
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تعلق ارادته هبا بترجيح املرجح كما حققناه هناك واملرجح هو امليل املنبعث من 
 والبواعث املستندة كل من ذلك اىل قدرة اهللا ياملزاج اخلاص للعبد بسبب الدواع

  .بسبب الوسائط واالستعدادات املترتبة
 قريباً له وإن كان تعلقسببا   ما يكون االرادة واالختياريفالفعل االختيار

 اىل االسباب االوىل اليت هي ي ينتهأنمترتبة اىل  االرادة مسببا باسباب أخر
  .االستعدادات االزلية املستندة اىل املاهيات الغري اجملعولة

د تعلق يف االزل علم اهللا وقدرته وارادته على وقوعه ق واالّ شيء ومنها أّنه ال
 يبقى للعبد مادة املمكنة فهذا الوجوب او االمتناع ملا ميتنع فال وقوعه فيجب او ال او

 فإّنها الزليتها ئكانا سابقني على ارادة العبد انسلبت املمكنة عنه خبالف ارادة البار
  .ال يسبق عليها الوجوب او االمتناع املسبب من تعلق العلم والقدرة

ب واالمتناع ولوجعن العبد وينحل بأن ا  االختياريوهذا الدليل ايضاً امنا ينف
ال ينافيان االختيار املبين على االمكان  واملذكورين مها الوجوب واالمتناع بالغري

نّ تعلق العلم والقدرة واالرادة االزلية بالوقوع او الالوقوع أبالذات على انا قررنا 
االكراه وهو تابع لالرادة احلادثة للعبد اليت فيما ال يزال وإن  وليس على طريق اجلرب

  .كانت هي ايضاً مسببة من االستعدادات املترتبة كما ذكرنا فتذكر
نّ أ بني القدرتني مع نعنّ تأثري القدرة احلادثة يستلزم امكان التماأومنها 

وقوع املرادين معا او ختلف  حمال الستلزامه اجتماع الضدين على تقديرنع التما
  .او كليهمااملعلول عن علته التاّمة على تقدير عدم وقوع احدمها 

  .نعنّ من العلة التاّمة ارتفاع املواأويرد عليه 
نّ القدرة احلادثة ال تتم علة ملقدورها مع منع القدرة القدمية عن أومعلوم 

كما ال يتجزى وال يتفاوت بالّشّدة والضعف كذلك  الدفع بأن املقدور وتأثريها
 مقدوره  يفعن التأثري رالقدرة ال تقبل الّشّدة والضعف فال يتصور منع احدمها لآلخ

وإن كانت القدرة القدمية اكمل واشرف بالعموم والشمول والقدم والدوام فليس 
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  .بشيء كما ال خيفى
بداء افعاله يقدر على اعادهتا ألن قدرة القادر إالعبد على  ومنها أّنه لو قدر

منتف  زمان االبداء واالعادة لكن الالزم يمستمرة يف الزمانني ا وامكان املقدور
  .باالمجاع

على املثل حبكم املماثلة لكن ال يقدر احد  على الفعل لقدر وايضاً لو قدر
  .تطبيق فعله الثاين باالول من كل الوجوه وإن بذل اجلهد وصرف املقدور على

ويرد عليه منع نفي القدرة على االعادة واملثل والكالم يف الداللة العقلية 
  .واالمجاع ليس من الدالئل العقلية
 يتحرك مثل حركته أنفقد يتفق ألحد  ال التعذر سرعغاية ما علم بالعقل الت

االتيان باملثل هو االعادة بعينه  ومماثلة السكون الثاين للسكون االول ظاهر واالوىل
اتفق املثالن يف مجيع الوجوه واما االضافة اىل الزمان فال ميكن اعادته بعينه وال إذا 

  .تيان باملثلهو من لوازم االعادة واال
اد االجسام ألن جيومنها أّنه لو كان قادرا على اجياد األفعال لكان قادرا على ا

 االمكان او احلدوث املشتركان بني األفعال واالجسام املصحح للمقدورية ليس االّ
مدخال يف تأثريها فيها  ألن خصوصية القدرة وخصوصية املقدور وضعفه ظاهر
  .وذلك ظاهر

  والطاعات اليت هي خريات وحسنات من كل الوجوه لوانميومنها إنّ اإل
كانت باجياد العباد لكان خلق العباد احسن من بعض خلق اهللا كالشياطني واملردة 

  .والكفرة وسائر االشياء الضارة اخلبيثة
كله والّضرر واخليانة ليس للموجود يف نفسه بل حبسب  الوجود خريأقول 

  .خراىل االشياء األ االضافة
 ل ما اوجد اهللا تعاىل له منافع كثرية ومصاحل كبرية من وجوه شىت بالنسبةوك

َوَما (بالنسبة اىل البعض حلكمة اوجبت ذلك  اىل النظام الكلّي وإن لزم بعض شرور
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ل آفم) ٢٧:  ص*َخلَقَْنا السََّمآَء َواْالَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا 
نّ أفعال العباد كلها مستندة اىل اهللا أمع  ل كل شر اىل خريآر اىل لطف ومكل قه

مبادئ افعاهلم حّتى ذواهتم صادرة عنه بالذات وحسنة العبد  ووإن كانت بوسائط
  .من حماسن سّيده

 الّصاحل يوفق للعمل أننّ امللل اجملمعون على الدعاء والتضرع اىل اهللا يف أومنها 
  والسيئات والكتاب والّسّنة حمرضان على ذلك وما ذلك االّياصاحلسنات وجيتنب املعو

 خلق القدرة ألن الدعوات تكون يا لصدورها من اهللا تعاىل إذ ليس كل الدعاء لالقدار
 تعلق الدعاء الستدامة الطاعات يكون طلبا من اهللا نّأكثريا ما بعد حصول القدرة و

  .هنا باجياد اهللا ايضاًخلق الطاعات يف االزمنة املتأخرة فيدل على كو
ي  والبواعث والنواهياسباب االعمال بعد حصول القدرة كثرية من الدواعأقول 

اما من اخلارج كاالمور املرغبة او املنفرة فيجوز  والزواجر اما من الداخل كاخلواطرو
  .أن تكون الدعوات متعلقة لترتيب االسباب املذكورة من حضرة الفياض

من تسبب األفعال واالحوال من االستعدادات ن قلت فعلى ما قلت فإ
املتفاوتة املتعاقبة املنتهية اىل االستعدادات االزلية املسببة من املاهيات االزلية الغري 
اجملعولة ال يقبل اصالً حال احد وال فعله التبدل والتغري مما اقتضته تلك االستعدادات 

 الفيض عن  يف ال يتجاوزأنعادته على   عّز سلطانه قررئنّ البارأملا قلت من 
اقتضاء االستعدادات فما الفائدة يف الدعوات والتضرعات وما احلكمة يف حتريض 

) ٦٠:  املؤمن* اْدُعوِني اَْسَتِجْب لَكُْم(الشارع عليها بل اجيابه علينا كقوله تعاىل 
الدعاء مخ ( وقوله عليه الّسالم) ٥٥:  االعراف* ةًَيفُْخا َوًعرَُّض َتْمكُبَّوا َرُعْداُ(

 وغريها من اآليات واألحاديث الّدالة على حسن موقع الدعاء من العبد )العبادة
ابه تعاىل دعاء اهلداية اىل الصراط جيوكثرة فوائدها وكونه عبادة خالصة سّيما يف ا

املستقيم علينا يف كل صالة وعدم قبول صلواتنا بدونه على ما علمه لنا يف كتابه 
  .ميالكرمي بكالمه القد
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قد سألت عن حكمة لطيفة وفائدة شريفة وحبثت عن مسألة غامضة أقول 
 العاملون فاستمع ملا  الراسخون وال يعقلها االّخائضة ال يعلمها االّ حبر القدر ويف

نّ االستعدادات أبفصل اخلطاب فاعلم  يتلى عليك من اجلواب لعلك ترضى وتظفر
 حيصل لكل ماهية أن احلدوث امكن ترتلت اىل عواملإذا املتعاودة على كل ماهية 

مستعدة واستعداداهتا وجوه اخرى من انواع اجتماعات وافتراقات وانضمامات 
وانفكاكات واقعة بني املاهيات املمكنة وطوائف استعدادات كل منها حبيث تعد 
تلك الوجوه المور اخرى غري االمور اليت كانت املاهيات تستعدها باستعداداهتا 

 يتفق لشخص عبادات بدنية او أنانفردت يف انفسها وذلك مثل  لوالعارضة هلا 
 رثّتوجهات قلبية يف وقت مباركة او بقعة شريفة او يتفق له حّجة برجل كامل يؤ
 نظره يف القلوب وغري ذلك من االمور االتفاقية املمكنة الوقوع بني افراد العامل ال

  .الية بالتصورات الكلية االمجتكاد تضبطها العقول االّ
 فمن هذه اجلهات تقبل االستعدادات املترتلة اىل عامل احلدوث التبدل والتغري

 من تلك الوجوه االتفاقية ما رس يتيأنن الدعوات تضرعات إىل اهللا تعاىل يف وفتك
حققنا إذا خبالفه لكن  هو  آثاره احلسنة يف ظاهره وباطنه وخيفف عنه مايتسر

خر  أا من استناد تلك االمور االتفاقية ايضاً ايل اموراحلقيقة ودققنا الدقيقة ال جند بد
 اىل يوقوعها عن الواجب الشامل قدرته وارادته حّتى ينته ترجح وقوعها عن ال

ال االستعدادات وازلية غري جمعولة مستغنية عن املرجح فإذا احطت إمجاالً اح امور
 مرتبة متعاقبة على للماهيات الكلية والشخصية املسببة بعضها عن استعدادات سابقة

  .حماهلا وبعضها حاصلة من وجوه اتفاقية عارضة بالنسبة اىل املاهيات املفارقة
نّ الدعوات ايضاً من انواع االستعدادات بل من اقواها تأثريا واوقعها أم لفاع

  . تبديال وتغيريا كما قيل الدعاء يرد البالءينفس الداع يف
 الدعاء وال يزيد يرد القضاء االّ ال(وعن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم 

 فهي مسببة )ينفع مما نزل ومما مل يرتل  الدعاءنّإ (عنه عليه الّسالمو)  الرباالّ العمر
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من وجوه االستعدادات املذكورة الالزمة واالتفاقية وسبب لنيل املقاصد الّدينية 
ل الّدنيوية او والّدنيوية فمن انبح االستعدادات املتنوعة يف حقه الدعاء لالحوا

فَِمَن النَّاِس َمْن َيقُولُ َربَنا (اآلخروية او لكليهما نال من اهللا ما سأل كما قال تعاىل 
 َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َربَنا آِتَنا ِفي الدُّنَيا  *آِتَنا ِفي الدُّنَيا َوَما لَُه ِفي اْآلخَِِرِة ِمْن َخالٍَق

نّ أوكما ). ٢٠١-٢٠٠:  البقرة* ِقَنا َعذَاَب النَّاِرَحَسَنةً َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنةً َو
االمور احلسية يتسبب بعضها عن بعض ويترتب ويتسلسل كذلك العبادات البدنّية 
والطاعات القولية والتوجهات القلبية والتلقيات الروحية واملشاهدات السرية يترتب 

ده كما قال تعاىل ويتسلسل ويعد بعضها لبعض ويفيض من الفياض كل ما مت استعدا
  ).١٧: حمّمد *َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتيُهْم َتقَْويُهْم (

والشرائع متطابقة على ذكر االسباب العادية املترتبة بترتيب اهللا تعاىل على 
فَاَمَّا (به قوله تعاىل  مقتضى حكمته وارتباطات املسببات بتلك االسباب كما اخرب

 َواَمَّا َمْن َبِخلَ * فََسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى * َوَصدََّق ِبالُْحْسَنى *َواتَّقَى َمْن اَْعطَى 
وقوله عليه ) ١٠-٥: اليل*  فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى * َوكَذََّب ِبالُْحْسَنى *َواْسَتْغَنى 
تصريح مبا قلنا ويف هذا املعىن اآليات ) ملا خلق له اعملوا فكل ميسر(: الّسالم

  . حيصىأنواألحاديث اكثر من 
 يستعد أن الدعاء بلسان االستعداد وهو يمث إنّ االسباب العادية قد تقتض

راتب القرب والبعد يف االستعداد وقد ق به وهو يتفاوت مبئاالنسان للكمال الال
يقتضي الدعاء بلسان القول واللسانان قد يتفقان وقد خيتلفان ودعاء لسان االستعداد 

 االستعدادات البعيدة وكذا ما يتفق معه من يف نه املطلوب وإن تأخرال يتخلف ع
عاء غري فهو د اجملرد الّذي خالف االستعداد دعاء لسان القول واما الدعاء القويل

  .يمقبول واعتداء منه
*  َوالَ َتْعَتُدوا ِانَّ اَهللا الَ ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن(ولذلك هنى اهللا عن االعتداء بقوله 

  . التيسرياهللا ويل وقام من التقريرللنا يف هذا ا هذا ما تيسر) ١٩٠: ةالبقر



 

  

- ٢٧٥ -

  اتأثريمعية الّدالة على استناد أفعال العباد اىل اهللا اجيادا وسفصل يف الدالئل ال
 ا اّم)ما(فإنّ ) ٩٦:  الصافات* ونَلَُمْعا َتَم َوْمكُقَلَ َخاُهللاَو(منها قوله تعاىل 

داللة اآلية على خلق اهللا اعمال  عىن اعمالكم فتظهرمب) ما تعملون(صدرية فيكون م
عنكم  ردمنه معىن ما يص ه واملتبادرونولة فيكون التقدير وما تعملصواما مو .العباد
م لقبائح االعمال مثل ايضاً األفعال االختيارية الصادرة من العباد وإن عّم فهو
  ).٩٥:  الصافات* ونَُتِحْنا َت َمونَُدُبْعَت اَالَقَ(ة بنحتهم بقرينة قوله تعاىل وتنام املنحصاال

ايضاً ال أّنه صرف من  فبطريق التعميم والتوسيع من املتبادر اىل غري املتبادر
هم بالذات هو احلركات صدر عننية الصرف فإنّ ما ي املتبادر اىل غريه من غري

ت ية يف الصنم املنحووتوالسكنات وبسببها حتصل هيئة يف جسم مفارق مثل املنح
  .اتئه بالذات هو احلركات والسكنات وبوساطتها تلك اهليونفما يعمل

 اللفظ على تهه حقيقة يف االوىل جمازا يف الثانية فداللونفيكون معىن ما تعمل
نّ خالق األفعال أفداللة اآلية على ّوز  ايضاً بنوع من التجم للثايناوىل وإن عّم االول

مصدرية بل الداللة باقية على تقدير كوهنا ) ما( يتوقف على كون هو اهللا تعاىل ال
  .موصولة ايضاً

فإنّ هذه الصيغة تدل على ) ٢٤ :رش احل* ُقاِلَخ الْ اُهللاَوُه(ومنها قوله تعاىل 
كان هو للشأن وما بعده إذا على قانون البالغة على كل من الوجوه الثالثة اما صر احل

مبتدأ  كان هوإذا  والق خربه فظاهرمجلة امسية او ضمريا مبهما مفسراً بلفظ اهللا واخل
لفظة اهللا ال يفيد وال يصلح ألن يكون  واهللا خربه واخلالق صفة هللا فألن العلم الّذي هو

  .اتصافه بصفة اخلالقية فيكون يف حكم هو اخلالق يف افادة احلصر  باعتبارخرباً ههنا االّ
 * وِرُد الصُّاِتذَ ِبيٌمِل َعُهنَّ ِأِهِبوا ُرَهاْجِو اَْمكُلَْووا قَرُِّساََو(ومنها قوله تعاىل 

 فإنّ االستفهام النكار) ١٤-١٣ :امللك*  ُريِبَخ الْيُفِط اللََّوُه َوَقلَ َخْن َمُملَْعَي الَاَ
 القول وجهره فيدل على كونه تعاىل خالقا لقول ر علم اخلالق ما خلق من سنفي

  .العبد وهو فعله
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 * ِضْرالَاْ َواِءَم السََّن ِمْمكُقُُزْر َي اِهللاُرْي غٍَقاِل َخْن ِملَْه(ومنها قوله تعاىل 
دلت اآلية على نفي اخلالق الرازق غري اهللا فلو كان العباد خالقني الفعاهلم ) ٣ :فاطر

لكانت املالئكة املوكلون بانزال االمطار املتسببون بافعاهلم يف انبات النبات اليت 
  .الرازقيةيرتزق منه احليوان موصوفني باخلالقية و

الَ َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهْم  هَوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن الِل(ومنها قوله تعاىل 
فإنّ من الذين يدعون من دون اهللا ملك وانسان مثل املسيح ) ٢٠: النحل * ُيْخلَقُونَ

  .شيئاًوغريه فتدل اآلية على أّنهم ليسوا خبالقني من افعاهلم 
: لقمن*  ِنِهو ُدْن ِميَنِذ الََّقلََخا ذَا  َموِينُراَ فَ اِهللاُقلْا َخذََه(ومنها قوله تعاىل 

) ٥٤:  االعراف* ْمُرالَاْ َوُقلَْخ الْ لَُهالَاَ(انكار خللق احد من دون اهللا مطلقاً ) ١١
ا َمَو() ٢٩:  البقرة* ايًعِم َجِضْرالَ اْا ِيف َمْمكُ لََقلَي َخِذ الََّوُه( حصر اخللق هللا

 لَّى كُطَْعي اَِذا الََّنبُّ َرالَقَ() ٢٧:  ص* الًاِطا َبَمُهَنْيا َبَم َوَضْرالَاْ َواَءَما السََّنقْلََخ
هذه اآلى تدل على كون مجيع املخلوقات خبلق ) ٥٠:  طه* ىَد َهمَّ ثُُهقَلْ َخٍئْيَش

وب نّ األفعال من مجلة املخلوقات ومن اآليات الّدالة على هذا املطلأاهللا وال شّك 
 ُقاِل َخ اُهللاِلقُ() ١٠٢:  االنعام* وُهُدُباْع فٍَئْي َشلِّ كُُقاِلَخ َو ُهالَّ ِاَهِالَ الَ(قوله تعاىل 

 * ايًرِدقْ َتُهَردَّقَ فَْيٍئ َشلَّ كَُقلََخَو() ١٦: رعدال  *اُرلْقَهَّ اُداِحَو الَْوُه َوٍئْي َشلِّكُ
داللة هذه اآلى من حيث ) ٤٩ : القمر* ٍرَدقَ ِباُهَنقْلَ َخٍئْي َشلَّا كُنَِّا() ٢: الفرقان

دحا ونفياً للشريك فإنّ التمدح متى عموم كل شيء لألفعال ومن حيث وردت اآل
 فيشترك العباد باملعبود يف مطلق  خبلق مجيع االشياء واالّونفي الشريك ال يتمان االّ

  .فيه لق فال يتم التمدح به والتفرداخل
*  َك لَِنْيَمِلْسا ُمَنلَْعاْجا َوَنبََّر(قول بعض عباده بقوله ومنها حكاية اهللا تعاىل 

 جيعل هلم االسالم اي خيلقه هلم دليل على أنفإنّ استدعائهم من اهللا ) ١٢٨: البقرة
  .نّ االسالم الّذي هو من افعاهلم خبلق اهللاأ
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 ات مما والطاعميانفإنّ اإل) ١٠٧:  هود* ُديْرا ُيَم ِلالٌعَّفَ(ومنها قوله تعاىل 
 شيء وكون كل فعال هلا ومنها األحاديث الواردة يف القضاء والقدر يريده اهللا فهو

 حبث يف ا آخرقطر واً منها يف حبث القضاء والقدرقاهللا وقضائه كما ذكرنا طر بقدر
  .نفي اجلرب

 ومنها روى حذيفة رضي اهللا عنه أّنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلم
  .)صنعتهنع وكل صاان اهللا يصنع (

كان الّنّيب صلّى اهللا عليه :  عن جابر رضي اهللا عنه أّنه قاليومنها ما رو
ل ورس يل له يافق ) على دينك ثبت قليبب القلوبيا مقل(كثريا ما يقول  وسلم

 بني اصبعني من وب القلنّإ(اهللا اختاف علينا وقد آمنا بك ومبا حدثت به فقال 
ن إ(ويف رواية . لسبابة والوسطى حيركهمااواشار اىل  ) الرحن يقلبها هكذابعاصا

 وما يف هذا املعىن من األحاديث اليت )زاغه يزيغه اأن يقيمه اقامه وإن شاء أنشاء 
تواترت املعىن املشترك منها وإن كان كل منها اخبار اآلحاد واملعىن املشترك املفهوم 

 واحلسنات يلطاعات واملعاصا والضمائر ومن مجيعها كون أفعال العباد من الظواهر
والسيئات كلها يف قبضة قدرة اهللا وخبلقه ومشيئته من شاء لطف به وتفضل عليه 

خيذله فيجعله كافراً عاصيا هذه متمسكات القائلني بأن  فجعله مؤمناً مطيعا ومن شاء
اهلم أفعال العباد خبلق اهللا ومشيئته على ما هو احلق الواقع فلنورد ادلة القائلني بأن افع

  .صادرة عنهم خبلقهم وقدرهتم
  فصل يف بيان متمسكات املعتزلة

نّ بعض املعتزلة ادعوا الّضرورة يف هذه املسألة ونبهوا عليها بوجوه أواعلم 
  . عليها بدالئل عقلية ونقليةاستدلّواوهم أبواحلسني واتباعه وبعضهم 

 ية الصادرةات أيب احلسني أّنه فرق ضروري بني احلركات االختيارنبيهومن ت
عش مثالً رت وامليكاملاش عن املختار وبني احلركات االضطرارية الواقعة يف املضطر

أّنه جيد كل احد من نفسه  والثاين عن املضطر صدور وبصدور االول عن املختار
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 اىل يتوقف وقوع فعل منها االّ ال عليه من األفعال أّنه مريد خمتار بالنسبة اىل ما قدر
  لعدم االرادة لعدم الداعية وهذا اختيارقق داعيته وليس الترك االّتعلق ارادته لتح

  .شائبة فيه للجرب خالص ال
  وصحةئكل عاقل من نفسه حسن موقع مدح احملسن وذم املس ومنها أّنه جيد
  .ملرض او ضعف بنية او غريمها دون العاجز طلب الفعل من القادر

دح والذم وصحة الطلب نّ هذه االمور اي حسن املأومن املعلوم البني 
وعدمها مسببة من القدرة وعدمها ضرورة وأنكر اهل الّسّنة الّضرورة وادعوا 
الّضرورة يف عدم الّضرورة يف امثال هذه املسائل اليت نازع فيها العقالء وحار العلماء 
وبنوا الفروق املذكورة على وجود الكسب من العبد وعدمه ال على اجياده وعدم 

 على نفي اجلرب احملض واثبات مدخل ما لقدرة العبد ّضرورة ال تشهد االّفال. االجياد
  . الكسب وذاك املدخل من العبد ليس االّيوارادته يف الفعل االختيار

اثبت  ومن اجلرب واعترض االمام يف هناية العقول على أيب احلسني بأّنه وإن فّر
رحياً ليصخ أمر التكليف قاعدة االعتزال يف هذه املسألة ص االختيار للعبد وقرر

 على زعمهم لكن اوجب ئوالثواب والعقاب وحيسن املدح والذم للمحسن واملس
على نفسه والتزمه ضمنا وهدم قاعدة االعتزال التزاما بالقول باملقدمتني على  اجلرب

 يتوقف يف صدوره عن فاعله ينّ الفعل االختيارأخالف مقال سائر املعتزلة ومها 
ر  وهو القول باجلربيرة وأّنه جيب وجوده عند وجود الدواع ضرويعلى الدواع

 ي يفعل عند وجود الدواعأنوجب له إذا فان الفاعل  اخلروج عن اثبات االختيارو
 ال يبقى له حمتمل غري اجملبورية ي يترك عند عدم الداعأن يفعل ووجب أنوامتنع 

  .وإن اطلقنا عليه لفظ االختيار الف مرة
 يمن جمبورية العبد حبسب الدواع ني البصري ما فّرهذا ولعل ابا احلس

 يقول إنّ اهللا أنمن   خلقها اهللا تعاىل القتضاء احلكمة خلقها وامنا فّراليت والبواعث
عباده على فعل بقدرته وارادته مث يطلب منه تركه بلسان الّشرع ويعذبه لعدم  جيرب
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الفعل ويعذبه للترك زعما يضطره اىل الترك ويطلب منه  تركه ما جربه على فعله او
  .نّ مثل هذا ظلم ال يليق به سبحانهأمنه 

 جمبورية العبد والالزم من قول أيب احلسني باملقدمتني املذكورتني ليس االّ
حبسب الدواعي ال اجلابرية الصرحية اخلاصة من اهللا مبحض قدرته وارادته حبيث يعده 

احلق يف اجلملة لكن ليس اجلرب احملض العاقل ظلما وجمبورية العبد وإن استلزم جابرية 
سط الوسائط وترتب االسباب ومفرة ومنه بالذات كاجلرب الالزم بت اخلالص الصادر

  . حيكم بأن اجلرب الثاين ليس بظلمأن من االول فإنّ للعاقل ليس االّ
ال شيء  وولكن قال اهل الّسّنة ال يتصور من اهللا ظلم ألن الظلم اخذ ما للغري

  . يكون اخذه ظلما بل الكل منه وله واليهحّتى للغري
  عن اياس الزكى أّنه قال حني املنازعة مع رجل من علماء القدرية يفيورو

  .هذه املسألة ما الظلم
  .فقال القدرى اخذ ما ليس له

  .فقال اياس واهللا له كل شيء فافحمه
  . هبا عليهااستدلّوامعتزلة الذين ادعوا نظرية املسألة و واما سائر

 ن ادلتهم ما اوردته الفرقة االوىل يف معرض التنبه من لزوم الفسادات علىفم
اجلرب وصدور أفعال العباد عن القدرة القدمية مثل مساواة األفعال االختيارية 

 من االخالق والفضائل والرذائل من الكفر ئواالضطرارية ومعادلة املكارم واملساو
ل والصدق والكذب والوفاء واجلفاء وغري  واإلساءة واالحسان واجلود والبخميانواإل

من حيث اهنا ال ينسب اىل حماهلا  ذلك كما يتعادل مجيع ذلك من املقسور املقهور
بالّصدور ومثل بطالن قواعد التكليف واالمر والّنهي والوعد والوعيد وارسال الرسل 

  االختيار مجيعها علىنّ مبىنأوانزال الكتب واملدح والذم والثواب والعقاب من حيث 
مثل تعطل بعض الصفات السبحانية مثل احلكمة  وصدور األفعال من القادر املختارو

مع مظاهر   مظاهر القهريوالعدالة يف معاملة اخلالق مع املخلوق من حيث تساو
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  .ن االفعالممن األعمال وعدم االقدام على واحد رة بشيء اللطف يف عدم املباش
 ن أ اجلرب احملض من غريم هلذه املفاسد ليس االّنّ املستلزأواجلواب ما سبق من 

يكون مدخل للعبد يف فعل ما اصالً دون اجلرب املتوسط الّذي يتحقق معه الكسب 
من احلق وكون احملليه كافيا يف رفع بعض هذه املفاسد واثبات  والتأثري .من العبد

نّ من أفعال العباد أالفرق بني احكام بعض االضداد املذكورة بالنسبة اىل حماهلا ومنها 
ثبت  ما ميتنع صدوره عن احلق تعاىل لكونه ظلما قبيحا جيب ترتهه عنه سبحانه فاذا

ايضاً لعدم الفارق  هذا القسم منه تعاىل ثبت عدم صدور القسم اآلخر عدم صدور
  .يبني فعل وفعل بالنسبة اىل الفاعل الظاهر

 نفسه وترتيهنا له منه دسه وجيب ترتهه يفقنّ ما ال يليق جبناب أواجلواب 
ا فإنّ مجيع خلقه موافق للحكمة هل اتصافه بالقبائح ال خلق القبائح يف حمااالّ ليس

ر والقبح من اقتضاء املواد وعدم قبوهلا غري ما يقال لشعن حمض الرمحة ولزوم ا وصادر
  . بالنسبة اىل النظام الكلّياقبيح بالنسبة اىل البعض وإن كان خرياً وحسن وّنه شرإ

توقف  نّ أفعال العباد تابعة الرادته ودائرة عليها وجوداً وعدما من غريأومنها 
  .آخر امر اىل

  .فيها هو القدرة القدمية ملا كان كذلك فلو كان املؤثر
خر وإن مل  آنّ الدوران مسلم لكن عدم توقف األفعال على أمرأواجلواب 

على العلية مطلقاً فغري مسلم او داللة الدوران  ذلك االمر والتوقف عليه ظاهر يكن
 وإن مل يشهد يةبل األفعال متوقفة على تأثري القدرة القدمية وتشهد به الدالئل القطع

 منه سبحانه القتضاء احلكمة ذلك ليصح قاعدة يبه احلس والدوران وضع عاد
  .التكليف

من خيلق  نّ حقيقة االتصاف بالصفات الفعلية خلقها واجيادها فالكافرأومنها 
 تعاىل مرته عن يلكفر والفاسق من يوجد الظلم فاالجياد عني االتصاف فالبارا

  .اجيادها كترتهه عن االتصاف هبا
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 اب إذ مغايرة االتصافو عن اجلواب بعيد عن الصنّ هذا غينأواجلواب 
نّ األسود واألبيض من يتصف بالسواد ألالجياد ال خيفى على اهل اخلطاب كما 

من احد من املخالف  فإنّ خالقهما هو احلق تعاىل بال نكريوالبياض ال من خيلقهما 
  .واملوافق

  وفيهاواما استدالالهتم من طريق السمع فكثرية حّتى زعموا أّنه ما من آية االّ
تعريض هبذا فإنّ ما افتتح اهللا كتابه من سورة الفاحتة فيه اثبات جنس  تصريح او

 النعم املسببة من مجيع صفات الكمال احلمد بل مجيع افراد احلمد لذاته لثبوت مجيع
له واثبات االلوهية والرمحانية والّرحيمية والربوبية واملالكية مث فيها تعليم حصر 

الظلم  و اجلربيالعبادة اليه لعباده وحصر االستعانة وطلب اهلداية وكل ذلك فرع لنف
  .منه تعاىل كما ال خيفى وال حيتاج اىل تطويل وتفصيل

  .آلى تدل على مطلبنا مثل هذه الداللة التعريضيةفيقولون مجيع ا
 واما التصرحيات فانواع منها اسناد االفعال اىل العباد واسناد الفعل اىل الفاعل

  ).٥٥:  املائدة* اَةَك الزَّونَُتْؤُي َوةَالَ الصَّونَيُمِقُي(مثل 
له ومنها اسناد االلفاظ املوضوعة لالجياد اىل العباد كالعمل والفعل مثل قو

) ٧٨:  هود* اِتئَيِّ السَّونَلَُمْعَي() ٣٥: يةث اجلا* اِتَحاِلالصَّوا لُِمَعَو( تعاىل
 *لَِبئَْس َماكَاُنوا َيْصَنُعونَ (وكالصنع واجلعل مثل ) ٧٧:  احلج* َرْيَخوا الْلَُعافَْو(

ه تعاىل لق واالبتداع مثل قولوكاخل) ١٩:  البقرة* ْمُهَعاِبَص اَونَلَُعْجَي() ٦٣: املائدة
  ).٢٧:  احلديد* اوَهُعَدَت اْبةًَياِنَبْهَرَو() ١٤:  املؤمنون* َنيِقاِلَخ الُْنَسْح اَ اُهللاَكاَرَبَتفَ(

  هلم اىل السيئات مثل قولهمللجئ ايات ونفالّصاحل هلم من نعومنها نفي املا
ا َمفَ() ٧٥:  ص* َدُجْس َتاَنْ َكَعَنا َمَم() ٩٤:  اإلسراء*وا ُنِمْؤ ُياَنْ اَس النََّعَن َماَمَو(تعاىل 

  ).٤٩ : املدثر* َنيِضِرْع ُمِةَرِكذْ التَِّن َعْمُها لََمفَ() ٢٠:  االنشقاق* ونَُنِمْؤ ُي الَْمُهلَ
  .من العبيد ومنها االمر والّنهي والوعد والوعيد املتفرعة على القصد واالختيار

  عن الكفر وارادهى ومل يرده وينهميانباإل كيف يأمر: وقال صاحب بن عباد
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 * ونَفَُرْص ُيىنَّاَ( مث يقول ميانتعاقب على الباطل ويقدره وكيف يصرف عن اإلو
واساء فيهم ) ٤:  املنافقون* ونَكُفَْؤ ُيىنَّاَ(: وخيلق فيهم االفك مث يقول) ٦٩: املؤمن
 وخلق فيهم لبس احلق بالباطل مث) ٢٨:  البقرة* ونَُرفُكْ َتَفْيكَ(: مث يقول الكفر
ل آ * ونَدُُّص َتَمِل(: وصدهم عن السبيل مث قال) ٧١:  آل عمران* ونََسِبلْ َتَمِل(قال 
:  النساء* واُنَم آْو لَْمِهْيلََعا ذَا َمَو( مث يقول ميانوحال بينهم وبني اإل) ٩٩: عمران
وأضلهم عن ) ٢٦ :التكوير*  ونَُبَهذْ َتَنْياَفَ(: وذهب هبم عن الرشد مث قال) ٣٩
  ).٤٩املدثر *  َنيِضِرْع ُمِةَرِكذْ التَِّن َعْمُها لََمفَ(:  حّتى اعرضوا مث قالالّدين

امنا  وقد صرح اجلواب عن مجيع ذلك هبا قررناه سابقاً فإنّ مجيع ذلك احملاذير
على اجلرب احملض ويتحقق املدخل يف الفعل لقدرة العبد وارادته وثبوت الكسب  يرد
 يرتكب يف بعض اآلي أن واسعاً يف الكالم فيجوز جماال يرتفع مث إنّ للمجاز له

املذكورة يف االسنادات ويف بعضها يف االلفاظ لصرف الصوارف العقلية عن 
ظواهرها بعد تعارض النصوص النقلية يف مدلوالهتا كاآليات واألحاديث اليت 

لق مثل اسناد اخل االسناد يف اجملاز واوردوها يف هذا الباب ويف باب القضاء والقدر
واالبتداع اىل الكاسب وإن كان الوضع للمؤثر املوجد واجملاز يف االلفاظ مثل ارادة 

نّ ما اوردوا علينا وارد أمن معىن اجلعل مع  من لفظ اخللق والتصيري معىن التقدير
 لكل فعل واقع واالمتناع ئعليهم ايضاً حبيث ال حميص عنه باعتبار الوجوب الطار

 واعي والبواعث اليت ال بّد منها يف ترجيح احد طريفلكل ما مل يقع من جهة الد
حكم استحالة كبواحد منها بعينه دون اآلخر  املقدور وترجيح تعلق ارادة القادر

الترجيح بال مرجح بديهة وباعتبار الوجوب واالمتناع الثابتني ازال من جهة تعلق 
ع فإهنم ال وعدم الوق يف االزل على كل واقع بالوقوع وعلى غري الواقع بالعلم االزيل
  .هذين االعتبارين ميكنهم انكار
  .لنا  فقد مت الرست عن بعض املعتزلة القول بأّنهما عدوان لالعتزال واالّيوقد رو

نّ ما ذهب اليه االستاذ من كون القدرتني مؤثرتني يف الفعل ساملة أواعلم 
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املعتزلة كون كلية عن احملاذير املوردة من الطرفني فإنّ اقوى متمسكات  سالمة
األفعال واقعا على وفق قصد العباد واعتماد اهل الّسّنة عدم شعور العباد على 
 تفاصيل األفعال فإهنما حمذوران متعارضان ظاهران وفيما ذهب اليه االستاذ مفر

 لزوم التوارد عليه االّ عنهما وعن سائر احملاذير املذكورة من الطرفني وال حمذور
  .ودفعه ما ذكزناه

  الالزم علينا يفنّعرفت هذه املباحث واحطت االدلة واالجوبة فاعلم اا إذو
نّ أ اعتقاد قواعد الّشرع وامللة ليس االّ باب االعتقاد وتصديق الكتاب والّسّنة وتقرير

للقدرة القدمية تأثريا يف أفعال العباد سواء كان بالذات كقول االشاعرة واجلربية او 
ام احلرمني وإنّ للقدرة احلادثة مدخال فيها ايضاً سواء بالواسطة كقول الفالسفة وام

كان ذلك املدخل بالكسب كقول االشعريني او بالتأثري الغري املستقل كقول االستاذ 
ليس غرضنا التعصب اىل فرقة  وواهللا يعلم حقائق االمور وهو عليم بذات الّصدور

ا حتقيق احلق وترو يج منا غرضنإن بالتكلفات الباردة وإخمصوصة وترو يج كالمهم و
  .الّدين وامللة وابطال الكفر والبدعة

ته ارادوالطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر اهللا و(قال رضي اهللا عنه 
 كلها بعلمه وقضائه يه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره ورضائه واملعاعحمّبتو

احلق متفاوتة نّ صفات أواعلم ) ه وال برضائه وال بأمرهحّبتوتقديره ومشيئته ال مب
يف الشمول واالحاطة بعضها شاملة جلميع االشياء الواجبة واملمكنة واملمتنعة كعلمه 

 وهو من االشياء وال مفهوم من املفهومات االّ شيء تعاىل فإّنه اوسع االشياء وال
مشموله ويف حيطته وبعض منها شامل جلميع املمكنات كالقدرة واالرادة فإهنما 

صحة التعلق وخمصوصتان  ملوجودة واملعدومة باعتبارشاملتان للممكنات ا
للموجودات باعتبار التعلق بالفعل والقضاء والتقدير واملشيئة من هذا القبيل وبعض 

احملبة والرضاء واالمر وكل كمنها خمصوص ببعض من املمكنات دون البعض اآلخر 
بوجه ما  د ولومن هذه الصفات وإن كانت شاملة ومتعلقة لألفعال الصادرة عن العبا
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 ي من حيث اهنا املعاصيمتعلق بالطاعات دون املعاص يف بعضها لكن القسم االخري
َوَما َخلَقَْنا السََّمآَء َواْالَْرَض (وإن كان لتعلقها هبا من جهة اخرى مساغ فإّنه تعاىل 

المر أمره بلسان واملراد من ا) ٢٧:  ص *َوَما َبْيَنُهَما َباِطالً ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا
 عام جلميع املوجودات من مجيع الوجوه كما قال تعاىل ي فأمره االرادالّشرع واالّ

وأمر الشرع ) ٤٠:  النحل *ِانََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍئ ِاذَآ اََرْدَناُه اَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونَ(
  .ائهعلى تقديره وقض ه ورضاه وامر التكوين دائرحمّبتدائرة ابدا على 

مث إنّ من املباحث الّشريفة املشهورة بني املتكلمني واالصوليني املتنازعة فيها 
  .املعتزلة واالشعريني مبحث احلسن والقبح بني

صرحياً ولكن ملا ناسب ذلك  واالمام ما اورد ذلك املبحث يف هذا املختصر
ه ورضائه ّبتحمنّ احلسن هو الطاعات الواجبة بارادته وأاملبحث هذا املقام من حيث 

ه ورضائه اوردنا ههنا واحلسن حمّبت الواقعة بارادته وقضائه دون يوالقبيح هو املعاص
  :والقبح كل منهما يشتمل على معان ثالثة

 ول أن يكون احلسن مبعىن صفة الكمال ومتعلق املدح عند العقالء والقبحاأل
  .الشجاعة واجلنب ومبعىن صفة النقص ومتعلق الذم كالعلم واجلهل والقدرة والعجز

 والثاين أن يكون احلسن مبعىن املالئمة واملوافقة للطبع او الغرض والقبيح مبعىن
  .عن هذا املعىن باملصلحة واملفسدة املنافرة واملخالفة وقد يعرب

 وعلى االول صفتان حقيقتان ال تتبدالن حبسب االزمنة واالمكنة واألشخاص
  .االهواءو

ن ويتغريان ألن أمراً واحداً قد يالئم بغرض هذا وعلى الثاين اضافيان يتبدال
بغرض ذاك لكنهما هبذين املعنيني أمران عقليان ال يتوقفان يف ثبوهتما على  وينافر

الّشرع بل يثبتان يف حماهلما مع قطع النظر عن الّشرع والشارع ويستقل العقل يف 
  .ادراكهما والتصديق بثبوهتما حملاهلما
ن احلسن مبعىن استحقاق الثواب عند اهللا آجال واملعىن الثالث أن يكو



 

  

- ٢٨٥ -

واستحقاق املدح منه عاجال والقبح مبعىن استحقاق العقاب والذم منه تعاىل آجال 
  .وعاجال

 وهذا املعىن هو املتنازع فيه بني االشاعرة واملعتزلة بأّنه هل هو شرعي يتوقف
 يثبت يف حمله يو هو عقلمل يرد به الّشرع مل يثبت اصالً ا ثبوته على الّشرع حّتى لو

من غري توقف على الّشرع ووروده به ويتوقف ورود الّشرع به على ثبوته عقال يف 
حمله حّتى ما كان حسناً عقال يف ذاته وصفاته او واحداً من اعتباراته ورد به االمر 

 يثبت أنقال املعتزلة كل فعل ال بّد . من الشارع وما كان قبيحا عقال ورد به الّنهي
صفته او يف واحد من اعتباراته او جهة قبح   يف نفسه جهة حسن اما يف ذاته اوله

تساو يف احلسن والقبح وتلك اجلهة هي السبب لورود الّشرع به اما  كذلك او
او الّنهي او االباحة فما كان حسناً يف نفسه اما حبسب الذات والصفات امر  باالمر

ع وما كان مساويا حاله يف احلسن والقبح  عنه الّشريبه الّشرع وما كان قبيحا ينه
قبيح اما بالبديهة  نّ الفعل حسن اوأيستبيحه الّشرع والعقل قد يستقل يف ادراك 

اما بالنظر واالستدالل كحسن الكذب  وكحسن الصدق النافع والكذب الضار
مثل الصدق  الضار النافع مثل الكذب لالصالح بني املتباغضني وكقبح الصدق

 تباغض املتحابني وقد ال يستقل العقل يف ادراكه بل يتوقف ادراكه على  اىلياملؤد
ورود الّشرع ويستدل به عليه استدالال من املسبب اىل التسبب فما ورد به االمر من 

اله ملا ورد والّشرع حيكم أّنه كان حسناً يف نفسه وحلسنه يف نفسه ورد به االمر ول
 نفسه فلذلك ورد عليه الّنهي وما اباحه الّشرع وما ورد عليه النهى حيكم أّنه قبيح يف

حيكم العقل أّنه كان مساويا جهة حسنه جبهة قبحه فاباحه الّشرع مثال احلسن الّذي 
ل يوم من شوال وم من رمضان والقبيح صوم اّوآخر يال يستقل العقل بادراكه صوم 

لثاين ولكن بعد  حيكم حبسن االول وقبح اأنفإّنه لوال ورد الّشرع ما كان للعقل 
  .او كان قبيحا فورد عليه الّنهي ورود الّشرع حيكم بأّنه كان حسناً فورد به االمر

 مقبحة هبذا القبح واالشاعرة يقولون ليس يف الفعل جهة حمسنة هبذا احلسن او
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شرع وجهة القبح ل ورود االمر به من اقبل ورود الّشرع فجهة احلسن ليست االّ
او الّنهي مسبب من ثبوت جهة احلسن   عليه من الّشرع باالمر ورود الّنهيليست االّ

او القبح عند املعتزلة وثبوت جهة احلسن او القبح مسبب من ورود الّشرع باالمر 
  .والّنهي عند االشاعرة

نّ حسن العدل وقبح الظلم متفق عليه بني العقالء من املليني أوللمعتزلة 
وال يقولون مبلة مثل الربامهة يف تقبيح الظلم  الذين ال يدينون بدين غوغريهم بل بال

نه االذاء موحتسني العدل اكثر من املتدينني حّتى نقل عنهم حترمي ذبح احليوانات لتض
 مع ختالف اهوائهم ئعالشرا ووااليالم فلو كانا شرعيني ملا اتفق فيهما منكر

صدق واغراضهم ورسومهم وعلومهم وايضاً إنّ من مل يعرف حتسني الشراخ ال
  .وتقبيحها الكذب واستويا بالنسبة اىل غرضه من حيث املالئمة واملنافرة

  للحسن والقبح العقلينيذ بالصدق ويترك الكذب وما ذاك االّخال شّك أّنه يأ
احدمها من اآلخر وكذلك ايصال نفع  ألنه ال شرع يثبتهما وال غرض يعني ومييز

مدحا او ذما على   غرض اصالً ولوألحد او دفع ضرعنه ممن ال يعلم الّشرع وال له
  .الفعل او الترك

واجلواب أنّ احلسن والقبح العقليني يف االمور املذكورة مسلم لكن مبعىن صفة 
الكمال والنقصان ال باملعىن املتنازع فيه من استحقاق الثواب والعقاب ألن من 

و مبعىن املالئم ا .انه ال يتحقق اعتقاد الثواب والعقاب يف الصورة املفروضةم املعلو
مالئمة النفع لبين نوعه ي للطبع اجملبول عليه االنسان واملنافرة فإنّ رقة اجلنسية يقتض

هلم وكذا الصدق والكذب وميكن أن تكون مالئمة الغرض العام  رضومنافرة ال
ومصلحة النظام سببا مليل احد من الناس وإن مل يكن له غرض خاص من حيث 

 جمردا ال واقعا فرضاًافرة وأن يكون استواء مجيع االغراض شخصه وكذا احلال يف املن
  .فال تتم الداللة

نّ تصديق الّشرع والشارع يتوقف على العلم بامتناع الكذب عليه أوهلم ايضاً 
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لواله ألجيز عليه الكذب فال يتحقق التصديق بالصدق وامتناع الكذب عليه ال  اذ
 ال يعقل فهو صدق الّشرع للزم الدور بقبح الكذب ولو علم قبح الكذب بيعلم االّ

  .يتوقف على الّشرع
ا وننّ يكأوأجيب بأن قبح الكذب وحسن الصدق ال يعلمان بالشرع على 

مسببني من ورود الّشرع هبما باالمر والّنهي بل مها عبارتان عن نفس ورود الّشرع 
  .هبما باالمر والّنهي فال سبب وال مسبب وال توقف

عىن ورود الّشرع به ال يدل على وجوب الصدق على احلسن والقبح مبأقول 
الشارع وامتناع الكذب فيقول احلسن والقبح إن ثبتا يف نفسهما مع قطع النظر عن 
ورود الّشرع ثبت كوهنما عقليني وإن مل يثبتا بل مل يكن للصدق والكذب حسن 

على  وجوب الصدق وامتناع الكذب ىورود الّشرع باالمر والّنهي لبق وقبح غري
الّشرع جمهوال فال يعلم امتناع الكذب ووجوب الصدق للشرع فال يتحقق التصديق 

  .للشرع والشارع
ن قيل دلت املعجزات على صدق االنبياء واخبارهم دلت على صدق كالم إف

  .فال احتياج يف تصديق الّشرع اىل العلم بوجوب الصدق وقبح الكذب اهللا
وال جمهوامتناع الكذب على اهللا  يبقى وجوب الصدق أنكفى حمذورا أقول 

داللة املعجزة على صدق الرسول مع قطع النظر عن حسن الصدق وقبح أنّ مع 
الكذب موضع نظر فالصواب يف اجلواب تسليم ثبوت احلسن والقبح للصدق 

عن ورود الّشرع لكن ال باملعىن املتنازع فيه بل مبعىن  والكذب عقال مع قطع النظر
هلذا  آخر لحة واملفسدة بالنسبة اىل االغراض العامة وتقريرالكمال والنقص واملص

ا عقليني بقيا جمهولني ألّنهما ال يعلمان بالشرع ون احلسن والقبح إن مل يكأنّالوجه 
لتوقف صحة الّشرع عليهما واجلواب أّنه امنا يتوقف الّشرع على احلسن والقبح 

مر والّنهي فيعرفهما من يعرف العقليني واما الّشرعيان فهما عني ورود الّشرع باال
 ئاظهار املعجزة يف يد املتّنب مل يقبح من اهللا شيء جلاز لشرج بطريقة وايضاً لواورود 
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 أجيب بأن داللة املعجزة على صدق ئالكاذب فال حيصل الفرق بني الّنيب واملتّنب
 العادة حبصول العلم عقيب املعجزة من غري توقف اىل قبح ىالرسول بطريق جر

ده ّح عند اهللا من ويكذب او غريه من اهللا فتأمل وايضاً ال شّك أّنه ال يستوال
انقياد لشرع ودين ومن اشرك  مبحض عقله وعرف صفاته واعتقد بترتيهاته من غري

  . ترتيهاته بل يستحق االول من عنده ثوابا والثاين عقابا يفرّصبه وجهل صفاته وق
 يف القلوب ورسوخ ئعقرار الشراأجيب باملنع وابتناء هذا احلكم على است

االعتقاد باحلسن والقبح يف العقول حبيث نظن أّنه معقول وايضاً داللة املعجزة على 
 يقول هذا كالم من ثبت رسالته أن اخباراته بطريق النظر مثل يفصدق الّنّيب 

مل حيسن النظر الّصحيح  صادق فهذا صادق فلو باملعجزة وكل كالم شأنه هذا فهو
كم العقل بوجوبه اول مرة ملا امث من امتنع عن النظر يف اول املراتب ومل يتبع ومل حي

  .نبيا وال يبقى وجه االفحام من الّنّيب له
نّ هذا النظر لوضوحه وعدم احتياجه اىل االمعان ملحق أواجلواب 

  .بالّضروريات
سن مسعت ادلة القائلني بأن احلإذا ن من الّضروريات قضايا قياساهتا معها وأف

والقبح عقليان واجوبتها فاستمع اآلن ادلة النافني منها أّنه لو كانا عقليني للزم 
ا َمَو(نّ قوله تعاىل أت العقلية وإن مل يرد به الّشرع مع واجبا اليالعقاب على تارك

 هذا اللزوم أقول يرد عليه إنّ يينف) ١٥:  اإلسراء* والًُس َرثََعْبى َنتَّ َحَنيِبذَِّعا ُمنَّكُ
 وقوع العذاب وعدم االرسال ال لزوم العذاب على تقدير عدم يآلية امنا ينفا

اإلرسال جلواز أن تكون االرسال تفضالً زائدا من اهللا وإن لزم العذاب على تقدير 
نّ العبد جمبور يف فعله البتة ألن صدور الفعل عنه حيتاج أومنهجا . عدم اإلرسال ايضاً

ن  وإن مل يكن من العبد فذاك اجلرب إ مرجح واملرجحاىل مرجح لئال يلزم الترجيح بال
  اىل مرجح ليس منه دفعا للتسلسل فاجلربي ينتهأنكان منه ينقل الكالم اليه فال بّد 
 للحسن باحلسن والقبح ويرد عليه إنّ املنايف باجلرب الزم وال يوصف الفعل الصادر
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دح لفاعل اخلري واللوم لفاعل  اجلرب احملض ال اجلرب املتوسط فإنّ املوالقبح ليس االّ
مقبول عند العقالء ال ينكره احد منهم ضرورة واالستدالل يف مقابلة الّضرورة شر ال

صح هذا الدليل مل حيسن احلسن املّتفق على حسنه من اهللا فإنّ االمر  غري مقبول ولو
بح نّ قأوالّنهي للمجبور احملض مث الثواب والعقاب ال يليق برمحته وحكمته ومنها 

تضمن انقاذ نّيب من إذا يل التبدل اىل احلسن لكنه يقبله قالكذب لو كان ذاتيا ملا 
اهلالك وكذا حسن الصدق ليس بذايت لتبدله بالقبح حني تضمنه اهالك نّيب ويرد 
عليه منع التبدل بل الصدق باق على حسنه الذايت والكذب على قبحه الذايت يف 

 غالب ولكذب حسن طار يق قبح عارضالصورتني املذكورتني لكن عرض للصد
نّ أغالب من حيث استلزام الصدق هالك نّيب واستلزام الكذب انقاذ ّنّيب ومعلوم 

 احلسن العارض فيجتمعان  والقبح الذايت ال ينايفئ القبح الطاراحلسن الذايت ال ينايف
كذبن فال تبدل اصالً وقريب من هذا الدليل داللة ودفعا ما يقال إنّ قول القائل ال

 والكذب يكان صادقا يكون حسناً لصدقه وقبيحا الستلزامه الكذب الغدإذا غدا 
 فيلزم اجتماع املتنافيني مسي يكون قبيحا لكذبه وحسناً الستلزامه الصدق االيالغد

  .يف ذات واحدة
 والقبح الذايت يواجلواب ما سبق من عدم منافاة احلسن الذايت للقبح العارض

نّ احلسن والقبح العقليني مبعىن أ على هذين الدليلني ايضاً للحسن العارضي ويرد
صفة الكمال والنقض ثابتان يف الصدق والكذب عقال وحبسب الذات مع داللة 

نّ احلسن والقبح لو كانا ثابتني أومنها . الدليلني املذكورين على نفيهما وههنا
  االختياريفينتفلالشياء يف نفسها عقال لوجب من اهللا فعل احلسن وترك القبيح 

نّ الوجوب ليس أمن  يثبت االجياب وقد مر تفصيل هذا املبحث يف مسألة اجلربو
بالنسبة اىل ذات الواجب بل هو متمكن من الفعل والترك حبسب الذات واملوجب 

 صفة احلكمة فالوجوب حبسب احلكمة ال ينايف لفعل احلسن وترك القبيح ليس االّ
  .حبسب الذات االختيار
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نّ احلق املعقول واملفهوم من املنقول يف هذه املسألة أن يكون احلسن أواعلم 
والقبح مبعىن الكمال والنقص واملصلحة واملفسدة ثابتني لالشياء حبسب ذواهتا او 
صفاهتا عقال ويثبت استحقاق الثواب والعقاب شرعاً بسبب االمر والّنهي التابعني 

عية لتعطلت احلكمة االهلية وملا انطبقت للحسن والقبح الذاتيني ألنه لوال تلك التب
التقديرات على املصلحة الكلية واملنفعة العامة وملا قصرت االدلة عن الداللة على 
ثبوت احلسن والقبح مبعىن استحقاق الثواب والعقاب عقال ومل يكن لنا طريق اىل 

 من نفّيةاحلنّ أ معرفته غري الّشرع كان الوجه احلكم بأّنهما شرعيان ال عقليان االّ
كوجوب  اهل الّسّنة وافقوا املعتزلة يف ثبوت احلسن والقبح العقليني لبعض االشياء

ت ووجوب تصديق الّنّيب وحرمة تكذيب الّنّيب وحرمة االشراك باهللا واجبااول ال
عند اهللا من اعرض عن  احلسن والقبح يف امثال هذه االشياء حبيث ال يعذر لظهور

م لالنبياء على تقدير عدم ثبوت الوجوب واحلرمة يف هذه موجبهما وللزوم االفحا
بة عقال ولزوم التسلسل يف الدالئل الّشرعية على تقدير احنصار الوجوب يف رتامل

  ال بّد يف العلم بوجوب التصديق به من دليل آخري إذ كل دليل شرعيالّشرع
  .يشرع

دليل آخر  يتوقف على ينّ كل دليل شرعأ يقول ال نسلم أنلقائل أقول و
 يقول الّنّيب إنّ لكم اهلا عاملاً أن بنفسه مثل ين يثبت الدليل الّشرعوز أمل ال جيي شرع

  عليكم وايديني اليكم واوجب تصديققادرا هو خالقكم ورازقكم وقد ارسلين
 لديكم فإذا رأوا املعجزة خبلق اهللا علماً عاريا فيهم يباملعجزات ليثبت صدق

له بال تسلسل وال احتياج اىل دليل اقوله هذا مث يف سائر اقوه يف نبّوته ويف ونفيصدق
 عليكم يدل على وجوب التصديق يف سائر االقوال ي قوله اوجب تصديقنّإف آخر

لة يف ثبوت احلسن والقبح تز املوافقني للمعنفّيةحّتى يف نفس هذا القول مث إنّ احل
حلرمة على اهللا وجعلوا العقليني يف االشياء املذكورة ما وافقوهم يف الوجوب وا

 للمعرفة آلةاحلاكم باحلسن والقبح واخلالق ألفعال العباد هو اهللا وحكموا بأن العقل 
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يف البعض ومعرفته باجياد اهللا ال باجياب من العقل وال توليد وبتوسط الكسب والنظر 
نّ الواجب ال يفعل أيف البعض وبالبديهة وحمض التوجه يف البعض اآلخر واتفقوا يف 

القبيح وال يترك احلسن الواجب البتغاء الوجوب والقبح يف األفعال بالنسبة اليه عند 
اليه وامتناع  وجوب وقبح بالنسبة اهل الّسّنة لكونه موجدا للحسن والقبح من غري

فعل القبيح وترك الواجب منه عند املعتزلة واما القبائح والشرور الواقعة مثل الكفر 
م ال يقولون بأن الفاعل هلا هو اهللا بل يسندوهنا اىل العباد  فهيوالظلم وسائر املعاص

حنن نقول الفاعل هو اهللا لكن القبيح يف االتصاف هبا ال يف فعلها مث إنّ  وكما مر
اثباهتم احلسن والقبح العقليني مبعىن الكمال والنقص واملصلحة واملفسدة يف األفعال 

ه بناء وناحلسن والقبح باملعىن الثالث فيثبت فظاهر على قاعدهتم واما ئبالنسبة اىل البار
نّ كل ما أنّ الّشرع ورد مبدح بعض األفعال والثناء عليه وبذم البعض فعلم أعلى 
 اهل يو ممدوح عنده ولذلك فعل وكل ما ترك مذموم عنده ولذلك ترك ونففهفعل 

لى كل حال ألنه ال يستحق الذم ع الّسّنة عن أفعال اهللا القبح باملعىن الثالث فظاهر
بالنسبة اىل  وحسن الفعل عنده صدوره عنه وما ورد من ذم بعض األفعال فامنا هو

 يدرج أنالغري ال بالنسبة اليه واما نفي القبح باملعنيني االولني فألن كل فعل يقدر اهللا 
 أن حكمته ادراج ذلك فيه واحلق عندي يفيه مصاحل عظمى ومنافع كربى وتقتض

بالنسبة اىل فعل  ملعنيني االولني يف األفعال والذوات عقال ولويثبت احلسن والقبح با
على املصلحة ويرتفع حمذور الترجيح   لئال تتعطل صفة احلكمة وينطبق التقديرئالبار
فقد بينا وجه اندفاعه فتذكر مما ذكرنا مث ملا كان  مرجح واما لزوم نفي االختيار بال

 يف نفس االمر مما كان حسناً يف نفسه علمه تعاىل جلميع االشياء على ما هي عليه
مستحق املدح يف نفس األمر بالّضرورة فكذلك عند اهللا وما  ني االولني فهونيباملع

كان قبيحا يف نفسه يستحق الذم يف نفس االمر وكذا عند اهللا النطباق علمه الواقع 
  .ل القدمي وجهفيكون لثبوت احلسن والقبح باملعىن الثالث يف األفعال بالنسبة اىل الفاع

 نإ عنه قبيحا وينّ كال من االمر والّنهي جيعل املأمورية حسناً واملنهأواعلم 
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فرضنا عدم اتصافهما يف نفسهما باحلسن والقبح وإنّ اتصافاً يف نفسهما به فيزيدمها 
حسناً وقبحا فإنّ احلسن كمال احلسن االتيان باملأمورية من حيث أّنه مأمور به 

لَْن (قال اهللا تعاىل .  عنهي عنه من حيث أّنه منهيباحة ارتكاب املنهوالقبيح متام الق
والتقوى امنا هو ) ٣٧:  احلج* ِدَمآُؤَها َولَِكْن َيَنالُُه التَّقَْوى ِمْنكُْم  لُُحوُمَها َوالََيَنالَ اَهللا

