
  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم
وأشهد أن ال إله إال اهللا الواحد األحد الغين الصمد، الذي مل يلد ومل يولـد ومل   ،مزيده ئيوايف نعمه ويكاف ااحلمد هللا محد

املنفرد باإلجياد واإلمداد ،أحد ايكن له كفو، املرسـل رمحـة    ،األمـني  رسول اهللا الصادق الوعد اوأشهد أن سيدنا وموالنا حممد
  .صلى اُهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى كافة األنبياء واملرسلني وآل كل وصحب كل ومجيع املؤمنني ،للعاملني
فيقول العبد الفقري عبد اهللا حممد بن أمحد بن اهلامشي بن محمد بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب جمعـة احلسـين   ] أما بعد[

اامل التلمساين اجلزائري أصلًالساحلي ا االدمشقي مسكنهذا شرح لطيف لرساليت يف التوحيد : األشعري السلفي عقيدة الكي مذهب
 : (وضعته للعوام واملبتدئني يف علم التوحيد ومسيتـه  ،املوسومة بعقيدة أهل السنة يصحح مبانيها ويوضح معانيها إن شاء اهللا تعاىل

  ) مفتاح اجلنة يف شرح عقيدة أهل السنة
  .وأن ينفع به النفع العميم وما توفيقي إال باهللا وعليه توكلت ،لوجهه الكرمي ااهللا تعاىل أن جيعله خالص وأرجو
 أُبدكل أمر ذي بال ال ي: (بقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم اقتداء بالكتاب العزيز وعملًا )سمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمب (ِفقلت 

الباء يف و ال يتم معىن، اأي ناقص وقليل الربكة فهو وإن مت حس روايات، ١)فهو أبتر أو أجذم أو أقطع فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم
  .بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيم لالستعانة

اِهللا الرحمنِ بِسمِ : قال العارف باهللا العالمة سيدي عبد الغين النابلسي يف أول شرحه على الفرائد السنية يف التوحيد إلمام الدرويشية
يمالركلها صادرة عن أمسائه وصفاته تعاىل وأفعال الرمحن واإلنسان وأفعاله من أفعال الرمحن  ،أفعال اإلنسان ملا كان االبتداء من: ح

إذ مقـام   إليهام القسم ااسم ومل يقل باهللا فال احتياج لقول بعضهم دفع هنا لفظة أقحم ها. هي عني ذاته وال هي غري ذاته اليت ال
فورد عنه تعاىل اإلذن باالستعانة به وبأمسائـه بـاألوىل    ٢)نستعني وإِياك( :قال تعاىل باء لالستعانة،الو االبتداء كاف يف هذا الدفع

آلة  جعل اسم اهللا تعاىلوم، وال حيسن طعت بالقدقَ: قولهفسقط اعتراض بعضهم بأن باء االستعانة ال تدخل إال على اآللة كما يف 
بل يف جعل الباء لالستعانة كمال االفتقار إىل اهللا تعاىل يف حتصيل األفعال اإلنسانية املخلوقة هللا تعاىل وحده خبالف جعلها  لالبتداء،

هلا كما اختاره بعضهم فإن فيه استقالل الفعل اإلنساين مع اسـم اهللا تعـاىل    ادخلت عليه بثياب السفر أي مالبس: ـللمالبسة ك
واهللا علم مرجتل على  إىل اهللا تعاىل يف االبتداء أوىل،خبلق األفعال على مذهب القدرية فكان التصريح باالفتقار ذلك القولَ  ٣فيوهم

  اهـ .ات النقصان وال جيوز التسمي بهه عن مسنـزذات واجب الوجود املوصوف بصفات الكمال امل
واهللا علم على الذات الواجب الوجود املستحق جلميـع   مة،العلو وقيل من الوسم وهو العالواالسم مشتق من السمو وهو 

  . ه عن اآلفات الذي ال شريك له يف املخلوقاتنـزالكماالت املو احملامد
  .اوكيفً اهو املنعم على مجيع العاملني جبالئل النعم ودقائقها كم: )الرحمن( و
فالرمحن خاص بـاهللا مـن    على التحقيق، اوكيفً اقائقها كمًهو املنعم على خصوص املؤمنني جبالئل النعم ود: )لرحيما( و 
والرحيم  عم املؤمن والكافر والرب والفاجر،رمحن، وعام من حيث إن رمحة الرمحن ت :نه ال ينعت به غريه تعاىل فال يقال للعبدحيث إ

                                                
قال النووي يف األذكار وقد روي موصولًا ومرسلًا قال وروايـة  . حديث حسن. رواه أبو داوود بلفظ فهو أبتر وروى فهو أقطع وروى فهو أجذم  ١

  إذا روي احلديث موصولًا ومرسلًا فاحلكم االتصال عند اجلمهور و. الوصل جيدة اإلسناد
 ٥: الفاحتة ٢
 تعـاىل يف  قوله فيوهم اخل أي فيوهم ذلك القول خبلق العبد أفعاله االختيارية بقدرته احلادثة على مذهب القدرية فكان التصريح باالفتقـار إىل اهللا   ٣

  االبتداء أوىل 
  



 ٢

والعبد رحيم،  اهللا رحيم،: العبيد فيقال إنه ينعت به اهللا تعاىل وينعت به وعام من حيث من حيث إن رمحته خاصة باملؤمنني، خاص
وخص الرمحن الرحيم ألما مظهـر الـنعم الدنيويـة     م اجلامع ملعاين األمساء والصفات،وخص يف البسملة لفظ اجلاللة ألنه االس

ها جمموعة يف الفاحتة، لة كلها جمموعة يف القرآن الكرمي ومعاين القرآن كلنـزوباجلملة فمعاين الكتب امل. واألخروية احلسية واملعنوية
قطة اليت حتت الباء، ومعاين الفاحتة جمموعة يف بسم اهللا الرمحن الرحيم، ومعاين البسملة جمموعة يف الباء، ومعاين الباء جمموعة يف الن

هللا كـان  الوحدة املطلقة يف الذات والصفات واألفعال، فكما أن النقطة منها تتكون مجيع احلروف، كذلك ما شاء ا وهي تشري إىل
وقد مجعتها يف أبيـات   ١وما مل يشأ مل يكن، والبسملة من األذكار العشرة اليت جيب ذكرها على املكلف مرة يف العمر بنية الفرض

  : وهي
عـنيِ     عشر مـن األذكـارِ فـرض  

ــةْ  ــملةٌ، ومحدلَـ ــوذٌ، بسـ   تعـ
فارــتغ ــبري اسـ ــالةُ تكْـ   والصـ

ــا  ــض العلَم ــا بع ــبلَةٌ، زاده سح  
ــب ــا القل ــار وإن قس ــن األغي   م

  

ـ        نييف العمــر مــرةً بغــري مـ
ــبِيح ا  ــةٌ تس ــهيلَلَ ــةْ  ايض   حوقَل

ــا   ــالم قاهل ــع الس ــات :م    الثق
  علمــا والنـدب يـأيت بعـد فـرضٍ    

  فــاذكر حــىت ال يبقــى إال البــاري
  

  : إلخواناولبعض 
ــوار  ــن األن ــب م ــال قل   وإن خ

  

ــذكر    ــفال ــار  وجيل ــة األغي   ظلم
  

فهو أبتر هللا دأ فيه باحلمد تال يبذي بال كل أمر : "وسلم بقوله صلى اهللا عليه اقتداًء بالكتاب العزيز، وعملًا ثىن باحلمد): احلَمد هللا(
  ٢"أو أجذم أو أقطع

  .يف العيب املنفر وعدم التمام. وكلها على طريق التشبيه البليغ باألبتر واألجذم واألقطع
االبتداء بالبسملة يحملُ على االبتداء احلقيقي، وهو : دلة وكذا العكس ألنا نقولال يقال إن االبتداء بالبسملة يفوت االبتداء باحلم

 الذي تقدم أمام املقصود وإن سبقه شيء، ويحملُ االبتداء باحلمدلة على االبتداء اإلضايف، وهو مام املقصود ومل يسبقهالذي تقدم أ
له تبـارك   افهو وصفه، وإما حادث فهو فعله، فالكل إذً حلمد إما قدمي،ل هللا تعاىل، ألن ااملدح بكل كما :شيء، ومعىن احلمد لغة

وتعاىل، فال يستحق املدح على احلقيقة سواه، وحكم هذا احلمد الوجوب مرة يف العمر، كاحلج، وكلميت الشـهادة، والتعـوذ،   
د صلى اهللا عليه وسـلم، وزاد بعضـهم   على سيدنا حمموالسالم والبسملة، والتسبيح، والتكبري، واحلوقلة، واالستغفار، والصالة 

للمعتزلة بناء على خالفهم  ايف احلمد لالستغراق عند أهل السنة، خالفً) ال(و ،ااحلسبلة، وتعرف باألذكار العشرة، وتقدمت نظم
ع راجع حلمد يف مسألة األفعال، إذ املعىن كل محد صدر من حامد فهو ثابت هللا تعاىل، أو خمتص به دون من عداه، فإن محد املصنو
شرح املـال   ٤ الصانع، سواء علم بذلك أو جهل فيما هنالك، أو للجنس، وهو يفيد يف هذا املقام ما يستفاد من االستغراق اخل من

  .القاري على اجلزرية يف التجويد علي
  .للفائدة ايف ذكر حقيقة احلمد والشكر تكميلً) تتمة(

                                                
صالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلمام السنوسي يف شرحه على صغرى الصغرى ونقله الطيب ابن كريان نص على احلمدلة واهليللة وال ١

  .يف شرحه على املرشد املعني ٤٥
  رواه ابن ماجه بلفظ أقطع، وعند أيب داود حبمد اهللا أقطع ورواه البيهقي، والرهاوي، حديث حسن ٢



 ٣

احلمد  :ميل صفاته على جهة التعظيم والتبجيل، سواء كانت من باب اإلحسان كقولنااجلميل على احملمود جببالثناء  ،لغة ،فاحلمد 
احلمد هللا القدمي األول، وهذا محـد ال يف مقابلـة نعمـة    : ، أو من باب الكمال كقولنايف مقابلة نعمة هللا الكرمي املنعم، فهذا محد

هو صـرف   :اوالشكر اصطالح ،، وهو الشكر لغة امونه منعفعل ينبئ عن تعظيم املنعم بسبب ك :اواصطالح ،املختص باحملمود 
  .هو أن ال يعصى اهللا بنعمه: العبد مجيع ما أنعم اهللا به عليه فيما خلق ألجله، أو تقول

أصل التربية : قال اإلمام السنوسي رمحه اهللا يف أول شرحه على رسالته املوسومة بصغرى الصغرى): لَمنيارب الع(: مث قال
مجع  ،والعاملني  ، االشيء من أمر إىل أمر، حىت يصل إىل غاية أرادها املريب، مث نقل إىل املالك واملصلح، للزوم التربية هلما غالبنقل 

كل نوع أو جنس فيه عالمة ميتاز ا عن سائر األنواع واألجناس احلادثة، فيقال  ،والعالَم يف اللغة  ،سالمة للعالَم على غري قياس 
عالَم احليوان، وعامل األجسام، وعـامل الناميـات،    :عالَم اإلنسان، وعالَم الطري، وعالَم اخليل، ويقال يف األجناس :اعيف األنو

م، ألن هلما من الفصول واخلواص ما يعلمان به، ونقله املتكلمون إىل كل وحيتمل أن تكون املناسبة يف تسمية النوع واجلنس بالعالَ
، وهلذا رد موالنا ايلتبس به أصلًال تسمية أن كل حادث فيه عالمة متيزه عن موجده املوىل القدمي حىت حادث، واملناسبة يف هذه ال

ذكروا أوصافهم اأي  ١)سموهم قُلْ شركَاء للّه اوجعلُو: (جل وعال على الضالني الذين جعلوا له شركاء من احلوادث فقال تعاىل
وحيتمل أن تكون املناسبة أن كل حادث حيصل العلم للناظر فيه مبا جيب للموىل العظيم  .أم النظر أفيها ما يصلح لأللوهية حىت ي

  : هه عن مسات احملدثات، وهلذا قال جل من قائلنـزمن علي الصفات، وت
  .٢) ابِاأللْب لِّأُولي آليات والنهارِ اللَّيلِ واختالَف واَألرضِ السماوات خلْقِ في إِنَّ(

  .٣)شيٍء من اللّه خلَق وما واَألرضِ السماوات ملَكُوت في اينظُرو ولَمأ: (وقال جل وعال
الح، تقتضي أن العالَم مأخوذ من العالمة، واملناسبة الثانيـة  طصملناسبة األوىل يف وضع اللغة واالواآليات يف ذلك كثرية، فا

عـى يف  وذكر هذا الوصف وهو رب العاملني بعد احلمد هللا شبه الربهان بعد الدعوى، ألنه ملـا اد  تقتضي أنه مأخوذ من العلم،
الكمال إما قدمي، وإما حادث،  اجلملة األوىل أن كل كمال فهو هللا تعاىل وحده، ال ميدح عليه يف احلقيقة سواه، وقد عرفت أن

ألول وصفه، والثاين فعله، والدليل على ذلك العوامل، ألنه قد قام الربهـان  مبا يدل على أن كال الكمالني له تعاىل، مبعىن أن ا أتى
يف القطعي على حدوثها من جهة تغريها الذي آذنت به التربية املأخوذة من لفظ رب، ومن جهـة احتياجهـا إىل املخصـص    

باجلمع يف العـاملني، فإنـه مـؤذن     باالحتياج إىل اإلتيان اببعض ما تقبله من مقدار وصفة وغريمها، وقد أشعر أيض اختصاصها
مقدار غريه وصفته وزمانه ومكانه، فلو وقع ذلك من غـري   :واألزمنة واألمكنة، مع قبول كلٍّ باالختالف يف املقادير والصفات

ـ  افاعل لزم اجلمع بني متنافيني، ومها مساواة أحد األمرين لصاحبه ورجحانه عليه بال سبب، وذلك معلوم االستحالة، فإذً ذا ه
إلشعاره بعموم التربية للعوامل املستلزمة للتغري يف مجيعها،  ،املضاف مؤذن حبدوث مجيع العوامل من جهة الوصف وهو رب العاملني

إلشعاره بسبب مجعيته وعمومه، باختالف أصـناف   اوهو دليل على احلدوث واالفتقار للمحدث، ومن جهة املضاف إليه أيض
مع قبول كل واحد منها ملا حصل لغريه، وذلـك   ،مقاديرها وصفاا وأزمنتها وأمكنتها وجهاا العوامل وأنواعها وأجناسها يف

على كمال ألوهية املوجـد، واتصـافه بوجـوب     ايستلزم حدوثها وافتقارها إىل املخصص، وملا كان اإلحداث واإلجياد موقوفً
اجلـائزات  و وحدانية، واحلياة، وعموم العلم جلميع الواجباتبالنفس، واملخالفة للحوادث، وال والقيامالوجود، والقدم، والبقاء 

                                                
 ٣٣: الرعد ١
 ١٩٠: آل عمران ٢
 ١٥٨: عرافاأل ٣



 ٤

 ،ب هذه الكماالت ملوالنا جل وعالواملستحيالت، وعموم اإلرادة، والقدرة جلميع املمكنات، لزم أن كل حادث يدل على وجو
دمي هو وصفه تعـاىل  شهدت بأن كل كمال ق ،وباجلملة فالعوامل بعد أن تقرر وجوب حدوثها وافتقارها إىل موالنا جل وعال

لتوقف حدوثها على اتصاف موالنا جل وعز بذلك الكمال، وشهدت بأن كل كمال حادث هو فعله ملا شهدت به من وجوب 
بأن املدح بكل كمال قدمي أو حادث إمنا هو ملوالنا جل وعال، وهو معىن احلمد  االوحدانية ملوالنا تبارك وتعاىل، فقد شهدت إذً

غاية احلسن واإلعجاز وبـاهللا  يف يعرفك أن تعقيب مجلة احلمد هللا يف سورة الفاحتة بالوصف برب العاملني هو تقرير الهللا، وهذا 
  .التوفيق

  .الرمحة املقرونة بالتعظيم ومن غريه تضرع ودعاء الصالة من اهللا تعاىل على نبيه هي): والصالَةُ والسالم(: قال
المره صلى اهللا عليه وسلم، أو على أمته صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، قال الشعراين رمحه التحية واألمان الالئق بقد: والس

وكذلك السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معناه أنت يف أمان منا يا رسول اهللا أن : العهود احملمدية ٢،ج٣٣٣ اهللا يف
نة القلب على ذلك الذي سلم عليه أن يقع يف معصية اهللا عز فيحصل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طمأني .خنالف شريعتك

  اهـ .وجل، وذلك لكمال وفور شفقته صلى اهللا عليه وسلم على أمته
)نديلى ساع دمحشرف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم مساه به جده عبد املطلب يف سابع والدته بإهلام من اهللا تعاىل، فهو أهو ): م

ـ حممد بن عبد اهللا  ا بن عبد املطلب بن هاشم النيب الرسول العريب اخلامت لرسل اهللا، أفضل خلق اهللا، املرسل لكافة خلق اهللا تكليفً
  .، الذي نسخ شرعه مجيع الشرائعاوتشريفً

)نيلساملُراِء وبِياألن لَى كَافَّةعـ : خبِرامل ةالصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، والنيب لغوأي ): و : ابكسر الباء أو بفتحه
املبعوث : إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع يعمل به ومل يؤمر بتبليغه، والرسول لغة :اواصطالح .فهو فعيل مبعىن فاعل أو مفعول

إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فكل رسول نيب وال عكس، فبينـهما عمـوم   : اواصطالح ،من مكان إىل آخر
  اهـ .بإطالق على املشهوروخصوص 

)نيعمبِ كُلٍّ أَجحصآلِ كُلٍّ وومجيع على آل مجيع األنبياء وآل مجيع الرسل، وأصحاب مجيع األنبياء والسالم أي والصالة ): و
  . الرسل

ويف مقام املدح كل اواعلم أن اآلل له معان باعتبار املقامات، ففي مقام  الدعاء كما هنا املراد باآلل كل مؤمن ولو كان عاصي ،
مؤمن تقي، ويف مقام حرمة الزكاة أقارب سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم املؤمنون من بين هاشم على األصح عنـد  

العباس، آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل  :امخس الكية واحلنابلة، وبين هاشم واملطلب عند الشافعية، وخصت احلنفية فرقًاامل
  .احلارث بن عبد املطلبوآل 

بـه   اآله وسلم مؤمنعلى املراد به الصحايب، وهو كل من اجتمع بسيدنا حممد صلى اهللا عليه وو ،اسم مجع صاحب: والصحب 
  .اهـومات على ذلك، سواء رآه أو مل يره، كعبد اهللا بن أم مكتوم األعمى رضي اهللا عنه 

  : يتعلق ا تسعة مباحث): أما بعد(
  .أما فهي رد التأكيد، نائبة عن مهما ويكن، إذ أصلها مهما يكن من شيءيف : األول
هي كلمة يؤتى ا لالنتقال من أسلوب إىل آخر، أي من غرض إىل آخر، فال تقع بـني  : موضعها فهو يؤخذ من قوهلم: الثاين

ا، وإن كان بينهما عدم مناسبة مسي ختلصن وقعت بني كالمني بينهما مناسبة كلية إكالمني متحدين وال أول الكالم وال آخره، ف
  : قول الشاعر :بتخلص، مثال االقتضاب امشوب ا، وإن كان بينهما نوع مناسبة كما هنا مسي اقتضاباحمض امسي اقتضاب اأصلً



 ٥

ا   جاورته األبرار يف اخللد شيـبالو رأى اهللا أن يف الشيب خري  
  أيب ســعيد غريبـا ا  منوم تبدي صروف الليـايل      خلقًكل ي

  : قول الشاعر :ومثال التخلص
  فقلت كال ولكن مطلع اجلـــود  تؤم بنا  طلع الشمس تبغي أنأم

ا للمكان إ: ، وهي هنا ظرف زمان ال غري، وقوهلما، ومكان قليلًايف معناها فهو نقيض قبل، وتكون ظرف زمان كثري: الثالث
  .هللا عنهباعتبار الرقم بعيد كما حققه بعضهم رضي ا

ها فهي إذا حذف ما تضاف إليه يف إعراا فلها أربعة أحوال، تبىن يف حالة وتعرب يف ثالثة أحوال، فأما احلالة اليت تبىن في: الرابع
  .١)بعد ومن قَبلُ من مراَأل للَّه: (معناه دون لفظه فإا تبىن على الضم، حنو ونوي

إذا حـذف مـا   : غريه، وجئته من قبل زيد، ثانيها ال اأصبت درمهً :حنو اإذا أضيفت لفظً :اوأما األحوال اليت تعرب فيها فأوهل
  : تضاف إليه ونوى لفظه كقوله
  فما عطفت موىل عليه العواطف     ومن قبلُ نادى كل موىل قرابةً

وال معناه فتكون نكرة، ومنه  إذا حذف ما تضاف إليه ومل ينو لفظه :ثالثها. فال تنون اوتبقى يف هذه احلالة كاملضاف لفظً
  : جبر قبلٍ وبعد وتنوينهما، وكقوله) بعد ومن قَبلٍ من مراَأل للَّه(قراءة من قرأ 

  ٢أكاد أغص باملاء احلمـيم     افساغ يل الشراب وكنت قبلً
ته، فالتقدير على األول مهما يكن ما على أا من متعلقات الشرط أو اجلزاء على أا من متعلقاإ العامل فيها، فهو: اخلامس

فأقول، وعلى الثاين مهما يكن من شيء فأقول بعد ما تقدم، وجعلها من متعلقات اجلزاء أوىل، ألنه يكون ما تقدم  بعدمن شيء 
ـ  اوجود املؤلف معلقً ه، على وجود شيء مطلق عن التقييد بكونه بعد البسملة واحلمدلة وذلك أمر حمقق، ألن الكون ال خيلو من

اهـخبالفه على األول فإن املعلق عليه مقيد بكونه بعد البسملة واحلمدلة  احمققً افيكون ما علق عليه أيض.  
  .١٣ أصلها فهو مهما يكن من شيء كما تقدم: السادس
  .ومكاتباته هه وسلم ألنه كان يأيت ا يف خطبقتداًء بالنيب صلى اهللا عليه وعلى آلاحكم اإلتيان ا فهو االستحباب : السابع
  : يف أول من تكلم ا فقد نظم اخلالف فيه بعضهم بقوله: الثامن

ـ      اجرى اخللف أما بعد مـن كـان بادئً
  وكانت له  فصـل اخلطـاب وبعـده   

  

  اد، أقـرب وا مخـس أقـوال، ود    
فســحب فَقُــسبفيعــر انُ فكعــب  

  

  .ريدة بتصرف وزيادة من أيب النجا وابن عقيلمن الصاوي على اخل اهـ .يف الفاء بعدها فهي رابطة للجواب: التاسع
مجع أهل احلق قاطبة على أفقد : د العقائديف زب ٣٥هللا تعاىل، قال العالمة السوداين أي أول واجب أوجبه ا :)فَأَولُ فَرضٍ(

من عبد اهللا ": ليه وسلمن ال يعرف معبوده قال صلى اهللا عملأن أول الواجبات العلم باهللا تعاىل، واتفقوا على عدم صحة العبادة 

                                                
  ٤: الروم ١
  .ابن عقيل على األلفية باختصار وتصرف ٣٧أي املاء احلار والبارد، واملراد هنا البارد فهو من األضداد اهـ س  ٢



 ٦

العلم باهللا ينفعك معه قليل العمل وكثريه واجلهل باهللا ال ينفعك معه قليل العمل وال ": وقال "من اهللا إال بعدا قبل معرفته مل يزدد
  اهـ.١"كثريه
)كّلَفلَى كُلِّ ملقوس موقع الـوتر التوقيت واحلز يف الشيء ومن ا :والفرض لغة ،كل فرد من أفراد املكلفنيأي على  )ع، 

ة مبعىن مفعولة واجلمع فرائض، قيل اشتقاقها من يلفرض القاضي النفقة، أي قدرها وحكم ا، والفريضة فع: ومنه قوهلم. والتقدير
رات، وقيل من فرض القوسالفرض الذي هو التقدير ألن الفرائض مقد .هو احلكم الشرعي الذي يثاب املكلف علـى   :او شرع

إال يف احلج فإن الركن ما ال جيرب بالدم والواجب ما جيرب  ،والركن، والواجب، واحملتم، لى تركه، ويراد منه الالزمفعله ويعاقب ع
  .به

وة ومتكن مـن النظـر، واجلـن    سليم احلواس ولو السمع أو البصر فقط الذي بلغته الدعالعاقل هو البالغ  :واملكلف من اإلنس
إليهم  االنيب صلى اهللا عليه وسلم مرسلًكان فليسوا مبكلفني على الراجح، وإن : ما املالئكةفهم من حني اخللقة، وأيوتكل ،مكلفون

ألن إرساله إليهم إمنا هو إرسال تشريف ال إرسال تكليف واهللا أعلماأيض ،.  
)دقَائالع رِفعإأي : )أنْ يالعقائد معرفة ان أول واجب على كل مكلف شرع. اوجوب وهو معرفة الواجب يف  يف العيين اعيني

وهو معرفة  :يف الكفائي اوكفائي ،ة والسالم بالدليل العقلي اجلمليحق اهللا تعاىل واملستحيل واجلائز، ويف حق رسله عليهم الصال
ممـن عرفهـا بالـدليل     كفى ذلك باألوىل ما ذكر بالدليل التفصيلي، فمن مل يعرف العقائد بالدليل اجلملي بل أدركها بكشف

بل بالتقليد لغري معصوم فهو مؤمن عاص باتفاق أهل السنة، وأما القول بكفر املقلد  ايلي، وأما من عرفها بدون دليل أصلًالتفص
، أن يعرف مـا  اهي اجلزم املطابق للواقع عن دليل، فيجب على كل مكلف شرع :واملعرفة. فهو أليب هاشم اجلبائي من املعتزلة
وكذلك جيب عليه أن يعرف ما جيب يف حق الرسل عليهم الصالة  ،، وما يستحيل، وما جيوزجيب يف حق اهللا تعاىل من العقائد
مث إن املعرفة ذه الثالثة يف حقه تعاىل ويف حق رسله عليهم الصالة والسالم هل هـي نفـس    ،والسالم وما يستحيل وما جيوز

وهو  مذهب  هو حديث النفس التابع للمعرفة ؟ اإلميان أو ملزومة لإلميان فيكون. وهو مذهب األشعري اإلميان الذي كلفنا به ؟
أن يعرف  افيجب على كل مكلف شرع، ب ملعىن اإلميان وباهللا التوفيقوصححه بعض األئمة ألنه أنس. القاضي أيب بكر الباقالين

من املكلف مطلق الدليل، وأقل  ، ألن املطلوباأو تفصيلي اإمجالي اأن يعرف هلا دليلً اشرععليه وكل عقيدة جيب  ،عقائد التوحيد
: أتعتقد أن اهللا موجود؟ فيقول: وهو املعجوز عن تقديره وحل شبهه وردها، كما إذا قيل له ،ما يتحقق ذلك يف الدليل اجلملي

  ؟اويعجز عن جهة داللتها هل هي حدوثها أو إمكاا أو مها مع ،هذه املخلوقات: وما دليلك على ذلك؟ فيقول: فيقول له ،نعم
 ،لعقائد اسم للنسب التامة اجلزئية، والعقائد ما يقصد فيه نفس االعتقاد دون العمل، ألن اةمجع عقيدة مبعىن معتقد :والعقائد

كل كمال واجب هللا تعاىل : اسم للقضايا الكلية كقولك :والتوحيد .كثبوت القدرة هللا تعاىل واإلرادة وعدم الوالدية واملولودية
وأما التفصيلي فهو املقدور على تقريره وحل شبهه، فصـاحب   .الدسوقي على أم الرباهني ٢٢ تعاىل وكل نقص حمال على اهللا

ن حيفظ اللفظ حبيث لو سئل عن املعىن ال يشك فيه، ودليله على كل واحد وجـود  أالعقائد يف ذهنه و هو الذي يصوراجلملي 
يعجز عن رد الشبه، فإن قدر على التفصيل ورد الشبه كان من لكن  ،أو مع التفصيل، العامل من غري تفصيل يف كيفية االستدالل

  :واعلم أم اختلفوا يف كيفية االستدالل بالعامل على أربعة أقوال ،أهل التفصيل
                                                

قال يا رسول اهللا أي األعمال أفضل ؟ : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن أنس قال: رواه احلاكم والترمذي يف نوادر األصول ١
إن العلم ينفعك معه قليل العمل وكثريه وإن اجلهل ال ينفعك معه : العلم باهللا مث أتاه فسأله فقال مثل ذلك فقال يا رسول اهللا أنا أسألك عن العمل قال

 . ورواه الديلمي يف الفردوس عن أنس أيضا وله شواهد –قليله وال كثريه 
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العامل ممكن وكل ممكن له صانع فالعامل له : أي استواء الوجود والعدم، ونظم الدليل عليه أن تقول ،األول من جهة اإلمكان
: من جهة احلدوث، أي الوجود بعد العدم، ونظم الدليل عليه أن تقـول  :الثاين. و التحقيق كما قال البيضاويذا هصانع، وه

العامل ممكن حادث : ، ونظمه أن تقولامن جهتهما مع :الثالث ،وهذا عمدة أكثر املتكلمني، العامل حادث وكل حادث له صانع
وإمنا الفرق بينهما أن احلدوث  ،ان بشرط احلدوث، ونظمه كالذي قبلهمن جهة اإلمك :الرابع .وكل ما كان كذلك فله صانع

بد لكل شارع يف فن أن يعلم مباديه العشرة وإال كان شروعه مـن   واعلم أنه ال .من الثاين فتأمل امن األول وشرطً اأخذ جزًء
  .ستمداده، وفائدته، وغايته، وهي حده، وموضوعه، وواضعه، وحكمه، وامسه، وفضله، ونسبته، ومسائله، وااغريها عبثً

يبحث فيه عن إثبات العقائد الدينية املكتسبة من أدلتها علم : نمبعىن الفن املدو :اوشرع ،العلم بأن الشيء واحد :لغة: فحده
السنوسـي، أو   يجوري علىالب ٧ .اهـ اوأفعالً ا وصفاتإفراد املعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذات :نوبغري الفن املدو، اليقينية
وأحوال املعـاد   ،وما جيب يف حق الرسل وما يستحيل وما جيوز ،ب هللا تعاىل وما يستحيل وما جيوزعلم يعرف به ما جي :تقول

  .واملمكنات
حيث إنه يستدل به علـى  واملمكن من  ،حيث ما جيب وما يستحيل وما جيوز ذات اهللا تعاىل وذات رسله من: وموضوعه

  .سنوسي بيجوري ٧اهـمن حيث اعتقادها  والسمعيات ،وجود صانعه
  .١)اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنه فَاعلَم: (هو اهللا تعاىل بقوله: وواضعه
  .٢ اآلية )إِبراهيم بِه وصينا وما إِلَيك  أَوحينا والَّذي نوحا بِه وصى ما الدينِ من لَكُم شرع: (وبقوله تعاىل
  .٣)يعبدون آلهةً الرحمنِ دون من أَجعلْنا رسلنا من قَبلك من أَرسلْنا من واسأَلْ: (وقوله تعاىل

فالتوحيد جاء به كل نيب من آدم إىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعليهم أمجعني، وإمنا نسب إىل األشاعرة واملاتوريدية ألم 
  .كتبه وردوا على املعتزلة وغريهم ما أحدثوا من الشبههم الذين دونوا 

  .الوجوب العيين بالدليل اإلمجايل، والوجوب الكفائي بالدليل التفصيلي: وحكمه
جورية، ويسـمى  يب١٤ .علم التوحيد ألن مبحث الوحدانية أشرف مباحثه، وهو من باب تسمية الكل باسم جزئه: وامسه

م، وعلم العقائدأصول الدين، وعلم الكال علم اأيض.  
  .نه أصل العلوم وما سواه فرع عنهأ: ونسبته

  .قضاياه الباحثة عن الواجبات واجلائزات واملستحيالت: ومسائله
  .من الكتاب والسنة والعقل: واستمداده

ف بشـرف  يشر، تعلِّق بكسر الالموما يتبع ذلك واملوذات رسله بذات اهللا تعاىل  اشرف العلوم لكونه متعلقًأنه أ: وفضله
صاوي جوهرة ٨و١٤ بيجوريسنوسي، وانظر حاشية النشار على  بيجوري اهـ .بفتحها ،املتعلق.  