  .مله بالنية وكانت نية املؤمن خرياً من عاالمتثال مبا أمر اهللا ولذلك مل يقبل العمل االّ
واالنبياء صلوات اهللا عليهم اجعني كلهم مرتهون عن ( عنه اهللاال رضي ق
 اي )الكفر والفواحش وقد كانت منهم زالت وخطيئات ور والكبائرغائالص
ا عند البعض وسه هم ولوصدر عنال تئر صدرت عنهم سهوا وغفلة فإنّ الكبا صغائر

.  وعند املعتزلة عقال فممتنع عندنا شرعاًثةواما عدم صدورها عمدا بعد البع
 دور الكبائر ص اجلمهورّوزوالتفصيل يف امر عصمة االنبياء اما قبل البعثة فقد ج

  .عنهم بناء على عدم داللة املعجزة على امتناعه وعدم استقالل العقل فيه
 ميتنع يف أن وجيوز ين ال يعلم امتناعه عندنا بدليل قطع أغاية االمرأقول 

إن مل يبلغ اليه علمنا ال أّنه جيوز يف الواقع ويف حكم اهللا سّيما  حكم اهللا ويفالواقع و
هتم عن هذا ءالكفر واملنفرات واالمور الصادرة عن اخلساسة والدناءة فإنّ االظهر برا

قبل البعثة لتنافيها مع غرض البعثة ألن القلوب سّيما قلوب اهل  النوع ولو سهوا ولو
 ايام ودهور بعد مرور هذا النوع ولو ن باشراهلمم جمبولة على النفرة واالنكار مم

اب عنها الستلزامه تلذلك منع اكثر املعتزلة الكبرية وإن  وتبدل اوضاع وامورو
غري املنفرات ّوز  وجهمالنفرة املانعة عن االتباع املفوت ملصلحة البعثة وفصل بعض

  .كسرقة لقمة والتطفيف حببة كقهر األمهات والدناءات
 قبل وفكيف الكبائر  بالغوا يف امر عصمتهم ومنعوا الصغائرواما الشيعة فقد

واما اقواهلم يف العصمة بعد البعثة اما الكفر فاالمة جممعون .  فكيف فيما بعدهاثةالبع
على االزارقة من اخلوارج ولتجويزهم الذنب ّوز على عصمتهم عنه وإن لزم التج

 رك او اجلحود فال قائل جبوازعليهم وقوهلم بأن كل ذنب كفر واما الكفر مبعىن الّش
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 اىل يت الشيعة اظهاره تقية ومنعه غريهم ملا أّنه يفضّوزصدوره عنهم اصالً ولكن ج
اخفاء الدعوة إذ اوىل االوقات بالتقية وقت الدعوة لكثرة املخالف وضعف الّنّيب واما 

ة غري ام ما ينايف مقتضى املعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ وكبريقغري الكفر فا
 غريها فالقسم االول مجع اهل الشرائع صغرية منفرة موجبة للدناءة وصغريةمنافية و

على امتناعه على الّنّيب عمدا ويف صدوره سهوا وغفلة خالف منعه االستاذ واكثر 
نّ داللة املعجزة أه القاضي ذهابا اىل ّوزاألئمة لداللة املعجزة على صدقهم مطلقاً وج

  .به قصدا خربعلى التصديق فيما ا
 نّ امتناعهأواما القسم الثاين فاألئمة على امتناعه عمدا وسهوا وإن اختلفوا يف 

 * َنيِماِل الظَّيِدْه َعالَُن َيالَ(والثاين قول املعتزلة وقوله تعاىل . بالسمع او العقل
 داللة ظاهرة واما احلشوية اجملوزون للكبائر يدل على امتناع الكبائر) ١٢٤: البقرة
  . االنبياء فال اعتداد مبذهبهمعن

 واما القسم الثالث فامتناع صدوره عن الّنّيب عليه الّسالم جممع عليه ولو
  .سهوا

 واحتج يمتفق على جوازه وكذا عمده عند غري اجلبائ واما القسم الرابع فهو
مطلقا وعن  اهل الّسّنة على عصمة الّنّيب عليه الّسالم بعد البعثة عن الكبائر مجهور

تسعة معلوم انتفاء كل منها على تقدير عدم العصمة  لصغائر عمدا بلزوم امورا
  .فيكون تسع دالئل على العصمة املذكورة

 *  اُهللاُمكُْبِبْح ُيوِينُعِباتَّفَ(االول حرمة االتباع الّذي اوجبه االمجاع وقوله تعاىل 
  .)٣١: آل عمران

 * ٍاَبَن ِبٌقاِس فَْمكُاَء َجِانْ(الثاين رّد شهادهتم لداللة االمجاع وقوله تعاىل 
نّ من ال تقبل شهادته يف أعلى رّد شهادة الفاسق مع أّنه من املعلوم ) ٦: احلجرات

 ال تقبل يف امور اآلخرة الثابتة القائمة اليت هبا أن من امور الّدنيا فأوىل  جزئيامر
  . الدارين والسعادة يف العاملنييف الفوز
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 ر الّذي اوجبته عمومات االمر باملعروف والّنهيالثالث وجوب املنع والزج
  ).٥٧: ب االحزا* ُهولَُسَر َو اَهللاونَْؤذُ ُييَنِذ الَّنَِّا(عن املنكرمع أّنه حرمه قوله تعاىل 

 ْنَمَو(الرابع استحقاق العذاب والطعن واللعن واللؤم والذم حبكم قوله تعاىل 
وقوله تعاىل ) ٢٣:  اجلن* اًدَبا اََه فِييَنِداِل َخَمنََّهَج اَر َنُه لَنَِّإ فَُهولَُسَر َو اَهللاِصْعَي
مع اهنا من اعظم املنفرات الثابت انتفاءه ) ١٨:  هود* َنيِماِلى الظَّلَ َع اِهللاةَُنْع لَالَاَ(

  .بالعقل وباالمجاع
 : البقرة* َنيِماِل الظَّيِدْه َعالَُن َيالَ(اخلامس عدم نيلهم عهد الّنبّوة بداللة 

  .فإنّ املراد عهد االمامة والّنبّوة باتفاق اهل التفسري) ١٢٤
 السادس عدم كوهنم من املخلصني عن اغواء الشياطني املغوين للمذنبني لقوله

-٨٢:  ص *َنيِصلَْخُم الُْمُهْن ِمَكاَدَب ِعالَّ ِا* َنيِعَمْج اَْمُهنََّيِوغْ الَُكِتزَِّعِب فَالَقَ(تعاىل 
 ْماُهَنْصلَْخا اَنَِّا(الص بعض االنبياء بداللة قوله تعاىل ورود النص على اخ مع) ٨٣
  *َنيِصلَْخُما الَْناِدَب ِعْن ِمُهنَِّا(وقوله تعاىل ) ٤٦: ص*  اِرى الدََّركْ ِذٍةَصاِلَخِب

  ).٢٤: يوسف
  . البطالنيع أّنه قطعم اىل العصيان ي الشيطان الداعي كوهنم من متبععالساب

ملسارعة اىل اخلري وخروجهم عن املصطفني م عن وصف اهنالثامن حرما
) ٩٠:  االنبياء* اِتَرْيَخ الْ ِيفونَُعاِرَسا ُيانُو كَْمُهنَِّا(بعد شهادة قوله تعاىل  االخيار

على اتصاف بعضهم باملسارعة ) ٤٧:  ص *اِرَيْخالَ اَْنْيفَطَْصُم الَْنِما لََنَدْن ِعْمُهنَِّاَو(
  .طفني االخياراىل اخلريات وكون بعضهم من املص

التاسع كوهنم اسوء حاال من آحاد االمة لتضاعف سيئات املقّربني كتضاعف 
 نَّكُْن ِمِتاْ َيْن َميِِّب النَّاَءَسا ِنَي(وقيل الزواج الّنّيب . حسناهتم كما ضوعف حد احلر

  ).٣٠: ب االحزا *ِنْيفَْع ِضاُبذََعا الَْه لَْفاَعَض ُيٍةَنيَِّب ُمٍةَشاِحفَِب
جوه على هذا املطلب ال خيلو عن ضعف اما االول ألن وداللة هذه الوقيل 
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  . فيما يتعلق بالشريعة دون العادات واألمور الطبيعيةاالنبياء ال جيب االّ اتباع
 يدل على أنمل يدل على الفضل فال اقل من  فعله كقوله حّجة فلوأقول 

واما الوجوه اليت بعدها . ونلواله لبطلت االدلة الكثرية اليت اوردها االصولي واجلواز
استحقاق  وفألن رّد الشهادة امنا يكون بتعمد الكبرية وكذا وجوب املنع والزجر

العذاب واللوم واللحوق بالظلمة وباللذين يغويهم الشيطان ومتتيعه واحلرمان عن 
ون مبجرد فعل كاملسارعة اىل اخلريات وسوء احلال عن آحاد االمة كل منها ال ي

لى املدعي   عرةكوعمدا وكبرية سهوا فال تدل الوجوه املذ لو واحتراز ريصغرية من غ
  .علة قطدال

 نّ كل صغرية من االمام الّذي يقتدى به الناس كبرية لسرايةأقد ورد أقول 
وملا كان منصب الّنبّوة التشريعية اكمل من منصب االمامة . فسادها اىل املقتدين
داب ال آ بطالباًائر املقّربني ال جرم يكون م اعلى من قرب سّيباملطلقة وقرب الّن

 دعميطالب هبا سائره فال يبعد أن يكون سهو الكبرية منه كعمدها من غريه وكذا 
 الصغرية منه كالكبرية من غريه يف احلكم فيتم داللة الوجوه على املدعي سّيما باعتبار

ى االنفراد ومما بعض وإن سلمنا عدم داللة كل منها عل اجتماعها وتأييد بعضها مع
يؤيد الوجوه كون الذنب ولو صغريا او سهوا كبرية موجبا لنفرة الناس عن اتباع 

ج املخالف مبا ورد يف القرآن من اسناد حتنا واكراملذنب ومنافيا لغرض البعثة كما ذ
 ُهبَّ َرُمَدآى َصَعَو( والّزلّة اىل بعض األنبياء مثل قوله تعاىل ياملعصية والفتنة والغ

) ٣٦:  البقرة* يِها ِفاَنا كَمَّا ِمَمُهَجَرْخاَا فََهْن َعانُطَْيا الشََّمُهلََّزاَفَ() ١٢١:  طه* ىَوَغفَ
ومن القصص الّدالة على صدور الذنب عمدا عن االنبياء مثل قصة اخوة يوسف 

مما   وسائرها ومبا ورد يف األحاديث واألخباريسى عليه الّسالم القبطووقصة قتل م
  .لك املعىنيدل على ذ

 او نّ اكثر ما نقل بطريق اآلحاد يف هذا الباب غري مقبول وما تواترأواجلواب 
نص عليه يف القرآن فبعضها قبل البعثة وما علم وقوعه بعد البعثة فبالسهو والنسيان 
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نّ بعض النصوص مصروف عن ظاهرها اما أاو املراد من املعصية ترك االوىل مع 
مثالً عصيان آدم عليه الّسالم بأكله من الشجرة جتوز بتقدير كلمة او ذهاب اىل 

املنهية عن اكله كان قبل البعثة إذ مل يكن يف اجلّنة احتياج اىل بعث الّنّيب ومع ذلك 
 نّ الّنهي وارد على خصوص الشجرة دون النوع واخنداعها مبكرأكان سهوا ظنا منه 

ومع ) ١١٥:  طه* اًمْز َعُه لَْدِج َنْملَ َوِسَيَنفَ(الشيطان وحلفه ويؤيده قوله تعاىل 
ذلك كان صغرية وشديد العقاب من اهللا عليه باالخراج من اجلّنة واالهباط اىل 
االرض ونزع اللباس كان اعتناء بشأنه باملبالغة يف التأديب وتبليغا له اىل رتبة االجتباء 

 اىل من التتعيب ولعل يف قضية اكل آدم من الشجرة وهبوطه بسببه بذلك القدر
االرض منافع ال يعد ومصاحل ال حيد من الكماالت الظاهرة من نوع االنسان بسبب 
تكثر االفراد بطريق التوالد والتناسل الّذي ال تقبله النشأة اجلنانية النورية امللكية 

ه يف صورة ددم واوالآفاملعاتبة الصادرة من اهللا تعاىل يف هذا الباب كلها اعتناء منه ب
ا ًحاِلا َصَمُهتَيآا مَّلَفَ(عذوبة يف عني عذاب واما ما دلّ عليه قوله تعاىل اعناء وايصال 

نّ أفذهب كثري من املفّسرين اىل ) ١٩٠:  االعراف *اَمُهتَيآا يَم ِفاَءكََر ُشُه لَالََعَج
 ْمكُقَلَي َخِذ الََّوُه( بن كالب وخطاب ياآلية يف حق قريش والنفس الواحدة قص

الوالده يف عهد الرسول وهم قبيلة قريش ) ١٨٩:  االعراف *ٍةَداِح َوٍسفْ َنْنِم
واملراد جبعل روحها منها جعلها من نوعها ومن صنفها ومن قبيلها عربية قرشية 

ورودها  واشراكهما تسمية بينهما بعبد الدار وعبد العزى وعبد مناف والذاهبون اىل
 اىل آدم )اَءكََر ُشُه لَالََعَج( عليهما الّسالم جعلوا اسناد اجلعل يف ءيف حق آدم وحوا

 اسنادا جمازيا اسناد الفعل املسبب وهو اوالدمها اىل السبب وهو نفسامها او ءوحوا
جعلوا فاعل اجلعل حمذوفا وقدروا الكالم جبعل اوالدمها له شركاء ويدل عليه قوله 

هتم عن ء فربا واالّبصيغة اجلمع) ١٩٠:  االعراف* نَكُوِرْشا ُيمَّ َع اُهللااىلََعَتفَ(تعاىل 
  .الّشرك مقطوعة بالعقل والنقل

حيتمل أن يكون املراد من الّشرك غري الّشرك يف االلوهية من االصغاء أقول و
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ي مع زئج قول الشيطان يف امر التسمية مثالً واشراكه باهللا يف االطاعة ولو يف امر اىل
 كما ورد يف احلديث  أن تكون خمتصة باهللا خصوصاً من االنبياءي االطاعة ينبغأنّ

 وورد ايضاً ين علمه رؤية غري اهللا بالّشرك اخلفمالتعبري عن الرياء اي قصد العامل 
نفس عبد الدرهم واطلق على امليل اليهما العبودية فيكون شركهما  نفس عبد الّدينار

سهوا واما ما ورد يف حق ابراهم عليه الّسالم  صغرية ولو عبارة عن معصية ما ولو
وقوله ) ٦٣:  االنبياء* ْمُهُريِب كَُهلََع فَلَْب(وقوله ) ٧٨:  االنعام*ي بِّا َرذََه(ه من قول

فقد عرفت تأويل القول االول يف صدر الكتاب ) ٨٩: الصافات*  يُمِقي َسنِِّا(
حل  واآلخران وإن كانا كذبا لكن لتضمنهما املصلحة الكلية ودفع الشر الكبري

ان بطريق التعريض وااليهام والثالث بتأويل سقيم القلب نّ الثاين كأالنقول هبما مع 
ارضة مزاجية يف ذلك الوقت من متمن اهلموم واالحزان مع أّنه جيوز أن تكون له 

  .تعب جماهدة من جوع وسهر محى او
واما ما فعله اخوة يوسف بيوسف وهم يوسف بزليخا فكلها كان قبل البعثة 

) ٢٤:  يوسف* لَْوآل اَنْ َرآ ُبْرَهانَ َربِِّه(يه  اهلم مشروط بشرط مقدم يدل علنّ أمن
 حّتى ال يدخل حتت التكليف فال يقصد اختيار نّ اهلمة منازعة نفسانية جبلية غريأو

  . فقد كان خطأ وقبل البعثةيواما قتل موسى عليه الّسالم القبط. يكون معصية
اده يف االرض فلعلّه استحق القتل لظلمه واذائه املسلم وقصده قتله وفسأقول 
  أّنه ملا كان عنده دفعه من غريى عليه الّسالم دفعا له عن املسلم االّسموم وكان وكز

قتل احب واوىل لنسب نفسه اىل الظلم بالقتل اخلطأ وندم وتاب حتزنا على ترك 
  .ن كان مباحاً يف نفسه وإاالوىل يف فعله

 سأل وبة اوريا اوومل يثبت من خطيئة داود عليه الّسالم سوى أّنه خطب خمط
نّ ذلك أترك االوىل مع   يطلق أمراته ليتزوج هو هبا وليس يف ذلك غريأناوريا 

 الفعل كان معتادا يف ذلك العهد وتفرعاته واحزانه على احلد املنقول ما كانت االّ
  .لتركه االدب الالئق مبنصب الّنبّوة
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اَْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْيِر ِانِّي (واما ما ورد يف حق سليمان عليه الّسالم من قوله 
َولَقَْد (وما دلّ عليه قوله تعاىل ) ٣٢: ص*  َعْن ِذكِْر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت ِبالِْحَجاِب

كلها من قبيل ترك ) ٣٤:  ص *فََتنَّا ُسلَْيَمَن َواَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسداً ثُمَّ اََناَب
دا وقصدا إذ غاية أمره أّنه فوت عباده ومع ذلك كان سهوا وغفلة ال تعم. االوىل

ثابت فرضية عندنا اشتغاال باستقراض االفراس اليت هي من اسباب  معتادة له غري
 يف حفظ ولده عن العفاريت حّتى غداه يف السحاب فعاتبه اهللا تعاىل غاجلهاد وبال

على بتركه االوىل من االنقطاع اىل املسبب عن االسباب بالقاء جسد الولد مّيتاً 
  .كرسيه فاناب

 فما) ٣٥:  ص* َوَهْب ِلي ُملْكًا الَ َيْنَبِغي الََحٍد ِمْن َبْعِدي(واما قوله تعاىل 
لكون امللك واجلاه إذ ذاك فخرا وله  كان حسداً او كربا بل اظهارا لالعجاز
  .ارهتتأويالت اخرى اضربنا عن ذكرها لشه

د ملكه ملك يعادله يف  ال ينشأ يف عهده بعأنحيتمل أن يكون مراده أقول و
امللك ويغالبه على اهلالك مع علمه باعالم من اهللا بأن ملك االسالم له مدة حياته 

 يغلبه ملك على أنوكل من ال يطيعه من امللوك على الّشرك باهللا وخمالفته فخاف 
 محية  ألحد من بعده االّيالّدين ويقهر االسالم واملسلمني فما سأل ملكاً ال ينبغ

 او بعد سبقك يل كما تقول ي بعد ملكيمحاية للمسلمني فيكون معىن بعدللدين و
  .يفعل  اي بعديانا فعلت كذا وفعل فالن بعد

بالذنب  واما ما ورد يف حق نبّينا عليه افضل الصلوات والتسليمات ما يشعر
 حبيبه وعبده ورسوله حمّمدو(والعتاب فنبّينه إن شاء اهللا يف قوله رضي اهللا عنه 

 قط ومل يرتكب كبرية عنينقيه مل يعبد الصنم ومل يشرك باهللا طرفة  و وصفيهنبّيهو
 احلبيب فعيل يكون مبعىن احملب واحملبوب وكال املعنيني صادق ).وال صغرية قط
  .ووارد يف حقه

نبّينا عليه  عليه الّسالم ولكن املشهور وروده يف األخبار واألحاديث من ذكر
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 احملبوب وعن ابن عّباس رضي اهللا عنه قال جلس ناس ىنمبع هوفالّسالم حببيب اهللا 
دنا إذا من اصحاب رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ينتظرون خروجه فخرج حّتى 

منهم مسعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إنّ اهللا اختذ من خلقه 
ما وقال خليال وقال آخر ما ذا يعجب من كالم موسى عليه الّسالم كلمه اهللا تكلي

آدم اصطفاه اهللا فخرج عليهم وسلّم وقال  فعيسى كلمة اهللا وروحه وقال آخر آخر
 يمسعت كالمكم وعجبكم إنّ اهللا اختذ ابراهيم خليال وهو كذلك وموسى جن(

اهللا وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك اال وانا حبيب اهللا وال فخر وانا 
وانا اول شافع واول مشفع وال فخر وانا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر 

 فقراء املؤمنني وال فخر ياول من حيرك حلق اجلّنة فيفتح اهللا يل فيدخلوهنا ومع
  ).ن وال فخريوانا اكرم االولني واالخر

 اين(:  عليه الّسالمنبّيهويف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه من قول اهللا تعاىل ل
انت خليل الّرمحن ويف هذا املعىن أحاديث مكتوب يف التورية ) اختذتك خليال

  .صحيحة كثرية اسندها الثقاة اىل الثقاة
 : آل عمران * فَاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبكُُم اُهللاقُلْ ِانْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اَهللا(ويف قوله تعاىل 

اهللا بوبية حماوجب إذا كفاية تاّمة لثبوت احملبوبية للّنيب عليه الّسالم فإنّ اتباعه ) ٣١
كيف يكون حال املتبوع املوجب اثبات احملبوبية ويف هذه اآلية داللة  للمتبعني فاعترب

  .كانت مثرة احملبة فافعاله االصل اليت هو فيها اوىلإذا بته ايضاً فإنّ اتباع افعاله حمعلى 
ه ويشهد حمّبتويف العرف يستعمل احلبيب ملن يكون حمبوبا وجيب ايضاً من 

ايضاً فاحملبة بني اهللا ورسوله متعاكسة من الطرفني وباحلقيقة حمبة اهللا العقل والنقل له 
:  املائدة* ُهوَنبُِّحُي َوْمُهبُِّحُي(لعبده موجبة حمبة العبد اياه كما يفهم من قوله تعاىل 

لزائغة  اوحمبة اهللا لعبده تقربه حلضرته قربا معنويا بتصفية باطنه عن االعتقادات) ٥٤
وتزكية ظاهره عن االعمال اخلبيثة وهتذيبه ظاهرا وباطنا بالعلوم واالخالق السيئة 

اليقينية واالحوال املرضية السنية واألفعال احلسنة الّشرعية وحمبة العبد اقباله بالكلية 
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 عنه هذا يعلى مواله واعراضه عما سواه واالشتغال ظاهرا وباطنا مبا امر به وهن
  .الّذي قلت هو وصف احملبة

مبدأ كل   باطن العبد هو يف يظهرحوثيحقيقته فهي امر مبواما ذاته و
 لسنةالقبائح والسيئات وال تفصح عنه اال واخلريات واحلسنات ومدفع كل الشرور

 ايضاً فعيل يوالعبارات وخيتص ادراكها باالسرار الصافية والّسرائر الظاهرة والصف
ه من بني خلقه ليكون حمل  الّذي اختاره اهللا واصطفايمثله مبعىن املفعول ومعىن الصف

وحيه وترتيل كتابه وحامل سّره وخالفته ومعرفته ويكون واسطة بينه وبني خلقه 
عباده ويف كل نّيب حصة من  تفيض عليه الطافه واعطافه بالذات وبوساطته على سائر

نّ نبّينا عليه افضل الصلوات والتسليمات متصف أ هذا الوصف بالنسبة اىل امته االّ
صف بالنسبة اىل امته وبالنسبة اىل سائر االمم واىل مجيع االنبياء ألن الّنبّوة هبذا الو

خالفة احلضرة االحدية وصاحب هذا الوصف اصالة هو  وصف واحد يف االصل هو
 والروح الكلّي الّذي هو أبواالرواح ونسبة سائر االرواح نسبة شعب يّمدالروح احمل

بني اخلالق واملخلوق واملفيض وحصص وجزئيات بالنسبة اليه وهو واسطة 
واملستفيض فكل يستمد من روحه ويستفيض بواسطة سّره ويرى احلق من مشكاة 
رتبته وكل نّيب خيلف عنه يف بعثته وكل منهم حسنة من حسناته فلذلك ختم بظاهره 

 وعالمات رساالته ابعد من تهأمر الّنبّوة كما بدأ حبقيقته وصف اخلالفة ودالئل نبو
حيد وهي اجناس وانواع وأشخاص بعضها متواترة بشخصها وبعضها  ال ،العد

  .بنوعها
وإن كانت بعض افرادها آحادا وعمدهتا توفقا يف مراتب االعجاز واخلروج 

 حبيث يبقى مدى الدهور حد الطاقات وترفعا يف درجات الثبوت والظهور عن
لعرباء واملفحم بفصاحة الفاظه وعباراته وفصحاء العرب ا االوقات القرآن املعجزو

حقائقه عقول العقالء املبهت  باسرار ببالغة اعتباراته بلغاء عدنان وصنعاء احملري
دقائقه علوم العلماء املعجب بعجائب تركيبه اخلطباء واملسكت بغرائب ترتيبه  بانظار
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  *ِبٍنيَوالَ َرطٍْب َوالَ َياِبٍس ِاالَّ ِفي ِكَتاٍب ُم(املشتمل علوم االولني واآلخرين  االدباء
الَ َياِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن (هبزل حكم حمكم وجب سديد  هو قول فصل وما) ٥٩: االنعام

فيه آيات كافيات ). ٤٢: فصلت*  َبْيِن َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه َتْنِزيلٌ ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد
 ئعاواشارات شافيات فيه ما كان وما سيكون يف االوىل واآلخرة وفيه تبيان الوق

خبارات عن املغيبات اآلتية وعن احوال القرون قائق الباطنة والظاهرة فيه األواحل
شتمال على اجناس وانواع من املعجزات مع مالسالفة واالمم املاضية فيكون القرآن 

تالحق االفكار وتظاهر االنتظار حبيث ما استطاعت  واالعصار وبقائه مرور الدهور
  .شيء من مثله يف قرن من القرون ويف قطرمن االقطار يأتوا بأنعلى  القوى والقدر

 ومنها التصرفات السماوية اليت ما نقل عن احد من االنبياء مثله، مثل انشقاق
  .القمر الّذي ثبت بنص القرآن وتواتر األحاديث واألخبار

 ني يف عهد الّنّيب عليه الّسالم ومثل حبس الشمس ثبترتقيل انشق القمرم
  .لثقاةبنقل الثقاة عن ا

  .ومنها التصرفات االرضية املتعلقة
كوة ماء وتكثري راما باجلماد كنبع املاء من اصابعه بوضعها يف االرض او 

بشهادهتا بنبوته وانقالعها عن اماكنها اجابة لدعوته  الطعام بدعائه وكالم االشجار
وط االشجار وسق وومثل بكاء اجلذع وأنينه من شوقه اليه وحنينه وتسليم االحجار

هو  والصنم باشارته اليه وتظليل الغمام وتسبيح احلصاة والطعام ورجفة اجلبل واملنرب
  .عليهما وثبوهتما وسكوهنما باشارته اليهما

  بشهادته وسجود الغنم والبعريواما باحليوان كتكلم الذئب والضب والظيب
  .سائر الوحوش تعظيماً لطاعتهو

 وذوى العاهات يسان وابراء املرضواما باالنسان كتكلم الصبيان بفصيح الل
 اوقاته  املوتى من احليوان واالنسان مرات واجابة دعواته وقضاء حاجاته يف اكثراحياءو

  . تعدأنى س حتد وما عأنساعاته يف انواع خمتلفة واجناس متعددة ال تكاد  وسائر
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خصائله واستجماعه املكارم العلية  ومن دالئل نبّوته شريف مشائله وخطري
سري السنية من اجلود والسماحة والشجاعة والفصاحة واالعراض عن الّدنيا وال

واالقبال على املوىل واالمانة والعفة والشفقة على االمة والتواضع واملسكنة وحسن 
على مشاق الرسالة والثبات على االستقامة واألخبارات الغيبية عن االحوال  الصرب

ف الالف وال مسع من احد من االسمن اخل شيء املاضية واآلتية حبيث ما وجد
واالخالف خصوصاً املعارف احلكمية والعلوم اليقينية والكماالت االنسية 

اهلمة والتحقق حبقائق ّو واخلصالت القدسية وصدق االقوال وصالح االعمال وعل
الفؤاد والرسوخ يف  واحلكمة وصباحة الصورة ومساحة السرية وسالمة الّصدور

  كانت شريعته اليت شرعها على امته يستجمع مكارم االخالقالصدق والسداد حبيث
العلية ويشتمل املعارف احلكمية السنية حبيث ما شذت عنها حقيقة وما فاتت منها 

مكاشفات غيبيته ويوجب مشاهدات عينيته حّتى كان دينه خري االديان  دقيقة ومثر
  .ت البدنّية والقلبيةاالّصاحلوامته اهدى االمم يف الكماالت العلمية والعملية و

ومن دالئل نبّوته ما وقعت عند والدته من العجائب وما شوهدت من 
الغرائب وما حدثت من االمور العظام حبيث ال ينسى بل يبقى ذكره على ألسن 
الناس مرور االعوام كسقوط قباب الكنائس العظيمة ومخود نريان اجملوس القدمية 

طاق االكاسرة حبيث غلبت على اهلها واخنساف ماء البحرية وسقوط شرافات 
الدهشة واحلرية وما شوهد يف مدينة مكّة من االمور الغريبة واالحوال العجيبة من 

نزول املالئكة ونطق اجلمادات واستبشارها بوالدته وما تضمنه  واالنوار ظهور
ته من القدام والنور الذي يته من خلفه كرؤيجسمه الّشريف من الكرامات مثل رؤ

بالنسبة اىل  يتألأل يف جبهته مدى االيام وتوارث اجداده ذلك النور مشهوركان 
ا مستورا ونبني االنام وختم الّنبّوة بني كتفيه ووالدته خمت خامت االنبياء يف كل عصر

تيه وتأثري صحبته ومشاهدته يف أواضعا احدى يديه على عينيه واالخرى على سو
  .ن كل من رآه مرعوبالقلوب ووقوع هيبته يف االنفس حّتى كأ
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قدومه وكماالته وصفاته واخنتام الّنبّوة  ومن تلك الدالئل ما شاع من اخبار
عن شأنه  به كل نّيب ونطق به كل كتاب واخربّشر حّتى ب  كل االعصار يفبه

دينه ودولته على االديان والدول وغلبة شرعه وملته على  مث ظهور الرهابني واالحبار
ر القياصرة وكسر االكاسرة مع وحدته وغربته يف اول نشأته امللل والنحل حبيث قه

وبدأ بعثته واتفاق اهل العامل طرا على معاداته وخمالفته وقوة الّدين يوماً فيوماً 
 امته من الرجال الكمل يف  يفوشوكته وتأييد اهللا له فوق العادة ونصرته مع ما ظهر
ت واصحاب املقامات حّتى كان انواع الفضائل من العلم والعمل من ارباب الكراما
 فيما صح عنه من االقاويل به النيب علماء امته كأنبياء بين إسرائيل وكان كما اخرب

اهل  اخباراته يف زمانه عن االمور اآلتية من فتح البالد وقهر  سائرئعوتصديق الوقا
ارات الفنت واشراط الساعة وام العناد وتكاثر االمة وشوكة امللة وتغري الزمن وظهور

االعوام  وقيام القيامة وعدم اتيان احد مبثل اقصر سورة من القرآن ما تعاقبت الشهور
االزمان وعدم وجدان مثله يف كالم االولني واآلخرين وال ما  ووتالحقت الدهور

يقاربه يف اللفظ وال يف املعىن حبيث اعترف الكل بعزهم طائعني او كارهني من 
حلجج القاطعة والرباهني الساطعة وباجلملة آيات نبّوته اوضح اآليات وابني البينات وا

  حتصى واظهر من الشمس يف الضحى خصوصاً عند االجتماع والتظاهرأناكثر من 
اجلاحد معاند فإنّ ما ذكرنا من  ومكابر فاملنكر التشاهد على الصدق والتناصرو

ىل مغالطاهتم معجزاته بعضها متواترة بالشخص وبعضها متواترة بالنوع فال يلتفت ا
 ال جيوز مطابقا للحكمة ال جيوز نسخها واالّ نّ الشريعة املتقدمة إن كان حقاأمن 

وتتبدل حبسب االزمان فكم مصلحة يف املاضي  شرعه ألن املصاحل احلكمية تتغري
 حبسب تبدل احلوادث ئعتكون مفسدة يف احلال او يف االستقبال فيجوز تبديل الشرا

  .والوقاحة
منه  هذا اخلرب بتأبيد دينه وشريعته وتواتر ى عليه الّسالم اخربنّ موسأومن 

ادعاء حمض كيف وقد  كذب وافتراء على موسى عليه الّسالم ودعوى التواتر ألنه



 

  

- ٣٠٤ -

  .قال اليهود يف فتنة خبت النصر عما يبلغ اخبارهم التواتر
موسى عليه الّسالم عن تأبيد دين  لو سلّم فيجوز أن تكون اخبارأقول و

نّ تواتر التورية الناطقة أالم والتوحيد الّذي تشترك فيه االنبياء كلهم ومع االس
  .ببشارة قدوم خامت االنبياء اقوى واصدق من ادعائهم

سيناء واشرق  منها ما ترمجته جاء اهللا من طور: ولقد ورد يف السفر اخلامس
كتب لل اوفاران موضع بقرب مكّة واملراد نزو) فاران(استعلن من جبال  ومن سيعر

وهي قرية كان يسكنها ) سيعر( والسماوية التورية واالجنيل والفرقان يف الطور
ى عليه الّسالم وفاران يعين بادية العرب وجاء فيه ايضاً ما معناه اين مقيم هلم اي يسع

لبين إسرائيل نبيا من بين اخوهتم بين امساعيل مثلك اي يف كونه مبعوثا بشريعة 
 يف فيه ويقول هلم ما أمره به والرجل الّذي  قويليلدارين واجرمستأنفة فيها مصاحل ا

 يراد انبياء بين أن فإّنا انتقم منه فال ميكن يال يقبل قول الّنّيب الّذي يتكلم بامس
إسرائيل ألّنهم ليسوا من بين اخوهتم بل هم منهم وايضاً ال نّيب منهم يكون مبعوثا 

  .الدارينبشريعة مستأنفة مشتملة على بيان مصاحل 
تلد ويكون من ولدها  وجاء يف السفر االول أّنه تعاىل قال البراهيم إنّ هاجر

وكذا ورد يف االجنيل يف . يده فوق اجلميع ويد اجلميع مبسوطة اليه باخلشوع من
وهو روح احلق واليقني وقيل معناه ) بالفارقليط(عنه  مواضع شىت بشارة قدومه وعرب

امنا انا اطلب لكم اىل أيب حّتى  اح الرابع عشركاشف اخلفيات وورد يف االصح
  .ليكون معكم اىل االبد) فارقليطا(مينحكم ويعطيكم 

  هويروح القدس الّذي يرسله أيب بامس) فارقليط(فاما  ويف اخلامس عشر
  .يعلمكم ومينحكم مجيع االشياء وهو يذكركم ما قلته لكم

  .كان ذلك تؤمنوا بهذا إمث قال واين قد اخربتكم هبذا قبل أن يكون حّتى 
 فإن خري لكم عنكم ييقيناً إنّ انطالق ويف السادس عشر أقول لكم اآلن حقاً

وإن انطلقت ارسلت به اليكم فإذا ما ) فارقليط(انطلق عنكم اىل أيب مل يأتكم  مل
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  . نعيد اهل العامل ويدينهم ويوقفهم على اخلطيئة واملربة هوجاء
قني يرشدكم ويعلمكم ويدبركم ويذكركم مث قال فإذا جاء روح احلق والي

عيسى  ّنه ما جاء بعدأنفسه ومعلوم  جلميع اخللق ألنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء
  .نبّينا عليه الّسالم بامسه اي بالرسالة احد غري
 د ايها اجلبار السيف فإنّ ناموسك وشرائعك مقرونةلّايضاً تق وورد يف الزبور

 خيسرون حببك وهبذا املعىن وردت آيات كثرية ممهبيبة عينك وسهامك مسمومة واال
 ى تأييد دينه ودعواهم التواترسيف الكتب املرتلة فيكون انكار اليهود ونقلهم عن مو

  .تكذيب منهم لكتاهبم وسائر الكتب املرتلة ايضاً
 ه ومشول بعثته واملدعون الختصاص نبّوته بالعربوتو اما املنكرون لعموم دع

الئل يكذهبم ويشهدهم عليهم من حيث داللته على صدقه يف فكل ما ذكر من الد
  .به معلوم ومتفق عليه نّ كون الّنّيب صادقا مصدقا يف مجيع ما اخربأدعوى الّنبّوة مع 

 الَّ ِااَكَنلَْسْرا اََمَو(ه مثل قوله تعاىل وتويف القرآن ايضاً تنصيصات لعموم دع
 قُلْ َيآ اَيَُّها النَّاُس ِانِّي َرُسولُ اهللا ِالَْيكُْم َجِميًعا() ٢٨: بأ س* ايًرِذَنا َوًريِش َباِسلنَِّل ةًافَّكَ
 يَّلَ ِاَيوِح اُلْقُ() ٤٠:  االحزاب* َنيِِّب النََّماَتَخ َو اِهللاولَُس َرْنِكلََو() ١٥٨:  االعراف*
  ).٢٨:  الفتح* ِهلِّ كُيِنى الدِّلَ َعُهَرِهظُْيِل( )١:  اجلن* نِِّج الَْنِم ٌرفَ َنَعَمَت اْسُهنَّأَ

واما األحاديث الّصحيحة فكثرية يف هذا املعىن ثبت عنه عليه الّسالم برواية 
أيب هريرة وجابر رضي اهللا تعاىل عنهم أّنه قال عليه  وابن عّباس وابن عمر وذّر ايب

 نصرت بالرعب مسرية يستا مل يعطهن نّيب قبل( ويف رواية )ساعطيت مخأ(الّسالم 
 ادركته الّصالة فليصل  االرض مسجدا واميا رجل من اميتشهر وجعلت يل

  ).عطيت الشفاعةأ وبعثت اىل الناس كافة ويواحلت يل الغنائم ومل حتل لّنّيب قبل
واما كونه عليه الّسالم صفيه من بني خلقه وفضله على من سواه من 

  .من الرسل واالنبياء واملالئكة فضالً عن سائر الناس املخلوقات
 ه على املالئكة فبأدلة فضل البشر على امللك كما ذكرنا وباألحاديثاما فضل
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  .الدالة على فضله على مجيع املخلوقات
  .واما فضله على سائر االنبياء فعليه دالئل من الكتاب والّسّنة وامجاع االمة

نّ اهل كل قرن من قرن الّصحابة ومن أبني األئمة  واما االمجاع فقد تواتر
  .ى أّنه افضل االنبياء وامجعوا امجاعا مستنداً اىل النصوصاطبقوا عل بعدهم

فانا اتقى ولد آدم واكرمهم على اهللا وال (واما الّسّنة فقوله عليه الّسالم 
 ويف )انا اكرم ولد آدم على ريب وال فخر(حديث انس رضي اهللا عنه  منو) فخر

 وعن ).ال فخرانا اكرم االولني واآلخرين و(حديث ابن عّباس رضي اهللا عنهما 
 به فاستعصب عليه ينّ الّنّيب عليه الّسالم اتى بالرباق ليلة اسرأانس رضي اهللا عنه 

 عرقا صفارق)  تفعل هذا فما ركبك احد اكرم على اهللا منهحّمدأمب(فقال له جربائيل 
  .حوما يف هذا املعىن من األحاديث الصحا

) ١١٠ : آل عمران* اِسلنَّ ِلْتَجِرْخ اٍُةمَّاُ َرْي َخْمُتْنكُ (واما الكتاب فقوله تعاىل
فإنّ من ) ١٤٣:  البقرة* َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم اُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَدآَء َعلَى النَّاِس(

 خلريية الشريعة اليت كلفهم هبا وجعلها هلم طريقة نّ خريية االمة ليست االّأاملعلوم 
 الشريعة خريية الّنّيب املبعوث هبا وكذلك يسلكون منها اىل مبلغ كماهلم وخريية

اآليات واألحاديث الّدالة على خصوص عموم البعثة به عليه الّسالم دليل على فضله 
القرآن املختص من  على سائر االنبياء وكذلك كونه خامت النبيني واختصاصه باعجاز

سائر وكذلك نسخ شريعته . بني سائر املعجزات ببقائه مرور الدهور واالزمان
االديان من غري أن يكون منسوخا وكون شهادته على كافة البشر كلها من دالئل 

نّ فضل االنبياء على سائر أضم هبذا ادلة فضل البشر على املالئكة مع إذا فضله و
  .ه عليه الّسالم افضل اخلالئقونالناس غىن عن البيان يثبت ك

وما (قوله عليه الّسالم  و) على موسىو ال ختريوين(واما قوله عليه الّسالم 
 فليس نفياً خلرييته منهما عند اهللا )من يونس ابن مىت ين خريإ يقول أنألحد ي ينبغ

 اىل ختفيف بعض ي يؤدأنريح والقول هبا كراهية صويف نفس االمر بل نفي للت
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ى سالسبب يف ختصيص موذكر فلعلّ االنبياء بالنسبة اىل افهام العامة وختصيصهما بال
ازعة بني اليهود واملسلمني يف بيان الفضل بني نبّينا وموسى عليهما الّسالم وقوع املن

 يتفق ختفيف من احد من املسلمني ملوسى عليه الّسالم بسبب أنفكان مظنة 
  .التعصب الواقع بينهم يف امر التفضيل

ما اوعدهم  س عليه الّسالم فلعلّه كان ذهابه مغاضبا لنجاة قومه بعديونواما 
 * ِاذْ ذََهَب ُمَغاِضًبا فَظَنَّ اَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه(عنه تعاىل بقوله  ما اخرببالعذاب ك

 حقه عليه يف ة زعم القصورنعنه مظ واخالف اهللا الوعيد الصادر) ٨٧: االنبياء
يح بتفضيله عليه ر نبّينا عليه الّسالم عن التصيالّسالم بالنسبة اىل االذهان القاصرة لنه

ند العامة ومع ذلك فاحلديثان حمموالن على التواضع واملسكنة ليتحقق فضله ع
  .وهضم النفس فضله على اجلميع

  طرفة عني قطشيئاًواما كونه عليه الّسالم مل يعبد الصنم ومل يشرك باهللا 
من حاله صلّى اهللا عليه وسلّم مع قيام الدليل على  املتواتر وفبالنقل الّصحيح املشهور
 عن الّشرك من منافاة الّشرك للمتبوعية يف التوحيد وانعقاد عصمة االنبياء مطلقاً

منها فضالً عنه عليه  االمجاع عليه وكذا الكبرية انعقد االمجاع على عصمة االنبياء
  .الّسالم

فثابتة بالربهان الّذي دلّ على عصمة الّنّيب  واما عصمته عن تعمد الصغائر
ايضاً األحاديث الّدالة على أّنه  ووازمنه من لزوم الفسادات على تقدير اجل مطلقاً

ته الفعل من ييه سبيال وكون رؤلاسلم قرينه من اجلن وأّنه ما جعل اهللا للشيطان ع
وكون الفعل عند التعارض مع القول  واحد مع سكونه عن هنيه دليالً على اجلواز

د من وما ور عند اجلمهور اقوى يف احلجية عند البعض وكون فعله دليالً على اجلواز
فضل االقتداء به على االطالق كلها يدل على عصمته من تعمد الصغائر وكيف عن 

مث إنّ الّصحيح أّنه عليه الّسالم ما كان متبعا لّنّيب قبله قبل البعثة وال مكلفا  الكبائر
  .الفته له معصيتهخمبشرع سابق حّتى تكون 
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 ه على احلق واليقنيواما ما استقل فيه العقل من التوحيد والترتيه فال شّك أّن
فيه فيكون ما ورد يف حقه عليه الّسالم مما يدل على الذنب مثل قوله تعاىل 

) ٤٣:  التوبة* ْمُه لََتْنِذ اََم ِلَكْن َعا اُهللافََع() ٥٥:  املؤمن* َكِبْنذَ ِلْرِفْغَتاْسَو(
فمحمول على الزالت ) ٢: فتح ال* َرخَّاَا َتَم َوَكِبْن ذَْن ِمَمدَّقَا َت َم اُهللاَكلَ َرِفْغَيِل(

واخلطيئات بطريق السهو والنسيان فال يكون ذنبا حقيقة وامنا تسميته بالذنب 
شأنه وكمال قربه تطهريا له عن السهو ايضاً واعتناء  بالنسبة اىل جاللة منصبه وعلو

  .بشأنه ومبالغة يف حسن تأديبه وارشادا له اىل ذروة الكمال
صورة الّمعاتبة يف حقه عليه الّسالم مثل قوله تعاىل ومن هذا القبيل ما ورد يف 

 ُهاَء َجنْاَى لََّوَت َوَسَبَع() ٦٨: االنفال*  يٌمِظ َعاٌبذَ َعْمُتذَْخا اَيَم ِفْمكُسََّملَ(
فإّنه تلطف يف اخلطاب ومحل له على االحتياط بالعتاب ) ٢-١:  عبس* ىَمْعالَاْ

  .وصيانة له عن ترك االوىل يف بعض اآلداب
اَفََراَْيُتُم الالََّت ( من أّنه عليه الّسالم حني قرأ يف سورة النجم يواما ما رو

جرى على لسانه تلك ) ٢٠-١٩:  النجم * َوَمَنوةَ الثَّاِلثَةَ اْالُْخَرى*َوالُْعزَّى 
 فتنبه وحزن حزنا شديداً فرتل يف لنّ شفاعته لترجى واخربه جربائيأالغرانيق العلى و
َوَمآ اَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوالَ َنِبيٍّ ِاالَّ ِاذَا َتَمنَّى اَلْقَى (ىل تسليته قوله تعا

فاحلق الصدق إنّ ) ٥٢:  احلج *الشَّْيطَانُ ِفي اُْمِنيَِّتِه فََيْنَسُخ اهللا َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ
ات الناقلني لف فيه روايختهذه الّرواية غري صحيحة وما اخرجه احد من املشايخ وا

بعضهم رواه يف حال الّصالة وبعضهم خارجها وبعضهم تلفظ الّنّيب به وبعضهم 
ختليط الشيطان وبعضهم تكلم القريش به خالل قراءة الّنّيب خوفا منهم مذمة الّنّيب 

نّ احلادثة ما تكررت أاهلتهم عند ذكرها وهذا االختالف امارة الكذب إذ من املعلوم 
 الّنّيب حديث النفس ومن القاء الشيطان ختليطه األحاديث ينمتفيكون املراد من 

منه فينسخ اهللا ما  ولكن اهللا ال ميكنه منه بل ينّبه الّنّيب ليتربأ. النفسية بشيء غري اهلدى
 الشيطان ويلقن الّنّيب ما هو االصوب واالوىل وحيكم بذلك آياته وعلى تسليم ييلق
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عن قريش بأن يتكلموا  مة صدرت عن الشيطان اونّ التكلم هبذه الكلأالّرواية فاحلق 
هبا يف سكتة الّنّيب خالل قراءته ختييال وتلبيسا على بعض الناس أّنه من قراءة الّنّيب فتنة 

ه الّنّيب فتنته ونبه فنسخ مكرهم نبيهلالسالم واضالال لالنام لكن اباد اهللا كيدهم بت
 هبا الّنّيب سهوا منه يف اول الوهلة من ان يتكلم بالقائهم وأحكم آيات اهللا وغاية االمر

 السهو والغفلة فال داللة فيه على ختليطهم وتدليسهم وتنبهه سريعاً فال يلزم االّ
التعمد والقصد ولكل من اآليات الواردة يف امثال هذه املعاين جمال آخر غري ما يفهم 

.  بالكليةتعمد الذنب من االنبياء من ظاهره فهي مبعزل عن الداللة على صدور
 السنة  تعاىل أمراً وهنيا شرعيني واردين علىهللانّ أوههنا نكتة اخرى وهو أّنه كما 

عدم وقوع آخر  شيء واالنبياء فكذلك امر وهنى اراديان ومها تعلق ارادة اهللا بوقوع
:  اإلسراء* وا ِفيَها اََرْدَنآ اَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً اََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُآَوِاذَ(واشار اليه بقوله 

 من اهللا ال يتعلق بالفسق لكن يتعلق به ارادته ينّ االمر الشرعأفإنّ من املعلوم ) ١٦
ن يكون من عباد اهللا من أحلكمة اوجبت ذلك على ما هو احلق كما بينا فال يبعد 

 شرعيا امتثاال لالمر افريتكب ما هناه اهللا هني تقديره يف بعض االمر يطلعه على اسرار
  فإّنه وإن اطلق عليه العصيان يف لسان الّشرع لكن ليس هوي التقديرياالراد

وايضاً يشعر احلديث . عنهم عن حمض شهوة وخساسة طبع كعصيان العوام الصادر
عملوا ما شئتم فاّني قد إ(فقال  الوارد يف اهل البدر من أّنه اطلع اهللا على اهل بدر

ورد النص يف حقه إذا نه بعض التكاليف  بأن من عباد اهللا من يرفع ع)غفرت لكم
 احكام الّشرع بالذات من ي أن يكون هذا احلكم يف الشارع املتلقمن الشارع فاوىل

لذنوب  عليه الّسالم سفينة القوم وقتله الغالم الصغري اهللا وكذلك خرق خضر
 فيعلم أّنه ئعمستقبلة بتوقع وقوعها يف االستقبال كل ذلك خارج عن عمومات الشرا

ل غري العمومات ّمخاص يف شأن بعض عباده الك ميكن أن يكون هللا تعاىل امر
 الّنّيب عليه الّسالم مثل احالل اهللا تعاىل له صوامثال كثرية يف حق االنبياء كخصائ

تسعة ازواج وغري ذلك ومع حتقق امثال هذه االحتماالت يف شأهنم فال مساغ يف 
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 كان يف صورة الذنب واهللا اعلم فإن مسع منهم على الذنب وإن محل ما شوهد او
  .قيل ومع بقاء هذا االحتمال ال يبقى فعل الّنّيب حّجة لالقتداء

  صريح كما يفي االمة عنه اما بنهيمل يظهر الّنّيب هنإذا قلت هل تبقى حّجة 
  .اظهاره الندامة عن ذلك الفعل كما يف ما يعد ذنباكالتزوج واما بفعل آخر 

افضل الناس بعد النبيني عليهم الّصالة والّسالم و(قال رضي اهللا عنه 
 الفاروق مث عثمان بن عفان ذو النورين مث بأبوبكر الصديق مث عمر بن اخلطا

 رضوان اهللا تعاىل عليهم امجعني عابدين ثابتني على رتضى املبعلي بن أيب طال
لفاء االربعة علم أّنه ال شّك يف امامة اخلإ) احلق ومع احلق كما كانوا نتوالهم مجيعا

الجتماع شرائط اهلية االمامة يف  على الترتيب املذكور امامة شرعية وخالفة حقا
كل منهم من االسالم واحلرية والعقل والبلوغ والذكورة واالجتهاد والعدالة ألن 
والية الظامل سبب الختالل االنتظام كما قيل ال يصلح فوضى ال سراة هلم وال سراة 

النطق والقرشية إن  و والكفاية والسمع والبصريلشجاعة والرأم سادوا وا جهاهلاإذ
تجمع هلذه اخلصال والقطع بوجود سبب انعقاد عقد االمامة يف حق س مشيوجد قري

  .كل واحد من هؤالء مبا تواتر من احواهلم فإنّ طرق انعقاد االمامة ثالثة
 ن يتيسراحدها بيعة اهل احلل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس مم

 بيعة ياشتراط العدد وال اتفاق من يف سائر البالد حّتى تكف حضوره منهم من غري
 رسول اهللا صلّى اهللا واحد مطاع وهذا وقع يف حق أيب بكر رضي اهللا عنه يوم تويف

  .عليه وسلم
رّد  ومنا امري ومنكم امري واجتمع الّصحابة يف سوق بين ساعدة وقال االنصار

األئمة من (عنه هذا القول مبا رواه عن الّنّيب عليه الّسالم من قوله أبوبكر رضي اهللا 
املقداد وسلمان  و والزبريي سائر الّصحابة غري علعمث بايع عمر ابابكرمث باي) قريش

 وبعض يمث اتفقوا على بيعته بعد تلعثم وتردد كان من عل. وأيب ذر رضي اهللا عنهم
فانعقدت امامة أيب بكر باتفاق من  المرمن الّصحابة الذين تبعوا عليا يف هذا ا
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  .الّصحابة وامجاعهم
وهبذا الطريق انعقدت امامة علي رضي اهللا عنه بعد ما استشهد عثمان رضي 

وطلحة وسعد بن أيب  من الّصحابة كزبري عنه بثالثة ايام او مخسة ببيعة من حضر اهللا
ت طويلة كانت منه ابن عّباس بالتماس وابرام منهم بعد مدافعا ووقاص وابن عمر

 واتفق اهل احلل والعقد على بيعته مث وقعت احلرب ي والتمسوا غريويناترك: وقوله
ما قال امام احلرمني ال اكترث بقول من يقول ال امجاع على كوالفتنة لسبب آخر 

خر وقول رسول اهللا أ فإنّ االمامة مل حتمد له وامنا هاجت الفنت ألمور يامامة عل
يدل على امامته كما يدل )  ثالثون سنةياخلالفة بعد(سلّم  و عليهصلّى اهللا تعاىل
انك تقتل (لفاء الثالثة وايضاً قول الّنّيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم له على امامة اخل

يدل على حقيته يف احلروب الثالثة حرب يوم اجلمل ) الناكثني واملارقني والقاسطني
يه ناكثني اي ناقضني للعقد والبيعة وهم لكون خمالف وحرب الصفني وحرب هنروان

الذين خالفوا يوم اجلمل ومارقني اي خارجني مسيت اخلوارج بذلك لقوله عليه 
وقاسطني اي جائرين وال ) ميرقون من الّدين كما ميرق السهم من الرمية(الّسالم 

الّسالم اماما صدقا وكذا قوله عليه  وه خليفة حقاًكون ليثبت احلقية يف احلروب له االّ
 والثاين ]١[ وبغى معاويةيعل تصريح خبالفة) تقتلك الفئة الباغية يا عمارس(لعمار 

عهد له  ومن طرق االنعقاد استخالف االمام الّسابق وعهده كما فعل ابوبكر
ة إذ هو تباالمامة ومن هذا الطريق جعل عمر رضي اهللا عنه اخلالفة شورى بني س

 بنفسه يهم كأنه يويلأيني وتفويض التعيني اىل رتع عهد منه على واحد منهم من غري

                                                  
اإلختالف واحملاربة اليت دارت بني كبار الصحابة ليستا نتيجة العناد أو العداوة بل نتيجة االجتهاد منهم ) ١(

 التمسك بأمر الشريعة الغراء واجتهاد علي بن ايب طالب كان اقوى واصوب من اجتهادمها أيضا وكانتا إلرادهتم
ولكن الصحابة رضي اهللا عنهم لكوهنم جمتهدين مجيعا ومنهم معاوية وعمرو بن العاص مل جيز تقليدمها واقتداؤمها 

ل علي يف خطبته يف حق معاوية بسيدنا علي رضي اهللا عنهم وكان يلزم عليهما أن يعمال حسب اجتهادمها وقا
  )إنّ إخواننا بغوا علينا ليسوا بكفار وال فساق فإن هلم تأويال مينعوا عنهم الكفر والفسق(
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.  من عداهم وكلهم يف تعيني واحد من هؤالءىتعيني واحد من الستة بأن نف
االستيالء والشبه أن تكون امارة معاوية من هذا القبيل وال قهر ووالطريق الثالث ال

ليهم يشترط أن يكون هامشيا وال أن يكون معصوما وال أن يكون افضل من يوىل ع
 يواشترطت الشيعة هذه الثالثة وحصروا طريق االنعقاد يف النص وادعوه يف عل

ونفوه يف غريه ولذلك قدحوا يف امامة األئمة الثالثة وشاع مسألة التفضيل بني اهل 
وقال اهل الّسّنة الفضل بينهم على . الّسّنة والشيعة فضلوا عليا وكذا مجهور املعتزلة

 اىل تفضيل علي على عثمان رضي اهللا عنهما وتوقف نسبة امامتهم ومال بعضهم
وقال امام احلرمني ال طريق اىل القطع يف هذه املسألة . بعض منهم يف الفضل بينهما

مث  إذ العقل ليس مبستقل والنقل ال خيلو عن تعارض لكن الظن على فضل أيب بكر
نّ أامامتهم ولنا ايضاً يف اثبات .  فالظنون متعارضةياما بني عثمان وعل وعمر

  .ثالثة ابا بكر وعليا والعّباس نّ االمامة ال تعدوأالّصحابة اتفقوا على 
مث ملا بايعاه تقررت امامته إذ لواله ملا ساغ هلا التسليم والسكوت عن احلق 

 الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعَد اُهللا(وايضاً وعد اهللا املؤمنني االستخالف بقوله تعاىل 
وال خلف يف وعده ) ٥٥ :رالنو.  *اِلَحاِت لََيْسَتْخِلفَنَُّهْم ِفي اْالَْرِضَوَعِملُوا الصَّ

َسُتْدَعْونَ ِالَى (وايضاً جعل املفّسرون الداعي . وال صدق يف غريه من هذه االربعة
  *ْجًرا َحَسًنا اَقَْوٍم اُوِلي َباٍْس َشِديٍد ُتقَاِتلُوَنُهْم اَْو ُيْسِلُمونَ فَِانْ ُتِطيُعوا ُيْؤِتكُُم اُهللا

املدعوين  وعمر ابا بكر واملدعوين بين حنيفة وقوم مسيلمة الكذاب او) ١٦الفتح 
 تدل على خالفة أيب بكر وخالفة عمر.  االطاعة يكون امامايقوم فارس والداع

: داللة الفرع على االصل وكذا العكس داللة االصل على الفرع وقوله عليه الّسالم
 يدل على امامتهما وايضاً استخالفه على ) أيب بكر وعمريدذين من بعاقتدوا بالّ(

  .ن يعزله كما افتراه الروافض أالّصالة من غري
كتاباً ال خيتلف   بكتاب وقرطاس اكتب أليب بكرايتوين(: له يف مرضهووق

  ). ابا بكراثنان ويأىب اهللا واملسلمون االّ فيه
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 ُم ُهَكِئولَاُ(: بقولهوقول الّصحابة له خليفة رسول اهللا بعد ما صدقهم 
وقوله عليه الّسالم . كل من ذلك يدل على خالفته) ١٥:  احلجرات* ونَقُاِدالصَّ

  ). ثالثون سنة مث يصري ملكاً عضوضايالفة بعداخل(
 واحتجت الشيعة على ييدل على خالفة االربعة إذ الثالثون تكمل خبالفة عل

 العصمة واالفضلية على اهل زمانه نّأب  ال غريياالمام احلق بعد رسول اهللا علأنّ 
 وكال املقدمتني حمل منع وال يوالنص على امامته شرائط االمامة ومنحصرة يف عل

  .دليل يعتد به هلم على اثبات املقدمتني
اما دالئلهم على اشتراط العصمة احدها قياس األمامة على الّنبّوة من حيث 

  .م وتنفيذ االحكامة االسالوزاشتراكهما يف اقامة الّدين ومحاية ح
 واجلواب منع كون مدار العصمة هذه االوصاف مل ال جيوز أن يكون شرف

نّ وجوب الطاعة أ او غريمها مما اختص بالّنبّوة والثاين ع ومنصب التشرييالوح
 يستلزم حتقق العصمة ألن الفسق يستلزم املخالفة فوجوب الطاعة ال يكون االّ

  .بالعصمة
 جيب طاعته على االطالق بل يف ما وافق الّشرع نّ االمامة الأواجلواب 

 يِدْه َعالَُن َيالَ(:  املعصية ظلم وال ينال عهد االمامة الظلمة لقوله تعاىلنّ أالثالث
 َكلُاِعي َجنِِّا(ة جميئه بعد قوله بقريند االمامة  عهألن املراد) ١٢٤:  البقرة* َنيِماِلالظَّ
  ).١٢٤:  البقرة* ِىتيَّرِّ ذُْنِم َوالَ قًَمااَم ِااِسلنَِّل

ل نّ كأنّ املراد الّنبّوة بدليل كون اخلطاب ألبراهيم عليه الّسالم وأواجلواب 
  .معصية ال يلزم أن يكون ظلما