  .محدون ميارة ١٧عنه تعاىل، و إثبات الكماالت هللا ونفي النقائص ومن فوائده
 .رمحن ودخول اجلنانال ز برضىالفو :األعمال وجناحها يف الدنيا، ويف اآلخرةالعقد وصحة صحة  :الدنيا يف :وفائدته وغايته

  : صاوي جوهرة، وقد مجعها بعضهم يف قوله اهـ
                                                

 ١٩) : صلى اهللا عليه وسلم(حممد  ١
 ١٣: الشورى ٢
  ١٤: الزخرف ٣



 ٨

 
ــاد ــلّ يإن مبــ ــن كــ ــرة فــ   عشــ

ــله ــبةٌ، وفضـــ ــع، ونســـ   ،والواضـــ
  عض اكتفىبمسائل والبعض بال

  ــد ــوع، احلـــ ــرة، واملوضـــ   ،مث الثمـــ
  واالسم االستمداد حكم الشارع

ــرفا ــاز الشــ ــع حــ ــن درى اجلميــ   ومــ
  

  
بة العلم على العبد الفقري فأجبته عليه فاستحسنه، وقد جاء أحسن مثال مؤيد وهي جواب عن سؤال أورده بعض طل: خامتة

ما هي الثمرة : ونصه، بني طلبة العلم اهللا أعلم مبصدرهأشيع سؤال  ١لوجوب علم هذه املبادئ العشرة قبل الشروع يف الفن فقد
  ؟عدم قراءته هلاحقه من العقيدة اإلسالمية، وما هو الوبال الذي يل اليت جينيها قارئ علم

، اإن فائدته يف الدنيا صحة األعمال وجناحها، شـرع : قال العلماء بل ومجيع العقالء :لصوابلواجلواب عليه واهللا املوفق 
فالعقيدة سواء كانت صحيحة أو باطلة هي شرط يف ابتداء العمل، والتوحيد شرط يف جناحه، فالعقيدة باعث قوي  اوعادة، وعقلً

اعلى العمل خري مة وقوة وجـد إال بعقيـدة   اكان أو شر والتوحيد شرط يف جناح ذلك العمل، إذ ال ميكن االبتداء يف عمل ،
بال توحيد .. أو مملكة، أو جيش، أو مدرسة، أو معمل، أو بلدة، أو بيت ،ميكن سالمة باخرة، أو سيارة، أو طائرة ٢وتوحيد، فال

  .ساؤه وأهدافهماهلدف والقيادة، وال ميكن جناح عمل تعددت رؤ
واحلسرة واخليبة والتـردد   وأما الوبال الذي يلحق عدمي العقيدة يف شيء جيلب به منفعة أو يدفع به مضرة فهو دوام احلرية

وأما الوبال الذي يلحق عدمي التوحيد  ،س، وال يقدر أن يشرع يف عمل مة وعزمية، وإن شرع ال يقدر أن يداوم عليهوالوساو
سادها وعدم جناحها، فإن كانت باخرة غرقت، أو سيارة تكسرت، أو طائرة سقطت وحتطمـت، أو مملكـة   يف أعماله كلها ف

خرب واضمحل، وأي وبال أكرب وأوضح من هذا .. ،ا، أو بلدة، أو بيتاتشتت واضمحل، أو مدرسة، أو معملً اأو جيش ،متزقت
  !؟ 

ة فهو مقت العقالء له وسقوطه من فضائل األخالق اإلنسانية وأما وبال العقيدة الباطل ،هذا يف مطلق عقيدة ومطلق توحيد
  وأي وبال أكرب من هذا ؟. .وحرمانه من احلقوق املدنية وتعرضه للعقوبات الدنيوية من إهانة وإفالس وضرب وسجن وإعدام

ما مل تطابق الواقع ومل الفاسدة هي الباطلة نت مطابقة للواقع ومؤيدة بالنقل والعقل، والعقيدة اوالعقيدة الصحيحة هي ما ك
  .تؤيد بنقل وال بعقل

الشهوانية احليوانية الوقتية، ويعقبـها   ببعض لذَّاته العاجلة النفسانية ففائدة العقيدة الفاسدة إن حصلت فهي الفوز: وباجلملة
  .ندامة وعقوبة يف الدنيا واآلخرة

ل وجناحها يف الدنيا وبالثناء اجلميل، واألمـن والثقـة   هي الفوز يف الدنيا بصحة األعما: السليمةالصحيحة وفائدة العقيدة 
  .بصاحبها، والغىن والراحة والطمأنينة والنصر على األعداء، ويف اآلخرة الفوز برضى الرمحن ودخول اجلنان

                                                
  .قد  ١
 .كما ال ٢
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طلًـا  ولـو با  ايعين إن اعتقدوا شيئً ٢]على اجلماعة[ويف رواية  ١]يد اهللا مع اجلماعة: [قال صلى اهللا عليه وسلم: تتــمة
دوا هدفهم وقيادم يف أسباب الوصول إليه أعام اهللا تعاىل ونصرهم على ظاهر احلديث، فكيف باجلماعـة إذا كانـت   حوو

 م؟ فهم أوىل وأحقم صحيحة ووحدوا هدفهم وقيادفإذا كان أهل الباطل إذا وحـدوا هـدفهم   ذه اإلعانة والنصرعقيد ،
ولو على سبيل التجربة إن مل يصدقوا، فإنه صلى اهللا  ؟يوحدوا هدفهم وقيادم نأهل احلق أوقيادم نالوا مرادهم أفال جيب على 

  .عليه وسلم الصادق املصدوق مل يشترط اإلميان يف حصول فائدة هذا احلديث، فليتأمل وباهللا التوفيق
جيب يف حق اهللا تعاىل وما يستحيل ومـا   أي العقائد التوحيدية املنسوبة إىل اإلله جل جالله، وهي ما): اِإلهليات(: مث قال

  .اهـ جيوز
أي العقائد املنسوبة لألنبياء عليهم الصالة والسالم وهي ما جيب يف حق الرسل علـيهم الصـالة   ): وِياتو النب(: مث قال

  .ما جيوزو والسالم وما يستحيل
عن اهللا تعاىل، أو أخربنا اهللا ا يف كتابه، وال تؤخذ إال من  وهي اليت مسعناها من الرسول أخربنا ا): والسمعيات(: مث قال

االنقل والسماع، وليس للعقل فيها إال القبول واإلذعان، كإخبار اهللا تعاىل بأن له نفسا، ووجهـ ا، ويد ، ى، ويدين، وأيد، ورض
ونعيمها، ورؤية املؤمنني هللا  لنار وعذاا، واجلنةه بوجود املالئكة، واجلن، واخبار، وكإا، وكالما، وبصراومسع ،واستواًء ،اوسخطً

تعاىل يف اآلخرة بال كيف وال احنصار، وكل شيء بقضاء وقدر، وغري ذلك من السمعيات، وسيأيت يف اخلامتة ما يسهل عليـك  
  . اآلخرةل كثريٍ من حماالت العقول لعجزها عن إدراك كثري مما غاب عنها من أمور قُّالصفات، وتعفهم كثري من آيات 

أي تصور معناه الذي هو ): العقْلي وقَف علَى معرِفَة احلُكْميت(إدراكها و أي علمها): ولَما كَانَ فَهم هذه العقَائد(: مث قال
واجـب  إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه بال توقف على تكرار وال وضع واضع، يعين وملا كان فهم هذه العقائد، أي فهم أن بعضها 

وأن بعضها مستحيل وأن بعضها جائز يتوقف على معرفة حقيقة احلكم العقلي وأقسامه، مبعىن أن فهم الطالب أن بعض العقائد 
ـ  ا هاآلتية واجب يتوقف على فهم الواجب العقلي، وفهم أن بعضها مستحيل يتوقف على فهم املستحيل العقلي، وفهم أن بعض

كل ملة من امللل وهو من الكليـات   يفووجه التوقف ظاهر ال خيفى وجيب حفظ العقل  جائز يتوقف على فهم اجلائز العقلي،
جعل العـرض   اللنسب، ومن اعتربها ست ااعترب العرض راجع افمن جعلها مخس ،لست املعروفة عند القوم بالكلياتاخلمس أو ا

  :للترتيب املطلوب فيها اعن النسب، وقد مجعتها يف بيت مشري امستقلً
  دين، مث نفـس، ونسـب   وحفظ

  ج

  عقل، ومال، مث عرض قـد وجـب    
  ج

احلاكم واملدرك حقيقة هي النفس الناطقـة، ألن العقـل    كان على كفاية العوام، وأضيف احلكم هنا للعقل، وإن بيجوري١٨ 
هذا احلكم للعقل ألن جمرد العقل كاف يف إدراك هذا احلكم، إما مع فك اصفة هلا وآلة إلدراكها، ونسب أيضارة ويسمى نظري ،

اوإما بدون فكرة ويسمى ضروري.  
جوهر لطيف تدرك به الغائبات بالوسـائط   :امن العدول عن سواء السبيل، واصطالح هاملنع ألنه مينع صاحب :لغة: والعقل

: قال يف القاموس. عيانواحملسوسات باملشاهدة، واملراد بالغائبات األمور الكلية، واملراد باحملسوسات األمور اجلزئية املشاهدة لأل
اجتنان الولد، مث ال يزال ينمو إىل أن يكمل  دواحلق أنه نور روحاين به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية وابتداء وجوده عن

                                                
 .هذه رواية الطرباين وزاد والشيطان مع من فارق اجلماعة يركض ١
 .رواه الترمذي وحسنه، وزاد الترمذي عند قوله يد اهللا على اجلماعة اتبعوا السواد األعظم فإنه من شذ شذ يف النار ٢
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هب إليه اإلمامان ونوره يف الدماغ، كما ذ ١)بِها يعقلُونَ قُلُوب لَهم: (عند البلوغ، وحمله القلب على املشهور، بشهادة قوله تعاىل
  : بناين مقدمات، قال ابن زكري التلمساين يف حمصل املقاصد١٦اهـمالك والشافعي رمحهما اهللا ومجهور املتكلمني 

  حملـه القلـب علـى املشــهور   
  ويف الدماغ قال جـل احلكمـا  

  ج

  للــوحي وهــو مــذهب اجلمهــور  
  بقوهلم قـد قـال بعــض العلمـا    

  ج

  : ولبعضهم وهو أفضل ما من اهللا به على عباده،
  مــا وهــب اهللا المــرئ هبــة

ـ    ن فقـــدا إمها حياة املرء ف
  

ــه   ــن أدب ــه وم ــن عقل   أفضــل م
  ففقــده للحيــاة أليــق بــه   

  
  

  

بتلـك  اإلنسان العقل يقال للقوة املهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم الذي يستفيد : قال اإلمام السيوطي يف تلخيص اية ابن األثري
  : رضي اهللا عنه ٢املؤمنني علي ، وهلذا قال أمرياالقوة عقلً

  العقل عقالن مطبوع ومسموع
وال ينفع مسموع إذا مل يكن مطبوع كما ال ينفع ضوء الشمس وضوء العني ممنوع، وإىل األول أشار صلى اهللا عليـه وسـلم    

أفضل مـن  شيئًا كسب أحد  ما": وإىل الثاين أشار صلى اهللا عليه وسلم بقوله "٣أكرم عليه من العقل اما خلق اهللا خلقً": بقوله
وضـع ذم اهللا  وكل م. ٥)الْعالمون إِلَّا يعقلُها وما: (وهذا العقل املشار إليه بقوله تعاىل ٤"أو يرده عن ردىإىل هدى عقل يهديه 

وحنو ذلك من اآليات، وكل  ، ٦)نيعقلُو الَ فَهم عمي بكْم صم: (إىل الثاين دون األول حنو قوله تعاىل ةشارالكفار بعدم العقل فإ
  .اهـوأصل العقل اإلمساك واالستمساك كعقل البعري بالعقال  ،إىل األول ةشارفإ. التكليف عن العبد لعدم العقل موضع رفع

ـ  ،العقائد على أقسام احلكم العقلييعين وكذلك يتوقف فهم  ،أي احلكم العقلي )وأقْسامه(: مث قال ى ألن مدار االعتقادات عل
جيب هللا الوجـود  : احلكم العقلي بأقسامه الثالثة، أي الستمداده منها، ألن صاحب علم الكالم تارة يثبتها وتارة ينفيها كقوله

والقدم، ويستحيل يف حقه العدم واحلدوث، وجيوز يف حقه تعاىل فعل املمكنات، فمن مل يعرف حقائق هذه األقسام الثالثـة مل  
في، فتلك األقسام استمداد هلذا الفن من حيث التصور ال من حيث اإلثبات أو النفي، ألن ذلـك  يعرف ما أثبت منها وال ما ن

  .محدون ميارة١٧اهـ ،فائدة هذا العلم

                                                
 ٤٦: احلج ١
  فمطبوع ومسمــــوع    رأيت العقل عـقلني    ٢

  إذا مل يك مطبـــــوع    ال ينفع مســموعو  
  وضوء العني ممنوع    كما ال تنفع الشمس  

ويف رواية وال .. أشار إىل حديث أن اهللا ملا خلق العقل قال له أقبل فأقبل مث قال له أدبر فأدبر فقال وعزيت وجاليل ما خلقت خلقًا أشرف منك إخل ٣
 .ورواه ابن أمحد يف زوائد الزهد وله روايات عدة تؤيد بعضها بعضاأخرجه الطرباين وأبو نعيم ..أكرم علي منك إخل

ورواه الطرباين يف األوسط عنه بلفظه ما اكتسب ، ما اكتسب املرء مثل عقل يهدي صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى: رواه أبو ذر عن عمر ولفظه ٤
 .ه حىت يستقيم عقلهمكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى واستقام دين

  ٤٣: العنكبوت ٥
  ١١٧: البقرة ٦
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 وجب علـى املكلفـني معرفـة    أي كما): اجِب يكُونُ واجِبًايتوقَّف علَيه الْو اِألنَّ م ،اوجب معرِفَةُ ذَلك أَيضً(: مث قال
معرفة احلكم العقلي، ومعرفة أقسامه، لتوقف معرفة العقائد على معرفة احلكم العقلي وأقسامه وما ال  اوجب عليهم أيض ،العقائد

اهـ ايعرف الواجب إال به فهو واجب أيض.  
)جِبكَذَا يرِفَةُ احلُكْم(على املكلف  )وعي معرل املكلفني بالطلب أو اإلباحة الذي هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعا: )الْش

  .أو الوضع هلما
)(كذا جيب عليه معرفة،  )وهامز: (تيةاخلمسة اآل )أَقْسيميكَذَا ل لَى املُكَلَّفع جِبيهللا كَذَا و جِبي هِملقَو نيأي ليميز ): ب

 اوجيب هللا الوجود والقدم، أي وجوب: د ذكر العقائدبني احلكم العقلي وأقسامه وبني احلكم الشرعي وأقسامه، يف حنو قوهلم عن
اعقليا، وجيب على املكلف معرفة العقائد، أي وجوب اشرعي.  

)احلُكْم(كذلك جيب عليه أن يعرف  )و دياالْع( االذي هو إثبات الربط بني أمر وأمر وجود بواسطة التكرار مـع   اوعدم
  .ألبتةلف، وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر صحة التخ

)(: أن يعرفعليه كذلك جيب  )واأَقْسهم :(ااألربعة اآليت بيا :) ِابباألس نيي، بادالع طبالري، وقْلمِ العالزالت نيب زيميل
وبـني   ،لفه، أي انفكاكهنه عقلي ال يصح ختقلي كالتالزم بني اجلرم والعرض فإالزم العتأي ليتضح له الفرق بني ال): ومسبباتها

الربط العادي بني األسباب العادية ومسبباا، كالربط بني األكل والشبع، فإنه عادي يصح ختلفه، فقد يوجد األكل وال يوجـد  
  .اهـ ال يوجد أكلو الشبع، وقد يوجد الشبع

لم التوحيد عظيم ألنه رمبا ينسب ا العلم الذي هو عل بأنواعه يف هذفإن خطر اجله ،)العلْمِ عظيم األنَّ خطَر اجلَهلِ في هذَ(
هللا تعاىل ما يستحيل يف حقه تعاىل، أو ينفي عنه تعاىل ما جيب يف حقه تعاىل، أو يشك يف شيء من العقائد، أو يشرك بـاهللا أو  

علتها أو بقوة أودعها اهللا فيها ، أو بتأثري األسباب العادية بطبعها أواجيحد ما ثبت بالتواتر من السمعيات، أو يقول باجلرب ظاهر، 
  .كما وقع للجربية واملعتزلة

 اأو شرع امهما جرى لفظ التعليل يف عبارات أهل السنة فليس مرادهم به إال ثبوت التالزم بني أمر وأمر عادة أو عقلً: تنبيه
اإلمام السنوسي رمحه اهللا يف   هاهلالكني، قال ، فاعرف ذلك وال تغتر بظواهر العبارات فتهلك معألبتةمن غري تأثري العلة يف معلوهلا 

: فقيـل لـه   ،اهللا أعدل من ذلك :فقال اهللا عباده ؟ ربأج: ي اهللا عنهأنه قيل للحسن البصري رض حكي. الرباهنيشرحه على أم 
لة بني نـزلكنها مليهم ملا كان لألمر معىن، ولو أجربهم ملا عذم، ولو فوض إ: هو أعز من ذلك، مث قال: فقال أفوض إليهم ؟

  .على كفاية العوام بيجوريال ٦٧اهـلتني وهللا فيه سر ال تعلمونه نـزامل
متلكها مع : فقال ،أنا أملك اخلري والشر والطاعة واملعصية :وحكي أنه جاء رجل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقال

أملكها بدون اهللا فقد ادعيت أنك أنـت   :ن قلتمع اهللا، وإ  فقد ادعيت أنك شريكمتلكها مع اهللا :فإن قلت اهللا أو بدون اهللا؟
  .السحيمي على اجلوهرة ٣٧ك  اهـاهللا، فتاب الرجل على يديه 

ثبات ضدها لتلك احلقيقة موجب للجهل ـا،  أن اجلهل بصفة حقيقة وإومسألة أيب عمران الفاسي يف القريوان بناء على 
عنه يف املسألة املشهورة باخلالف، وهو اجلهل ببعض صفات اهللا تعاىل وإثبات  وهو مذهب الشيخ أيب عمران الفاسي رضي اهللا

يصـدق   هو مستحيل عليه تبارك وتعاىل، هلوعال، كإثبات اجلسمية له واجلهة وحنو ذلك مما  ق به جلضدها له تعاىل مما ال يلي
وقد جرت بالقريوان مسألة : جل وعال وهذا نصهاواألظهر أنه جاهل به  اهل باملوىل تبارك وتعاىل أم ال؟على معتقد ذلك أنه ج

ووقع تنازع عظيم بني العلماء وجتاوز ذلك للعامة وكثر التنازع بينهم فيها حىت كاد يقوم  ؟يف الكفار هل يعرفون اهللا تعاىل أم ال 
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محاره ويـذهب  يف األسواق وخيرجون عن حد االعتدال إىل القتال، وكان القائم بذلك رجل مؤدب يركب على بعض بعضهم 
امن واحد إىل آخر فال يترك متكلم لو ذهبتم إىل الشيخ أيب عمران الفاسي لشفانا  :فقال قائل ،إال وسأله فيها وناظره اوال فقيه

لعامة أصلحك اهللا، أنت تعلم أن ا: من هذه املسألة، فقام أهل السوق جبماعتهم حىت أتوا باب داره واستأذنوا عليه فأذن هلم فقالوا
لنا يف األسواق شغل إال الكالم فيها، فقال  إىل علمائها وهذه املسألة قد جرى فيها ما بلغك وما ا حدث ا حادث إمنا تفزعإذ

وباهللا التوفيق، مث : ا على قدر أفهامنا، فقال هلمنبي اما حنب إال جواب: إن أنصتم وأحسنتم االستماع أخربكم مبا عندي قالوا: هلم
لـه   :فقلت ،اله أرأيت لو لقيت رجلً :فقال ،منهم اال يكلمين منكم إال واحد ويسمع الباقون، فقصد واحد :أطرق ساعة وقال

هو رجل يبيع البقل واحلنطة والزيت يف سوق ابـن هشـام    :فقال ،صفه يل :فقلت ،أعرفه :أتعرف أبا عمران الفاسي؟  فقال
هو  :فقال ،صفه يل :فقلت ،نعم :أتعرف الشيخ أبا عمران قال :لهفقلت  ،فلو لقيت آخر ،ال :قال ؟ويسكن صربة، أكان يعرفين

نعم، قـال هلـم    :قال ،واألول ما كان يعرفين ،نعم: قال ؟رجل يدرس العلم ويفيت الناس ويسكن بقرب السماط، أكان يعرفين
صفه بصـفته ومل  هللا ومل يفلم يعرف ا ،فكذلك الكافر إذا قال ملعبوده له صاحبة وولد وأنه جسم، وعبد من هذه صفته :الشيخ

أحد فهـذا قـد    ان معبوده الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوإ: ، وهذا خبالف املؤمن الذي يقوليقصد إال من هذه صفته
ودعوا له ومل خيوضوا يف املسألة  ،شفيت ما يف قلوبنا ،من عامل اجزاك اهللا خري :عرف اهللا ووصفه بصفته، فقامت اجلماعة وقالوا

  .يفة أهل القريوان البن ناجي التنوخمعامل اإلميان يف معر ١٩٩ من اهـهذا الس  بعد
اوعقلً اوباجلملة فإن ذوات األسباب العادية ثابتة شرعفمن نفى ذوات األسباب العادية  ،اوعقلً ا، والتأثري منفي عنها شرع

شرك باهللا تعاىل، واملؤمن املوفق بفضل اهللا تعاىل من أثبـت  فقد عطل حكمة اهللا تعاىل، ومن نسب التأثري لألسباب العادية فقد أ
وسيأيت زيادة تفصيل ذلـك يف حبـث    ،ذوات األسباب بإثبات اهللا إياها ونفى عنها التأثري النفراد احلق تعاىل باإلجياد واإلمداد

  .األسباب العادية إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق
  )ألَِمرٍ أَو نفْيه عنهبات أَمرٍ واحلُكْم الْلُّغوِي هو إِثْ(

هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه، قال اإلمام السنوسـي يف شـرح    :القضاء واملنع واحلكمة واإلتقان، وحقيقته: احلكم لغة
فهذا  ،وته وال بنفيهمن األمور فإما أن يتصور معناه فقط ومل حيكم بثب ايعين أن من أدرك أمر ،احلكم إثبات أمر أو نفيه: مقدماته

ومل نثبته ألمر وال نفيناه عنه، وإمـا أن   ،الوجود بعد العدم ،معىن احلدوث اكإدراكنا مثلً ،ااإلدراك يسمى يف االصطالح تصور
 ، كإثبات احلـدوث احكم اويسمى أيض ايتصور مع ذلك ثبوت ذلك املعىن ألمر أو نفيه عنه فهذا يسمى يف االصطالح تصديقً

ونفيناه عن من وجب قدمه وهو موالنـا تبـارك    ،العامل حادث: فنقول ،تصورنا ملعناه للعامل وهو ما سوى اهللا تعاىل بعد امثلً
  .وباهللا التوفيق اموالنا جل وعال ليس حبادث، فإثبات أمر ألمر أو نفيه عنه هو املسمى حكم: فنقول ،وتعاىل

ال على األمر الـذي   يعود على األمر من حيث هو أمر فالضمري ،ه عنهألمر آخر أو نفي :قوله إثبات أمر يعين: وقال البناين
فالضمري من نفيه وعنه يعود على األمر من حيث هو أمر، أي األمر الدائر على سبيل التوزيع، فالضمري  :قلت ،جرى فيه اإلثبات

لذي هو احلق أو اخللق كما هو مبني يف من نفيه يعود على األمر الذي هو القدم أو احلدوث، والضمري يف عنه يعود على األمر ا
  .هذه الصورة
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وإيضاحه فالضمري يف نفيه يعود على القدم أو على احلدوث وال يعود على احلق تعاىل وال على اخللق، والضمري يف عنه يعود 
حلدوث، وذلك حبسب نسبة اإلثبات ألمر، فإن أثبتنا األمر الذي هو على احلق تعاىل أو على اخللق وال يعود على القدم وال على ا

القدم لألمر الذي هو احلق تعاىل فالضمري يف نفيه يعود على األمر الذي هو القدم والضمري يف عنه يعود على األمر الـذي هـو   
لى احلدوث، والضمري يف عنه يعود على اخللق، وإن أثبتنا األمر الذي هو احلدوث لألمر الذي هو اخللق فالضمري يف نفيه يعود ع

ذا التقرير يكون جامعااألمر الذي هو احلق تعاىل، و وباهللا التوفيق امانع.  
)هامأَقْسسم بكسر القاف): ومل وأمحال، مجع قيعين أنواع احلكم اللغوي، إذ هي من باب تقسيم الكلي إىل جزئياته  حنو ح

انفراده ال من باب تقسيم الكل إىل أجزائه لعدم صدقه على أجزائه إال جمتمعة، يعين أنواع لصدق اسم املنقسم على كل واحد ب
  .احلكم اللغوي الذي هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه

 ند أو ال وإذا استند ال خيلو إما أن يستند إىلال خيلو احلكم إما أن يس: ال رابع هلا ووجه احلصر يف الثالثة أن تقول): ثَالَثَةٌ(
لية فهو العقلي ال معصوم أو لغري معصوم فإن استند ملعصوم فهو الشرعي وإن استند لغري معصوم فهو العادي، وغري املستند بالك

  : ل من ثالثة بدل مفصل من جممل بقولهرابع هلا، مث أبد
)يعروقدمه على العادي والعقلي لشرفه عليهما): ش.  
)يادعو :(يف مطلق اإلسناد مع الشرعي إن كان أقوى منه الشتراكهالعقلي و ىمه علوقد.  
)يقْلعو :(ره عنهما ملا قلناه يف وجه احلصر، واعلم أن كل واحد من هذه الثالثة ينقسم إىل تصور وتصديق، وكل واحد أخ

واجب ذايت : نيمن التصور والتصديق ينقسم إىل قسمني ضروري ونظري، وكل واحد من الضروري والنظري ينقسم إىل قسم
وواجب عرضي، وكل واحد من الواجب الذايت والواجب العرضي ينقسم إىل قسمني إثبايت ونفيي، من ضرب ثالثة يف مثانيـة  

ا عبادة ذات ركوع وسجود وإحرام وسـالم،  ابأربعة وعشرين قسمفمثال التصوري يف الشرعيات كتصورنا ملعىن الصالة أ ،
صالة واجبة، ومثال الضروري يف الشرعيات قواعد اإلسـالم اخلمـس، ومثـال النظـري يف     ومثال التصديق يف الشرعيات ال

اقتضاء الطعام من مثن الطعام ال جيوز وأن الزعفران ليس بربوي، ومثال الواجب الذايت يف الشرعيات كتصديق الرسل : الشرعيات
ني اجلنة وكدخول الكفار النار، ومثال اإلثبات يف عليهم الصالة والسالم، ومثال الواجب العرضي يف الشرعيات كدخول املؤمن

الشرعيات كإثبات احملبة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وإثبات غفران الذنوب بسبب التوبة، ومثال النفـي يف الشـرعيات صـوم    
سوى اهللا، وملعىن م أنه كل ما كتصورنا ملعىن العالَ: عاشوراء ليس بواجب، فهذه مثانية يف الشرع، ومثال التصوري يف العقليات

احلدوث أنه الوجود بعد عدم، ومثال التصديق يف العقليات حدوث العامل وقدم صانعه، ومثال الضروري يف العقليات الواحـد  
نصف االثنني والتحيز للجرم، ومثال النظري يف العقليات الواحد ربع عشر األربعني، ومثال الواجب الذايت يف العقليات وجـود  

مثال الواجب العرضي يف العقليات، وجود املخلوقات، ومثال اإلثبات يف العقليات كإثبات حدوث ما سوى اهللا الباري تعاىل، و

 
 :                                     يعني القدم :يعني احلدوث  

  أو نفيه  عنه                                             أو نفيه  عنه        
  
  

 :        يعني احلق تعالى                         :يعني اخللق 
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تعاىل، وإثبات الزوجية للعشرة، ومثال النفي يف العقليات كنفي الزوجية عن السبعة، ونفي الشريك عنه تعاىل، فهذه مثانيـة يف  
عىن الطعام والشراب، ومثال التصديق يف العاديات الطعام مقتات والتـراب غـري   العقل، ومثال التصور يف العاديات كتصورنا مل

مسكن للصفراء،  ١مقتات، ومثال الضروري يف العاديات الثوب ساتر والنار حمرقة، ومثال النظري يف العاديات شراب السكنجبني
ايت يف العاديات كرفـع الفاعـل ونصـب    والتخمة مهضمة للطعام، وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية، ومثال الواجب الذ

املفعول، ومثال الواجب العرضي يف العاديات لبس الطيلسان للعامل عند األمر والنهي، ومثال اإلثبات يف العاديـات كإثبـات   
 اقسـم ، فهذه مجلة األربعة والعشرين االضاماإلحراق للنار، والقطع للسكني، مثال النفي يف العاديات خبز الفطري ليس بسريع 

  .على الوفاء والتمام واحلمد هللا
وما ال يوجبه، فإن من أنكر ما علم من  ،ونظري معرفة ما يوجب إنكاره الكفر ،وفائدة تقسيم احلكم الشرعي إىل ضروري

ـ   ،خبالف من أنكر اخلفي الذي ال يعلمه إال القليل ،الدين ضرورة فهو كافر باإلمجاع ن فإنه ال حيكم عليه بالكفر عند كـثري م
وملا قسم احلكم اللغوي الذي هو إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه إىل ثالثة أقسام شرعي وعادي وعقلـي، شـرع اآلن يف    ،احملققني

  : تعريف كل واحد بانفراده فبدأ باحلكم الشرعي لشرفه فقال
)يعرالْش كْمتعريفه الشامل للتكليفي والوضعي فقال )فَالْح :  
خطابه تعاىل أي كالمه النفسي األزيل، إذ حقيقـة  : قال اإلمام السنوسي يف  شرحه على مقدماته )الَىب اهللا تعاهو خطَ(

وعلى هـذا   ؟من هو أهل للفهم، واختلف هل من شرط التسمية به وجود املخاطب أم ال به اخلطاب هو الكالم الذي يقصد 
؟أم ال  نيخاطبقبل وجود امل اجرى اخلالف يف كالم اهللا األزيل، هل يسمى خطاب  

ـ : وقال البناين يف شرحه على املقدمات اخطابه تعاىل أي كالمه النفسي األزيل أي ذلك الكالم حالة كونه يف األزل خطاب 
على األصح كما قاله احملقق احمللي يف شرح مجع اجلوامع، قلت احقيقة ال جماز :وقد أهله اهللا  ،افاملخاطب موجود يف العلم قطع

، وال يلزم من وجـوده يف العلـم   اوجه التسمية يف األزل خطاب يفجوده يف اخلارج، وهذا القدر من الوجود كاف للفهم قبل و
إذ املراد حبدوث العامل ظهوره لنا من األعيان الثابتة يف العلـم إىل الوجـود    ،عندنا حىت يلزم عليه قدم العامل ظهوره يف اخلارج

، فحدوث العامل أي ظهوره يف اخلارج مشـهود  اا كبريبه مث علمه تعاىل اهللا عن ذلك علو ااخلارجي، ال أن اهللا تعاىل كان جاهلً
حمسوس ال ريب فيه لعاقل، فاإلمكان واحلدوث الزمان للعاَمل فهما صفتان نفسيتان ذاتيتان للعامل ال يعقل بـدوما، كمـا أن   

د الشريك وصف ذايت له ال يقبـل  ووكما أن استحالة وج وجوب الوجود الذايت والقدم هللا تعاىل فال يعقل جل وعز بدوما،
الوجود حبال من األحوال فالعامل ممكن جيوز وجوده وعدمه، وعلم اهللا تعاىل وكالمه يتعلقان بالواجب واجلائز واحملال وإرادتـه  

مكن ببعض ما جيوز عليه على وفق تعاىل وقدرته يتعلقان باجلائز، فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، فباإلرادة خيصص تعاىل امل
) فَيكُـونُ  كُن لَه يقُولَ أَنْ شيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنما: (العلم، وبالقدرة يربز ويظهر تعاىل املمكن على وفق اإلرادة، وقد قال تعاىل

٢أي ظهـر يف الوجـود    ،ثل أمره فكـان كن فسمع كالمه وامت يف علم اهللا ملا توجه عليه كالمه بقوله افلوال أنه كان موجود
  .اخلارجي

هنا أمر جيب التنبيـه  ها و): فصل(شفاء العليل يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل  ٤٧ قال اإلمام العالمة ابن اجلوزية يف
مر وأمره سـبحانه  وهو أن اهللا سبحانه له اخللق واأل ،اومبعرفته تزول إشكاالت كثرية تعرض ملن مل حيط به علم ،ه لهتنبعليه وال

                                                
 هو اخلل مع العسل شربا ١
 ) ٨٣: (يس ٢
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وكذلك تتعلق مبا حيب ومبا ويكره كله داخل  ،فمشيئته سبحانه متعلقة خبلقه وأمره الكوين، شرعيأمر كوين وأمر ديين  :نوعان
ا فمشيئته سبحانه حتت مشيئته كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق الشياطني والكفار واألعيان واألفعال املسخوطة له وهو يبغضه

على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت بـه احملبـة   الذي شرعه وأما حمبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديين وشرعه  ،لهشاملة لذلك ك
وما مل يوجد منه تعلقت به حمبته وأمره الديين  ،فهو حمبوب للرب واقع مبشيئته كطاعات املالئكة واألنبياء واملؤمنني اواملشيئة مجيع

تعلقت به مشيئته ومل تتعلق به حمبته وال رضاه وال أمره الديين، وما  واملعاصين الكفر والفسوق ومل تتعلق به مشيئته، وما وجد م
فلفظ املشيئة كوين ولفظ احملبة ديين شرعي، ولفظ اإلرادة ينقسم إىل إرادة كونيـة   ،ها مل تتعلق به مشيئته وال حمبتهمل يوجد من

 يحب الَ واللّه: (وقوله  ١)الْكُفْر لعباده يرضى ولَا: (إذا عرفت هذا فقوله تعاىل ،وإرادة دينية فتكون هي احملبة ،املشيئة هي فتكون
ادالَ: (وقوله. ٢)الفَسو رِيدي بِكُم رسال يناقض نصوص القدرة واملشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك مبشيئته وقضائه وقدره ٣)الْع، 
وخيـالف   كوين وأمر تشريع، والثاين قد يعصـى أمر ت :ونظري هذا لفظ األمر فإنه نوعان ،مر غري اخللقبة غري املشيئة واألفإن احمل

 ،٥)بِالْفَحشاء مراي الَ اللّه إِنَّ: (ال يناقض قوله ٤)فيها افَفَسقُو مترفيها أَمرنا قَريةً نهلك أَن أَردنا وإِذَا: (فقوله تعاىل ،خبالف األول
 :وال حاجة إىل تكلف تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل األمر ههنا أمر تكوين وتقدير ال أمر تشريع لوجـوه 

كما لو صرح  ،أمرته فقام وأمرته فأكل :أحدها أن املستعمل يف مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو املأمور به كما تقول
 يـوم : (دعوته فأقبل، وقـال تعـاىل   :وهذا كما تقول ،٦)افَسجدو آلدم ااسجدو للْمالَئكَة قُلْنا وإِذْ: (اىلفعل كقوله تعا ةبلفظ

وكُمعدونَ يجِيبتسه فَتدمتـرفني  الثاين أن األمر بالطاعة ال خيص املترفني فال يصح محل اآلية عليه بل تسقط فائدة ذكر امل. ٧)بِح
الثالث أن هذا النسق العجيب . املترفني علة إهالكهم مجيعهم مأمورون بالطاعة فال يصح أن يكون أمراملبعوث إليهم  ن مجيعفإ

أال ترى أن الفسق علـة   ،سبب على مسببه واملعلول على علتهوالتركيب البديع مقتضى ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها ترتب ال
. ريعلتدمريهم فهكذا األمر سبب لفسقهم ومقتضى له وذلك هو أمر التكوين ال التش حق القول عليهم، وحق القول عليهم علة

فمعصيتهم وخمالفتهم قـد تقـدمت فـأراد اهللا     ،هالكهم إمنا كانت بعد معصيتهم وخمالفتهم لرسلهالرابع أن إرادته سبحانه إل
الكهم فما الفائـدة يف  هلفمعصيتهم السابقة سبب فإن قيل  ،همإهالكهم فعاقبهم بأن قدر عليهم األعمال اليت يتحتم معها هالك

لكن جيوز ختلف اهلـالك   ،للهالك اوقد تقدم الفسق منهم قبل املعصية السابقة وإن كانت سبب) فيها افَفَسقُو مترفيها أَمرنا: (قوله
فإذا أراد هالكهم والبد أحـدث   ،صيهمعنها وال يتحتم كما هو عادة الرب تعاىل املعلومة يف خلقه أنه ال يتحتم هالكهم مبعا

آخر يتحتم معه اهلالك، أال ترى أن مثود مل يهلكهم بكفرهم السابق حىت أخرج هلم الناقة فعقروها فأهلكوا حينئد، وقـوم   اسبب
قوم  وكذلك ،هلكواأفرعون مل يهلكهم بكفرهم السابق مبوسى حىت أراهم اآليات املتتابعات واستحكم بغيهم وعنادهم فحينئذ 

لوط ملا أراد هالكهم أرسل املالئكة إىل لوط يف صورة األضياف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه، وكذلك سائر 
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ااألمم إذا أراد اهللا هالكهم أحدث هلا بغي إيأخذها على  اوعدواناثره، وهذه عادته مع عباده عموم فيعصيه العبد وهو  اوخصوص
فيظن الظان أنه أخذه بذلك العمـل   ،األوىل إىل أعماله ايأخذه به مضافً احىت إذا أراد أخذه قيض له عملً يحلُم عنه وال يعاجله

وحده وليس كذلك بل حق عليه القول بذلك وكان قبل ذلك مل حيق عليه القول بأعماله األوىل حيث عمل ما يقتضي ثبـوت  
أمضى حكمه عليه عليه فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر غضب الرب  احلاكمني ومل ميض احلكمبه أحكم احلق عليه ولكن مل حيكم 

وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه مبعصية رسوله ولكن مل يكن غضبه سـبحانه قـد    ١)منهم انتقَمنا آسفُونا فَلَما: (وأنفذه قال تعاىل
فهـذا   ،لغضب واستحكم فحلت العقوبـة استقر واستحكم عليهم إذ كان بصدد أن يزول بإميام فلما أيس من إميام تقرر ا

املوضع من أسرار القرآن وأسرار التقدير اإلهلي وفكر العبد فيه من أنفع األمور فإنه ال يدري أي املعاصي هي املوجبة اليت يتحتم 
شبع الكالم فيـه إن  الفرق بني القضاء الكوين والديين ن يف اوسنعقد هلذا الفصل باب ،عندها عقوبة فال يقال بعدها واهللا املستعان

لكل موجود كما أن عدم مشيئته موجـب لعـدم   املوجبة شاء اهللا لشدة احلاجة إليه إذ املقصود يف هذا الباب مشيئة الرب وأا 
وجود الشيء، فهما املوجبتان ما شاء اهللا وجب وجوده وما مل يشأ وجب عدمه وامتناعه وهذا أمر يعم كل مقدور من األعيان 

فال يكون وإن كان فيها ما ال حيبه وال  اكات والسكنات فسبحانه أن يكون يف مملكته ما ال يشاء أو أن يشاء شيئًواألفعال واحلر
  .اهـيرضاه وأن حيب الشيء فال يكون لعدم مشيئته له ولو شاء لوجد 

اسم املفعول، وإضافة خطاب اهللا كاجلنس يف احلد، واملراد باخلطاب هنا املخاطب به من باب إطالق املصدر على : مث قوله
ة خيرج ذا القيد خطاب من سـوى اهللا  باجلملو اخلطاب إىل اهللا تعاىل خيرج خطاب غريه كامللوك واآلباء واألمهات واملشايخ،

تعاىل من املالئكة واإلنس واجلن، فال يسمى خطاب هؤالء كلهم حكمـ اا شرعي ا، وإمنا يسمى خطاب الرسل بالتكاليف حكم 
م  اشرعيمبلغون عن اهللاأل، امعصومون يف تكليفهم من الكذب عمد اأو سهو.  

  .يليق به مأخوذ من التعايل وهو االرتفاع ال ه عمانـزأي ت )لَىاتع(: وقوله
)لِِّقعأي الدال ذلك الكالم النفسي األزيل )املُت.  
)نيالِ املُكَلَّفملتعلق بذاته العلية أي الدال عليها، حنو ال إله إال هو، الثايناألول خطاب اهللا تعاىل ا: خيرج أربعة أشياء )بِأَفْع :

اخلطاب املتعلق باجلمادات، أي : الثالث. ٢)شيٍء كُلِّ خالق اللّه(حنو  ،خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعله، أي الدال على فعله تعاىل
. ٤)صورناكُم ثُم خلَقْناكُم ولَقَد(حنو  ،املتعلق بذوات املكلفني وصفام اخلطاب: الرابع. ٣)الْجِبالَ نسير ويوم(حنو ،الدال عليها

لمكلفني، واملراد بفعل املكلف ما يصدر منه ليشمل القول والنية، واملكلف هو البالغ العاقل سليم احلواس، ولو إذ ليست بأفعال ل
ال يتعلق بـه حكـم    ا تقدم يف أول العقيدة، ومن هنا يعلم أن الصيبالسمع أو البصر فقط، الذي بلغته الدعوة ومتكن النظر كم

 ؟بالشيء هل هو أمر بذلك الشـيء أم ال  باألمر وانظر هذا مع ما ذكروه يف األصول من اخلالف يف األمر  ،هكذا قيل ،شرعي
نه أمر بـه  إ: وإن قلنا، ليائهمرع بل هو حكم أوليس أمر بقي الصبيان مل يأمرهم الشرع، فاملتعلق م ليس حكم الش :فإن قيل

يف حق البالغني على قول مع أنه ال يلحق بتركه  افاألقرب أن الصبيان مكلفون من الشرع مبثل هذا األمر، وإذا كان الندب تكليفً
شـرع يف  الستحقاقهم بتركها عقوبة ال افأمر الصبيان بالصالة أقرب ألن يكون تكليفً ،عقوبة شرعية ال يف الدنيا وال يف اآلخرة
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 ،الدنيا، هذا يف من بلغ منهم عشر سنني، ومن مل يبلغها كان طلب الصالة منه كاملندوب يف حق من بلغ، وهو تكليف على قول
  .اللهم إال أن يوجد إمجاع على أن البلوغ شرط التكليف فانظر ذلك

)ةاحرور الذي هو الطلب): بِالطَّلَبِ أو اِإلبإال  ،إعماله وفيه وصف املصدر قبل، خطاب: ولهأحسن ما فيه أن يتعلق بق ١ا
رور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي، وأيضفاملصدر هنا مل يبق على حقيقته وإمنا املراد به املخاطب به على ما  اأنه يسهله أن ا

  .سبق
، أو بأن اإما أن يطلب فيها طلب أي للطلب واإلباحة، معطوف على اإلباحة، أي تعلق اخلطاب باألفعال): أوِ الوضعِ لَهما(

إال فاألحكام كلها أعين و وشبهه هلما، وختصيص هذا النوع من األحكام باسم الوضع حمض اصطالح ايبيحها، أو بأن يضع سبب
  .زية بوضع الشرع ال جمال للعقل وال للعادة يف شيء منهاياملتعلقات باألفعال التنج

)هامأقْسو :(عرالش يأي احلُكْميفكْلي الت.  
  .خرب أقسامه): خمسةٌ(
)ضـ  تبدل من مخسة بدل مفصل من جممل، ويقال له الواجب والالزم وامل): الفَر ـ  احتم، وهو طلب الفعـل طلب اجازم ،

  .كاإلميان باهللا تعاىل وبرسله وكقواعد اإلسالم اخلمسة
)وبداملَنو :(وحنوها٢غري جازم، كصالة الفجر اوهو طلب الفعل طلب.  
)امرالْحو :(اوهو طلب الكف عن الفعل طلب اخلمر والزىن ، كشرباجازم.  
)وهاملَكْرو :(اغري جازم، كالقراءة يف الركوع والسجود مثلً اوهو طلب الكف عن الفعل طلب.  
)احاملُبالبيع إذا مل يعرض لكـل  هو الذي أذن الشرع يف فعله وتركه من غري ترجيح ألحدمها على اآلخر، كالنكاح و): و

واحد منهما ما يوجبه أو حيرمه، وبعبارة فالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، واملندوب ما يثاب على فعله وال يعاقب 
يعاقب على فعله، واملكروه ما يثاب على تركه وال يعاقب على فعله، واملباح ما ليس يف و على تركه، واحلرام ما يثاب على تركه

واعلم أن مـذهب مجهـور   : ه ثواب أو عقاب وال يف تركه ثواب أو عقاب، قال اإلمام السنوسي يف شرحه على مقدماتهفعل
ا اإلباحة واألربعة الداخلة يف الطلب، وزاد السبكي سادس :اطب ا املكلفون مخسةاألصوليني أن األحكام التكليفية وهي اليت خي

م عنده إن تعلق بالكف عن الفعل بالفعل بداللة املطابقة كالنهي املتعلـق بـالقراءة يف   ألن النهي غري اجلاز ،وهو خالف األوىل
فهو الكراهة، وإن تعلق بالكف عن الفعل بداللة االلتزام كداللة طلب املندوب بداللة االلتزام عن النهي عن ضده  االركوع مثلً

فيطلق على النوم أنه خالف األوىل  ،ي عن ضده كنوم الليل كلهدل بااللتزام على النه هفهو خالف األوىل، كطلب قيام الليل فإن
واإلمام أول من علمناه ذكره، قـال  : قال ،ة هذا القسم السادس إمام احلرمنيوال يطلق عليه أنه مكروه، وتبع السبكي يف زياد

  .اهـبل نقله اإلمام عن غريه أنه مما أحدثه املتأخرون : العراقي
)الش كْما الْحأميوعضي الوعأو الوضع هلما أي للطلب واإلباحة يف تعريف احلكم الشـرعي، فقـد   : املأخوذ من قوله )ر

ااستحسنت نقل كالم اإلمام يف املقدمات وشرحها فنقلته متن لكن تصرفت فيه بالتقـدمي أو بالتـأخري أو باحلـذف أو     اوشرح
رِعِ أَمـارةً  الشا نصبفَهو عبارة عن : وأما الوضع: م السنوسي رمحه اهللاقال اإلما: بالزيادة من شرح البناين على املقدمات، قال

يعـين   )عن نصب( أي تعبري )عبارة(أي احلكم الشرعي الوضعي  )فهو( :هاقال شارح مِ الْخمسة،امن تلْك اَألحكَ علَى حكْم
                                                

  .من الصاوي على اخلريدة ٣٠بسة متعلقة خبطاب من مالبسة ما هو كالكلي ملا هو كجزئيه اهـ قوله بالطلب الباء للمال ١
 .املراد ا سنة الصبح املرغب فيها قبل فرض الصبح ٢
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 ١)يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ، الْهوى عنِ ينطق وما: (هللا عليه وسلماهللا تعاىل ورسوله الصادق األمني صلى ا)  الشارع( وجعلوضع 
)عرلَكُم ش نينِ ما الدى مصو ا بِهوحي نالَّذا ونيحأَو كا إِلَيما ونيصو بِه يماهرى إِبوسمى ويسعوا أَنْ ويمأَق ينلَا الدقُـو  وفَرتات 
هيوأشار بلفظ أمارة إىل أن أحكام اهللا تعاىل ليست تابعة لألسـباب والشـروط    ،اي عالمة ودليلًبفتح اهلمزة أ )أمارة( اهـ ٢)ف

حكم مـن   ملوالنا جل وعال على اواملوانع، بل هذه األمور أمارة على األحكام لنعرفها حنن منها خلفائها علينا، وليس شيء باعثً
املتقدم ذكرها وهي الواجب واملندوب واحملرم  )على حكم من تلك األحكام اخلمسة( .ل وابتدعم من ضتلك األحكام كما زع

لقطع اليد، أو ليس من أفعاهلم كجعـل   امن أفعال املكلفني كجعل السرقة سبب اواملكروه واملباح، سواء كان اعول أمارة فعلً
اإلجياب صالة الظهر مثلً ازوال الشمس سبب اوشرطً اوضع سبب للواجب، كالظهر فالسبب هلا الزوال، والشرط العقـل،  اومانع 

للمندوب كالنافلة، فالسبب دخول وقتها، وشرطها العقل ومانعها وقت املنع  اومانع اوشرطً اوضع سببواملانع احليض واإلغماء، 
اوم اوشرطً اواإلغماء، وضع سببا حت، يتةا للمحرم كأكل املنعم الضرورة، واملانع وجود والشرط عد ،ف أنفهافالسبب هلا مو

وضع  ،ع وجود الضرورةانوامل ،والشرط عدم الضرورة، للمكروه كصيد اللهو فالسبب اللهو اومانع اوشرطً اوضع سبب ،الضرورة
اوشرطً اسبب وهي ،امثلً ،يف العدةواملانع وقوع النكاح ، نعوالشرط خلو العقد من املا ،للمباح كالنكاح فالسبب له العقد اومانع 

إما  ،على احلكم من تلك األحكام اخلمسةالسبب والشرط واملانع ووجه احلصر يف الثالثة أن ما جيعله الشارع أمارة  ،أي األمارة
، فاألول السـبب ، أو جيعل وجوده فقط أمارة، أو جيعل عدمه فقط أمارة، اأن جيعل كل واحد من وجوده وعدمه عالمة ودليلً

أعـين  ، إمنا قدم السبب ألنه يؤثر بطرفيه :فاجلواب ؟مل قدم السبب على الشرط واملانع :ن قلتفإ، والثالث املانع ،لشرطوالثاين ا
بب؟ فهو يؤثر بطرفيـه  وكانا خبالفه أال ترى أن الصالة إذا أحرم ا قبل الوقت ولو بلحظة مل جتز بتخلف الس ،وجوده وعدمه
على احلول بيسري جتزئ ألنه أخف إذ ال يؤثر إال بطرف واحد، واحلاصـل أن اعتبـار    ن الزكاة إذا تقدمتفإ، خبالف الشرط

  .السبب أقوى ومالحظته أشد
طاب الوضع الذي إطالق خطاب الوضع على السبب والشرط واملانع بطريق التجوز واملساحمة، وإمنا هي متعلقات خ: تنبيه

ما الفرق بني خطاب التكليـف وخطـاب    :ن قلتغريه فال تغفل، فإاحملقق احمللي وكما يعلم من كالم  ،هو اخلطاب النفسي
والفرق بينهما من حيث احلقيقة أن احلكم بالوضع هو قضاء الشرع على الوصف : الوضع؟ فاجلواب كما يقول اإلمام السيوطي

اأو شرطً ابكونه سبب مث أخذ يف تقرير هذه الثالثة ، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر باألسباب والشروط واملوانع، اأو مانع
يلـزم مـن   كاجلنس يف احلد شامل للثالثة وللدليل  ما: اواصطالح ،سبب لغة احلبلفال: كل واحد بانفراده وبدأ بالسبب فقال

أي عدم  العدم أي السبب من عدمه يلزم و ،فصل أول خيرج به الشرط واملانع، بسبأي وجود امل   الوجودأي السبب  وجوده
صل ثان خيرج به الدليل على احلكم من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، فإن الدليل يلزم طرده أي يلزم من وجوده ف ،املسبب

يعين لذات السبب، فالتقييـد   لذاته ،وأما السبب فإنه يلزم طرده وعكسهالوجود وال يلزم عكسه أي ال يلزم من عدمه العدم، 
ا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فيدخل السبب الذي مل يلزم من وجـوده  ، وهي قولنابالذات راجع إىل اجلملتني مع

الوجود ملقارنة انتفاء الشرط، كالعقل والبلوغ، أو وجود مانع لوجود املسبب، كاحليض الذي يقارن دخول الوقت وحنوه، فإن 

                                                
 )٣,٤(النجم  ١
 )١٣(الشورى  ٢
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ـذا   اويدخل أيض ١نفي الشرط  وأ املانع ه من وجودملا عرض لالسبب يف ذاته يقتضي وجود املسبب، وإمنا مل يوجد املسبب 
دم الغائط الذي هـو أحـد   القيد السبب الذي مل يلزم من عدمه العدم ملقارنة عدمه وجود سبب آخر كوجود البول املقارن لع

فلو قارن هذا السـبب   الظهرصالة  لوجوبيعين ميلها عن كبد السماء بالنسبة  كزوال الشمسأسباب وجوب نقض الطهارة 
ان الشرط، كعدم العقل مل يلزم من وجوده وجود احلكم الذي هو وجوب الصالة، وكذلك املانع كاحليض فلـو خـالف   فقد

وهو الردة مع وجود السبب اآلخر اكعدم سبب القتل مثلً ،آخر مل يلزم من عدمه العدم االسبب سبب . اوهو جناية القتل عمـد ،
  .إمنا هو بالنظر إىل ذاته وأما بالنظر إىل األمور اخلارجة فقد ال يلزم فاحترز منها بقوله لذاته، يعين أن هذا اللزوم

 ،ال السبب العقلي األجرام لألعـراض مث ،سبب عقلي وسبب شرعي وسبب عادي: ينقسم السبب إىل ثالثة أقسام :تنبيه
  . ومثال السبب العادي الطعام للشبع ،رعي رؤية هالل رمضان لوجوب الصومومثال السبب الش

 ،كاجلنس يف احلد شامل للثالثـة  ماويف االصطالح  ،أشراط الساعة أي عالمتهايف اللغة هو العالمة، ومنه  والشرطال مث ق
 ،أي وجود الشرط  ، وال يلزم من وجوده ،أي عدم املشروط فصل أول خيرج به املانع  ،العدم أي عدم الشرط يلزم من عدمه

 ، لذاتـه  ،فإنه يلزم من وجوده الوجود . كذلك فصل ثان خيرج به السبب ، عدم ،يلزم  ، وال ،أي وجود املشروط  ، وجود
ألن  ،وال يلزم من وجوده وجود وال عـدم :  اجلملة األخرية فقط، وهي قولنايد فيه بالذات راجع إىليعين لذات الشرط، فالتق

ئذ لكن ال بالنظر إىل ذات الشرط بل فيلزم منه وجود املشروط حين ،وجود الشرط هو الذي قد يتفق فيه أن يصحبه وجود مانع
املشروط، كما لو صحب فيلزم حينئذ من وجوده وجود ، ونفي املانعالسبب وقد يصحب وجوده وجود ، بالنظر إىل ذات املانع

ب لكن مل جت ،فيلزم حينئذ وجود الزكاة ،، ونفي املانع الذي هو الديناكاملً امتام احلول وجود السبب وهو ملك النصاب ملكً
مانعها، ولو صاحب متام  يونف ،وإمنا وجب لسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاة ،بالنظر إىل ذات الشرط الذي هو متام احلول

بل بالنظر إىل املانع الذي هو  ،لزم معه عدم الزكاة، لكن ليس بالنظر إليه ولزوم عدمها ،ااحلول وجود املانع الذي هو الدين مثلً
الزم الشرط على كل واحد فلو قيدناه بذات الشـرط  : ما يلزم من عدمه العدم فمعناها : األوىل وهو قولنا  الدين، وأما اجلملة

  .ألوهم أنه قد ال يلزم من عدم الشرط عدم املشروط
بالنسبة مانع عقلي ومانع شرعي ومانع عادي، مثال املانع العقلي املوت يف حق اهللا تعاىل  :ينقسم املانع إىل ثالثة أقسام :تنبيه

 من اهـللمعاين واملعنوية، ومثال املانع الشرعي احليض بالنسبة إىل وجوب الصالة، واملانع العادي الشهوة الكلية بالنسبة للشبع 

السـبب،   دولو قارن وجود الشرط لوجو ، الزكاة ،إعطاء ، لوجوب ،أي كماله بالنسبة  ، كتمام احلول ،بناين مقدمات ١٤
لكن ال بالنظر إىل متام احلول بل بالنظر إىل وجـود   ،ول وجود النصاب فيلزم الوجود وهو وجوب الزكاةكما إذا قارن متام احل

  .السبب وهو النصاب، ولو قارن وجود الشرط لوجود املانع كاآلبق فيلزم العدم
احلق تعـاىل  وشرط شرعي، وشرط عادي، مثال الشرط العقلي حياة ، شرط عقلي  :ينقسم الشرط إىل ثالثة أقسام :تنبيه

الطهارة لصحة الصالة ومتام احلول لوجوب الزكاة يف العني، ومثـال   ٢بالنسبة لصفات املعاين واملعنوية، ومثال الشرط الشرعي
 ، مـا  : ااحلد واصـطالح : لغة  ، واملانع :النطفة يف الرحم للوالدة، مث قالالشرط العادي كحياة املخلوق لصفاته الوجودية و

يعين عدم احلكم الذي هو وجوب الصالة فصل  ، العدم ،أي وجود املانع  ، يلزم من وجوده ،امل للثالثة كاجلنس يف احلد ش
                                                

، يف حق اهللا تعاىل لصفاته املعاين واملعنويةشرط عقلي وشرط شرعي وشرط عادي مثال الشرط العقلي احلياة : ينقسم الشرط إىل ثالثة أقسام) تنبيه( ١
 .بناين مقدمات١٤ومثال الشرط العادي النطفة يف الرحم اهـ من ، ومتام احلول لوجوب الزكاة، ومثال الشرط الشرعي الطهارة لصحة الصالة