 نّ الغرض من نصب االمام حفظ الشريعة والفاسق ناقض للشريعة الأالرابع 
  .حافظ هلا

 نإ ويراتبه يكفواجلواب إنّ للحفظ مراتب كثرية متفاوتة ويتحقق بعض م
  . البعض ولو كان حتقق مجيع املراتب الزما ملا حتقق الفرق بني الّنّيب واالمامتفا
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 نّ تقدمي املفضول على الفاضل قبيحأ فهو ةواما دليلهم على اشتراط االفضلي
  .جيوزالقبيح ال و

  مبعىن استحقاق فاعله العقاب غري مسلم وكذاينّ القبح الّشرعأواجلواب 
  . ألنه ما ورد الّنهي منه يف الّشرعيالشرع  عدم اجلوازيلقبح العقلاستلزام ا

 ييقتض وايضاً. راء على متابعتهوقيل االفضل اقرب اىل انقياد الناس واجتماع اآل
  .على مراتب الفضل ال على مراتب الفضلكوهنا خالفة للّنيب أن يكون مقارنا أل

قدرة ومنعه له او لكونه ذا نّ املفضول قد يكون اقرب اىل القبول بأاب وواجل
بصرية يف أمر النظام وضبط االنام وامثال ذلك ومبثل هذا السبب قد يكون ي ورأ

املفضول احق مبنصب اخلالفة وقد يستدل على عدم اشتراطه بامجاع العلماء على 
افضل منهم وجبعل عمر االمامة  فاء االمويني مع وجود من هولخالفة بعض اخل

فضل عثمان وعلي على من عدامها منهم وبأن الفضل  ررشورى بني ستة مع تق
  . اشتراطه اىل تكلف وتشويش أمر النظامي يتعسر االطالع عليه فيفضيامرخف

  : النص فوجوهنّ طريق انعقاد عقد االمامة ليس االّأ به على استدلّواواما ما 
نّ بعض الشرائط كالعصمة واالفضلية ال ميكن االطالع عليه بدون أاالول 

  .ما سبق من منع اشتراط الشرائط املذكورة جواب هذا ولنصا
نّ آحاد االمة ال والية هلم على االمور اجلزئية واملخاصمات الواقعة أوالثاين 

على  ن اثبات الرياسة الكربى واالمامة العظمى واالقدارّوبني األشخاص فكيف يتول
  .يجزئ قدرة على أمر االمور بغري

ون على ذلك بإقدار اهللا وشرع الشارع كجواز نّ األحاد يقدرأواجلواب 
 نّ الوالية لكل مسلم ثابت يف اجلملة حني ال وايلأمع  التحكم وامان مسلم لكافر

  .وال امام
  .الفنت نّ الغرض منه دفعأنّ نصب االمام باختيار الناس مثار الفنت مع أوالثالث 

للفتنة غالبا  مبثارأهل احلق والّدين واالنصاف وهو ليس  املعترب اختيارأقول 
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 يواتفاق الفتنة على الندرة بسبب خروج بعض الناس عن احلق واالنصاف ال ينف
باق يف النص ايضاً فإنّ مجيع الفنت وقعت مع  نّ احملذورأوال ينايف ذلك بالكلية مع 
  . واوالدهيزعمهم النص يف امامة عل

  . باستخالفهمانّ االمام خليفة اهللا ورسوله وال خالفة هلما االّإوالرابع 
  .نّ استخالف العباد بأمرمها مثل استخالفهماأواجلواب 
نصب االمام بالبيعة فإذا فرضنا نصب امامني يف قطرين من   جازوواخلامس ل

علم من كل من الطائفتني بنصب األخرى ومن غري علم بتقدم احد البيعتني على  غري
  .يبقى الزمان بال امامف  اآلخرياالخرى ال يترجح اثبات أحد املنصوبني ونف

 خيتاروا واحداً منهما او غريمها ويغمضوا عن البيعتني أننّ عليهم أواجلواب 
  .وجيعلومها كأن مل يكن

والسادس إنّ الشارع ما ترك البيان يف املصاحل واملفاسد حّتى يف الشني 
ان يف مدة قليلة فكيف يترك البي ما امهل االستخالف يف البالد يف غسه ولو وواملكاره

احوال املسلمني  مثل هذا االمر املهم الّذي تنوط به اقامة اركان الّدين وانتظام سائر
ام كيف يهمل االستخالف يف غيبة االبدية مع أّنه ألمته كاالب الشفيق الوالده 

  .م ملن اعتمد عليه ينايف طريقته وسريته وشفقتههبفترك انصا
  أّنه عليه الّسالم قده البيان االّ أّنه كان االنسب بطريقته وشفقتيقلت ولعمر

 على االصحاب وملا تركوا مجيعا سلوك سبيل الصواب ينص ملا خف ترك إذ لو
والحتج بالنص من نص بال ارتياب فلعلّه عليه الّسالم تركه اعتمادا الصحابه يف 

الفة بعدى اخل(عنه بقوله  اتباعهم احلق واجتناهبم اهلوى يف نصب االمام كما اخرب
حلكمة اخرى ما بلغها علمنا كما يف بعض املسائل اليت اضطر   او)ون سنةثالث

الفقهاء فيها اىل القياس وإذ قد عرفت اجوبة ادلتهم على اشتراط االمور املذكورة يف 
االمامة فلنذكر اآلن اجوبة ادلتهم على احنصار العصمة واالفضلية والنص يف علي 

  .دون غريه من األئمة الثالثة
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 نإ هذا ادعاء حمض ويعلي فيدعون فيها االتفاق دون غريه ولعمراما عصمة 
قل وفهم واتبع الّنّيب يف الّصالة عقالوا اهنا ما اشرك قط بل اسلم يف صباه حينما ت

  العصمة ومن االصحاب من مل يشرك قط كثري يف هذا القدريفمسلم لكن ال يكف
ر ص عصمته ولكن ال حنيفحنن ال نن وغريه مثل ابن عّباس وابن الزبري وابن عمر

لوا يف ّواصحاب رسول اهللا ومبشرين باجلّنة فإنّ ع العصمة عليه فإهنم كانوا اخيار
طلع اهللا على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ا(هذا الباب على قوله عليه الّسالم 

لف عثمان عن فاهل البدر كلهم مشتركون يف هذه واما خت) فاّني قد غفرت لكم
د بني عذره وأّنه يف احلكم منهم وإن غاب باجلسم وما قدحوا به يف فق مشهد البدر
لفاء كله مقدوح وقدحهم راجع اىل قدح من اخبارهم ونص يف حقهم حق اخل

  .بالفضل وبشرهم باجلّنة وشهد هلم باملغفرة
 حق أيب بكر رضي اهللا عنه فمنها أّنه اشرك زمانا واملشرك  يفالواقواما ما 

ل عهد امامة وهذا القول ظلم فإنّ االسالم يهدم ما قبله ومنها أّنه الظلم ال ينا وظامل
حنن معاشر االنبياء ال (حاد وهو  آ الكتاب خبربصنّ االرث نأمنع ارث الّنّيب مع 

فكان  من األخبار ال جيوز ختصيص الكتاب بغري املتواترو) ه صدقةكنانورث ما تر
  .خمالفة للكتاب قطعا

نّ الكتاب أمع   رسول اهللا اقوى عنده من التواترواجلواب أنّ مساعه من يف
 ياحد القطعو املنت فقد جوزوا ختصيصه خبرب الي الداللة وإن كان قطعظين لكونه

  . املنت ترجيحا لقوة الداللة على قوة النقلينالداللة وإن كان ظ
 نومنها أّنه رّد دعوى فاطمة هبة رسول اهللا قرية فدك هلا وشهادة على وام امي

  .ا وصدق ازواج الّنّيب يف ادعائهن احلجرات من غري شاهد اصالًفيه
انه رأى اجتهادا عدم قبول شهادة الزوج  واجلواب على تسليم صحة اخلرب

  .الزوجة وعدم كفاية رجل وامرأة يف الشهادة ولعلّه حكم لالزواج على
 ومنها أّنه قطع يسار السارق وقال جلدة سألته عن حقه يف االرث ال اجد لك



 

  

- ٣١٧ -

 حّتى قال املغرية إنّ رسول اهللا اعطاها السدس فقال نبّيهكتاب اهللا وال سنة  يف
 إواجلواب بعد التسليم جواز اخلط. اطعموا اجلدات السدس ومل يعرف الكاللة

  .والغفلة يف بعض االحكام للمجتهد
 نّ بيعة أيب بكركانت قلته وقى اهللا شّرها فمن عادأواما ما نقلوه عن عمر من 

مل يف ذلك أالت وثلها فاقتلوه فما كانت انكاراً خلالفته بل انكاراً لترك التدبرياىل م
من  اشر  فأي شراالمر العظيم املهم وقوله وقى اهللا شّرها تصريح حبقية خالفته واالّ

  .نصب من ال يستحق االمامة اماما
ألنه واما ما قالوا يف حق عمر رضي اهللا عنه منها أّنه مل يكن عارفا باالحكام 

ة زنت فنهاه علي رضي اهللا عنه وقال ونبرجم امرأة حامل اقرت بالزىن وامرأة جمن امر
وهنى عن املغاالة يف الصداق فقامت اليه امرأة وقالت امل يقل )  هللك عمريلوال عل(

فقال كل الناس افقه من عمر حّتى ) ٢٠:  النساء* اًراطَْن ِقنَّيُهَدْح ِاْمُتْيآَتَو(اهللا 
  .تذورااحمل

واجلواب أّنه مل يكن عاملاً باحلمل واجلنون ومل يكن الّنهي بطريق التحرمي ومل 
  .اعترافا باجلهل بل هضما للنفس وتواضعاً منه كل الناس افقه من عمر: يكن قوله

 َكنَِّا(موت الّنّيب وجهل قوله تعاىل  ومنها أّنه مل يكن عاملاً بالقرآن إذ أنكر
  ).٣٠:  الزمر *ونَُتيِّ َمْمُهنَِّاَو ٌتيَِّم

 موت الرسول او واجلواب أهنا كانت لتمام احلرية وكمال الدهشة بسبب خرب
ُهَو الَِّذي اَْرَسلَ َرُسولَُه ِبالُْهَدى َوِديِن الَْحقِّ ِلُيظِْهَرُه َعلَى الدِّيِن (فهم من قوله تعاىل 

  .ىل وقت الظهوربقاؤه يف الّدنيا ا) ٢٨: الفتح*  كُلِِّه َوكَفَى ِباِهللا َشهيًدا
  . مل امسع هذه اآلية تصريح بأّنه ذهل عنها بعد ما علموقوله كأين

 حق وفرض لنفسه ماال كثريا وكذا ملن اراد ومنها أّنه تصرف يف بيت املال بغري
 القرىب ي عن ذومسمنع عن البعض بعض ما استحقه وكذا يف الغنائم منع مخس اخلو

نّ الرسول سوى ومنع متعة أوالعجم مع العرب  ووفضل املهاجرين على االنصار
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 على عهد رسول اهللا النكاح ومتعة احلج مع جوازمها يف عهد الّنّيب حّتى قال ثالث كّن
  . على خري العملي متعة النساء ومتعة احلج وحي عنهن واحرمهن وهينا اهنأ

 ن عند نفسه كذب وافتراء ويشهد عليهم يواجلواب أنّ نقل التصرف والتعد
 أّنه اجتهد له وزهده وورعه وتصلبه على الّدين وانقياده للحق االّامن احو رما توات

 من تيسر بغري مشورة من الّصحابة واحضار فاتبع اجتهاده مع أّنه ما قطع يف أمر
  .احضاره منهم

واما مطاعنهم يف عثمان أّنهم قالوا وىل امور املسلمني اهل الظلم والفساد 
 أيب سرح ومروان بن حكم ومعاوية بن أيب سفيان ابن عقبة وعبد اهللا بن كوليد

من اقاربه اربعة آالف درهم ومحى  واسرف يف بيت املال حّتى صرف الربعة نفر
احرق مصحف ابن مسعود و)  اهللا ورسولهال محى االّ(نفسه وقد قال رسول اهللا 

 ذر ضلعني من اضالعه وضرب عمارا حّتى اصابه فتق وضرب ابا وضربه حّتى كسر
وقد قتل  اه اىل الربذة وقد ستره رسول اهللا واسقط القود عن عبيد اهللا بن عمرونف

نّ الّصحابة خذلوه حّتى  وأاهلرمزان واحلد عن الوليد بن عتبة وقد شرب اخلمر
  .قيل  بعد ثالثة ايام على مااعرضوا عن دفنه ومل يدفن االّ

  . على الّسرائرواجلواب أّنه ما وىل ظاملا عاملاً بظلمه وما عليه االطالع
حق واختاذ احلمى وضرب الّصحابة على  واما االسراف يف بيت املال بغري

كان  وكذب وافتراء واما الضرب حسب ما يراه من التأديب والتعزير احلد املذكور
د واحلد بسبب الشبهات واما خذالن الّصحابة ومن اجتهاد وكذا اسقاط الق
حابة بترك احلق الواجب عليهم من دفن وهتمة للّص وإعراضهم عن دفنه فكذبه ظاهر

ى املسلمني خصوصاً يف من ثبت سبقه يف االسالم ورضاء الرسول عنه يف وتم
صحبته وشهد بفضله وبشر له باجلّنة وزوجه بنته مث وىل عليهم فوجب هلم طاعته مث 

لثوران الفتنة وتسلط  اضطرار واستشهد مظلوما ولئن صح النقل فلعلّه كان من عجز
  .هللامة والعلم عند االظل
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  فصل يف الفضل
: و اما االفضلية فقد متسكت الشيعة يف إنّ عليا افضل من غريه بقوله تعاىل

فَقُلْ َتَعالَْوا َنْدُع اَْبَنآَءَنا َواَْبَنآَءكُْم َوِنَسآَءَنا َوِنَسآَءكُْم َواَْنفَُسَنا َواَْنفَُسكُْم ثُمَّ َنْبَتِهلْ (
نزل يف أمر الرسول بدعاء وفد ) ٦١ :ل عمرانآ *  َعلَى الْكَاِذِبنيفََنْجَعلْ لَْعَنَت اِهللا
نّ املراد بالنساء أ فاطمة وابناها وعليا فعلم هلة فما دعى إذ ذاك االّاجنران اىل املب

 فمن كان مبرتلة النفس من الّنّيب افضل وايضاً يفاطمة وباالبناء حسنان وباالنفس عل
: الواق) ٢٣:  الشورى*  َعلَْيِه اَْجًرا ِاالَّ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبىقُلْ الَ اَْسئَلُكُْم(ملا نزلت 

فَِانَّ اَهللا ُهَو ( وفاطمة وولدامها ويف قوله تعاىل يعل: من هؤالء والذين نودهم قال
قال ابن عّباس املراد بصاحل املؤمنني ) ٤:  التحرمي* َمْولَيُه َوِجْبِريلُ َوَصاِلُح الُْمْؤِمِنَني

ه وثبت به نصرته للّنيب ووصفه اهللا يف حمّبتنّ من اوجب نص القرآن أ وال شّك يعل
كالمه بالّصالح فهو افضل واألحاديث الواردة يف فضله كثرية مثل قوله عليه الّسالم 

نّ ينظر اىل آدم يف علمه واىل نوح يف تقواه واىل ابراهيم يف خلته واىل أمن اراد (
 قالو).  عبادته فلينظر اىل علي بن أيب طالبموسى يف هيبته واىل عيسى يف

 ) خلقك إليك يأكل معي هذا الطريّب بأحتينآاللّهمَّ  (قال يوماًو) ياقضاكم عل(
  .فجاء على واكل معه

 نّ من عادل االنبياء يف الكماالت املذكورة وكان اقضى االصحابأومعلوم 
ري الّنّيب يف زمانه لكونه اعلمهم واحب اخللق اىل اهللا يكون افضل عمن سواه غ

ألعطني هذه الراية ( قال يف اليوم الّسابق أنبعد  وحديث إعطاء الراية له يوم خيرب
  وفتحه خيرب)له وحيبه اهللا ورسولهسو اهللا وربغدا رجالً يفتح اهللا على يديه حي
 مبرتلة هرون انت مين(كذا قوله عليه الّسالم له  وبكرامة ظاهرة من قلع بابه مشهور

 يف الّدنيا يانت اخ( وقوله ). باهبايانا دار احلكمة وعل( وقوله ).ىسمن مو
آخيت بني : خى بني االصحاب فجاء علي تدمع عيناه قائالًآ حني )واآلخرة
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 عنه يكلها أحاديث صحيحة مشهورة ورو.  وبني احداصحابك ومل تؤاخ بيين
 وحببين )ينك فقد احّبانت سّيد يف الّدنيا ويف اآلخرة من احّب(ايضاً أّنه قال لعلّي 

ابغضك  فالويل ملن( ببغض اهللا  وبغضين)و من ابغضك فقد ابغضىن(حبيب اهللا 
 ايضاً على فضل علي استدلّوا وإن مل يكن يف الصحة والشهرة بتلك املرتبة و)يبعد

 بأّنه أعلم واىل صحبة الّنّيب ألزم وباالستفادة منه أدوم والّنّيب بتعليمه أقدم حّتى قال
قال ما و) ياللّهمَّ اجعلها اذن عل() ١٢:  احلاقة* ةٌَياِع َونٌذُا اَُهَيِعَتَو(نزل  حني

 يل من  رسول اهللا الف باب من العلم فيت وقال ايضاً علمينشيئاًنسيت بعد ذلك 
فنون العلوم اىل األمة من التفسري  علمه اهنار كل باب الف باب وتشعب من حبر
مجان القرآن تلميذا له وكذا سائر العلوم الظاهرة واحلديث حّتى كان ابن عّباس تر

كالفروع واألصول والعربية حّتى النجوم والعلوم الباطنة كعلم التصفية والتوحيد 
لقضيت بني اهل التوراة  كسرت الوسادة مث جلست عليها  عنه أّنه قال لويحّتى رو

بني اهل الفرقان بزبورهم و بتوراهتم وبني اهل االجنيل باجنيلهم وبني اهل الزبور
ليل او  مساء او ارض او جبل او او سهل او او حبر بفرقاهنم ما من آية انزلت يف بر

 ئع انا اعلم فيمن نزلت ويف اي شيء نزلت ولذلك راجعت الّصحابة يف الوقاهنار االّ
 ذو  على ال سيف االّال فىت االّ(اشجعهم حّتى ورد يف حقه  املشكلة اليه وكان هو

ازهدهم يف و) من عبادة الثقلني  خرييلضربة عل(ال يف حرب صفني قو) الفقار
الّدنيا واعرضهم عن اللذات الطبيعية والشهوات حّتى قال واهللا لدنياكم هذه اهون 

 تعرضت ام يا دنيا يا دنيا اليك عّني ايلّ:  يد جمذوم وقاليف  من عزاق خرتيريف عيين
حاجة يل فيك قد طلقتك ثالثاً  ال ي غرييحان حينك هيهات غر اليك تشوقت ال

كان ايضاً اعبدهم حّتى  واهلك حقري وخطرك يسري والرجعة فيها فعيشك قصري
ل السجود واسخاهم حّتى نزل يف شأنه وبط نّ جبهته كانت كركبة البعريأ يرو

) ٨: نسان اال* َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َواَِسًريا(وشأن اهل بيته 
واحسنهم خلقا واشبهم وجها حّتى اهتموه بالدعاية واعلمهم حّتى ترك ابن ملجم 



 

  

- ٣٢١ -

يعطيه العطاء مع علمه بأن قتله يف يده بإعالم الرسول على ما روى وكذا عفى عن 
ثارته الفتنة عليه ومع ما مسع من امروان حني اخذه يوم اجلمل مع شّدة عداوته له و

حّتى قيل يف حقه ويف حق من  ما امحرومة منه ومن ولده يالّنّيب يف حقه ستلقى األ
  عاداه

   فلما ملكتم سال بالدم ابطح *ملكنا وكان العفو منا سجية
   وكل اناء بالّذي فيه ينضح *فحسبكم هذا التفاوت بيننا

هنج (و كان ايضاً افصحهم لسانا وابلغهم بيانا على ما شهد به كتاب 
نّ الّنّيب عليه الّسالم بعث يوم األثنني واسلم أ ي روواسبقهم اسالما ألنه) البالغة

بذلك اخلصائل فال شّك أّنه افضل  هذه الفضائل وحاز م الثلثاء فمن احرزويلي ع
  .وباالمامة احق

واجلواب أنّ بعض ما ذكر مدخول مثل كون املراد النفس الواردة يف اآلية 
 اىل كذا ودعى يال دعوت نفسال جيوز أن يكون املراد نفس الّنّيب كما يق عليا مل
 مطلقاً وبعضه  ومل ال جيوز أن يكون االحبية يف حالة األكل مع الّنّيب فقط الينفس

 وإن دلّ داللة ظاهرة على فضله وكماله وجاللة شأنه ونباهة قدره فإّنه ال ينكر
 طريد لكن ال يدل على ييزيد  منافق او خارجي مارق او مرواينفضله االّ

ماالت املذكورة دون اخللفاء الثالثة فإّنه قد اشتهرت األحاديث الّدالة اختصاصه بالك
  .على فضائلهم ايضاً

 نزول بعض اآليات يف شأهنم خصوصاً يف شأن أيب بكر واصحاب يورو
اهللا الذين كانوا ثابتني على احلق آخذين بالصدق كانوا اعلمني بفضائل كل  رسول

هللا وواقعني على ظواهرهم وبواطنهم منهم منا ومشاهدين منازهلم عند رسول ا
  .خرهماومطلعني على اوائلهم واو

 ومع ذلك يتوهم هبذا الّترتيب يف الفضل واالمامة واقتضاؤهم أحق وأهدى لنا
من استبدادنا بآرائنا واستداللنا بأفكارنا فإهنم شهود عليهم من الّنّيب بالفضل 
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  .والكمال واالستقامة والثبات على احلق
وحكمنا حكم  لة حكم على الشاهد احلاضرأمهم يف هذه املسومع ذلك حك

 *َوَسُيَجنَُّبَها اْالَْتقَى (نّ قوله تعاىل أ يوقد رو. على الغالب وقياس من وراء حجاب
يف حق أيب بكر واألتقى هو االكرم ورد ) ١٨- ١٧: اليل*  الَِّذي ُيْؤِتي َمالَُه َيَتَزكَّى

ل اهللا ووقال رس) ١٣: جراتحل ا* ْميكُقَْت اَ اِهللاَدْن ِعْمكَُمَركْ اَنَِّا(لقوله تعاىل 
قال و) اقتدوا(ر م من املأمورين بايعلو)  أيب بكر وعمرياقتدوا بالذين من بعد(

) ا سّيدا كهول اهل اجلّنة ما خال النبيني واملرسلنيمه(مشرياً اىل أيب بكر وعمر 
ن يتقدم عليه  أيهم ابوبكر لقوم فيما ينبغ (قالو) مث عمر  ابوبكراميت خري (القو

خليال لكن هو  كنت متخذا خليال دون ريب الختذت ابا بكر لو( وقال )غريه
)  يف اميتوخليفيت  له يف الغار الّذي وجبت صحبيت وصاحيب يف ديينيشريك
 مباله  بنته وجهزينجينزّو  وآمن يبكذبين الناس وصدقين واين مثل أيب بكر (قالو
 أمام شي وقال أليب الدرداء حني كان مي) ساعة اخلوفي بنفسه وجاهد معاينسواو

منك واهللا ما طلعت الشمس وال غربت بعد  خري  أمام من هوأمتشي( بكرأيب 
 وعن عمرو بن العاص قلت لرسول ) احد افضل من أيب بكرعلىالنبيني واملرسلني 

 ل قالقلت من الرجا) عائشة(ل قا أحب اليك الناساهللا صلّى اهللا عليه وسلّم اي 
  ).عمر(: قلت مث من قال) ابوها(

مث  ورسول اهللا حي افضل امة الّنّيب بعده ابوبكر: كنا نقول  ابن عمروعن
 القرآن وقال قهّدوص عدة قضايا يف  عمري وافق رأينّ الوحأ يورو.  عثمانمث عمر

 عنه استحى ممن ي يف اجلّنة أال استحيي ورفيقأخي(رسول اهللا يف حق عثمان 
 وشرفه ببنتيه وشكره على )حساب نه يدخل اجلّنة بغريإ (قالو) رحنمالئكة ال
ة من ائتالف الكلمة وتظاهر الّصاحلثار  ايام خالفتهم من اآلر يف مث ما ظههجرتيه
 احلق والّدين وفتوح البالد وانتظام احوال العباد وشوكة االسالم وتنفيذ علىاالمة 
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 كلها من أمارات فضلهم وعالمات  وقهر األعداء وإعالء الكلمة العليااالحكام
  .حقيتهم يف اإلمامة

  وال تعويل يف هذامتعارضة والدالئل يخف نّ الفضل احلقيقي امرأاحلق و
 فهم مما نقل الينا من ما على االقتداء واالتباع باالصحاب فالظن على  االّالباب

  .ثمان وعيإن تعارضت الظنون يف عل ومث عمر نّ الفضل أليب بكرأاألخبار على 
   يف النصفصل

 َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ِانََّما َوِليُّكُُم اُهللا( الشيعة إنّ قوله تعاىل قالت
نزلت يف حق علي ) ٥٥:  املائدة* ُيِقيُمونَ الصَّلَوةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَوةَ َوُهْم َراِكُعونَ

 مبعىنهو راكع والويلّ جييئ بن أيب طالب باتفاق املفّسرين حني ما تصدق خباخه و
نّ املراد منه معىن أومبعىن املتصرف وحصره ههنا بكلمة امنا يدل على  الناصر

ن نصرة املؤمنني عامة جلميع املؤمنني ال وجه حلصره بالذين إف  ال الناصراملتصرف
هو  الذين يقيمون الّصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون واملتصرف يف امر األمة آمنوا
  . فهو االمامي عل وما حاز االوصاف املذكورة االّاماالم

َيآ اَيَُّها الَِّذيَن (احملب بداللة قوله  وبأن املراد من الويلّ هو الناصرأجيب و
فإنّ ) ٥١:  املائدة *آَمُنوا الَ َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى اَْوِلَيآَء َبْعُضُهْم اَْوِلَيآُء َبْعٍض

  .مننيؤللم والنصارى هو النصرة وهو املثبت  من اليهودياملنف
 ال للتقييد فال يدل على التخصيص او للمدحمسوق ) و هم راكعون(قوله و

اي يركعون يف ) ن الزكاة ويركعونويؤت(حال مقيد فيكون املعىن   العطف هو
صالهتم وال يصلّون بال ركوع كصالة اليهود واعترض على هذا الدليل بأّنه إن مت 

  .امامته يف عهد الرسول وقت نزول اآليةلدل على 
صيغة اجلمع على فرد واحد ال يصح  معلوم أّنه ليس كذلك وايضاً حصرو

) سلموا عليه بأمره املؤمنني(واالمامية رووا يف حقه عن الّنّيب عليه الّسالم أّنه قال 
 قالو)  فامسعوا له واطيعوهي من بعدفيكم هذا خليفيت(أّنه اشار اىل علي وقال و
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ايكم يبايعين  (قال عليه الّسالم خماطبا لبين عبد املطلبو) ي من بعداخلليفةانت (
 فبايعه علي رضي اهللا عنه وبالغوا )يبعد من  وخليفيتي ووصيي يكن اخينويوازر

  .يف دعوى النص حّتى قالوا بتواتر األخبار اليت نقلوها يف هذا الباب
 االمة حّتى الّصحابة حّتى على وهتمة على علماءّو نّ هذا افراط وغلأمعلوم 

 ساغ له السكوت عن االحتجاج به مع أّنه مل ينقل عنه ملا صي إذ لو وقع النعل
له البيعة  اصالً ال يف وقعة الشورى وال يف صفني وال يف مفاخراته يف خطبته وملا جاز

  .ية وارتكب اراقة الدماءمعاو علألئمة الثالثة كما مل يباي
نّ علماء الشيعة مل يبلغوا حد الكثرة يف أ بئالعجا ومن :الرازي االمام قال
  . احد غريهميرويهاأحاديث ال  فمن اين تتواتر كل عصر
  تقدميه يف الّصالة نصالبصريقال احلسن .  امامة أيب بكرىقيل بورود علو
  . نصا خفياًبامامته
 أّنه قال ي نصا جليا وهو ما روعليهص نقال بعض اصحاب احلديث و

يأىب اهللا  (مث قال) اثنانكتاباً ال خيتلف فيه   أليب بكربرطاس اكتق وببكتا ايتوين(
  ). ابابكرواملسلمون االّ

ص  وليس املراد بالنص الناالمجاعنّ أمامة األئمة االربعة ثابتة بالنص وأاعلم و
 بعد الرسول مثل قوله عليه االمامة واحد بعينه بل النص الّدال إمجاالً على حتقق على
 مل يكن احد حيتمل امامته يف أنمث ملا شوهد )  ثالثون سنةياخلالفة بعد(الم الّس

 قال االمام عابرين على لذلكمة صدق وئتلك املدة غريهم علم أّنهم خلفاء حق وا
 ومع احلق نتوالهم العدلاحلق اي ماضني عليه من غري عدول عن احلق وخروج عن 

  .كال منهم ولّياً اي اماما اي نتخذ
رسول اهللا   اخربكما اجلور االمامة عن أئمة يلعدالة يف االمامة ينفشرط او

  .) ثالثون سنةياخلالفة بعد(بقوله 
 والعّباسية الّذي ذهب مجهور العلماء اىل املروانيةلفاء من اما بعض اخلو
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فلعلّهم أئمة مستجمعة لشرائط االمامة وليسوا . مثالً ]١[خالفته كعمر بن عبد العزيز
التشبيه فإنّ مرتبة اخلالفة اخص  و بطريق التجوزعليهم واطالق اخلليفة خلفاء حقيقة

ملا  نّ عمر بن عبد العزيزأ ي كما روكماهلامن منصب االمامة إذ هي مرتبة 
 عمر بن اخلطاب يف اخلالفة سريةاستخلف مجع علماء عصره فقال هلم اكتبوا يل 

 رضي اهللا عنه مع الفضائل عمراعمل هبا فقالوا ال تطيق ذلك قال ومل قالوا ألن 
 عوتعاون م  بتظاهراالّاملشهودة له من الّنّيب وشرف الصحبة ما اطاق تلك السرية 

 التعاون عن فضالً مانعونالتقوى واهل زمانك خمالفون و والّصحابة الكرام على الرب
اماما   االمامة وصارعقدما انعقد له  فانصف وينعزل االمام عن االمامة بعد عن الرب
 املطبق وصريورته اجلنونواجب االطاعة نظرا بأن ما يفوت املقصود من الردة و حقاً

 العلوم وخلعة يينساسريا ال يرجى خالصه والعمى واخلرس والصمم واملرض الّذي 
  .نفسه عن االمامة بعجزه عن القيام بأمر االمامة

 سبب االنعزال خالف كما يف االنعزال كونه ياما خلعه بال سبب ففو
مذهب الّشافعي املختار يف  فإنّ االكثرين على عدم االنعزال به وهو الطارئ الفسقب

  .حمّمدوأحد القولني عن أيب حنيفة و
  . ومباشرة احلروبالسيوفبشهر  اما استحقاق العزل بالفسق فاتفاق ولوو
 وجوب نصب االمام على معاما خلو الزمان عن االمام بعد زمان اخلالفة و
  نفسا االّاهللايكلف  ال االضطرار وغري العجز ليس له االعتذار الكل فعند الكل
  .وسعها

 فإنّ ) خبري رسول اهللا االّبمن اصحااحداً ذكر نوال ( رضي اهللا عنه قال
ن احدكم  أ فلوصحايبالتسبوا ا( عن سب االصحاب فقال هنى الّنّيب عليه الّسالم

ل ثانفق احدكم م ي بيده لوسفو اهللا الّذي نف (يف روايةو)  مثل احد ذهباانفق لو

                                                  
  يف دمشق.]  م٧١٩. [ هـ١٠١املتوىف سنة ) ١(



 

  

- ٣٢٦ -

 وعنه عليه الّسالم برواية عبد اهللا بن مغفل أّنه ) بلغ مد احدهم ونصفيهمااحد ذهبا 
 فمن يتتخذوهم غرضا بعد  ال يف اصحايب اهللا اهللاباحلاضر الغائيبلغ (يقول 

 ومن ذاينآذاهم فقد آ ابغضهم ومن ضي فببغابغضهم احبهم ومن احبهم فبحيب
 ال أنخذه ومن يأخذه اهللا فيوشك أ يأن فيوشك اهللا ومن اذى اهللا  فقد اذىاينآذ
 قال )موهن مث الذين يلرينخري الناس ق (قد صح عنه عليه الّسالم أّنه قالو) يفلته
ني او ثالثة رنذكر بعد قرنه قأ ادري وهو عمران بن حصني رضي اهللا عنه فال يالراو

 وال يؤمتنون وينذرون وخيونون وما يشهدون وال يستشهدونق بعدهم إنّ(مث قال 
 اي ال يؤبه يستشهدون ومعىن قوله يشهدون وال )وال يفون ويظهر فيهم السمن

 فهم قوم هتمتهم وظهورهبم وال تقبل شهادهتم عند الّشرع واهله لسقوط عدالتهم 
احلسنة املرضية اآلثار منهم   هلم من الشارع باخلريية وسائر الفضائل ومتواترودمشه

 مشهود عليهم فهمنسبهم اىل النقيصة  سبهم او ل السنية ومن طعن فيهم اوواالحوا
 واردة يف أحاديثباخليانة وعدم الوفاء وهذا بعض ما ورد فيهم مجلة وفيهم ايضاً 

نهم ع والكف همحمّبتطائفة طائفة وفرد فرد منهم ناطقة مبرتلتهم عند اهللا وبوجوب 
 خاصة ويف املهاجرين وبيعة الشجرة ويف يف اهل بيعة العقبة وكما ورد يف اهل بدر

) االنصاروآية النفاق بغض   حب االنصارميانية اإلآ(خاصة كما قال  االنصار
 يف حق ورد ولو اوردنا ما )رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر ال يبغض االنصار( قالو

 فليطلب من كتب األحاديث االطالع من اراد اآلحاد خلرجنا عما قصدنا من االجياز
هم والكف عنهم واالجتناب عن حمّبت أردنا بيانه من وجوب مايكفينا يف  وهذا القدر

 كل ما نقل عن كل واحد منهم اىل اخلري والّصالح ومحلمطاعنهم وحسن الظن هبم 
 بينهم من املخالفات واملنازعات فيما شجر ظاهره خالف ذلك وما نوإن كا

ت صدرت من اختالط اهل االهواء  اتفاقياوبعضهاواحملاربات فبعضها اجتهاديات 
 على الّصحيح من فتنه قتل عثمان رضي اهللا وقعرب اجلمل فإّنه حبينهم وفتنتهم ك

 فتوهم كل من الفريقني قصد الفريق احلربعنه واختالطهم بالفريقني ومباشرهتم 
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  .هللاآلخر اىل احلرب فكان ما كان واحلكم 
  وما كان معهم من كباراما حرب صفني فكان بغيا من معاوية واحزابهو
  .بن العاص  وعلماءه وغري عمروالّصحابة
اما حرب هنروان فكان مع اخلوارج املارقني عن الّدين وكان احلق مع علي و

انك ستقتل ( الّسالم عليه الثالث اينما دار دار احلق معه يشهد به قوله الوقعات يف
 فضائله وكماالته العلمية بياناألحاديث الواردة يف و) الناكثني واملارقني والقاسطني
  .والعملية وآثاره احلسنة املرضية

  من اجلهلة السفلة ومااوباش من رعاع وفما كانت ايضاً االّ اما وقعة الدارو
  . معهم من يعتد به من الّصحابةكان

ذين صحبوا رسول اهللا زمانا واستكملوا انفسهم حبسن صحبته ومتام  الّواما
 شاهدا يف يتبعوا هواهم ومييلوا عن سنن هديهم اما يكف يأن عنهمتربيته فحاشا 

ُمَحمٌَّد َرُسولُ اهللا َوالَِّذيَن َمَعُه اَِشدَّآُء ( يف حقهم تعاىلفضل االصحاب قول اهللا 
ُرَحَمآُء َبْيَنُهْم َتَريُهْم ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْضالً ِمَن اِهللا َوِرْضَواناً  َعلَى الْكُفَّاِر

اُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن اَثَِر السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُُهْم ِفي التَّْوَريِة َوَمثَلُُُهْم ِفي اِالْنِجيِل ِسيَم
كََزْرٍع اَْخَرَج َشطْئَُه فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ ِبِهُم 

*  يَن آَمُنوا َوَعِملُو ا الصَّاِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرةً َواَْجًرا َعِظيماً الَِّذالْكُفَّاَر َوَعَد اُهللا
  ).٢٩: الفتح

 من قوله  والثناء على املهاجرين واالنصاردحاملمن  رشوما ورد يف سورة احل
 فَْضالً ِمَن اِهللا ِللْفُقََرآِء الُْمَهاِجِريَن الَِّذيَن اُْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َواَْمَواِلِهْم َيْبَتُغونَ(

 الدَّاَر ا َوالَِّذيَن َتَبوَُّؤ* َوَرُسولَُه اُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ َوِرْضَواًنا وَََيْنُصُرونَ اَهللا
َواِالَميانَ ِمْن قَْبِلِهْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر ِالَْيِهْم َوالَ َيِجُدونَ ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّآ 

ُرونَ َعلَى اَنفُِسِهْم َولَْو كَانَ ِبِهْم َخَصاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَاُولَِئَك اُوُتوا َوُيْؤِث
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 االصحابوغري ذلك من اآليات الواردة يف شأن ) ٩-٨: احلشر*  ُهُم الُْمفِْلُحونَ
  .طاعنوهم االشرار الفجار ووفضائلهم وهم اخليار االبرار

 بذنب من الذنوب وإن كانت كبرية  مسلمانكفروال ( رضي اهللا عنه قال
 مؤمناً حقيقة وجيوز أن يكون ه ونسميمياناإلمل يستحلها وال نزيل عنه اسم إذا 

  ).مؤمناً فاسقا غري كافر
االعمال  وديق او هو مع االقرارتص هي المياناإل حقيقة أنّقد عرفت و
 وال خيرج  كبريةكانت وإن كانت مكملة فال نكفر املسلم بالذنب وإن عنها خارجة

 صاحب الكبرية املذنب ألن الذنب ال يضاده وال ينافيه فيكون ميانعن االتصاف باإل
  . يف قلبهميانمؤمناً حقيقة لتحقق حقيقة اإل

استحل الذنب وإن كانت صغرية يكون مكذبا للشارع يف الّنهي إذا اما و
  . باهللانعوذفيزول التصديق على قلبه فيكون كافراً 

 وال تالزم بني الطاعة متنافيانمتضادان والطاعة والعصيان  والكفر ميانفاإل
  . والعصيان فيجوز أن يكون املؤمن فاسقا غري مطيعميان بني اإل وال تنايفمياناإلو

 ما حققناه من كون اوال ميانالدليل على خروج االعمال عن حقيقة اإلو
  .غرين ال كعند التم  هو التصديق مطلقاً واالقراراقاالمي حقيقة
 وثانياً أّنه ثبت بالنص االعمالمعلوم اهنما ال يتوقفان يف التحقق على و
 عند معاينة العذاب وال يتصور هناك ميان اليأس وهو اإلإميان قبول عدم واالمجاع
 َبِتوا كُُنَمآ يَنِذالَّا َهيُّا اََي( مثل مياننّ ورود االمر والّنهي على اإلأوثالثاً . العمل
) ٨٧:  املائدة* واُمرَِّحُت وا الَُنَمآ يَنِذا الََّهيُّا اََي() ١٨٣:  البقرة *ُماَي الصُِّمكُْيلََع

:  هود *اِتَحاِلالصَّوا لُِمَع َوواُنَمآ يَنِذ الَّنَِّا(ه قول يف ميانوعطف العمل على اإل
 والذنب ميانورابعا أّنه مجع الشارع بني اإل. ميان لإلالعمل يدالن على مغايرة) ٢٣

 نِْاَو() ٨٢:  االنعام* ٍملْظُ ِبْمُهاَنَميِإوا ُسِبلْ َيْملَوا َوُنَمآ يَنِذلَّاَ(مثل قوله يف مواضع 
 وضد ميانوهو نفي للمنافاة بني اإل) ٩: احلجرات *وا لَُتَت اقَْنيِنِمْؤُم الَْن ِماِنَتفَاِئطَ
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لّنّيب عن نّ جربائيل ملا سأل اأوخامسا . مياناإلالعمل فضالً عن املغايرة بني العمل و
 العمل ركنا ملا سكت إذ كان الغرض من فلو كان بالتصديق  ما اجاب االّمياناإل

نّ الرسول والّصحابة أ ما هو وسادسا مياناإلنّ أالسؤال واجلواب تعليم املؤمنني 
  .تعرض بوجود العمل وعدمه  غريمن ق واقّر من صّدإميانوعلماء األمة حكموا ب

َوَما اُِمُروا ِاالَّ ( تعاىل بقوله ميانال يف اإلاحتج القائلون بدخول االعمو
 ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَآَء َوُيِقيُموا الصَّلَوةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَوةَ َوذَِلَك ِديُن ِلَيْعُبُدوا اَهللا

 العبادة على وجه منفإنّ ذلك اشارة اىل االعمال املذكورة ) ٥:  البينة *الْقَيَِّمِة
 نَّاِ( حبكم هو الّدينهو واالسالم  قامة واالتيان فيكون الّدين املعترباالخالص واال

  . االسالمهو ميانواإل) ١٩:  آل عمران* ُمالَْسِال اْ اِهللاَدْن ِعيَنالدِّ
ارة اىل العبادات املتعددة ال ذكر اش مفرد ملفظع أّنه مبأن جعل ذلك أجيب 

ة وايضاً القّيمدين  ق هبذه االمور هول بأن التصدي يؤّوأنيستقيم بال تأويل فاالقرب 
  .هو الّدين الكامل الّدين املعترب
 ميان الكامل وايضاً ميكن منع احتاد اإلمياننّ االعمال داخلة يف اإلأ شّك وال

*   َوِجلَْت قُلُوُبُهْمِانََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ِاذَا ذُِكَر اُهللا(وله تعاىل قواالسالم وهلم ايضاً 
  . يف من مجع العمل مع التصديقميان املعىن فإّنها حصرت اإلهذاوما يف ) ٢: الاالنف

وجه التلفيق بني اآليات   الكامل الحنصارمياناإلنّ احملصور هو واجلواب أ
  .املتعارضة الظاهرة فيه

  .) وهو مؤمن الزاينيزين ال( ايضاً بقوله لاستدو
وارد على التغليظ )  سرقن زىن وإنإو( بقوله معارضابأّنه مع كونه أجيب و

  .التوعيدو
 املصحف يف كالقاء استدل ايضاً حبكم الّشرع تكون بعض االعمال كفراً و

  .تعرض بزوال التصديق من غري ارنالقاذورات وعقد الز
 عنها ي ذنوب هناالعمالنّ تلك أ من حيث يسبأن حكم الّشرع لأجيب و
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 خلفاء الّتكذيب الّتكذيب مقام عر امارة الّتكذيب يف العادة اقامها الشلكوهنا بل
  .داللة تلك االعمال عليه وظهور
  غريها واحتجوا ايضاًدونلذلك اختص هذا احلكم بامثال هذه احملرمات و

  .الفسق ممانعة ومنافاةو ميان يستحق املدح والفاسق يستحق الذم فبني اإلاملؤمنأنّ ب
وصفان يف ذات واحدة  جيتمع الأن فقط فيجوز مغايرةّنه بل بينهما واجلواب أ

  . احدمها سبب املدح واآلخر سبب الذم لهيكونو
 ميان صاحب الكبرية من اإلخروج إنّ املعتزلة واخلوارج بعد ما اتفقوا على مث
  .ذهبت اخلوارج اىل أّنه كافر  يف دخوله الكفراختلفوا
 صاحب مرتلة بني  بل هومبؤمنكما أّنه ليس  املعتزلة اىل أّنه ليس بكافرو

 مرتلة بني املرتلتني ال املعتزلة والكفر وهذا هو املراد من اثبات ميان اي اإلرتلتنيامل
  .اخرى غري اجلّنة والّنار إثبات دار
 كافر  االمة يف صاحب الكبرية أّنه مؤمن اوباختالفمتسك املعتزلة يف ذلك و

اثبات  ب اخلالف اىل الوفاق ال يكون االّمنبعد اتفاقهم على أّنه فاسق فاخلروج 
فإّنه شيء بل فاسق وهذا ليس ب  وال كافرمبؤمناملرتلة بني املرتلتني والقول بأّنه ليس 

نّ البعض أ الكل على نفيه من حيث امجعاثبات امر ثالث  ليس اخذاً بالوفاق بل هو
 واما نفي كليهما فلم مياناإل ىالكفر ونف الكفر واثبت البعض ى ونفمياناثبت اإل

  .واحده وفاقا فخالف لكل واحد يقل به احد وما مسو
 كعصمة الدم واملال واالرث من املسلم احكامه ايضاً بأن بعض وتسكوا

 يف مقابر املسلمني من احكام املؤمنني الدفنواملناكحة وغسل ميتة والّصالة عليه و
 واللعن وعدم االهلّية للقضاء والشهادة كالذمالبعض منها  وفيدل على أّنه ليس بكافر

  . مبؤمنليسفيدل على أّنه   الكافراحكام من
 خواص الكفر مننّ هذه الداللة مبنية على كون البعض الثاين واجلواب أ

  .كذلك وانتم اآلن يف صدد اثباته والدليل مصادرة وليس االمر
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  عن صاحب الكبرية هواملنفي ميان املعتزلة من صرح بأن اإلي متأخرومن
  .اليه اىل ما ذهبنا  فريجعميان الكامل ال مطلق اإلمياناإل

 بل وصاحب الكبريةصاحب  ا على القول بكفرواما اخلوارج فقد اتفقو
نّ دخول الّنار أ هلم وعليه مجهورهم خالفاً للبعض منهم يف الصغرية وايضاً الصغرية

 الَِّذي *الَ َيْصلَيَها ِاالَّ اْالَْشقَى (ومس العذاب خمصوص بالكفرة حبكم قوله تعاىل 
: طه * ىلََّوَتَو َبذَّ كَْنى َملَ َعَباذََع الْنَّاَ(وقوله ) ١٦-١٥:  اليل *َولَّىكَذََّب َوَت

  .النصوص بعذاب الفاسقني والعصاةورد ) ٤٨
 فة بالتلظى واالّو املوصاملخصوصةنّ املراد العذاب الشديد والّنار واجلواب أ

لعصاة املصدقني  ابعض املكذبون مع االتفاق على دخول  ال يدخل الّنار االّن أيلزم
َوَمْن لَْم َيْحكُْم ِبَمآ (وهلم ايضاً النصوص الّدالة على كفر العصاة مثل قوله تعاىل 

  ).٤٤ :املائدة*  فَاُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ اَْنَزلَ اُهللا
 وقوله ) متعمدا فقد كفرالّصالةن ترك م(من هذا القبيل قوله عليه الّسالم و

  ).نصرانيا  شاء يهوديا او ومل حيج فليمت إنمات من(
 َكِل ذََدْع َبَرفَ كَْنَمَو( قولهر الفسق بالكافرين مثل صالنصوص الّدالة على قو

  ).٥٥ :النور * ونَقُاِسفَ الُْم ُهَكِئولَاُفَ
 السلب اي من مل حيكم بشيء مما انزل اهللا عمومعن االول بأن املراد أجيب 

  . غري مأمورين باتباع التوراةألنا يرد علينا  مبا انزل اهللا هو التوراة فالد املرانبأو
 التوراة لكونه منسوخا اتباعب احد مأمورا يوقت نزول اآلية ما بقأقول 
 اآلية اي من سياق يناسب يعلى املعىن اللغو  اآلية لكن محل الكافرتفيد بالقرآن فال

  .ون لهمتمل حيكم مبا انزل اهللا فاولئك هم الساترون للحق والكا
 الفسق املتمكن بان بالكافرر الفسق صن النصوص الّدالة على قعأجيب 

 انكاره ألن من ميكن فعموم الكفر عن الفسق ال  املقصور على الكفر واالّهو الراسخ
  .من كفر قبل ذلك مع أّنه مل يقل به احد الكافر
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 عنه صيغة للتفعل  وتبىناالستحاللاما احلديثان فمحموالن على التغليظ او و
  .دالعم يف

ثل قوله تعاىل مب الداللة على تكذيب الفاسق الظاهرة ايضاً باآليات استدلّواو
بعد ) ٢٠: السجدة *َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب النَّاِر الَِّذي كُْنُتْم ِبِه ُتكَذُِّبونَ ( هلم

  ).٢٠:  السجدة* اُر النَُّميُهَواَْموا فَقَُس فَيَنِذا الَّمََّواَ(قوله 
  للزم أن يكون كللكافر واحلكم ليس كلياً واالّا الفاسق عام من نّواجلواب أ

 بنفاقه والقائل القول مكذبا وليس كذلك مث يف صاحب الكبرية قول رابع وهو فاسق
حدث إذا  ثالث املنافقآية (به احلسن البصري واحتج عليه بقوله عليه الّسالم 

زعم أّنه و)  صام وصلىنإو (يف روايةو) متن خانؤأإذا خلف وأوعد إذا كذب و
  ).ثالث (مؤمن بعد قوله

 نّ من كذبأ قد ترك ظاهره لالتفاق على خرب الواحدّنه مع كونه واجلواب أ
 على املعصية مع التصديق االقدام ال يكون منافقا يف الّدين واحتج ايضاً بأن كذبه

فاقدامه فيه حية أنّ  يعلم جحربافضائه اىل العذاب ال يتصور كمن ال يدخل يده يف 
  . هو النفاقهذابلسانه بأّنه مصدق بقلبه و يدل على زوال التصديق وإن اقر

  او لالشتغال بلذة العاجل عنالتوبةعزم  نّ االقدام لرجاء الرمحة اوواجلواب أ
  . اآلجل مع بقاء اخلوف والتصديقعقوبة

  ليس املنافق الّذي يف الدرك االسفل مناملنافقلعل مراد الّشيخ من أقول و
 االسفل من نار البعد واحلجاب واحلرمان الدركالّنار احلسية بل املنافق الّذي هو يف 

 وناجيا عن العذاب ي الّشرعميانباإلمؤمناً عن الوصول اىل قدس اجلناب وإن كان 
 فكيف  اىل املقامات القلبية املعنوية واالّاشاراته فإّنه مقتد بارباب الطريقة ويالسرمد
  .ار الّصحابة مع أّنه من اجلة التابعني ومقتدى زمانه يف الفقه والّدين عن آثخبلفه يتصور

) رمضان سنة فني سنة وتراويح شهرواملسح على اخل(:  رضي اهللا عنهقال
 الفقهية الفرعية لكن للمنازعات الواقعة فيهما بني اهل املسائللتان من أهاتان املس
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 الكالمية االصلية ويوردومها سائلامل يلحقومها بأن عادهتم يف جرتالّسّنة واملبتدعة 
يف كتب الكالم كأهنم يرون االعتقاد حبقيتهما من العقائد احلقة السنية واالعتقاد 

 الزائغة البدعية واشتهرت اآلثار الواردة يف حق جواز املسح العقائدبعدم جوازمها من 
قل عن انس حّتى ن ويف صدوره عن الّنّيب وعمل الّصحابة به حّتى قرب من التواتر

 حيب الّشيخني أننّ الّسّنة أ عن الّسّنة واجلماعة سئلبن مالك رضي اهللا عنه حني 
 مثل هذا عن االمام أيب حنيفة ايضاً ي ورواخلفنيوال يطعن يف اخلتنني وميسح على 

 عن ي اخلتنني وميسح على اخلفني وروحيب يفضل الّشيخني وأنوهو قوله الّسّنة 
ى عليه الكفر ش على اخلفني خياملسح الباب بقوله من أنكر الكرخي التغليظ يف هذا

ل اىل  الّنّيب عليه الّسالم يؤّوفعلمن  نّ انكار ما ثبت باخلرب املشهورأوالوجه يف ذلك 
امجع العلماء الراسخون يف كل عصر فإّنه قد صح رجوع من إذا الّتكذيب سّيما 

 من لدن السلفاخللف عن أنكره من الّصحابة قبل موته وكذا التراويح ورثها 
 تبعوهم ممنني الّصاحلعليه من الّصحابة والتابعني واخللف  نكري رسول اهللا من غري

  .باحسان اىل يوم الّدين رضوان اهللا عليهم امجعني
) فرض اهللا عليكم صيامه وسن لكم قيامه( رسول اهللا يف شأن رمضان وقال

كان ) يامه وسن لكم قيامهفرض اهللا عليكم ص(يف حديث سلمان رضي اهللا عنه و
 وسنة يتعليكم بسن( ايضاً قوله عليه الّسالم بسنيته مسندا اليه ونطق نبّيهسن 
 عن علي ي الّصحابة واثنوا عليه به حّتى رووافقسنه و فإنّ عمر. )يمن بعد اخللفاء

  . نور مساجدناكما عمررضي اهللا عنه أّنه قال نور اهللا مضجع 
من اقطار االسالم فصار  يف كل قطر ورص يف كل ع زالت املواظبة عليهما مث

 وام سلمة ان اقامها ازواج الّنّيب فإنّ عائشة اقامها خلف ذكرحّتىجممعا على سنيته 
  خلف امتها اما احلسن البصري وقد صح عن الّنّيب أّنه ما تركالنساءاقامها جبماعة 

واالحب اداؤه على  االفضلنّ أ يكتب مث اختلف يف أن خوف  عليها االّاملواظبة
 وهو الّصحيح اجلماعةاالنفراد وهو قول مالك والّشافعي يف القدمي او اقامته مع 
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  .بدليل مواظبة عمر على اجلماعة وموافقة الّصحابة له
 مسجد مجيعا اساؤا اهلسنيته بطريق الكفاية حّتى لو ترك اجلماعة وقيل 

 مل يسيئوا لكن بيوهتمرادى يف  وإن قام بعضهم جبماعة وصلّى بعضهم فالسّنة وتركوا
 اقتصرنا على الفقهم الفضل وهلاتني املسألتني فروع كثرية مذكورة يف كتب وهتيف

  .هذا القدر
  ).زائ جاملسلمنيمن  وفاجر والّصالة خلف كل بر( رضي اهللا عنه قال
 رة كيزيدئ زمن األئمة اجلايفجرى عليه الّصحابة والتابعون  و ورد األثرهكذا

 ابن زياد وحجاج بن يوسف مثلة واكثر اخللفاء املروانية والنواب الظلمة  معاويبن
نّ صاحب أ ومياناإلنّ االعمال خارجة عن حقيقة أ وهو دليل ايضاً على يالثقف

  ال تصح االّالّصالة ملا جازت الّصالة خلفه ألن الكبرية مؤمن وإن كان فاسقا واالّ
  . باملسلمّصالة االّمن املسلم فال جيوز اقتداء املسلم يف ال

 وال نقول أّنه ال بالذنووال نقول إنّ املؤمن ال تضره ( رضي اهللا عنه قال
  .) خيرج من الّدنيا مؤمناأن وإن كان فاسقا بعد فيها نقول أّنه خيلد الّنار واليدخل 

نّ أوما نقل عن املعتزلة . اجلّنة والّنار ال ثالث: نّ دار اخللد دارانأ اعلم
اخرى خيلد فيها فغري صحيح بل   يدخل اجلّنة وال الّنار وامنا له دارالة صاحب الكبري

 اثبات وصفه وحاله له  مرتلة بني املرتلتني لكن مرادهم ليس االّلهغلط من قوهلم إنّ 
 وامنا حكم الفاسق عندهم اخللود يف ميان ومها الكفر واإلالوصفنيوهو الفسق بني 

ملرجئة فإهنم يقولون املؤمن ال يدخل الّنار البتة وال  وخبالفهم االدائمالّنار والعذاب 
  .يعذب قطعا
 إنّ حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة نقولوال ( قال رضي اهللا عنه كما

 االفراط والتفريط بنيطوا وحنن عدلنا رنّ املعتزلة فأ فافرطوا كما ).املرجئة كقول
ىل مشيئة اهللا إن شاء عذبه وإن شاء  ايفإنّ اخلريية يف التوسيط وقلنا باحالة أمر العاص

 االدلة بواحد منهما لكن يقطع بعدم خلوده يف الّنار لداللة قطع عفا عنه من غري
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 ينفياننّ الفسق والعصيان ال أنّ املؤمن ال خيلد يف الّنار وقد ثبت أالقاطعة على 
 تعاىلله وقمثل  ر العذاب بالكفّارص ومتسكت املرجئة باآليات الّدالة على حمياناإل
ِانَّ (وقوله ) ٤٨: طه* ِانَّا قَْد اُوِحَي ِالَْيَنآ اَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوَتَولَّى (

  ).٢٧:  النحل*الِْخْزَي الَْيْوَم َوالسُّوَء َعلَى الْكَاِفِريَن 
  العذاب التام الكامل وهوبالالمنّ املراد بالعذاب املطلق املعرف واجلواب أ

 الّدالة على عذاب اآليات والسوء ألن يسرمد للمعذب املخلد وكذا اخلز الالعذاب
 ال االرجاء اخلالصعصاة املؤمنني خيصصه وخيرجه عن العموم وهذا هو االرجاء 

 نسب االمام اىل املعىنمبعىن عدم القطع بالثواب وال بالعقاب فإّنه املذهب احلق وهبذا 
 الَ( حيث قالوا املالئكةالرجاء قال من االرجاء ولذلك ملا قيل له من اين اخذت ا

خري فكأنه تأخري احلكم عن أ التاالرجاءومعىن ) ٣٢:  البقرة*ا َنَتْملَّا َعَم الَّا ِاَن لََملِْع
  . رجاء للمؤمنني ودفع للخوفاعطاءألنه  القطع بأحد الطرفني الثواب والعقاب او

ار منها اآليات الّدالة  الفاسق خلوده يف الّنبعذابللمعتزلة وجوه يف القطع و
َوَمْن َيْعِص اهللا َوَرُسولَُه ( والفاسق على االطالق مثل قوله تعاىل ي العاصخلود على

َواَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْويُهُم النَّاُر () ٢٣:  اجلن *َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَهآ اََبًدا فَِانَّ لَُه َناَر
وعلى خلود املتعمد ) ٢٠: السجدة * وا ِمْنَهآ اُِعيُدوا ِفيَهاكُلََّمآ اََراُدوا اَنْ َيْخُرُج

 به خطيئته مثل قوله تعاىل حميطا ةالكاسب للسيئ و حلدود اهللا والفجاريللقتل واملتعد
وقوله تعاىل ) ٩٣:  النساء* َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فََجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها(
اي حدوده يف املوارث ألن ) ١٤:  النساء* ُهوَدُد ُحدََّعَتَي َوُهولَُسَر َو اَهللاِصْع َيْنَمَو(

 والنصرانية فيصرف اىل كاليهوديةارادة مجيع احلدود غري متصور للتضاد بني بعضها 
 *َوِانَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيٍم ( فيهاحدود املوارث بقرينة ورود فيها يدخله نارا خالدا 

فإنّ عدم الغيبة ) ١٦- ١٤ : االنفطار*  َوَماُهْم َعْنَها ِبَغآِئِبَني*َها َيْوَم الدِّيِن َيْصلَْوَن
َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َواََحاطَْت ِبِه َخِطيئَُتُه فَاُولَِئَك اَْصَحاُب (. عن اجلحيم عذاب سرمد
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  ).٨١:  البقرة* النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ
 يف بعض هذه اآليات عامة من الكفر املوضوعات نّ عنواناتواجلواب أ

 فيحتمل التخصيص يف انفسها للعمومقطعية  والكبرية فتكون قضايا مهملة غري
بعد حني يتعني ختصصها  ومبعارضة الدالئل الّدالة على دخول كل مؤمن اجلّنة ولو

فما  باالتفاق اآلياتسّيما وقد اخرجت اصحاب الصغرية والتائب عن داللة  بالكفر
  . دليالً يفيد القطع يف غريها ايضاًيبق

*  َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب النَّاِر الَِّذي كُْنُتْم ِبِه ُتكَذُِّبونَ(دلّ قوله تعاىل و
) ٢٠:  السجدة* َواَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْويُهُم النَّاُر( قوله تعاىل بعد) ٢٠: السجدة

نّ عدم االخراج عند ارادة أذيب ال مطلق الفسق مع  بالفسق الّتكاملرادنّ أعلى 
فاملراد ) َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا(واما قوله تعاىل .  مطلقاًاالخراجاخلروج ال ينايف 

 اخللود وما بلفظ يراد أنبه صيغة التكلف يف التعمد وميكن  القتل باالستحالل يشعر
 سّيما خملد كما يقال سجن خملد ووقف ئعه شايف معناه طول املكث فإنّ استعماله في

 حبكمنّ عدم خلود الفاسق يستلزم عدم خلود املكذب أعند وجود القرينة وهلم ايضاً 
  . املعصيةياشتراكهما يف تناه
 يف شّدة املعصية وضعفها يف االختالف باخللود اختالفهما يّنه يكفواجلواب أ

  .ة ال دخل فيها للعقل وتعليالته النقليية مع اهنا من االحكام الّشرععدمهو
 اقتضته احلكمة ليكون سببا النزجار العباد عن امنا الوعيد  ايضاً بأنّاستدلّواو
من املنقطع فيكون اوفق للحكمة   الدائم زجرالعذاب وباعثا اىل الطاعات وياملعاص

  . على قاعدة اللطفواجباًفيكون 
يتم بالعذاب   الزجرنأ وقاعدة اللطف يبعد منع الوجوب العقلواجلواب 
فيكون خارجا عن   عن الفائدة بعد ما مت مصلحة الزجرخاليةالطويل والتأبيد 

نّ الفاسق أنّ دخول اجلّنة ال ميكن بال استحقاق وأ ايضاًاحلكمة وقاعدة اللطف وهلم 
  .استحقاقهال استحقاق له الحباط الفسق 
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 ع احباط الفسق واثبات قاعدة الفضل ومناالستحقاقاجلواب هدم قاعدة و
االستحقاق بالكلية فإن إحباط املعاصي الطاعات ليس اوىل من اذهاب احلسنات 

  .السيئات ولو سلم اإلحباط فالتصديق واالقرار كافيان يف اثبات االستحقاق
ولنا يف عدم القطع حبال العاصي وكونه يف مشيئة اهللا ان شاء عذبه وإن شاء 

حاديث دلت قطعا على دخول املؤمن املصدق عفى عنه إنّ النصوص من اآليات واال
َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكٍَر اَْو اُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُولَِئَك (اجلنة مثل قوله تعاىل 

من (وقوله عليه السالم ) ٤٠: املؤمن * َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ُيْرَزقُونَ ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب
من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة وإن  (ومثل) اجلنةقال ال اله االّ اهللا دخل 

 والدخول يف النار بعد الدخول يف اجلنة منتف امجاعا فتعني أن )زىن وإن سرق
يكون دخول اجلنة اما ابتداء فيكون عفوا تاما او بعد اخلروج من النار فيكون 

  .انقطاعا للعذاب
النَّاُر َمثَْويكُْم (وله تعاىل ولنا ايضا النصوص املشعرة باخلروج من النار كق

خيرج من النار (وقوله عليه السالم ) ١٢٨: االنعام * َخاِلِديَن ِفيَها ِاالَّ َما َشآَء اُهللا
أقوام بعد ما امتحشوا وصاروا فحما ومحما فينبتون كما تنبت اجلنة يف جهل 

  .)السبيل
نواع الطاعات وأيضا على قاعدة االعتزال يلزم الظلم بإخالد من واظب على ا

طول عمره لكن صدرت عنه مرة كثرية واحدة يف النار وايضا ما دون الشرك من 
الكبائر متناه كما وكيفًا اما متناهية كما فظاهر ألن زمانه متناه واما تناهيه كيفا 
فألن الشرك فوقها فال بد أن يكون جزاؤها ايضا متناهيا حتقيقا لقاعدة العدل فضال 

ة الفضل وأيضا لو تقرر خلود العاصي يف النار لضاعت طاعاهتا عن متهيد قاعد
وعباداهتا ولضاع استحقاقه الذي اوجبته تلك الطاعات بعد أن اوجبه التصديق فإنّ 
ذلك االجياب متفق على وقوعه وإن كان عقليا عندكم وشرعيا عندنا ثابتة 

) ٧: الزلزال * ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُهفََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ (بالنصوص الظاهرة مثل قوله تعاىل 
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  .وغريه
فاحلسنة اذا سلمت عن القوادح ومجعت الشرائط ال يضيعها اهللا البتة بل يثبت 

والسيئة إن تاب عنها صاحبها امنحى اثرها . عليها فإن اهللا ال يضيع اجر احملسنني
ه وإن مل  وما يف معنا)التائب من الذنب كمن ال ذنب له(حبكم قوله عليه السالم 

ولكن (ولذلك قال رضي اهللا عنه . يتب فهو يف مشيئة اهللا تعاىل يف العفو والتعذيب
نقول من عمل حسنة جبميع شرائطها خالية من العيوب املفسدة واملعاين املبطلة 
ومل يبطلها بالكفر والردة حىت خرج من الدنيا مؤمنا فإنّ اهللا ال يضيعها بل يقبلها 

 كان له من السيئات دون الشرك والكفر ومل يتب عنها منه ويثيبه عليها وما
صاحبها حىت مات مؤمنا فإنه يف مشيئة اهللا إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه ومل 

  ).يعذّبه بالنار اصال
واختلفوا يف جواز العفو عن الكبائر بدون التوبة بعد االتفاق على انه عفو 

 ولكن ال يغفر أن يشرك به مع جواز غفور يغفر الصغائر مطلقا والكبائر بعد التوبة
املغفرة عنه ايضا عقال عند االكثرين ومنعه البعض بناء على وجوب التفرقة يف 

  .حكمة احلكيم بني املتناهي يف االحسان واملتناهي يف االساءة
فذهب بعض املعتزلة اىل عدم جواز العفو عن الكبرية بدون التوبة عقال وهم 

وعيدية وبعضهم بعدم جوازه مسعا وهم البصريون وبعض البلخي واتباعه ومسوه بال
  .البغداديني

واحتج االولون بأنّ مقتضى احلكمة زجر العاصي عن املعاصي بّيت العذاب 
وحتم العقاب على العصيان واالّ لكان اغراء ورخصة للمذنب فال يرتجر عن الذنب 

  .اتكاال على العفو وهو خالفه اللطف الواجب عقال
 الظن احلاصل من الوعيدات يكفي زاجرا للمذنب ولو كان واجلواب أنّ

  .احتمال رفع العذاب منافيا للزجر للزم عدم قبول التوبة
واحتج اآلخرون بالوعيدات الواردة يف تعذيب العصاة اما عامة واما خاصة 
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  .بعض املعاصي املخصوصة
َواَمَّا () ١٤: النساء * َوَمْن َيْعِص اَهللا َوَرُسولَُه(اما العمومات مثل قوله تعاىل 

  .وحنو ذلك) ٢٠: السجدة* الَِّذيَن فََسقُوا 
: النساء * َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدَواًنا َوظُلًْما(واما اخلصوصات فمثل قوله تعاىل 

  .وحنو ذلك) ٩٣: النساء * َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا() ٣٠
 يدل على صدق احملمول على كل  مباغري مسورةنّ اآليات قضايا واجلواب أ

 على احملمول صدق ا االّهاملوضوع فليس من ضرورة صدق  من افرادواحد واحد
العفو بعض افراد املوضوع سّيما عند تعارض العمومات واخلصوصات الّدالة على 

 بعضهاانقطاع العذاب هبا فإّنه ال يدفع لتعارض اآليات الّدالة بعضها على العفو وو
  يف اآلخرض بصدق البعض من اآليات يف البعض من االفراد والبعاالّب اعلى العذ
 سّيما يع اآلخر من االفراد فإنّ ارادة اخلاص من العام واملقيد من املطلق شاالبعض
وجه   العربية الصارفة عن الظاهر وهي ههنا تعارض اآليات واحنصاروجودعند 

صرفه الدليل عن اطالقه يدل على نّ املطلق الّذي مل يأ فال يرد الطريقالدفع هبذا 
 االفراد مبرتلة ما حيكم عليه معربا عنه بامسه اخلاص مث ال يبقى منعموم حكم لكل 

 ياخراج البعض بدليل متراخ فيكون نسخا والنسخ ال جير  غريالتخصيصطريق اىل 
عن ادلة العذاب غري معلوم   ادلة العفوي الكذب ألن تراخالستلزامهيف األخبارات 

  . ال نسخبيان سلّم فمثل هذا ولو
  نقول جمرد االحتمال الألنا قيل فالعام ال يبقى دليالً الحتمال اخلصوص نإف

 ال حيتاج اىل ارتكاب اجلواب الداللة يف حق العمل ما مل يثبت ومبا ذكرنا من يينف
  الكرم خمالفة ظاهرة خبالفملخالفتهنّ الوعد ال جيوزخلفه البتة من اهللا أما قيل من 

 اوعد يعد كرميا عند الكرام فإّنه ماخلف الوعيد لكونه حمققة للكرم فإنّ من عفا بعد 
 لُدَِّبا ُيَم(. وإن كان كذلك لكن ال خيلو عن كذب وتبديل قول وقد قال اهللا تعاىل

  ).٢٩: ق*  يِدِبَعلْ ِلٍمالَّظَا ِبَنا اََم َويََّد لَلُْوقَالْ
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  .لكذب يف حقه تعاىلا استحالةانعقد االمجاع ايضاً على و
 رةكذبا وتبديل قول حقيقة وإن كان يف الصو  يقال ليس هوأن أقول ميكن

 يراد أنمثل   املعىن احلقيقي بذهاب اىل نوع من التجوزبهكذلك بل مثله غري مراد 
  . او االستحقاق بالعذاب ال الوقرع وحنومهاالتحقيقعلى  التوعيد اجملرد ال األخبار

 الواردة يف خلود الكفّار فال يبقى الوعيداتذلك يف مثل   قيل فيجوزنإف
  .خلودهم

تأيدت اآليات الواردة يف خلودهم باالمجاع املنعقد على ارادة املعىن أقول 
  . احلقيقيدواخلل وسلمت عن املعارضات فبقيت قطعية يف الداللة على منها احلقيقي

نّ الّنار دار أمجاع قد ثبت بالدالئل الّشرعية من الكتاب والّسّنة واالوايضاً 
  .مل خيلد فيها الكفّار فمن خيلد فيهاإذا ف اخللد

 خلود اجلميع حّتى عدمعدم اخللد يف حق الكفرة   قيل ال يلزم من جوازنإف
  . الّنارخلو يلزم

 يري املتناهى اىل املتناهغ املخلد من العذاب اىل غري املخلد منه نسبة أقول نسبة
 جيعل هذه أنفال يوافق احلكمة  بني افرادها هبذا القدرتفاوت   واحدة الالكفر ملةو

  . يف اجزائها وحكمهاالتفاوت
 يقوى تكفريه أن حسنة يقارنه وميكن خيلو عنعصيان املؤمن ال وايضاً 

 الوارد يف حقها الّدال على استحقاقها بالثواب على الوعيد الوارد يف الوعد ويغلب
 تقارنه حسنة أن الكفر فإّنه وإن امكن فخبالحقه الّدال على استحقاقه بالعذاب 

  .بتكفريها تقوى أن اهنا ال ميكن من جنس االعمال االّ
 صاحب الكبرية وإن مل يثبت بأن عن العفو جوازاحتج اهل احلق على و
 للعباد وتفضالً عليه كرم مستحسن ال نفعا حقه تعاىل فاسقاطه خالص العقاب

 الّدالة واألحاديث الناطقة بالعفو باآلياته عن يستحيل عليه البتة وعلى وقوع العفو
َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُوا َعِن السَّيِّئَاِت (والغفران مثل قوله تعاىل 
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  *اَْو ُيوِبقُْهنَّ ِبَما كََسُبوا َوَيْعُف َعْن كَِثٍري() ٢٥:  الشورى *َوَيْعلَْم َما َتفَْعلُونَ
ِانَّ اَهللا الَ َيْغِفُر اَنْ () ٥٣ : الزمر *ايًعِم َجَبنُو الذُُّرِفْغ َي اَهللانَِّا() ٣٤: الشورى

  ).٤٨: لنساءا * ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيشآُء
  .املعىناألحاديث كثرية يف هذا و
. حاهباوعن الكبائر التائب عنها اص  الصغائرعنو العفاملعتزلة محلوها على و

ِانَّ اَهللا الَ َيْغِفُر اَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ( ال يصح يف قوله احلمل هذاواجلواب أنّ 
الكبائر املقارنة بالتوبة يأىب عنه  و بالصغائرختصيصهفإنّ ) ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيشآُء
األحاديث  القسمني حتم وعام بداللة اآليات وهذينعن  التقييد باملشيئة فإنّ العفو
ِانْ َتْجَتِنُبوا كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر ( تعاىل قولهمثل  الواردة يف التوبة والتكفري

َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ () ٣١: النساء * َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُنْدِخلْكُْم ُمْدَخالً كَِرًميا
فالتقييد باملشيئة املقيدة للبعضية ) يِّئَاِت َوَيْعلَْم َما َتفَْعلُونََعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُوا َعِن السَّ

كونه ختصيصا للعام بال دليل   معالتخصيصحبسب االفراد واالوقات يأىب هذا 
 هذه اآلية ألجله من هتويل شأن ةقاملسوللمطلق بال قرينة ومنافيا للغرض  وتقييدا

 وإن كانت كبرية من ي املعاصمنريه الّشرك وتقبيحه باشنع قباحة خيص به دون غ
 قوله  يف ايضاً واما محل الكبائرالّشركبالتوبة يعم  بال توبة فإنّ العفو عدم قبوله العفو

على انواع الّشرك مع أّنه خمالف للعرف واالستعمال ) ِانْ َتْجَتِنُبوا كََبآِئَر(تعاىل 
) ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم(قوله  فقد يأىب عنه أّنه لو ابقينا قرينةوصرف عن الظاهر بال 
 يقل به ملمجيعا عن املؤمن مع أّنه  الكبائر والصغائر  يكفرأنعلى اطالقه الظاهر للزم 

 على وفق قوله ميان قبل اإلإن خصصنا السيئات باليت ومن االعصار احد يف عصر
بال صارف  تبادرلكنا قد خرجنا عن الظاهر امل) االسالم يهدم ما قبله( الّسالم عليه
ني رت او دليل وارتكبنا خالف البالغة يف ابلغ الكالم يف آية واحدة منه مقرينةمن 

  . هذا تقصريا وعن هذا احلمل توبيخا وتعيريابناوكفى 



 

  

- ٣٤٢ -

تقبل العفو وإن مل يقارن بالتوبة وباملكفرات مثل اجتناب   قلت الصغائرنإف
  .اقامة الصلوات وصوم رمضان والكبائر

 غري  يف احلال املذكورعنها العفوو مما دون الّشرك يف اآلية هي ال غري فاملراد
 هبا عن التخصيصفال يأىب  خارج عن ادلة التوبة والتكفري  إذ هوغري عامحتم و

  .التقييد باملشيئة املقيدة للجزئية
  .املذكور كفى نافيا هلذا االحتمال منافاته للغرض قلت

  اهللا عن املذنبني مماختويفرة يف اآلية على  حيمل املغفرة املذكوأنجيوز وقيل 
 ي عامة املعاصيف وعدم شرع احلدود عقوباهتم تأخري به سبب ذنوهبم مثل استحقوا

 من قبلنا وترك ما يوجب فضاحتهم يف الّدنيا الذينكما محله على  وعدم حتميل االمر
  .ة فعله ببعض من االمم السالفكمامثل املسخ وكتبه اآلثام على اجلباه 

ما  نّ اهللا يغفرأ على دالةايضاً فاآلية   فعلى هذا يفوت الغرض املذكورقلت
 فبقرينة عموم هذه توبةملن يشاء وإن كانت بال  الكبائر و من الصغائرالّشرك دون

 على عفو الكبائر الغري ة الغري املقارنة بالتوبة وتأييد األحاديث الّدالللكبائراآلية 
 سائر اآليات املذكورة خيرج يقبل الصرف عن هذه الداللة ال املقارنة بالتوبة حبيث ال

  . املعىنهذاايضاً عن العموم بل يبقى على ما هو الظاهر منها دالة على 
 املقيدة بالتوبة بطريق املغفرةقيل يف صرف املغفرة املذكورة يف اآلية عن و
  . باملشيئةلتقييده املغفرة بعد التوبة حتم الزم عندكم فال معىن  أنّااللزام

 قاعدة اللطف لكن على عندهم واجباًاعترض بأن فعل اهللا وإن كان و
  . البتةباملشيئة ال اجياب حمض فيكون مقيدا ي وجوب اختيارعندهم الوجوب
  البعض ال للتعليقدونأجيب بأن مساق اآلية لتخصيص املغفرة بالبعض و
 اجملرد باملشيئة ال يدل على لتعليقا ملا فهم منها وقوع املغفرة ألن  باملشيئة واالّاجملرد
  .الوقوع

 املغفرة بالبعض دون البعض ختصيصتقررت داللة اآلية على إذا وباجلملة 
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  االّي للجميع قطعاملغفرة املغفرة عما بعد التوبة قطعّياً ألن عموم هذه عموم يكون
  .نّ يف تقرر الداللة تأمال ال خيفىأ

) ٨:  الزلزال* ُهَرا َير َشٍةرَّ ذَالَقَثْ ِملَْمْع َيْنَمَو( تعاىل يقول قوله أن لقائل مث
  . الكلّيالعفو ينايف

 يرى عذابه أن ضرورتهليس من شّر  جياب عنه بأن رؤية العمل الأن وميكن
 اىل درجة الرضاءجيوز أن يكون يف احنطاط درجة العامل عن درجة شّر  الاثر نّإف

 وهلم يف اليهالترقى عامله شر ذلك الاو يف حرمانه عن ارتفاع درجة لوال  العفو
احباط السيئات احلسنات واذهاب احلسنات السيئات مباحثات ومنازعات فإنّ 

 عليهم الفاسق املتعبد ببعض العبادات يف الّنار لزم املصدق املعتزلة ملا ذهبوا اىل خلود
ا نَِّا(ىل نّ تصديقه وطاعته اين ذهبت وما استحقه بسببها مل ضاع وقال اهللا تعاأبيان 
  ).٣٠:  الكهف* الًَم َعَنَسْح اَْنَم َرْج اَيُعْض ُنالَ

 طاعات  الطاعات ولوواحدةكبرية   مجهور املعتزلة باحباط الكبرية ولوفقال
 مجيعها بكبرية واحدة ينحبطبادات عنّ من اشتغل طول عمره بانواع الأ حّتى كثرية

  .صدرت عنه يف حلظة
  واللطف الوايفملطلق فضالً عن الكرم الكايف االكرمنّ هذا ينايف أمعلوم و

) الًَم َعَنَسْح اَْنَم َرْج اَيُعْض ُنا الَنَِّا( مثل قوله القطعيةوخيالف ما دلّ عليه النصوص 
  ).٧:  الزلزال* ُهَرراً َيْي َخٍةرَّذَ الَقَثْ ِملَْمْع َيْنَمفَ(

ليا كما عند  الثواب وموجب له اما اجيابا عقالستحقاقاحلسنة سبب وايضاً 
  كما عند اهل الّسّنة وعلى كال املذهبني ال جيوزالوعدشرعيا باقتضاء  املعتزلة او

شرعيا وقالوا الثواب منفعة   عقليا اواجيابالف الثواب عن السبب املوجب له خت
 فيكون استحقاق العقاب مانعا فيتنافيانخالصة دائمة والعقاب مضرة خالصة دائمة 

  .بحللول استحقاق الثوا
  جيتمع دوامأن منع قيد الدوام ولو سلّم فيجوز مثاجلواب منع قيد اخللوص و
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  . دوام املنفعة يف ذات واحدة من جهتني خمتلفتنياملضرة
 الثواب ليس الستحقاق فمنع استحقاق العقاب تسليم التنايف على تقديرو
  تعاىلقوله عكسه فإن رجحوا جانب االحباط بورود النص به يف مثل ن ماوىل

 * ْمكُالَُمْعاَ طََبْح َتاَنْ() ٢٢: ل عمرانآ * ْمُهالَُمْع اَْتطَِب َحيَنِذ الََّكولَِئاُ(
  ).٢٦٤:  البقرة* ىذَالَاْ َونَِّمالْ ِبْمكُاِتقََدا َصلُوِطْب ُتالَ() ٢: احلجرات
 اِتَنَسَح الْنَِّإ( تعاىل بقوله فكذا ورد النص باذهاب احلسنات السيئات قلنا

 بالنسبة اىل الوعيد ومع احللفنّ الوعد ابعد من أمع ) ١١٤:  هود *اِتيِّ السََّنْبِهذُْي
بة الذم ئ بشاص اخلالالثوابنّ االحباط املنصوص عليه مبعىن خلط املدح احملض وأ

املعتزلة ملا تنبهوا بعض والعقاب ال مبعىن فناء احلسنات وزوال اثرها بالكلية و
 يض الّرجوع وقالوا حكم االحباط للغالب القوهذا القول رجعوا عنه بع الفسادات

 يمث افترق هذا البعض وقال أبوعل واي غلب قوة من الطاعة واملعصية حتبط اآلخر
وقال أبوهاشم الضعيف . بل سقوط شيء منه اصالً  منهما يسقط اآلخريالقو

 ي يعادله يتعارضان ويساقطان ويبقى البعض اآلخر من القويمنهما وشيء من القو
  . الذي تعارض مع الضعيف حبيث تساقطا مجيعاغري

  ضعف الضعيف يف القوة يسقط الضعيف بالكلية ويسقطيكان القوإذا مثالً 
 وهذا هو الّذي ي النصف الّذي يعادله ويبقى النصف اآلخر من القويمن القو

  .يعربون عنه باملوازنة
عة واملعصية او نّ هذا االحباط بني الفعلني الطاأّنهم اختلفوا ايضاً يف إمث 

 واىل ياستحقاق العقاب وذهب اىل االول اجلبائواالستحقاقني استحقاق الثواب 
  .الثاين أبوهاشم

  . قاعدة االحباطالرازيوابطل االمام 
ضا فإن كان طاعة ال حم فألن اضعف العملني يكون لغوا يعل  ايبيا رأما
 تدفع ثوابا وهذا توجب عقابا وال تدفع ضرا وإن كان معصية ال نفعا وال جتلب
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على السيئة  حمال عقال ونقال الستلزامه الظلم باضاعة اجر احلسنة وترك الزجر
ل آ  *اَنِّي آل اُِضيُع َعَملَ َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن ذَكٍَر اَْو اُْنثَى(الواجب عقال ولقوله تعاىل 

 َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذََرٍَّة *فَََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيًرا َيَرُه (وقوله ) ١٩٥: عمران
  . وملا يف هذا املعىن من النصوص)َشّراً َيَرُه

  والتضاد لزم توقفكان الجل التنايفإذا  أيب هاشم فبأن االحباط يواما رأ
 املضاد وقد كان وجوده مشروطا بزوال املضاد فيلزم ئزوال الزائل على وجو الطار

  .الدور
 ليس اوىل من تعارضه ي معّين من القووايضاً تعارض الضعيف بنصف

 ايضاً مجيعا ويرد عليه يسقوط القو فيلزم اما الترجيح بال مرجح او بالنصف اآلخر
مالزم له  بل زوال الضد اآلخر ليس مشروطا بزوال الضد اآلخر نّ وجود الضدأ

 تعاقب كل ضدين ونقيضني على حمل يف  لزم الدورمقدم موقوف عليه واالّ ومعه ال
حد كالسواد والبياض والنور والظلمة وسائر االضداد املتعاقبة والنقائض املتنافية وا

 بل ليس هلما بالفعل اجزاء يوإن تعارض الضعيف ليس مع نصف معّين من القو
والتفاوت بالّشّدة والضعف فإذا وقع التعارض بني الشديد والضعيف ينفعل كل 

عند االجتماع كما يف  ارد من اآلخرالب وما ينفعل كل من احلاركمنهما من اآلخر 
  .امتزاج العناصر

 بالضعف ال يف افناء بعض اجزائه مثالً ففعل كل منهما يف تبديل شّدة اآلخر
  .بعينها دون بعض االجزاء األخرى
 رمحه باهللا وميكن دفع استدالل االمام بأن االستحقاق وقال الشارح التفتازاين

ناء بعد وجود بل معىن احباط الطاعة او حقيقي وف  ليس له تأثرييشرع اعتبار
  .استحقاق الثواب إنّ اهللا ال يثيب عليها

ن  أة أّنه ال يثيب عليها وال يعاقب على املعصية بعددها من غرينومعىن املواز
 على الرازييتحقق يف اخلارج استحقاقان بينهما منافاة ومعاندة أقول استدالل االمام 
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القبح العقليني فما مل يتحقق استحقاق عقال ال يرد به املعتزلة وهم قائلون باحلسن و
شرع فاالستحقاقان ثابتان واملنافاة بينهما متحقق يف الواقع وعلى تقدير كون 

مذهب اهل احلق ميكن امتام استدالل االمام ايضاً من  االستحقاقني شرعيني كما هو
 يف اعتبار نّ زوال الزائل عن اعتبار الّشرع موقوف على وجود الطارئأحيث 

نّ وجوده يف حكم الّشرع موقوف على زوال ضده وسقوطه عن حكم أالشرع مع 
 فإّنه على ينّ زوال الزائل ليس اوىل من زوال الباقأالّشرع نعم يندفع به ما قاله من 

من اجزاء احد  نّ اهللا يقصرأكما قال من   بل االمريباق هذا ال زائل بالفعل وال
ار به لو سلّم من املعارض بقدر ذلك املعارض اي ال  حيأنالعملني بعض ما قدر 

 بعض ما اعطاه بعد على البعض فقط ال أّنه ينقص ويفين ويقتصر يعطي ذلك القدر
  .ما اعطاه

نّ معرفة اهللا أويرد ايضاً على القول باملوازنة ما اورده امام احلرمني من 
باد واشد من كل بوجوده مع امسائه وصفاته وافعاله اقوى على كل ع والتصديق
إن كثرت وإن صدقت  وإن اجتمعت وال تغلبه الكبائر وه االوزارنتواز طاعة ال

من الّنار  ينقذ ارباب الكبائر ومجيع االوزار  ميحوأنفاالقرب . قضية املوازنة واملغالبة
على اعمال اجلوارح وغلبته هلا اتفقوا على احباط الكفر وانعدام  ولقوة عمل القلب

َوالَِّذيَن كَفَُروا اَْعَمالُُهْم (ع العبادات وكل الطاعات كما قال تعاىل التصديق مجي
  ).٣٩ :ر النو *كََسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َمآًء َحتَّى ِاذَا َجآَءُه لَْم َيِجْدُه َشْيئًا

 الصغر ونّ الكربأاختالف بني العلماء وذهب بعضهم اىل  مث يف تعيني الكبائر
عتربمها الشارع أمران اضافيان كما يعتربمها اهل املعقول يف االشياء احلسية الذين ا

بالنسبة اىل ما فوقه لكن االقرب واملفهوم  بالنسبة اىل ما حتته صغري فكل ذنب كبري
  ).ِانْ َتْجَتِنُبوا كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم(من قوله تعاىل 
 لكن كوهنا متمايزة بالذات واليه ذهب اجلمهور  للكبائرةألحاديث املارومن ا

بقلة االكتراث بالّدين  نّ الكبرية ما يشعرأبعضهم ذهبوا اىل تعيينها بتعريف كل مثل 
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ن يقال الكبرية ما توعد عليه الشارع خبصوصه وعلى هذين أاي لقلة املباالة به ومثل 
 د ال يضبط سّيما على التعريف االول فإّنه ال يكاكثرة تكاد التعريفني تكون الكبائر
بقلة االكتراث بالّدين ال خيلو عنه كل ذنب فيقبل  ألن االشعار تتحصل به الكبائر

بالنسبة وبعضهم ذهبوا اىل   يتغريهذا املعىن الّشّدة والضعف فريجع اىل معىن اضايف
 يفف دة يف تعديد الكبائرتعيينهما بالعدد فاقتداؤهم يف هذا املعىن باألحاديث الوار

ري احلق وقذف غاهنا الّشرك باهللا وقتل النفس ب(رواية ابن عمر رضي اهللا عنهما 
احملصنة والزىن والفرار من الزحف والسحر واكل مال اليتيم وعقوق الوالدين 

يف و) اكل الربوا(يف رواية أيب هريرة رضي اهللا عنه و) املسلمني واالحلاد يف احلرم
ذنبا اجتناهبا  رش عفيكون اثين  اخلمربالسرقة وشر(رضي اهللا عنه رواية علي 
ِانْ َتْجَتِنُبوا كََبآِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم ( بداللة قوله تعاىل )ائرغيكفر الص
ويكفرها التوبة والتوبة يف اللغة الّرجوع ويف الّشرع الّرجوع من اخلالف ) َسيِّئَاِتكُْم
حتل بالفعل عن الذنب  بثالثة امور اق ومن املعصية اىل الطاعة وال يتم االّاىل الوف

 أن داليه فيما استقبل وال ب  ال يعاودأنوندم على ما مضى من فعل الذنب وعزم 
 يكون الندم على الفعل والعزم على الترك الجل كونه معصية قبيحة عند اهللا واالّ

 موجبا للندم ليس بتوبة لكن يحه الّشرعن يكون قب أفقط من غريآخر فالندم لغرض 
ال يتصور يف حقه العزم ومع ذلك توبة مقبولة  ن العاجزإف لزوم العزم عند االقتدار

  .هاقفالالزم يف حقه العزم على ترك ما يف قدرته من امثال ما تاب عنه وما فو
  والعزم وقوله تعاىلينّ التوبة هو الندم الصادق وذلك يستلزم التحلأواحلق 

إذا اشارة اىل صدق الندم فإّنه ) ٨:  التحرمي* اوًحُص َنةًَبْوَت(يف قوله تعاىل ) اوحصن(
صدق يكون ناصحا ومانعا عن الوقوع يف املعصية البتة لكن شرطوا يف حتقق التوبة 
القدرة اما على الذنب الّذي يراد بالتوبة عنه عينها او مثلها او ذنب فوقها فإنّ 

فوقه كقتل   تصح توبته لقدرته على مثل الزىن وما هوىنن الزاجملبوب الّذي تاب ع
جوارحه  النفس وإن مل يقدر على عني الزىن واحملتضر الذي بلغ روحه احللقوم وعجز
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بته غري مقبولة إذ ومبشاهدة االحوال ومعاينة االهوال فت عن األفعال وقلبه عن االنكار
ان آخر احلياة لكنه ملحق يف احلكم  اليائس فهذا احلال وإن كإميانهي توبة اليأس ك

َولَْيَسِت (ت فكذا يف هذا قال اهللا تعاىل و بعد املميانباملوت فكما ال يقبل التوبة واإل
التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت َحتَّى ِاذَا َحَضَر اََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ ِانِّي ُتْبُت اْلئََن 

فقد سوى سبحانه بني من تاب يف ) ١٨:  النساء *وُتونَ َوُهْم كُفَّاٌرَوالَ الَِّذيَن َيُم
بني من مات على الكفر يف انتفاء التوبة عنهما وعدم قبوهلا وما قبل  وحالة االحتضار

ت القبول وهو املراد من القريب يف قوله قهذا الوقت اي وقت حضور املوت هو و
ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء ِبَجَهالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَِريٍب ِانََّما التَّْوَبةُ َعلَى اِهللا (تعاىل 

وهذه اآلية وكذا ) ١٧: النساء*  َعِليًما َحِكيًما  َعلَْيِهْم َوكَانَ اُهللافَاُولَِئَك َيُتوُب اُهللا
 ي لََعلَّ* قَالَ َربِّ اْرِجُعوِن() ١٨ : النساء* ُتْوَم الُْمُهَدَح اََرَضَحا ذَِإى تََّح(قوله 

اي ) ١٠٠-٩٩: ونمن املؤ* اَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَالَّ ِانََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَآِئلَُها
َواَْنِفقُوا ِممَّا (له تعاىل  قوقول جمرد ال فائدة يف تكلم وال يرجى قبوله وكذاو ه

قُولَ َربِّ لَْوالَ اَخَّْرَتِني ِالَى اََجٍل قَِريٍب َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبِل اَنْ َياِْتَي اََحَدكُُم الَْمْوُت فََي
يدل على عدم قبول التوبة حني ) ١٠:  املنافقون *فَاَصَّدََّق َواَكُْن ِمَن الصَّاِلِحَني

  والّشافعية واملالكيةنفّيةمن علماء احل حضور املوت ومعاينة االهوال وعليه اجلمهور
أنّ القبول قبله  و عدم القبول وقت احلضوراملعتزلة واهل الّسّنة ولعل السبب يفو

بل فيها الندم   وقت االحتضاريف التكليف مث القبول مناطهما االختيار وال اختيار
  .ريلزم باالضطرا

  اليأس وتوبة اليأس بالقبول يف الثاين دونإميانوورد يف الفتاوى الفرق بني 
ىل الوفاق خبالف توبة املذنب فإنّ  عود من املخالفة الكلية امياننّ اإلأاالول بناء على 

رأس الطاعات واصل املوافقات صلة بني املذنب وربه ونسبة   الّذي هومياناإل
 اسهل واىل القبول اقرب وال ميانمتحققة من العبد اىل املعبود فامر التوبة بعد اإل
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 أن اليأس فإّنه ابتداء معرفة وانشاء نسبة بعد ما مل يكن رأساً وقبل إميانكذلك 
نّ الكفر ال رجاء ملغفرته وال مطمع لزوال أاال ترى . وصلة ما قطعا يتحقق اثر

عقوبته ابدا سرمدا إن مل يتب عنه صاحبه ومات عليه خبالف املعصية وإن كانت 
  .كبرية فإنّ اهللا يغفرها بعد املوت ملن شاء بفضله وبشفاعة الّشافعني باذنه

ي لول املوت وشفاعة العاصت حقنّ وقت حضور املوت اقرب من وأومعلوم 
فتكون توبة املذنب  لنفسه بنفسه بالندم الصادق واالستغفار اقوى من شفاعة الغري

نّ شفاعة أوقت حضور املوت اقرب اىل القبول من شفاعة الغري وقت احللول مع 
يهون وقت اخلروج من الّدنيا وز و بيوم القيامة بل جيهالشفعاء ال تلزم اختصاص

 هذا كالم يت وقت اجتماع االسباب واهللا مفتح االبواب ولعمرفيكون ذلك الوق
بشارة للمؤمنني ولطف اشارة اللطاف رب  لطيف مستحسن خري حسن واعتبار

َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ (العاملني ويؤيده اطالقات بشارات القرآن املبني من قوله تعاىل 
قُلْ َيا () ٢٥: الشورى*  اِت َوَيْعلَْم َما َتفَْعلُونَالتَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُوا َعِن السَّيِّئَ

 ِانَّ اَهللا َيْغِفُر الذُُّنوَب ِعَباِدَي الَِّذيَن اَْسَرفُوا َعلَى اَنفُِسِهْم الَ َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا
  ).٥٣ : الزمر* َجِميًعا ِانَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم

  .الث على عدم القبول فليست بقطعيةلة اآليات الثأقول واما دال
 اما اآلية االوىل فيمكن محل التوبة فيها على التوبة عن الكفر بقرينة قوله تعاىل

فإنّ اجلهل هو الكفر والتوبة عن الذنب عام حكمة على ) ٍةالََهَج ِبوَء السُّونَلَُمْعَي(
الة بل العامل عن عامل السيئة العامل بأّنها معصية فال وجه لتخصيصه بالعامل عن جه

  . اكثر االمر والتوبة امنا هي للعامل عن علم غالبايف جهالة معذور
فاالقرب أن تكون التوبة املذكورة هناك هي التوبة عن الكفر ويؤيده قوله 

فيكون عطفا ملن مات على ) ١٨:  النساء* اٌرفَّ كُْمُه َوونَوُتُم َييَنِذ الَّالََو( بعده
  . يأس وقت حضور املوتإميانمن آ ميوت على من أناىل الكفر غري معاين لالمر 

 لقول دعر) اَهلُِئا قََو ُهةٌَمِلا كََهنَّ ِاالَّكَ( قوله تعاىل  أنّواما اآلية الثانية فاالظهر
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ال نفي لقبول )  اَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَالَّي لََعلَّ *َربِّ اْرِجُعوِن(احلاضر املوت 
ع بعد ذلك خارجة عن العادة األهلية وخمالفة للحكمة فالرد راجع اىل توبة فإنّ الّرجو

  .طلب الّرجوع ال اىل التوبة
ة فيها على عدم قبول التوبة ظاهرا وامنا داللتها على لال دالثة فالالثا اآلية مو ا

تارك االتفاق املفروض على التأخري اىل االجل القريب ألن يتدارك ما فرط منه  حتسر
ليس من الزمه عدم قبول التوبة فإنّ تارك الفرض  فات وهذا التحسر ما يويقض

ع بعد الغفران ايضاً ولو سلّم سجمال وا عن املطيع فللتحسر منحطة درجته وإن غفر
 فاالنفاق بعد ما وجب وتعلق به حق الغري ال يتم عنه التوبة مبجر الندم من غري

لة اآلية كتب يف منع دالارضاء اخلصوم وال كذلك حقوق اهللا وورد يف بعض ال
بقوهلم اين تبت اآلن على أن  نّ عدم القبول لتقييدهم التوبة حبال العجزأاالوىل 

ا لرجوعهم غري مطلق رجوعهم بل مقيدا حبال عجزهم ذلك يكون اآلن ظرفا وقيًد
 حال حضور املوت ومشاهدة االحوال ومعاينة االهوال يأىب عن هذا أنّلكن الظاهر 
آل فاآلن طرف الحداثهم التوبة ال قيد ملجوع يف احلال مع العزم يف االتقييد والّر

لرجوعهم فاحلق يف الكالم ما تكلمنا وقبول التوبة واجب عقال عند املعتزلة ألن غاية 
 يمقدور املذنب الّرجوع والتوبة وقد اتى به التائب وبذل اجلهد بقدر الوسع فما بق

  .غري ال لتقصريقاب امنا يكون لعوتفريط وال منه تقصري
باق يف حقه وال يتحقق   بعصيانه بل هويوايضاً التكليف ما ارتفع عن العاص

سقوط العقاب املستحق  بتعريض الثواب وال طريق للثواب بعد املعصية غري االّ
  .يباملعصية وال طريق للسقوط غري التوبة فوجب قبول التوبة ليصح تكليف العاص

عقاب جيوز أن يكون يف مقابلة التقصري اب عن االول بأن الجي أنوميكن 
  . بذل الوسع يف الالحقنّ وأالسابق

 وعن الثاين بأن صحة التكليف بالرجوع وترك املعاودة اىل املعصية واالجتناب
  .عن امثاهلا ال ينايف العقاب للذنب الّسابق
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ومنهم من احتج على عدم الوجوب بتضرعات التائبني يف قبول توبتهم فلو 
  .حتيج اىل التضرعاتملا ا وجب

واجلواب أنّ ذلك لتحقيق حقيقة التوبة شرائطها وآداهبا او بتدارك ما فات 
  .رةغفمن احنطاطهم عن درجة الرضاء اىل درجة امل

  ملا ورد يف هذااعقال بل فضالً من اهللا ووعد نّ القبول واجب لكن الأواحلق 
َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ( الباب من النصوص الظاهرة الداللة عليه مثل قوله تعاىل

وتوصيفه سبحانه نفسه بأّنه التواب الّرحيم واعالم لنا ) ِعَباِدِه َوَيْعفُوا َعِن السَّيِّئَاِت
الصفح عن زلة اخلاطئني من شيم  وغاية لطفه وهناية كرمه فإنّ قبول االعتذار

م فكيف يف اكرم االكرمني احملسنني ومكارم االكرمني حّتى يعد خالفه خالف الكر
  .مجيع النعم وموىل

ُتوُبوا ِالَى اِهللا َتْوَبةً َنُصوًحا َعَسى َربُّكُْم اَنْ ُيكَفَِّر (ومن الدالئل قوله تعاىل 
 أن اكرم من فإنّ عسى كلمة اطماع وارجاء فاهللا) ٨:  التحرمي *َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم

  .يعد ويطمع غريه مث خييبه وحيرمه
 ب كمن ال ذنب من الذنئبالتا(يث كثرية مثل قوله عليه الّسالم واألحاد

 شربا تقربت اليه ذراعا ومن من تقرب ايلّ(وورد يف األحاديث القدسية . )له
  ). اتيته هرولةشي مي ذراعا تقربت اليه باعا ومن أتاينتقرب ايلّ

 عباده دليلمعامالته املعلومة مع  وباجلملة ما اعلمنا اهللا باقوله وافعاله وسائر
بقبول توبة عباده ومغفرة مزالهتم عند اعتذارهم سّيما بعد   البصائرقاطع عند اويل

  .امرهم هبا ووعدهم عليها
َوُتوُبوا ِالَى اِهللا ( فمتفق عليه لقوله تعاىل يواما وجوب التوبة على العاص
  ).ُتوُبوا ِالَى اِهللا َتْوَبةً َنُصوًحا) (٣١ : النور* َجِميًعا اَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ

  .يدل على عموم الّزلّة على كل زلة ما لكل مؤمن وعموم األمر
 اظب للطاعات اجملتنب عنو بأن املؤمن املالسّنةواعترضت املعتزلة على اهل 
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 والسيئات الزاهد يف الّدنيا الراغب يف االخرى العارف للحق وصفاته املطلع ياملعاص
على  ت املصرواجبالعلم وخفياته واملصدق التارك جلميع الفرائض والعلى دقائق ا

ق والفساد املعرض عن سانتهاك احلرمات املنهمك يف انواع الف وارتكاب الكبائر
  واالوزار املتعطل عن االعتبار واالستغفارياالقبال اىل اهللا واآلخرة املشتغل باملاله

املشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفا ن يفوض امرمها اىل أحكمها واحد عندكم وهو 
االعتساف  وروعن قاعدة العدل واالنصاف وميل اىل اجل عنه وهذا خروج ظاهر
  .حتكم بارد وجهل فاحش

 واجلواب أّنه نعم لكن قضاء هذا احلكم متسع يسع مراتب شىت ودرجات
 فيختص كثرية بعضها فوق بعض فاالول مع أّنه مشترك مع الثاين يف احلكم املذكور

  .آلملدونه بفضائل كثرية وخصائل محيدة يف احلال ويف ا
  هبدايات اخرى كماياما يف احلال فإّنه مكّرم بكرامات ظاهرة وباطنة ومهد

وهم ) ١٧: مدحم*  والذين َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآَتيُهْم َتقَْويُهْم(قال تعاىل 
ني الّصاحلدون من عداد الصديقني منسلكون يف سلك األنبياء واملرسلني ومعدو

مة وبعكسه الثاين يف االحكام وم موهوهتة وعقوبتهم وشقونسعادهتم وجناهتم مظن
ا عظيماً مرمق اىل ارفع الدرجات وزف واما يف املآل فاالول فائز .املذكورة كلها
  .االبد واصل اىل لقاء

يف الّنار مع البا بسبب ظلمات معاصيهم فيخلد غم إمياهن  نوريوالثاين ينطف
َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َواََحاطَْت ِبِه َخِطيئَُتُه فَاُولَِئَك (: الكفّار كما قال تعاىل

 بعضهم نادرا بسبب إميانوإن سلم ) ٨١: البقرة* اَْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
ية واما سبق عناية من اهللا يف حقهم سبب استحقاق منه اما حبسب الفطرة الصاف

يط حي اب السعادات اليت السبذلك من ا ريغه وقتا ما اىل صدر عنحبسب عمل صاحل 
له اىل  مث ما. معذب طول الدهور زمانا يف جهنم وزمانا يف القبور و فههبا غري اهللا

ى ربه مث تاب اسعد حاال ممن مل صع ادىن درجة من النعيم وإن انفق كون احد ممن
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 جه اخلالص اىل اهللا فاألعتباروه يف روحانّيتها اليت هي التيعص اصالً فذلك لقوة طاعت
وهتا فكم من عمل وقع يف ساعة قليس اىل صور االعمال وكثرهتا بل اىل روحانّيتها و

من عبادة  تفكر ساعة خري(: ال عليه الّسالمقيفضل على اعمال واقعة يف سنة كما 
ل احلق عن القطع حبال احد االسباب يف احباط اه هذا هوو) عني سنة سبسنة او

احد من املؤمنني وتفويضهم االمر اىل اهللا فشعارهم أّنهم ال ييأسون من روح اهللا 
 ِاالَّ الْقَْوُم ِانَُّه الَ َياْيئَُس ِمْن َرْوِح اِهللا(فـوإن كثرت الذنوب وعظمت اخلطايا 

 الَفَ(إّنه اهللا وإن تضاعفت احلسنات ف  ال يأمنوا مكرأنو) ٨٧:  يوسف* الْكَاِفُرونَ
واعتقادهم ما عليه الّنّيب ) ٩٩:  االعراف *ونَُراِسَخ الُْمْوقَ الْالَّ ِا اِهللاَركْ َمُنَماَْي

ة وسهامهم عليهم مردودة فالعجب منهم ونواصحابه فمطاعن من طعن عليهم مطع
معرفة اهللا وينكرون االشتراك يف  أّنهم يقرون باشتراك الفريقني يف التصديق الّذي هو

نّ الزامهم الزم عليهم ايضاً من حيث أّنهم ال أم تعلق امرهم مبشيئة اهللا مع حك
نّ السعادة منوطة به وكذا حال أروج من الّدنيا مع  حني اخلميانيقطعون ببقاء اإل

  .قاوة فاهمشالكفر وال
أنّ ه ابوهاشم زعما منه زن يتوب املذنب عن ذنب دون ذنب ومل جيوز أوجيو
 يكون لقبحه والقبح مشترك بني الذنوب فيكون الندم املسبب منه ما هو الندم املعترب
  .ايضاً مشتركا

اوتة يف مواتب القبح وإن كانت مشتركة يف القبح تفواجلواب أنّ الذنوب م
. صصا للندم بالبعض دون البعضخم يوايضاً تفاوت الدواعي اىل الذنوب يكف املطلق

لندم يف حتققها بل يلزم القضاء وفيما  ايمث التوبة إن كانت عن ترك الفرائض ال يكف
ب الكفّارة ويف حقوق العباد جيب اداء احلقوق او جياوجب اهللا فيه الكفّارة 

ت واجبانّ هذه االمور داخلة يف حقيقة التوبة او هي أاالستحالل لكن اختلف يف 
اما اخرى غري التوبة وقال امام احلرمني بالثاين فيما امكن الندم بدون ذلك االمر الز

حتققه من غري تسليم النفس للقصاص لكن امتناعه عن  كالندم عن القتل فإّنه جيوز
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فيلزم تداركه بتوبة اخرى ايضاً خبالف الغصب فإّنه ال  التسليم ترك واجب آخر
مث . يتصور الندم فيه مع االمتناع عن تسليم املغصوب اىل املالك حني ما امكن

 حّتى يلزم امث آخر بتأخريه ساعةً مث ومث عند املعتزلة وجوب التوبة على الفور
 الكبرية حىت واملعتزلة وإن ضيقوا كل التضييق يف امر.  كل ساعة امث آخر يففالتأخري

سلبوا هبا االميان لكن وسعوا يف امر التوبة وهونوه حىت قال عوامهم أنه يكفي فيه 
 توبة وان مل التكلم بكلمة االستغفار وخواصهم ان اعتقاد املسئ انه اساء وقصر

يتأسف ومل حيزن واحتجوا عليه بأن اهل اجلنة يندمون على التقصريات مع ان اجلنة 
  .ليست دار حزن واهلها ليسوا مبحزونني

والرياء اذا وقع يف عمل من االعمال فانه يبطل اجره (: قال رضي اهللا عنه
 الشرعي الرياء اسم من الرؤية مبعىن االراءة وهو اراءة العمل. )وكذلك العجب

للخلق نيال من جهتهم نفعا ما من مدح او مال او غريمها وله مراتب متفاوتة يف 
القباحة والشناعة اشنعها متحيض القصد والنية جلهة اخللق من قصد وجه اهللا وجهة 
العبادة اصال وذا يبطل اصل العمل ال اجره فقط حىت انه يبطل الفرائض وال يتأدى 

. )امنا االعمال بالنيات( كما قال عليه الصالة والسالم به ألن النية شرط يف العمل
والنية هو قصد العبادة وهذا القسم ليس فيه من قصد العبادة شيء فقباحته اظهر من 
ان حيتاج اىل بيان واغىن من ان يستدل عليه بربهان ودونه خلط النية يف العمل ابتداء 

م االركان والسنن الظاهرة بان ينوي العامل بعلمه اداء فرض او اقامة نفل ويت
والباطنة لكن خيتار العمل مبراوي الناس مضمنا يف عمله نيل نفع عنهم بوجه من 
الوجوه بسبب رؤيتهم عمله واعتقادهم صالحه وذلك هو الشرك اخلفي لكونه 
شركا للخلق باحلق يف العبادة املختصة به سبحانه وهذا هو املراد من الرياء يف قوهلم 

االخالص واملشهور فيما بني القوم واملعىن من قول االمام ان الرياء يبطل الرياء قطرة 
  .اجر العمل فان االول يبطل اصله

واعلم انه كما ان لالنسان بدنا وروحا أي نفسا ناطقة جمردة هو ببدنه من 
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عامل اخللق وحضرة الشهادة وبروحه من عامل االمر وحضرة اجلربوت فكذلك 
 هبا وشرعها هلا ظاهر وباطن وصورة ومعىن اما ظاهرة فمعلوم االعمال اليت يعتّده اهللا

واما باطنة ومعناه فالنية والتوجه اىل احلق أي توجه وجه القلب اىل وجه اهللا فكما ان 
النفس االنساين اشرف اجزاء االنسان وبه قوام البدن وبقاؤه اذ بانقطاع عالقة البدن 

ال اعراض ال يقبل البقاء ويسرع اليها عنه يتعفن سريعا ويتفتت فكذلك صور االعم
الفناء االّ ان يتحدد بقوة روحانيتها ويتمثل خبلوص نياهتا فريفع على ايدي احلفظة 
حىت جيوز حجب السماوات اىل سدرة املنتهى فيبقى حمزونا حمفوظا اىل يوم القيامة 

 َيْصَعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب ِالَْيِه(حىت يتمتع هبا العامل ابدا واىل هذا املعىن اشار قوله تعاىل 
فكما ان باطن االنسان اشرف من ظاهره ) ١٠: الفاطر*  ِلُح َيْرفَُعُهاَوالَْعَملُ الصَّ

فكذلك باطن العمل اشرف من ظاهره وبه بقاء العمل وقبوله وارتفاعه وادخاره 
م ملضغة إنّ يف جسد ابن آد(ومتتع عامله به واىل هذا املعىن اشار عليه السالم بقوله 

 فان )اذا صلحت صلح اجلسد كله واذا فسدت فسد اجلسد كله اال وهي القلب
النفس االنساين جمرد ليس جبسم وال جسماين االّ أنّ تعلقها اوال باملضغة املذكورة 
لكوهنا الطف االعضاء وبوساطتها يتعلق سائر االعضاء فلذلك عرب عنه النيب عليه 

ت ان النفس اشرف ما يف االنسان فعمله اشرف الصالة والسالم باملضغة واذا ثب
االعمال وهو النية والتوجه املذكوران ولذلك ما اعترب الشرع العمل بال نية وقال 

خملصني له (وامر اهللا عبده باالخالص كما قال ) إمنا االعمال بالنيات(عليه السالم 
ره فان العامل  وهذا الرياء ال يبطل اصل العمل بالكلية بل يبطل ويضعف اج)الدين

يثاب بقدر نيته وتوجهه اىل اهللا لكن ال ينال اجر االخالص بل ينقص من اجره 
مقدار ما اشرك فيه غري اهللا بناء على ان اهللا ال يضيع اجر من احسن عمال فان 
التوجه اىل اهللا فيه وان مل يكن خالصا ال شك انه احسان لكن ال خيلو عن ان يكون 

يث تضمنه سوء االدب من جهة االشراك باهللا غريه يف مظنة الغضب االهلي من ح
العبادة اليت اختصها اهللا تعاىل لنفسه وما ورد بقبحه من اآليات واالحاديث فلهذه 
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 َمثَالً َرُجالً ِفيِه ُشَركَآُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجالً َسلًَما ِلَرُجٍل َضَرَب اُهللا(اجلهة قال اهللا 
وقال رسول اهللا ) ٢٩: الزمر * لَْحْمُدِ ِهللا َبلْ اَكْثَُرُهْم الَ َيْعلَُمونََهلْ َيْسَتِوياِن َمثَالً اَ

قال اهللا تعاىل انا اغىن الشركاء عن الشرك من عمل عمال (صلى اهللا عليه وسلم 
) فانا منه برئ هو للذي عمله (ويف رواية) اشرك فيه معي غريي تركته وشركه

اذا مجع اهللا الناس ( صلى اهللا عليه وسلم عن ايب سعيد بن ايب فضالة عن رسول اهللا
يوم القيامة ال ريب فيه نادى مناد من كان اشرك يف عمل عمله هللا احدا فليطلب 

 فأمر هذا املرئي متردد )ثوابه من عند غري اهللا فان اهللا اغىن الشركاء عن الشرك
 وبني ان يعامله بني ان يعامله اهللا بلطفه ويعطي له اجرا ما بقدر نيته وتوجهه اىل اهللا

بغريته فريده عن باب رمحته بشأنه شركه اخلفي وسوء أدبه ودون هذه الرتبة من 
الرياء ان يدخل قلب العامل شيء من جهة نظر الناس اىل عمله والتفاهتم اليه بعد ما 

 فهذا اضعف مراتب الرياء وهي وإن صالتوجه اخلالبدأ العمل على وجه االخالص و
ويتخلص   يعذرأن حمض االخالص بكثري لكن يف مظنته كانت منحطة عن درجة

عن قريب اىل االخالص وما ورد عن الّنّيب عليه الّسالم عن رواية أيب هريرة من أّنه 
 رجل فاعجبين احلال ّي إذ دخل علي يف مصالقال قلت يا رسول اهللا بينا انا يف بييت

 ة لك اجران اجر السررمحك اهللا يا ابا هرير( عليها فقال رسول اهللا اليت رآين
اعجاب أيب هريرة من جهة  نّ أمرأاشارة اىل ما قلنا لكن حيتمل ) واجر العالنية

 يف سبب يواما ما رو) اجر العالنية( به يف الّدين ويؤيده قوله يرجائه اقتداء الرائ
ا َوالَ ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَآَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلًح(نزول قوله تعاىل 

قال لرسول اهللا صلّى اهللا عليه  بن زهري نّ جبريأمن ) ١١٠:  الكهف *َربِِّه اََحًدا
 اهللا تعاىل ال نّإ( فقال وسلّم اين ألعمل العمل هللا تعاىل فإذا اطلع عليه احد سرين

قبول التام  فرتلت هذه اآلية تصديقا له فلعلّ املراد بالقبول ال)يقبل ما شورك فيه
. الّذي خيتص باالخالص الالئق باخلواص من اصحاب الّنّيب املشهودين هلم باخلالص
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ن ال يشرك العامل يف عمله غري اهللا وال أوللرياء مرتبة خفية دون هذه املراتب وهو 
طلبه على اهللا لكن ال صر يقصد اطالع احد على عمله بل جيد يف اخفائه عنهم ويق

دنياه واىل هذه املرتبة اشار الّنّيب عليه  هللا بل أمراً من اموريكون طلبه منه وجه ا
ه اىل اهللا ورسوله ومن رته اىل اهللا ورسوله فهجرتفمن كان هج(الّسالم بقوله 
 فهذا )هاجر اليه ه اىل مارته اىل دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرتكانت هج

يف النوافل وهذا الرياء يسمى جريانه يكون  الرياء يبعد جريانه يف الفرائض واكثر
من املعىن  نّ االول يسمى الرياء يف العمل وهذا بعيدأالرياء يف طلب االجركما 

 له يف اشراك ي أّنه يشارك املعىن االصطالح للرياء ال يقصد فيه رؤية الغري االّياللغو
  .طلب أمر الّدنيا لطلب وجه اهللا يف العبادة اليت شرعت لطلب وجه اهللا تعاىل
 ولقائه يفعلى هذا طلب أمر اآلخرة ايضاً رياء بالنسبة اىل طلب وجهه الباق

  ).٨٤: اإلسراء. * ِهِتلَاِكى َشلَ َعلَُمْع َيلٌّكُ لْقُ(
 خفية ورتب عن الرياء والتحقق حبقيقة االخالص اسرار ويف باب االحتراز

 اهللا جمازاته دقيقة قد فصلها االمام حّجة االسالم يف كتبه خصوصاً يف احيائه احسن
  .وامت مكافاته

 واما العجب فهو استحسان العمل واعتقاد أّنه خال عن النقص والزلل فيكون
بادعاء اداء حقه مع عظمته وعلو   العزيزي وهتمة على اهللا القوسيستزكية للنفس اخل

مع ) ما عبدناك حق عبادتك(شأنه حبقارة النفس وخساسته ومع مساعه قول الّنّيب 
  .بل موجبا للطرد والزجر  يف منصب رسالته فيكون مبطال لالجرجاللة قدره

  ).و اآليات لالنبياء والكرامات لألولياء حق(. قال رضي اهللا عنه
 قالت الفالسفة إنّ الفياض تام قدرته ازال ابدا ال نقصان فيه من جهة املؤثرية

عراض ليس اال واالمر يتوقع حصوله له بعد ما مل يكن فاآلثار احلادثة من الصورو
استعداد اهليوىل واحملل عن قبوهلا فإذا كمل   لقصورحدوثها وتأخرها عن االزل االّ

عن شيء من الصور النوعية واالعراض ميتنع ختلف ذلك الشيء استعداد احملل ل
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  .حصول كمال االستعداد له البتة المتناع ختلف املعلول عن علته التاّمة
اءات وتأثريات يف موادها ومواد غريها ّنهم جعلوا للصور النوعية اقتضإمث 

ختلف تلك التأثريات عن تلك الصور النوعية ومسوها بالطبائع وتأثرياهتا باألفعال  ميتنع
نّ طبيعة أاعراض مثالً  والطبيعية وجعلوا هذه التأثريات اعدادات للمواد لقبول صور

اور املستعدة له  كيفية احلرارة يف نفس مادته واالحراق يف مادة احمليالّنار تقتض
 مادة الدهن  يفله مثالً وصورة النار واستعداد قبول صورة اهلواء يف املاء احملاور

واخلشب حبيث ميتنع ختلف هذه املقتضيات عن طبيعة الّنار بعضها مبحض تأثريها 
ع اآلثار واألفعال على أن ئوبعضها بتأثري الفياض بعد اعدادها فلما اسندوا للطبا

 فأولوا ما ئعهلا أنكروا اآليات اخلارقة للعادات املخالفة القتضاء الطباتكون هي علال 
 املوتى احياءالوا إنّ املراد بقنطق به القرآن من معجزات االنبياء تأويال باردا حّتى 
 ما صنع السحرة ابطال سىافادة العلم وازالة اجلهل عن القلوب وبتلقف عصا مو