  .فإنه نفيس وسيأيت قريبا يف التنبيه الذي يف آخر حبث املانع زيادة إيضاح هلذا املقام فتنبه له واحفظه ٢
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أي وجود احلكم وهو وجوب الصالة لتوقفه علـى   ، وجود ،أي عدم املانع  ، يلزم من عدمه وال ،خيرج به السبب والشرط 
ـ يعين لذات املانع، فالتقي ، لذاته ،ي للحكم كذلك أ ، عدم ،يلزم  ، وال ،د ال حيصل قوهو دخول الوقت ف ،السبب د فيـه  ي

هو الذي قد  اوال يلزم من عدمه وجود وال عدم لذاته، ألن عدم املانع أيض: وهي قولنا ، بالذات راجع إىل اجلملة األخرية فقط
بـل الـذي    ،ضت الوجودفيلزم حينئذ من عدمه الوجود لكن ليس ذات عدمه اليت اقت ،يتفق أن يصحبه وجود السبب والشرط

العدم لكن حينئذ وقد يصحب عدم املانع عدم السبب أو عدم الشرط فيلزم  ،اقتضاه اجتماع السبب مع الشرط عدم ذلك املانع
 افمعناه ،ما يلزم من وجوده العدم: وأما اجلملة األوىل وهو قولنا  ،ليس لذات عدم املانع بل ملصاحبة عدم السبب أو عدم الشرط

عدم دخول الوقت  اانع على كل حال، واختلف األصوليون إذا قارن وجود املانع عدم السبب، كأن يقارن احليض مثلًالزم للم
لعدم السبب، ألن األمارات أدلة يصح تعددها، أو ال يصح تعليل العدم  ان انتفى أيضإو ؟هل يعلل عدم احلكم بوجود ذلك املانع

إذ الذي يتبادر من معىن املانع أن املقتضى للحكم موجود لكن انتفـى احلكـم    به إال من حيث يوجد السبب املقتضي للحكم
يلزم من وجوده : بن احلاجب ومجاعة، وهو الذي يؤخذ من حدنا املانع ألن قولنا الوجود املانع، وهذا رأي الفخر، واألول خمتار 

    اهـ حلالتني، وهذا هو عني القول األول وباهللا التوفيقللعدم يف كال ا اشامل ملا إذا وجد املقتضى أو فقد جعلناه ملزوم، العدم 
ولو قارن عدم املانع عدم السبب فيلزم من عدمه العـدم،   ، الصالة ،إسقاط  ، لوجوب ،يعين وجوده بالنسبة  ، كاحليض

  .وهو عدم زوال الشمس ،لكن بالنظر إىل عدم السبب
مانع شرعي، ومانع عادي، مثال املانع العقلي املوت اليت هي ضد احلياة مانع عقلي، و: ينقسم املانع إىل ثالثة أقسام  :تنبيه

 القدمية األزلية بالنسبة لصفات املعاين القدمية األزلية، ومثال املانع الشرعي احليض بالنسبة إىل وجوب الصالة، ومثال املانع العادي
لقولـه   ،فإن حياتنا وموتنا خملوقان هللا تعـاىل  ،ملعاين واملعنويةوكحياتنا املخلوقة بالنسبة لصفاتنا ا ،الشهوة الكلية بالنسبة للشبع

ألما من املمكنات اليت تتعلق ا قدرة اهللا تعاىل وإرادته، وأما حياة احلق تعاىل فإا واجبة  ،١)والْحياةَ الْموت خلَق الَّذي( :تعاىل
خبالف حياتنا فإا ممكنة عادية يصح يف العقل ختلفهـا، فيصـح    ،ين بدوابأن توجد املعا ،فال ميكن ختلفها اونقلً اهللا تعاىل عقلً

وخماطبته صلى اهللا عليه وسلم لقتلى بدر  ٢ختلفها فيصح يف العقل وجود املعاين بدوا، وقد ثبت يف الشرع ختلفها كحنني اجلذع
، وأما حياة احلق تعاىل فإا شرط عقلـي أو  ٤مصلى اهللا عليه وسل ةوتسبيح احلصى يف كفه الشريف ٣"لستم بأمسع منهم":وقوله 

، واملوت اليت هي ضـدها  اونقلً اسبب عقلي يف صفات املعاين واملعنوية، فال يصح وجود صفات املعاين وال املعنوية بدوا عقلً
ختلفه، كما سـيأيت   خبالف احلكم العادي فإنه يصح ،مانع عقلي بالنسبة لصفات املعاين واملعنوية واحلكم العقلي ال يصح ختلفه

اونقلً اعقلً ،ابيانه إن شاء اهللا تعاىل، فلهذا جيب هللا تعاىل احلياة، وكونه حيـ  اعقلً ا، وحمال يف حقه تعاىل املوت وكونه ميت ، اونقلً
رير يتبني مـا يف  ، ومن املمكنات إجيادنا وإعدامنا وموتنا وحياتنا وذا التقاونقلً اوجيوز يف حقه تعاىل فعل املمكنات بأسرها عقلً

شرح العالمة البناين رمحه اهللا تعاىل على مقدمات اإلمام السنوسي من إيراد اإلشكال واجلواب عليه واألمر بالتأمل والتـدبر يف  
وقد استحسنت أن أنقل عبارته يف شرحه املذكور بتمامها يف أثناء كالمه على تعريف املانع الذي هو من أقسام  ،اإليراد واجلواب

                                                
 )٢(امللك  ١
رواه البخاري والترمذي وأمحد وغريهم وقد روي عن مجاعة من الصحابة من طرق كثرية تفيد القطـع لـذلك قيـل عنـه      :حديث حنني اجلذع  ٢
 .حديث متواتر:
 .أخرجه البخري ومسلم والنسائي وغريهم –إىل حديث القليب ببدر  ٣
  .أخرجه البيهقي والطراين والبزار وغريهم – حديث تسبيح احلصى يف كفه عليه السالم ٤
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ا للمبتدئني مثلي، واحلمـد هللا  للفائدة وتوضيح اتبعها بتقرير حسبما أهلمين اهللا تعاىل إمتامأالوضعي يف مقدمة األحكام، و احلكم
الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وكذلك أفعل يف كالمه رمحه اهللا على احلياة األزلية يف مقدمـة الصـفات   

  .يكون ذلك من الناسخ أو من املطبعة قوله رمحه اهللا األزلية على أنه ميكن أن
املوت بالنسبة للمعاين فقط  ومانع عادي، مثال املانع العقلي مانع عقلي، ومانع شرعي، :ينقسم املانع إىل ثالثة أقسام :تنبيه

فتأمل، وأما مع املوت إذ قد يكون املخالف ميوكذلك املعنوية ملـا   ،معاين فقطبالنسبة لل ، قوله :أو الواحد وحنو ذلك، قلت ات
، وجه التأمل كون احلياة هنا شاملة حلياة احلق وحلياة اخللق، واملراد هنا حياة احلق فقط، فتأمل: بينهما من التالزم العقلي، وقوله 

لق فإا شرط ألا هي اليت شرط عقلي أو سبب عقلي يف صفات املعاين واملعنوية، وضدها املوت مانع عقلي هلا، وأما حياة اخل
إذ قـد   وأما مع املـوت : عادي، وضدها املوت مانع عادي واحلكم العادي يصح ختلفه كما يأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل، وقوله

وأمـا الصـفات   : هكذا بالنسخ املطبوعة ولعله من املطبعة وصوابه واهللا أعلم: أو الواحد وحنو ذلك، قلت ايكون املخالف ميت
: فإن قلت . اهـ وحنو ذلك اواملوصوف بالوحدانية ميت افتوجد مع املوت إذ قد يكون املوصوف باملخالفة ميت النفسية والسلبية

مل قدم الشرط على املانع وكان حقه أن يقدم املانع ألنه يؤثر يف الوجود والشرط يؤثر يف العدم والذي يـؤثر يف الوجـود أوىل   
نسبة  أي: قدم الشرط على املانع لذلك، فإن قلت ،منها ا صحة العبادة واملانع مانعيف املا كان الشرط شرطً :فاجلواب ؟بالتقدمي

من حيث هو سـبب   ،جيتمعان يف النكاح ،نسبة العموم واخلصوص من وجه :فاجلواب ؟بني خطاب التكليف وخطاب الوضع
ومـن  ، ةيوضع اوا شرطًاإلباحة هو خطاب وضع، ومن حيث هو مندوب هو خطاب تكليف، وكذلك الطهارة من حيث ك

حيث كوا واجبة تكليفية، وينفرد الوضع بزوال الشمس، وأوقات الصلوات فهي وضعية وال تكليف فيها، وينفرد التكليـف  
  : سبب يف إباحته، مث قال فإن اإلميان سبب يف عصمة الدم، والكفر ،ن الوضع يف اإلسالم والكفروبد

)يادالْع كْمالْح( :ربط سبب بآخر، ويف االصطالح :يف اللغة )وإِثْب واهطبالر ت( رانأي الق )ٍرأَم نيسواء كان األمر  )ب
رٍ(كاألكل  ،اوجوديأَمو( وينشأ عن عدمه اجلوع ونفي الشبع، ، كعدم األكل فينشأ عن األكل الشبع ونفي اجلوع  ايريد عدمي

أي يف الربط واملربوط بـه أو يف   )اوجودً( ا اثنان فتأملهمأ عن كل واحد منهوينش ،فالسبب على هذا اثنان وهو األكل وعدمه
كاجلنس شامل للحكم الشرعي كربط ، ، فإثبات الربط بني أمر وأمر اخلأي كذلك لتدخل األقسام األربعة اخل )اوعدمً(أحدمها 

للحكم العقلي كربط وجود الصـفات املعنويـة   وشامل  ،وجوب صالة الظهر بوجود الزوال وعدم وجوا لعدم وجود الزوال
فصل خيرج به العقلي والشرعي، فإما ال بواسطة  )رِاالتكْر بِواسطَة(بوجود صفات املعاين وعدم وجودها بعدم وجود املعاين، 

تعلق باملصدر الـذي هـو   واجلار وارور ي هلعدم توقفه على التكرار، وبقي احلد حملدود اا عاديمالتكرار، فال يسمى واحد منه
 أخـرى التكرار ذكر الشيء مرة بعد : نعم يكفي كما هو ظاهر قوهلم : فاجلواب ؟التكرار مرتانيف هل يكفي : ات، فإن قيلإثب
)لُّفخالت ةحص عوتوجد النار وال يوجد اإلحراق، ويوجد الشبع وال يوجـد األكـل،    ،فيوجد اإلحراق وال توجد النار): م

بفتح اهلمزة أي القطع ) ألبتة( أي يف املسبب، )في اآلخر(يعين السبب،  )رِ أَحدهماثياوعدمِ ت(كل وال يوجد الشبع، ويوجد األ
وهـي   اعند اجتماعهما، وإمنا خيلق اهللا تعاىل حالة وسطً ر يف احلارر يف البارد وال البارد هو الذي أثّهو الذي أثّ فليس احلار: أي

 ؟مع صحة التخلف اخل هل هو من متام احلد أو زيادة بيـان  : قوله : ، فإن قلت بالبارد وصولة البارد باحلار ة احلارانكسار صول
، وقيل زيادة بيان على أن اجلهـل  ١هو من متام احلد بناء على أن اجلهل ببعض الصفات يستلزم اجلهل باملوصوف: فاجلواب قيل

                                                
 . ٦٣ويأيت يف  ٣١اجلهل ببعض الصفات يستلزم اجلهل باملوصوف وتقدم يف  ١
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يعين إن احلكم العادي هـو إثبـات   : ف، قال اإلمام السنوسي يف شرحه على مقدماتهببعض الصفات ال يستلزم اجلهل باملوصو
راجع إىل كل حد من األمرين ال ألحدمها  اوعدم اوجود: فقولنا، وبني وجود أمر آخر أو عدمه ،الربط بني وجود أمر أو عدمه

بواسطة التكرار من الربط بني  :تية، واحترز بقولهفقط إذ لو كان كذلك ملا دخل حتت هذا الكالم من مجيع األقسام األربعة اآل
وكالربط الشرعي الذي بني زوال الشمس  ،اكالربط العقلي بني قيام العلم مبحل وبني كونه ذلك احملل عاملً اأو شرع اأمرين عقلً

مـع صـحة    :وأما قولنا م توقفه على التكرار،دلع ا، فهذان الربطان ال يسمى واحد منهما عادياوبني وجوب صالة الظهر مثلً
فلم نذكره لبيان حقيقة احلكم العادي بل للتنبيه على حتقيق علم ودفع جهالة ابتلي ا : ألبتةالتخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر 

فكاك األكثر يف األحكام العادية حىت تومهوا أنه ال معىن للربط الذي حصل يف احلكم العادي إال ربط اللزوم الذي ال ميكن معه ان
كاللزوم العقلي، أو ربط التأثري من أحدمها يف اآلخر، فنبهنا ذه اجلملة على أن الربط الذي حصل يف احلكم العادي إمنا هو ربط 

وال ربط تأثري من أحدمها يف اآلخر فأشرنا إىل عدم الربط فيه بطريق اللزوم الذي يشبه  ،اقتران وداللة جعلية ال ربط لزوم عقلي
وفيه تنبيه على جهالة من فهم أن الربط يف العاديات بطريق اللزوم الذي ال يصح   .اهـ مع صحة التخلف :ي بقولنااللزوم العقل

معه التخلف فأنكر بسبب هذه اجلهالة البعث وإحياء امليت يف القرب واخللود يف النار مع استمرار احلياة، ألن ذلك كله عنـدهم  
والربط املقترن فيها ال يصح فيه التخلف عندهم، وأشرنا إىل عدم الربط فيه بطريق التأثري  ،على خالف العادة املستمرة يف الشاهد

بنـاء   تهإن ذكر هذين القيدين يف تعريف احلكم العادي إمنا هو إلفادة معرف: ، وقد يقالألبتةوعدم تأثري أحدمها يف اآلخر : بقولنا
يف املسـألة   ١جب للجهل ا، وهو مذهب الشيخ أيب عمران الفاسيثبات ضدها لتلك احلقيقة موإعلى أن اجلهل بصفة حقيقة و

لـه تعـاىل   باخلالف وهو اجلهل بصفات اهللا تعاىل وإثبات ضدها له تعاىل مما ال يليق به جل وعال، كإثبات اجلسمية  ةاملشهور
 ؟وىل تبـارك وتعـاىل أم ال   وحنو ذلك مما هو مستحيل عليه تبارك وتعاىل، هل يصدق على معتقد ذلك أنه جاهل بامل، واجلهة 

فعلى هذا من جهل صفة احلكم العـادي بأنـه    ،واألظهر أنه جاهل به جل وعال كما اختاره أبو عمران الفاسي رمحه اهللا تعاىل
اقتران جعلي يصح فيه التخلف واعتقد جبهله أن الربط فيه ربط تأثري أو ربط لزوم ال ميكن فيه التخلف فإنه يصدق عليـه أنـه   

مـن تعريـف    ااجلهل بالصفة جهل باملوصوف، فإسقاط هذين القيدين إذً دي بناء على هذا القول األظهر أناحلكم العاجاهل ب
  .كالم السنوسي رمحه اهللا اهـ احلكم العادي قد خيل مبعرفته وباهللا تعاىل التوفيق

)هامأَقْسخذ من شرح السنوسي علـى مقدماتـه   وحيتمل عوده على الربط، والذي يؤ ،الضمري حيتمل عوده على احلكم )و
والشبع  )بعِ بِوجود اَألكْلِكَربط وجود الش(السبب  )بِوجود( املسبب )ربطُ وجود(: األول ):أربعةٌ(. عوده على الربط فتأمله

 )ربطُ عدمٍو(: والثاين )ــاه( اسم ملا يشبع به قاله الشمين رمحه اهللا تعاىل:بكسر الشني وفتح املوحدة نقيض اجلوع وبسكوا 
 نقيض املسبب وهو اجلوع )ربطُ وجود(: الثالث )و( الذي هو السبب )كَربط عدمِ الشِّبعِ بِعدمِ األكل( السبب )بِعدمٍ(املسبب 

 )بِوجـود (نقيض املسبب وهو اجلوع  )بط عدمٍر(: الرابع )و) (كَربط وجود اجلُوعِ بِعدمِ اَألكْلِ(السبب وهو األكل  )بعدمٍ(
ع وتنفيه وتنظر ما والضابط يف هذا أنك تثبت الشبع وتنفيه وتثبت اجلو) بط عدمِ اجلُوعِ بِوجود األكْلِكَر(السبب وهو األكل 

ومثـال  ، األكلسببه مثال ، اومانع اوشرطً اأن للحكم العادي سبب واعلم ،فريتبط ثبوت الشبع بثبوت األكل  ،يرتبط بكل قسم
  .ومثال مانعه وجود الشهوة الكلية ،شرطه عدم الشهوة الكلية

                                                
معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان البن ناجي التنوخي وتقـدمت لنـا هنـا     ١٩٩أبو عمران الفاسي هو شيخ القريوان ومفتيها انظر ترمجته ص  ١
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 )والْحكْم الْعقْلـي (: وملا فرغ من الكالم على تعريف احلكم العادي شرع اآلن يف الكالم على تعريف احلكم العقلي فقال
ألن جمرد العقل  ،األحكام كلها ال تدرك إال بالعقلن كانت إإىل العقل وإمنا أضيف هذا احلكم : يف مقدماته قال اإلمام السنوسي

لَـى تكْـرارٍ وال   ع ه عنه من غَيرِ توقفأو نفْي هو إِثْبات أَمرٍ ِألمرٍ(: وتعريفه ،أو معها كاف يف إدراك هذا احلكم بدون فكرة
 :وقوله ،لألربعة اأو نفيه عنه مثاله الثالثة ليست نصفً :وقوله،حد نصف االثنني مثاله الوا ،إثبات أمر ألمر: فقوله )وضع واضعٍ

شـراب   :فصل أخرج به احلكم العادي، كقولنا ،من غري توقف على تكرار  :وقوله ،احلد يفإثبات أمر ألمر أو نفيه عنه جنس 
هل  :لتجربة حىت عرف أنه ليس باتفاقي، فإن قلتفإن هذا احلكم مل يثبت له إال بواسطة التكرار وا ،السكنجبني يسكن الصفراء
إمنا أثبتنا فيه هذا احلكم بواسطة التجربة  :قلت ؟ن مل يتكرر عندنا وال جربناهإلألطباء و اجبني تقليدنحنن نثبت هذا احلكم للسك

هو املستند لثبوت احلكم اليت صدقنا فيها األطباء وليس من شرط التكرر والتجربة يف احلكم العادي أن يكون من كل واحد بل 
كيف يصح : فصل أخرج به احلكم الشرعي، فإن قلت ،وال وضع واضع: وقوله ،إن حصل من البعض املوثوق بتجربتهالعادي و

 :قلـت  ؟وكالمه القدمي ليس مبوضوع وال جمعول ،أن يقال يف احلكم الشرعي أنه حصل بالوضع واجلعل وهو خطاب اهللا تعاىل
بعد وجودهم وتوفر شرائط التكليف فيهم وهـذا   ،التعلق التنجيزي لكالم اهللا تعاىل القدمي بأفعال املكلفني املراد باحلكم الشرعي
والقدمي إمنا هو كالم اهللا تعاىل وتعلقه العقلي الصالحي باملكلفني يف األزل، وإطالق احلكم الشـرعي علـى    ،التعلق ليس بقدمي

  : كالم السنوسي على مقدماته مث قال اهـاألصوليني وباهللا التوفيق لفقهاء التعلق التنجيزي احلادث مشهور عند ا
ما حيكم بـه   ووجه احلصر يف الثالثة أن كلّ ،يعين أن احلكم العقلي ال خيرج عن ثالثة أقسام )وينحصر في ثَالَثَة أَقْسامٍ(

ا لكن على سبيل التنـاوب فهـو   مهحالة، أو يقبلَالعقل إما أن يقبل الثبوت فقط فهو الوجوب، أو يقبل النفي فقط فهي االست
والسني والتاء للمطاوعة، واالستحالة  ،هو امتناع قبول الثبوت )واالستحالَة( هو امتناع قبول االنتفاء )الوجوبِ(اجلواز، مث قال 

فاستحال أي أحلته على املطاوعة فاستحال احنرف، واملعىن ، حرفهفمعىن أحاله  ،يف األصل مبعىن التقلب واالحنراف من التحول
داللتـه بكالمـه   إحالة اهللا ا، أو املعىن أحاله اهللا فاستحال، واملراد باعتقدت حماليته فقبل ذلك االعتقاد وصح تعلقه به لكونه حمالً

  .على أم الرباهني بيجورينبايب على الاأل١١من اهـ ١القدمي على أنه حمال
يل التناوب مبعىن قبول الثبوت تارة وقبول االنتفاء تارة أخرى، ال على سبيل االجتماع هو قبوهلما لكن على سب )واجلَوازِ(

اإذ ال ميكن قبوهلما مع.  
واعلم أن الوجوب ذا املعىن هو املراد يف علم التوحيد مىت أطلق، وإذا أرادوا به املعىن الشرعي املشهور وهو كـون   :تنبيه

 :أو جيب على كل مكلف، ففرق بني أن يقال ،اجيب شرع :تركه قيدوه بنحو قوهلم الشيء حبيث يثاب على فعله ويعاقب على
جيب على املكلف كذا، فاحرص على هذا الفرق وال تكن ممن اشتبه عليه األمر فقال  :ن يقالأجيب هللا كذا وجيب للرسل كذا، و

   .سنوسية بتصرف وزيادة  بيجوري١٠من اهـما ال حمصل له 
هو الذي الَ يقْبلُ (الذايت املأخوذ من قولنا الوجوب العقلي أي فالواجب  ،الفاء فاء الفصيحة وال للعهد )فَالواجِب(مث قال 

فْيالٍ) النجد عقل أم ال اهـ ،أي ال ميكن وال يتأتى انتفاؤه أي بِحثـىن  وقدم الواجـب لشـرفه و   ،محدون ميارة  ١٩ من و
بناين علـى املقـدمات   ٢٠من اهـا واملركب متأخر عن البسيط مئز ألنه مركب منهوأخر اجلا ،باملستحيل ألنه ضده يفهم منه

ن أصله ممكن لذاته فعرض له خرب إهلي بإثباته فصار إالذايت من الواجب العرضي ف :سنوسية، واحترز بقوله بيجوري١٠بزيادة من
                                                

 ١١وقد يقال أن مادة االستحالة املزيد فيها احلرفان معناها غري مادة اإلحالة فاالستحالة هي امتناع الوجود خبالف االحالة اهــ مـن   : يضاوفيه أ ١
 .بيجوريانبايب على ال
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اواجب ذايت وعرضـي   :ب العقلي ينقسم إىل ستة أقسـام وملا كان الواج ،، كدخول املؤمنني اجلنة ودخول الكافرين الناراعرضي
أي الواجب العقلـي سـتة   ) وهو(لكل واحد منهما بقوله  اأشار إىل الضروري والنظري ممثلً ،ي وضروري ونظرييوإثبايت ونف

س ألن جتزم بـأمر  ل، والضرورة إجلاء املوىل سبحانه النفأي بديهي وهو ما يدركه العقل بغري نظر وال تأم) ضروريإما (أقسام 
در، ومثاله جزمنا بوجود أنفسناحبيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك اجلزم بتشكيك أو حنوه مل تق ،بال تأمل امطابقً اجزم، 

وكون وجودنا  ،ى امش محدون على املرشد املعنيميارة صغر ٢٢من  اهـكثري هو ك مما لوحنو ذ ،وبأن الواحد نصف االثنني
فكل عاقل يدرك كونه غري معدوم بالضرورة ،ملقابله وهو العدم بالنظر اضروري، ا على الـذات  وأما بالنظر ملفهومه وكونه زائد

ـ  :وقيل ،وجه واعتبار :وقيل ،نه حالإ :فقيل ،وهلذا اختلف العقالء فيه بالنظر هلما على أقوال ،رينظفهو   ،اعني املوجود مطلقً
  .صبان على مالوي السلم ٤٣اهـ من يف القدمي غريه يف احلادث عينه  :وقيل ،اغري املوجود مطلقً :وقيل

)يحكالتملْجِزِ لفإن ثبوت هذا املعىن  ،أن حيل حملهغريه وهو أخذ قدر ذاته من الفراغ حبيث يسكن فيه أو يتحرك ومينع  )ر
أو  ،ا تركب من جوهرين فردين فأكثروهو م اللجرم ضروري ال يفتقر إىل تأمل، واملراد باجلرم ما حل يف فراغ سواء كان جسم

اكان جوهر تعريف األلفاظ االصطالحية يف العلوم، ٢١اجلوهر ما يستقل بالتحيز من :هو اجلزء الذي ال يتجزأ، وان قلتو افرد
ـ  : قال الدسوقي ب إمنا مثل به املصنف للمحكوم به الواجب النسبة يف نفس األمر وال خيفى أنه كذلك وفرق بني األمـر الواج

فالثابت للتحيز الوجوب أي عدم قبوله االنتفاء عن اجلرم ال وجـوب  ، لوجوب وبني الشيء الواجب الوجوداملوصوف نسبته با
كأحد األمرين من احلركة والسكون للجرم وكثبوت أحدمها وأي  ،امثلً :وقوله ،ضمن عدم سبقية العدم وطروه فافهمالوجود املت

  .أم الرباهنيالدسوقي على  ٥٠ال بعينه للجرم من
)ظَرِيا نإمو(  ،ك بعد النظر والتأملوهو الذي يدر)الَىعمِ هللا تدالق وتن العقل ال يدركه إال بعد النظر والتأمل فيما إف )كَثُب

وختصيص كل واحد منهم بنوع من املمكنات بال خمصـص،   ،ت كالدور والتسلسل وتعدد اآلهلةيترتب على نفيه من املستحيال
لك كون الواحد ربع عشر األربعني ومثال الواجب الذايت كوجود موالنا عز وجل، ومثال الواجب العرضـي كـدخول   وكذ

كنفـي   ئر الكماالت، ومثال الواجـب النفيـي  الصحابة العشرة اجلنة، ومثال الواجب اإلثبايت كإثبات الوحدانية هللا تعاىل وسا
  : يف ذكر املستحيل فقال وملا فرغ من ذكر الواجب شرع ،النقائص عنه تعاىل

وجِد ، أي ال ميكن وال يتأتى ثبوته ،حبال )الثُّبوت هو الَّذي الَ يقْبلُ( املأخوذ من قولنا االستحالةالعقلي الذايت  )والْمحالُ(
ع احلركـة  احملال ما اقتضى الفساد من كل وجـه، كاجتمـا  : قولت، أو اعقل أم ال، كتعري اجلرم عن احلركة والسكون مع

فإن أصله ممكن ذايت فعرض لـه   ،الذايت من احملال العرضي: تعريف األلفاظ، واحترز بقوله ٢٣من اهـوالسكون يف حمل واحد 
كدخول الكفار اجلنة وخلود املؤمنني يف النار، وملا كان املستحيل العقلي ينقسم إىل سـتة   ،اعرضي اإخبار إهلي بنفيه فصار حمالً

أي ) وهو(لكل واحد منها بقوله  ا، وضروري، ونظري، أشار إىل الضروري والنظري ممثلًييي، وإثبايت، ونفذايت، وعرض :أقسام
والسكون  الْجِرمِ عنِ الْحركَة(أي جترد  )كَتعري(أي بديهي، وهو ما يدركه العقل بال تأمل  )إِما ضروري(احملال ستة أقسام 

أي ال  ،وأما يف آن حدوثه واستقراره يف األرض فهو عار منهما ،ا بعد تقرر وجوده يف اخلارجمهحبيث ال يتصف بواحد من ،)امع
 ) كالشـرِيك (وهو ما يدركه العقل بعد التأمل  )وإِما نظَرِي( يوصف بواحد منهما إال بعد تقرره يف اخلارج، فاعرفه فإنه نفيس

تويل أمورنا فإن استحالة الشريك على اهللا تعاىل ال تدرك إال بعد النظر والتأمل فيما أي خالقنا وناصرنا وم )لموالَنا( أي املشارك
يترتب على ثبوت الشريك هللا تعاىل من املستحيالت، كعدم وجود شيء من العامل وذلك باطل باملشاهدة، فبطل ما أدى إليـه،  

ه عما ال يليق به تعاىل مما خيطر يف بالنا، فمرجع زنـأي ت) جلَّ( وإذا بطل ذلك ثبت نقيضه وهو املطلوب وهو ثبوت الشريك،
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 جـلّ وعلى هذا يكون تقدمي  ،فمرجع العزة إىل صفات الثبوت ،صف مبا يليق به تعاىلأي ات )وعز(اجلاللة إىل صفات السلوب 
اهـ من ن والعقد الصحيح من باب ختلية قلب العبد املكلف من الشرك والشك والعقد الزائغ، وحتليته بالتوحيد واإلميا على عز
تعاىل اهللا عن  اومثال املستحيل الذايت كون الذات العلية جرم .على السنوسية بتصرف وزيادة بيجوريتقرير األنبايب على ال ١٣

ل ذلك، ومثال املستحيل العرضي كدخول الصحابة العشرة النار، ومثال املستحيل اإلثبايت كإثبات الزوجية للثالثة، ومثال املستحي
  :وملا فرغ من ذكر املستحيل شرع يف ذكر اجلائز فقال ،كنفي الزوجية عن األربعة ييالنف

)زاجلَائو (اأي املمكن العقلي الذايت الذي مل يعرض له من األخبار ما يصريه واجب اأو مستحيلً اعرضي اعرضي )  يالـذ وه
وتالثُّبو فْيلُ النقْبده وال على تقدير عدمه حمال لذاتهوال يترتب على تقدير وجو ،دمه تارة أخرىأي ميكن وجوده تارة وع) ي.  

أو االستحالة إلخبار الشرع بعدم  ،قد يعرض للجائز الذايت الوجوب إلخبار الشرع بوقوعه فيسمى الواجب العرضي :تنبيه 
إذ مها من القسـم   ،الذاتيني ال العرضيني وقوعه، ويسمى املستحيل العرضي، وما تقدم يف تفسري الواجب واملستحيل إمنا هو يف

 ،واجلائز لفظ مشترك يطلق ويراد به هذا الذي ذكرنـا : اجلائز لوال ما عرض هلما، قال اإلمام السنوسي يف شرحه على مقدماته
طوع بوجوده، اجلائز املق: األول :وهو ما ال يترتب على تقدير وجوده وال على تقدير عدمه حمال لذاته، ويدخل فيه ثالثة أقسام

اجلـائز   :كالبعث والثواب والعقاب وحنو ذلك، الثـاين وكاتصاف اجلرم املطلق خبصوص البياض أو خصوص احلركة وحنومها، 
كقبـول   ،اجلائز احملتمل للوجود والعـدم  :ودخول الكفار اجلنة وحنو ذلك، الثالثوأيب جهلٍ كإميان أيب هلب  ،املقطوع بعدمه

امتة وسالمتنا من عذاب اآلخرة وحنو ذلك مما مل نطلع على مشيئة اهللا تعاىل فيه، وإن كان هذا القسم الطاعة منا وفوزنا حبسن اخل
وإمنا زدنـا   ،مقدمات بتصرفبناين  ١٩محدون على ميارة ومن ٢٠ومنمنه  ـاهال خيرج عن القسمني األولني يف نفس األمر 

وال على تقدير عدمه حمال لذاته، أي بالنظر إىل ذلك اجلائز أي حقيقتـه  ما ال يترتب على تقدير وجوده : التقييد بالذايت يف قولنا
على اجلائز الذي هو  ويطلق أيضا، جوزه الشرع كسائر املباحات ليدخل فيه القسمان األوالن، وقد يطلق ويراد به اجلائز الذي

مترادفان، واملمكن اخلاص عند أهل املنطق هو أحد أقسام احلكم العقلي املمكن، فاملمكن واجلائز العقلي يف اصطالح املتكلمني 
فيدخل فيه الواجب واجلائز العقليان وال خيرج منـه إال   ،وأما املمكن العام عندهم فهو ما ال ميتنع وقوعه ،املرادف للجائز العقلي

ذايت، وإثبايت،  :فقط ١وملا كان اجلائز العقلي ينقسم إىل مخسة أقسام ،شرح السنوسي على مقدماته١١من اهـاملستحيل  العقلي 
إذ الواجب واملستحيل الذاتيان ال يعرض هلما إمكان، إذ ال يكون اإلمكان  ،وليس فيه جائز عرضي ،ونفيي، وضروري، ونظري

لكل واحد منهما بقوله  اأشار املصنف إىل الضروري والنظري ممثلً ،فاعرفه فإنه نفيس اإال ذاتي)وه(أي اجلائز مخسة أقسام  )وا إِم
رِيورا(أي بديهي وهو ما يدركه العقل بال تأمل  )ضكة لَنوالسكون باخلصوص، فإنا باملشاهدة نعلم صحة وجودهـا   )كَاحلَر

الذي مل يعص اهللا تعاىل طرفة  )كَتعذيبِ املُطيعِ(وهو ما يدركه العقل بعد التأمل  )وإِما نظَرِي(للجرم تارة وعدمها تارة أخرى 
فإن العقل حيكم بصحة هذا املعىن لكن بعد التأمـل والنظـر،    ،الذي مل يطع اهللا تعاىل طرفة عني قط )وإِثَابة العاصي( طعني ق

من إثابة العاصي ولو يف مقابلة العصيان، فلو جعل  امن تعذيب املطيع ولو يف مقابلة الطاعة، وال مانع عقلً افيدرك أنه ال مانع عقلً
 ٢)يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ لَا(واإلميان على دخول النار ما كان ألحد عليه سبيل  ،ة على دخول اجلنةسبحانه الكفر عالم

                                                
واملراد جلواز احملال على مـا  ، انهصفة للتمانع أو إلمك] قوله املستلزم للمحال[يف حاشيته على اجلوهرة  ٦٥قال األمري ] قوله إىل مخسة أقسام فقط[ ١

الكتـاب  سبق وهو قلب احلقائق إذ املستحيل والواجب الذاتيان ال يعرض هلما إمكان إذ ال يكون اإلمكان إال ذاتيا خبالف العكس على ما سبق أول 
  .ومصدوق احملال اجتماع الضدين أو العجز على ما مر اهـ

  ٢٣: األنبياء ٢
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)كبرو لُقخا ياء مشي ارتخيا وكَانَ م مةُ لَهري١)الْخ ة أنه يتوقف على النظر يف برهان الوحدانية ومعرف اووجه كون ما ذكر نظري
ا يصلح أن جيعل أمـارة  فيلزم استواء الكفر واإلميان يف أن كلً ،أن األفعال كلها خملوقة ملوالنا تبارك وتعاىل ال أثر لغريه يف شيء

وموالنا تعاىل هو اآلمر الناهي  ،إذ الظلم التصرف على خالف األمر والنهي اوأن ذلك ليس ظلم ،على ما جعل اآلخر أمارة عليه
، ولوال هذا ٢من سواه أمر وال ي، أو التصرف يف ملك الغري بغري إذن مالكه، وال ملك لغريه معه سبحانه وتعاىلفال يتوجه إليه 

ولذا ذهب إىل ذلك املعتزلـة،   ،النظر ما أدرك العقل جواز األمرين، إذ املتبادر للعقل ابتداء وجوب إثابة املطيع وتعذيب الكافر
ملا يلزم عليه مـن   ال، فتعذيب املطيع مستحيل شرعمنا أخرب بتنعيمه على سبيل التفضألنه إوأما يف الشرع العزيز فال يصح ذلك 

بالكفر ملا يلزم عليه من كذب اهللا يف خربه، وأما إن كان  ا، وكذا إثابة العاصي إن كان عاصياكذب اهللا يف خربه، وإن جاز عقلً
مثال اجلائز الذايت و ،نبايبعلى السنوسية واأل بيجوري ١١من اة عقلًكما هي جائز اعصيانه بغري الكفر كانت إثابته جائزة شرع

وإن كانت القسمة العادية تقتضي ذلك، ومثال اجلائز اإلثبايت  ،يوجد للجائز العرضي مثال ملا يلزم عليه من احملالومل ، كوجودنا
مثال اجلائز العرضي كدخول الصحابة اجلنة : ١٩ كدخول املؤمنني اجلنة، ومثال اجلائز املنفي العذاب عن املطيع وقول البناين يف

 اوقد تقدم له ذكره مثالً ،إلخبار الشارع بوقوعه عرضيا الذاته فصار واجب األنه يف األصل كان جائزالعرضي للواجب  مثال فهذا
ن اقتضـت القسـمة   إو ولعل أن اجلائز العرضي ،فليتأمل ؟للجائز العرضي اللواجب العقلي العرضي فكيف يصري هو نفسه مثالً

، وكذلك الواجب الـذايت ال  اعرضي األن اجلائز الذايت ال يكون جائز ،ميه الواجب واحملال فإنه ال يوجد له مثالقسبالنظر إىل 
ايكون جائز اعرضيا، وكذلك احملال الذايت ال يكون جائز اعرضيا، وإمنا اجلائز الذايت هو الذي قد يكون واجب ـ ، أو حمااعرضي  الً

وملا كان اجلائز العقلي ينقسم إىل مخسة أقسام فقط لعدم وجود : كما تقدم، وكما هي قاعدة احلكم العقلي فلذلك قلت اعرضي
  .وبه التوفيق ،فليتأمل وليحفظ فإنه نفيس واهللا أعلم ،مثال يطابق قاعدته وال يضر نقصه عن قسيميه مبا يتعذر وجود مثاله

 

                                                
 ٦٨: القصص ١
  .د إيضاحه إن شاء اهللا تعاىل وسيأيت مزي ٢
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  )والجائز الذاتي(
ا أي  ً وال يكون اجلائز إال ذاتي
ا  ً ــي ًا عرض ــائز ــون ج ال يك
ـــا عـــن الواجـــب  ً متفرع
ا  ً ًا عرضـي الذاتي وال جـائز
ا عن احملال الـذاتي  ً متفرع
ملا يلـزم عليـه مـن قلـب 

 .احلقائق

  )والمحال الذاتي(
ال يتفرع عنه شـيء 

ًا أي ال يكــون جـــ ائز
ـــا  ً ا وال واجب ً عرضـــي
ا ملا يلزم عليه  ً عرضي

 .من قلب احلقائق

  )الواجب الذاتي(
ال يتفرع عنه شيء 
ًا  ــائز ــون ج أي ال يك
 ً ــاال ا وال مح ً عرضــي
ــزم  ــا يل ا مل ً ــي عرض
ــن قلــب  ــه م علي

 .احلقائق

واحلاصل أن احلكم العقلي ينحصر في ثالثة 
 أقسام

 :واجلائز الذاتي يتفرع عنه اثنان

  العرضي الواجب العرضيواحملال 
 

والعرضي ال ينافي اإلمكان الذاتي وإمنا ينافيه الواجب الذاتي واحملال 
 الذاتي ملا فيه من قلب احلقائق
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وهو ذكر العقائد وبدأ بالواجب على احلكم املطلق وأقسامه وما يتعلق بذلك شرع يف املقصود املشتملة وملا فرغ من املقدمة 
  : يف حق اهللا تعاىل فقال

من العشرين وهو  من التبعيضية إىل أن الواجب يف حقه تعاىل أكثر: ـأشار ب )فَمن الْواجِبِ في حقِّه تعالَى عشرونَ صفَةً(
وإال  ،وإمنا ذكر هنا عشرين ألا كاألصول ملا عداها فغريها من العقائد راجع إليها كرجوع الفرع إىل أصله ،كذلك كما سيأيت

لكـن   ،إن هللا تعاىل كماالت ال اية هلا ،فقد ورد يف عدة أحاديث ما معناه  ،فكماالت اهللا تعاىل ال اية هلا كما قال احملققون
، فيصدق اجز عن معرفة ما مل ينصب عليه دليل عقلي وال نقلي ال نؤاخذ به عليه بفضل اهللا تعاىل، واملراد بالصفة ما ليس ذاتالع

الوجود، والقدم، والبقاء، واملخالفة للحوادث يف الذات والصـفات   :بالنفسية والسلبية واملعاين واملعنوية، والعشرون صفة هي
واملخصص، والوحدانية يف الذات والصفات واألفعال، والقدرة، واإلرادة، والعلم، واحلياة، والسمع،  واألفعال، والغىن عن احملل

اوالبصر، والكالم، وكونه تعاىل قادرا، وعاملًا، ومريدا، وحيا، ومسيعا، وبصريواعلم أن هذه العشرين صفة بعضـها  ا، ومتكلم ،
وبعضها دليله نقلي وهـو السـتة    ،اومتكلم اوبصري ابصر والكالم وكونه مسيع، وهو ما عدا السمع والاعقلي ونقلي معدليله 

وما عدا هذه العشرين مما جيب هللا تعاىل من العقائد املتفرعة عن العشرين فدليل كل فرع منها دليل أصله، وسـيأيت   ،املذكورة
  : تفصيله يف حمله إن شاء اهللا تعاىل مث قال

)ةعبإلَى أَر قَِسمنتامٍ وأَقْس: ةوِينعمو ،انعمو ،ةلْبِيسو ،ةفِْسيعقَل الـذات   ١)نفقوله نفسية أي ذاتية، فالنفسية هي اليت ال ت
بدوا، أي هي نفس الذات، وإمنا نسبت للنفس أي الذات ملالزمتها هلا فقط خبالف املعنوية فإا مالزمة للمعاين فلذلك نسبت 

ا ومل يبق له عني يف الوجـود العـيين وال يف   فال اهلا، وأيض ا ارتفع املوصوف فعت عن املوصوفصفة النفسية هي اليت إذا ر
الوجود العقلي، خبالف الصفات املعنوية، فإا هي اليت إذا رفعتها عن الذات املوصوفة ا مل ترتفع الذات اليت كانت موصـوفة  

وعلى بقية الصفات باللزوم، والصفات املعنوية تدل  ،ط باملطابقة دون معىن زائد عليهاتدل على الذات فق ٢ا، والصفة النفسية
السلب لغة األخذ واالختالس، واملراد به هنا : ٣قوله وسلبية .اهـا داللة تضمن حدمهأوعلى  ،على الذات والصفة داللة مطابقة

معىن  :رف وتفسر بالسلب والنفي والعدم، كقولنابية ألا تعتعاىل ومسيت هذه سلفلهذا فسر القدم بعدم األولية لوجوده  ،العدم
أن معىن كل واحدة منها عدم أمر ال يليق مبوالنا جل وعز، وليس معناها صفة موجـودة يف  : يعين ،القدم ال أول لوجوده تعاىل

هـو  : لسابق للوجود، وإن شئت قلتا من سائر صفات املعاين اآلتية، فالقدم معناه سلب العدم انفسها كالعلم والقدرة وحنومه
وهكذا بقية الصفات السلبية، فالسليب له إطالقان، فيطلق على سلب األمر الـذي ال يليـق    ،انتفاء األولية للوجود واملعىن واحد

احتيج  ألمرين اعلى األمر املسلوب عنه كالشريك والعمى واجلهل، فلما كان السليب حمتملً امبوالنا جل وعز، ويطلق السليب أيض
                                                

نفسية وسلبية ومعان ومعنوية ووجه ذلك أن الصفة إما أن يكون مدلوهلا عدما أو ال، األول السلبية، : قوله وتنقسم إىل أربعة أقسام اخل ال زائد عليها ١
األول النفسية والثـاين املعنويـة   ، ون معىن زائد عليها أو الاألول املعاين، والثاين إما أن يدل الوصف ا على نفس الذات د، والثاين إما موجودة أو ال

 .الصاوي على اخلريدة ٥٣اهـ 
وأما باعتبار الوجود الذايت فهو صفة موالنا جـل  ، قوله والصفة النفسية إخل هذا ضابط النفسية باعتبار الوجود الشامل للوجود الذايت والوجود بالغري ٢

علـى   بيجـوري ال ١٩ها ضابط ألن الضابط ملا ال حيصر بالعد فيحصر بالضابط فتأمل وراجع الفتوحـات ويف  فالنفسية واحدة فقط ال يناسب، وعز
  ).وهي الوجود(عند قوله  ٩٢السنوسية وسيأيت أيضا 

واحلق أن الصفات السلبية ، لتحليةوقدم السلبية على املعاين ألن السلبية كالتخلية باخلاء املعجمة واملعاين كالتحلية باحلاء املهملة والتخلية مقدمة على ا ٣
اقتصر علـى   ال تنحصر يف هذه اخلمسة إذ من مجلتها أنه ال ولد له وال زوجة وال بسيطًا وال مركبا وال يف مكان وال زمان وال جهة وغري ذلك، وإمنا

  .صاوي خريدة ٥٤وهكذا يقال يف باقي الصفات اهـ ، هذه اخلمسة ألا أمهاا
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إذ ال يقال املراد إال فيما يوهم خالف املراد، ألن التحقيق أن السلبية مباينة للصفة السالبة، فالصفة السلبية مـا دل   ،لبيان املراد
نفي األولية للوجود، ولفظ البقاء يدل مطابقة على كاخلمسة املذكورة فلفظ القدم يدل مطابقة  ،لفظها على سلب نقيض مطابقة

وذلك كالقدرة وما معهـا مـن    ،اوهكذا بقية السلبية، والسالبة ما دل لفظها على نفي نقيض التزام ،هاء الوجودعلى نفي انت
 ..على سلب العجز، وهكـذا  افلفظ القدرة يدل مطابقة على صفة يتأتى ا إجياد املمكن وإعدامه، ويدل التزام ،صفات املعاين

يس املراد بكوا سلبية أا مسلوبة عنه تعاىل ومنفية عنه وإال لثبـت نقائضـها، وهـي    وذا يتبني أن السلبية مباينة للسالبة، ول
وذلك حمال، وعلم من هذا أن املراد بكوا سـلب أن معناهـا   ...  والتعدد ،االفتقارو احلدوث وطرو العدم واملماثلة للحوادث

ر، فإذا علمت هذا تعلم أن نسبة هذه اخلمسة للسلب من فتدب تعاىل إذ هي ثابتة له ال مسلوبة عنه هال أا مسلوبة عن ،سلْب كذا
نسب اجلزئيات لكلييه املوىل الواجب الوجود عما ال يليق به تعاىل من صـفات  نـزهنا هو السلب املطلق املراد به ت ها، والكلي

 شبيه لوجـوده، وال يفتقـر يف   احلوادث الالزمة لوجودها املمكن، فاهللا واجب الوجود ال أول لوجوده، وال آخر لوجوده، وال
 ،متشابه، مفتقر إىل احملل واملخصص ناوال ثاين معه يف الوجود، واخللق ممكن الوجود حادثه ف ٢، وال إىل خمصص١وجوده إىل حمل

هذه اآلية الكرمية أننا مفتقرون إليه تعاىل  بني لنا يف ٣)الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراء أَنتم الناس أَيها يا: (متعدد، قال تعاىل
وقوله ،وأنه هو الغين عن كل ما سواه بالغىن املطلق، العام واخلاص ،ومعىن يف كل نفس ايف اإلجياد واإلمداد حس: أمـر   ،ر فتدب

بد من تعيني مرادنا مـن   د لتنافيهما، فالبالتدبر ألن السلب له احتماالن وناحيتان متنافيتان وال ميكن اجلمع بينهما يف حمل واح
ـ  ،السلب عند التعبري به، فإن كان موضوع البحث صفات احلق تعاىل  هفاملراد بالسلبية أن معناها سلب كذا ال أا مسلوبة عن

صـالح  إ تعاىل إذ هي ثابتة له تعاىل ال مسلوبة عنه تعاىل فال تغفل عما تقدم، وإن كان موضوع البحث فيما يرجع إلينـا مـن  
نها الت العقلية من مالبسة العادة وأسباا، ومتكّيهها عما طرأ عليها من الشك والشرك واألوهام والتخينـزعقيدتنا وتطهريها وت

وهو ذا  ،من عقولنا، وحتكمها فينا، حىت ظننا أا فاعلة مع اهللا تعاىل، فاملراد بالسلب معناه اللغوي الذي هو األخذ واالختالس
له، وقد ثبت لغري املعصوم منا اخلطأ يف تصور معىن اإلله قبل معرفتنا  افرع الثبوت، إذ ال يسلب من الشيء إال ما كان ثابتاملعىن 

يه اهللا تعـاىل  نـزفيكون معناه إزالة ذلك االعتقاد الفاسد عن عقولنا وحتليتها بت ،بوجوب الصفات السلبية الواجبة يف حقه تعاىل
فتوحيدنا هللا حتصيل حاصل إذ هو تعاىل واجب الوجود لذاته سواء وجد عقل أم ال، وهو واحد أحد صمد إال و عما ال يليق به،

يهنا، فنحن املفتقرون إليه تعاىل وإىل معرفة ما جيب يف حقه وما يستحيل ومـا  نـزعن تحىت ه نـزقبل وجودنا وقبل توحيدنا م
ى هذا وجه تسميتها سلبية بالنسبة لنا ظاهر، ألن مبعرفتها انسلب عـن  جيوز، لتوقف سعادتنا يف الدنيا واآلخرة على ذلك، فعل

، فلما عرفنا الواجب يف حقه تعاىل من الصـفات  وعز عقولنا أمور ومهية كنا نعتقدها يف حق اهللا تعاىل مما ال يليق بألوهيته جلّ
انسلب وانتفى عن عقولنا ما كنا نتومهه ونتخيله،  عدم األولية لوجوده تعاىل، :معناها عدم كذا، حنو القدميف العدمية اليت يقال 

 لَقَد اللّه هدانا أَنْ لَوال لنهتدي كُنا وما ذَاهـل هدانا الَّذي للّه لْحمدا: (، وقلنااوأبد االواقع أزلًيف وظهر لنا احلق على ما هو عليه 
اءتلُ جسا رنبر ققُل(وهو اآلن على ما عليه كان  ٥)كان اهللا وال شيء معه: (قوله صلى اهللا عليه وسلم وعلمنا صدق ٤)بِالْحو 

                                                
  .وم ااحملل أي ذات يق ١
 .املخصص أي ال حيتاج إىل من خيصصه بزمان أو مكان أو غري ذلك ٢
  )١٥(فاطر  ٣
 )٤٢(األعراف  ٤
 ،وروى البخاري بلفظ كان اهللا تعاىل ومل يكن شيء غريه، رواه ابن حبان واحلاكم وابن أيب شيبة عن بريدة  ٥
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بنِي را زِدلْم١)ع اية للعلم باهللا ابه تعاىل سلب عنا جهلً افكلما زادنا علم اية لترقي العارف يف ت ،به تعاىل، فال يه اهللا نـزوال
كلك شرك خفي وال يـبني لـك   : هلوهم، قال الشيخ أرسالن الدمشقي قدس سرتعاىل وتقديسه عن أنواع الشك والشرك وا

على أم الرباهني، عند قول املصنف وجيب على كل  بيجوريتقريره ال ١٣ توحيدك إال إذا خرجت عنك، وقال العالمة األنبايب يف
به فمرجع اجلاللـة إىل صـفات    ه عما ال يليقنـزأي ت ،جلّ :قوله ،عرف ما جيب يف حق موالنا جل وعزأن ي امكلف شرع

أي اتصف مبا يليق به تعاىل، فمرجع العزة إىل صفات الثبوت وعلى هذا يكون تقدمي جل على عز من تقـدمي   ، وعز ،السلوب 
ا اخينوقال بعض مش ،فيه بشاعة ،قوله من باب تقدمي التخلية على التحلية إخل : االتخلية على التحلية، وقيل غري ذلك، مث قال أيض

العقد الزائغ بعد ذكر احملبوب مث تتحلى بالعقـد الصـحيح   من احلق تعاىل بل اخللق تتخلى نفوسهم  ال تتوهم أن املخلي واحمللي
  .اهـ

ن إا، وهللا تعاىل على فهم معاين هذه الصفات الواجبة يف حقه تعاىل حبيث ال يرد عليه إشكال فيها أصلًافائدة معينة إن شاء 
التواطؤ، والتشـاكك، والتخـالف،    :وهي أن النسب بني األلفاظ واملعاين مخسة أقسام: ن شاء اهللا تعاىليسهل عليه رده إورد 

يف أفراده، فالنسبة بينه وبني  ا، فإن كان مستويان كان معناه واحدإواالشتراك، والترادف، ألن اللفظ إما كلي أو جزئي، والكلي 
ا لتواطؤ أفراده، وتوافقها فيه فإن أفراد اإلنسان يف أفراده ويسمى ذلك املعىن متواطئً فإن معناه ال خيتلف ،أفراده تواطؤ، كاإلنسان

وإمنا االختالف بينهما بعوارض خارجة كالبياض والسواد والطول والقصر، وإن كـان   ،متوافقة يف معناه من احليوانية والناطقية
ده تشاكك ويسمى ذلـك الكلـي   فرافالنسبة بينه وبني أ ،يف القمر يف أفراده كالنور فإن معناه يف الشمس أقوى منه امعناه خمتلفً

كمعناه، وإذا نظر بني اللفظ وبني لفظ آخر فإن مل يصدق أحدمها على شيء مما صدق عليه اآلخر  فالنسـبة بينـهما    امشككً
ه كعني للباصـرة واجلاريـة   ن تعدد معناإختالف أي تباين كاإلنسان والفرس ويسمى معنامها متباينني كلفظهما، واللفظ املفرد 

ن تعدد اللفظ واحتد املعىن كاإلنسـان والبشـر   إو ،له من املعاين االشتراك الشتراك املعنيني يف اللفظ الواحد فالنسبة بينه وبني ما
ا كمـا يف الكاتـب بـالقوة    واالختالف مفهوم ،فالنسبة بني اللفظني الترادف، وزاد بعضهم التساوي، وهو االحتاد ما صدقا

الضاحك بالقوة، أو للعموم واخلصوص الوجهي وهو اجتماع الشيئني يف مادة وانفراد كل منهما يف أخرى، كما يف اإلنسـان  و
واألبيض، والعموم واخلصوص املطلق، وهو اجتماع الشيئني يف مادة وانفراد أحدمها فقط وهو األعم يف أخرى كما يف اإلنسان 

ا م، وميكن إدراج هاتني النسبتني يف التباين اجلزئي، بل واليت قبلهاواخلاص ما زاد قيد افردالعام ما زاد : واحليوان، وإن شئت قلت
قويسيين على السلم بتصرف، وما  ١٦ من اهـيف الترادف بأن يراد به االحتاد ما صدقا، سواء كان مع احتاد املفهوم أم اختالفه 

فإذا علمت هذا علمت أن النسبة بني صـفات اهللا   اهـانيها ال إىل نفسها يقع من احلكم بالتباين بني األلفاظ فهو بالنظر إىل مع
إذ ال جيمعنا معه ال جنس وال نوع وال فصل  ،تعاىل وصفاتنا االشتراك اللفظي اللغوي فقط ال املنطقي الستحالته يف حق اهللا تعاىل

فإنه يف اللغة يطلق علـى   اظ الوجود مثلًفإن كان موضوع البحث ذات اهللا وصفاته تعاىل كلف .اهـوال عرض عام وال خاص 
أو تقول يطلق على ، واجب الوجود بالذات والصفات كذات اهللا تعاىل وصفاته، ويطلق على املوجود بالغري كوجود املخلوقات

يف  والوجود املمكن، فينبغي تعيني املوضوع حىت ال يرد إشكال، وكلفظ القدم يوصف به القدمي بذاته وصفاته الوجود الواجب
تعاىل وهي الثابتة يف العلم فقط وهو ذات اهللا تعاىل وصفاته، ويوصف به القدمي يف العلم فقط، كمعلومات اهللا االعلم والعني مع 

مل وأجرامه وأعراضه، إذ العامل قدمي يف العلم حادث يف العني، فمن قال بعدم حدوث أجرام اإذ يستحيل على اهللا سبق اجلهل بالع
على القـدم النسـيب بـني     ايف حدوثه فهو كافر باهللا تعاىل، ويطلق القدمي أيض يف هذا الوجود العيين أو شك العالَم وأعراضه

                                                
  )١١٤(طه  ١
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لفط الباقي على واجب البقاء  وكقدم األب بالنسبة لالبن، ويطلق ،احلوادث، كقدم األرواح بالنسبة لألجسام مع حدوث اجلميع
كن البقاء لذاته كسائر احلوادث، فإن أخرب اهللا تعاىل بإبقاء بعض املمكنات فيصري على مم لذاته وهو ذات اهللا تعاىل وصفاته ويطلق

ابقاؤها واجب موعة يف قول بعضهمإ، لعروض اعرضيخبار اهللا تعاىل بإبقائها ا :  
مــن املخلــوق غــري فانيــةْ ســبع  

ــوح واألرواح ــم واللــ   وقلــ
  

  والكرســـي مث اهلاويـــةْ شالعـــر  
  وجنـــة يف ظلـــها نرتـــاح  

  

   .عجب الذنب: زاد بعضهمو
واملخالفة للحوادث تطلق على املخالفة يف الذات والصفات واألفعال وهي خمالفته تعاىل للحوادث، وتطلق على املخالفة يف 

ا يف ذوات األجناس واألنـواع   االصفات  فقط مع وجود املماثلة يف الذات واألفعال كمخالفة احلوادث لبعضها بعضمع مماثال
والغىن يطلق يف حقه تعاىل على القيام بالنفس وهو الغىن العام الالزم ملعىن ال إله إال اهللا، وكالمها واجبان هللا تعـاىل،   والفصول،

ويطلق على الغىن بالغري وهو غىن العبد باهللا تعاىل مع افتقاره إىل اهللا تعاىل مث إىل خملوقات اهللا تعاىل  كقوله تعاىل حكايـة عـن   
، ولفظ الوحدانية يطلق علـى  ١)فَقري خيرٍ من إِلَي لْتنـزأَ لما إِني رب(على نبينا وعليه الصالة والسالم كليمه سيدنا موسى 

الوحدانية يف حق اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته وأفعاله، ومعناها نفي الكموم الستة عنه تعاىل، ويطلق لفظ الوحدانية على كل عبد هللا 
ولزوم اندراجه يف  ،الكموم الستة لذاته وصفاته وأفعالهو لزوم التعدد، عته وعقوبته مباوإعادته وإثإجياده وإعدامه تعاىل بانفراده يف 

يتعلق ا من ناحيتني متنافيتني، فـإن  صفة  فكل لفظ صفة من العشرين ،ين واملعنويةوهكذا يقال يف املعا ،نوعه وجنسه وفصله
هللا تعاىل فال ينبغي أن يورد عليها ما يشاركها يف اللفظ من صفات احلوادث لعـدم  كان موضوع البحث يف نسبة هذه الصفة 

حنن نعلم وجودنـا   امثلً ٢)البصري السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس( :اجلامع ووجود الفارق، وإذا أورد عليه شيء دفعه بقوله تعاىل
يف الصفات مع لزوم مماثلتنا لبعضنا يف الذاتيات من  اباملوت، وخمالفتنا لبعضنا بعضاحلادث وقدمنا املسبوق بالعدم وبقاءنا املنتهي 

  .األجناس واألنواع والفصول
وكذا لفظ القدرة يدل على صفة اهللا الوجودية اليت يتأتى ا إجياد كل ممكن وإعدامه على وفق اإلرادة، ويدل على قدرتنا 

وقد يغفل بعضهم عـن هـذه    ،وال يف إعدام وال يف فعل من األفعال، وهكذا باقي الصفاتاحلادثة اليت ال تأثري هلا ال يف إجياد 
محدون على سيدي حممـد  حاشية العالمة ابن  ١،ج ٣٥ ما جاء يففال يزول اإلشكال ومن ذلك  ،الفائدة فيقول ما ال حمصل له

قد ثبت  :ن قلتإخل إعىن أا احلياة شرط عقلي لإلدراك مب: قوله أي ميارة:  يف حبث احلياة فقال رمحه اهللاميارة على املرشد املعني
سكفة أوتأمني  صلى اهللا عليه وسلم الذي كان خيطب عنده املصطفى ٣اإلدراك بدون احلياة يف كثري من اجلمادات كحنني اجلذع