ات اجلاحدين ويكون الّنار بردا وسالما على احلجة االهلية الظاهرة على يده بشبه
ابراهيم كون اذيات الكفرة سببا يف حق ابراهيم عليه الّسالم لربد اليقني ومقامات 
التمكني وسالمة له عن آفات الّدنيا والّدين وهذه التأويالت الباردة خارجة عن 

  .مجيع القوانني العربية والّشرعية
 ص املطولة لو احتملت التأويل أسند باباما العربية فألن امثال هذه القص

  .داللة الكالم على املعاين وارتفع فهم املعاين عن االلفاظ بالكلية
نّ املراد من تلك أواما الّشرعية فألن االمجاع من علماء االمة منعقد على 

نّ دعوى أمث  معانيها بل امثال القصص املذكورة ثابتة صدقها بالتواتر اآليات ظواهر
عليها ترتبا  املذكورة وترتب تلك اآلثار  علال مؤثرة لآلثارئعة من كون الطباالفالسف

ض ال دليل يعتد به هلم عليه وامنا تعويلهم يف ذلك على الدوران وهو حمعقليا حبكم 
نّ ما ذكروه مبين على اصل االجياب وقد تبني فساده أال يستلزم العلية احلقيقية مع 

  .وحتقق االرادة واالختيار
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قرب على هذا االصل واالوفق للعقل والنقل أن يكون الفاعل يف االرض فاال
ترتبت عليه اآلثار العلوية والسفلية يف الظاهر اسبابا  والسماء هو اهللا وحده وما

على تلك االسباب حكمة ال يطلع  عادية اجرى اهللا عادته على ادارة تلك اآلثار
  .علمه  هو وال حييط باسرارها االّعلى دقائقها االّ

ألن  قلية فال يلزم حينئٍذ ايضاً نفي االعجازعنّ تلك الترتبات أولو سلمنا 
 بطريق التولد يف دعاالسباب منها ظاهرة شائعة ومنها نادرة خفية كحدوث الضفا

منها يروى   زمانا طويال واعجب واندرءمكث يف املاإذا  اجلو احيانا وحياة الشعر
 اىل ي أن تكون قوة نفس الّنّيب وقربه املعنوويرى كثري من احلوادث فلم ال جيوز

الفياض حبسب استعداداته الفطرية وعلومه اليقينية واعماله الزكية من مجلة تلك 
ه من االمور العجيبة واحلوادث الغريبة من تصرفاهتا يف صدر عناالسباب املوجبة ملا 

 عن يما رووحبس الشمس على  املواد االرضية بل السماوية ايضاً مثل شق القمر
  .نبّينا عليه الّسالم

 فال وجه ييبات وشهوده امللك وتلقيه منه الوحغواما اطالع الّنّيب على امل
العتقاد امتناعها بل الستبعادها فإنّ النفوس االنسانية اكثرها له اتصال عند املنام 

ها ايضاً  الكلية والعوامل العلوية فينتقش فيعاين العلية املنتقشة فيها صور املئباملباد
 كانعكاسات الصور احلسية من بعض املرايا ئبطريق االنعكاس من تلك املباد

لتصرف القوة املتخيلة يف  ية اىل بعضها فيحتاج بعض تلك املعاين اىل التغيريذاملتحا
اشياء مناسبة هلا لكن ال مبناسبة قربته جدا فتنطبع تلك  تلك املعاين مبحاكاهتا يف صور

 كأهنا مشاهدة مرئية وبعضها ال حيتاج اىل التعبري ترك فتصري احلس املش يفالصور
لشّدة مناسبة بني الصور احملاكية وبني املعاين احملاكات بل لعدم املغايرة غري الكلية 

 يتفق لألنبياء مثله أنواجلزئية فإذا اتفق هذا االتصال الكثر النفوس يف املنام فال يبعد 
ابه اىل ذ لصفاء باطنه وكمال استعداده واجنانكشافا يف اليقظة واشد واعلى منه

 العلية ئاحلضرة االحدية واعراضه عن املشاغل احلسية والرذائل البهيمية تتصل باملباد
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 يويشاهدها بالبصرية القلبية وحياكيها القوة املتخيلة بالصور احلسنة احلسية وحياك
اظ والكلمات البليغة ايضاً ما يتلقى منهما من املعاين اللطيفة الكلية بصور االلف

 فاجلاحد  وترتيب رمحاين والقاء سبحايني مساويالفصيحة كل ذلك باهلام اهلي ووح
  .معاند ملحد واملكابر
بعينه قاعدة االسالم وقانون الّشرع يف  قررناه ههنا ليس هو نّ ماأواعلم 

  واالرسال واالعجاز واالنزال لكن ذلك كالم على طريقتهم الزاما هلم علىيالوح
  .ا هلم على عنادهمنبيهقواعدهم جسما لشبهتهم وت
 على يد حمق يف العلوم واالعمال غري خارق للعادة يظهر واما الكرامة فهي امر
 الّنبّوة وبظهوره يعن املعجزة الظاهرة على يد مدع ميتاز مدع للنبوة وبالقيد االخري

 كذلك املكرمبطل و باطل والساحر  السحرنّإف عن السحر على يد احملق متتاز
  .االستدراجو

على يد الّنّيب قبل نبّوته  خارق للعادة الّذي ظهر أمر واما االرهاص الّذي هو
  .من قبيل الكرامة فهو

ظهرعلى يد الويلّ من اخلوارق والويلّ فعيل من وىل يلى  وباجلملة الكرامة ما
 وحضرة رب فيكون مبعىن القريب إذ هو عبد قربه اهللا تعاىل اىل ساحة قدسه قإذا

انسه بتهذيب اخالقه وتزكية اعماله وختصيصه بالعلوم اللّدنّية واملعارف الذوقية 
  .والويلّ يستعمل مبعىن الصديق ويستقيم ايضاً ههنا هذا املعىن

 وكذا الويلّ من الوالية مبعىن التصرف فإهنم يتصرفون يف العامل باذن اهللا وهبم
 بالّروح فكذلك بدن  كما أّنه ال قيام له االّاينقيام العامل يف احلقيقة فإنّ البدن االنس

  . بنفوس الكمل من العارفني باهللا املشاهدين لتجلياتهالعامل الكلّي ال قيام له االّ
تقوم الساعة وعلى وجه  ال(قول الّنّيب عليه الّسالم  واىل هذا املعىن يشري

صدر من عوام املسلمني فإنّ املراد ليس القول اجملرد وقيل قد ي) اهللارض من يقول اال
  .خارق للعادة ختليصا هلم من احملن ويسمى معونة أمر
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  .معجزة وكرامة ومعونة واهانة: ولذا قالوا اخلوارق انواع اربعة
أقول ما مسوه معونة هو قسم من الكرامة فإن من ضيقه احملن يتوجه اىل اهللا 

ة والعالئق الدنيوية توجها خالصا عن قلب قد يفرغ بسبب احملنة عن املشاغل البدني
فيحصل له يف ذلك الوقت بسبب ذلك التوجه قرب روحاين اىل احلضرة السبحانية 
وبسبب ذلك القرب يظهر منه ما يظهر فيكون متصفا بالوالية والقرب لكن لعدم 
متكنه يف ذلك املقام يسقط بعد زوال السبب عن ذلك املقام فيلتحق بالعوام لكن 

  .ية ومجهور املسلمني على جواز الكرامة ووقوعهاساعتئذ فهو من اهل الوال
  .أما اجلواز فيكفي يف ثبوته عدم الدليل على االمتناع

  .مث دليل الوقوع حتققه وتقرره
وأما الوقوع فيدل عليه ما دل النص من القرآن عليه من قصة مرمي ووالدهتا 

ا َدَخلَ َعلَْيَها كُلََّم(مع عيسى عليهما السالم على خالف ما هو املتعارف ومن اهنا 
ومن قصة اصحاب الكهف ) ٣٧: آل عمران * َزكَِريَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا

ولبثهم فيه مددا متطاولة بال طعام وال شراب وقصة آصف واتيانه عرش بلقيس قبل 
  .ان يرتد الطرف

دها ومحل املعتزلة املنكرون للكرامات بعض هذه القصص اىل االرهاصات وبع
اىل املعجزات مثال قالوا قصة مرمي ارهاص لعيسى او معجزة لزكريا وقصة آصف 

  .لسليمان وقصة اصحاب الكهف لنيب زماهنم
واجلواب ان املعجزة ما ظهر على يد النيب او بأمره واقل االمر ان يكون 
بقصده وعلمه ومساق اآليات وجريان االخبار يدل على ان شيئا من املذكورات 

 واالرهاص من قبيل الكرامات ووقوعه يدل على وقوع اخلوارق على ليس كذلك
يد من ال يدعي النبوة من املؤمنني سواء بعث ذلك املظهر بعد ذلك االظهار او ال 
فانه ال دخل للنبوة الالحقة يف االرهاص وايضا ال يدعي االّ ظهور امر خارق على 

  .يد من ال يدعي النبوة
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 الظاهر لواحد من االنبياء خفية وحقيقة فال ندعي وأما استناد ما ظهر منه يف
نفيه وال نقطع بثبوته وهذا االحتمال موجود يف كل كرامة فانه جيوز ان يكون 
كرامة كل ويل مستندا يف احلقيقة اىل نبيه التابع هو له ويؤيده ما اشتهر من ان 

  .كرامة كل ويل معجزة لنبيه
والسالم من انواع الكرامات وما نقل من آحاد امة حممد عليه الصالة 

خصوصا من افراد االصحاب والتابعني حبيث بلغ حد الشهرة خصوصيات اكثرها 
وحد التواتر القدر املشترك منها ال يبقى شبهة وال يذر ترددا يف ثبوت الكرامة كقلع 
علي رضي اهللا عنه باب خيرب وكرؤية عمر رضي اهللا عنه على منرب املدينة حال 

  .ند واستماعه امري سريتهسريته يف هناو
قوله يا سارية اجلبل اجلبل وكشرب خالد بن وليد رضي اهللا عنه السم وعدم 
تضرره منه بال تداو باالدوية الظاهرة وامثاهلا كثرية يف التواريخ واالخبار واملعتزلة ملا 
 مل يقع منهم من احد والية وكرامة مع مبالغاهتم يف اجملاهدات ومواظباهتم على انواع
الطاعات واعراضهم عن التنعم واللذات وتزهدهم عن الدنيا والشهوات لكون 
اعماهلم مبنية على االعتقادات الزائغة والبدع واالهواء الفاسدة وسوء الظن بكّمل 
االولياء والتهمة على خلص االصفياء انكروا الكرامات وكابروا يف االخبار املشهورة 

  .سكاتواملتواترات ومتسكوا فيها باضعف مت
منها أن الفارق بني النيب وغريه ظهور اخلوارق على يده دوهنم فعلى تقدير 

  .حتقق الكرامة يلزم االلتباس
  .واجلواب منع اللزوم بناء على ان دعوى النبوة يكفي فارقا

ومنها أن اجياب املعجزة العلم بصدق النيب الختصاصها بالنيب وعجز غريه عنه 
  . والعجز فتنتفي داللة املعجزة على الصدقفجواز الكرامة ينفي االختصاص

واجلواب أن املعجزة هي اخلارقة املقارنة بالدعوى واملختصة بالنيب ليس االّ 
هي ال ظهور اخلارق على يده مطلقا فوجود املعجزة املختصة تدل قطعا وضرورة 
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ري على النيب ذي اخلاصة وال يقدح يف هذه الداللة جواز الكرامة وظهور اخلوارق الغ
  .املقارنة بالدعوى على أيدي االولياء

ومنها انه لو جازت الكرامة لبلغت اخلوارق حد الكثرة وخلرجت عن حد 
اخلرق اىل العادة ومنعه ظاهر فانا نشاهد رسوخ كون امثاهلا خارقا يف قلوب العقالء 
مع اعتقادهم صدور اخلوارق عن االولياء ونعلم يقينا ان صدور الكرامات عن اكابر 

خيرجها عن الندرة اىل الكثرة  ال من االقطار  قطر يفمن االعصار  عصرالولياء يفا
  .ويؤثر العلم حبقية صاحبها

نّ مشاركة األولياء لالنبياء يف اظهار اخلوارق خمل بعظم قدر االنبياء أومنها 
  .ومزيل وقعهم عن النفوس

 اتباعم نّ كرامتهم بسببأعهم من حيث ق عظم قدرهم ومزيد وقلنا بل متّم
  .النبيائهم إذ كماالت االتباع ادل على فضل املتبوع

 ن ارتضاه منومنها اآليات الّدالة على اختصاص علم الغيب باهللا تعاىل ومب
 ِاالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن *َعاِلُم الَْغْيِب فَالَ ُيظِْهُر َعلَى غَْيِبِه اََحًدا (الرسل مثل قوله تعاىل 

اجلواب أنّ الغيب املنفي علمه ليس هو الغيب املطلق بل و) ٢٧-٢٦:  اجلن *َرُسوٍل
يبا خمصوصاً من غيوب مراتب جتليات غهو الغيب املضاف اىل ذاته فيجوز أن يكون 

ذاته وشهود كماالته استأثره لنفسه وملن ارتضاه من رسله فال يلزم من اختصاص 
نفي اظهار  أن يكون املجيوزذلك الغيب املخصوص اختصاص سائر الغيوب وايضاً 

اهللا واعالمه بالذات فيكون املراد ممن ارتضاه امللك واطالع من اطلعه اهللا على بعض 
بوساطة امللك كاطالع الكهنة بوساطة اجلن وايضاً جيوز أن تكون شر املغيبات من الب

الم الغيب لالستغراق والغيب املضاف اىل اهلاء عبارة عنه فيكون منطوق اآلية سلب 
 بعلى يدل على االعالم بطريق يم السلب وايضاً االظهار املتعدالعموم ال عمو

 على وجه االحاطة االشراف من العليا اىل السفلى والعلم هبذا الطريق ال يكون االّ
 من غري الرسل العلم التام على وجه يجبميع جوانب املعلوم وجهاته فيكون املنف
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نّ أولياء اهللا الذين إملطلق والعجب االحاطة وال يلزم منه انتفاء العلم املطلق للغيب ا
اصطفاهم لنفسه وسترهم يف قباب انسه عن اعني جنه وانسه ما نفون عن الكرامات 
الظاهرة احلسية اليت منعت املعتزلة حصوهلا هلم استصغارا لشأهنم ويفرعون من 
وقوعها هلم خوفا من أن يكون ذلك جزاء اعماهلم وحجابا ملنتهى اعماهلم وامنا 

مات املقصودة عندهم العلوم اللّدنّية واملعارف الذوقية واملشاهدات العلية الكرا
واملكاشفات املعنوية والتجليات النورية الكلية االمسائية والصفاتية والذاتية والتحقق 

احلج الوصال  حبقائق التوحيد والتمكن يف مقامات التجريد والتفريد فإهنم خائضوا
 البقاء واللقاء مغمضون ئ ميادين احملو والفناء وفائزوا فوساحبوا حبار االتصال وبارزوا

اعينهم عن النظر اىل الّدنيا والشهوات معرضرن بقلوهبم عن االلتفات اىل االرض 
هلم حاجة يف الكرامات احلسية وال هلم التفات اىل ما دون املقامات  والّسموات فما

 حني سئل ما اعظم آيات ]١[املعنوية كما قال سلطان العارفني ابويزيد البسطامي
 تراه يؤاكلك وجيالسك وميازحك وقلبه يف ملكوت القدس فإنّ ما اشار أنالعارفني 

ن مقام العوام الفرق إف ام مجع اجلمع بالفرق واتساع القلب بالصحو واحملوهو مقاليه 
والصحو ومقام اخلواص احملو واجلمع ومقام اخص اخلواص مجع اجلمع مع الفرق 

ببصره اىل اخللق ويلحظ ببصريته اىل  وبصرية ينظر بصر لصحو وهو ذوواحملو مع ا
غاية الغايات وهناية  احلق فال اخللق حيجبه عن احلق وال احلق يغيبه عن اخللق فهذا هو

  .النهايات يف السفر االول من االسفار االربعة
 هم اهللا الذين ال خوف عليهم وال طوا يف حق اولياءّرنّ املعتزلة كما فأواعلم 

وا بلوغ الويلّ اىل درجة الّنّيب وجوازها اىل زون افرط الكرامية من حيث أّنهم جونحيز
ه ّراستكمل نفسه وصفاً سإذا ما هو ارفع منها وكذا قال اهل االباحة إنّ الويلّ 

وتنور قلبه وختلص روحه استغىن عن العبادات وتسقط عنه التكليفات فال تضره 

                                                  
  ببسطام.]  م٨٧٥. [ هـ٢٦١ابويزيد طيفور بن عيسى الشهري ببايزيد البسطامي املتوىف ) ١(
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كل ذلك بني البطالن وعليه انعقد االمجاع من علماء الذنوب وال ترهقه العيوب و
االمة ويشهد العقل بأن املتبوع الّذي فرض اهللا طاعته وجعله يف فيضه واسطته واعلى 
مبشاهدة امللك وتبليغ االحكام رتبة افضل شأناً واوضح برهانا ممن كان يف رتبة 

ا ما ترقى اىل مرتبة الّنبّوة ية اعلى مراتبها وارفع درجاهتالتبعية ودرجة االطاعة والوال
نّ الوالية لكوهنا عبارة عن القرب اىل اهللا أوقارن هبا وما ورد عن بعض الّصوفية من 

واالخذ منه بال واسطة افضل من الّنبّوة اليت هي املناسبة مع اخللق وتبليغ االحكام 
مطلق اليهم فامنا مرادهم ترجيح وصف الوالية للّنيب على وصف نبّوته ال ترجيح 

 الوالية على مطلق الّنبّوة ولو سلّم فالوالية اليت يف الّنّيب امت واقوى من اليت يف الويلّ
من احلق اىل اخللق فهي رجوع بعد  من اخللق اىل احلق والّنبّوة سفر ألن الوالية سفر
 يف صدد الوصول والّنّيب راجع بعد متام الوصول فوالية الّنّيب كمال الوصول فالويلّ

  .ل ووالية الويلّ هي القرب من الوصول فافهمالوصو
واما بطالن سقوط التكليف عنهم فيدل على عمومات التكليف وجماهدات 

واشد من جماهدات سائر الناس وايضاً حكمة التكليف كمال النظام  االنبياء اكثر
وصالح احوال مجلة االنام بعد صالح كل واحد واحد من اهل االسالم فعلى تقدير 

ن دائرة التكليف عخيتل الّصالح االول وإن مل خيتل الثاين إذ خروج البعض السقوط 
 الّشرع ما  يففتنة يف حق الباقني ووهن لعقائدهم يف االنقياد اىل الّدين فال جيوز

 يتمكن العارف يف املعرفة ويثبت قدمه يف أنيكون ضرره تاما وبليته عاما نعم ميكن 
ذنب عن حاله ومقامه وإن سقط عن ذروة ه صدر عناحملبة حبيث ال حيجبه إن 

العصمة وهناية الكمال فإنّ الوالية ليست من ضرورهتا العصمة وجيوز أن يكون ضرر 
الذنب اخف واضعف يف حق الكامل منه يف حق الناقص ألن املتمكن ال يزعجه عن 

اول مبتن  املزاج ال يتضررينّ القوأن ويزيله عن حاله وهذا كما ّوسقط املتل مقامه ما
  .بل هتلك بتناول ادىن شيء منه الضعيف املريض كثري من االدوية املضرة اليت تتضرر

وايضاً للكامل توجهات خالصة وعبادات تاّمة تكفر كثريا من الذنوب 
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ن احلسنات يذهنب السيئات خبالف الناقص فإّنه ال يستطيع من العبادات إف واخلطايا
  . يكفر الذنوبأنها تكلف فضالً عن  صحتها يف انفسي صورها وظواهرها ففاالّ

هتمة  درت عنهم او ص بسبب زلةنّ االنكار على اهل اهللاأومن ههنا يعلم 
  حقهم خبط وخطأ وجهل وعماء فإّنه وإن صدق الزعم فله اكسري يفزعمت

حضور مع ربه وكيمياء سعادة يف توجهه جبعل منوسات حناسات التقصريات كربيتا 
:  الفرقان* اٍتَنَس َحْمِهاِتئَيِّ َس اُهللالُدَِّب ُيَكِئولَاُفَ(اهللا تعاىل امحر وابريزا اصفر فقول 

  .مل يصدق يف حقهم ومل يقع يف شأهنم فاين يصدق ومىت يقعإذا ) ٧٠
واما الّذي يكون العدائه مثل ابليس وفرعون والدجال (قال رضي اهللا عنه 

نسميها آيات وال كرامات نه كان ويكون هلم فال  أ يف األخبارياهللا مما رو لعنهم
 حاجات اعدائه استدراجاً يولكن نسميها قضاء حاجاهتم وذلك ألن اهللا تعاىل يقض

  .)ممكن وون به ويزدادون طغيانا وكفراً وذلك كله جائزّرهلم وعقوبة هلم فيغت
انعام من اهللا تعاىل على بعض عباده وامهال منه له على خمالفاته  نّ املكرأاعلم 

مقتدركما  ويطغى ويستكرب فيأخذه اخذ عزيز خلوارق على يده ليغتربعض ا واظهار
َوِاذَآ اََرْدَنآ اَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً اََمْرَنا ُمْتَرِفيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ (قال تعاىل 

ام املخالفة ترادف النعم مع دو ولذلك قيل املكر) ١٦: اإلسراء*  فََدمَّْرَناَها َتْدِمًريا
ما صورة وهنواملكر والكرامة على االشتباه وااللتباس يف الظاهر الشتراكهما يف ك

نّ الكرامة تكرمي من اهللا من أنعمة من خرق عادة او غريه لكنهما يفترقان من حيث 
ه وقبوله يف قلوب سائر العباد ليزداد حمّبتاحبه من عباده وتقريبه اىل حضرته والقاء 

ه وشكرا على نعمته ويسترشد اخللق برشاده وينتفعوا باقتدائه هدى اىل هدايت
وانقياده فيزدادون جدا وعبادة كلما زادهم اهللا نعمة وكرامة وحيذرون اهللا كما قال 

 من سوء القضاء وسابقة القدر اشد احلذر) ٢٨: ل عمرانآ * ُهَسفْ َن اُهللاُمكُُرذَِّحُيَو(
نه اهانة من اهللا من إف خبالف املكر لظفرإن اظفرهم اهللا من مراتب قربة غاية او

ابغضه من عباده وتبعيده وطرد له عن بابه واضالل له وخذالن بتعرضه لسخطه 
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 غلبت عليه شقوة أن وال حيتسب اىل يوعقابه واحلرمان عن ثوابه من حيث ال يدر
على ما هو عليه من املخالفة اصرارا  رّمما يكتسب فيزداد عتوا واستكبارا ويست

 اَلَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم *الَْخَسِريَن اَْعَماالً اَ(ب أّنه حيسن صنعا وهو يف اآلخرة من حبس
وهو كما مكن اهللا تعاىل ابليس من ) ١٠٤- ١٠٣:  الكهف* ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيا

االمور اخلارقة للعادة من طواف مشارق االرض ومغارهبا يف حملة وجريانه من ابن 
 صورة شاء وكما انظره اهللا اىل يوم الوقت املعلوم وكما ّيثله بأمتآدم جمرى الدم و

كة والعبادة معهم ازمنة متطاولة ئمكنه على صعود الّسموات واالقامة فيها مع املال
كان من الكافرين واخرج رجيما ولعن اىل يوم الّدين وكما  و واستكرب أىبأناىل 

حّتى كأنه توهم اخللود  العمرنقل من اقدار اهللا فرعون بامللك واجلنود وطول 
  ).٢٤-٢٣:  النازعات *ىلَْعالَ اُْمكُبُّا َرَن اَالَقَ فَ *ىاَدَنفَ َرَشَحفَ(

لق من دون اهللا واستخدمهم لنفسه ومع ذلك امهله زمانا طويال واستبعد اخل
ياهنم فشكوا اىل غى عليه الّسالم عليهم بطسنّ اهللا قطع عنهم النيل بدعوة موأ يورو

قرب اىل النيل تركهم وانفرد إذا  واعدام املاء فركب وركبوا حّتى شمن العطفرعون 
 ي ال يفضحه عندهم ويقضأنحاسراً رأسه وسجد وتضرع اىل اهللا يف  عنهم ونزل
ه فقضى اهللا حاجته واجاب دعوته فجرى النيل وت النيل وجييب دعجيريحاجته و
 خلفه يفرسه والنيل جيرعلى  بل على الناس وهو يسريقفرعون وركب واشر واستب

جرى النيل خلفه وكما اخرب الّنّيب عليه  سارإذا وقف وقف النيل وإذا  أّنه يحّتى رو
خارقة للعادات  الّسالم من خروج الدجال قرب الساعة ممكنا من عند اهللا على امور

يدخل من اطاعه ماء ومن عصاه  مثل طوافه مشارق االرض ومغارهبا ومعه ماء ونار
االرض  و على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فيمطرل أّنه يأيتومث نارا

مث  سبعة ضروعا وامده خواصر واأ عليهم سارحتهم اطول ما كانت ذرّوحفتنبت فر
هم فريدون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ليس و القوم فيدعيأيت

  كنوزك فيتبعه كنوزهايباخلربة فيقول هلا اخرج من امواهلم وميرشيء بايديهم 
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رجالً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني رميه  ل مث يدعوحكيعاسيب الن
العرض مث يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك كل ذلك ابتالء من اهللا لعباده واختبار 

ثابت يف اليقني وغري  للمخلص الراسخ يف االسالم ممن هو على طرف من الّدين غري
 َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اَهللا(كن بل هو كما اخرب اهللا عن امثاله بقوله راسخ يف التم

َعلَى َحْرٍف فَِانْ اََصاَبُه َخْيٌر اطَْمانَّ بِِِه َوِانْ اََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجِهِه َخِسَر 
فال تكون امثال هذه آيات ) ١١:  احلج* الدُّنَيا َواْآلِخَرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمِبُني

 يبيدهم يف اودية أنوال كرامات بل استدراجاً يطردهم اهللا هبا درجا بعد درج اىل 
الّضالل ويضلهم ضالال بعيداً وقضاء حلاجاهتم ليذهبوا طيباهتم يف حياهتم الّدنيا وال 

جائز  ر والشقاء والعذاب والعناء واجابة دعوة الكافي اخلزيبقى هلم يف اآلخرة االّ
وواقع ألن احلكم واملصاحل من استدراجه ومكره الستحقاقه واستعداده هلذا وابتالء 

واما قوله ) ١٤١: ل عمرانآ*   الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفِريَنَوِلُيَمحَِّص اُهللا(الناس 
ىل كون الّضالل النظر ابف) ١٤: رعدال  *ٍلالَ َض ِيفالَّ ِايَنِراِفكَ الْاُءَعا ُدَمَو(تعاىل 

  .نتيجته يف املال
 أنقا قبل ز خيلق اخللق وراأن خالقا قبل ىلوكان اهللا تعا(قال رضي اهللا عنه 

ا فكرره مرة اخرى حي تصرحياً وتلومراراً نّ هذه املسألة قد مرأقد عرفت  .)يرزقهم
احللق اعتناء بشأن هذه املسألة وازاحة لشبهة املستبعدين حتقق اخلالقية بدون  وتوكيدا
 االتصاف باخللق باملعىن  ال معىن للخالقية االّأنما منهم عبدون الرزق ز والرازقية
مبدأ النسبة واالضافة احلادثتان   ونفياً للمعىن احلقيقي العدمي للخلق الّذي هوالنسيب

وقد اشبعنا القول فيه على التفصيل فال حاجة ههنا اىل التطويل فاتبع النص الصريح 
  .ضرورة اىل التأويل  غريوال تلتفت من

واهللا تعاىل يرى يف اآلخرة يراه املؤمنون وهم يف اجلّنة (قال رضي اهللا عنه 
  .)تشبيه وال كيفية وال يكون بينه وبني خلقه مسافة رؤسهم بالعني بأ

 ياتزئنّ لالنسان ادراكات شىت ادراكه للكليات الصرفة وادراكه للجأاعلم 



 

  

- ٣٦٩ -

ئية ويف ادراكه للجزئيات مرتبتان ادراكها على الوجه  اجلزالعينية وادراكه للمعاين
 ومرآة لرؤيته ويكون امللحوظ زئي ملالحظة اجلآلةالكل بأن يكون املفهوم الكلّي 

 ال املفهوم الكلّي من حيث نفس مفهمومه ياملقصود من مشكاة الكلّي هو اجلزئ
ى ال ميكن الكلّي وإن كان هو ايضاً ملحوظا يف البني لكن ال مالحظة قصد حّت

 يلتفت اليه ثانياً التفاتا قصديا أن هبذه املالحظة قبل ياحلكم على املفهوم الكل
من الوجه وااللتفات الثاين هو شيء واملالحظة االوىل هو الّذي يعربون عنه بالعلم بال

 ويتنوع هذا االدراك على انواع يجه اجلزئوالعلم بالوجه نفسه وادراكها على ال
مثالً  ذا االدراك ايضاً مرتبتان احساس باحلس الظاهر كاالبصاراالحساسات ويف ه

 الباطن بعد غيبه احملسوس عن احلس الظاهر وارتسامه يف احلس سواحساس باحل
 يال وإن شئت مثاال تتضح به هذه املراتب عندك فاعتربالباطن كاحلس املشترك او اخل

ع يف سوا ه ماء كثري ترا من أّنأنقبل  من نفسك انك حني ما مسعت صفة البحر
  .حبدوده وهناياته كنت مدركا له على الوجه الكلّي ال حتيطه االبصار االقطار

  ومنيذهبت اليه ونظرت اليه بعينك كنت له مدركا على وجه جزئإذا مث 
مرتبته هبرتبة االحساس باحلس الظاهر وهو ههنا االبصار واملسمى بالرؤية ألن 

إذا ب يف سائر االحساسات واحملسوسات ايضاً مث وإن حتققت املرات احملسوس مبصر
عن بصرك بتغميضك العني او توجهك   الشخصية اخلارجية للبحررةغابت الصو

 من املرتبة الثانية واعلى اادىن انكشاف  فيك ادراك جزئي للبحرىبق اياها منه اىل الغري
جلزئية يف باحلس الباطن بارتسام صررته ا من املرتبة االوىل وهو احساسك للبحر

  .حسك املشترك وخيالك
نّ اعلى املراتب انكشافا وأجلها ادراكا هو أيتضح عندك  وهبذا االعتبار

من سائر االحساسات فإنّ كونه اظهر  االحساس باحلس الظاهر سّيما االبصار
بة االوىل يف حق الواجب رتالعقالء بعد ما اتفقوا على وقوع امل واالحساسات اظهر
رتبة الثانية بطريق االرتسام يف الباصرة واتصال الشعاع البصري اليه تعاىل وانتفاء امل
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  .يتعاىل بكونه يف جهة ومقابلة من الرأ
غري ما  اختلفوا يف أّنه هل لتلك املرتبة من االدراك واالنكشاف نوع آخر

  .يتحقق يف حقه تعاىل من عباده املؤمنني ام ال بالطريق املذكور يكون
  . النوع من الرؤية واثبته للمؤمنني يف حقه تعاىلفقال اهل الّسّنة هذا

واملعتزلة نفاه وحصروه يف ما يكون بطريق االرتسام واتصال الشعاع قياسا 
  .ائب على الشاهدغلل منهم

 آه النائم من الرؤيا الصادقة اليت صدقها الوقوع يف املرتبة الثانيةروأقول إنّ ما 
لذهول واالشتباه اىل حني االنتباه كما من االنكشاف حني الرؤية وإن طرأ عليها ا

 الرؤيا الصادقة يان اول ما بدئ به رسول اهللا من الوح(ورد يف احلديث الّصحيح 
  ).جاءت مثل فلق الصبح يف النوم فكان ال يرى رؤيا االّ

دقها وظهورها  صنّ ذلك ليس من اختراعات القوى الباطنة بشهادةأومعلوم 
الواصلة اىل النفس من طرق احلواس الظاهرة فإنّ فلق الصبح وال من الصور  مثل

 بارتسام املعاين اجملردة  مما مل يره يف الظاهر فذلك ليس االّاالنائم يرى يف النوم كثري
من شيء  وتصرف املتصرفة فيها بنوع من التصرف وحكايتها هلا بدةيف النفس اجملر

 أّنه ليس بالطريق املعلوم الصور املألوفة نوعها هلا فهذا النوع من االدراك ال شّك
 ي املتحيزرئامتناعه يف حقه تعاىل من االرتسام يف الباصرة واتصال الشعاع منها اىل امل

إن ادركه النائم حني االدراك أّنه صورة ويف جهة ومقابلة منه فإنّ كل ذلك من و
ك يزيد ادرا تصرفات املصورة يف املعاين اجملردة لكن تصرف املتصرفة فيه بالتصوير

النفس لتلك املعاين اجملردة انكشافا ووضوحا لترتيلها اىل مرتبة احملسوسات مث متثيل 
ورية وقد يكون باملثل النورية املشكلة ص اجملردة قد يكون باملثل الرة للمعاينّواملص
غري املشكلة وغري  وةّونري امللغنة احملدودة وقد تكون باملثل النورية اللطفية الّواملل

رت أبداهنم واعضاؤهم عن االعمال السيئة ّهطإذا ده السالكون جي ذلك احملدودة كل
وطبائعهم عن االعتياد بالعادات العامية وخلت نفوسهم عن التخلق باالخالق اخلبيثة 
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 االعتقادات الزائغة واجنلت مساوات ارواحهم عن إواتصفت مرايا قلوهبم عن صد
ائرهم عن آثار احلجب ضم غيوم كدورات التعلقات االمكانية وصفت سرائر

ية والتعينات العينية يف مشاهداهتم القدسية ومكاشفاهتم الغيبية باقتداء سري ونالك
 واملشاهدة يف ةن يكون مثل هذه الرؤيز أاالصفياء ومل ال جيو آثار األنبياء واقتداء

نّ رجالً أ يح اىل مثل ما قلنا مثل ما روّوحقه ولقد ورد يف األخبار الّصحيحة ما يل
نّ رسول اهللا هل رأى ربه ليلة املعراج فقال نعم فلما ذهب الرجل أل ابن عّباس أس

نّ عائشة رضي اهللا عنها حتدث اهنا سألت رسول اهللا هل رأى ربه يف املعراج أومسع 
نّ الّنّيب رأى  أرجع اىل ابن عّباس رضي اهللا عنه فقال انت اخربتين)  اراهنوراين(قال 

ئشة حتدث الناس هكذا فقال ابن عّباس وحيك ما روت عائشة نّ عاأربه يف املعراج و
  .من نفي الرؤية يف صرافة االطالق وكمال التجرد

و يشاهد فهاحتجب ببعض حجب الكربياء وتلبس مبالبس االمساء إذا واما 
اكتست برقيق غيم امكنا فإنّ هذه إذا ويرى كالشمس مينعك اجتالؤك وجهها و

لت املعتزلة عليه يف نفي امكان رؤيته  عّوما حققنا اندفع ما تشري اىل ما قلنا فيةالرؤي
 ولكان ئينّ احلق تعاىل لو كان مرئيا لكان يف جهة وجزء ومقابلة من الراأتعاىل من 

دودا متناهيا حمجوهرا إن كان حتيزه باالستقالل وعرضا إن كان حتيزه بالتبعية ولكان 
شبحه منطبعا يف  عضه مرئيا ولكان اماا إن كان بئإن كان كله مرئيا ومتبعضاً ومتجز

  .يحدقة الرائ
 ة ومن انيواما شعاع الباصرة متصال اليه على اختالف املذهبني يف طريق الرؤ

ط املعتربة يف حتقق ئامكان رؤيته يستلزم دوامه لكل احد سليم حاسته ألن الشرا
من خصائص م توسط احلائل واعتدال القرب والبعد كل ذلك دالرؤية من املقابلة وع

ط املذكورة يف رؤيته بل ميكن ئفال يشترط الشرا فاهللا تعاىل متعال عن التحيز التحيز
سالمة احلواس فرياه كل سليم احلواس  غري رؤيته بدوهنا فال يتوقف على شيء آخر

  .دائماً لدوام العلة
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 ه الّذي اشرنا اليه الؤيألن نوع الر ووجه اندفاع هذه احملذورات مبا قلنا ظاهر
 آخر من شيئاًوال اتصال الشعاع وال ارتسام الشبح وال  يستلزم املقابلة والتحيز

 عن ي كما حققنا ويتوقف على تفرغ نفس الرائرئييقة املق يف حرةاملذكو االشياء
املشاغل احلسية وصفائها عن الكدورات الطبيعية وتوجهها اىل املطلوب بالكلية 

  .ال تدوم الروية فلعدم دوام هذه االمور
 الكتب اكتفوا يف دفع هذه احملذوزات باملنع اجملرد افونمص وواجلمهور

الشرائط املمتنعة يف حقه تعاىل يف الغائب واحتمال اشتراط شرائط آخر بعد  الشتراط
 عند انتفائها لئال يلزم دوام ىسالمة احلس فيه حّتى تتحقق الرؤية عند حتققها وينف

  .ب على الشاهدئاغقياس الالرؤية على تقدير الصحة ومنع اطراد 
 واما السند الّذي حققناه والتفصيل الّذي فصلناه ألن يكون حمتمال يف طريق

 وحده هللا فاحلمد  وإهلام رباينيته تعاىل فمما تفردنا به يف هذا املقام بإلقاء رمحاينرؤ
  .محدا ال انصرام له وال انفصام

 في رؤيته مثل قوله تعاىلومما مسكت به املعتزلة النصوص الّدالة ظاهرا على ن
 إذ اجلمع )١٠٣:  االنعام*الَ ُتْدِركُُه اْالَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْالَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخِبُري (

مل تكن قرينة دالة على خالفه من إذا املعرف بالالم يدل على العموم واالستغراق 
  . العربية واالصول وائمة التفسريجزئية وعليه استعمال الفصحاء واطباق اهل عهد او

 كل بعض كان فلوال مشوله للكل ملا صح استثناء ولذلك صح استثناء اي فرد
 من االبعاض وإذ صحة االخراج يقتضي سبق الدخول وايضاً دلّ نفي ادراك االبصار
عن نفسه يف مقام التمدح على كونه نقصا يف حقه تعاىل واالدلة القطعية دالة على 

اه حيصل رننقص يف حقه فيثبت امتناع الرؤية يف حقه ومما ذك  ما هوامتناع كل
 عن هذين الوجهني ايضاً فإنّ ما دلّ عليه اآلية من نفي الرؤية وكوهنا نقصا يف يالنف

  .ه وصرافة جتردهقحقه تعاىل امنا هو بالنسبة اىل مرتبة اطال
 ب الكربياء وتلبسهجحي مرتبة احتجابه ية املثبتة باالدلة القطعية ففيفأما الرؤ
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من وراء غيم رقيق ال يستطيع  نّ الشمس ينظر اليها كل احدأمبالبس االمساء كما 
  . ينظر اليها وقت الضحى واالجتالءأناحد 

  .ولالصحاب يف دفع هذين الدليلني وجوه اخرى من اجلواب
 الرؤية يصوصا من الرؤية وهخمن يكون نوعا  جيوز أنّ ادراك االبصارأمنها 

نّ حقيقة االدراك هو النيل والوصول كما أ بقرينة رئيجه االحاطة جبوانب املو على
وما ادركه بصري الحاطة  يقال ادرك فالناً اي حلق به وبداللة قوهلم رأيت القمر

 يقولوا ادركه بصري وما رأيته فإذا كان ادراك أنون زالغيم به مع أّنهم ال جيو
  .هازم من نفيه نفينوعا خمصوصاً من االدراك ال يل االبصار

نّ اجلمع املعرف بالالم ليس نصا يف االستغراق بل يستعمل فيه ويف أومنها 
ل القطعية الّدالة على ئكانت قرينة صارفة عن االستغراق كالدالإذا ايضاً سّيما غريه 

ن يكون سببا كلياً ز أ الداخل على االستغراق جيويوقوع الررية ههنا ولو سلّم فالنف
 ا لالجياب الكلّي مثل قولك ما جاءين الرجال كلهم وما اعطاينفعون روجيوز أن يك

 ُهللاا اَمَو(:  مثل ما قال اهللا تعاىلضالقوم كلهم عند ما جاءك البعض واعطاك البع
 * َنيِقاِفَنُمالْ َويَنِرِفكَا الِْعِط ُتالََو() ١٠٨: عمرانآل  * َنيِمالََعلْا ِلًملْ ظُيُدِرُي

 ييتني للسلب الكلّاملثالني االولني لرفع االجياب الكلّي واآلفإنّ ) ٤٨: باالحزا
 اوال مث العموم يكون يفيه النف  اعتربإن الداخل على االمر العام ينّ النفأفيه  والسر
 مدخوال والعموم داخال عليه فيكون نفياً عاما وسلبا كلياً كما يف اآليتني وإنّ يالنف

لنفي داخال فيكون نفي سلب ورفع اجياب يكون العموم مدخوال وا عكس االعتبار
ورين وكذا احلكم يف كل قيدين يشتمل عليهما الكالم ذككلّي كما يف املثالني امل

داخال عليه ويظهر حكم الداخل يف املدخول عليه  ايهما اعتربت مقدما يكون اآلخر
القيد اعتربت تقدم النفي على إذا ف اجتمع النفي يف كالم واحد مع قيد آخرإذا حّتى 

عكست التقدم ينعكس إذا يكون القيد داخال على النفي ويكون النفي مقيدا و
ضربته تأديبا له وانت ضربته اهانة له نفي  الدخول ويكون املقيد منفيا فإنّ قولك ما
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لك وما ضربته اكراما له وانت تركت وبالتأديب وق للضرب املقيد بكونه معلال
 معلال باالكرام ونظائره كثرية يف انواع الكالم  بكونهيضربه الكرامك له تقييد للنف

 يِدِبَعلْ ِلٍمالَّظَا ِبَنا اََمَو(: من النفي واالثبات واالمر والّنهي ولذلك قيل يف قوله تعاىل
هنا داخلة على نفي الظلم أإنّ املبالغة الّدالة عليها صيغة الظالم تعتربك) ٢٩:  ق*

 عنه تعاىل ال على نفي املبالغة فال تكون ة نفي الظلمغفكان الكالم داال على مبال
  .داللة اآلية على عموم السلب اوىل من داللتها على سلب العموم

 نّ اآلية وإن سلمنا داللتها على نفي الرؤية املطلقة عن مجيع االبصارأومنها 
ال نسلم عموم النفي على االحوال واالوقات مل ال جيوز أن خيتص النفي حبال  لكن

  . باختصاصانية وزمان الّدنيا بقرينة إنّ تعارض االدلة ال يندفع االّاحلياة الف
واجابوا عن قوهلم إنّ نفي الرؤية يف مقام التمدح ويدل على كون الرؤية 

 الرؤية موقوف على ينّ التمدح بنفأجيب ترتيه اهللا عنه متنع الداللة وادعاء  نقصا
 ما ي فنفنع حبجاب الكربياء واالّالتم وامكان الرؤية حّتى يكون عدم الرؤية للتعزز

كما ال يكون عدم الرؤية شيء  لذلك الدحعنه ال يكون وصف مشيء ميتنع على ال
  .مدحا للمعدوم ولالصوات والروائح والطعوم

 الّذي دح وهو الوجودلوه عن اصل املما للمعدوم خلدحواعترض بأن عدم امل
 دية على اصلكم هو الوجو مناط جواز الرؤنّأيضمحل عند انتفاعه كل حماسن وب

فيصح لالصوات والطعوم مع اهنا ال متدح بانتفائها فال يتم قولكم إنّ وصف املدح 
  . مع امكاهنادانتفاء الرؤية عن املوجو هو

متدح  أجيب بأن احلدوث وعدم الدوام ايضاً مانعان عن املدح فلذلك ال
 به لتحقق شرط املدح دحالطعوم بانتفاء الرؤية واما الواجب تعاىل فيم واالصوات

  .وهو الوجوب
أقول ما كان جهة مدح يف نفسه ال خيرج عن كونه وصف مدح وإن قارن 
اوصاف ذم كالعلم ميدح به العامل الفاسق وإن ذم ايضاً لفسقه فلو كان انتفاء الرؤية 
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 لكان ميدح به املعدوم واحملدث من حيث اتصافهما به وال دحمع امكاهنا وصف م
متصفني بصفة ذم من جهة اخرى فال يثبت إن وصف املدح يف ما وهن كنعميا

  .الواجب هو انتفاء الرؤية املمكنة
بانتفاء الرؤية املمتنعة يف   امنا هومدحفاحلق ما حققناه فال يعدل عنه فإنّ الت

ط الرؤية واسباهبا وامتناع ئشرا الفناء الذايت لتعاليه عن اجلهة واملقابلة وسائر مرتبة
نايف التمدح بنفيها بل حيققه ويؤكده كما يف امتناع الشريك وامتناع النقيصة ال ي

مع ذلك االنتفاء واالمتناع يف مرتبة غيب  واضداد صفات الكمال كاجلهل والعجز
  .اهلوية جيوز أن تتحقق الرؤية يف مراتب االحتجاب حبجب االمساء والصفات

ية موسى عليه  فيدل على عدم رؤي االبديللنف) لن(نّ أومن ادلة النفي 
 اآلخرة فيدل على عدم رؤية اجلميع إذ ال قائل بالفصل وكذلك إذ يفإن الّسالم و

كانت لن للتأكيد، ألن التأكيد يف مثل هذا املقام يكون لعموم االحوال واالوقات 
نّ كلها ادعاء آت فإنّ كون لن لتأبيد النفي مل يثبت من الثقاة والتأكيد إواجلواب 

  .م لالحوال واالوقاتوعمليس من ضرورته ال
ِمْن َوَرآِء ِحَجاٍب   ِاالَّ َوْحًيا اَْوَوَما كَانَ ِلَبَشٍر اَنْ ُيكَلَِّمُه اُهللا(: ومنها قوله تعاىل

 فإهنم قالوا سبب نزول اآلية )٥١:  الشورى *اَْو ُيْرِسلَ َرُسوالً فَُيوِحَي ِبِاذِْنِه َما َيَشآُء
  .اليه وانت ال تكلم وال تنظر وسى كلم ونظر طعنوا بأن قالوا إنّ مدإنّ اليهو

  الرؤية وتبيينا ال قساميى مل ينظر اليه ونزل تقريرا لنفسواجاب الّنّيب بأن مو
 بقضاء يف املنام او االهلام ومساع صوت من وراء  االّع السريفيالكالم من الكالم اخل

نّ أوسى ايضاً ونّ النظر مل يقع ملأ حّتى يتبني يحجاب وتلق عن ملك بطريق الوح
  .د وقع بعضها للّنيب عليه الّسالمفقى عليه الّسالم سالكالم وإن وقع بعض اقسامه ملو

 وإن سلم كوهنا تبينا القسام الكالم بل يواجلواب منع كونه تقريرا للنف
الظاهر املفهوم من التكلم وحياً بال واسطة كونه مع الرؤية ليصح تقابله مع التكلم 

 سلمت داللتها على نفي الرؤية فيحمل على النفي يف الّدنيا من وراء حجاب ولو
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  .لرفع تعارض االدلة
ية والرد ؤا دلت عليه اآليات من استعظامه سبحانه طلب الرو متسكوا ايضاً مب

 تعاىل نّإف هم مها بليغا واخذهم اخذ عزيز مقتدرمهعلى الطالبني ردا شديداً و
َوقَالَ الَِّذيَن الَ َيْرُجونَ ِلقَآَءَنا لَْوالَ (ال وصفهم باالستكبار والعتو والعناد كما ق

 * اُْنِزلَ َعلَْيَنا الَْملَِئكَةُ اَْو َنَرى َربَنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا ِفي اَنفُِسِهْم َوعَََتْو ُعُتّواً كَِبًريا
 لََك َوِاذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن(: عن اخذهم بظلمهم بقوله واخرب) ٢١: انقالفر

فَقَْد (وبقوله ) ٥٥:  البقرة*  َجْهَرة فَاََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َواَْنُتْم َتْنظُُرونََحتَّى َنَرى اَهللا
  * َجْهَرةً فَاَخََذُْتُم الصَّاِعقَةُ ِبظُلِْمِهْمَساَلُوا ُموَسى اَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَقَالُوا اَِرَنا اَهللا

  .)١٥٣: النساء
 ذا االستعظامهل ادهبم احق بأن يكون سببا وءم وعنادهم وستهعنواجلواب أنّ ت

 سببا للعتاب مع كون عليهمكة والكتاب ئالرد واالخذ كما كان طلبهم نزول املالو
  .املطلوب ممكنا

 له وهو الّدنيا او حمريغ يف الرؤيةحيتمل أن يكون االستعظام لتعجيلهم طلب و
 على ما اعتادوه من املقابلةوبطريق وجهه وهو أن يكون يف اجلهة   على غريلطلبهم

 على الطلب بدون اجلرأةرؤية سائر االشياء وكذا توبة موسى كانت عن التعجيل و
 ادب يف وء منه ساذنال بال ؤه تصديقا واعترافا بأن التعجيل والسإمياناالذن و
  . التفصيلعلىق بعزته وإذ قد عرفت ادلة نفاة الرؤية واجوبتها ئال ريغحضرته 

 جوابا عن مجيعها بأن يصرف عدم الرؤية يكوننّ التحقيق االول أ فاعلم
ضال عن ف املتعالية عن العلم حبقيقتها االحديةثبوهتا اىل مرتبة  وامتناعها على تقدير

 اىل مرتبة االلوهية وسائر املراتب القاطعةالرؤية وتصرف الرؤية الثابتة باالدلة 
  .االمسائية والصفاتية
صيص الرؤية املنفية بالرؤية احلسية املسببة عن املقابلة يضاً بتخواجلواب أ

تخصصها باحلياة الّدنيوّية شامل جلميعها فتأمل واذ قد تبني بطالن ادلة وبوالتحيز 
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 وجوازها بقيت على اصل االمكان وإن مل يستدل عليه بدليل مستقل يةؤللرالنافني 
ئل الصحة فمعقول  دالئل مستقلة مث على وقوعها اما دالصحتهانّ على أمع 

 ِينِر اَبَِّر(:  قوله تعاىل حكاية عن موسى عليه الّسالمفمنهااما املعقول . ومنقول
 أن  جائز رؤيته على تقدير االمتناع السىال موؤفإنّ س )١٤٣: االعراف * َكْيلَ ِاْرظُْناَ

 ال  شأنه تعاىلز يفوما ال جيوز  ومع علم به ألن جهل ما جيوبامتناعهامع جهل يكون 
  . والعلم مث السؤال سفه جيب ترتيه الّنّيب عنه فتعني االمكانالّنبّوةيليق منصب 
  *َولَِكِن اْنظُْر ِالَى الَْجَبِل فَِاِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوَف َتَريِني(: وله تعاىلقمنها و
 جلاز  امر على امر ممكن يدل على امكان املعلق واالّتعليقألن ) ١٤٣: االعراف

فع املالزمة بينهما فنكذب رت املعلق احملال فتوقوعع املعلق عليه املمكن بدون وقو
نّ استقرار اجلبل أ لو كانت الرؤية ممتنعة مع مثالًالتعليق الّذي نطقت به اآلية ههنا 

ه ون لكية ممكنا مع أّنه ال وجه جلواز الرؤنفسه يف ونهلك ع االستقرارقوممكن جلاز و
  .التعليقيه يهدم املالزمه بينهما ويبطل ؤ الربدون ستقراراال عقوو ممتنعا وجواز
  :للمعتزلة اعتراضات على هذين الوجهنيو
 وهذا مع أّنه ي الّضرورالعلم على االول فيحملهم سؤال الروية على طلب اما

 بالعلم سىخروج عن الظاهر بال قرينة وطلب للحاصل التصاف موز وجيو
  .آياته بنفيه  وسائر يف حقه بنبوته وكليميتهيالّضرور
نّ تعدية أ عن موسى مع يالّضروراجلواب باملنع إذ ال معىن ملنع اهللا العلم و
 معىن السؤال فيكونوبتقديرهم اآلية   كونه مبعىن الرؤية بالبصرنص يف باىل النظر
  . آيةارين

 هناك سى اراه اهللا مومانّ أملقدم بعينه جواب عن هذا ايضاً مع اواجلواب 
  .يفينايف النف آية اعظم

 كان عاملاً بامتناع الرؤية لكن محله احلاح قومه سىنّ موأ اعتراضاهتم ومن
 برد اهللا امتناعه كما علم وهذه الطريقة اليت اختذها جاحظ ليعلمواعلى السؤال 
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طريقه يف توجيه اآلية ورفع داللتها على جواز الرؤية وهذا فاسد ايضاً ألن الالزم 
ال يليق يف شأنه تعاىل وال جيترئ   امللحني يف الباطل وطلب مااحاحل يرد أنعلى الّنّيب 

اْجَعلْ لََنآ ِالًَها كََما لَُهْم اَِلَهةٌ قَالَ ِانَّكُْم (م الباطل على اهللا تعاىل كما رّد قوهلم هلبقو
 شيئاً ال يغين عن دفع احلاحهم سىنّ سؤال موأمع ) ١٣٨:  االعراف *قَْوٌم َتْجَهلُونَ
 ى يف رّد اهللا له كما مل يصدقوه يف سائرس ال يصدقون موجاحدين كانوا ألّنهم إن
 لكفاهم قول موسى واخبارهم بامتناع الرؤية فإن قيل مؤمننيبه وإن كانوا  ما اخرب
ال الهتمامه بشأهنم و مبا وقع من اآليات واالهالتصديق حيصل هلم أنى ساراد مو

  .واالشتياق لتصديقهم
مه  قوى منسارهم موت السبعون الذين اخالواقعة االّ شاهد االهوال مانقول 

 ال أن فاوىل سى مبا وقع فإذا مل يصدقوا مالسبعنيى وسمو  اخبار اليهم االّوصل وما
  .يصدقوا السبعني
 يف االطمئنان بعد ما علم االمتناع كما سئل ازديادا بعضهم كان سؤاله وقال

 متضمنا ن اعتقاد امتناع الرؤية ليس علماأب  وانت خبرياملوتى ي يريهم كيف حييأنابراهيم 
ناق بامتناع الرؤية العيانية ئ األطميطلب حّتى يهتم الّنّيب فيه بأن عفوائد ومناف لكثري

  .ئنان حامال على السؤال احملالطماال طلب ون يكبعد ما علم وصدق ولو سلّم ال
 ل هذهنّ جهل مثأ وادعوال أالتزم بعضهم جهل موسى باالمتناع حني ما سو

 املهمة وال خيفى ما فيه من بالعلوم ال يقدح يف منصب الّنبّوة بعد ما كان عاملاً لةأاملس
  . والذهول عما شاهدوهعلموهجرأهتم على انبياء اهللا بنسبتهم اليهم جهل ما 

  :املذكوريناما اعتراضاهتم على الوجه الثاين من الوجهني و
  الرؤية عند االستقرارلوقعت  واالّنّ املعلق ليس استقرار اجلبل مطلقاًأ منها
  .هو حمالحال احلركة و  والالحق فتعني أن يكون االستقرارالسابق
مع احلركة   االستقراراجتماعحال احلركة  أجيب بأّنه إن اردمت باالستقرارو

 الزمان الّذي وقع  يفاالستقرار للكالم والقرينة عليه اصالً وإن اردمت وقوع داللة فال
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 االزمنة حّتى الضد يف مجيعم استحالته فإنّ املمكن ممكن يف لّجلبل فال نسفيه حركة ا
  .بأن يوجد االول بدل الثاين يف زمانه زمان الضد اآلخر

  وظهور امر اهللا فيهي التجلحنياستقرار اجلبل  نّ املعلق عليه هوأ واحلق ولأق
 ال يطيق ظهور فإنّ احملدث حمال يمع التجل  سياق اآلية ولعل االستقراربداللة
  .الذايت امتناع الرؤية يف مرتبة االطالق  الالزم ليس االّلكن الواجب
كان التعليق لبيان إذا  املعلق جوازامنا يدل على  نّ التعليق على اجلائزأمنها و
  . او امكانهاملعلق وقوع

وز  جيفال على وجه االقناط وقوعهعن عدم  كان جملرد النفي واألخبارإذا اما و
  . اىل النفي واالقناطد القصعندلق الرؤية املمتنعة على االستقرار املمكن  تعنّأ

 على االمر املمتنع التعليق وقطع الطمع يقتضي طكون القصد اىل االقناأقول 
  .كان ممتنعا  املعلق ممكنا فكيف اذاكانإن و

 مشتركة بني االجسام الرؤية  أنّ هوةاما الدليل املعقول على امكان الرؤيو
 بني نوع ونوع وبني بابصارنا ومنيز ضرورة انا نرى افرادا من القبيلتني عراضاالو

 للرؤية متعلقا ألن يكون الّصاحلالحيه الرؤيه وصبأّنه فال بّد أن يكون  فرد وفرد
 عرابال حدوث إذ  مشتركا بني القبيلتني واملشتركة بينهما اما وجود او امكان او

ذ هو عدم ضرورة الطرفني واحلدوث اضافة مشتركا بينهما واالمكان عدم حمض إ
 إن فسرناه مبسبوقية الوجود بالعدم وراجع اىل الوجود إن فسرناه بالوجود بعد حمضة
  فتعني أّنه ال شيء صاحلا ألن يكون متعلق الرؤية غري الوجود فالوجود الواجيبالعدم
املقبول بالنسبة  القتضاء اشتراك العلة القابلية امكان ة ألن يكون متعلق الرؤيصاحل
 وهذا الدليل مبين على متاثل وجود الواجب ووجودات املمكنات وال خيفى ما اليها
يدعي اختصاصها بااللوان واالضواء كما  و مينع عموم الرؤية للجواهرأن نع ملامثةفيه 
ا نفرق ّنإف بالرؤية ليس من ضرورته تعلق الرؤية باملميز  الفالسفة فإنّ التميزيرأ هو

 ال يكون مرئيا مبصرا وملا اعترض بأّنه ينّ العمأمع   االعمى والبصري بنيبالبصر
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 احلكم اىل يجيوز أن يكون متعلق الرؤية خصوصية اجلوهرية والعرضية فال يسر
  .احلقيقة الواجبيه
 ال يدرك منه يه  ماحقيقتهنّ أا إذ رأينا شبحا من بعيد ومل نفرق ّنأبأجيب 

 يف الواجب فكذا متحققةالرؤية هو هوية ما فقط واهلوية نّ متعلق أ ما فدل هوية االّ
  . ال اهلوية املطلقةةّوناملتلنّ متعلق الرؤية هناك هو اهلوية اجلسمية أيتعلق به ويرد عليه 

 كالطعوم والروائح االعراضواء وبعض هللذلك ال يرى بعض األجسام كاو
  . والربودة وغريهااحلرارةو

 نّ اهللا ما خلق هلا الرؤية يف عادتهأ  االّة ممكنةنّ رؤية مجيعها صحيحأ وادعاء
  جلميع املوجودات غريجواز الرؤية جمرد بال دليل فإّنه ال دليل على مشول دعوى

 احتمال كون املتعلق اهلوية يبقثابت ما  كون اهلوية املطلقة متعلقاً للرؤية وذا غري
  .ةّوناملختصة اي اهلوية اجلسمية املتل

 امللموسية واملشمومية صحةمتامه يدل على  لدليل على تقديرنّ اأ ايضاً ويرد
  . وكذا على صحة املخلوقية نعوذ باهللاتعاىل يف حقه
 نفعا وال ي علة ال جيدييستدع ال ياعتبار اما قوهلم إنّ صحة املخلوقية أمرو
 موجودة لكن ال ةحقيق هوحة املخلوقية وإن مل تستدع متعلقاً ص فان دفعا يفيد

 ماهية ما واملاهية املطلقة مشتركة بني الواجب واملمكن وعلى يتستدع شّك اهنا
 او الواجبتتحقق يف  ط الئ يشترط بشراأنتسليم كون املتعلق اهلوية املطلقة جيوز 

  . تتحقق فيها فالدليل ال خيلو عن ضعف ظاهروانعيكون هلا م
ص القرآن قل فمن نصوع للاليهاما دليل وقوع الرؤية فهو منقول إذ ال سبيل و
فإنّ تعدية ) ٢٣- ٢٢:  القيامة*  ِالَى َربَِّها َناِظَرةٌ*ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرةٌ ( تعاىل قوله

 حبيث ال ينفك هلاملزوم  نّ املعىن املراد منه اما عني الرؤية اوأالنظر باىل يدل على 
  .عنها وردتما  استعماالهتم اين عنها يشهد له النقل عن ائمة اللغة وعدم جتاوز

 شيء  احلدقة حنوتقليبمبعىن ) اىل(تستعمل النظر املوصول بـ  قلت قدنإف
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  .لرؤيته طلبا
 هذا االحتمال يف حقه تعاىل ألن تقليب احلدقة ي لكن داللة العقل تنفنعم قلنا

 يراد معىن من مالبسات أن  بكونه يف اجلهة واملقابلة اللّهمَّ االّيتصور االّشيء ال  حنو
متعني ههنا   اجملاز فاقرب مالبساته ههنا هو الرؤية املسببة منه بل هوطريقبهذا املعىن 

  . مالبساته يناسب ارادته هذا املقام حبكم االستقرارمن شيء إذ ال
  يف الرؤية اعترض بأن ههنا احتماالت أخرنص بإىلباجلملة النظر املوصول و

  . وجودها ال يتم االحتجاجعم
  : باىل قد يستعمل مبعىن االنتظار قال الشاعرولصاملو اوال فإنّ النظر اما

   اجلميع اىل طلوع هاللر نظ *سحاله اخلالئق ينظرون كل
  :قال آخرو

  حبا الغمام ءا نظر الظمكما*   ينظرون اىل هاللوشعث
نّ أ بالفالح مع  يوم بدر اىل الّرمحن يأيتناظراتاحلباء العطاء وجوه : وقال

 يف استعماالهتم عواخلشالرضاء والذل و وتحّيرال و السدة واالزورارمبثل اتصافه
  .تصرفه عن ارادة معىن الرؤية عنه

 فلم ارها ومثله قوله اهلاللنظرت اىل :  حتققه مع نفي الرؤية يف قوهلموكذا
  ).١٩٨: االعراف * َوَتَريُهْم َيْنظُُرونَ ِالَْيَك َوُهْم الَ ُيْبِصُرونَ( تعاىل

 اىل ثواب رهبا املعىنمضاف حمذوف ويكون   يقدرأناما ثانياً فإّنه جيوز و
  .عن علي رضي اهللا عنه وذهب اليه كثري من املفّسرين  أّنه ورد به االثرعلى ناظرة

  .الءآ مفرد النعمةاما ثالثاً فإنّ اىل جيوز أن تكون امسا مبعىن و
عن متام سرورهم وكمال   للمؤمنني واألخبارالبشارةبأن املقام مقام أجيب 
ليس هبذه املرتبة من النعيم بل  االنتظارنّ أفظاهر بلقاء رهبم   اليوم اآلخرنعيمهم يف

نّ استعمال النظر املعدى أمع   امحرموت االنتظارهو نوع من العذاب كما قيل 
 ومحل ما يف االبيات على معىن العربيةمل يصح عن ائمة  مبعىن االنتظار) اىل(بـ
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 تصرف اليه وإن احتيج يف املذكورةف بال مانع وكذا االوصا تقليب احلدقة جائز
 له سّيما يف قانون البالغة مع مساغقرينة مما ال  بعضها اىل نوع تأويل واحلذف بغري

قام غاية مل مع اهنا غري مناسب باامساأّنه غري مناسب ملقام البشارة العظمى وكون أىل 
  .امفهيف البعد والقرابة حبيث ال تذهب اليه اال

) ١٥:  املطففني *ونَوُبُجْحَم لٍَذَمِئْو َيْمِهبِّ َرْن َعْمُهنَّ ِأالَّكَ(منها قوله تعاىل و
نّ أ لشأهنم وتقبيحا حلاهلم يدل على حتقريا الكفّار بأّنهم حمجوبون وصفإنّ ف

 عن الثواب والنعيم عدول عن الظاهر احلجاباملؤمنني ليسوا مبحجوبني ومحله على 
  .ال ضرورة وبال عذر املتبادر

وا ُنَسْح اَيَنِذلَِّل( والزيادة يف قوله تعاىل احلسىنأئمة التفسري  فسر وايضاً
  .باجلّنة والرؤية) ٢٦:  يؤلس * َوِزَياَدةٌَىنْسُحالْ

 أذا(هذه اآلية  حني قرأسلّم  هذا ما قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وويعضد
 إنّ لكم عند اهللا ةاجلّن اجلّنة اجلّنة واهل الّنار الّنار نادى مناد يا اهل اهل دخل

 وتبيض وجوهنا موازيننا ينجزكموه قالوا ما هذا املوعد أمل تثقل ي أنموعدا يشته
 وجه اهللا عّز وجلّّ اىل فينظرون ب قال يرفع احلجارا من الناجيرنويدخلنا اجلّنة و
 هذا حديث )النظر اليه اليهم من النظر اليه اليهم من ب احشيئاًقال فما اعطوا 
  . صهيب رضي اهللا عنهصحيح رواه
 اجلّنة من ينظر اىل جنانه اهلإنّ ادىن (يف هذا املعىن قوله عليه الّسالم و

 ينظر اىله مسرية الف سنة واكرمهم على اهللا من ر وخدمه وسرونعيمه واجهزوا
 احلديثقرأ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم بعد ما قال هذا و) وجهه غدوة وعشية

وقال عليه الّسالم ) ٢٣-٢٢: القيامة*  ِالَى َربَِّها َناِظَرةٌ * َناِضَرةٌ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ(
  ).ال تضامون فيه ليلة البدر انكم سترون ربكم كما ترون القمر(

 سّيما وقد تعاضدت الرؤية من هذه اآليات واألحاديث دليل على وقوع وكل



 

  

- ٣٨٣ -

 وتقررت فكان ثبوهتا دتّيتأ وبامجاع االمة واتفاق األئمة يف القرن االول تظاهرتو
  .قطعّياً والتصديق هبا يقينيا

 االختالف فرع الختالف هذا إنّ الرؤية هل يكون بالفؤاد أو بالعني فلعلّ اما
  . الّنّيب عليه الّسالم ربه يف اإلسراءرؤية يف

  أّنه كان بفؤاده وعن ابن عّباس أّنه رأى ربه بعني رأسه واليهعلى فاجلمهور
  . ايضاًاالمامن االشعري وبعض اصحابه واختاره  الّشيخ أبواحلسذهب

جائز ّنه إ لكن قالوا واضحوقف فيه بعض املشايخ وقالوا ليس عليه دليل و
  . يف وقوعهالشكو

 عدم تعلق الرؤية به عرفتلعل وجه صحة رؤيته بعني الرأس انك قد أقول و
 يف مرتبة  يف مرتبة احدية ذاته وحمض اطالقه وجترده وإنّ صحة التعلقامتناعهو

نورية وقد   قد يكون بصورالتمثلااللوهية والتلبيس مبالبس امسائه وصفاته والتلبس و
  .يكون بصور حسية

  بل بعني البدن املثايلرأسكونه متعلق الروية بعني  الثاين ال شّك يف جوازو
 ومن هذا القبيل ايناس صورية وتقول الطائفة المثاهلا جتليات ي البدن العنصررأس
  .نارا عليه الّسالم من جانب الطور سىمو

 يشهدان بأن رؤيتها ال تتيسر الوجداناما التجليات النورية الكلية فالذوق وو
 حبيث ترتفع ويةخر يقلب حكم الروحانّية اىل األبدان األأن الّإ اللّهمَّ بالفؤاد الّإ

 بال دين بالعني البالرؤيةالكثافة وتتأكد املناسبة ويصبغ البدن حبكم الروح وتقع 
ا ولذلك كان البشر يف الّدنيكيفية وال جهة وال مقابلة وال مسافة كما وقع لسّيد 

 كما يرى من قدامه وما يقع ظله على االرض وكل ذلك خلفه يرى عليه الّسالم من
 ادراكاته غلبة احكام اللطافة الروحانّية وارتفاع الكثافة اجلسمانية والروح ترتبت من

 بعض منه ببعض صن خيت أثرة على عينه البسيط من غريوإن كانت متنوعة متك
 وبعضه بالبعض اآلخر خبالف البدن فإنّ كل عضو منه خمصوص بنوع االدراكات
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 عليه الّسالم من اخللف والقدام سواء خلروج بدنه اللطيف من رؤيتهمن االدراك و
نّ أن ال بّد  اىل حكم اللطافة الروحانّية فال يبعد أن يكواجلسمانيةاحكام الكثافة 

ظ من هذه املرتبة واهل الذوق والوجدان اجلنانية حشأة ن يف الدار اآلخرةاملؤمنني يف 
 بتحقق الرؤية اىل البيان والربهان فإنّ العيان اغىن عن التبيان فإنّ العلمتاجون يف  حيال

 كما اهنا ظاهرة بالذات ويظهر به الكل من العلويات والسفليات الفلكمشس 
البواطن  و ال يظهرها شيء وهي تظهر الكل من الظواهراحلقيقة فكذلك مشس

 *  ُيْؤِتيِه َمْن َيَشآُء َواُهللا ذُو الْفَْضِل الَْعِظيِمذَِلَك فَْضلُ اِهللا(والذوات والصفات 
  ).٢١: احلديد

 اهل السماء إميانوالتصديق  و هو االقرارميانواإل( رضي اهللا عنه قال
  ). وال ينقصيزيد ال واالرض
 املأخوذ معه االذعان واالنقياد ي هي التصديق املنطقمياناإلنّ حقيقة أقد تبني و
  .عن اجملموع بالتصديق يف العرف ويعرب

 احلقيقة وملحق هبا عنفهو خارج  كن حيتمل السقوط عند االعذارراالقرار و
 يقبل الزيادة مياننّ اإلأ الّشرع واالختالف الواقع بني علماء األمة يف حكم يف
  .النقصانو

 فالظاهر أّنه يف التصديق وظاهر الكتاب والّسّنة ناطق بقبوله الزيادة والنقصان
رضي اهللا تعاىل عنه وهلم يف الّشافعي به اخذ االشاعرة واملعتزلة واليه ذهب االمام و

 افضل املؤمنني حّتى افضل إميان ينّ عدم قبوله التفاوت يستلزم تساوأذلك عقال 
ِانََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن ( قوله تعاىل نقالناهم والالزم معلوم البطالن واالنبياء الميان اد
 َوِجلَْت قُلُوُبُهْم َوِاذَا ُتِلَيْت َعلَْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِاَمياًنا َوَعلَى َربِِّهْم ِاذَا ذُِكَر اُهللا

 اَدَدْزَيَو() ٤:  الفتح* ْمِهاِنَميِا َع َمااًنَميِاوا اُدَدْزَيِل(: وقوله) ٢:  االنفال*َيَتَوكَّلُونَ 
 )٢٢: ب االحزا* ايًمِلْسَتا َواًنَميِا الَّ ِاْمُهاَدا َزَمَو() ٣١: املدثر * ااًنَميِاوا ُنَمآ يَنِذالَّ
  ).١٢٤:  التوبة* فَاَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََزاَدْتُهْم ِاَمياًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ(
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نعم ( ؟ يزيد وينقصمياناإل هل  اهللام حني ما سألوه يا رسولقوله عليه الّسالو
 هذا ابن روىو. )ر يدخل صاحبه اجلّنة وينقص حّتى يدخل صاحبه الناحّتى يزيد
 ذهب و). مجيع االمة لرجحإميان أيب بكر بإميانلو وزن (. مرفوعاًروى  وعمر

امام احلرمني  ر وهو اختياص ال يزيد وال ينقمياننّ اإلأابوحنيفة واصحابه اىل 
 حد اجلزم واالذعان ال يقبل الزيادة والنقصان والتفاوت لغ بأن التصديق البااحتجواو

 وهي باقية غري متغرية عند كثرة ميان خارجة عن حقيقة اإلي يف االعمال وهالّإ ليس
  . وقلتها وارتكاب السيئات واجتناهبااالعمال

صديق فال يفضل تصديق تصديقا  على التميانمحلنا اإلإذا  امام احلرمني وقال
 علماً ومن محله على الطاعات سراً وعلنا فال يبعد اطالق القول علمكما ال يفضل 

  . باملعصيةوينقصبأّنه يزيد بالطاعة 
لة دخول االعمال يف ألة فرعا ملسأ فتكون املسكالمههذا هبذا  نؤثر حنن الو

 االعمال لكن القائلني دخول  باعتبارالتفاوتعدم دخوهلا فيه فقبل  ومياناإل
  .بالدخول فرقتان

  كاخلوارج واملعتزلة من حيث أّنهم سلبوااالعمال قالوا بدخوهلا يف اصل فرقة
  . وناقصا عندهمزائدا ميان عن املصدق التارك للعمل فيكون اصل اإلمياناإل

تقبل الزيادة والنقصان إذ  عدة ال  من اموراملركبواعترض بأن اجملموع 
 الزيادة يف العارض ال يف الذات فتكونخارج   بانضمام امرالّإكن مت الزيادة ال

  .جزئه  بانتفاءاجملموعيتحقق  فال شيء من االجزاء بانتفاء الّإوالنقصان ال ميكن 
 نقصانه وباختصاص و بسبب زيادة العمرالنقصانكن الزيادة ومتبل أقول 

 والعدل يف االحكام  واحلج للمستطيع للغينكالزكاة الفرائض بعض األشخاص بعض
 العبادات الغري املفروضة ابتداء فرضنا انتهاء بعض وقوعللوالة واحلكام وباعتبار 

  .الّصالةومثل طول القيام وكثرة القراءة يف 
  ايضاً على ما ذهب اليهمياناإل من اما على تقدير كون االعمال النافلة جزًءو
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  . فاألمر اظهرالبعض
 كالسلف من اهل ميان الكمال دون اصل اإلبةمرتفرقة قالوا بدخوهلا يف و

 التارك للعمل خارج عن االميان املصدقنّ أاحلديث من حيث أّنهم ما حكموا على 
  .ميان عن كمال اإلالّإ عليه وما اخرجوه ميانبل حكموا باجراء مجيع احكام اإل

 بة فالرادهتم عنه عند اطالقه مرتميان يف اإلاالعمالاما اطالق القول بدخول و
  . بل يف مراتب كمالهميان عندهم ال يكون يف اصل اإلالنقصان فقبول الزيادة وكماله

 ال يتفاوت مياننّ اإلأ التوفيق إنّ ما يدل على وجه الرازيهلذا قال االمام و
مصروف على كماله واجاب   فهويتفاوتمصروف اىل اصله وما يدل على أّنه 

 عدم القبول حبمل التفاوت علىلة الّدالة  التفاوت عن األدمياناجملوزون لقبول اإل
 وسلّم من التفاوت عليهالناطقة هي به على ما كان يف زمن رسول اهللا صلّى اهللا 

 حبسب ازدياد األوامر فيوماً يوماً ئعزيادة الشرا  واالعتقاد باعتبارميانالواقع يف اإل
  .يوالنواه

حيمله ايضاً على  على عهده عليه الّسالم ومقصورا هذا يكون احلكم فعلى
  اخلالص عن شوائب الريب من غريالتصديق وميانالتفاوت حبسب تفاوت ازمنة اإل

نّ التصديق عرض ال يبقى بل يزول أذهول عن التصديق واالعتقاد بناء على  وفتور
 منه بدال فتكون زيادة للزائلد ّد ملن ال يغفل عن التصديق وجينّ حدوثه االّأبعد 
 ايضاً على التفاوت حبسب حيملهب زيادة االمثال ونقصاهنا و ونقصانه حبسمياناإل

  . وتصفيته مبجانبة السيئاتالطاعات ونتائجه النامية بتقويته مبواظبة ميانمثرات اإل
 ميان الغالب أن يكون غالب الظن من اإلأنّ للتفاوت اورد على النافني لكن

 تفاوت درجات اليقني ايضاً و فيه لالنكارجمالونقصانه عن درجة اليقني مما ال 
 الطمأنينة بعد حصول اليقني يشهد مرتبة خيفى وزيادة أنباجلالء واخلفاء اظهر من 
َربِّ اَِرِني كَْيَف ُتْحِيي ( عن خليله حكاية قوله تعاىل أهبا الوجدان والقرآن فاقر

وإن أنكرت ) ٢٦٠:  البقرة* الَْمْوَتى قَالَ اََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلِْبي
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  .ما ال حيصى  خيفى ومن احملاذيرالاليقني قبل الطمأنينة لزمك من املفاسد ما 
  والنقصان للمنفيني الزيادة والنقصان حبسبالزيادةلعل املراد من أقول و

 ليسا باعتبار كثرة االجزاء التحديق ال املطلعان الزيادة والنقص بني مراتب االجزاء
يف بل الّشّدة والضعف عدة بالضئ زااجزاءام م قوة التصديق ليست النضوقلتها فإنّ

 تلك املراتب ويؤيد ما قلنا قوهلم حبسبهماكيفيتان قائمتان باملراتب البسيطة تتفاوت 
 ولو سلّم زيادة اجزاء ميان عن اإلوخروجهاإنّ املسألة فرع مسألة دخول االعمال 

 متمايزة والنفي راجع اىل باجزاء  على الضعيف لكن تلك االجزاء ليستيالقو
 وي االجزاء يف التصديق القكذلكزيادة االجزاء املتمايزة الظاهرة كاالعمال وال 

إن كان مركبا متكثر الظاهر ولبسيط يف احتققها فإّنه يف صورة الواحد  على تقدير
هنا  قول االمام هايضاً مركبا ويعضد ّدال حيس تركبه ال يع االجزاء يف احلقيقة وما

نّ زيادة أنّ املراد أ االعمال والتوحيد ويتفاوتون يف ميانواملؤمنون مستوون يف اإل
 حبسب االجزاء ال غري من نقصا زيادة وميان حقيقة اإليفاالعمال ونقصها ال يؤثران 

  .وارد جهات الزيادة والنقصان فااليراد غري
 تعاىل فمن واالسالم هو التسليم واالنقياد المر اهللا( رضي اهللا عنه قال
 وال اسالم بال اسالم بال إميان لكن ال يكون ميان بني االسالم واإلفرق ةغطريق الل
  .)مع البطن ا كالظهر ومهإميان

ايرمها يف اصطالح الّشرع كتغايرمها يف املعىن غ بعض احلشوية اىل تذهب
 االسالم وصرف والتصديق اىل األخبارات ميان منهم اىل صرف اإلذهاباي اللغو

قَالَِت اْالَْعَراُب آَمنَّا قُلْ (نّ قوله تعاىل أ ألّنهم ملا رأوا يواالنقياد اىل األوامر والنواه
دلّ على ثبوت االسالم بدون ) ١٤:  احلجرات* لَْم ُتْؤِمُنوا ولَِكْن قُولُوا اَْسلَْمَنا

: ب االحزا * َوالُْمْؤِمَناِتِانَّ الُْمْسِلِمَني والُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِنَني( وقوله تعاىل مياناإل
اي اسالما ) ٢٢:  االحزاب* ايًمِلْسَتَو ااًنَميِإ الَّ ِاْمُهاَدا َزَمَو( وكذا قوله تعاىل) ٣٥

ما دلّ على مغايرهتما حبكم العطف وكذا قوله عليه الّسالم حني سأله جربائيل عن 
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 أنواالسالم . ه اخل ومالئكتباهللا تؤمن أن مياناإل( واالسالم تعليما للدين مياناإل
 وتصوم رمضان وحتج البيت الزكاة  ال اله اال اهللا وتقيم الّصالة وتؤيتأنتشهد 

  ).إن استطعت اليه سبيال
  ينبئ عنمياننّ اإلأ حقيقة مث ملا وجدوا مبغايرهتما هبا ظاهرا حكموا نطق
  االنقياد خصوهاعننّ االسالم ينبئ أوها باألخبارات الّشرعية وّص خالتصديق

  . ملناسبة كل من املعنيني لكل من القبيلنييباالوامر والنواه
 عن اآلخر ويتالزمان احدمهاعلى اهنما ال يتغايران اي ال ينفك   اجلمهورلكن

  . وهو مؤمن وهو مسلم وال مسلم االّ االّمؤمن فال
به من اوامره ونواهيه   اخربفيماتصديق اهللا   هوميان اإل]١[ يف الكفايةقال

 بقبول االمر  االّيتحقق هو االنقياد واخلضوع أللوهيته حكما وذا ال االسالمو
  . ال ينفك عن االسالم فال يتغايرانميانوالّنهي فاإل
  فكل مؤمن مسلم وكلاملترادفة االمسان من قبيل االمساء ]٢[ يف التبصرةوقال

ية اهللا  اسم للتصديق بشهادة العقول واآليات على وحدانمياننّ اإلأ  مؤمن االّمسلم
 املرء نفسه بكليتها اسالمشريك له يف ذلك واالسالم  الر نّ له اخللق واألمرأتعاىل و

 واحد ولو كان علىهللا بالعبودية من غري شريك فحصال من طريق املراد منهما 
 او يف افيكون الحدمها يف الّدني االمسان متغايرين لتصور وجود احدمها بدون اآلخر

 فرقث ثال وهذا باطل قطعاً وقالوا ما كان على عبده غرياآلخرة حكم ليس لآلخر 
 ميانمؤمن وكافر ومنافق ولو كان املسلم غري املؤمن لقد فرقه رابعة وايضاً كون اإل

َوَمْن َيْبَتِغ ( لالسالم يستلزم كونه من االديان الغري املقبولة حبكم قوله تعاىل مغايرا
) ٨٥: ل عمرانآ*  لَ ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآلِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَنغَْيَر اِْالْسالَِم ِديًنا فَلَْن ُيقَْب

                                                  
  .] م١١٨٤. [ هـ٥٨٠مود نور الدين الصابوين املتوىف يف خبارى سنة ألفه أمحد بن حم) ١(
  .] م١١١٥. [ هـ٥٠٨ألفه أبو املعني ميمون بن حممد النسفي املتوىف بسمرقند سنة ) ٢(
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فَاَْخَرْجَنا ( قوله تعاىل يف خر متغايرين ملا صح استثناء احدمها عن اآللو كاناوايضاً 
: اتالذاري*   فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني*َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمِنَني 

 جيوز أن يكون مغايرا لالسالم لكن ال يكون مقابال بل مياناإلنّ أويرد ) ٣٦- ٣٥
 اجملرد وكون االسالم مركبا من التصديق واالعمال التصديقعاما لكونه عبارة عن 
 النه ميان املتقابلة حبسب الّدين وال يلزم عدم قبول اإلالفرقوال يلزم عّده عند عد 
 االديان امنا هي مغايرة وإن كان غريه يف اجلملة ألن سالماالليس دينا مغايرا لدين 

ناه ويصح االستثناء ر مع االسالم على ما ذكمياناإلحبسب اصول العقائد وال كذلك 
 بعض النحاة فالتعويل  اخرجت العلماء االّكقولكبصحة استثناء اخلاص من العام 

 ومبا ميان احد باإل يأيتنأ على االمجاع على أّنه ال ميكن يف حكم الّشرع ليس االّ
 عكسه وعلى أّنه ما اثبت الّشرع ذاكوفيه من االركان وال يكون مسلما  اعترب

 ميان ثبوت االسالم بدون اإلمنالحدمها حكما دون اآلخر واما ما دلّ عليه اآلية 
 الّشرع الّذي كالمنا فيه يف املعتربفهو االسالم باللسان خوفا من السيف ال االسالم 

 واما ي حبسب املفهوم اللغوتغايرمها فيه ما اعترفنا به اوال من يالعطف فيكفواما 
 بل لبيان االحكام املتفرعة عن فقطالسؤال واجلواب فما كانا لبيان احلقيقة هلما 

 يف بعض األحاديث كما قال االسالمبه   مبا فسرميانحقيقتهما ايضاً ولذلك فّسر اإل
 اهللا ورسوله اعلم فقال فقالوا)  باهللا وحدهانميتدرون ما اإلأ(لقوم وفدوا عليه 

 الّصالة وايتاء الزكاة وصيام واقام رسول اهللا حممداًنّ أ اهللا و ال اله االّأنهادة ش(
 واالسالم اىل ميان اإلمننّ مرجع كل أ مع )نم احلمسغ تعطوا من املأنرمضان و

 من األخبار نيالقسماالذعان والقبول واالذعان له مناسبة ظاهرة بني كل من 
الّنهي جمرد باالمر وفدعوى اختصاص مناسبة التصديق باألخبار واالذعان  واالوامر

 امر به الّشرع مث كماثالثة التصديق باهللا  امور حبكم وما خيتص به املؤمن دون الكافر
 واخفى االمور العباداتاألذعان واالنقياد واالقرار ملحق باالنقياد مث التعبد بانواع 

 بقول او فعل االعالن واظهر منه االنقياد النه غالبا ال ينفك عن يق القليبالتصد
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 عبارتان عن االمرين االسالم وميانواظهر االمور التعبد النه اقوى مراتب الظهور واإل
 عنه ئ منبي معناه اللغولكون قصدا هو االمر االول مياناالولني لكن امللحوظ يف اإل
 الداللة حبسب االستعمال ظاهرةون االسالم والتسليم ويف االسالم األمر الثاين لك

 البطن فقال  نسبة الظهر اىلمياناإلعليه وهلذه الّنكتة جعل االمام نسبة االسالم اىل 
  .االمور الثالثةوهو كالظهر مع البطن واما الّدين فعبارة عن 

 واالسالم ميان اإلعلىوالّدين اسم واقع (: لذلك قال رضي اهللا عنهو
 فاطالقه على استعبدهتمل أن يكون من دانه اي اذله وحيالّدين و) كلهائع اوالشر

 كما يف بيت اجلزاءالّدين املصطلح لكونه تذلال وتعبدا هللا تعاىل ومن الّدين مبعىن 
 حسن الن ظاهرفوجه االطالق . اهم كما دانواّنومل يبق سوى العدوان د: احلماسة

 واردة يف الوعيدات و)ةٌاَدَيِز َوَىنْسُحوا الُْنَسْح اَيَنِذلَِّل( اجلزاء موعود يف مقابلته
 مجع الشريعة وهو ما شرع اهللا لعباده من الّدين وهي يف ئعامهاله وتركه والشرا

 لشرهبم منه الهل الّدين ياالصل شرعة املاء ومورد لشاربه وملا كان الشرب املعنو
 اهللا هبا خصه الطريقة اليت مياه املعرفة واالعمال الزكية منه مسي به فدين كل نّيب

  .واختارها طريقة له والمته ليتقربوا منه اليه
 ع نفسه يف كتابه جبميوصفنعرف اهللا حق معرفته كما ( رضي اهللا عنه قال
  .)صفاته

 وعلى تقدير االمكان ال يعلم ذات اهللا حبقيقته ام أن يف أّنه هل ميكن اختلفوا
  .حاصل ألحد أم ال هل هو
  عليه اوال بأناستدلّوا وحقيقتهة ادراك أحد غريه اياه بكنهه و الفالسفحالتأ
 حبذف املشخصات وال العينيةرة الكلية املسرعة من الصورة و هو حصول الصالعلم

 الستلزامه تعاىليتصور ذلك يف الواجب الستلزامه التركب املستحيل يف حقه 
  .االحتياج اىل الغري الّذي هو التشخص

 الواجب ومينع خصوصحصول الصررة مطلقاً او يف  مبنع كون العلم ورد
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 حّتى يلزم اخلارج هذا التركب لعدم زيادة التشخص على املاهية يف مثل استحالة
  .االحتياج اىل الغري

  . ال ينايف الوجوباجيادهلو سلّم فاالحتياج اىل الغري الّذي يستقل هو يف و
 املتعني ئي صورة اجلزحتصل أن لزوم االنتزاع يف كل صورة مل ال جيوز ومينع

يف العاقلة على تقدير اجلزئي  يف العاقلة وما بنوا عليه امتناع ارتسام صورة  هيكما
  . اجلزئيات املادية يفخامه امنا يتم
 أن يكون بالبديهة او بالنظر واالول منتف باالمجاع امانّ ادراك الكنه إثانياً و

 أن يكون له جنس فيلزم اىل الكنه  ال بّد أن يكون باحلد إذ الرسم ال يوصلالثاينو
خيلق اهللا  أنجيوز البديهة ومنع االمجاع إذ  وفصل وقد تبني استحالته ورد بتجويز

  . يستلزمملافضاء الرسم اىل الكنه وإن   باهلام او غريه وبتجويزيالعلم الّضرور
  يقول اناأن على بعضهم اجترأ بعض املعتزلة حبصول العلم بكنهه حّتى وقال

 أن مبين على زعم منهمتفاوت وهذه اجلرأة  ذاته من غري  ذاته كما يعلم هونعلم
 متكلما مسيعا مريداليس له حقيقة سوى كونه ذاتاً واجب الوجود قادرا عاملاً حّياً 
 الكلّي وبني الذاتبصريا وقد التبس عليهم الذات بالصفات ومل يفرقوا بني مفهوم 

 تعاىل عليهى ما قالوا ايضاً بانا حنكم ما صدق عليه ذلك املفهوم واحتجوا عل
 الفرقباوصاف واحكام واحلكم ال ينفك عن العلم بالطرفني وهذا مبين على عدم 

  .جرأهتمبني العلم بالكنه والعلم باخلارج وال خيفى فساد زعمهم وشناعة 
 اصحابه اشد هلقد نسب اىل االمام ايضاً ما يقرب من هذا القول لكن أنكرو
  . وكنه ذاتهحبقيقته يدعي العلم أن عن كمال علمه جبالل اهللا وعظمته حاشا االنكار
  قريب ما اراده به حّتىعنقوله هذا وسنبّين  لعل هذه النسبة نشأت من ظاهرو
حباصل   بكنه ذات اهللا ما هوالعلمنّ أ الوهم وحيصل الفهم وكثري من احملققني على يزول

  . ملن يشاء من عبادهبهق العلم ألحد وإن كان ممكنا ومقدورا هللا تعاىل خل
  ال يدرك احد منه تعاىل غريقالوا ما احتجوا به عليه االستقراء فإهنم وحاصل
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 ذات  أنّ وظاهرالصفات واالضافات واملفهومات الكلية من االمساء والسلوب
  .يكلسلب وال اضافة وال مفهوم   وجزئي حقيقي ما هويالواجب موجود اصل

 فمن اين  بافراد العباد وعلومهم واوصافهم غري متيسرنّ االحاطةأ عليه ويرد
ايضاً كالمنا يف ماهية الواجب ال يف  و كل واحد ال يدرك منه غري ما ذكر بأنّاحلكم

  .يكل هويته املتعينة فمن اين احلكم بأن حقيقته ليس بأمر
 نّ العامل حميطأ بناء على لغريهال تبعد عندي استحالة تصوره بالكنه أقول و

  . اىل احملاطبالنسبةمساويا  ع اوساحمليط جيب أن يكون اوعلوم وبامل
  .ع منهس للواجب فضالً عن أن يكون اويشيء يساو  املعلوم أّنه الومن
  يدعىأن اصالً وال يبعد ألحدنّ العلم بكنه ذاته غري متحقق أ احلق احملقق مث

فضالً عن  كل عصر علماء االمجاع فإنّ العجز عن احاطة صفات اهللا منقولة عن فيه
 ما عليك انت كثناء صي احال( احاطة ذاته وقد قال اكمل البثر فكيف العوام

  ).٨٥:  اإلسراء *يالًِلقَ الَّ ِاِملِْع الَْن ِمْميُتوِتا اَُمَو( وقال اهللا تعاىل )اثنيت على نفسك
 باهللا اقل من القليل فإذا حصل بكماله يكون العلممجيع العلوم يف جنب و
 اًملْ ِعِينْد ِزبِّ َرلْقَُو( العلم بقوله تعاىل البشر باستزادةكثريا وأمر اهللا اكمل احلاصل 

 مرتبة من العلم مرتبة اعلى كما ينبئ عنه قوله كلنّ فوق أيدل على ) ١١٤: طه* 
املراد من هذا  أن يكون ال جائز) ٧٦: يوسف  *يٍمِل َعٍملْ ِعي ِذلِّ كَُقْوفََو(تعاىل 

فضيلة يعتد هبا له بالقياس اىل منصب   فإّنه الالعامل سوى اهللا من العلم العلم مبا
 منه فهو العلم باهللا وامسائه وصفاته وال يتناهى االستزادةالرسالة حّتى حيرضه اهللا اىل 

 الكلم من عباد اهللا من مرتبة منه اىل مرتبة اعلى وبه ترقيات المراتبه ابدا سرمدا و
بعض بعد ما انتهى التفاضل بالعبادات الّذي حكم  على بعضهاتفاضل افراد البثر 

  ).كم على ادنايل العامل على العابد كفضلضف( بقولهالّنّيب بانتهائه عما قريب 
  والعامل على العبادة والعابد فإنّ املراد ليس غريالعلمما يدل على فضل  سائرو
  .رناذك باهللا لعني ما العلم
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) نعرف اهللا حق معرفته(االمام بقوله نّ مراد أ فاعلمحتققت ما حققنا إذا و
 البالغة حبقيقته وكنهه بل املراد به نعرف اهللا واجب بشأنه املعرفة الالئقة كمال ليس

نّ من أ واتصافاً باالنقياد واالذعان حّتى ميان حتققا باإلعبادهمعرفته الّذي اوجبه على 
ما اوضح هذا املراد  كميان يكون منحطا عن درجة اإلاملعرفةمن   ذلك القدرصر يفق

 فإنّ االعتقاد وااليقان بكل ما )فاتهصف نفسه يف كتابه جبميع ص وماك(قوله بعده 
 بلغه التفصيل حبيث ال يكون مؤمناً من مل يوقن منوصف اهللا به نفسه واجب على 

 وما ميان ادىن مرتبة تتحقق معها حقيقة اإلالعرفانبواحد من اجملموع فهذه املرتبة من 
نّ كل ما وصف اهللا به أ وهي املعرفة إمجاالً االمجال مرتبة ون هذه املرتبة االّمرتبة د

 بالنسبة اىل بعض االوصاف بعد  االّاإميان يحق فهذا االمجال ال يكف نفسه فهو
 اعتقادها تفصيالً من ضرورات كانحصول املعرفة التفصيلية ببعض العقائد اليت 

 من االمام من دعوى الكالمريمها فاين هذا الّدين كالعلم بالوجوب والوحدانية وغ
 لكل وصفاته وتفاصيل امسائه ذاته حتقق كمال املعرفة باهللا على وجه االحاطة بكنه

 والورثة املرسلنياحد من عوام املؤمنني فضالً عن الراسخني يف العلم من األنبياء و
  .الكاملني املكملني
  حيمل بعض من ملالظنوء نّ قصور الفهم وسأ  واضح يف مراده االّوكالمه

 القاصرة من كالم مثل املعاين سريرته ومل حيسن سريته اىل اخذ امثال هذه خيلص
  . باهللا من ذلكذاالمام الراسخ يف العلم والعرفان نعو

  حق عبادته كما هوتعاىل يعبد اهللا أنوليس يقدر احد ( رضي اهللا عنه قال
يعبده  أنيقدر اي ال ) سنة رسولهبكتابه و  يعبده بأمره كما أمرلكنهأهل له و

عبادة استحق هلا من عباده عقال من حيث عظمة شأنه وجاللة سلطانه وكمال 
ن مكافاة منهم أللطافه وعطياته وجمازاة و عليهم ومتام احسانه اليهم حبيث تكانعامه
 يتم ما شرعه هلم من االعمال والتروك ما ظهر من كل من أن وصالته وال ملواهبه
 وما بطن فإنّ من االعمال أفعال اجلوارح كالّصالة والزكاة وسائر العبات القسمني
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  . والبدنّية مما ال حيتاج اىل التفصيلالقولية
 والتفويض والتوكل والصرب  مثل الشكرالقلوبمنها اخالق النفوس وو

 بالقضاء واخلوف والرجاء وسائر االخالق احلسنة وامللكات الفاضلة فإنّ الرضىو
 يقينية االشارة مثل دالئلقد اوجبه اهللا على عباده بنصوص قطعية الداللة وكال منها 

 ى اِهللالََعَو() ١١٤:  النحل*وا ُركُْشاَو() ٤٦:  االنفال*وا ُرِباْصَو(قوله تعاىل 
بل فرضية هذا القسم اوكد من القسم االول فإنّ أشرف ما ) ٢٣: املائدة * الُوكََّوَتفَ

ال عمله خريه افضل اخلريات وشره اشر عمعمدة من اال الكذلكيف االنسان قلبه و
 لتكميل النفس وحتصيل االخالق الّاة احلسية ر الظاهاالعمالالشرور وما شرعت 

 وبالذات هو القسم الثاين وبوساطتها وبالتبع القسم االول قصدااحلسنة فاملشروع 
  .وكذلك قسم التروك

 قتل النفس من الكبائر يبني الناس من املعاص مثل ما اشتهر  ظواهرمنها
  .شهادة الزور ووالزىن

  واحلسد واحلقد وسائرها مماالرياءالعجب والبخل و ومنها بواطن مثل الكربو
 تأثريا واشدها تنويرا اوقعها النفوس وحيبط االعمال فهذا القسم من التروك يفسد

يف نفسه  تنجح مل وما مل يصفوا الباطن عن هذه املوبقات املهلكات الباطنللقلب و
ظواهر العبادات وإن كثرت كما ال يثبت الزرع يف ارض غري مصلحة خالل 

عاكفني وعن   املشتبكة املتمكنة املتنوعة وإن كان الناس على الظواهراحلشائش
  .غافلني الّسرائر
 يف الظاهر والباطن ي واالنتهاء عن كل النواهاألوامرباجلملة االمتثال جلميع و

ة ر سوبتينّيش( أحد ولذلك قال افضل االنبياء عليه يقدر بالبدن والقلب ال يكاد
  ).١١٢:  هود* َتْرِم اَُما كَْمِقَتاْسفَ( قوله منمشرياً اىل ما ورد فيها ) هود

) اخذت مبا كسبت هاتان ما جنوت لو( اصبعيه اىل عنه أّنه قال مشرياً ونقل
 ميانأه البّد منها يف اإل اعتقادية هي اصله ومنشمرتبة لبعض االخالق الفاضلة  أنّاالّ
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 التوكل مبعىن اعتقاد أّنه وكيل كل احد يف كل مثل ميانفقد فقد به اإل حّتى لو
 ويدفع عنه مضاره مبحض مشيئته ومثل منافعهاالمور بيده نفعه وضره يوصل اليه 

 اعتقاد أّنه قادر على الثواب والعقاب مبجردرجاء ثوابه وفضله وخوف عقابه وقهره 
  . اعتقاد وجوبهحيثما شاء ومثل الرضاء بقضائه من ومريد ايه
 املؤمنون كلهم ومن خال رأساً ي يستوواعتقاده اصول هذه امللكات يفف

 متفاوتة ومراتب متفاضلة يترقى كل منها درجات مبؤمن ولكن لكل منها فليس عنها
  .ميانبقدر كمال اإل

رفة واليقني  املؤمنون كلهم يف املعيويستو(: لذلك قال رضي اهللا عنهو
ون فيما دون وت يف ذلك ويتفاميان واإلالرجاء بقضائه واخلوف والرضاءوالتوكل و

 واملعىن )مياين وفيما دون اإلمياين اإليف( وقعيف بعض النسخ و)  يف ذلك كلهمياناإل
نّ كمال كل وصف أ دون اصوهلا مع اخلصائلقريب جعل مراتب الكمال من هذه 

  ومراتب الكمال من االعمال واىل علّومياناالصول من اإلنّ أاعلى مراتبه نظرا اىل 
  . من االعمالمياناإل

 يعبده حق عبادته وقد فسرت حق العبادة أن يقدر احدمل إذا  يقول أنلقائل و
بالقدر الواجب منها يكون تكليف اهللا هبا تكليفا مبا ال يطاق وقد وقع االمجاع من 

 وإن وقع االختالف يف جوازه ال يقال اقطاالمة على عدم وقوع التكليف مبا ال ي
  كل واحد من العباد فبهذا القدرعليه يقدركل واحد من املأمورات واملنهيات 

  .واحد النا نقول نعم يرتفع بالنسبة اىل كل واحد يطاق ال يرتفع عنه حكم ما
 كما كلف بكل الكلاما بالنسبة اىل اجملموع فال فإنّ اجملميع قد كلف به و
  .منه واحد

 الصعوبة ال التعذر والتعسر يقدرنّ املراد بقوله وليس أجلواب احلق وا
  . يلتحق مبا ال يطاقأنالصعوبة اىل  و التعسري يرتقفال االمتناعو

 )كسبت هاتان  مبااخذت لو( قيل ما نقل عن الّنّيب عليه الّسالم من قوله نإف
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  .غريه  مل يطق حق العبادة فإذا مل يطقه ال يطيقه احدبأّنه يشعر
 ما مؤد فهو الكبائرفضالً عن   املذهب إنّ الّنّيب معصوم عن الصغائرقلنا
  . عليه حق االداءاهللا اوجب
له اهللا من   منه ملا يسرهضم فهو التقصرياما ما نقل عنه مما ظهرت داللته يف و
 عنه وهتمة لنفسه تعظيماً هنى بامتثال مجيع ما امر به واجتناب كل ما التعبد كمال
  .ن ربهلشأ

 شهد اهللا يف كالمه بأّنهم من الذينهذه لغريه من األنبياء   تتيسرأنوحيتمل 
  . ورثتهم من آحاد اممهممنبل  ني ومن املخلصني ومن املصطفني االخيارالّصاحل
عظمة شأنه   اىل ما استحقه اهللا باعتباربالنسبة التقصريلعل ما اظهر الّنّيب من و

 ما اوجب عليهم ال بالنسبة اىل القدر الواجب فوقوكمال انعامه على عباده منهم 
  .يف اتيان الفرائض والواجب

 آحاد  يطاق يف حق العامة فإنّ ما ال يطيقه االّالا ليس تكليفا مبأ قيل نإف
  . يطيقه العامةال اخلاصة

سوء افعاهلم االرادية   باعتبار الطاقة ليس االّعدم بل يطيق الكل الكل وقلت
ختيارية من اتباعهم اهلوى واهنماكهم يف الشهوات ال حبسب  اعماهلم االخبثو

  .العبادالقدرة املوهوبة هلم من اهللا وصحة تعلقها باالعمال املكلفة هبا 
 ويقرب بصعوبته من عليهم تشديد اهللا على عباده بتكليفهم مبا يصعب ولعل

ى يصل ا يف العبادة حّتو جيدوا يف االجتهاد ويهتمي اىل عامتهم لكاالمتناع حد
  اهللا عليهم كبريفضلالّسابقون اىل ذروة الكمال واىل ما دونه من دوهنم مث ومث، مث 

  .شامل وكثري وعفوه وغفرانه الهل التقصري
يعطي من   عادل قدعبادهواهللا تعاىل متفضل على ( رضي اهللا عنه قال

  عدال منهبالذن ما يستوجبه العبد تفضالً منه وقد يعاقب على اضعافب الثوا
 القدرةنّ وجود العبد واعضائه واوصافه من أقد عرفت و) منه وقد يعفو فضال
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اخلري غريها كلها عطاء من اهللا مبحض فضله وكذلك بيان  وواالرادة والسمع والبصر
 سائر اخلري وي ذلك وجيتنب هذا مث اهلداية والتوفيق ونصب دواعليطلب والشر

 شيئاًاهللا واعطياته فال يستحق العبد  احلسنات ودفع السيئات مجيعها الطاف مقدمات
 االجتناب مجيع عمره وايامه اىل الطاعات واجتنب كل من املثوبات وإن صرف ليايل

 ذكر منشيء من النعم العاجلة مما   مبا شكريعن مجيع الفواحش والسيئات وال يؤد
 يقتصرد  أّنه تعاىل قاالعطيات فما اعطاه اهللا من املثوبات كله تفضل وتكرم منه االّ

 يقتصر ال  حق البعض من اعطاء الثواب على ما يستحقه كل عامل بعمله وقديف
 بغري  األجر اىل سبعة وعشرة وسبعني واىل سبعمائة وقد يويفيضاعفهعليه بل 

 الّذي ّمساه بفضله استحقاقا ي االستحقاق الظاهرعلىحساب واقتصاره تعاىل 
ل هبا على ما أجراه من سنته وحكم به  االخاليعدواوجب به ثوابا هو العدالة اليت 

وعده تقصريا يف اجملازات وتفريطا يف املكافات وما فوق ذلك من مراتب التضعيفات 
 املسئ من العقاب عدل منه تعاىل بهما استحق  حمض تفضل وكذلك يعذبه بقدر فهو

عن عدم   بلطفه واخربوضعهحبيث يعد ما فضل منه ظلما على قانون عدله الّذي 
 عن قدر االستحقاق ختفيفهوزه عنه بوعده وتركه التعذيب املستحق بالكلية او جتا
  .عفو منه وفضل ايضاً فهو

لكن تدقيق النظر   األمرئباد و وإن مل يكن له سبب يف الظاهروالفضل
 او االعمال او االستعداد االخالق من ي أن يكون له سبب خفيوحتقيقه يستدع

 فالكل عباد اهللا وخملوقه ومجيعهم االّتفاقية البتة واالصلية الفطرية او االسباب اال
  .مشمول لطفه ويف متسع رمحته

  وذا ال جيوز االّمرجح البعض بالتفضل دون اآلخرين ترجيح بال فتخصيص
  . هذا السبب خلفائه عن انظار الناظرينمثلأنّ 

 املطلقة ويسكت املشيئةّنه حمض تفضل بال سبب وينسب مثل هذا اىل إ قيل
َواُهللا َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن ( املشيئة ملكان خفائه وعدم اطالع اخللق به سبب عن
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 اليت يعطيها اهللا يف املثوباتعن  ويعرب) ١٠٥: البقرة* َيَشآُء َواُهللا ذُو الْفَْضِل الَْعِظيِم 
 اهللا هبا على عباده من غري يتفضل االعمال وعن املثوبات اليت ةمقابلة االستحقاق جبن

 هلا جنة الوراثة كما قال يقال الفضل وجنة االختصاص وجنة ثالثة ةاستحقاق جبن
وهي ما اعده اهللا من اجلّنة ) ٨٥:  الشعراء *يِمِع النَِّةنَّ َجِةثََر َوْن ِمِينلَْعاْجَو(تعاىل 

 يف اجلّنة اورثها اهللا هلمالهل الّنار فإذا مل يصلوا اليها وخلت منازهلم اليت اعدت 
 وله مرتل يف اجلّنة االّّنة وذلك ألنه ما من نفس من نفوس االنس واجلن الهل اجل

اجلّنة ومنازل الّنار يف ومرتل يف الّنار فإذا دخل الفريقان املرتلتني بقيت منازل اهل 
  . من اهلهااجلّنةاهل اجلّنة يف الّنار خالية فيورث اهللا املنازل اخلالية اليت يف 

 من اهلها عدال فتبقى خالية ايراثها يف الّنار فليس اما املنازل اخلالية اليتو
ْمَتالَِت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن اَيْوَم َنقُولُ ِلَجَهنََّم َهِل ( اهللا عنه بقوله ى حكالّذي فذلك
 تلك الّنار فتمأل خيلق اهللا خلقا يناسب امزجتهم مزاج أناىل ) ٣٠: ق*  َمِزيٍد

 هبم عن الّنار تتسلى بل يتنعمون هبا وكذلك املنازل هبم حبيث ال يتعذبون من الّنار
 فيها يلقىوحشة اخللود والفراغ وهذا ما ورد يف احلديث من أّنه ال تزال جهنم 

 بعضها اىل بعض يحّتى يضع رب العزة فيها قدمه فيرتو) وتقول هل من مزيد(
 قط قط بقوتك وكرمك فاملراد من قدمه تعاىل ذلك اخللق الّذي خيلقه اهللا فيقول
عنه بالقدم لكونه آخر اخللق وورد يف   الّنار لتسكن املنازل اخلالية منها عربمزاجعلى 

  .اهللا اعلمو) خلقا ميأل املنازل اخلالية اخلبائيةشيء ان اهللا ين( ايضاً احلديث
فاعة االنبياء عليهم الّسالم حق وشفاعة نبّينا عليه شو( رضي اهللا عنه قال

  .) للعقاب حق ثابتاملستوجبنيمنهم  ذنبني والهل الكبائر للمؤمنني املالّسالم وةالّصال
 نّ الرتاع يف انأ  أحد االّينكر اصله الشفاعة ثابت بالنص واالمجاع فال لأص
  وزيادة املثوبات او هو عامالدرجاتب ومثرهتا رفع ئ هل هو خمتص باملطيع والتاتعلقها
  .ذاب رأساً او ختفيف منه شطرا العرفعومثرهتا فيهم   والفساق من اهل الكبائرللعصاة
  عن الفساق حمتجني باآلياتالشفاعةا واملعتزلة ذهبوا اىل الشق األول ونفو
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) ٤٨:  البقرة*ةٌ اَعفََشا َهْن ِملَُبقْ ُيالََو( على نفي الشفاعة اصالً مثل قوله تعاىل الدالة
َواتَّقُوا َيْوًما الَ (ه فيما قبله يف قول  املذكوراملنكر املبهمعائد اىل النفس  فإنّ الضمري

نّ أ فيكون احلكم عاما لكل نفس االّ) ٤٨:  البقرة *َتْجِزي َنفٌْس َعْن َنفٍْس َشْيئاً
 اصل الشفاعة اخرج املطيع والتائب فبقى ثبوتاآليات واألحاديث الّدالة على 

وقوله تعاىل ) ١٢٣:  البقرة* ةٌاَعفَا َشَهُعفَْنَت الََو(ما وراءمها مثل قوله تعاىل فيالعموم 
 َنيِماِللظَّا ِلَم() ٢٥٤:  البقرة* ِمْن قَْبِل اَنْ َياِْتَي َيْوٌم الَ َبْيٌع ِفيِه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةٌ(
  ).١٨: منؤ امل *اُعطَ ُييٍعِفَش الَ َويٍمِم َحْنِم

 الهل الكبائر او الشفاعةخراج املؤمن مطلقاً بداللة ادلة ثبوت واجلواب أ
 من غري امر واذن النفسانية املنفية بالشفاعة املبنية على املصادقات الشفاعة ختصيص

 عن النفي وبقرينة اعتماد اهللامن اهللا بقرينة النصوص الّدالة على استثناء الشفاعة باذن 
 كما يفهم من قول احلقاخللق على الشفاعة اجملردة من غري مباالة منهم جبانب 

 اليه وكما يفهم يتوجهون مع أّنهم ال يعبدون اهللا وال الكفرة هؤالء شفعاؤنا عند اهللا
 جانب اهللا كأهنم امهاهلممن معامالت عوام املؤمنني من اهنماكهم يف الشهوات و

  .يعتمدون غريه
  ويف بعضها علىالظاملنيورد يف بعض تلك اآليات حكم النفي على وايضاً 

  . داللة واشارةالكافرين
واالشارة ) اُعطَ ُييٍعِفَش الَ َويٍمِم َحْن ِمَنيِماِللظَّا ِلَم( الداللة قوله تعاىل اما

  ).٢٥٤: البقرة  *نَوُماِل الظَُّم ُهونَُرِفكَاالَْو(فقوله 
 ختصيص النفي يف هاتني اآليتني دليالً على الكفر ويكونالظلم املطلق هو و

 حتتمل  وايضاً حتتمل اآليات نفي العموم كماالظاهرةختصيصه يف اآليات املطلقة 
  .يعموم النف
) ٢٨ : االنبياء*ى َضَت اْرِنَم ِلالَّ ِاونَُعفَْش َيالََو( تعاىلاما استدالهلم بقوله و

  املنافاة بناءع مبنع فمدفوالكبريةينايف الفسق وارتكاب  نّ وصف االرتضاءأبناء على 
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 واما بوجه  ولواالرتضاءة يوجب الّصاحلقارن باالعمال إذا  خصوصاً مياننّ اإلأ على
 َتَوَيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا َربَنا َوِسْع(املفهوم من قوله تعال يف حق محلة العرش 

من ) ٧:  املؤمن * ِللَِّذيَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيلََككُلَّ َشْيٍئ َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر
هم وبني شفاعة  للمؤمنني التائبني مع أّنه ال فارق بني شفاعتشفاعتهماختصاص 
 على اختصاص شفاعتهم بالتائبني وكل مؤمن  فداللته ليس االّسائر املؤمننياالنبياء و

نّ عدم الفرق غري مسلم وال منصوص عليه وإن مل ينص على أ الكفر معتائب عن 
  .الفرق ايضاً
نّ اخللود ينايف أ على خلود الفساق بناء على ةاما استدالهلم باآليات الّدالو
اللّهمَّ ( ايضاً بأن االمجاع انعقد على الدعاء بـاستدلّوا فقد عرف بطالنه والشفاعة

 اهلها العصاة والفساق للزم أن يكون دعاء فلو كان) حمّمداجعلنا من اهل شفاعة 
 ال نّدعي االختصاص ونفي العموم للمطيع لرفع اإّن به لالحلاق هبم واجلواب يالداع

 للشفاعة على تقدير إن يكونوا من فالدعاء نسلم درجاهتم وتضعيف مثوباهتم ولو
لَْم   َماَوَبَدا لَُهْم ِمْن اِهللا( قوله منالعصاة فإّنه ال علم ألحد حباله مع ما يسمع 

 الظن باالنفس وء الفرق من اهللا وسشّدةوكأنه ) ٤٧: الزمر*  َيكُوُنوا َيْحَتِسُبونَ
سهم بدون الشفاعة ال أّنهم  النفالنجاةمحلهم على هذا االستدعاء كأهنم يستبعدون 

  .يسألون النفسهم الفسق مث الشفاعة
 العامة يف حق املطيع برفع الدرجات ويف بالشفاعةاما اهل احلق فيقولون و

يف املوقف بل ويف كل موطن  و االحتضاروحنيختفيفه  حق الفاسق برفع العذاب او
  . وعبور الصراطالكتابمنه مثل مواطن امليزان واحلساب وايتاء 

 االول مث النصوص الواردة يف الشفاعة عامة القرنالدليل عليه االمجاع يف و
من   الهل الكبائرادخرت شفاعيت( الّسالم عليهخاصة مثل قوله   الكبائراهل ويف
 إذ التوبة مكفرة للذنوب بال احتياج بالتائبني وال معىن لتخصيص اهل الكبائر )اميت

 حّتى يقول اهللا له يف مراراًل اهللا يسجد فيشفع نّ رسوأاىل الشفاعة وورد يف احلديث 
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 ادىن ادىن ادىن مثقال حبة من خردل من قلبهاملرة الثالثة انطلق فاخرج من كان يف 
 اهللا  يوم القيامة من قال ال اله االّبشفاعيتاسعد الناس (وعنه عليه الّسالم . إميان

ا لشأن الكفّار وتقبيحا  تعاىل حتقريقوله وايضاً يدل ) نفسه يفخالصا يف قلبه او
  ).٤٨ املدثر * َنيِعاِفالشَّ ةُاَعفَ َشْمُهُعفَْنا َتَمفَ(  االحوالإحلاهلم وختصيصا هلم باسو

 التام والتقبيح التوبيخ على لّاق ملا دس عدم النفع عاما ايضاً للففلو كان
ّنة اهل الّسبعض  حقهم فإنّ مساق اآلية لتخصيص الكفرة شّدة القباحة و يفالشديد

 على حقيقةاسقاط العقوبات ومنعوا داللتها  وخصوا حقيقة الشفاعة بدفع املضار
 املنافعزيادة املنافع ورفع الدرجات حمتجني بأّنه لو كانت الشفاعة عامة لزيادة 
 ييكفلكانت صلواتنا يف حق الّنّيب شفاعة مع داللة االمجاع على خالفه فعلى هذا 

مكفرة مبجرد االجتناب  ألن الصغائر هل الكبائرثبوت اصل الشفاعة يف تعلقها أل
  .ت فتعني أن يكون اثر الشفاعة مقصورا على اهل الكبائرواجبا الفرائض والاتيانو

 عليها لقلة وقوع مقصورافبعد أن يكون اثر الشفاعة  اهل الكبائر اما صغائرو
  .وعظم شأن الشفاعة الصغائر

 اي وزن كتب ) يوم القيامة حق بامليزاناالعمالووزن ( رضي اهللا عنه قال
 هبا االعمال فصور احلسنات نورانية وتتمثلرها اليت تتجسد واالعمال او وزن ص

ن وزن والدخول يف الوز ال تقبل الاعراضنّ االعمال أوالسيئات ظلمانية فال يرد 
 هلذا القدر الكاسد مثل قوله نصوصظواهر السّيما بعد ما انقضت وعدمت فال تترك 

 فَُهَو ِفي *فَاَمَّا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه () ٤٧: االنبياء * طَْسِق الْيَناِزَوَم الُْعَضَنَو(: تعاىل
  ).٩-٦: القارعه*  فَاُمُُّه َهاِوَيةٌ * َواَمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه *ِعيَشٍة َراِضَيٍة 

نه  ما دلت عليه النصوص صرحياً مع امكايتركورد يف احلديث ايضاً وال و
 واما ملا قيل لالستعظام داللته على خالفه وورد املوازين بلفظ اجلمع اما عدم ومع
 للمهابة يف النفوس ايقاعانّ ميزانا كبرياً يوضع ايضاً أنّ لكل مكلف ميزانا مع أمن 

  . بصورة احملسوسيوتصويرا للهول املعنو
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 ورذكامل للقدر الكاسد ظاهر النصوصن وتركوا وزبعض املعتزلة أنكروا الو
 إذ كل نوع من باالدراك بالعدل ألن به يفرق بني احلق والباطل او لوهااّوو

 املسموعات ون االلوان بالبصروزاملدركات يعرف بنوع من املدركات كما ت
 قرينة اجلمعبالسمع واملعقوالت بالعقل وكذا سائرها وجعلوا ورود املوازين بلفظ 

  .هلذا التأويل
  ).ة والّسالم يف القيامة حقالّنّيب عليه الّصالوحوض (قال رضي اهللا عنه 

 وقوله عليه الّسالم) ١: روث الك* َرْوثَكَ الْاَكَنْيطَْعا اَنَِّا(والدليل عليه قوله تعاىل 
من املسك ب واء ماؤه ابيض من اللنب ورحيه اطيس مسرية شهر وزواياه يحوض(

  ).ا ابديظمأ فال منها ماءب من شر وكيزانه اكثر من جنوم السماء
  اجلّنة واحلوض يف املوقف واملراد بقولهوثر يف الكفانّ روثوقيل احلوض غري الك

ال أّنه ال يظمأ ابدا فال يشرب  أّنه ال تقل ماء فال يظمأ)  منه ال يظمأ ابدابمن شر(
  .ابدا ألن قياس اكل اجلّنة يشهد بدوام التلذذ بدوام الشرب

خلصوم باحلسنات يوم القيامة حق والقصاص فيما بني ا(قال رضي اهللا عنه 
  ).ت فطرح السيئات عليهم حق جائزنايكن هلم احلس فإن مل

 ص الّدالة عليه والقتضاء احلكمةواما ثبوته وحقيته فللنص واما جوازه فظاهر
وقوعه ألن ترك انصاف املظلوم من الظامل من القادر احلكيم ال حيسن وما ال حيسن 

واحلدود على عباده ومل يهمل حق احد وإن كان ال يقع منه ومن شرع القصاصات 
 يأخذوا حقه ممن ظلمه وتعدى عليه معلوم أّنه أن اوجب على الوالة جزئيا االّ حقاً

  ).١٩:  االنفطار*َيْوَم الَ َتْمِلُك َنفٌْس َشْيئًا َواْالَْمُر َيْوَمِئذٍٍِ ِهللا (ال يهمل مثله بنفسه 
 ابوهريرة رضي اهللا عنه أّنه قال وىا رومن األحاديث الواردة يف هذا الباب م