ـ وانقياد الشجرة له جم ٥وتسبيح احلصاة يف كفه  ٤صلى اهللا عليه وسلم الباب وحوائط البيت على دعائه ـ  ايئً حمللـها   اورجوع
ولكن ال : (لقوله تعاىل أنه تسبيح باملقال) بِحمده يسبح إِالَّ شيٍء من وإِن(وذكر املفسرون يف آية  ١له وتسليم احلجر ٦وشهادا

                                                
  ٢٤: القصص ١
 ١١: الشورى ٢
  .رمذي وابن ماجه وغريهمرواه البخاري وأمحد والت ٣
  .رواه البيهقي وابن ماجه ٤
 .رواه البزار والطرباين والبيهقي وابن عساكر ٥
 .رواه أمحد والبزار وأبو نعيم والدارمي والبيهقي وغريهم ٦
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ية، وليس ذلك ألننا نفقهه، أجيب بأن ذلك كله بعد خلق احلياة فيها وخروجها عن اجلماد ال بلسان احلال٢ )تفقهون تسبيحهم
أما إذا ذهبت وخلفتها حقيقة أخرى يف حملها  ،من قلب احلقائق احملال إذ احملال هو أن تصري حقيقة مع بقائها عني حقيقة أخرى

حياء، ولذلك صح باإلبعد زواهلا وانعدامها فال حمذور فيه، وإذا صح أن ختلف اجلمادية باملوت صح أن ختلف احليوانية اجلمادية 
  :كره العالمة ابن زكري يف شرح قوله من مهزيتهذيف اإلدراك إشكال صعب  اعقلي اجعلهم احلياة شرطً البعث، ويف

  ال غرابــة يف اشــتياق اجلمــادا
  

ــد ال   ــفواءت ألمح ــت الص   ن
  

نه مل يفرق بني احلياة القدمية واحلياة احلادثة بدليل إوجه اإلشكال حيث : محدون على ميارة، قلتح ابن ٣٥اهـ من  انظر
هذا الرسم للحياة القدمية واحلادثة وبدليل ذكر حنني اجلذع وكالم بعض : ما تقدم له عند قول ميارة صفة تصحح إخل حيث قال

ا ارتباط عادي يصـح  مبينها وبني ما يترتب عليها من صفات املعاين بل بينه ااجلمادات مما حياته عادية خملوقة، فال تالزم عقلي
 اة القدمية اليت هي شرط عقلي يف صفات املعاين القدمية أو سبب عقلي فال يرد علينا هذا اإليراد أصـلً ختلفه، وأما بالنسبة للحيا

املراد باحلياة هنا الروح احليواين اليت  :قلت ،بأن ذلك كله بعد خلق احلياة فيها وخروجها من اجلمادية وأجيب: واهللا أعلم، وقوله
إن هذا اإليـراد إمنـا   : ، وهذا يؤيد قولناااجلمادية موجودة يف غري احليوان أيضو النباتيةيتأتى معها النطق والكالم، وإال فاحلياة 

إمنا يناسب احلياة املخلوقة ملن يدعي أا شـرط عقلـي يف    لقدمية واحلياة احلادثة، فاجلوابيتوجه على التعريف الشامل للحياة ا
 الَّذي: (فال حيتاج جلواب لعدم ورود اإليراد من أصله لقوله تعاىل وأما على مذهب أهل احلق من أا شرط عادي ،صفات املعاين

لَقخ تواةَ الْميالْح٣)و به احلياة القدمية أورد علينا مـا  أردنا ا للحياتني، فإن شاملً اإذا أبقينا التعريف جمملً اوكون اإلشكال صعب
احلادثة العادية أورد علينا ما هو من خواص احلياة القدمية العقلية، وأمـا  وإن أردنا به احلياة  ،هو من خواص احلياة احلادثة العادية

ا من احلياتني مبا خيصه ارتفع اإلشكال وذهبت الصعوبة بفضل اهللا تعاىل، وذلك أن احلياة هنـا  مييز كلً اإذا فصلنا التعريف تفصيلً
وموضوع البحث حياة احلق القدمية  ،ية اجلمادية والنباتية واحليوانيةالعاداحلادثة شاملة حلياة احلق تعاىل القدمية العقلية وحلياة اخللق 

يف صفات املعاين واملعنوية وضدها املوت مانع عقلي هلـا،   اعقلي اأو سبب اعقلي االعقلية، وهي املراد هنا ألا هي اليت تكون شرطً
شرط عادي وضدها املوت مانع عادي، والشرط العادي  والشرط العقلي واملانع العقلي ال يصح ختلفهما، وأما حياة اخللق فإا

وحيث فرقنـا   ،واملانع العادي يصح ختلفهما، وإمنا يرد هذا اإليراد على حياة احلق أو على حياة اخللق إذا مل يفرق بني احلياتني
يتخلف، وال على حياة اخللق ألا ال على حياة احلق اليت هي موضوعنا ألا شرط عقلي ال  ابينهما فال يرد علينا هذا اإليراد أصلً

ومل ندع أا شرط عقلي حىت يرد عليه هذا اإليراد فإا شرط عـادي   ٤)والْحياةَ الْموت خلَق الَّذي( :عادية خملوقة لقوله تعاىل
ـ معجزة أو كرامة كما هو مذكور يف نص اإليراد واهللا أعلم وباهللا ال اوثبت ختلفه شرع ايصح ختلفه عقلً اتوفيق، ومثل هذا أيض 

واحلياة صفة تصحح ملن قامت  :شرح العالمة البناين على مقدمات السنوسي اليت امش صغرى الصغرى عند قوله ٤٠ يفوقع 
وأورد على قوله أن الصفات السابقة تستحيل بدون احلياة حـنني اجلـذع وكـالم بعـض     : به أن يتصف باإلدراك حيث قال

فإذا تأملـت  : قلت. اهـه رفتدبوز أن خيلق فيها احلياة فليس املراد االستحالة العقلية على وجه بعيد بأنه جي: اجلمادات، وأجيب
هذه الفائدة املتقدمة وجعلتها كقاعدة كلية ترجع إليها عند كل مشترك اللفظ لغة لرفع اإلشكال بتمييز ما يراد بذلك اللفظ من 
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أو معنوية، إذا تقرر هذا فكيف ميكننا أن نقيس صفات اهللا تعاىل على صفاتنا احلادثة املعاين اليت يشملها عند إطالقه بقرينة لفظية 
إال نسبة العبـد لربـه    ،مع عدم اجلامع بيننا وبني اهللا تعاىل؟ فال جنس وال نوع جيمعنا مع اهللا تعاىل وال مناسبة بيننا وبينه تعاىل

والعبد فقري إىل اهللا تعاىل يف إجياده وإمـداده، قـال    ،عن كل ما سواه وخالقه، فالرب تعاىل خالق والعبد خملوق واهللا تعاىل غين
 ٢)الْحميـد  الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراء أَنتم الناس أَيها يا( ١)عبدا الرحمنِ آتي إِلَّا والْأَرضِ السماوات في من كُلُّ إِن: (تعاىل

للمقيـد   ىنأ ٣ مسـألة الفتوحات املكية مقدمة  ١، ج  يفقال الشيخ األكرب قدس اهللا سره  ٣)يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما أَلُيس لَا(
وما من وجه للممكن إال وجيوز عليه  ،وكيف ميكن أن يصل املمكن إىل معرفة الواجب بالذات ،معرفة املطلق، وذاته ال تقتضيه

قار، فلو مجع بني الواجب بذاته وبني املمكن وجه جلاز على الواجب ما جاز على املمكن من ذلك الوجـه  العدم والدثور واالفت
  .وباهللا التوفيق ،إخل فإثبات وجه جامع بني الواجب واملمكن حمال ،من الدثور واالفتقار وهذا يف حق الواجب حمال

 :اأو غريمها، واصـطالح  اكان أو سلبي اعبارة عما ليس بذات وجودي :ةاملعاين لغ )ةيوِنعي ومانِعمو: (قوله :مث قال املصنف
عن السلبية ومعىن قيامهـا   زااحتر ةموجود: فقوله اأوجبت له حكم ،فاملعاين مجع معىن وهي كل صفة موجودة قائمة مبوجود

ها، ومعىن إجياا احلكم أنه يلـزم مـن   إذ ال توجد إال يف الذات وال تكون قائمة بنفس ،اتصافه ا أو حتقق وجودها به مبوجود
أي ثبوا يف اخلارج به أي فليس لوجودها ثبوت وحتقق ، أو حتقق وجودها: فقوله ،قيامها بالذات ثبوت أحكامها وهي املعنوية

ـ  ٦١ إذ ال توجد إخل علة لثـاين إخل  :وقوله ،إال به فليس وجودها باالستقالل ألن ذلك من خواص الذوات رقاوي علـى  الش
بع، ووجه احلصر يف سإخل الا اهلدهدي على أم الرباهني للسنوسي، فكون القدرة قائمة بالذات يستلزم كون احملل أي الذات قادر

  .النفسية والسلبية واملعاين واملعنوية تقدم
ومـا   ،فهي السلبية كالقدمملا ال يليق باهللا تعاىل فإن كان معناها انتفاء ا، واعلم أن الصفة إما أن يكون معناها انتفاء أو ثبوت

املسماة باملعاين  تالصفا يهكانت موجودة ف فإن ،ة إما أن تكون موجودة أم اليتوبالثفالصفة  اذكر معه، وإن كان معناها ثبوت
فإن الزمت  ،ااملسماة حالً توتسمى صفات الذات والصفات الوجودية كالقدرة واإلرادة إخل، وإن مل تكن موجودة فهي الصفا

واهللا املوفق  .كالوجود اهـبالذات مسيت نفسية  اإخل، وإن مل تالزم معىن قائم اومريد امعنوية ككونه قادر اعىن مسيت حالًصفة م
  .دي على أم الرباهني للسنوسي بتصرفاهلده ٦٠

ي، فالقائـل بثبـوت   معناه قيام القدرة بالذات وهو أمر اعتبار امثلً اكونه قادر ال حال وإنّ هواحملققون أن: قال الشرقاوي
فقط، وأمـا   امل يقم ا إال القدرة مثلً: والقائل بنفيها يقول ..وهكذا اقام بذات اهللا شيئان القدرة والكون قادر: األحوال يقول

االكون قادر ا ألنه أدىن درجة من احلال، واملعنوية ثبوتية افهو عبارة عن قيام القدرة بالذات وهو أمر اعتباري ليس قائم  وهي
  .إخل اومريد اوال بالعدم كالسلبية مالزمة السبع األول وهي كونه قادر ،كل صفة ثابتة ال توصف بالوجود كاملعاين

واملعنوية تدل علـى   ،منها أن املعاين تدل على الصفة باملطابقة وعلى الذات بااللتزام :ق بني املعاين واملعنوية من وجوهفالفر
ا عبارة عن قيـام   ،حدامها بالتضمن، ومنها أن املعاين صفات وجودية واملعنوية ثبوتيةإة وعلى باملطابق االذات والصفة معمبعىن أ

أنه موصوف بالقدرة  اواملعنوية الزمة للمعاين، مبعىن أنه يلزم من كونه قادر ااملعاين بالذات، ومنها أن املعاين ملزومة للمعنوية عقلً
هل السنة واملعتزلة، أعلى مذهب  اله تعاىل إمجاع ة، ومنها أن هذه الصفات املعنوية واجباقادركما يلزم من اتصافه بالقدرة كونه 
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وعلى كل فصفات املعاين كاألصل للصفات  ،هو يف معىن قيامها بالذات العليةواخلالف إمنا  ،وعلى القول بثبوت األحوال ونفيها
فاتصاف محلٍّ من املَحالِّ  ،اين أي باعتبار التعقل ال باعتبار التأخر يف الزماناملعنوية ألن االتصاف باملعنوية كالفرع لالتصاف باملع

وباهللا التوفيق اهـوكذا بقية الصفات املعنوية  ،فرع قيام القدرة به امثلً اأي ذات من الذوات بكونه قادر.  
عنـد  ) واحـدةٌ (،نفسية وسلبية ومعان ومعنوية :أربعة أقسام وتنقسم إىل :عند قوله٧٦عليها يف لكالم اتقدم ) فَالْنفِْسيةُ(

اعلم أنه أي الوجود بديهي فـال  : ه على املرشد املعنيشرح ٧٣ كريان يفقال العالمة سيدي الطيب بن ) وهي الوجود(احملققني 
 ،ربعة ذكرها ابن السـبكي يف العدم والعلم واخلرب فهي أ اوالقوالن أيض ،وقيل تصور حقيقته عسري فال يعرف ،حاجة إىل تعريفه

وعليه فاختلف يف حتقيق معىن الوجود على أقوال ستة ذكرها يس يف حواشي الصغرى،  ،واحلق يف كل منها أنه نظري غري عسري
يف اخلارج ال من أجل قيام  اوالصفة النفسية للشيء هي احلال الالزمة له مادام متحققً ،وخمتار احملققني منها أا صفة نفسية للذات

والتعلق باملعلوم للعلم، واحلال عندهم  ليست موجودة يف نفسها  ،معىن به، كالتحيز للجرم واللونية للسواد والقيام باحملل للعرض
بأن ثبوت هذا  ،ال من أجل قيام معىن به، من احلال املعنوية ككون الذات عاملة أو مريدة أو قادرة: وال معدومة، واحترزنا بقولنا

معنويـة   :بقيام العلم أو اإلرادة أو القدرة ا كما يأيت حتقيقه إن شاء اهللا تعاىل، فاحلال عند مثبتها قسـمان  الكون للذات معلل
عليها ال نفسها، وما نسبوه لألشعري وغريه من أن الوجود عني املوجود  االزمة للذات زائد افيكون حالً ،ونفسية، ومنها الوجود

أي موصوفها وحملها القائمة هي بـه كمـا    الوجود واملوجود شيء واحد ذو تلك احلالة ١ومال زائد عليه ليس املراد به أن مفه
وهذا املشتق هنا أعين لفظ موجود وإن كان بلفظ اسم املفعول هو ، واملشتقتقتضيه قاعدة اللغة من الفرق بني معىن املشتق منه 

بني القيام والقائم والقعود والقاعد والبياض واألبيض والسواد مبعىن اسم الفاعل، فصار الفرق بني معىن الوجود واملوجود كالفرق 
الذي ال خيفى بطالنه على من له أدىن متييز يوضـحه   احتادمهاواألسود، فأىن يتطرق إىل ذلك اإلمام اجلليل وأمثاله احتمال توهم 

املوجود المتنعت اإلضـافة المتنـاع   ولو كان الوجود هو ذات زيد  ،وجود زيد جائز: ااع يف قولنا مثلًنـزصحة اإلضافة بال 
وإمنا املراد بذلك املنقول عن األشعري وغريه من أن وجود الشيء عينه ال زائد عليه، الرد علـى أكثـر    ،إضافة الشيء إىل مثله

الوجود  متقرر يف نفسه يف اخلارج إال أن املمكنات قبل أن تكسى نورو املعدوم املمكن قبل وجوده شيء وذات :املعتزلة إذ قالوا
نور الوجود  فيربز للعيان، فللذوات املوجودة عندهم تقرر قبل  ايشاء منه ت مظلم مث يفيض اهللا تعاىل على ماكأشياء خمبوءة يف بي

وهذا القول جير م إىل القول بقدم العـامل،  : قال البدر الزركشي ،الوجود، والفاعل املختار عندهم إمنا فعل الوجود ال الذوات
لذوات احلوادث بعد تقررها يف اخلارج أطلقوا أن الوجود زائد على ذات املوجود يف احلادث  الوجود عندهم عارضوحيث كان ا

ما أغرب حال : ألن الزيادة حبسب التعقل حاصلة، قال يف شرح املقاصد ،وإن مل يصح تقدمي ذات القدمي على وجوده ،والقدمي
: يف شرحه على أم الرباهني بيجوريوكثرة اختالف العقالء فيه، قال العالمة الالوجود أقرب األشياء وأشهرها مع تشعب مباحثه 

يعتقد أن يكن واعلم أنه كما قال بعضهم ال جيب على املكلف اعتقاد شيء من ذلك بل يكفي أن يعتقد أن اهللا موجود وإن مل 
 يف الفائدة ٨١ تقدمفاحفظه وال تغفل عما  اطويلً االوجود عني املوجود أو غري املوجود ألن هذا مما اختلف فيه املتكلمون اختالفً

وقدمه ليس كمثله شيء، وبقاؤه ليس كمثلـه شـيء،    ،وذاته ليس كمثلها شيء ،، وباجلملة فوجوده تعاىل ليس كمثله شيء
 ،وقدرته ليس كمثلـها شـيء   ،ووحدانيته ليس كمثلها شيء ،اؤه ليس كمثله شيءنوخمالفته للحوادث ليس كمثلها شيء، وغَ

                                                
مـا  قوله أن مفهوم الوجود إخل إذ الوجود يصدق على الوجود القدمي الواجب وعلى الوجود احلادث املمكن وهو االحتاد ما صدقا واالختالف مفهو ١

لك مفهوم الوجود املمكن لذاته غري مفهـوم  كما يف الكاتب بالقوة والضاحك بالقوة إذ مفهوم الكاتب غري مفهوم الضاحك مع احتادمها ما صدقا كذ
  .٣٨الفائدة وراجع ما تقدم يف  ٤١الوجود الواجب لذاته فتأمل وراجع معىن التساوي يف 
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ومسعه ليس كمثله شيء، وبصره ليس كمثلـه   ،وحياته ليس كمثلها شيء ،وعلمه ليس كمثله شيء ،وإرادته ليس كمثلها شيء
وله نــز ووجهه ليس كمثله شيء، ويده ليس كمثلها شيء، واستواؤه ليس كمثله شيء، و ،شيء، وكالمه ليس كمثله شيء

 ،ثلها شيء، وصفاته ليس كمثلها شيء، وأفعاله ليس كمثلها شـيء وقربه ليس كمثله شيء، وذاته ليس كم ،ليس كمثله شيء
واألشعري وغريه  ،نه بديهي إخلإ :اعلم أن الوجود قيل: شد املعنيرعلى امل هشرح ٧٢ كريان يفوقال العالمة سيدي الطيب بن 

وال  اوال ذات اونه ولواله مل يكن شيئًوجود الشيء عينه أي به حتققت  عينه يف اخلارج فال عني له فيه د :أرادوا الرد عليهم فقالوا
ايف احلديث والقدمي، فلزم أن يكون الفاعل املختار فاعلً اثابت ا مجيعا فقط، وهذا معىن  الذوات احلوادث ووجوداال لوجود ذا

ما ذكر من نفي وية وأن مذهب أهل احلق أنه ليس بشيء، وإذا كان مراد األشعري وغريه بالعين ،اخلالف يف أن العدم شيء أو ال
فهم ال مينعون زيادة الوجود على الذات من حيث هي مبعىن أن للعقل أن يالحظ الذات مع قطع  ،تقرر الذات يف اخلارج بدونه
بأنه ليس للذات تقرر يف اخلـارج بـدون    زي وغريه من أئمة السنة القائلنيوهلذا قال اإلمام الرا ،النظر عن الوجود وبالعكس

ملا قاله األشعري يف املعىن ألن ما أثبتوه من زيادته ليس مبعىن ما نفاه  اوجود زائد على الذات، فال يكون قوهلم خمالفًإن ال: الوجود
وينفي  ،األشعري منها، فلم يتوارد اإلثبات والنفي على حمل واحد بل األشعري نفسه يثبت زيادته على الذات مبعىن أنه حال هلا

وهذا التحقيق هو املأخوذ من كالم السعد والتـاج السـبكي    ،وال تناقض يف ذلك ،بدونه اا تقررزيادته عليها على معىن أن هل
ألنـه   ،ان يف عد الوجود صفة على مذهب األشعري تساحمإ: وبه يظهر لك قول السنوسي يف شرح صغراه ،فعليك به ،وغريهم

وإمنا دعاه إىل ذلك التسامح إبراز  ،ه عنده زائد عليهانه عني الذات تسامح ألنإ :عنده عني الذات معكوس بل يف قول األشعري
إىل رده كما مر، واعلم أن الشيخ األشعري ذهب إىل أن لفظ الوجود باعتبار إطالقـه يف حـق    االعقيدة املناقضة لالعتزال قصد
يل التشكيك والتواطؤ فليس هنالك وجود مطلق يكون الوجود القدمي واحلادث فردين له على سب ،القدمي واحلديث مشترك كعني

ويؤيده تباينهما يف اللوازم اليت ال حتصى، فمنـها أن   ،كما قيل بذلك، بل الوجود عنده يف القدمي مباين للوجود يف حق احلادث
ووجود غريه مسبوق بالعدم ويلحقه العدم، ومنها أن وجوده تعاىل هو الواجـب  ، وجوده تعاىل هو الذي ال ابتداء له وال انتهاء

، ومنـها أن وجـوده   اووجود غريه من املمكنات املوجودة جائز ال يلزم من انتفائه حمال أصلً ،الذي يستحيل انتفاؤه اونقلً اعقلً
بد له منهما، ومنها أن وجوده تعاىل هو الذي ال يفتقر إىل مستند  ووجود غريه ال ،تعاىل ال يتقيد بالزمان واملكان ألنه موجِدهما

فلوال إنعامه على املكونـات بإجيادهـا مل    ،على الصحيح اتند إىل قدرته تعاىل وإرادته ابتداء وكذا دوامووجود غريه مس ،اأصلً
: يف حكمهاهللا ألا تقبل العدم يف كل حلظة، قال ابن عطاء  ،ولوال إنعامه عليها بإمدادها يف كل حلظة الضمحل وجودها ،توجد

ـ  اأنعم عليك أولً ،منهما، نعمة اإلجياد ونعمة اإلمدادن نعمتان ما خرج موجود عنهما وال بد لكل مكو بتـوايل   اباإلجياد وثاني
وحيتاج مع  ،اإلمداد، وهذا معىن كون األكوان مسبوقة بالعدم ويلحقها العدم وجيوز عليها يف كل حلظة من أزمنة وجودها العدم

يف  امسـتمر  اأي هالك هالكً ١)وجهه إِلَّا هالك شيٍء كُلُّ: (بقدرة بارئها، هو الذي ينبغي أن حتمل عليه آيةذلك إىل التدعيم 
وأما لو محل  هالك علـى   ،هذا عام لكل خملوق "شيء"و  ،حال وجوده اوحكم ،مجيع األزمنة حقيقة قبل وجوده وبعد فنائه

  : لبيتنيالفناء بعد الوجود فيحتاج إىل استثناء األمور السبعة اليت ال تفىن وهي اموعة يف هذين ا
مــن املخلــوق غــري فانيــة ســبع  

ــم ــوح واألرواح وقلــ   واللــ
  ج

  مث اهلاويـــة العـــرش والكرســـي  
  يف ظلـــها نرتـــاح  وجنـــةٌ
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أي باطل علـى   "أال كل شيء ما خال اهللا باطل: أصدق كلمة قاهلا الشاعر لبيد": ١أن حيمل عليه حديث اينبغي أيض الذيوهو 
  : كما قررناه يف اآلية، وإىل هذا املعىن يشري سيدي أبو مدين الغوث قدس سره بقوله يف األزمنة الثالثة رسبيل االستمرا

  لوجود وما حـوى ااهللا قل وذر 
  فالكــل دون اهللا إن حققتــه 
  واعلم بأنـك والعـوامل كلـها   
  من ال وجود لذاتـه مـن ذاتـه   

  ا وملـا يشـهدوا  فالعارفون فنو
ـ      اورأوا سواه علـى احلقيقـة هالكً

  ج

  بلـوغ كمـال   اإن كنت مرتاد  
  عدم على التفصـيل واإلمجـال  
  لواله يف حمـوٍ ويف اضـمحالل  
  فوجــوده لــواله عــني حمــال

  سـوى املتكـرب املتعـال    اشيئً
ــتقبال  ــي واالس ــال واملاض   يف احل

  

ووجود األغيار فيها ظلمة  ،نس وعز وغىنأومنها أي من اللوازم املتباينة اليت الكالم فيها أن وجوده تعاىل يف القلوب نور و
كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة يف مرآته، ومنها أن وجوده تعاىل هو الـذي  : حشة وذل وفقر، ويف احلكم العطائيةوو

من الطيب  اهـ شيءوهو الذي ليس معه شيء، وهو الذي أقرب إليك من كل شيء، ولواله ما ظهر وجود  ،أظهر كل شيء
ما أغرب حال الوجود أقرب األشياء : شرح املقاصد يف ٥٩ صحيفة بن كريان ببعض تصرف وزيادة من احلكم العطائية، وانظر

واعلم أنه كما قـال  : يف شرحه على أم الرباهني بيجوريالف العقالء فيه قال العالمة الوأشهرها مع تشعب مباحثه وكثرة اخت
يعتقـد أن الوجـود عـني     ن ملإال جيب على املكلف اعتقاد شيء من ذلك بل يكفي أن يعتقد أن اهللا تعاىل موجود و :بعضهم

  .الفائدة ٤١دم تقعما فاحفظه وال تغفل  اطويلً ااملوجود أو غري املوجود ألن هذا مما اختلف فيه املتكلمون اختالفً
فإذا كان هذه الصفات اليت يزعم العقل أنه يعرفها بنفسه هو عاجز عن معرفـة   شيء كَمثْله لَيس: وباجلملة فوجوده تعاىل

 كَمثْله لَيس، وبصره تعاىل شيء كَمثْله لَيسفسمعه تعاىل  ،كالسمع والبصر والكالم ،من باب أوىل معرفة السمعياتف ،حقائقها
، ويده ليس كمثلها شيء، والفوق شيء كَمثْله لَيس، ووجهه شيء كَمثْله لَيس، وإدراكه شيء كَمثْله لَيس، وكالمه تعاىل شيء
، ورمحته ليس كمثلها شيء، شيء كَمثْله لَيسوله نـز، وشيء كَمثْله لَيسوجميئه  ،شيء كَمثْله لَيس، واستواؤه شيء كَمثْله يسلَ

وقربه  ،ته ليس كمثلها شيءونفسه ليس كمثلها شيء، ومعيسلَي هثْلء كَميتشـبيه ، وهكذا يقال يف كل ما يوهم ظاهره الش، 
  .وباهللا التوفيق اهـ )بِالْحق ربنا رسلُ جاءت لَقَد اللّه هدانا أَنْ لَوال لنهتدي كُنا وما ذَاهـل هدانا الَّذي للّه لْحمدا(و

وإن ذلك  ، هو الوجودإخواين أسعدكم اهللا إن احلق سبحانه وتعاىل: التحفة املرسلة للسويدي رمحه اهللا تعاىل قال ١٨ويف 
عدم احلد بل و عدم الشكل الوجود ليس له شكل وال حد وال حصر، ومع هذا ظهر بالشكل واحلد ومل يتغري عما كان عليه من

ألما من املعاين املصدرية فليسا مبوجـودين يف   ،وإن ذلك الوجود ليس مبعىن التحقق وال هو مبعىن احلصول ،اآلن هو كما كان
، بل عنينا بذلك الوجـود  اكبري اتعاىل عن ذلك علو ،يصح أن يطلق لفظه ذا املعىن على احلق املوجود يف اخلارجفال  ،اخلارج

وإن ذلك الوجود من  ،أعين وجودها بذاا ووجود سائر املوجودات ا وانتفاء غريها يف اخلارج ،احلقيقة املتصفة ذه الصفات
ألن كلهن حمدثات واحملدث ال يدرِك   ،لعقل وال الوهم وال احلواس وال يأيت يف القياسحيث الكنه ال ينكشف ألحد وال يدركه ا

قال  ،ومن أراد معرفته من هذا الوجه وسعى فيه فقد ضيع وقته ،اكبري افتعاىل ذاته وصفاته عن احلدوث علو ،بالكنه إال احملدث
  .١)قَدرِه حق اللّه اقَدرو وما: (تعاىل وقال ،٢)أَحد كُفُوا لَّه يكُن ولَم، يولَد ولَم يلد لَم ،الصمد اللَّه، أَحد اللَّه هو قُلْ: (اهللا تعاىل

                                                
  .أشعر كلمة تكلمت ا العرب كلمة لبيد: ويف رواية عند أمحد والترمذي، رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ١
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احلـق أن التطويـل يف   : وقد قال بعض احملققني: شرحه على مقدمات السنوسي أثناء حبث الكالم ٤٤ البناينوقال العالمة 
تعاىل بعد ما يستبني احلق لك قليل اجلدوى ألن كنه ذاته تعاىل وكنه صفاته حمجـوب عـن    مسألة الكالم بل ويف مجيع صفاته

  .اهـوعلى تقدير التوصل إىل شيء من معرفة الذات فهو ذوقي ال ميكن التعبري عنه واهللا أعلم  ،العقل
يـف واحـد لتنافيهمـا    فيؤخذ من كالمهم رضي اهللا عنهم أن وجود احلق مباين وخمالف لوجود اخللق فال جيمعهما تعر

واختالف لوازمهما فتعني أن نفرد كل واحد منهما بتعريف حىت ال يرد علينا يف تعريف وجود احلق ما خيص وجود اخللق، وحىت 
 ابد من بيان ما جيب علينا شـرع  فيعظم اإلشكال وال يزول، وال ،ال يرد علينا يف تعريف وجود اخللق ما خيص وجود احلق تعاىل

قال العالمة ابن عاشر  ،وما مينع اخلوض فيه ،معرفتهعلينا لعقائد والصفات، وبيان القدر الواجب من ذلك وما ال جيب معرفته من ا
  : يف املرشد املعني

  أول واجــب على من كلـفا
  والرســـل بالصــفات اَهللاج

  

  مــا مــن نظــر أن يعرفــاكَّمن  

  مما عليهـا نصــب اآليـات   

  

ـ   اتربكً فتح املبني لسيدي حممد تقي الدينبذكر منت عقيدة الغيب امللقبة بال ولنختم حبث الوجود) خامتة( ابكالمـه وتعرض 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ال إله إال اهللا هو الوجود الغيب وحنن العدم الغيب فظهر سلطان  :هقال قدس اهللا سر، لنفحات اهللا وكرمه