 ال أنفليتحلله منه اليوم قبل  شيء من كانت له مظلمة الخيه من عرضه او(
مظلمته وإن مل تكن  وال درهم إن كان له عمل صاحل اخذ منه بقدر يكون دينار
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عنه صلّى اهللا عليه وسلّم برواية و) له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
 منا من ال درهم قالوا املفلس )اتدرون من املفلس( رضي اهللا عنه أّنه قال أيب هريرة

 يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة يت من يأ املفلس من اميتنّإ(له وال متاع قال 
 هذا بذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرق شتم هذا وقد ويأيت

 تقضي ما أنبل فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته ق
 نّلتؤّد( وقال عليه الّسالم )ح يف الّناررعليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه مث ط

  ).اءرناحلقوق اىل اهلها يوم القيامة حّتى تعاد للشاة اجللحاء من الشاة الق
لوقتان اليوم ال تفنيان ابدا وال متوت خمواجلّنة والّنار (قال رضي اهللا عنه 

  ).ايفىن عقاب اهللا تعاىل وال ثوابه سرمدابدا وال  احلور العني
والدليل عليه اآليات الّدالة على اسكان اهللا آدم وحواء يف اجلّنة ومحل تلك 

على بستان ارض خالف الظاهر اجملمع عليه بال ضرورة وقرينة والّنار قرين  اجلّنة
نار ايضاً اجلّنة ومها متالزمان ومتقابالن يف الوجود باالمجاع فثبوت اجلّنة ثبوت لل

وكذا تدل عليه ظواهر اآليات الّدالة على اعدادمها يف الزمان املاضي مثل قوله تعاىل 
 يَنِراِفكَلْ ِلْتدَِّعاُ(ويف حق الّنار ) ١٣٣:  آل عمران* َنيِقتَُّملْ ِلْتدَِّعاُ(يف حق اجلّنة 

 *ةُ ِللُْمتَِّقَني َواُْزِلفَِت الَْجنَّ(وكذا ما يف معنامها من قوله تعاىل ) ١٣١:  آل عمران*
عن امر حمقق  التعبري فإّنه وإن جاز) ٩١-٩٠: الشعراء*  َوُبرَِّزِت الَْجِحيُم ِللَْغاِويَن

وقوعه يف املستقبل بصيغة املاضي جمازا لكن عند امكان ارادة املعىن احلقيقي وعدم 
  .القرينة الصارفة عنه ال جيوز

 ماوية والسنن النبوية واالمم املليةتفنيان ابدا فألن الكتب الس واما اهنما ال
  .متطابقة قاطبة على اهنما دارا خلد

 * كُلُّ َشْيٍئ َهاِلٌك ِاالَّ َوْجَهُه لَُه الَْحكَْم َوِالَْيِه ُتْرَجُعونَ(واما قوله تعاىل 
ويكون شيء جيوز أن يكون الضمري املضاف اليه الوجه عائدا اىل ال) ٨٨: القصص
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  .االنسان ه ألنه به ظهوركل شيء كما بالوجه ظهوروجودشيء املراد بوجه ال
  الوجود فإّنه به يظهرفاملعىن كل شي من الذوات والصفات عدم صرف االّ

  .موجود بعد ما أّنه يف ظلمة العدم مكتوم ومفقود كل
نّ كل أعود الضمري اىل اهللا جمال محل هلذا املعىن ايضاً بأن يراد  وعلى تقدير

من غريه وقيل بتخصصهما من هذه   ذاته والوجود له مستعارغري اهللا معدوم يف ممكن
 مرة ال ينايف احلكم اآلية بقرينة تعارض االدلة مث بعد هذه االحتماالت فاهلالك اآلين

  .وزباخللود وإن كان ال خيلو عن نوع جت
وبعض املعتزلة أنكروا كوهنما خملوقتني بالفعل بناء على اصوهلم الكاذبة من 

ما عبث واحلكيم ال يفعل العبث وهننّ اهلهما ال يدخلأفعل مع خلقهما بال ان
  .ومتسكا بآية اهلالك اما اآلية فقد عرفت جوابه
 يطلع حلكمة أنلزوم العرض الفعاله جيوز  واما كذب اصلهم فالن على تقدير

نّ حركات االفالك واوضاع أ تصل امداداته وآثاره اىل هذا العامل كما أنجيوز  اذ
  .ذا العاملهلات الكواكب ممد

 لعباده عن اعدادمها منافع ومصاحل مع وجيوز أن يكون يف اعدادمها مث األخبار
  . منه فروع كلية وكفى به منفعةرع يتفيكل  اسكان آدم فيها مث اهباطه منها امرأنّ

 وأنكرمها الفالسفة رأساً بناء على اصوهلم الباطلة قالوا اهنما على ما وضعا من
:  احلديد *َوَجنٍَّة َعْرُضَها كََعْرِض السََّمآِء َواْالَْرِض(يه قوله تعاىل العظم كما دلّ عل

ا يف عامل االفالك او يف عامل آخر خارج ون يكأنفال بّد  ال يسعان عامل العناصر) ٢١
 مل اليهما ال يتصور االّاعنها ايضاً ويلزم اخلرق لالفالك ألن انتقال اهل هذا الع

  .على استحالتهباخلرق وهو حمال مربهن 
 لكان فيه جهات واجلهات البّد هلا وايضاً لو كان خارج هذا العامل عامل آخر

من حمدد واحملدد ال بّد أن يكون كريا كل ذلك مثبت بالدالئل فإذا كان خارج هذا 
ني منهما ال بكليتهما ئ ال يكون تالقيهما جبزأن آخر للزم ي عامل كريالعامل الكر
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متحيزة يف احيازها الطبيعية فيلزم  البّد أن يكون يف ذلك عناصرفيلزم اخلالء وايضاً 
  .تلفانخمأن يكون للطبيعة الواحدة حيزان 

 ثابتة واكثرها باطلة يستدل على وكل هذه املقدمات مقدمات فلسفية غري
  .ناه فيما سبقربطالهنا ما قد ذك

 المنه ويضل من يشاء عد فضال  من يشاءيواهللا يهد(قال رضي اهللا عنه 
 ال يوفق العبد اىل ما يرضاه عنه وهو أن: ذالنتفسري اخلمنه واضالله خذالنه و

 واهلداية جيئ مبعىن الداللة على ).عدل منه وكذا عقوبة املخذول على املعصية
الطريق املوصل والدعوة اىل احلق وهي هبذين املعنيني ال اختصاص هلا بواحد دون 

لكافر ويوصف هبا اهللا حقيقة مثل قوله ا ويعم املؤمن واحد وبفرقة دون فرقة بل
 َكنَِّاَو(والّنّيب ايضاً مثل قوله تعاىل ) ١٧:  فصلت* ْماُهَنْيَدَه فَوُدُما ثَمَّاََو(تعاىل 

وله قويوصف هبا االسباب جمازا مثل ) ٥٢:  الشورى* يٍمِقَتْس ُماٍطَر ِصىلَ ِايِدْهَتلَ
ويقابلها االضالل وهو الداللة ) ٩:  اإلسراء* ُمَوقْ اََيِه ِيتلَّ ِليِدْه َيآنَْرقُا الْذَ َهنَِّا(

 مبعىن االهتداء فيكون املوصوف ئعلى الطريقة الغري املوصلة والدعوة اىل الباطل وجي
  .هبا العباد ويقابلها الضالل

 وههنا اهلداية واالضالل مبعىن خلق اهلداية والضاللة فهما دائران على املشيئة
 باملشيئة واالرادة وهدايته ملن يشاء فضل منه ألنه ال اهللا وال خلق االّ ألنه ال خالق االّ

 يوجوب عليه وال استيجاب من العبد ألن عمل العبد وإن حسن وطال ال يواز
  . يستوجب جزاءأن به بشكره فضالً عن يواحداً من الوف النعم الّسابقة وال يؤد

ره وسوء صنيعه ألن واالضالل عدل منه ألن العبد قد استحقه بقبح اختيا
  . عدل وتأديب مستحقضالسيئة بالسيئة حم جزاء

نّ االضالل قبيح حمض ميتنع فعله من اهللا تعاىل وهو أواما قول املعتزلة من 
نّ صدوره عن أمن حيث  وصف حقيقي للشيطان وما وقع من وصف اهللا جماز

عرفت ما فيه من كينه او بواسطة ابتالئه وتكليفه وقد الشيطان بسبب اقدار اهللا ومت
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  .خلقه الّضالل عند ارادة العبد اياه نّ القبيح االتصاف باالضالل وامثاله الأ
فاهلداية من اهللا لعبده اوال داللته على الطريق املوصل فإذا اهتدى العبد اي 
و وجد الطريق املوصل اراد سلوكه فيخلق اهللا تعاىل له قدرة على سلوكه الّذي ه

 إذ صيوهذا اخللق هو التوفيق منه واملوفق يطيع البتة وال يعفعل الطاعات واحلسنات 
القدرة على الطاعات اليت خلقها اهللا له هي االستطاعة اليت تكون مع الفعل فيلزم 

متعلقها ومقدورها وهو مضاد لقدرة املعصية اليت هي اخلذالن وهي  الفعل الّذي هو
ن والعصيان عند وجود التوفيق االستطاعة اليت تكون مع فعل العصيان فيمتنع اخلذال

واللطف هو التوفيق وعند املعتزلة اللطف ما خيتار املكلف عنده الطاعة تركا واتيانا 
  .يقرب منهما مع متكنه يف احلالني او

فاالول هو اللطف احملصل والثاين اللطف املقّرب واحملصل إن كان حمصال 
ه باسم العصمة ونصللواجب يسمونه توفيقا وإن كان حمصال لترك القبيح خي

  .واخلذالن منع اللطف
 من العبد ميان نقول إنّ الشيطان يسلب اإلأنوال جيوز (قال رضي اهللا عنه 

  .) فحينئٍذ يسلبه منه الشيطانميانقهرا وجرباً ولكن نقول العبد يدع اإلؤمن امل
 من أفعال العباد شيئاًنّ اهللا تعاىل قد حكمت حكمته بأن ال يريد أقد عرفت 

ق قدرته عليه فإذا عزم العبد على لّ اراده العبد وعأن بعد قدرته عليه االّ  يعلقوال
 خلذله اهللا اي خيلق له قدرة الكفر الختياره الكفر ال أّنه جيربه ميانالكفر وتربأ عن اإل
  .ويكرهه على الكفر

 من عبده املؤمن قهرا ألنه مل جيربه بل ميان يقال سلب اإلأنفلهذا ال جيوز 
ما سأله بلسان استعداده اوال مث بارادته واختياره ثانياً بعد ما مكنه اهللا تعاىل  هخلق ل

 العبد من أوترب النفع والضرشر و واخلري والغيمن الفعل والترك وبني له الرشد وال
 ميان واجلاء من اهللا فذلك تركه اإلجرب منه ومن غري  وعزم على الكفر باختيارمياناإل

  .ميانع اإلولذلك يقال العبد يد
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 فلعلّه كناية عن استيالئه على قلب العبد بزوال ميانواما سلب الشيطان لإل
 مضادة ميان ألن بني نارية الشيطان ونورية اإلميانقوة اإل الدافع الّذي هونع واملا

 ال ميانابدا فما دام قلب العبد منورا بنور اإل عن النور اصلية فالّنار مغلوب ومقهور
 على ذلك القلب استيالء كلياً وإن كان له دخل ما  يستويلأنيستطيع الشيطان 

  . جهة النفسيما اىل حواليه مما يل وتأثري
 ما دام راسخا يف قلب املؤمن ومتمكنا فيه يستمد من النور املطلق ميانفنور اإل

 ويدفع الشيطان فإذا تركه العبد ينقطع مدده من نور الرمحن ويضعفه ي فيقوالرمحاين
  .هاطفاءيطان ويطفؤه فيسلبه ألن اهللا يريد قصدا سلبه وفيغلب الش

وسؤال منكر ونكري حق كائن يف القرب واعادة الروح (قال رضي اهللا عنه 
كلهم امجعني  ن للكفّارئطة القرب وعذابه حق كاغجسد العبد يف قربه حق وض اىل

من أّنه  هذا  يفاما السؤال فلما ورد من احلديث املشهور. )عصاة املسلمني ولبعض
 ريولآلخر النك ذا قرب املّيت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال الحدها املنكرإ(

ة والّسالم أّنه قال  وقد صح عنه عليه الّصال)نبّيهفيسأالن املّيت عن ربه وعن دينه و
 * ا َوِفي اْآلِخَرِة الَِّذيَن آَمُنوا ِبالْقَْوِل الثَّاِبِت ِفي الَْحَيوِة الدُّنَيُيثَبُِّت اُهللا(قوله تعاىل (

  ).ك وما دينكك ومن نبّيقيل له من رّبإذا  نزل يف عذاب القرب) ٢٧ :ابراهيم
فدالئله كثرية من الكتاب والّسّنة اما الكتاب فمثل قوله  واما عذاب القرب

وا آلَ ِفْرَعْونَ اَلنَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ اَْدِخلُ( تعاىل
فإنّ الّنار املعروضة عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة ) ٤٦:  املؤمن* اََشدَّا الَْعذَاِب

فيكون يف القرب والربزخ وكذلك قوله ) َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ(بدليل قوله تعاىل بعده 
قيب بال تراخ وكون لتعلى ااء علفبداللة ا) ٢٥:  نوح* ااًرا َنُولِخْداُا فَقُوِرغْاُ(تعاىل 

قَالُوا َربََّنآ اََمتََّنا اثَْنَتْيِن َواَْحَيْيَتَنا (وكقوله تعاىل . عذاب الساعة متراخيا عن االغراق
ر باالتفاق وكذا شحياء االول يف القرب والثاين يف احلفإنّ اإل) ١١:  املؤمن *اثَْنَتْيِن
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ل آ  * ِمْن فَْضِلِه فَِرِحَني ِبَمآ آَتيُهُم اُهللا*ُيْرَزقُونَ َبلْ اَْحَيآٌء ِعْنَد َربِِّهْم (قوله تعاىل 
  .يدل عليه صرحياً) ١٧٠-١٦٩: عمران

 ة من رياض اجلّنة اوروضالقرب (واما األحاديث فكثرية كقوله عليه الّسالم 
من استعاذة الّنّيب عليه الّسالم يف دعوته من عذاب   وما تواتر)من حفر النريان حفرة
شائعة  وباجلملة األحاديث املشهورة عن الّنّيب يف عذاب القرب. ح يف هذاصري القرب

كثرية واألخبار فيما بني االمم السالفة عن االنبياء املتقدمني واردة وبعد توارد 
عن الدالالت القطعية وال يلتفت اىل  النصوص وتظاهر األخبار ال يتجاوز

 وال يرتكب بال ضرورة وال قرينة اىل االستبعادات الومهية وال تترك الظواهر احلقيقية
 اجملازات يف احلالة االختيارية فامنا ذكره املنكرون يف هذا الباب يف معرض الدليل فهو
عليل وما عدوه امتناعا فهو استبعاد مثل ما قالوا إنّ املّيت مجاد ال حياة له فتعذيب 

مع انا ال  رتناضيوان حباجلماد واثابته حمال وايضاً رمبا تبقى املوتى من االنسان واحل
رمادا تذروه  حياة اصالً وايضاً رمبا حيرق احليوانات حبيث يصري نشاهد منها اثر

  .الرياح والعاقل ال يتصور لتلك االجزاء املتفرقة حياة تلتذ او تتأمل هبا
  منشيئاًبقيت كذلك اياماً إذا ونقول عدم احساسنا من املّيت الّذي حبضرتنا 

 وعدم تصورنا ايامها يف األجزاء املتفرقة او احملترقة اليت صارت رمادا اثر اللذة واالمل
تذروه الرياح ال ينايف سهولة خلق نوع حياة يف بعض تلك االجزاء حبيث حيصل هبا 

  .التلذذ والتأمل بالنسبة اىل قدرة القادر العليم
 ِاالَّ الَْمْوَتةَ اْالُولَىالَ َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت (اما استدالل املنكرين بقوله تعاىل 

ة الثانية لتحقق احلياة وتوجب امل تنّ احلياة يف القربأمن حيث ) ٥٦:  الدخان*
فال يستقيم ما دلّ عليه اآلية من كون املوت موتة واحدة فمدفوع  اجلديدة يف احلشر
  االهوال واالحكام منيقو ثارلكونه موتاً بني اآل ة االوىل بالذكروتبأن خيصص امل

ة ضعيفة ابزوال نوع حي حيث أّنه زوال حياة تاّمة ال ينايف ثبوت موت ثانية يف القرب
  .ما تدرك هبا اللذة واالمل بقدر
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  .ة الثانية منفيةوتفإن قيل اليس النفي باقيا يف ما عدا املستثىن حّتى تكون امل
  .يهاري فيها راجع الممطلقا بل يف اجلّنة او يف اآلخرة فإنّ ض قلت نعم لكن ال

  .ن قلت ما الفائدة يف نفيها فيها مع اهنا ال يتصور فيهاإف
 قلت اما يف اآلخرة فقد يتصور لكوهنا اول احواهلا واما يف اجلّنة فال يتصور االّ

توهم بعض املتومهني فازاهلا بطريق املبالغة بأّنه لو كان فيها موت لكانت هي  على
نت استحالة املوت املطلق كذلك وجيوز املوتة االوىل فلما كانت استحالتها بينا كا

ة االوىل فاملفهوم من اآلية وتأن يكون االستثناء منقطعا فيكون املعىن لكن ذاقوا امل
  .زوال احلياة القوية بعد املوتة االوىل  الّذي هوي نفي املوت القوليس االّ

َواتاً فَاَْحَياكُْم ثُمَّ كَْيَف َتكْفُُرونَ ِباِهللا َوكُْنُتْم اَْم(واما استدالهلم بقوله تعاىل 
َربََّنآ اََمتََّنا اثَْنَتْيِن (وبقوله تعاىل ) ٢٨:  البقرة*ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحِييكُْم ثُمَّ ِالَْيِه ُتْرَجُعونَ 

 نّ االثنتني دلتا على كون األحياء اثنني ولو كان يف القربأمن حيث ) َواَْحَيْيَتَنا اثَْنَتْيِن
نّ خيصص االحيائني أثة فمدفوع بعني ما دفع به االول من حياة اخرى لكان ثال

 اآلثار بالذكر ال يوجب نفي أحياء ثالث متعلق حبياة ضعيفة ال يالقويني الظاهر
  .آثاره ترك ذكره لضعفه وخفائه تظهر

) ٢٢ : فاطر *وِرُبقُ الْ ِيفْن َمٍعِمْسُم ِبَتْنا اََمَو(واما استدالهلم بقوله تعاىل 
  ألن املراد من اآلية متثيل حال الكفّار حبال املوتى من جهة عدم السمع الفضعيف ايضاً

 حياة ضعيفة نفي ثبوت احلياة يف القرب وايضاً جيوز أن يكون ما اثبتناه من احلياة يف القرب
ال يترتب عليها مساع االصوات احلسية وإن ترتبت عليها اللذة واالمل بل وجيوز أن 

  .انعا من الّسماع والنفي وارد على السمع أل على احلياةتأمله م يكون التذاذه او
نّ تلك احلياة ليست حبياة كاملة تكون معها القدرة واالرادة أوقد اتفقوا على 

واألفعال االختيارية حّتى توقفوا يف عود الروح اىل البدن يف القرب مع قوهلم بثبوت 
نّ أختيارية احملسوسة مع اب امللكني من األفعال االو جأننوع حياة فيه لكن يرد 

 أل ي جياب عنه بأّنه جيوز أن يكون بفعل ضعيف خفأناحلديث دلّ بثبوته وميكن 
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 الضعيف القدرة ييطلع احد من خارج وال يلزم من القدرة على مثل هذا الفعل اخلف
  .على األفعال القوية الظاهرة

 اً ضعيفا يف هي لكن امكان التكلم وإن كان مهسا خفي ههنا ليس االّيواملنف
الجزاء احملترقة املتفرقة الرمادية اليت تذروه الرياح شرقا وغربا مع أّنه ال لسان وال ا

 خيلق اهللا يف بعض أن يقال جيوز أن  وال مضغة منه فيها مشكل جدا اللّهمَّ االّةلصق
فم ولسان اعلم أّنه قيل إنّ بني العامل الروحاين  تلك االجزاء مهسا خفياً من غري

  الظلماينبني العامل اجلسماين والصرف اللطيف اجملرد من املواد والصور راينالنو
ذا جهتني برزخا حاجزا بينهما متصفاً  الكثيف املركب من املادة والصورة عاملاً آخر

من صفيت طرفيه متوسطا بينهما ألن بني صرافة التجرد والكثافة املادية تباينا شيء ب
  .الول اىل الثاين خارج عن طور التناسبتاما ترتل الوجود من العامل ا

  اجلهتني وبرزخيته بينهما حبيث يكونيفاقتضت احلكمة توسط ذلك العامل ذ
سببها بعامل االرواح اجملردة يف كونه لطيفا نورانيا غري متعلق باملادة الظلمانية وبعامل 

طته اىل بواس االجسام يف كونه صوريا حسيا مقداريا يترتل الوجود من درجة التجرد
 بل لكل ذات  وله صورة يف العامل املثايل االّيرتبة املادية وما شيء يف العامل املاد

شىت حبسب االوصاف واالعتبارات الكائنة فيها ولذلك  واحدة يف هذا العامل صور
ك فالغري متناه وفيه صور اال قيل إنّ نسبة الشهادة اىل املثال كنسبة قصعة يف حبر

مقوالت االعراض وانواع النبات واحليوانات  واجناس اجلواهر عفيه انوا ووالعناصر
يال اجلزئي لكل فرد من افراد االنسان فهو وهو النفس الكلية للعامل الكلّي مبرتلة اخل

اخليال املطلق للعامل الكبري واخليال اجلزئي لكل نفس مثل كوة ينظر منها اىل حبر 
  .اخليال املطلق

  لكان خمترعا من اخليالا صادقة يرى فيه واالّمنه اليه وكل رؤي وباب جياز
 ئعن اخليال املقيد واتصل اىل املثال املطلق ال خيط اجلزئي فال يكون صادقا ومن عرب

 ن املثال املطلق متطابقا بالصور العقلية اليت يف اللوح احملفوظ فهوورؤياه اصالً لك
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 من الطاعات الظاهرة مظهر العلم االهلي ومن صح مزاجه واعتاد باخلريات احلسان
والباطنة واعتاد بالصدق يف القول والفعل وصفت سريرته عن االعتقادات الزائغة 
وخلصت سريته عن االخالق السيئة واعرض عن الشهوات احلسية وتوجه اىل العوامل 

  .القدسية شاهد ما شاهد يف هذا العامل فيكون مصيبا البتة
 ر من صوابه وهذا العامل كماومن اتصف خبالف ما ذكرنا يكون خطأه اكث

 يف الترتل ييتوسط ويتربزخ بني عامل اجلربوت الروحاين وبني عامل الشهادة احلس
 كذلك يتوسط بني الّدنيا واآلخرة يف التصاعد لكن قالوا هذا غري االول ألن االول من
مراتب ترتالت الوجود والثاين من مراتب العروج والتصاعد حّتى مسوا االول بالغيب 

 المتناع رجوع  المكان ظهور ما فيه يف عامل الشهادة والثاين بالغيب احملايلاالمكاين
  . مثله يف اآلخرة وإذ قد تبني لك ذلكما فيه اىل الّدنيا وإن رجع اىل عامل جسماين

به الصادق من احوال القرب من اللذة  فأقول ال يعد يف أن يكون حتقق ما اخرب
 املطلق فإّنه ال قاطع بكونه يف عامل ذا العامل املثايلواألمل والسؤال واجلواب يف ه

 هذا فتزول االستبعادات اليت ذكرها املنكرون بالكلية وال يرد ى فعلي مادجسماين
قطعاً ما اوردوها من اآليات ألن احلياة املثالية حياة باقية ابدية ال يطرأ عليها املوت 

حياء ماتة واإلمن املوت واحلياة واإلكما ال يعقبه فوت وما يعد يف اآليات املذكورة 
  .هو ما يتجدد ال مايتأبد

وكذا تلك احلياة ال يوجب مساع االصوات احلسية الشهادية ألن تلك احلياة 
وما بعده يف  رشاحوال احل أن تكون عامل، واإلصوات من عامل آخر وال جائز من

 عامل جسماين  احلشرنّ عاملأألن النصوص املتطابقة واالمجاع منعقد على  هذا العامل
 فإنّ احلياة  يف اجلسماين وايضاً بعث من يف القبور واحلياة الثانية ال يتصور االّيماد

املثالية ما هي ثباتية لتحققه عند احلياة االوىل ايضاً وما هي بعد برزخ القبور بل هي 
  .يف الربزخ
صاعد ا ما قالوا من كونه واسطة بني االوىل واآلخرة يف مراتب التواّم
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فليس معناه أّنه حيدث بعد الّدنيا بل معناه أّنه واسطة يف اللطافة والكثافة  والتدرج
  .بينهما الطف من االجسام واكثف من االرواح

ذلك   حتدث يفأن  حتدث اآلخرة اللّهمَّ االّأنوايضاً تفىن الّدنيا ويبقى هو اىل 
دوثها ايضاً ال يكون بعد العامل صور االعمال الّدنيوّية من احلسنات والسيئات وح

الّدنيا بل يف وقت حدوث االعمال وإن كان ظهورها وانكشافها بعد احلياة 
  .الّدنيوّية

  لتعطل اسم الظاهر لفناء مظهره الّذي هووايضاً لو كان املعاد يف العامل املثايل
لعدم املغفرة للكفر وكون ذلك  جلميع الكفّار عامل االجسام مث عموم عذاب القرب

كان عقوبة ملا دونه فكونه عقوبة له اوىل فاملسلمون إذا عذاب من عقوباته ألنه ال
  .عفا عنهم ونعمهم فيها املذنبون يف مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عذهبم يف قبورهم وإن شاء

 ئوكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات البار(قال رضي اهللا عنه 
 يقال أنى اليد بالفارسية وجيوز و به سالقول عّز امساؤه وتعاىل صفاته، فجائز

به العلماء باوضاع   كل ما فسريا ) بال تشبيه وال كيفيةوجلّّز ع) ىبروى خدا(
االلفاظ العربية والفارسية االمساء والصفات الواردة بااللفاظ العربية من االلفاظ 

ارسية على اهللا املرادفة هلا من االلفاظ الفارسية جيوز اطالق تلك االلفاظ املرادفة الف
تعاىل ألن مستند اجلواز وعدمه يف باب االطالق على احلق ورود االذن من الّشرع 

 جمرد جريان االطالق يف صدد تقرير يبه بعد حتقق االتصاف باملعاين لكن ال يكف
ما  عن اشعار الكالم وبيان املعاين حبسب اقتضاء املقام بل ال بّد مع ذلك من اخللو

  .ام ما ال يليق جبناب قدسهفيه سوء ادب وايه
وال بّد أن يكون فيه من نوع انباء عن التعظيم وورود االذن على شيء من 

خال من االشعار إذا  اذن على ما يرادفه من سائر اللغات فة بلفظ عريب وصاسم
 ال يملذكورين وتضمن االنباء عن التعظيم فإنّ مثل العاقل والفطن والذكاواالهبام 

  .ورود االذن من الّشرع بهدم لعيطلق عليه 
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هللا  اوالقبائح مع تضمن قول اهللا وكذا مثل خالق البق والذباب وخالق الشرور
االذن به لكون االول مشعرا سوء ادب من حيث تضمنه التصريح شيء خالق كل 

بإسناد خلق احملقرات على االطالق وكون الثاين مومها بالنقص يف شأنه وكذا ال 
 خللوه ي واحلارث والزارع والراعياملستهزئ واملذل واملنس وملاكرايطلق عليه مثل 

 جواز االطالق يف هذا الباب ورود الّشرع ال وقال امام احلرمني مدار .عن التعظيم
 يمليات ال يثبت احلكم الّشرعع يف العمليات ويف غري اللقياس ال يعمل االّا نّإف غري
  .ي بدليل شرعاالّ

 واب العمليات فإنّ االطالق من االعمالوأجيب بأن باب االطالق من اب
لقولية اللسانية وايضاً انعقد االمجاع على عدم نفي الصحة فيما يطلق اهل كل لغة ا

اىل مما يرادف ما ورد باطالقه الّشرع من االلفاظ العربية مثل قول اهل تععلى اهللا 
ات  وقيل إنّ مستند امثال هذه االطالقيل قول الترك تنكرمثالفرس خداى و

  .كفى باالمجاع دليالًواالمجاع كما ذكره املستدل 
املقدم ال أّنه استند االطالق على  ازو يقال االمجاع انعقد على اجلأنوميكن 

اطالق اليد بالفارسية فألن فيه تنصيصا على اثبات  ملقدم واما عدم جواز االمجاع
االستعارة يف  تعاىل من حيث عدم جريان استعماله على وجه  هللالعضو اجلسماين

الف قوهلم بروى خداى بال تشبيه فإّنه جرى يف عرفهم خباستعماالت الفرس 
قورن بقوله إذا عىن وجوده تعاىل او مبعىن مجاله خصوصاً مباستعماله بطريق االستعارة 

 من االمساء والصفات كثرية وما ورد يف  تعاىلاهللاطالقه على وز بال تشبيه وما جي
 ) سعة وتسعني امسا من احصاها دخل اجلّنةهللان ( الّسالم يهله عولاحلديث من ق

  .ليس املراد به حصر العدد وامنا املراد به قصر حلكم املذكور
 ن قيل إنّ االسم االعظم إن كان داخال يف التسعة والتسعني لكان عرفه كلإف

  .نّ االسم االعظم خيتص مبعرفته نّيب او ويلأاحد وقد ورد 
آصف   اظهره أولياء اهللا من الكرامات العظمى مثل انباءولذلك يسند اليه ما
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 يرتد الطرف وإن كان خارجا لكان اختصاص ما أنبن برخياء عرش بلقيس قبل 
  .سواه بالفضيلة املذكورة دونه بعيداً جدا

قلنا جيوز الدخول فيكون ما أختص باخلواص علمه على التعيني أّنه اي من 
ختص باخلواص التخلق به والتحقق حبقائقه وإن التسعة والتسعني او يكون امل هذه

كان لفظه معلوماً للعوام ايضاً فإنّ ترتب اآلثار العظيمة من الكرامات املذكورة على 
القول اجملرد مستبعد وجيوز اخلروج ايضاً وال يعد يف اختصاص ما سواه دونه 

 خمتصة به نّ له خاصيات عظيمة واحكاما كثريةأباخلاصية املخصوصة املذكورة مع 
دون ما سواه ولعل احلق هو الدخول واملختص باخلواص هو التخلق والتحقق ال 

 هذان جمرد التلفظ والتقول وكذا املراد من االحصاء املوجب لدخول اجلّنة ليس االّ
  .جدوى املعنيان فإنّ جمرد التلفظ ال يوجب كثري

  يتصف من بعضنأ يتصف العبد مبا ميكن له أنومرادنا من التخلق باسم اهللا 
 يتصف العبد مبا يليق بشأنه من أننّ التخلق باسم الّرمحن أمراتب ذلك الوصف كما 

  .مراتب الرمحة
ورية قاهرة او حبضرة ن يتجلى عليه االسم وبصورة أنومرادنا من التحقق 

 على باطن العبد وظاهره حبيث يغنيه عن اوصافه بل عن ذاته مطلقة يستويل كلية
 بعض اسرار ه ويتحقق ويتمكن هوية االسم يف هويته حّتى تظهرويسلب عنه تعين

ذلك االسم واحكامه من العبد والّصوفية يعربون عن هذا بالفناء والبقاء وعلى هذا 
  .يكون ظهور اخلواص من االمساء اظهر

وليس قرب اهللا وبعده من طريق طول املسافة وقصرها (قال رضي اهللا عنه 
 بعيد يوان ولكن املطيع قريب منه بال كيف والعاصهلمعىن الكرامة وا  علىاالّ

 وكذلك جواره يف اجلّنة يعنه بال كيف والقرب والبعد واالقبال يقع على املناج
  ).والوقوف بني يديه بال كيف

 نّ اهللا تعاىل ليس يف جهة وال مكان حّتى يكون بينه وبني العبد مسافةأعلم إ
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ا ذَِإَو(سه بالقرب من عباده بقوله تعاىل قصرية او طويلة وقد وصف اهللا سبحانه نف
ووصف بعضاً من عباده بالبعد عنه ) ١٨٦:  البقرة* ٌبيِري قَنِِّاي فَنِّ َعياِدَب ِعَكلَأََس

فال يكون القرب والبعد حبسب ) ٦٠:  هود* وٍد ُهِمْود قٍَاَعا ِلًدْع ُبالَاَ(بقوله تعاىل 
وان والقرب مبعىن الكرامة والكرامة طول املسافة وقصرها بل يكون البعد مبعىن اهل

:  احلجرات* ْميكُقَْت اَ اِهللاَدْنِع ْمكَُمَركْ اَإنَِّ( بالتقوى لقوله تعاىل تكون االّ عند اهللا ال
فمن كان اتقى بأن يصون نفسه عن الوقوع يف احلرمات مث يف الشبهات فهو ) ١٣

تقصريه   بعيداً عنه مبقدارر تقواه ومن كان مقصرا يف التقوى كانا مبقدهللاقرب اىل ا
لكن ذلك القرب والبعد ليس حبسب املسافة وال باعتبار حتقق املشاهبة يف الكيفيات 

  .انواع املناسبات اجلسمانية سائر وواالوضاع واالشكال والصور
 املراد من قوله ولكن املطيع قريب منه بال كيف والقرب ووهذا املعىن ه

اعتبار التقوى فإنّ من ناجى ربه  غري  وجه آخر منوالبعد بني العبد والرب يعرب
وتضرع اليه ودعا من انعامه إن كان قلبه حاضرا متوجها اىل جناب قدسه معرضا 

قلبه وخلوص توجهه وبعيداً عنه  عن احوال نفسه كان قريباً اليه حبسب حضور
 كان قريباً بسبب قوة دام مناجيا سواء التوجه ولكن ما وحبسب قصوره يف احلضور

بل على اهللا ومتصف باالقبال على هو مقجهه فوبعيداً بسبب ضعف ت حضوره او
ما وإن خال عن حضور تام وتوجه خالص   ال خيلو عن حضوريمواله ألن املناج

اقرب  فهو وإن مل خيل عن قرب ما ايضاً لكنه يتصف بالبعد ايضاً بالنسبة اىل من هو
 وكما كان يقبال يقع على املناجمنه وامت حضورا ولذلك قال والقرب والبعد واال

 من اهللا بال كيف فكذلك جواره تعاىل يف اجلّنة والوقوف بني يقرب املطيع واملناج
 اجلّنة  يف فإنّ اجلواريقررناه يف قرب املطيع واملناج يديه كالمها بال كيف مبثل ما

ة ايضاً تكرميه عبده وتنعيمه بانواع التنعيمات والتكرميات والوقوف بني يديه عبار
 ان اهللا تعاىل يدين(عن تشريفه ملخاطباته وحمادثاته بال كيف كما ورد يف احلديث 

 كذا فيقول نعم اي ب كذا ذنباملؤمن فيضع عليه كنفه وستره فيقول اتعرف ذن
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 حّتى قرره بذنوبه ورأى يف نفسه أّنه هلك قال سترهتا عليك يف الّدنيا وانا بر
  ).ناته حسبفرها لك اليوم فيعطي كتاغا

 نّأمث يف اعتبار القرب والبعد بني اخلالق واخللق طريقة اخرى للصوفية وهي 
الوجود البحت املطلق عن مجيع االوصاف الثبوتية والقيود املختصة واالعتبارات 
االضافية والنسب السلبية موجود واجب بالذات مقدم على مجيع املوجودات 

له اما بالذات او بالواسطة او بوسائط واملفهومات تقدما ذاتيا إذ كل منها عارض 
مما عرض له موجود بالعرض بعروضه له شيء واملعروض مقدم على العارض وكل 

مراتب بعضها يف املرتبة االوىل وبعضها يف الثانية  وللعوارض العارضة للوجود
  .وكذا اىل ما ال يتناهى. لعروضها بوساطة ما يف املرتبة االوىل وبعضها يف الثالثة

 ضاً العوارض العارضة له متفاوتة بالعموم واخلصوص فإنّ ما يعرض للذاتواي
املطلقة اعم مما يعرض للذات من حيث أّنه متصف بصفة وكذا العارض الواحد اعم 

فكلما ازداد التقيد بتراكم االوصاف يزداد  تقيد احدمها باآلخرإذا من العارضني 
ة اجملردية واملنع عن وقوع الّشركة  يترتل اخلصوص اىل مرتبة اجلزئيأناخلصوص اىل 

فيه مث اىل مرتبة الصورية املثالية مث اىل مرتبة املادية الطبيعية مث اىل مرتبة العنصرية 
البسيطة مث اىل مرتبة التركب وهذا الّذي ذكرنا هو املراتب الكلية ويف كل منها 

وكل منها مترتبة بعضها فوق بعض وبعضها حتت بعض . مراتب جزئية غري متناهية
قريب اىل مرتبة الذات اليت هي مرتبة االطالق بالنسبة اىل ما حتته وبعيد بالنسبة اىل 

. ا وتراكمها وبساطتهارهتما فوقه وتلك العوارض اليت تترتب وتتفاوت بقلتها وكث
 املراتب حجب وكل منها حجاب وكل حجاب من تلك احلجب الطف بالنسبة اىل

بة اليت يف مجيع رتا فوقه فإذا اعتربنا مجيع احلجب املتما حتته واكثف بالنسبة اىل م
 طرف االطالق بغلبة اللطافة والنورية ياملراتب يكون النصف االعلى الّذي يل

 سبعني هللان (والنصف األسفل بغلبة الكثافة والظلمانية واليه يشري قوله عليه الّسالم 
هه ما انتهى اليه كشفها الحرقت سبحات وج وظلمة لو  من نوربالفا من حجا
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ليس املراد تعيني العدد بل املقصود تبيني الكثرة واحراق سبحات و) بصره من خلقه
الوجه ما انتهى اليه بصره من خلقه ألن بني العموم واخلصوص واالطالق والتعني 

كل مرتبة من  احدمها اختفى اآلخر وانتفى فظهور ظهرإذا تباينا وتضادا حبيث 
 عن التعينات ال ما يف تلك املرتبة وما فوقه واملراد بانتهاء بصره  ما حتتهياالطالق ينف

 عدد وما  يفياهتا ال تكاد تنحصرئىن وتلك املراتب املتفاوتة وإن كانت جزعهذا امل
ة اليت يف طور العوامل بعد لّيينضبط حبد لكن حصروها حبسب املراتب الك ىسع

  .س مخالترتل عن طور الذات واالمساء والصفات يف حضرات
 اوهلا حضرة الغيب املطلق وعامل االعيان الثابتة وهي الصور العلمية االزلية

اخذناها من حيث إذا الثابتة يف الذات جلميع االشياء مما كان وسيكون اىل االبد 
اعتربناها من حيث انفسها فهي إذا تلبس الذات هبا فظهورها فيها تكون امساء اهلية و

هنا غري جمعولة اي صدورها عن الذات ليس باالجياد ماهيات االشياء اليت قيل ا
 الّذي يقال له الفيض املقدس بل بطريق اجياب الذات واستلزامها هلا بال ياالختيار

سائط وهنا لوازم الذات اما بالذات واما بالوسط واما بالألمنه سبحانه  ارادة واختيار
ي باحلقيقة املفهومات ويقال هلذا االجياب الفيض االقدس وتلك الصور العلمية ه

والنسب العارضة للذات املنكشفة واملعلومة له على حضورها وانكشافا عينيا 
حبضورها باعياهنا للذات بثبوهتا له ولالعيان الثابتة اعتباران اعتبار اهنا صور األمساء 

اهنا حقائق االعيان اخلارجية فهي باالعتبار االول فروع االمساء  االهلية واعتبار
 عدمية وباعتبار عتبار الثاين اصول االعيان اخلارجية واألعيان يف انفسها اموروباال

جود بالذات واجب وثبوهتا للذات املوجودة بالذات موجودة فاملوجود مطلقاً اما م
وجوده وهو نفس الوجود الّذي ال يقبل العدم وكونه موجوداً امر ضروري واما 

فة عرضت للوجود وثبت له فمعىن هو كل صفة او نسبة او اضا وموجود بالغري
 املوجود بالذات ال كما دعنه باملمكن ثبوته للوجو ري الذي يعربغبالشيء وجود ال

 له فإنّ ي اعتبارينّ املعىن به ثبوت الوجود الّذي هو امر عدمأيقوله اهل الكالم من 
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ريه لكن للوجود مراتب بعضها الطف غثبوت له يف نفسه ال يورث ثبوتا ل ما ال
حّتى يكون حمسوساً باحلواس الظاهرة واهل الظاهر  خفى وبعضها اكثف واظهروا

يسمون املرتبة الظاهرة للوجود بالوجود اخلارجي وهو كذلك إن ارادوا باخلارج ما 
  .خيرج اىل الظاهر حبيث يكون حمسوساً باحلواس الظاهرة وليس كذلك

 دفيه ألن للوجو اعرن قالوا باحنصار الوجود اخلارجي مبعىن اخلارج عن املشإ
اخلارجي هبذا املعىن مرتبة اقدم واشرف وإن كان خفياً للطافته وهذه احلضرة اول 

  .فيها حقائق االشياء حضرة تتمايز
 احلضرات حضرة عامل االرواح وهو عامل العقول والنفوس اجملردة يترتل وثاين

 ويتفصل تفصال ظهوراً ما الوجود من عامل االعيان اىل عامل االرواح وهناك يظهر
  .زائدا مما يف عامل االعيان

والثالث من احلضرات حضرة عامل املثال واخليال املطلق وهناك يكون لالشياء 
حسية مثالية ويقال هلذا العامل عامل امللكوت كما يقال لعامل االرواح عامل  صور

  .اجلربوت
 خلارجيةواحلضرة الرابعة حضرة الشهادة وهي عامل امللك وعامل املوجودات ا

رة وهي تنقسم اىل العلويات كاالفالك والكواكب واملركبة من اهليوىل والص
  .والسفليات البسيطة كالعناصر املركبة كاملواليد

  احلضرات احلضرة اجلامعة االنسانية اليت هي آخر احلضرات واملراتبمسوخا
 ومنها  االّعن مجيع املراتب ولذلك ال حضرة  بعد العبورال يترتل الوجود اليه االّ

حصة يف هذه احلضرة فحقيقتها املطلقة من عامل االعيان ونفسه الناطقة اجملردة من 
 نسخة من كل مرتبة من ي ويف بدنه املادي وبدن مادعامل االرواح وله بدن مثايل

 من علوياهتا وسفلياهتا وبسائطها ومركّباهتا من املعادن يمراتب العامل الشهاد
 برزخ جامع جلميع املراتب واالعتبارات وهو القلب املتولد والنبات واحليوان وفيه

من ازدواج الروح مع النفس املتوسط بينهما اجملتمع فيها جهات طرفية واحكامهما 
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ويف طرفه االعلى الروح اجملردة واحلقيقة الكلية والروح من عامل االرواح واحلقيقة 
 فإنّ النفس اليت هي ام القلب ياد واملمن عامل االعيان ويف طرفه االدىن البدن املثايل

هي اجلوهر البخاري اللطيف احلامل لقوة احلياة واحلس واحلركة وهي اليت يسميها 
 يف  وذاك اجلوهر البخاري حيصل من غليان الدم فال يكون االّاحلكيم الروح احليواين

كماالت  لسائر البدن فالقلب اذن برزخ جامع جلميع احكام املراتب وجممع حائز
احلضرات ولذلك اتصف بالوسعة التاّمة حّتى وسع احلق مع أّنه ال يسعه االرض 

ذكر االنسان ربه بلسانه وتوجه اليه بقلبه واعرض عن اهلوى إذا والسماء ولذلك 
والشهوات وحبس قواه عن احملسوسات تنسد منه الطرق الواصلة اىل جهات السفل 

تتجلى له املراتب الكلية العلوية   يزالفال وتنفتح اليه الطرق اآلتية من جهات العلو
وكلما جتلت له مرتبة من مراتب االطالق احرقت سبحانه ما انتهى اليه اشراقه من 
التعينات االمكانية اليت هي عبارة من تراكم االوصاف املبعدة من حضرة االطالق 

  . مرتبة اجليع االستعداد واستعد القلب لتجلسوكلما احترقت التعينات ات
 تتجلى حضرة االرواح واالعيان مث ما فوق حضرات العوامل أنذا اىل وهك

من احلضرات الكلية االهلية واملراتب االمسائية والصفاتية مثل مرتبة االسم الّرحيم 
هو اللوح احملفوظ والكتاب املبني  والّذي هو رب النفس الكلية املسماة بلوح القدر
 أن تكون الكليات فيه جزئيات مفصلة وهو عبارة عندهم عن الوجود املأخوذ بشرط

ثابتة من غري احتجاهبا عن كلياهتا ومثل مرتبة اسم الّرمحن رب العقل االول املسمى 
بلوح القضاء وام الكتاب والقلم االعلى وهو عبارة عن الوجود املأخوذ بشرط 
كليات االشياء فقط ومثل مرتبة الواحدية اليت هي اعتبار الوجود بشرط مجيع 

ات الالزمة هلا كلياهتا وجزئياهتا ويقال هلا مرتبة االهلية ايضاً ومثل مرتبة االحدية الصف
 ال يكون معه شيء ما من االمساء والصفات أناليت هي اعتبار الوجود بشرط 

مثل مرتبة اهلوية الغيبية السارية يف  ومستهلكا فيه كلها ويقال له مجع اجلمع والعماء
شرط شيء  اعتبار  مطلقاً من غريدارة عن اعتبار الوجومجيع املوجودات اليت هي عب
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إذ ال شيء فيه فتجلى كل مرتبة واسم من املراتب واالمساء يقرب العبد اىل مواله 
 مث يعود اىل حّتى تتجلى له الذات ويغنيه عن مجيع التعينات ويزول الوجود االمكاين

 فهذا حمكم سبحاين وعلم بوجود موهوب حقاين عامل الصحو ويعتق من سكر احملو
 واىل  والوقوف بني يدي اهللا بال كيف جسماينهو القرب الروحاين واجلوار الرمحاين

 * ىنَاَْد ْو اَِنْيَسْو قََباقَ انَكَ فَ *ىلََّدَتا فََن َدمَّثُ(قول اهللا تعاىل  هذا القرب اشار
 احملو ورجع دنا من ربه على ما قلنا وفىن فيه وصحا بعدإذا فإنّ العبد ) ٩-٨: النجم

 كان هناك اعتبار اخللقية واحلقية من احلق اىل اخللق وبقى بالوجود املوهوب احلقاين
مثل دائرة منقسمة خبط موهوم اىل قسمني اعتبارين ومها القوسان املشار اليهما يف 

  .اآلية فيكون قوسه االعلى جهة احلق وقوسه االدىن جهة اخللق واهللا اعلم
قرآن مرتل على رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وال(قال رضي اهللا عنه 

 اي بااللفاظ الّدالة عليه وما هو يف املصاحف )املصاحف مكتوب وسلّم وهو يف
مكتوب اي منقوش فيها النقوش الّدالة على االلفاظ الّدالة على املعاين احلاصلة 

 سي وهذا التكريربتعلقات املعىن القدمي القائم بذات اهللا تعاىل الّذي هو الكالم النف
 لتوطئة ما يذكره بعد هذا من قوله رضي اهللا مراراًبعد ما سبق ذكره على التفصيل 

 اي اآليات ) معىن الكالم كلها مستوية يف الفضيلة والعظمة يفوآيات القرآن(عنه 
ا كالم اهللا مستوية يف الفضل من هذه اجلهة فإنّ الكالم فيه جهات وهنيف معىن ك

متكلمه واآليات مجيعها مستوية يف الفضل من هذه اجلهة ألن جهة اضافته اىل 
املتكلم جلميعها هو احلق تعاىل فال فرق بني آية وآية يف الفضل من هذه اجلهة فإنّ 

 ومن يإن كان كالم الغري من حيث أّنه حمك واالقوال احملكية يف القرآن من الغري
صدرت عنه بالفاظ فصيحة حيث املفهوم لكنه هو كالم اهللا من حيث أّنه حكاية 

كلها عنه مع قطع النظر عما هلا يف نفسها مستوية  وترتيبات بليغة فمن حيث صدور
االقدام وجهة حاالته يف نفسه من فصاحته وبالغته واآليات من هذه اجلهة ليست 
مستوية ألن بعض اآليات ابلغ من البعض وإن كانت بالغة اجلميع معجزا خارجا 
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ة وكذا من جهة داللتها على مدلوهلا من املعاين املختلفة اليت عن الطاقات البشرّي
بعضها متعلق بذات اهللا وصفاته وامسائه وبعضها باحوال االنبياء واملؤمنني وبعضها 
متعلق باحوال الكفرة واملنافقني بعضها بتوحيد املوحدين وبعضها بشرك املشركني 

ضها باالحكام وبعضها بعضها بالوعد وبعضها بالوعيد بعضها باملواعظ وبع
نّ هذه املعاين املتنوعة متفاوتة يف الفضل فكذا اآليات أبالقصص واألخبار وال شّك 

الّدالة عليها من تلك اجلهة فإنّ فضل املعىن يورث فضالً يف اللفظ ايضاً واملراد من 
ولذلك . جهة داللتها على املدلول جهة اضافة الكالم اىل املتكلم ومن املذكور الذكر

مثل آية الكرسي  نّ لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة املذكورأ الّإ(قال رضي اهللا عنه 
فيها جالل اهللا وعظمته وصفاته واجتمعت فيها فضيلتان فضيلة  ألن املذكور

 رو وليس للمذكبالذكر وفضيلة املذكور ويف قصة الكفّار فضيلة الذكر فحس
  ).وهم الكفّار فضيلة

ان سورة االخالص (اآليات مثل  وائل السور يف األحاديث يف فضدوما ور
 مثالً يرجع اىل جهة الداللة فقط من حيث أّنه يقسم دالالت )ثلث القرآن تعدل

احدها القصص واألخبار والثاين االحكام واملواعظ العائدة : القرآن اىل ثالثة اقسام
ا على فسورة االخالص الشتماهل. توصيفات الذات باالمساء والصفات اليها والثالث

القسم الثالث فكأنه عدل الثلث من القرآن فمعادلته للثلث على طريقة التشبيه من 
 فيلزم جهة الداللة على ثلث االقسام ال على وجه حتقيق التسوية من كل الوجوه واالّ

نّ بعضها منها يدل على أمن حيث  التعارض بني األحاديث الواردة يف فضائل السور
نّ ألث او النصف من القرآن وبعضها منها يدل ايضاً على يعدل الث نّ بعض السورأ

سورة اخرى كذلك فيلزم أن يكون كل من السورتني معادال لألخرى مع اضعافها 
يعارض )  سورة االخالص تعدل ثلث القرآننّإ(مثالً إنّ احلديث الوارد يف 

 حيث  من) القرآنعلكافرون تعدل ربا سورة قل يا ايها نّإ (احلديث الّدال على
نّ كال من السورتني يعدل االخرى واضعافه الف أني يدل على ثنّ كال من احلديأ
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 الذين ال عنّ كال من السورتني يعدل الثلث او الربأمرة وازيد منه واما احلمل على 
 أّنه خالف يكون فيهما إحدى السورتني فهو وإن كان يدفع التعارض ظاهرا االّ

معادله  و املطلقني خالف الظاهرعالثلث والربالظاهر وخالف الواقع فإنّ ختصص 
  .قراءة االخالص لثلث القرآن اي ثلث كان يف الفضيلة والثواب ليس حبق باالتفاق

ظم عية يف الووكذلك االمساء والصفات كلها مست(قال رضي اهللا عنه 
من حيث اضافتها اىل املسمى واملوصوف ألن مسمى ) ال تفاوت بينهما والفضل

ء وهو اهللا تعاىل واحد يف اجلميع وكذا املوصوف جبميع الصفات وإن مجيع االمسا
نّ بعضها أكان ميكن اعتبار التفاوت يف العظم والفضل يف حقائق الصفات من حيث 

يف حيطة البعض وبعضها واسطة يف ثبوت البعض كااللوهية اليت يف حيطتها 
دة للذات وميكن ايضاً واشتماهلا اكثر الصفات وكالعلم الّذي يتوسط يف ثبوت االرا

 تتفاوت الصفات يف انفس معانيها وحقائقها كشرف العلم بالنسبة اىل القدرة أن
 االمام من نفي التفاوت بني االمساء والصفات دوالقدرة بالنسبة اىل االرادة فمقصو

  . االستواء حبسب االضافة اىل الذات فإنّ مجيعها مضافة اىل ذات واحدةليس االّ
لى اهللا تعاىل عليه وسلّم ماتا صووالدا رسول اهللا ( عنه قال رضي اهللا

  ).كافرين وابوطالب عم رسول اهللا صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم مات كافراً
  أمران باطنان ال يطلع عليهما احد غري اهللا االّمياننّ الكفر واإلأاعلم 

ق فال طريق باالمارات الظاهرة واالمارات قد يتخلف عن املدلوالت كما يف املناف
 احد غريه وال بكفره حني املوت إذ رب مؤمن يعيش طول إميانب ألحد اىل القطع
قبله فتسوء خاخته نعوذ باهللا  او  مث تغلبه شقوته اما حني االحتضارميانعمره على اإل

مث تتداركه العناية  فيموت على الكفر ورب كافر يكون مدى دهره على الكفر
 وإن مل يطلع أحد ميانوت على اإلتنانية وحتسن عاقبته ومياالزلية وتدركه الرمحة االم
  . والكفرميانغري اهللا على مثل هذا اإل

 لكن يف حكم الّشرع تعترب االمارات وظاهر احلال فمن مات وظاهرحاله
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 حبكم الّشرع ومن مات وظاهر االمارات تدل على ميان عليه احكام اإلي جترمياناإل
 حقيقيان وحكميان وال تالزم بني ميان فالكفر واإل عليه احكام الكفريالكفر جتر

 ال شّك أّنه ]١[ منهما فوالدا رسول اهللا صلّى اهللا وعليه وسلّمياحلقيقي واحلكم
كم عليهما بأّنهما كافران حكما واما اهنما كافران حقيقة فال طريق للحكم به حي

ا فمراد االمام نص يوجب اليقني فيه فال قطع بكفرمها كفراً حقيقي غري النص وال
  .يبالكفر يف حقهما الكفر احلكم

مستفيضة جبد الرسول اشد اجلد يف  واما ابوطالب عم رسول اهللا فاألخبار
تأسفا  ه عليه الّسالم على موته على الكفرزناىل االسالم وإبائه عنه وتأسفه وحت دعوته

 َتْهِدي َمْن اَْحَبْبَت ِانََّك الَ( تسلية قوله تعاىل ا مديدا حّتى نزل ردعا اونشديداً وحتز
واما ما روى ) ٥٦:  القصص*  َيْهِدي َمْن َيَشآُء َوُهَو اَْعلَُم ِبالُْمْهَتِديَنَولَِكنَّ اَهللا

فهو من اخبار اآلحاد وال يفيد اليقني وإن ) ر أيب واباك يف النانّإ(انس عنه من قوله 
شرف اخللق وامومته عارضه مقتضى شرف ابوة اإذا اوجب العمل عند البعض سّيما 

 ِلُيذِْهَب َعْنكُُم ِانََّما ُيِريُد اُهللا(فروعه عن رجس الكفر بقوله  فإنّ اهللا تعاىل طهر
نّ املراد أعلى  فإنّ اجلمهور) ٣٣: االحزاب*  الرِّْجَس اَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم َتطِْهًريا

 بين هاشم وهم آل من الرجس الكفر ومن اهل البيت من حرمت عليهم الزكاة من
 والعّباس وعقيل وجعفر فإنّ امثال هذه االعتبارات تفيد الظن على طهارة أبويه يعل

نّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم امنا أايضاً من الكفر وقد روى انس رضي اهللا عنه 
عن حال ابيه الّذي مات فقال عليه سأل الرسول قال هذا احلديث تطييبا لقلب رجل 

فرجع الرجل مغضبا فطلبه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  )ابوك يف الّنار(الّسالم 
  . تطييبا لقلبه وازالة لغضبه) أيب واباك يف الّنارإنّ (فقال له

                                                  
اليوم يف نسخ الفقه االكرب لإلمام األعظم املوجودة يف أيدينا وإن كانا قد كتب أّنهما كافران ولكن الذي ) ١(

ب الذي كتب خبط املؤلف أّنهما ما ماتا كافرين ويفهم أنّ هذا اخلطأ قد افتعل بعد من طرف ورد يف الكتا
  ).ما ماتا(يف ) ما(األعداء متعمدا بأن حذفوا لفظ 
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 ال فكون ابيه يف الّنار قول صدق ولو كانحن قيل والّنّيب صادق على كل إف
ده عليه الّسالم من قاله تطييبا لقلب رجل قلت حيتمل أن يكون تعريضا ويكون مرا

مثالً بطريق االستعارة فال يلزم الكذب للّنيب وال الكفر  الّنار يف احلديث نار التحسر
ه يف صحته وقبل إميانألبيه ولو سلّم فدخول الّنار ال يستلزم الكفر فإن قيل عدم 

خول الّنار حبكم إنّ االسالم ديستلزم عدم  احتضاره مقطوع به وحني االحتضار
  .قبلهيهدم ما 

 يشرح اهللا أنبل جيوز  ال االحتضارحه قبل إميانقلنا ال نسلم القطع بعدم 
صدره لالسالم يف صحته او مرضه قبل اوان احتضاره بشرف نور الّنبّوة كما شرح 

جده عبد املطلب اىل القول بدار العود كما بينا ويكون معذورا يف االخالل  صدر
ني شرك يكون مستحقا للعذاب ملوافقته للمباالعالن لكونه بني أظهر املشركني لكن

  .يف بعض افعاهلم املعتادة هلم
مبا ال يهدمه   حني االحتضارميانولو سلّم فيجوز دخول الّنار على تقدير اإل

  .مثل حقوق العباد مياناإل
امه فبكى وابكى من حوله وقال  قرب  من أّنه عليه الّسالم زاريواما ما رو

 )قربها فاذن يل  ازورأن فلم يأذن يل واستأذنته يمأل فرغ استأناستأذنت ريب (
واحد غري مفيد لليقني ايضاً ال قطع يكون االستغفار الغري املأذون له  مع أّنه خرب فهو

عن الّشرك مل ال جيوز أن تكون مهدية يف قلبها للتوحيد بربكة نور الّنبّوة  استغفار
مث بصحبتها  بطنها تسعة اشهرجنني الرسول يف  الّذي حل جنينها زمانا واستقرار

كان يف طفوليته لكن تستحق العقوبة لعدم تركها املوافقة مع و معه وتربيتها له ول
 استغفارها لتعلق نبّيهاملشركني يف بعض افعاهلم املشعرة ظاهرا بالّشرك وال يأذن اهللا ل

  . ترى بعض االحوال من االهوالأنارادته بعدم املغفرة اىل 
 )١٩: دحمّم  *َواْسَتْغِفْر ِلذَْنِبَك َوِللُْمْؤِمِنَني َوالْمْؤِمَناِت(اىل ن قيل قوله تعإف

كانت ام الّنّيب من املؤمنات لكان و اذن بل أمر له باالستغفار للمؤمنني وللمؤمنات فل
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  .الّنّيب مأمورا باستغفارها وكيف ال يكون مأذونا فيه
حيتمل أن يكون االمر تقدمه  قلت حيتمل أن تكون اآلية مؤخرا وعلى تقدير

ا ال تكون من امته مياهنللمؤمنني واملؤمنات من امته وام الّنّيب على تقدير ا باالستغفار
  .ألهنا ماتت قبل بعثته

 أبويه فاحيامها ي حييأن الّنّيب عليه الّسالم دعا ربه  أنّوقد ورد يف بعض األخبار
 الّدالة رعوإن كان خمالفاً لعمومات الشاهللا فدعامها الّنّيب اىل االسالم فاجابا وهذا اخلرب 

 يف احلياة الّدنيا لكن ال يبعد أن يكون للّنيب خصائص خارجة  ال يعترب االّمياننّ اإلأعلى 
عن العمومات يف حق نفسه كما تقرر يف بعض من العبادات واملعامالت يف حقه وابواه 

  .منه فال تبعد اخلوارق يف العادات الّشرعية يف حقهما ايضاً
 ما قطعاً فاما قد حققنا أّنه ال طريقإمياهنوغرضنا من هذا التفصيل ليس اثبات 

غري النص لكن الغرض نفي القطع عن كفرمها احلقيقي   والكفرميانللقطع يف أمر اإل
نّ االدب أ ال احلقيقي وي الكفر احلكمنّ مراد القاطعني بكفرمها ليس االّأايضاً وبيان 

 هذا ولعل الباعث بعد هذه املسألة من العقائد الّدينية االّيف القول واالعتقاد ليس 
 ايضاً ي الكفر احلكميودرجها يف درجها افراط البعض يف حق والدي الّنّيب بنف

اعد االسالمية ادرجوا هذه املسألة وعنهما فلكون هذا االفراط خروجا ظاهرا عن الق
  .االصول االسالميةيف االصول ردا على املفرطني يف حقهما املفرطني يف حق 

وابراهيم كانوا بين رسول اهللا صلّى اهللا  وقاسم وطاهر(قال رضي اهللا عنه 
عليه وسلّم وفاطمة وزينب ورقية وام كلثوم كن مجيعا بنات رسول اهللا  تعاىل

 وام مجيعهن خدجية بنت خويلد رضي اهللا )صلّى اهللا عليه وسلّم ورضي عنهن
نها قبل الرسول عليه الّصلوة والّسالم وفاطمة فاطمة رضي اهللا ع عنهن وتويف غري

غريها ومل تنقل يف فضائلهن أحاديث خمصوصة  ذكر بعده بستة اشهر وملا مل يشتهر
 يقع من بعض أن تقصر يف توقريهن بل وال يبعد أنهبن بطريق الشهرة كان مظنة 

حتت املبتدعة مثل اخلوارج والروافض سبب كون رقية وام كلثوم رضي اهللا عنهما 
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  .االمام املظلوم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه تقصري يف حقهما لبغضهم اياه
كل منهن يف  فصرح بكون االربعة بنات الّنّيب عليه الّسالم حّتى يراعى قدر

  .التعظيم والتوقري
 على واحد من نوع االنسان )اشكل على االنسانإذا و(قال رضي اهللا عنه 

نه إف( ميانا يلزم باخالل االعتقاد به اختالل اإل مم)من دقائق علم التوحيدشيء (
هذا االعتقاد يف خصوص املسألة بعد ما   اشارة اىل أّنه ال جيب استحضار)ينبغى له

 واجب  االمجايلميان فاإلاعتقد إمجاالً بصدق الّنّيب يف مجيع ما جاء من عند اهللا واالّ
 يا .)و الصواب عند اهللا تعاىلما ه(ال تراخ  وبال تأخري) ن يعتقد يف احلالأ(قطعاً 
ق يف نفس االمر ما هو احلق عند اهللا يف علمه ويف أمره عباده باالعتقاد نّ احلأيعتقد 
تعني وقوع النسبة اوال وقوعها يف تلك املسألة ويؤمن إمجاالً مبا هو احلق يف  من غري
ه تأخري وال يسع(على التفصيل ذا ا  احلق منا)  جيد عاملاً فيسألهأناىل (حكمه 
ألن ) بالوقف فيه وال يعذر(ملشكلة ااي طلب االعتقاد احلق يف املسألة ) بالطل

 الوقف رضاء باجلهل فيما جيب االعتقاد به من عقائد الّدين فال يكون معذورا االّ
فال يقبل العذر  وجد عاملاً بعلم ويعلم الطالب زال العجزإذا ف واالضطرار عند العجز

  . الواجب ورضاء بالكفرمياناعراض عن اإلألنه ) وقف إن ويكفر(
  .)الضع دمبت وخرب املعراج حق ومن رده فهو(قال رضي اهللا عنه 

 صلّى حمّمدمن الفضائل املختصة بسّيدنا  نّ املعراج على الوجه املذكورأعلم إ
رؤيا صادقة فغري مقبول ألن  نّ املعراج هوأعليه وسلّم وما ذهب اليه البعض من  اهللا

ُسْبَحانَ الَِّذي اَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِالَى الَْمْسِجِد ( ىلقوله تعا
يدل على كون املعراج يف اليقظة ألن اإلسراء ال يستعمل يف ) ١:  اإلسراء *اْالَقَْصا

 * اَك ِاالَّ ِفْتَنةً ِللنَّاِسَوَما َجَعلَْنا الرُّْءَيا الَِّتي اََرْيَن(املنام بل يف اليقظة وايضاً قوله تعاىل 
 يف العروج يف اليقظة ألن رؤية نّ الفتنة ليست االّأيدل عليه من حيث ) ٦٠: اإلسراء
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النائم امثال هذه االمور ال يستبعد عن احد فضالً عمن يدعي الّنبّوة فلو كانت رؤيا 
 نصديق مممنام ملا افتنت به الناس حبيث يكون البعض مرتدا عن الّدين ويكون الت

  .صدق بعد ترددات واستبعادات ويعده الكفرة من املمتنعات
ى َحْواَفَ( يف ويف سورة النجم داللة قاطعة على املعراج بداللة رجوع الضمري

من الضمري املستتر  اىل اهللا قطعا بناء على رجوع سائر الضمائر )١٠:  النجم* ِهِدْبَع ىلَِا
بالبالغة وعلى كونه يف   الخالل تفكك الضمائراىل هذا الضمري اليه ايضاً )علمه(يف 

ا فليس ببعيد ي للرسول كان معتادا له يف اليقظة واما لفظ الرؤينّ الوحأاليقظة بقرينة 
  . فتنة للناسحكم عليه بأّنه ما جعلها اهللا االّإذا به عن الرؤية سّيما   يعربأن

 بعض الّروايات نّ امللك أتى والرسول نائم ويفأواما ما وقع يف احلديث من 
بني النائم واليقظان فيحتمل أن يكون النوم واحلالة املتوسطة بني النوم واليقظة قبيل 
اتيان امللك مث بعد االتيان استيقظ وعرج واما قوله صلّى اهللا عليه وسلّم يف آخر 

فقد قيل إنّ معناه اصبحت وقيل ) احلرام مث استيقظت وانا يف املسجد(احلديث 
ومة يف ليلته بعد اهلبوط والوصول اىل املسجد فاستيقظ منها إذ املعراج ما ايضاً نام ن

نّ ما غشيته من انوار اجلذبات القدسية ويلقى أاحاطت الليلة كماال واحلق عندي 
الّنّيب اياها من آثار احلضرات الكلية حني ما دعاه اهللا اىل حظائر قدسه وجذبه حببال 

ه على مواله ال جرم يغنيه عن حواسه راشره وكليتبشانسه واقبل الرسول 
 عنه االوصاف النفسية واالحوال يوحمسوساته ويغنيه عن صفاته بل عن ذاته وتنمح

  .كما قيل ال ميكن تعبريها باعالن واسرار البشرّية فيقع بينه وبني ربه اسرار
  . فظن خرياً وال تسأل عن اخلرب * ابوح بهقد كان ما كان سراً ال

عن احلالتني بالنوم  ه عاد اىل عامل عقله وبشريته عربرتسكافاق عن إذا مث 
عن احلالة االوىل مبا بني النوم  واليقظة لوقوع االشتراك يف الغيبة والعودة وتارة يعرب

واليقظة فمدلول النصوص الواردة فيه وقوعه يف اليقظة مع أّنه ال قرينة لصرفها عن 
  . اىل قدرة القادرمع أّنه يف نفسه ممكن وبني بالنسبة والظاهر
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نّ العروج للرسول هل كان باجلسد أو بالّروح فقط وهل كان أمث اختلفوا يف 
اىل املسجد االقصى فقط او ومنه اىل الّسموات العلى اىل سدرة املنتهي واحلق الّذي 

ن يكون باجلسد اىل املسجد االقصى مث منه اىل السماء اىل السدرة مث  أعليه اجلمهور
  .اىل احلضرة
 عليه من ركوبه على الرباق وصالته ظواهر األخباراما كونه باجلسد بداللة و

ى وامامته لالنبياء وربط الرباق اىل حلقة االنبياء وفتح املالئكة له صباملسجد االق
  .المقابواب الّسموات ومساعه صريف اال

  واملمكن ال مينع مع وجود داللة ظاهرةيوالظاهر ال يترك اال مع صارف قطع
من رواية شداد بن  نّ فيه تصرحيات ال تقبل التأويل مثل ما نقل عن أيب بكرأ على

ّنه قال صبيحة ليلة اإلسراء للّنيب عليه الّسالم طلبتك يا رسول اهللا البارحة يف إاوس 
روت عائشة  نّ جربائيل محله اىل املسجد االقصى واما ماأمكانك فلم اجدك فاجابه 
 رسول اهللا وما روى من معاوية اهنا كانت حمّمدد جسد رضي اهللا عنها من أّنه ما فق

نصوص من ظواهر الرؤيا صاحلة فعلى تقدير صحة الّرواية ال يعادل يف املعارضة 
 اآليات واألحاديث وما أتفق عليه علماء االصحاب والتابعني مثل ابن عّباس وجابر

 وابن مسعود ي هريرة ومالك بن صعصعة وأيب حبة البدرعمر وايب وانس وحذيفة و
قتادة وابن املسيب وابن شهاب وابن زيد واحلسن  ووالضّحاك وسعيد بن جبري

  .وابراهيم ومسروق وجماهد وعكرمة وابن جريح
وإنّ معاوية ال يعبأ بقوله يف مقابلة هؤالء االكابر العلماء وكانت عائشة 

نت يف  وقعة اإلسراء ألهنا وقعت قبل اهلجرة خبمسة اعوام وعائشة كايف صغرية
اهلجرة بنت مثانية اعوام فتكون يف وقعة اإلسراء بنت ثالث فما قالته عن حكاية 

 وعيان فقوهلا ال يعارض اقوال احلاضرين إذ ذاك تال عن مشاهدا ورواية عن آخر
  .اهلم بامجاع القرون الالحقةوتأيدت اقإذا سّيما 

 قوله تعاىل ى فيدل عليهصواما اإلسراء من املسجد احلرام اىل املسجد االق
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) ُسْبَحانَ الَِّذي اَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيالً ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِالَى الَْمْسِجِد اْالَقَْصا(
واألحاديث املشهورة بل املتواترة املعىن واالمجاع بعد القرن االول ومن املسجد 

فقيل اجلّنة االقصى اىل السماء فتدل عليه األحاديث املشهورة واما منتهى اإلسراء 
وقيل العرش وقيل طرف العامل فالدليل على كل منها اخبار اآلحاد لكن وصوله اىل 

َولَقَْد َرآُه َنْزلَةً ( يستدل عليه بقوله تعاىل أن واىل جنة املأوى فيمكن ىسدرة املنته
  .)١٥-١٣: النجم*  ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى* ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنْتَهى *اُْخَرى 

وانكرت الفالسفة املعراج باجلسد يف اليقظة اىل الّسموات بناء على اصلهم 
من امتناع اخلرق وااللتيام على االفالك وقد عرف فساد اصلهم فاملبين على  الفاسد

  .الفاسد فاسد ايضاً
 مث منها نّ اإلسراء اىل بيت املقدس كان يف اليقظة باجلسدأوذهبت طائفة اىل 

ى يف اآلية غاية صات اىل ما شاء اهللا ودليلهم جعل املسجد االقبالّروح اىل الّسمو
 على كمال نبّيهنّ املقام يقتضي بيان عظيم قدرة اهللا وشرح شرف شأن أاإلسراء مع 

ما وقع يف قصة اإلسراء فلو كان لالسراء باجلسد مبلغ فوق املسجد االقصى ملا امهل 
 كافر نّ من أنكر املعراج كلياً فهوأ ذكره مع اقتضاء املقام والضابط يف هذه املسألة

مبتدع خلروجه   يقول أّنه كان يف املنام فهوأن القرآن ومن قال به فاما صنكاره نإل
عما صرح به االصحاب مما اخذوه من ظاهر الّسّنة والكتاب او يقول بوقوعه يف 

وح فقط اىل  يقول بأّنه كان باجلسد اىل بيت املقدس مث بالّرأناليقظة فهذا القائل اما 
واما  .خمطئ لعدوله عن ظواهر النصوص بال ضرورة الّسموات اىل ما شاء اهللا فهو

ى واىل ص يقول بأّنه كان يف اليقظة باجلسد من املسجد احلرام اىل املسجد االقأن
من حمق مصيب لتصديقه الكتاب والّسّنة واتباعه االصحاب يف ؤم سدرة املنتهي فهو

  . البعيديهم الداللة الظاهرة على التأويل اخلف النصوص وترجيحفهم معاين
ن قلت فكيف يكون القائل بأن املعراج كان يف املنام مبتدعا وقد قالت إف
  .رضى اهللا عنها ومعاو ية عائشة
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قلنا االبتداع ال يكون بني االصحاب فإنّ معىن االبتداع اخلروج عما عليه 
 كثبوت القول باليقظة عن مجهور االصحاب ومل يثبت ذلك القول عنهما ثبوتا قطعّياً

نقل عن  االصحاب فمن اعرض عما ثبت القول به عن مجهور االصحاب واتبع ما
 يكون مبتدعا لتركه ما ثبت عن االصحاب فال يثبوت قطع نفسني منهم من غري

نّ قول عائشة ما فقد أيتصور هذا املعىن يف الّصحابة فال ميكن وصفه باالبتداع على 
 يستلزم كونه مناما إذ من عباد اهللا بدالء يتركون بدنا يف موضع  الحمّمدجسد 

مث ما  كان مثله يف االمة فما ظنك باالنبياءإذا ويروحون ببدن آخر اىل موضع آخر و
 ويكون ييكون املعراج متعددا على ما رو نأظنك بافضل االنبياء وحيتمل ايضاً 

  . عن آخرقول عائشة حكاية عن واحد منه وقول اجلمهور حكاية
 ج وأنكرهتا عائشة رضي اهللاواختلف ايضاً يف رؤيته عليه الّسالم ربه ليلة املعر

ه فقالت لقد قف  رّبحمّمدنّ مسروقا قال لعائشة يا ام املؤمنني هل رأى أ يعنها رو
 رأى ربه فقد حممداًنّ أ مما قلت ثالث من حدثك هبن فقد كذب من حدثك يشعر

وقالت ) ١٠٣:  االنعام* اَرَصْبالَ اُْكِرْد ُيَوُه َواُرَصْبالَ اُْهكُِرْد ُتالَ(كذب مث قرأت 
امنا رأى جربائيل وقال البعض بأّنه رأى ربه بقلبه وكذا روى عطاء عن ابن عّباس 

عن ابن عّباس أّنه رأى ربه بعينيه  وعن أيب العالية عنه رآه بفؤاده مرتني واالشهر
 عّباس وكعب فقال ابن عّباس اما حنن وروى عبد اهللا بن احلرث قال اجتمع ابن

كعب حّتى جاوبته اجلبال وحكى  ني فكربرت قد رأى ربه محممداًبنوهاشم فنقول إنّ 
ه حّتى آه رآ عن أمحد بن حنبل أّنه قال انا أقول حبديث ابن عّباس بعينه ريالنقاش

من انقطع نفسه يعين نفس أمحد وقال أبواحلسن علي بن امساعيل االشعري ومجاعة 
  . رأسهاصحابه أّنه رأى اهللا ببصره وعيين

نّ رؤيته صلّى اهللا عليه وسلّم هل كان أمتعارضة يف  نّ األخبارأواحلاصل 
قاطع يقطع بأحد االحتمالني مع حتقق جواز الرؤية  فؤاده او كان بعينه وال وبقلبه
لرؤية بعيد بالعني فإنكارها رأساً مع ورود هذه اآلثار وامثاهلا ومع حتقق جواز ا ولو
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عن الصواب ولقد ذكرنا شطرا من جواز الرؤية ووقوعها يف الّدنيا ويف اآلخرة 
  .بالقلب والعني فنذكره

نّ االنسان جمموعة مركبة من عدة اجزاء متخالفة بالطبع وهي العناصر أواعلم 
صر اشد من خمالفة العنا االربعة والنفس الناطقة اجملردة واملخالفة بني الناطقة والعناصر

بعضها لبعض ألهنا وإن كانت متخالفة بالصور النوعية لكنها متفقة ومتشاركة يف 
فإّنها مع خمالفتها باملاهيات متخالفة ايضاً يف  اجلسمية خبالف النفس مع العناصر

اهللا  و بالقسرفاالجتماع واالرتباط بني االمور املتخالفة ال تكون االّ اجلسمية والتحيز
ا االجتماع فكل من تلك االجزاء املتخالفة بالطباع تعاىل حكمت حكمته هبذ

 فيكون ي ومغترب عن وطنه الطبيعياملقسورة على األجتماع مفارق عن عامله االصل
اىل وطنه واشدمها حنينا واقواها نزوعا النفس الناطقة  دائماً نزوعه اىل عامله وحنينه

 حة الوجود االنسايناىل عامل االرواح وعلو التجرد فإذا الح برق القدم على صف
  .ازال الظلمات البشرّية وقوى االنوار الروحية واضعف القوى اجلسمية

وذكر النفس الناطقة العهود القدمية القدسية فينجذب كل من االجزاء اىل 
 فيتخلص بقوة مداد سبحاينإ واألصلية فعند ذلك تقوى الروح بتأييد رباين عامله

ينجذب  ول عصمته عن ايدي تكدرات الّسرائر العناصر وخيلص ذليرروحانّية عن اس
 فضاء القدس ويسري يف رياض االنس فلرمبا يف اىل الوطن وينسلخ عن البدن ويطري

يتبعه البدن بسراية الروحانّية والنورانية من الروح اليه ايضاً فيعرج اىل ما شاء اهللا من 
إن تلطف وتنور و عامل العناصر نّ البدن لكونه عنصريا ال جيوزأ الّسموات االّ

 يتلطف من أنفالّسموات عنصرية على املذهب احلق غايته اهنا هناية مراتب ما ميكن 
تلطف البدن بكمال ما ميكن من التلطف يعرج الّسموات لكن هذه إذا ف العناصر

  . عليهم الّصالة والّسالمحمّمد لالنبياء مثل ادريس وعيسى واحلالة ما وقعت االّ
  والّسالم بكمال تكنه يف مقام اجلامعية بني املراتب الكلية عليه الّصالةمحّمدف

اجلزئية والعلوية والسفلية عرج وعاد ومها مل يرفعا حّتى انقطع تعلقهما عن هذه و
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وعيسى عليه الّسالم وإن كان موعودا . العوامل بالكلية ولذلك بقيا هناك ومل يعودا
  .خرىحبكم مستقل حلكمة اخرى فكأنه نشأة ا عوده لكن هو

 فعلى ما حققنا االشبه أن يكون املعراج لنبّينا عليه الّصالة والّسالم يف اليقظة
باجلسد من املسجد احلرام اىل املسجد االقصى مث اىل الّسموات العلى اىل سدرة 

 فإّنها برزخ بني الّسموات العنصريات وبني العلويات الغري العنصرية من ىاملنته
نّ تنتهي عوامل االجسام ويصل من اخللق أوح فقط اىل  والعرش مث منها بالّريالكرس

نّ يقال يف شأن جسم الّنّيب أن يكون أ اىل اخلالق ومن االمكان اىل الوجوب اللّهمَّ االّ
االحكام  لة ظهورروحاً حمضا وميكن يف حقه ما ميكن للّروح اجملرد احملض بدال

 االظالل ير االجسام ذالروحانّية فيه من عدم حجبه نور الشس عما وراءه كسائ
ده ايضاً اضافة الروح الكلّي الّذي مجيع ّيورؤيته من خلفه كرؤيته من القدام ويؤ

اول (ه او جزئياته اليه دون سائر االنبياء واملرسلني كقوله عليه الّسالم ؤاالرواح اجزا
 او يعيسو  اوي او موسويال يقول له احد روح ابراهيمو) يما خلق اهللا روح

ه على صرافة الروحانّية وحمض التجرد عند التعلق بالبدن ئلبقا ك االّا ذغريه وما
لبة اللطافة والنورانية والروحانّية على غ  دون غريه وليس السبب يف ذلك االّيّمداحمل

  .مث حتقق واهللا اعلم ربذلك البدن صلوات اهللا عليه فتد
مس ع الشووخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطل(قال رضي باهللا عنه 

عالمات يوم القيامة  ونزول عيسى صلوات اهللا عليه من السماء وسائر من مغرهبا
  .)على ما وردت به األخبار الّصحيحة حق كائن واهللا املوفق

ومن األحاديث الواردة يف خروج الدجال كما رواه انس رضي اهللا عنه أّنه 
 بامته االعور الكذا انذر قد ما من نّيب إالّ(قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  قال
 ويف رواية أيب هريرة )مكتوب بني عينيه ك ف ر  أّنه اعور وإنّ ربكم ليس باعوراالّ

اال احدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث (رضي اهللا عنه، عنه عليه الّسالم أّنه قال 
ة هي الّنار  يقول اهنا اجلّنيت معه مبثل اجلّنة والّنار فالّئنه جيأو به نّيب قومه أّنه اعور
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رسول اهللا صلّى اهللا   وعن النواس بن مسعان قال ذكر)به نوح قومه كما انذر واين انذر
 خيرج ولست إنا خصمه دونكم وأنن خيرج وانا فيكم فإ( عليه وسلّم الدجال فقال

 على كل مسلم أّنه شاب قطط عينه طافئة حجيج نفسه واهللا خليفيتامرؤ فيكم ف
طن فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف قبن  اشبهه بعبد العزى كأين

  ). بني الشام والعراق فعاث ميينا وعاث مشاال يا عباد اهللا فاثبتواةأّنه خارج خل
اربعون يوماً يوم كسنة ويوم (قلنا يا رسول اهللا فما لبثه يف االرض قال 

  ).ايامه كأيامكم كجمعة وسائر كشهر ويوم
قدروا ا ،ال( اليوم الّذي كسنة أ يكفينا صالة يوم قال قلنا يا رسول اهللا فذلك

  ).قدره له
يث استدبرت به الريح غكال(قلنا يا رسول اهللا وما اسراعه يف االرض قال 

االرض فتنبت فتروح  وعلى القوم فيدعوهم فيؤمنون به قيام السماء فيمطر فيأتى
 القوم مث يأيت ر واسبغه ضروعا وامده خواصاطول ما كانت ذرًى عليهم سارحتهم

لني ليس بايديهم شيء من حفيدعوهم فريدون قوله فينصرف عنهم فيصبحون مم
بعه كنوزها كيعاسيب النحل مث ت كنوزك فتيا اخرجهلباخلربة فيقول  م وميرامواهل
جالً ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتني رمية القرص مث يدعوه فيقبل  يدعور

 هو كذلك إذ بعث اهللا املسيح بن مرمي فيرتل عند املنارة بتهلل وجهه يضحك فبينما
طأطأ إذا تني واضعا كفيه على اجنحة امللكني ذ دمشق بني مهرويالبيضاء بشرق
 ح نفسه االّيد ر جيفال حيل لكافر منه مثل اجلمان كاللؤلؤ رفعه حيدرإذا  ورأسه فطر

ى قوما س عيقتله مث يأيت طرفه فيطلبه حّتى بباب لد فيي حيث ينتهيمات ونفسه ينته
قد عصمهم اهللا منه فيمسح عن وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلّنة فبينما هو 

 قتاهلم فحرزبيل ال يدان ألحد عباداً كذلك إذ اوحى اهللا اىل عيسى اين قد اخرجت 
اوائلهم  ويبعث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر  اىل الطوريعباد

مث  آخرهم فيقول لقد كان هبذه مرة ماء يشربون ما فيها وميرية فبعلى حبرية طر



 

  

- ٤٣٤ -

هو كجبل بيت املقدس فيقولون لقد قتلنا من  ويسريون حّتى ينتهوا اىل جبل اخلمر
يف االرض فهلم نقتل من يف السماء فريمون بنشاهبم اىل السماء فريد اهللا نشاهبم 

ألحدهم خرياً   رأس الثورّنّيب اهللا عيسى واصحابه حّتى يكون رضضوبة دماً وحيخم
نّيب اهللا عيسى واصحابه فريسل اهللا عليهم  ألحدكم اليوم فيدعو من مائة دينار

النغف يف رقاهبم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة مث يهبط نّيب اهللا عيسى 
هم ونتنهم مه مأله زواصحابه اىل االرض فال جيدون يف االرض موضع شرب االّ

صحابه اىل اهللا فريسل اهللا طريا كعناق البخت فتحملهم فريغب نّيب اهللا عيسى وا
 تطرحهم بالنبل ويوقد املسلمون من قسيهم ]ويروى[فتطرحهم حيث شاء اهللا 

 وال وبر ونشاهبم وجعاهبم سبع سنني مث يرسل اهللا مطرا ال يكن منه بيت حدر
ركتك  ُبيوِّ مثرات وَرفيغسل االرض حّتى يتركها كالزلفة مث يقال لالرض انبيت

نّ أفيومئذ يأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك يف الرسل حّتى 
 القبيلة من الناس ي مجاعة من الناس واللقحة من البقرة ليكفياللقحة من االبل لتكف
بة ّيا طحيمن الناس فبينما هم كذلك إذ بعث اهللا ر  الفخريواللقحة من الغنم لتكف

روح كل مؤمن ومسلم ويبقى شرار الناس متهارجون فيأخذهم حتت اباطهم فيقبض 
ولنشرح ما فيه من .  هذا آخر احلديث)فعليهم تقوم الساعة فيها هتارج احلمري

  . اي كل احد حيتج عن نفسه)حجيج(اللغات املشكلة معىن قوله 
 كل احد كذبه ي ليحتج كل احد عن نفسه بعد اعالميا واملراد االمر

 بفتح اخلاء ي رو)ةخل( ف والطاء شديد جعودة الشعربفتح القا) قططه(وعداوته 
 بضم احلاء املهملة والالم يين التاء وهو السبيل بينهما وروواملعجمة والالم وتن

بالعني املهملة ) فعاث(املشددة والضم فيكون املعىن حلوله ونزوله بني الشام والعراق 
 به الريح )استدبرت(ديد والثاء املثلثة من فوق فعل ماض من العيث وهو الفساد الش

اي ماشيتهم اليت تسرح املرعى اطول ما ) سارحتهم(وساقه من خلفه فيسرع مضيته 
كانت ذرى اطول ذراهم مجع ذروة وهي اعلى كل شيء اي مرتفع ظهورها من 
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 مملؤ يا  منه اللنب وامد خواصرياالرض واسبغه ضروعا ممتلى الضروع كأنه جير
 ذكور النحل ) النحلبيعاسي(ني احملل القحط واجلدب  جمدب)لنيحمم(شبعا  رصاخلوا

 اي رمية كرمية القرص وهو اهلدف يف )رمية( اي قطعتني )جزلتني(او مجاعتها 
 يتقاطر السرعة واالصابة بني مهروذتني البس ثوبني مصبوغني بورس وزعفران قطر

 ي ينتهحيث( بضم اجليم وختفيف امليم حبات من الفضة )اجلمان(يسيل منه العرق و
 بضم الالم )لد( اي نظره فهلك من كان يف مد بصره من الكفّار بقوة نفسه )طرفه

 ما )بحد( ال قوة تبته )ال يدان(وتشديد الّدال املهملة بلدة قريبة من بيت املقدس 
بادر إذا  الذئب شيسراع كممع اإل  يتقاربون اخلطو)ينسلون(ارتفع من االرض 

حتني الشجر امللتف الّذي يستر من دخل فيه خباء معجمة وميم مفتو) اخلمر(
 بفتح )الزهم( بفتح النون والغني املعجمة دود يكون يف انف االبل والغنم )النغف(

اي ) ال يكن( نوع من االبل غالظ االعناق )البخت(الزاء املعجمة الرائحمة الكريهة 
بالفاء او سكوهنا و  بفتح الزاء وضمها وضم الالم او)الزلفة( يال حيجب وال يق

  مقعر)قحف الرمان(القاف املفتوحة ايهما كان كاملرأة الصقيلة وقيل كالروضة 
 القريبة العهد بالوالدة )واللقحة( بكسر، الراء وسكون السني اللنب )والرسل(قشرها 

 هتارج )يتهارجون(الفخذ اجلماعة من االقارب وهي دون البطن والبطن دون القبيلة 
  .ل والنساء عالنيةً حبضرة الناس كما يفعل احلمري جتامع الرجايا احلمري

 ويف هذا احلديث كفاية يف بيان الدجال ونزول عيسى صلوات اهللا على نبّينا
عليه وخروج يأجوج ومأجوج وإن كانت األحاديث الواردة يف كل منها كثرية و

ال جيتبع الد(وقال عليه الّسالم يف الدجال ايضاً . شىت وروايات متعددة على طرق
  .)ضر اخلسة الفا عليهم التيجان والطيالون سبعمن اميت

  .باعتة االم ال أة الدعوةوقيل املراد من االمة ام
 تقوم الساعة ال(واما طلوع الشمس من مغرهبا فقد قال صلّى اهللا عليه وسلّم 
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ها الناس آمنوا امجعون وذلك حني آحّتى تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت ور
الَ َيْنفَُع َنفًْسا ِاَمياُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَبلُ اَْو كََسَبْت ِفي ( مث قرأ )اإمياهنال ينفع 

وعن أيب هريرة قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ) ١٥٨:  االنعام *ِاَمياِنَها َخْيًرا
ا إمياهنكسبت يف  ا مل تكن آمنت من قبل اوإمياهنخرجن ال ينفع نفسا إذا ثالث (

رضى اهللا   وعن أيب ذّر) الشمس من مغرهبا والدجال ودابة االرضوعطل: اخري
 اين تدريأ(قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حني غربت الشمس : عنه قال
 حّتى تسجد حتت العرش بفإّنها تذه(قال اهللا ورسوله اعلم قال )  هذهبتذه

ن فال يؤذن هلا يقال هلا ذال يقبل منها وتستأف تسجد أنا وتوشك هلن ؤذفتستأذن في
َوالشَّْمُس َتْجِري (رهبا فذلك قوله تعاىل غ من حيث جئت فتطلع من ميارجع

  .قال مستقرها حتت العرش) ٣٨:  يس*ِلُمْسَتقَّر لََها ذَِلَك َتقِْديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم 
 مواما سائر العالمات عن حذيفة بن اسيد الغفارى قال طلع الّنّيب عليه الّسال

اهنا لن تقوم حّتى (قالوا نذكر الساعة قال ) ما تذكرون(فقال  علينا وحنن نتذاكر
ع الشمس من والدخان والدجال والدابة وطل( فذكر )ياتآتروا قبلها عشر 
 بى بن مرمي وثالثة خسوف خسف باملشرق وخسف باملغرسمغرهبا ونزول ع

 )لناس اىل حمشرهم وآخر ذلك نار خترج من اليمن تطرد ابوخسف جبزيرة العر
:  الدخان* ٍنيِب ُماٍنَخُد ِباُءَم السَِّيتاْ َتَمْو َيْبِقَتاْرفَ(وقيل هذا هو املراد بقوله تعاىل 

خترج من  اول اآليات الدخان ونزول عيسى ونار(فإّنه عليه الّسالم ملا قال ) ١٠
اآلية وقال  قيل وما الدخان فتال رسول اهللا ) تسوق الناس اىل احملشر،بنيأعدن  قعر

 ميكث اربعني يوماً وليلة اما املؤمن فتصيبه كهيئة الزكام ب بني املشرق واملغرمتأل(
  ).لسكران خيرج من منخره واذنيه ودبره كافهو واما الكافر

 والدابة ايضاً مذكورة يف القرآن وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
اول اآليات خروجا طلوع الشمس ( :مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول
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من مغرهبا وخروج الدابة على الناس ضحى وايهما كانت قبل صاحبها واالخرى 
  .)على اثرها قريبا

ر ش من اشراط الساعة وبيدهوعد رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خروج امل
ال تذهب (قال ابن مسعود قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم . خبروجه وعدله

مل يبق  لو(يف رواية و) ي امسه امسئ يواطالّدنيا حّتى ميلك العرب رجل من اهل بييت
  ومن اهل بييت يوم لطول اهللا ذلك اليوم حّتى يبعث فيه رجالً مينا االّنيمن الّد
 واسم ابيه اسم أيب ميأل االرض قسطا وعدال كما مألت جورا ي امسه امسئيواط
 من ملهديا(ا قالت مسعت رسول اهللا يقول عن ام سلمة رضي اهللا عنهو) اوظلم
قال رسول اهللا :  وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال)اطمةف من ولد تريتع

رص قسطا  اجلبهة اقىن االنف ميأل األى اجل مينياملهد(صلّى اهللا عليه وسلّم 
 وعنه ذكر رسول اهللا صلّى اهللا ).لما وجورا ميلك سبع سننيظوعدال كما مألت 

يلجأ اليه من الظلم   هذه االمة حّتى ال جيد الرجل ملجأببالء يصي(ه وسلّم علي
ت كما مأل  فيمأل االرض قسطا وعدال واهل بييتريتفيبعث اهللا رجالً من عت

من قطرها  رض ال يدع السماءجورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن األ
 اخرجته حّتى يتمىن  االّاًشيئع االرض من نباهتا دصبته مدرارا وال ت  االّشيئاً

 وقال عليه )تسع سنني مثان سنني او األحياء االموات يعيش يف ذلك سبع سنني او
ئ اعناق االبل ضت من ارض احلجاز ال تقوم الساعة حّتى خترج نار(الّسالم 
 يرفع العلم ويكثر أن من اشراط الساعة نّإ(وعنه عليه الّسالم  .) الشامىببصر

ويقل الرجال وتكثر النساء حّتى يكون   اخلمربشر ا ويكثراجلهل ويكثر الزن
 وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال بينما الّنّيب عليه ) الواحدالقّيمخلمسني امرأة 

) ذا ضيعت االمانة فانتظر الساعةا(الّسالم حيدث جاء اعراىب قال مىت الساعة قال 
) اهله فانتظر الساعة اىل غرياسند األمر إذا  (قال كيف اضاعتها يا رسول اهللا قال
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 بني يدي الساعة نّإ(عن جابر بن مسرة قال مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم و
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه و) وهمركذابني فاحذ

 دين اهللا ريغ دوال واالمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لئاختذ الفإذا (وسلّم 
 اباه وظهرت االصوات يف ىذى صديقه واقصآته وعق امه وأواطاع الرجل أمر

هلم واكرم الرجل خمافة شره ذاملساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ار
ا فارتقبوا هلهذه األمة أو ولعن آخر ف وشربت اخلمورزاملغنيات واملعا وظهرت

تتابع كنظام قطع  آيات تظهرراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وعند ذلك رحيا مح
 اي الغنيمة اليت يغنمون من الكفّار ئاختذ اهل االسالم الفإذا  اي )عسلكه فتتاب

ه اىل مصارفه ونباجلهاد دوال بكسر الدال اي يتداولونه بينهم على هواهم وال يصرف
واالمانة اليت اودعها املسلم عندهم مغنما يعدوهنا غنيمة يغتنمون ويصرفوهنا اىل 

ون هبا والزكاة مغرما اي دينا وغرامة يشق عليهم اخراجها وتعلم ونائجهم وخيحو
 والعلو يف يحق بالبغ دين بل لكسب حطام الّدنيا وليتطاول على الناس بغري لغري

ته وعق امه ورجح شهواته النفسانية على ما اوجب اهللا أاالرض واطاع الرجل أمر
يقه اي قربه اىل نفسه واستأنس به واقصى باألم وأدىن صد ه حبقه وهو الربرنعليه وق

اباه وابعده عنه وطرده وخرج بذلك عن طاعة اهللا وظهرت االصوات يف املساجد 
وترك اخلضوع واخلشوع والسكينة والوقار اليت هي آداب املخلصني كما قيل كامنا 

وساد القبيلة فاسقهم  خوف ظلم ولكن خوف اجالل منهم فوق رؤسهم ال الطري
اخللق وكان زعيم القوم  سق سبب التقرب اىل السالطني ومقبوال عندلكون الف

ارذهلم الباء االعزة عن الزعامة لغلبة الفساد على االستقامة واكرم الرجل خمافة شره 
  أيلتمكن االشراء من الشرة والفتنة وظهرت املغنيات واملعازف وشربت اخلمور

اتبعت اهلوى والشهوات ولعن  واملالعب وامهلت العقل والّشرع ويشاعت املاله
هذه األمة اوهلا ظلما وعدوانا عجبا واستكبارا واغفاال ملا علمهم اهللا من الدعاء  آخر

ا َنوِبلُ قُ ِيفلَْعْج َتالَ َواِنَميِإلاْا ِبوَنقَُب َسيَنِذا الََّناِنَوْخِالا وََِنلَ ْرِفا اغَْنبََّر(: للسابقني بقوله
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فارتقبوا عند وقوع العالمات املذكورة رحيا محراء  ).١٠ :رش احل* واُنَمآ يَنِذلَّ ِلالًِّغ
 يبقى شرار الناس املتهارجني هتارج أنكل مؤمن اىل  تأخذ حتت االباط فيقبض روح

) ١:  احلج* َعِظيٌم ئٌِانَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْي(زلزلة صرح هبا قول اهللا تعاىل  واحلمري
وخسفا ) ٧-٦:  النازعات *ةُفَاِدا الرََّهُعَبْت َت* ةُفَاِجلرَّ اُفُجْر َتَمْوَي(وقوله تعاىل 

ومسخا وقذفا اي رميا باحلجارة او قذف االرض املوتى بعد الدفن او قذف الريح 
الشديد األشخاص مما ورد األحاديث بوقوعها قبيل الساعة مثل ما روى انس من أّنه 

رون أمصارا وإنّ ص إنّ الناس مييا انس(قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم : قال
وسباخها  دخلتها فاياك ا البصرة فإن انت مررت هبا اوهلمصرا منها يقال 

وعليك بضواحيها فإّنه يكون هبا خسف وقذف  هائ أمرابوكالءها واسواقها وبا
  .)الصاحبة ناحية بارزةزير وورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنا

اليت اخرب الّنّيب عليه الّسالم عن وقوعها تفحصت هذه العالمات إذا أقول و
 يواقعا من رفع العلم لقلة العلم الّشرع. عند اقتراب الساعة وجدت اآلن كثريا منها
الكذابني املدعني يف العلوم الظاهرة  ظهور ووكثرة اجلهل وكثرة الزىن وشرب اخلمر

 اىل غري االهل تضيع االمانات واسناد االمورووالباطنة بل وسائر االعمال واحلرف 
بتقليد اجلهلة الظلمة يف القضاء وتفويض االمارة والوالية اىل االراذل السفهاء 

من قلد (واخليانة هللا ورسوله جلماعة املسلمني على مقتضى قول الّنّيب عليه الّسالم 
) انساناً عمالً ويف رعيته من هو أوىل منه فقد خان اهللا ورسرله ومجاعة املسلمني

رتقب عن قريب وقوع الباقية منها من رفع العلم بالكلية وخروج الدجال امثاهلا فاو
  .وطلوع الشمس من مغرهبا والرجف واخلسف واملسخ والقذف وغريها

ما ورد يف هذه األحاديث  و ال يلتفت اىل قول من اتبع التأويل واول ظواهر
  الّشرع بظهوربالعلم الظاهر منه على التفصيل مثل تأويل الّنار اخلارجة من احلجاز

والشارع منه والّنار اليت خترج من اليمن فيطرد الناس اىل حمشرهم باملالحم والفنت 
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هبا بانعكاس االمور راحلادثة منه الطاردة للخلق اىل مهالكهم وطلوع الشمس من مغ
الفساد وفشو العتو شر وعن جماريها وانقالهبا على ادبارها وخروج الدجال بشيوع ال

الّصالح بعد زمان  اد اىلس عيس صلوات اهللا عليه بانقالب ذلك الفوالعناد ونزول
 النفوس املّيتة عن حياة العلم والّصالح ي اىل الرشد والفالح وحيييلظهور من يهد

 يوتقارب الزمان بقلة اخلري والربكات وارتفاع عوائد العبادات بكثرة املاله
ل عن احلق الظاهر واتباع والغفالت فإّنها تكلفات باردة وتأويالت شاردة وعدو

نّ املدلوالت املتبادرة احلقيقية الظاهر ممكن يف انفسها وغري أمع  للهوى القاصر
حقق ارادة  ونّ الوقوع صدق كثريا من الظواهرأتعاىل ومع  مستبعد عن قدرة القادر

 الفكر الفاتر فإن قلت األحاديث الواردة وازاح استبعاد الوهم القاصر واملعىن املتبادر
العناد وفقدان الفالح  يف اشراط الساعة وإن دلت على فشو الفساد وعموم

  .واستيصال الّصالح عند قرب الساعة واقتراب القيامة لكن قوله
يشعر ) خرهآام   مثل املطر الذي ال يدرى اوله خريمثل اميت(عليه الّسالم 

  .الالحقني مع الّسابقني باستواء األولني مع اآلخرين وتكافؤ
رون باألمر واملنتهون عن الّنهي متاملراد من األمة املقيمون الّشرع املؤقلنا 
 االسالم ويدعون يبسنن الّنّيب عليه الّصالة والّسالم ال الذين يتزينون بز املتسنون

له فاالمة املوصوفة باالوصاف ااحو  باللسان مع تكذيبه باعماله واخالقه وسائرمياناإل
 آحاد معدودة ظاهرة او خمفية وال ينايف ر الزمان االّاملذكورة ال يوجد منها يف آخ

وجودهم على تلك الندرة والقلة صدق األحاديث الواردة يف اشراط الساعة الّدالة 
  .اهل الزمان فإنّ املراد بالقرن اكثر اهله على فساد اكثر

ن قيل األحاديث الواردة يف فضائل الّصحابة وخريية القرن تدل على إف
  .يع من أتى بعدهم من االمة كانت يف القلة او الكثرةعلى مج فضلهيم

  . بني الالحق والّسابق ينافيها البتةيفهذا احلديث الّدال على التساو
قلنا ال شّك يف فضل صحبة الّنّيب عليه الّسالم وافضلية االصحاب باعتبارها 
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 ذلك الوصف لكن جهات الفضل ليست منحصرة يف الصحبة بل جيوز يفاقد على
 تكون جهات اخرى تورث الفضل غريها فالفضل مطلقاً باعتبار الصحبة ال تنايفأن 

نّ مساق هذا أ بسبب اجتماع جهات آخر للفضل يف اآلخرين على يالتساو
  يف الفضل املخصوص باعتبارب مطلقاً بل على التساوباحلديث ال يدل على التساو

من  دل على التشبيه باملطرحياء الّشرع املبني يأ اقامة الّدين ويجهة خمصوصة وه
 أننّ اوله ينبت الزرع وآخره ينميه ويزيده خضرة ونضارة اىل أكما  نّ املطرأحيث 

يبلغ كماله كذلك اول األمة يظهر الّدين ويقمع املشركني وآخرها يبقيه وحيفظه عن 
  الكلم عنحيّرفونفتنة املخالفني وحتريف احملرفني خبالف االمم املاضية الذين كانوا 

مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به فكان اثر األمة اوهلا وآخرها بتمهيد الّدين 
اول املطر وآخره يف انبات الزرع   املبطلني سواء كما كان اثرغوحفظها عن زي

 فإنّ ال يا التقارب ال التساوحينّ هذا احلديث امنا يفهم منه صرأوتربيته سواء على 
 اول االمة وآخره باخلريية ويشرع هذا  يدل على نفي العلم الفارق بنيييدر

 حقيقة ملا ناسب ياالسلوب يف الكالم بالتقارب إذ لو كان املقصود اثبات التساو
التعبريفالتقارب الّذي دلّ عليه هذا احلديث ال ينايف فضل الّصحابة الّدال عليه  هذا

  .أحاديث فضائل االصحاب اىل هنا انتهى العزم
 م حكمت احلزم فنحمد اهللا على تيسريه االمتاموبايثار السكوت على الكال

  .محدا ال انصرام له وال آنفصام
  .الكرام  املصطفى بافضل الّسالم وعلى آله وصحبهحمّمدوصلّى اهللا على سّيد االنام 

 س وعشرين وتسعمائة علىربيع االول من شهور سنة مخ وقع االمتام يف شهر
بن لطف اهللا عاملهم اهللا بلطفه واظفرهم بن هباء الّدين  حمّمد اضعف الفقراء ييد

  .بعطفه احلنفي مذهبا البسطامي مشربا
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 وقال ايضا) خريكم من تعلّم القرآن وعلّمه(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).خذوا العلم من افواه الرجال(

ومن مل تتيّسر له صحبة الصاحلني وجب له ان يذكّر كتبا من تأليفات عامل صاحل 
وصاحب إخالص مثل اإلمام الرباين اجملدد لأللف الثاين احلنفي والسيد عبد احلكيم 
االرواسي الشافعي وامحد التيجاين املالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
كتب أهل السنة بني الناس ومن مل يكن صاحب العلم أو العمل أو اإلخالص ويدعي 

واعلم انّ علماء أهل السنة هم . بني من علماء السوءأنه من العلماء احلق وهو من الكاذ
  )١(.احملافظون الدين اإلسالمي وأّما علماء السوء هم جنود الشياطني

  ـــــــــــــــــــــــ
 ٣٦٧، ٣٦٦:  ص١: احلديقة الندية ج(الخري يف تعلّم علم مامل يكن بقصد العمل به مع اإلخالص ) ١(

  )د األّول من املكتوبات لإلمام الّرّباين اجملّدد لأللف الثاين قّدس سّره من اجملل٥٩ّ، ٤٠، ٣٦واملكتوب 
  
  
  
  
  
  

إنّ كالّ من دعاة املسيحية يسعون اىل نشر املسيحية والصهاينة اليهود : تنبيه
 يف – احلقيقة –يسعون اىل نشر االدعاءات الباطلة حلاخاماهتا وكهنتها ودار النشر 

السالمي وإعالئه اما املاسونيون ففي سعي إلحماء استانبول يسعى اىل نشر الدين ا
وازالة االديان مجيعا فاللبيب املنصف املتصف بالعلم واالدراك يعي ويفهم احلقيقة 
ويسعى لتحقيق ما هو حق من بني هذه احلقائق ويكون سببا ىف إنالة الناس كافة 
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  .رّيةالسعادة االبدية وما من خدمة اجلّ من هذه اخلدمة اسديت اىل البش
  
  

  ُدَعاُء التَّْوِحيِد

َيا اَهللا َيا اَهللا الَ ِالََه ِاالَّ اهللا ُمَحمٌَّد َرُسولُ اِهللا َيا َرْحَمُن َيا َرِحيُم َيا َعفُوُّ 

َيا كَِرُمي فَاْعُف َعنِّي واْرَحْمِين َيا اَْرَحَم الرَّاِحِمَني َتَوفَِّين ُمْسِلًما 

مَّ اغِْفْر ِيل وآلَباِئي وأُمََّهاِيت وآلَباِء واُمََّهاِت واَحلِْقِْين ِبالصَّاِلِحَني اَللَُّه

َزْوَجِتي وَألْجَداِدي وَجدَّاِيت وَألْبَناِئي وَبَناِيت وِإلْخَوِيت وأََخَواِيت 

 وَألْعَماِمي وَعمَّاِيت وَألْخَواِيل وَخاالَِيت وُألْسَتاِذي َعْبِد اْحلَِكيِم اْآلْرَواِسي

َرْحَمةُ اِهللا َتَعاىلَ «ْؤِمَناِت اَالَْحَياِء ِمْنُهْم واْالَْمَواِت وِللُْمْؤِمِنَني والُْم

  ِبَرْحَمِتَك َيا اَْرَحَم الرَّاِحِمَني واْحلَْمُدِ ِهللا َربِّ اْلَعالَِمَني» َعلَْيِهْم أَْجَمِعَني

  
  

 اِرفَْغِتْسِال اْاُءَعُد

  لَْيِهِإُب تُوأَُهَو اْحلَيَّ الْقَيُّوَم والَّ ِإاَْسَتْغِفُر اَهللا الَْعظِيَم الَِّذي الَ ِالََه 
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 هو املرحوم – دار احلقيقة للنشر والطباعة –إن ناشر كتب 
  اهلجرية ١٣٢٩ عليه الرمحة والرضوان املتولد  عام  حسني حلمي ايشيق

 وأعداد الكتب اليت -أيوب سلطان إستانبول–مبنطقة ]  امليالرية١٩١١[
العربية وأربع وعشرون مصنفا من نشرها ثالث وستون مصنفا من 

الفارسية وثالث مصنفات أوردية وأربع عشرة من التركية ومقدار الكتب 
اليت أمر بترمجتها من هذه الكتب إىل لغات فرنسية وأملانية وإجنليزية 
وروسية وإىل لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعني كتابا ومجيع هذه 

 وكان املرحوم عاملا -لطباعةدار احلقيقة للنشر وا–الكتب طبعت يف 
طاهرا تقيا صاحلا وتابعا ملشيئة اهللا وقد تتلمذ للعالّمة احلرب البحر الفهامة 
الويل الكامل املكمل ذي املعارف واخلوارق والكرامات عايل النسب السيد 
عبد احلكيم االرواسي عليه رمحة الباري وأخذ منه وظهر كعامل إسالمي 

 على ٢٥ نداء ربه املتعال وتويف ليلة فاضل وكامل مكمل وقد لىب
الثامن على التاسع من شهر شعبان املعظم سنة إثنتني  (٢٦/١٠/٢٠٠١

ودفن يف حمل والدته مبقربة ) وعشرين وأربعمائة وألف من اهلجرة النبوية
  .أيوب سلطان تغمده اهللا برمحته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمني

  
  
  



 

  

- ٤٤٥ -

                                               رقم الصفحةاملوضوع                    
  

  ١١.............................................اصل التوحيد وما يصح االعتقاد عليه
  ١١...............................................................اإلميان باهللا تعاىل

  ١٧.....................................................................إميان املقلد
  ١٩....................................................فصل يف اثبات الواجب تعاىل

  ٢٦................................................................اإلميان باملالئكة
  ٣٢...........................................................اإلميان بالكتب املرتلة

  ٣٢.................................................................اإلميان بالرسل
  ٤٤........................................................اإلميان بالبعث بعد املوت

  ٤٦...................................................فصل يف اثبات املعاد اجلسماين
  ٥١.........................................................فصل يف املعاد الروحاين

  ٦٨..............................نفوس البشرّيةفصل يف استدالل الفالسفة على ابدية ال
  ٧٢...........................................فصل يف مقاالت الفالسفة يف أمر املعاد

  ٧٦................................................فصل يف مراتب السعادة والشقاوة
  ٨٢..................................فصل يف ابطال متمسكات النافني حشر األجساد

  ٩٦..................................................................اإلميان بالقدر
  ١٢٣..............................................................احلساب وامليزان
  ١٢٦...............................................................اهللا تعاىل واحد

  ١٣٣...........ال يشبه تعاىل شيئاً من االشياء من خلقه وال يشبهه تعاىل شيء من خلقه
  ١٣٧......................... مل يزل وال يزال بصفاته وامسائه الذاتية والفعليةاهللا تعاىل

  ١٤٠...................................................الصفات الذاتية هللا عّز وجل
  ١٤٧...............................................................فصل يف احلياة
  ١٤٧..............................................................فصل يف القدرة

  ١٥٦..........................................................فصل يف علمه تعاىل
  
  



 

  

- ٤٤٦ -

  امساء الكتب العربية اليت نشرهتا مكتبة احلقيقة
  عدد صفحاهتا                                                                        امساء الكتب

  

  ٣٢              جزء عم من القرآن الكرمي - ١  
  ٦٠٤      )اجلزء االول(حاشية شيخ زاده على تفسري القاضى البيضاوى  - ٢  
  ٤٦٢      )اجلزء الثاىن(حاشية شيخ زاده على تفسري القاضى البيضاوى  - ٣  
  ٦٢٤      )اجلزء الثالث(فسري القاضى البيضاوى حاشية شيخ زاده على ت - ٤  
  ٦٢٤      )اجلزء الرابع( حاشية شيخ زاده على تفسري القاضى البيضاوى - ٥  
  ١٦٠             االميان و االسالم و يليه السلفيون- ٦  
  ١٤٤             خنبة الآليل لشرح بدء االمايل- ٧  
  ٤٣٦        )لاجلزء االو( احلديقة الندية شرح الطريقة احملمدية - ٨  
  يليه شواهد احلق جهلة الوهابيني و  علماء املسلمني و- ٩  

  ٢٢٤        يليها حتقيق الرابطة عقائد النسفية واليليهما  و        
  ١٢٨         فتاوى احلرمني برجف ندوة املني و يليه الدرة املضيئة- ١٠
  ١٩٢      ليغية هدية املهديني و يليه املتنبئ القادياين و يليهما اجلماعة التب- ١١
   املنقذ عن الضالل و يليه اجلام العوام عن علم الكالم و يليهما حتفة االريب- ١٢
  ٢٥٦              و يليها نبذة من تفسري روح البيان     
  ٤٤٨           املنتخبات من املكتوبات لالمام الرباين- ١٣
  ٣٥٢            )التحفة االثين عشرية( خمتصر - ١٤
   املؤمنني معاوية و يليه الذب عن الصحابة الناهية عن طعن امري- ١٥

  ١٨٤      و يليهما االساليب البديعة  و يليها احلجج القطعية و رسالة رد روافض      
  ٣٦٨     خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد و التلفيق و يليه احلديقة الندية- ١٦
   املنحة الوهبية يف رد الوهابية و يليه اشد اجلهاد- ١٧

  ١٩٢      و يليهما  الرد على حممود اآللوسي و يليها كشف النور        
  ٣٨٤         البصائر ملنكري التوسل باهل املقابر و يليه غوث العباد- ١٨
  ٢٥٦     فتنة الوهابية و الصواعق االهلية و سيف اجلبار و الرد على سيد قطب- ١٩
  ٢٥٦             تطهري الفؤاد و يليه شفاء السقام- ٢٠
  ادق يف الرد على منكري التوسل و الكرامات و اخلوارق الفجر الص- ٢١
  ١٢٨           و يليه ضياء الصدور و يليهما الرد على الوهابية     



 

  

- ٤٤٧ -

  
  عدد صفحاهتا                                                                            امساء الكتب

  

  ١٣٦   يليه العقود الدرية و يليهما هداية املوفقني احلبل املتني يف اتباع السلف الصاحلني و- ٢٢
   ويليه ارشاد احليارى)من اجلزء الثاين( خالصة الكالم يف بيان امراء البلد احلرام - ٢٣
  ٢٧٢       يف حتذير املسلمني من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى احلديثية     
  ٣٣٦     للشيخ حممد عبد القيوم القادري التوسل بالنيب و بالصاحلني و يليه التوسل- ٢٤
  ٢٢٤     الدرر السنية يف الرد على الوهابية و يليه نور اليقني يف مبحث التلقني- ٢٥
   سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ و الضالل و يليه كف الرعاع عن احملرمات- ٢٦
  ٢٠٨               و يليهما االعالم بقواطع االسالم     
  ٢٢٤     قد اجليد ويليهما مقياس القياس واملسائل املنتخبة االنصاف ويليه ع- ٢٧
  ٢٧٢             املستند املعتمد بناء جناة االبد- ٢٨
  ١٢٨       االستاذ املودودي و يليه كشف الشبهة عن اجلماعة التبليغية- ٢٩
  ٣٠٤            )من رد احملتار( كتاب االميان - ٣٠
  ٣٣٦          )اجلزء االول( الفقه على املذاهب االربعة - ٣١
  ٣٢٠          )اجلزء الثاين( الفقه على املذاهب االربعة - ٣٢
  ٣٦٨          )اجلزء الثالث( الفقه على املذاهب االربعة - ٣٣
   االدلة القواطع على الزام العربية يف التوابع و يليه فتاوى علماء اهلند- ٣٤
  ١٢٠    ر املختارر و االباحة من الدظ   على منع اخلطبة بغري العربية و يليهما احل     
  ٤٨٠          )اجلزء االول( الربيقة شرح الطريقة - ٣٥
  ٢٢٨    )اجلزء الثاين( الربيقة شرح الطريقة و يليه منهل الواردين يف مسائل احليض - ٣٦
  ٢٥٦         البهجة السنية يف آداب الطريقة و يليه ارغام املريد- ٣٧
   احلديقة الندية السعادة االبدية يف ما جاء به النقشبندية و يليه- ٣٨
  ٣٠٤       يف الطريقة النقشبندية و يليهما الرد على النصارى و الرد على الوهابية     
  ١٩٢     مفتاح الفالح ويليه خطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب االئمة- ٣٩
  ٥٩٢           مفاتيح اجلنان شرح شرعة االسالم- ٤٠
  ٤٤٨        )اجلزء االول(ة  االنوار احملمدية من املواهب اللدني- ٤١
  ٢٠٨     حجة اللّه على العاملني يف معجزات سيد املرسلني ويليه مسئلة التوسل- ٤٢



 

  

- ٤٤٨ -

  ٢٢٤          اثبات النبوة و يليه الدولة املكية باملادة الغيبية- ٤٣
  هتاعدد صفحا                                                                            امساء الكتب

  

   النعمة الكربى على العامل يف مولد سيد ولد آدم و يليه نبذة من- ٤٤
  ٣٣٦                الفتاوى احلديثية و يليهما كتاب جواهر البحار

   تسهيل املنافع وهبامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاين على املواهب اللدنية- ٤٥
  ٣٠٤        عارف        و يليهما فوائد عثمانية و يليها خزينة امل

  ٢٥٦     الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات االسالمية ويليه املسلمون املعاصرون- ٤٦
  ١٦٠     كتاب الصالة ويليه مواقيت الصالة و يليهما امهية احلجاب الشرعي- ٤٧
  ١٧٦       الصرف و النحو العريب و عوامل و الكافية البن احلاجب- ٤٨
  ٣٣٦    اهل البدع والزندقة ويليه تطهري اجلنان واللسان الصواعق احملرقة يف الرد على- ٤٩
  ١١٢         احلقائق االسالمية يف الرد على املزاعم الوهابية- ٥٠
  ٣٠٤       نور االسالم تأليف الشيخ عبد الكرمي حممد املدرس البغدادي- ٥١
   الصراط املستقيم يف رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت- ٥٢
  ١٢٨                و يليها خالصة الكالم للنبهاين    
  ٢٥٦         الرد اجلميل يف رد النصارى و يليه ايها الولد للغزايل- ٥٣
  ١٧٦       طريق النجاة و يليه املكتوبات املنتخبة حملمد معصوم الفاروقي- ٥٤
  ٤٤٨       القول الفصل شرح الفقه االكرب لالمام االعظم ايب حنيفة- ٥٥
  ٩٦        )ملوالنا خالد البغدادي(دار و السيف البتار  جالية االك- ٥٦
  ١٩٢            ليزيگ اعترافات اجلاسوس االن- ٥٧
  ١٢٨           غاية التحقيق و هناية التدقيق للشيخ السندى- ٥٨
  ٥٢٨           املعلومات النافعة ألمحد جودت باشا- ٥٩
  لة فيما مصباح االنام وجالء الظالم ىف رد شبه البدعى النجدى ويليه رسا- ٦٠

  ٢٢٤              يتعلق بادلة جواز التوسل بالنىب وزيارته صلى اهللا عليه وسلم
  ١٩٢       ابتغاء الوصول حلّب اللّه مبدح الرسول و يليه البنيان املرصوص- ٦١
  ٣٠٤              اإلسالم و سائر األديان- ٦٢
  ٤٨٠  يون للسمرقنديلألستاذ عبد الوهاب الشعراين و يليه قرة الع خمتصر تذكرة القرطيب - ٦٣
  