احلق الغيب بال جحود وال ريب ظهور داللة وتعريـف ال حلـول وال    التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب فظهر شهود
املؤمن السليم سعة إميان واعتقاد ال حلول وال احتاد فإنه مهبط األسرار ومنبـع  العبد تكييف وال يسع هذا املشهد العظيم إال قلب 

  .اهـاألنوار وربك خيلق ما يشاء وخيتار 
 ؟ما هـو  :إن سألنا سائل عن اهللا :مية قال الشيخ أبو منصور رمحه اهللا تعاىلوما أحسن ما يف شرح املقاصد آخر نفي اجلس

فخلق املخلوقات ووضع كل  ،فسميع بصري، وإن أردت ما فعله ،فاهللا الرمحن الرحيم، وإن أردت ما صفته ،إن أردت ما امسه :قلنا
  .اهـ فهو متعال عن املثال واجلنس ،شيء موضعه، وإن أردت ما كنهه

يتنـزل هو عليها يف عال ذاته ومرتبة  ةن للحق تعاىل مرتبتني مرتبة عليإ :قيت واجلواهر أواخر البحث األول ما نصهويف اليوا
 ،األن اهللا مل يكلف اخللق أن يعرفوه تعاىل كما يعرف نفسه أبد ،ل ال غرينـزالتمنها لعقول عباده فما عرف اخللق منها إال مرتبة 

حاشية ٦١اهـ  وذلك حمال لتساوي علم العبد وعلم الرب حينئذ ،إلحاطة به كما حييط هو بنفسهاولو كلفهم بذلك ألدى إىل 
  .األمري على اجلوهرة

)دوجالْو يهةٌ وداحةُ وفِْسياالواجب الذايت مبعىن أنه وجد لذاته ال لعلة فال يقبل العدم ال أزلً )فَالْن لوجوب افتقـار   اوال أبد
إال لـزم الـدور أو   و اال جائز امن أجزائه إليه تعاىل وكل من وجب افتقار العامل إليه ال يكون وجوده إال واجب العامل وكل جزء

 فَـثَم  اتولُّو فَأَينما: (وجوده تعاىل من النقل قوله تعاىل ىوالدليل عل ٢الم على اجلوهرة وينايف الوجود العدمالتسلسل اهـ عبد الس
هجأي و ٣)اِهللا واجوده ومن العقل هذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن موجود الكان معدوم مل يوجد شيء  اولو كان معدوم

                                                                                                                                                                              
  )٦٧(والزمر ) ٩١(األنعام  ١
ضـها  وسيأيت عند ذكر املستحيالت بياا وهذه املستحيالت املنافيات ملا تقدم من الواجبات ليست كلها أضدادا بل بعضها ضد وبعضها نقيض وبع ٢

 .للنقيض وبعضها أخص من النقيض وبعضها عدم وملكة كما سنقف عليه إن شاء اهللا تعاىل مساوٍ
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ما يلزم من وجوده وجود املدلول وال  :من هذه املخلوقات واملخلوقات موجودة حمسوسة فهي الدليل على وجوده تعاىل والدليل
  .قدم اهـكما تيلزم  من عدمه وجود املدلول وال عدمه 

) القدم :وهي(الكالم على معىن السلبية  أي وجيب هللا تعاىل مخس صفات تسمى الصفات السلبية وتقدم) والسلْبِيةُ خمسةٌ(
احلدوث وهو ضد القدم والـدليل  تعاىل أي ال أول لوجوده تعاىل وحمال يف حقه  ،أي أوهلا القدم وهو عدم األولية لوجوده تعاىل

لكان  اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن قدمي :أي بال بداية، ومن العقل ١)الْأَولُ هو(: تعاىل من النقل قوله تعاىلعلى قدمه 
أي وجيب هللا تعاىل البقاء وهو عدم اآلخرية لوجوده  )البقَاُء( الثانية) و(مل يوجد شيء من هذه املخلوقات  اولو كان حادثً حادثًا

 وجـه  ويبقَى: ( آخر لوجوده تعاىل وحمال يف حقه تعاىل الفناء وهو ضد البقاء والدليل على بقائه من النقل قوله تعاىلتعاىل أي ال
كبلَالِ ذُو رامِ الْجالْإِكْر(وقوله تعاىل ٢)و :رالْآخاية ومن العقل ٣)و أي بال: ن لكا اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن باقي

افاني مل يوجد شيء من هذه املخلوقات اولو كان حادثً الكان حادثً اولو كان فاني )(الثالثة  )و ـولْحالفَةُ لااملُخ   ـهـي ذَاتف ثد
صـفاته  و ،أي وجيب له تعاىل املخالفة يف ذاته تعاىل ويف صفاته ويف أفعاله، فذاته تعاىل ال تشبه ذوات احلوادث )وصفَاته وأَفْعاله

والدليل عليها من  ،وضدها املماثلة يف الذات والصفات واألفعال ،وأفعاله تعاىل ليست كأفعال احلوادث ،ليست كصفات احلوادث
هلا ولو  اللحوادث لكان مماثلً اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن خمالفً :ومن العقل ،٤)شيء كَمثْله لَيس: (النقل قوله تعاىل

وهـو   )والْمخصصِ ٥عنِ املَحلِّ(أي وجيب هللا تعاىل الغىن  )الغنى( :الرابعة )و( هلا مل يوجد شيء من هذه املخلوقات امماثلً كان
ا لكونه ذات وال حيتاج إىل خمصص أي موجـد يوجـده    ،االقيام بالنفس فإنه تعاىل قائم بنفسه فال حيتاج إىل حمل أي ذات يقوم

 أَنتم الناس أَيها يا: (والدليل على غناه تعاىل من النقل قوله تعاىل ،وضده االفتقار إىل احملل واملخصص ،اىل وبقائهلوجوب قدمه تع
والصفة  ،صفةعن احملل لكان  اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن غني :ومن العقل ،٦)الْحميد الْغنِي هو واللَّه اللَّه إِلَى الْفُقَراء

 مل يوجد شيء من هذه املخلوقـات  اولو كان فقري ،واحلادث فقري حملدثه ،اعن املخصص لكان حادثً اولو مل غني ،ال تقوم بنفسها
)ه(: اخلامسة )والأَفْعه وفَاتصه وي ذَاتةُ فانِيدحعناه أن ذاتـه  وم هوصفاته وأفعالتعاىل أي وجيب له تعاىل الوحدانية يف ذاته  )الْو

وأن صفاته ليست متعددة فليس له تعاىل  ،تعاىل ال تشبه الذوات أي ليست مركبة من أجزاء كذواتنا وليس يف اخللق ذات كذاته
بل له قدرة واحدة يوجد ا ويعدم ا كل ممكن وليس ألحـد   اصفتان فأكثر من جنس واحد كقدرتني أو إرادتني أو علمني مثلً

وضدها التعدد يف ذلك والـدليل علـى    ،وأنه تعاىل املنفرد باألفعال كلها فال مؤثر معه يف فعل من األفعال ،صفة كصفاته تعاىل
من و ،٨)الرحيم الرحمن هو إِالَّ إِلَه الَّ واحد إِلَه وإِلَـهكُم: (وقوله تعاىل ،٧)أَحد اللَّه هو قُلْ: (وحدانيته تعاىل من النقل قوله تعاىل

مل يوجـد شـيء مـن هـذه      اولو كـان متعـدد   الكان متعدد اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن واحد :من العقلو

                                                
 ٣: احلديد ١
 ٢٧: الرمحن ٢
  ٣: احلديد ٣
 ١١: الشورى ٤
 .املراد باحملل هنا الذات أي فإنه ذات قائم بنفسه ليس بصفة ٥
  ١٥: فاطر ٦
  ١: الصمد ٧
  ١٦٣: البقرة ٨
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أي وجيب هللا تعاىل سبع صفات تسمى صفات املعاين األول منها  )القُدرةُ :سبعةٌ وهي( ١الكالم عليها تقدم )واملَعانِي(،املخلوقات
يتأتى ا إجياد املمكـن   :دمية قائمة بذاته تعاىل يوجد ا املمكن ويعدمه على وفق اإلرادة، أو تقولالقدرة وهي صفة وجودية ق

نشهد ونعتقد أن قدرة اهللا تعاىل موجودة وقدمية وباقية وخمالفة لقدرتنا احلادثة وغنية  :وهلا سبعة مطالب ،وإعدامه على وفق اإلرادة
وحمال يف حقه تعاىل ضدها وهو العجز وما يف معناه والدليل على قدرتـه   ،ملمكناتعن املخصص وواحدة وعامة التعلق جبميع ا

بالقـدرة   اهذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن متصفً :ومن العقل،٢)قَدير شيٍء كُلِّ علَى اللَّه إِنَّ: (تعاىل من النقل قوله تعاىل
أي وجيب  )اإلرادةُ(الصفة الثانية من املعاين  )و( ،د شيء من هذه املخلوقاتبالعجز مل يوج ابالعجز ولو كان متصفً الكان متصفً

هللا تعاىل اإلرادة وهي صفة وجودية قدمية قائمة بذاته تعاىل يتأتى ا ختصيص املمكن ببعض ما جيوز عليه من األمور اموعـة يف  
  : لفاسياملشهور بالقصار ا يقول اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن قاسم القيس
ــابالت ــات املتقـــ   املمكنـــ
  أزمنـــة أمكنــــة جهــــات 

  

ــفات   ــدم الصـ ــا والعـ   وجودنـ
  كـــذا املقـــادير روى الثقـــات

  ج

فيخصص ا املمكن بالوجود أو بالعدم أو بالغىن أو بالفقر أو بالعلم أو باجلهل أو بالطول أو بالقصر أو بغري ذلـك مـن   
ومكان دون غريه من األمكنة أو جبهة من اجلهات أو مبقدار مـن   غريه من األزمنةدون كأن خيصص بزمان  ،الشؤون واألحوال

إرادة اهللا تعاىل موجودة وقدمية وباقية وخمالفة إلرادتنا احلادثة وغنية  ننشهد ونعتقد أ :وهلا سبعة مطالب ،املقادير على وفق العلم
ـ  وحمال يف حقه تعاىل ضدها وهو ،عن املخصص وواحدة وعامة التعلق جبميع املمكنات االكراهة أي العقلية بأن يكون مكره 

هذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكـن   :ومن العقل ٣)يرِيد ما يفْعلُ اللَّه إِنَّ: (والدليل على إرادته تعاىل من النقل قوله تعاىل
الصفة الثالثة من  )و( ه املخلوقاتبالكراهة مل يوجد شيء من هذ ابالكراهة العقلية ولو كان متصفً اباإلرادة لكان متصفً امتصفً
على ما هـي   اوإمجالً ااألشياء تفصيلً ادية قدمية قائمة بذاته تعاىل يعلم وأي وجيب هللا تعاىل العلم وهي صفة وج )لمالع( املعاين

احلادث وغين عن  نشهد ونعتقد أن علم اهللا تعاىل موجود وقدمي وباق وخمالف لعلمنا :وهلا سبعة مطالب ،بق خفاءسعليه بدون 
ه وهو اجلهل وما يف معنـاه  وحمال يف حقه تعاىل ضد ،املخصص وواحد وعام التعلق جبميع الواجبات واجلائزات واملستحيالت

ومـن   ،٥)عليم شيٍء بِكُلِّ اللّه إِنَّ: (وقوله تعاىل ٤)علْمه من بِشيٍء يحيطُونَ والَ: (والدليل على علمه تعاىل من النقل قوله تعاىل

                                                
واإلرادة، وقسـم   قسم ال يتعلق بشيٍء وهو احلياة، وقسم يتعلق جبميع املمكنات وهو القدرة: وتنقسم صفات املعاين باعتبار التعلق إىل أربعة أقسام ١

لق علـى  يتعلق جبميع املوجودات وهو السمع والبصر، وقسم يتعلق جبميع املعلومات أي الواجبات واجلائزات واملستحيالت وهو العلم والكالم، والتع
وتعلق الداللة ، سمع والبصر والعلموتعلق االنكشاف تعلق ال، تعلق تأثري وتعلق انكشاف وتعلق داللة، فتعلق التأثري تعلق القدرة واإلرادة: ثالثة أقسام

  : خريدته ٧٣جامع زبد العقائد للسوداين وقال العالمة الدردير  ٨تعلق الكالم اهـ 
ــفات ــق ذي الص ــب تعلي   وواج
  فالعلم جزمـا والكـالم السـامي   
  وقــــدرة إرادة تعلقـــــا 

  

  حتمـا دوامـا مــا عـدا احليــاة     
ــام  ــائر األقسـ ــا بسـ   تعلقـ
  باملمكنــات كلّهــا أخــا التقــى

  

 
  ٢٠: البقرة  ٢
  )١٤(احلج  ٣
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باجلهل وما يف  اباجلهل وما يف معناه ولو كان متصفً ابالعلم لكان متصفً ايكن متصفًمل هذه املخلوقات ألن اهللا تعاىل لو  :العقل
أي وجيب هللا تعاىل احلياة وهي صـفة وجوديـة    )الْحياةُ(الصفة الرابعة من املعاين  )و( معناه مل يوجد شيء من هذه املخلوقات

تصحح أي وهي شرط عقلـي يف االتصـاف    :ئمة بذاته تعاىل تصحح ملن قامت به أن يتصف بصفات املعاين واملعنوية وقولهقا
ة ال توقف باملعاين واملعنوية وهلذا قدمها بعضهم يف الذكر لتوقف وجود املشروط على وجود شرطه إالَّ أن التوقف هنا توقف معي

نشهد ونعتقـد أن   :وهلا ستة مطالب ،زلية يستحيل تقدم بعضها على بعض يف الوجودإذ صفات املوىل جل وعز كلها أ ،تقدم
وغنية عن املخصص وواحدة وال تعلق هلا بشيء زائد علـى القيـام   احلادثة حياة اهللا تعاىل موجودة وقدمية وباقية وخمالفة حلياتنا 

هـذه   :ومن العقل ١)الْحي هو: (من النقل قوله تعاىل وحمال يف حقه تعاىل ضدها وهو املوت والدليل على حياته تعاىل ،مبحلها
باملوت مل يوجـد شـيء مـن هـذه      اباملوت ولو كان متصفً اباحلياة لكان متصفً ااملخلوقات ألن اهللا تعاىل لو مل يكن متصفً

  :ويف املرشد املعني ،املخلوقات
ــا  ــدا عاملً ــا مري ــن حي ــو مل يك   ل

  

  مــاوقــادرا ملــا رأيــت عالَ    
  ج

)(الصفة اخلامسة من املعاين )وعما كـل  وأي  )الس جيب هللا تعاىل السمع وهو صفة وجودية قائمة بذاته تعاىل ينكشف
أن مسع اهللا تعاىل موجود وقدمي وبـاق  ونعتقد نشهد  :وهلا سبعة مطالب ،يباين سواه ضرورة اموجود على ما هو عليه انكشافً

 أموواحد وعام التعلق جبميع املوجودات سواء كانت قدمية كذاته تعاىل وصـفاته  وخمالف لسمعنا احلادث وغين عن املخصص 
وحمال يف حقه تعاىل ضده وهو الصمم والدليل على مسعه تعاىل من النقل الكتـاب والسـنة    ،حادثة كذواتنا وصفاتنا وأصواتنا

بالسـمع   اهذه املخلوقات ألنه تعاىل لو مل يكـن متصـفً   :لومن العق ٢)بصري سميع اللَّه إِنَّ: (فمن النقل قوله تعاىل ،واإلمجاع
وملا يلزم عليه من أن  ،له ويدفع عنه النقصالتصف بضده وهو الصمم وهو نقص والنقص عليه تعاىل حمال الحتياجه إىل من يكم

خلوقني أكمل مـن  بعض املخلوقني أكمل من خالقه لسالمة كثري من املخلوقني من تلك النقائص ويستحيل أن يكون بعض امل
يف الشاهد  االكالم هو الدليل النقلي ألنه ال يلزم عند الناظر من كون الشيء نقصو ولكن العمدة يف إثبات السمع والبصر ،خالقه

يف الغائب وحنن ال نعرف كنه الذات العلية فال نقيسها على ما نعرفه من املخلوقات فإن عدم اختاذ الصاحبة والولد  اكونه نقص
إمنا هو على النقل نعم إمنا رجعنا إىل ا مفاختاذمها هو النقص فاالعتماد يف ثبو ،يف الغائب بل كمال ا الشاهد وليس نقصنقص يف

ه الكالم عن الصوت واحلرف ومسات املخلوقات فبدليل نـزوأما تعلق السمع والبصر جبميع املوجودات وت، النقل يف أصل ثبوا
  .رشد املعني ومن الطيب ابن كريان ببعض تصرفامليارة على املمن  اهـ العقل
)( الصفة السادسة من املعاين )ورصا كـل   )الْب أي وجيب هللا تعاىل البصر وهو صفة وجودية قائمة بذاته تعاىل ينكشف

مي وبـاق  نشهد ونعتقد أن بصر اهللا تعاىل موجود وقـد  :يباين سواه ضرورة وهلا سبعة مطالب اموجود على ما هو به انكشافً
 أمصرنا احلادث وغين عن املخصص وواحد وعام التعلق جبميع املوجودات سواء كانت قدمية كذاته تعاىل وصـفاته  بوخمالف ل

ومـن   ٣)بصري سميع اللَّه إِنَّ: (وحمال يف حقه تعاىل ضده وهو العمى والدليل عليه من النقل قوله تعاىل ،حادثة كذواتنا وصفاتنا
بالبصر التصف بضده وهو العمى وهو نقص والنقص عليه تعـاىل حمـال    اخلوقات ألنه تعاىل لو مل يكن متصفًهذه امل :العقل

له ويدفع عنه النقص وملا يلزم عليه من أن بعض املخلوقني أكمل من خالقه لسالمة كثري من املخلوقني من يكم منالحتياجه إىل 
                                                

 ٦٥: غافر ١
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  )٧٥(احلج  ٣



 ٤١

وملا كان الدليل العقلي على السمع والبصر والكالم مآلـه   ،مل من خالقهويستحيل أن يكون بعض املخلوقني أك ،تلك النقائص
يه احلق تعاىل عن أضدادها ألا نقائص يف الشاهد وكنه ذات احلق وصفاته غيب ومل تتوقف عليها داللة املعجـزة كـان   نـزت

ه الكـالم عـن مسـات    نــز دات وتووأما تعلق السمع والبصر جبميع املوج ،العمدة يف إثبات هذه الصفات هو الدليل النقلي
  .به التوفيقو كما تقدم واهللا أعلم لاملخلوقات فبدليل العق

)(الصفة السابعة من املعاين  )وأي وجيب هللا تعاىل الكالم وهو صفة وجودية قائمة بذاته تعاىل تدل على كل معلوم  )اَلْكَالَم
والكالم األزيل هو املعىن القائم بالذات املعرب عنه بـأنواع   :هللاقال اإلمام السنوسي يف املقدمات رمحه ا ،ليس حبرف وال صوت
 ،ه عن البعض والكل والتقدمي والتأخري والسكوت والتجدد واللحن واإلعراب وسائر أنواع التغرياتنـزالعبارات املختلفات امل

نشهد ونعتقد  :وهلا سبعة مطالب ،م تعلق داللةنكشاف وتعلق الكالااملتعلق مبا تعلق به العلم من املتعلقات إال أن تعلق العلم تعلق 
أن كالم اهللا تعاىل موجود وقدمي وباق وخمالف لكالمنا احلادث وغين عن املخصص وواحد وعام التعلـق جبميـع الواجبـات    

 ١)تكْليما موسى هاللّ وكَلَّم: (والدليل عليه من النقل قوله تعاىل ،وحمال يف حقه تعاىل ضدها وهو البكم ،واجلائزات واملستحيالت
بالكالم التصف بضده وهو البكم وهو نقص والنقص عليه تعاىل حمال  اهذه املخلوقات ألنه تعاىل لو مل يكن متصفً :ومن العقل

الحتياجه إىل من يكمله ويدفع عنه النقص وملا يلزم عليه من أن بعض املخلوقني أكمل من خالقه لسالمة كثري من املخلوقني من 
وملا كان الدليل العقلي على السمع والبصر والكالم مآلـه   ،لنقائص ويستحيل أن يكون بعض املخلوقني أكمل من خالقهتلك ا

يه احلق تعاىل عن أضدادها ألا نقائص يف الشاهد وكنه ذات احلق وصفاته غائب ومل تتوقف عليها داللة املعجـزة كـان   نـزت
ه الكـالم عـن مسـات    نــز ما تعلق السمع والبصر جبميع املوجودات وتأو ،ليالعمدة يف ثبوت هذه الصفات هو الدليل النق
وجيب : الصغرى وشرحها صغرى٢١ اهللاوقال اإلمام السنوسي رمحه  ،به التوفيقو املخلوقات فبدليل العقل كما تقدم واهللا أعلم

ت والتقدمي والتأخري والكـل والـبعض   ه عن احلرف والصونـزله تعاىل السمع والبصر املتعلقان جبميع املوجودات والكالم امل
اعلم أن عقائد اإلميان تنقسـم إىل   :ودليل هذه الثالثة الشرع مث قال يف شرحه ،املتعلق مبا يتعلق به العلم ،والتجديد والسكوت

  :ثالثة أقسام باعتبار الدليل
املعجزة كوجوده تعاىل وقدرته وإرادته ما ال يصح أن يعلم إال بالدليل العقلي وهو كل ما تتوقف عليه داللة  :القسم األول

وعلمه وحياته فإنه لو استدل على هذا القسم بالدليل الشرعي وهو متوقف على صدق الرسل املتوقف على داللة املعجزة لـزم  
  .الدور

الكالم ما يصح أن يستدل عليه بالدليل الشرعي وهو كل ما ال تتوقف عليه داللة املعجزة كالسمع والبصر و :القسم الثاين
  .اوالبعث وأحوال اآلخرة مجلة وتفصيلً

القسم الثالث ما اختلف فيه للتردد فيه هل هو من القسم األول أو من القسم الثاين كالوحدانية فإنه اختلف فيها هل يكفي 
نفـس األمـر    ن توقف وجود املعجزة عليها يفإفيها الدليل السمعي بناء على عدم توقف داللة املعجزة عليها يف علم الناظر و

إىل توقف داللة املعجزة على صحة وجود املعجزة  ابد فيها من الدليل العقلي نظر الستحالة وجود الفعل مع وجود الشريك أو ال
علـى  على املتوقـف  ثنينية يف األلوهية واملتوقف املتوقف على الوحدانية ألن املعجزة فعل والفعل يستحيل وجوده على تقدير اال

والسمع والبصر املتعلقان جبميع املوجودات أي ينكشف لسمعه تعاىل وبصـره مجيـع    :ذلك الشيء، وقولناشيء متوقف على 
وليس كسمع املخلوقات الذي خيتص عادة تعلقه باألصوات وال كبصر املخلوق الذي إمنـا   ،املوجودات قدمية كانت أو حادثة
                                                

 ١٦٤: النساء ١
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بسمعه تعاىل وبصره أن مصحح تعلقهما إمنا هو الوجود فلو تعلقا  يتعلق عادة باألجسام واأللوان واألكوان، وبرهان عموم التعلق
ببعض املوجودات دون بعض الفتقر إىل خمصص فيكونان حادثني وقيام احلوادث بذاته تعاىل مستحيل، واحلاصل أن ثبوت هاتني 

 ،ه تعاىل أخذ مـن الشـرع  وكذا ثبوت الكالم ل ،الصفتني أخذ من الشرع وتعلقهما جبميع املوجودات أخذ من الدليل العقلي
فإنه لو اتصف كالمه تعاىل بشيء مما ذكر لزم  ،عن احلرف والصوت والتقدمي والتأخري إخل أخذ من الدليل العقلي اهنـزوكونه م

إثبام الكالم بالدليل الشرعي يلزم عليه الدور ألن الدليل  :فإن قلت ،وحدوث الصفة يوجب حدوث املوصوف اأن يكون حادثً
لة نــز ل منـزموقوف على داللة املعجزة وهي متوقفة على الكالم بناء على الصحيح من أن داللتها وضعية أي تتـ الشرعي

لة التصديق بالقول إمنا معناه أا تدل على ما يدل عليه نـزهلا منـزفاجلواب أن ت ،تصديق اهللا تعاىل ملن ظهرت على يديه بالقول
 افاعلها تكلم بتصديق من ظهرت على يديه بالقول وذلك كما تقول اإلشارة تدل وضـع القول من صدق اآليت ا ال معناه أن 

على ما يدل عليه القول وهل املشري متكلم أو أبكم حمتمل ليس يف اإلشارة ما يدل على شيء من ذلك وهي نفسها تدل بالوضع 
يف جواب السؤال وإن كان قد استهوله وعظمه كثري  لتحقيقاأو أبكم وهذا غاية  اداللة الكالم بال فرق سواء كان املشري متكلم

  .وهذا اجلواب القصري احملقق مل يترك عليه غبار واهللا أعلم وبه التوفيق ،من األئمة
)(الصفات  )وًضةٌ أيعبةُ سوِينا عبارة عن قيام املعاين بالذات وتقدم )ااملَعوهي مالزمة للمعاين فبينـهما   ،الكالم عليها أل

فقادر يالزم القدرة، ومريد يالزم اإلرادة، وعامل يالزم العلم، وحي يالزم احلياة، ومسيـع   ،بالذات اتالزم أي فيلزمها معىن قائمال
 اوملا كان التالزم من اجلانبني كان كل منهما يف نفس األمر متصـفً  ،يالزم السمع، وبصري يالزم البصر، ومتكلم يالزم الكالم

ابكونه الزم فإنه كما يعقل التالزم بني املمكنني من غري تأثري ألحدمها يف اآلخـر كـاجلوهر    ،ح اعتبار كل منهمافيص اوملزوم
فكيف جيمعهمـا يف   ،وعلمه يالزم كالمه ال يقال مها حقيقتان خمتلفتان ،والعرض يعقل بني الواجبني حنو إرادة اهللا تالزم علمه

 ع االجتماع إمنا هو يف احلد ال يف الرسم فالتعبري بالتالزم أسلم وأقرب واهللا أعلمتعريف واحد ألنا نقول هذا التعريف رسم وامتنا
  .به التوفيقو

)عت هنهي كَواوًرالَى قَاد( اأي فكونه تعاىل قادر  ايالزم القدرة وهو عبارة عن قيام القدرة بذاته تعاىل وحمال كونه عـاجز 
على مذهب أهل السنة واملعتزلـة وعلـى    اون املذكور وهو كذلك فهو واجب إمجاعودليله دليل القدرة فإم اتفقوا على الك

وإمنا اخلالف يف كونه صفة ثابتة زائدة على املعاين أو ليس بصفة ثابتة زائدة عليها بل هو  ،مذهب من يثبت األحوال ومن ينفيها
ه كفر ملا مر أنه جممع إنمن أصله ف  امثلً اإنكار كونه قادر أمر اعتباري وحينئذ فمعىن إنكار األحوال إنكار زيادا على املعاين ال

  .على اهلدهدي على أم الرباهنيالشرقاوي  ٧٧كما مر اهـ من عليه فالشيخ وأتباعه وإن نفوا احلال ال ينفون االعتبار الذهين 
)(كونه تعاىل  )وًدرِيهو عبارة عن قيام اإلرادة بذاته تعاىل وحمال كونه مك )امودليله دليل اإلرادة اره.  
)(كونه تعاىل  )وًمالودليله دليل العلم اال كونه جاهلًحمهو عبارة عن قيام العلم بذاته تعاىل و )اع.  
  .دليل احلياة هودليل ابذاته تعاىل وحمال كونه ميت احلياةهو عبارة عن قيام  )احي(كونه تعاىل  )و(
  .قيام السمع بذاته تعاىل ويستحيل كونه أصم ودليله دليل السمعهو عبارة عن  )امسيع(كونه تعاىل )و(
  .هو عبارة عن قيام البصر بذاته تعاىل وكونه أعمى حمال ودليله دليل البصر )ابصري(كونه تعاىل )و(
)(كونه تعاىل  )وًكَلِّمتبه التوفيقو اهللا أعلمهو عبارة عن قيام الكالم بذاته تعاىل وحمال كونه أبكم ودليله دليل الكالم و )ام.  
املصـلحة   :فالغرض املنفي عنه تعاىل هـو  )ويدخلُ في املُخالَفَة للْحوادث نفْي الغرضِ عنِ اهللا تعالَى يف أَفْعاله وأحكَامه(

فإنه  ،املاء املترتب على حفر البئراملترتبة على الفعل الباعثة عليه املطلوبة للفاعل بالفعل جللب منفعة أو لدفع مضرة كطلب العاقل 
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فـإن   ،خر العملآأول الفكر  :فالغرض متقدم يف الذهن متأخر يف الوجود ولذا قالوا ،باعث على احلفر إذ لواله ما حصل حفر
رض الذي اهـ فالغ فيهيف املاء والذي خيرجه فيحفر البئر مث يترتب على حفرها املاء الذي سبق الفكر  ااإلنسان العاقل يفكر أولً

جياد فعل من األفعال أو حكم من األحكام الشرعية أو ما يترتب عليهـا  إه اهللا عنه عبارة عن وجود باعث يبعثه تعاىل على نـزت
قـال   ،عن نفسه وكال األمرين حمال يف حقه تعاىل اليدفع ا نقص همن الثواب من مراعاة مصلحة تعود عليه تعاىل أو على خلق

كون أفعال اهللا تعاىل وأحكامه موقوفة : هوو األصل الثاين من أصول الكفر والبدع التحسني العقلي :قدماتهاإلمام السنوسي يف م
على األغراض وهو جلب املصاحل كالعدل واإلحسان، ودرء املفاسد كالظلم واجلور، ونشأ عن هذا األصل الفاسد بدعـة   اعقلً

خل ألنه ال يفعل كذلك إال املقهور احملتاج ألن يتكمل بـه واهللا  إيف حقه تعاىل املعتزلة يف إجيام مراعاة الصالح واألصلح للعباد 
ن إتعاىل هو الفاعل املختار الغين عن مجيع املخلوقات وإمنا استحال عليه تعاىل أن يكون فعله أو حكمه لغـرض ألن املصـلحة   

له املصلحة إال بعد الفعل أو احلكم احلادثني وقد مـر  كانت ترجع إليه تعاىل لزم اتصافه تعاىل باحلوادث ليتكمل ا إذ ال حتصل 
وإن كانت املصلحة ترجع إىل خلقه تعاىل كالثواب وحنوه لزم احتياجه تعاىل يف إيصال املنفعـة   ،استحالة اتصافه تعاىل باحلوادث

غراض إال املخلـوق إذ مـن   خللقه إىل واسطة واحتياجه باطل ووجه اندراجه يف املخالفة للحوادث أنه ال يتصف بأن أفعاله لأل
أال تـرى أن الزوجـة    ،يف حقه تعاىل اكمال عقله وحسن إسالمه تركه ما ال يعنيه وليس كل كمال يف حق املخلوق هو كمالً

فقياس الغائب على الشاهد  ،والولد والغرض هو كمال يف حق املخلوق وهو نقص يف حق اهللا تعاىل، والنقص يف حقه تعاىل حمال
ـ  ،الفته تعاىل للحوادث يف الذات والصفات واألفعالباطل لوجوب خم للمخلـوق   افلو كانت أفعاله تعاىل لألغراض لكان مماثلً

تعاىل من مصاحل  ١واملماثلة باطلة فقد استبان أن أفعاله جل وعز وأحكامه كلها ال لعلة باعثة وإمنا هي مبحض االختيار وما راعى
يف املستحيالت، وأما احلكمة اجلائزة يف حقه تعـاىل   ه تعاىل وسيأيت ذكره أيضاعليخلقه فمحض فضله واختياره وال حق ألحد 

لكن مبحض فضله تعاىل، والفرق بني الغرض واحلكمة الواجبة يف حقه تعاىل واحلكمة اجلائزة يف  افمصلحتها راجعة للخلق أيض
  .به التوفيقو واهللا أعلم ه تعاىل فانظرحقه تعاىل سيأيت يف حبث احلكمة يف القسم اجلائز يف حقه تعاىل إن شاء اهللا

)و (ايدخل يف املخالفة للحوادث أيض )الت فْيانبي اَألساىل فعا اهللا تهعدأَو ةرِ بِقُوياثةيادفاملخالفة نفي املماثلـة يف   )بِ الع
لوقة مفتقرة إىل الوسـائط وإىل املعاجلـة وهـي    فأفعاله تعاىل ليست كأفعال املخلوقات مكتسبة خم ،الذات والصفات واألفعال

 وما خلَقَكُم واللَّه: (بل اهللا تعاىل هو اخلالق للممكنات كلها بال واسطة وال معاجلة وال معني بقوله تعاىل ،احلركات والسكنات
ألسباب العادية أي األسباب املنسوبة للحكـم العـادي   وا ،٣)البصري السميع وهو شيٌء كَمثْله لَيس: (وبقوله تعاىل ٢)تعملُونَ

كمـا   ألبتةبواسطة التكرار مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر  اوعدم اإثبات الربط بني أمر وأمر  وجود: وحقيقته
 ،لشرعي والعادي والعقلـي وفيه تنبيه لعامة املؤمنني خلطر اجلهل يف علم التوحيد فال بد من معرفة حقيقة كل من احلكم ا ،تقدم

ن لنا املؤثر الشرع بين وعيو ،والعقل جيوز وجود أثر بتلك املقارنة وجيوز عدمه ،فإن العادة حتكم مبقارنة األسباب العادية مبسبباا

                                                
واحلاصـل  قوله وما راعى إخل أي فاملوىل أوجب الصالة مثلًا على عباده ومل يراع حصول الدرجات هلم يف اجلنة وخلق عباده ومل يراع أم يعبدونه  ١

: وأما احلكمة املترتبة على الفعل فموجودة ومل يراعها املوىل وإن كان عاملًا ا قبل وجود الفعل فقولـه ، ى الفعل أو احلكم منفيأن الغرض الباعث عل
هــ  وما راعى أي ومل يراع املوىل شيئًا من املصاحل اليت حتصل للخلق مبحض فضله ألنه لو راعاها لكان فعله لغرض وقد علمت أن الغرض منفـي ا 

 .الدسوقي على السنوسيمن  ٢٤٨
  ٩٦: الصافات ٢
  ١١: الشورى ٣
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راد به املعـىن  واألفعال مجع فعل يصح أن ي ،يف ذلك وهو اهللا تعاىل اخلالق لألسباب ومسبباا ال مؤثر سواه وال شريك له تعاىل
السكنات كتعلق قدرة اهللا تعاىل ا ألن تعلق و أعين احلركات ،احلادث باملقدورقدرة املصدري وهو تعلق القدرة أي ليس تعلق 

ويصح أن يراد به املعـىن احلاصـل باملصـدر كاحلركـات      ،تعلق تأثري وتعلق قدرة العبد تعلق مقارنةباملقدور قدرة اهللا تعاىل 
هي مفعولة للعبد أي أن مفعول احلادث ليس كمفعول اهللا تعاىل ألن مفعول اهللا تعاىل مفعول له بطريق اإلجيـاد  والسكنات اليت 

خل مفتقرة إىل الوسائط أشار بذلك إىل املخالفة بـني التـأثري   إمفتقرة  :واملفعول للعبد مفعول له بطريق الكسب واالقتران وقوله
ن إ :الذي يفتقر إىل اآللة كالكتابة اليت بواسطة القلم وحيتمل أنه رد علـى مـن يقـول    الذي هو فعل اهللا تعاىل وبني فعل العبد

بل  :وقوله ... األسباب العادية تؤثر فيما قارا بقوة أودعها اهللا تعاىل فيها كالري بواسطة املاء والشبع بواسطة الطعام وغري ذلك
فيعم  ،ال شريك له يف شيء منها ،املمكنات ولصفاا وألفعاهلا كلها اهللا تعاىل هو اخلالق للممكنات كلها أي هو اخلالق لذوات

: تعاىلوبقوله  ١)واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ: (االختياري لنا وغريه إذ اإلمكان منشأ االحتياج فال فرق بني املمكنات بقوله تعاىل
)ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سفيه رد على املعتزلة القائلني أن للعبد قدرة خلقها اهللا تعاىل للعبد وتلـك القـدرة ال   و ٢)لَي

فعلمت من  ،يف األفعال االختيارية يف الصفات إمنا أثبتوا الشريك املنفصل الكماملعتزلة مل يثبتوا فاختيارية  اأفعالً ٣بل اتوجد ذوات
عال ألن نفي الكم املنفصل معناه أنه ليس هناك أحد من احلوادث له قدرة هذا مغايرة الكم املنفصل يف الصفات للشريك يف األف

ونفي الشريك مع اهللا تعاىل يف األفعال االختيارية عند أهل السنة معناه ليس هناك أحد له قدرة  ،كقدرة اهللا تعاىل توجد الذوات
خلق العبد  :ن فعل العبد ال يتعلق بالذوات فال يقالوإن مما اتفق عليه العقالء أ ،توجد األفعال االختيارية كاحلركات والسكنات

يف عمله قام وقعد وضرب وحنو ذلك وعند أهل السنة أنه له نسبة الفعل وهو الكسب واهللا تعاىل هو  :ا يقالاحلجر والشجر وإمن
باحلكم العادي قد يؤدي إىل اعتقاد التالزم واحلاصل أن اجلهل  ،٤)واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ( :الذي خلقه وخلق فعله بقوله تعاىل

العقلي بني األسباب العادية ومسبباا مالزمتها ملا قارا وأنه ال يصح فيها التخلف فهذا االعتقاد يؤول بصاحبه إىل الكفر ألنـه  
واآلخرة وذلك كله من باب يؤدي إىل إنكار معجزة األنبياء عليهم الصالة والسالم وإنكار ما أخربوا به من أحوال املوت والقرب 

إىل اعتقاد أن األسباب العادية تؤثر بقوة أودعها اهللا  اوقد يؤدي أيض ،خرق العوائد الذي تتخلف فيه األسباب العادية عما يقارا
نات كما يزعمه عها منها مل تؤثر فيلزم عليه مماثلته تعاىل ملخلوقاته يف احتياجه إىل الوسائط يف فعل بعض املمكنـزتعاىل فيها ولو 

وأما املعتزلة فإم ال يقولون بأن األسباب العادية  ،كثري من اجلهلة بالفرق بني احلكم الشرعي والعادي والعقلي من عامة املؤمنني
اىل تؤثر بقوة جعلها اهللا تعاىل فيها وإمنا يقولون بأن العبد خيلق أفعال نفسه االختيارية كاحلركات والسكنات بقدرة خلقها اهللا تع

القول بتأثري قوة أودعها اهللا تعاىل يف األسباب العادية إذ القدرة املخلوقة يف العبد كالقوة اعولة يف األسباب العادية  همفيه فيلزم
يف بعض أفعاله إىل  افلو كان تعاىل حمتاج ،ووجه اندراجه يف املخالفة للحوادث أنه ال يتصف باحتياجه إىل الوسائط إال املخلوق

وإن قدرت أن تأثري شـيء مـن   : قال اإلمام السنوسي رمحه اهللا تعاىل يف صغراه ،للمخلوق واملماثلة باطلة اة لكان مماثلًواسط

                                                
 ٩٦: الصافات ١
 ١١: الشورى ٢
  .يعين وإمنا توجد أفعالنا االختيارية وما تولد عنها ٣
 ٩٦: الصافات ٤



 ٤٥

إال لزم افتقاره تعاىل يف إجياد بعض األفعال و املمكنات بقوة جعلها اهللا تعاىل فيه فعدمه مأخوذ من استغنائه تعاىل عن كل ما سواه
  .أعلم وبه التوفيق  عن كل ما سواه واهللا تعاىلكيف وهو الغين ١إىل واسطة

)الت فْين ةانِيدحي الولُ فخديعِ ااوري بِطَبثلَّتوع ةيادابِ العباَألسنفي التأثري بالطبع من أنواع الكمـوم السـتة املنفيـة     )ه
اهـ  من أوجههاستغىن عنه بالوحدانية يف أفعاله تعاىل إذ هو إال فقد يو على الطبائعيني وغريهم ابالوحدانية وذكر هنا للرد صرحي

وميارة كبري بتصرف، واألسباب العادية كلها حادثة ممكنة مفتقرة غاية االفتقـار إىل اهللا تعـاىل يف إجيادهـا    من شرقاوي  ٥٣
بعه أو علته أو قوة وخاصـية أو  وإمدادها ال فرق بني سبب وسبب إذ كلها ممكنات وليس عند املؤمنني املوفقني منها ما يؤثر بط

وإمنا ذكروا تلك األمساء مسايرة  ملن يـزعم   ،وعالمة عليه حبيث ال يصح فيها التخلف امالزمة عقلية بينها وبني ما جعلت دليلً
وهو املقارنة  ذلك ليتوصلوا إىل إبطاهلا بالرباهني الواضحة القطعية واحلجج الدامغة اجللية وليس لألسباب العادية إال الربط العادي

والربط هو أصل كُفرِ الطبائعيني ومن تبعهم من جهلة املؤمنني حيث  ألبتةاملعتادة مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر 
افسروا الربط العادي بإثبات التالزم بني أمر وأمر وجود على سبيل التأثري واالختراع وقالوا بقدم األفالك وتأثريها بطبعها  اوعدم

فرأوا ارتباط الشبع باألكل والريِ باملاء وستر العـورة   ،وذاا يف العوامل األرضية وكُفرِ اجلاهلية املنكرين للبعث وأحوال اآلخرة
بالثوب والضوء بالشمس وحنو ذلك مما ال ينحصر ففهموا من جهلهم أن تلك األشياء هي املؤثرة فيما ارتبط معها أو بطبعها أو 

فضي إىل الشيء مع التأثري فيه بال توقف على وجود شرط وال انتفاء مانع كتأثري حركة اليد يف حركة اخلـامت  فالعلة ما ي ،علتها
والطبيعة  ،وتأثري األفالك والكواكب يف العوامل األرضية على زعمهم، والسبب العقلي هو ما يفضي إىل الشيء مع عدم التأثري فيه

وهلذا يقول  ،الشيء ولكن مع التأثري فيه إال أا تتوقف على وجود شرط وانتفاء مانععند الطبائعيني هي نفس السبب املفضي إىل 
املماسـة  و ذاا يف احتراق احلطب لكن تأثري النار يف احلرق يتوقف على وجود الشرط كالقربو ن النار تؤثر بطبعهاإ :الطبيعي

ن تأثري الطبيعة يتوقف على وجود سبب وشرط وانتفاء مـانع ألن  إ :ومل يذكروا هنا السبب بأن يقولوا اوانتفاء املانع كالبلل مثلً
هلا  اخارج لتأثريها إذ لو كان هنالك سبب خارج لتأثريها مل يكن التأثري ذاتيسبب السبب عندهم هو نفس الطبيعة فليس عندهم 

: مقدماته وشرحهايف ١٥ تعاىل دسوقي سنوسي بتصرف قال اإلمام السنوسي رمحه اهللا١٦٤ اهـوالغرض أا عندهم تؤثر بذاا 
الطبائعيني ومن تبعهم على ذلك االعتقاد الفاسد فسـببه  و وشرك األسباب وهو إسناد التأثري لألسباب العادية كشرك الفالسفة

خ على ما شاء اهللا تعاىل كدوران طب اوعدم ادث ودورانه معه وجودعمى البصرية واالغترار مبا ظهر للحس من اقتران حادث حبا
وحنو ذلك مما ال ينحصر فاعتقد الناظر يف ذلك إذ كان أعمى البصرية  االطعام مع قربه من النار وستر العورة مع لبس الثوب مثلً

أن ذلك السبب العادي هو الذي أثر يف وجود ما اقترن معه وليس من فعل اهللا تبارك وتعاىل وهذا كاغترار فقري أمحـق أعمـى   
ا جاء إىل باب من أبواب دار امللك جعل يف يده عند وقوفه على تلك الباب ما يأكل وما يشرب أو البصرية جرت عادته أنه مهم

قَى يف يده ذلك أن تلك الباب هي اليت عمى بصريته لعدم مشاهدته من ألما يلبس أو حنو ذلك مما حيتاج إليه فلم يشك حلمقه و
أكثر لسانه الثناء عليها وأنشد القصائد يف مدحها ونسي ذكر امللك وفضله تعطيه أغراضه بطبعها أو بقوة فيها فامتأل قلبه حببها و

وأما أهل السنة رضي اهللا عنهم فقد نور اهللا تعاىل بصائرهم ومل يفتتنـوا بشـيء مـن     ،وانفراده بالعطاء وليس له يف قلبه موقع
ليت خيص اهللا تعاىل ا أولياءه حىت ينجيهم مـن  األكوان وكوشفوا باحلقائق على ما هي عليه يف نفس األمر وهذه هي املكاشفة ا

 سنوسي وسيأيت٢٥٣اهـ دسوقي يلتفت إليها املوفقونآفات الكفر والبدع يف أصول العقائد وأما املكاشفة بغري هذا فهي مما ال 
 :يف منت صغراه بقوله السنوسيووجه اندراجه يف الوحدانية ذكره اإلمام ، حتقيق ذلك يف حبث األسباب العادية إن شاء اهللا تعاىل

                                                
  .أي فيكون مماثلًا للمخلوق اخل ١



 ٤٦

إال لزم أن يستغين ذلك األثر عن موالنا جل وعز كيف وهـو  و أن ال تأثري لشيء من الكائنات يف أثر ما بطبعه اويؤخذ منه أيض
يف الدسـوقي  ٢٥١بطبعه اهـ ومن الكائنات يؤثر  اوعلى كل حال هذا إن قدرت أن شيئً االذي يفتقر إليه كل ما سواه عموم

وذا يبطل مذهب الفالسفة القائلني بتأثري الطبائع واألمزجة وحنوها ككون الطعام يشبع بطبعه وحنو ذلك مما ال  على السنوسي
وال خالف يف كفر من يعتقـد هـذا    ،قارا بطبعها وحقيقتهاتينحصر فهم يعتقدون أن تلك األمور تؤثر يف تلك األشياء اليت 

  .اهـ باهللا التوفيقو اضلنا على كثري ممن خلق تفضيلًواحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم به وف
)علِ التبِيلَى سالَى ععإلَى اهللا ت اتنالكَائ ادنإِس وهي وابِ الذَاتجاِإلي فْين ةادي اِإلرلُ فخديويرِ الغَي نعِ مارٍ لِ أَوِ الطَبيتخ

وإجياد شيء من العامل مع كراهته لوجوده أي عدم  :شرحه على صغراه عند ذكر املستحيالت قال اإلمام السنوسي يف )لَه تعالَى
إرادته له تعاىل أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع قد عرفت أن حقيقة اإلرادة هي القصد إىل ختصيص املمكن ببعض 

مكنات فيلزم عليه استحالة وقوع شيء منها بغري إرادته تعاىل فمنافاة ما جيوز عليه وقد تقرر أن إرادته تعاىل عامة التعلق جبميع امل
من  ١٦٠ اهـ ١هذا لإلرادة من حيث عموم تعلقها ال من حيث ذاا خبالف اإلجياب الذايت فإنه مناف لإلرادة من حيث ذاا

 ايت هو أصـل كفـر الفالسـفة   واإلجياب الذ: بناين على مقدمات السنوسيالقال  ،السنوسي على صغراه والبيجوري بتصرف
الطبائعيني حيث جعلوا الذات العلية فاعلة باإلجياب الذايت وهو إسناد الكائنات يعين املمكنات إىل اهللا تعاىل على سبيل التعليل و

ايعين بأن تكون ذاته العلية علة أي سبب ا فيلزم من ذلك الوجوب اعقليقـدم   لوجود شيء من املمكنات أو عدمه من غري إراد
صبع من كتحريك اخلامت مع حتريك األ االعامل املمكن أو حدوث الصانع لوجوب اقتران العلة مبعلوهلا وكال األمرين مستحيل قطع

أو على سبيل الطبع بأن تكون الذات العلية مؤثرة يف شيء من املمكنات بالطبع من غري اختيار له تعـاىل   اغري قصد املتحرك مثلً
م االختيار له تعاىل أن العلة دبيان للتعليل والطبع، والفرق عندهم بني العلة والطبيعة وإن كانا مشتركني يف ع من غري إرادةمبعىن 

صبع بالنسبة إىل حركة اخلامت اعولة علة فيه خبالف الطبيعة كتأثري النار يف احلرق فإنـه  ال يتوقف تأثريها عل شيء كحركة األ
وهلذا ملا اعتقـدت امللحـدة مـن     ،اار للشيء احملروق وانتفاء املانع وهو عدم البلل مثلًيتوقف على وجود شرط وهو مماسة الن

 ونفوا الفالسفة والطبائعيني أهلكهم اهللا تعاىل أن استناد العامل إليه تعاىل إمنا هو على طريق استناد املعلول إىل العلة قالوا بقدم العامل
اهـ من السنوسي علـى   صراح نا جل وعز من القدرة واإلرادة وغريمها وذلك كفرلعنهم اهللا تعاىل مجيع الصفات الواجبة ملوال

اإلجياب الذايت أي اعتقاد أن الذات العلية سـبب عقلـي يف   : يف مقدماته ٢٣ صغراه والبيجوري عليها بتصرف وقال السنوسي
هذا ألن من الزم هذا املذهب الفاسد إنكار وجود املمكنات ال باالختيار بل بطريق العلة والطبيعة فال إشكال يف كفر من يعتقد 

وقوله  ٢)ويختار يشاء ما يخلُق وربك: (القدرة واإلرادة األزليتني ومن الزمه قدم العامل ومن الزمه تكذيب القرآن يف قوله تعاىل
والفرق بني العلة والطبيعة  ،لكتاب والسنةوحنو ذلك مما هو كثري يف ا) ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن: (صلى اهللا عليه وسلم

وال تتوقف على وجود شرط  انفكاكه عنها أصلًان اشتركا يف عدم االختيار له تعاىل أن العلة تقتضي معلوهلا وتالزمه وال ميكن إو
خلف شرط أو وجـود  والطبيعة تقتضي مطبوعها عند توفر الشرائط وانعدام املوانع وقد يتخلف عنها املطبوع لت ،وال انتفاء مانع

ودل على وجوب احلدوث لكل  ،وهذا املذهب ظاهر الفساد فإن الربهان القطعي دل على وجوب القدم ملوالنا جل وعز ،مانع

                                                
ل وعز عرفت قطعا أن صدور العامل عنه تعاىل إمنا هو خفاء أنك إذا حققت مبا سبق من وجوب احلدوث للعامل ووجوب القدم والبقاء ملوالنا جال و ١

ألمرين مستحيل قطعا مبحض االختيار ال باإلجياب الذايت أي بالطبع والتعليل وإال لكان العامل قدميا أو فاعله حادثًا لوجوب مقارنة املعلول لعلته وكال ا
 .اهـ من شرح السنوسي على صغراه

 ٦٨: القصص ٢
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على استحالة حوادث ال أول هلا فتعني على سبيل القطع واليقني أن املوىل تبارك وتعاىل إمنا أوجد العامل  اودل أيض ،ما سواه تعاىل
طبع إذا قـدر ختلـف   وال بطريق اللزوم فيما ال يزال وهو طريق ال ،تيار ال بطريق اللزوم يف األزل وهو طريق التعليلبطريق االخ

لنقل الكالم إىل ذلك الشـرط   انع يف األزل لوجود العامل ألنه لو ختلف شرطها يف األزل مل ميكن أن توجد أبدشرط أو وجود ما
القترانه باألزيل يستحيل عدمه والعوامل قد  امنع من وجودها يف األزل لكان ذلك املانع قدميفيلزم فيه التسلسل ولو وجد هلا مانع 

مع أن العوامل موجودة حمسوسة هذا خلف فثبت أنه تعاىل فاعل باإلرادة واالختيـار   اتوقفت على عدمه فال ميكن وجودها أبد
  : ويف نظم املرشد املعني  البن عاشر رمحه اهللا تعاىل ،بتصرف على مقدماتهمن السنوسي  اهـ والطبائعينيوبطل مذهب الفالسفة 

ــا  ــدا عاملً ــا مري ــن حي ــو مل يك   ل
  

  وقــادرا ملــا رأيــت عالَمــا     
  ج

فاعل باالختيار وهو الـذي  : واحلاصل أن أقسام الفاعل حبسب التقدير العقلي ثالثة :رح صغراهيف ش١٦٣السنوسيوقال 
بالتعليل وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك وال يتوقف فعله على وجود شرط وال انتفـاء   ، وفاعلايتأتى منه الفعل والترك مع

وهـذه األقسـام    ،مانع، وفاعل بالطبع وهو الذي يتأتى منه الفعل دون الترك ويتوقف منه الفعل على وجود شرط وانتفاء مانع
فالفاعل من اخللق عنـدهم إمـا فاعـل     ،بالنسبة للحق تعاىل الثالثة كلها موجودة عند الفالسفة والطبائعيني بالنسبة للخلق ال

وأما احلق تعاىل فهو فاعـل   ،وإما فاعل بالطبع كالنار ،وإما فاعل بالعلة كحركة اليد بالنسبة حلركة اخلامت ،باالختيار كالكاتب
تيار مث هو خاص بواحد وهو موالنـا  املؤمنني إال واحد وهو املوجد باالخ دومل يوجد عن ،بالتعليل فقد عندهم قبحهم اهللا تعاىل

إال ثبوت التالزم بـني  به مهما جرى لفظ التعليل يف عبارات أهل السنة فليس مرادهم و ،جل وعز ال موجد سواه تبارك وتعاىل
ـ   فاعرف ذلك وال تغتر ،ألبتةمن غري تأثري العلة يف معلوهلا  اأو شرع اأمر وأمر إما عادة أو عقلً مـع   هلكبظواهر العبـارات فت

أن النار مؤثرة للحرق بل مرادهم أما متالزمان يف العادة مع صحة التخلف  الًثالنار علة للحرق م :اهلالكني وال تتوهم من قوهلم
العلة يف تعلق القدرة باملمكنات اإلمكان ليس معناه أن اإلمكان أثر يف تعلق القدرة  :، وكقوهلمألبتةوعدم تأثري أحدمها يف اآلخر 

ن انتفى اإلمكان عن شيء انتفى تعلق إو ،مىت وجد اإلمكان يف شيء تعلقت به القدرة اكنات بل املراد أما متالزمان عقلًباملم
العلة يف وجوب النية يف الوضوء كونه عبادة ليس املراد أن الكون عبادة أثر يف  وجود النية بل املراد أما  :القدرة به وكذا قوهلم

وملا فرغ من ذكـر الصـفات   ،بتصرف من السنوسي على صغراه والدسوقي ١٦٤توفيقاهـ  أعلم وبه ال واهللا امتالزمان شرع
  :الواجبة يف حقه تعاىل مما دل عليها الدليل وهي العشرون صفة شرع يف ذكر ما ينافيها من املستحيالت فقال

ذلك ومعناه عند ذكر أقسام احلكم العقلي ومنها  بيان٦٥ فالسني والتاء للمطاوعة وقد تقدم يف )ويستحيلُ في حقِّه تعالَى(
  .اهـاالستحالة 

كَراهةُ واجلَهلُ والْموت والْصمم والعمـى  والتعدد والْعجز وال حوادث واالفْتقَارةُ للعدم واحلُدوثُ والْفَناُء والْمماثَلَال(
عت هنكَوو كَمالبواجِزاالَى ع ًكَارِهلً اواهجاو ًتيماو كَمى وأَبمأَعو مأَصو(  

على املكلف معرفته من العقائد وهو بعض ما يستحيل يف حقه تعاىل ألن كماالت احلق  اهذا هو القسم الثاين مما جيب شرع
شرين إال أا ملا كانت هذه املستحيالت منافيات ملا قام وكذلك املستحيالت ال تنحصر يف هذه الع ،تعاىل ال اية هلا كما تقدم

فاألول من املستحيالت يقابل األول من الواجبـات   ،عليه الدليل من الواجبات هللا تعاىل اقتصر عليها ورتبها كترتيب الواجبات
بل بعضها ضد وبعضـها   اا أضدادهوهذه املستحيالت املنافيات ملا تقدم من الواجبات ليست كل ،والثاين يقابل الثاين وهكذا اخل

  .من النقيض وبعضها عدم وملكة كما ستقف عليه إن شاء اهللا تعاىل وباهللا التوفيق للنقيض وبعضها أخص نقيض وبعضها مساوٍ
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فاعل يستحيل أي وينايف الوجود العدم والتقابل بني الوجود والعدم من التقابل بني الشيء واألخص من نقيضه  )العدم( هقول
الذي هـو  ألن نقيض الوجود ال وجود وهو يشمل العدم واألمر االعتباري والواسطة على القول ا فالعدم أخص من ال وجود 

  .اهـ نقيض الوجود
)وثُ(يستحيل يف حقه تعاىل  )ووالتقابل بينه وبني القدم  ،أي وينايف القدم احلدوث ومعناه احلقيقي الوجود بعد العدم )احلُد

ني الشيء واألخص من نقيضه ألن نقيض القدم ال قدم وهو يشمل احلدوث باملعىن احلقيقي وبـاملعىن اـازي أي   من التقابل ب
ازي أيضوالتقابل بينه وبني القدم على هذا من التقابل بني الشيء واملساوي لنقيضـه   ،وهو التجدد بعد عدم اويشمله باملعىن ا

  .اهـنه ال واسطة بينهما ألن نقيض القدم ال قدم وهو عني احلدوث أل
)و( ايستحيل أيض )اُءأي وينايف البقاء الفناء وهو طرو العدم وحصوله بعد أن مل يكن والتقابل بينه وبني البقاء مـن   )الفَن

  .اهـالتقابل بني الشيء واملساوي لنقيضه ألن نقيض البقاء ال بقاء وهو عني الفناء 
 )و( ايستحيل أيض )اثَلةُ لثاملُمادوأي وينايف املخالفة للحوادث يف ذاته تعاىل وصفاته وأفعاله املماثلـة للحـوادث    )لْح

ألن نقيض املخالفة  ،الشاملة لألجرام واألعراض، والتقابل بينهما وبني املخالفة للحوادث من التقابل بني الشيء واملساوي لنقيضه
 اأن يكون عرض: ، الثاينااألول أن يكون جرم: وأنواع املماثلة عشرة ،للحوادث ال خمالفة للحوادث وهو عني املماثلة للحوادث

أن يكـون يف  : أن يكون يف مكان، السادس: أن يكون له جهة، اخلامس: أن يكون يف جهة للجرم، الرابع: يقوم باجلرم، الثالث
بـاألغراض يف   اأن يكون متصـفً : التاسعبالصغر أو بالكرب،  ابأن يكون متصفً: للحوادث، الثامن اأن يكون حملً: زمان، السابع

بأن يكون معه مؤثر من األسباب العادية يف فعل من األفعال بقوة أودعها اهللا فيها ملا يلزم عليه مـن  : األفعال واألحكام، العاشر
ااملماثلة للحوادث يف احتياجه إىل الوسائط تعاىل اهللا عن ذلك علو اكبري.  

)و( ايستحيل أيض )قَالِّاالفْتإِلَى املَح صِ رصاملُخأي وينايف الغىن عن احملل واملخصص االفتقار إىل احملل واملخصـص أي   )و
عدم قيامه تعاىل بنفسه، والتقابل بينه وبني الغىن عن احملل واملخصص من التقابل بني الشيء ونقيضه ألن نقيض الغىن عن احملـل  

  .اهـ فتقار إىل ذلكواملخصص ال غىن عن احملل واملخصص وهو عني اال
)و( ايستحيل أيض )دعالتوالتقابـل بـني التعـدد     ،أي وينايف الوحدانية يف الذات والصفات واألفعال التعدد يف ذلك )د

 ،ودخل حتته مجيع الكموم املنفيـة  ،والوحدانية من التقابل بني الشيء ونقيضه ألن نقيض الوحدانية ال وحدانية وهو عني التعدد
األفعال وكذا الكم املتصل فيها إن يف م املتصل واملنفصل يف الذات والكم املتصل واملنفصل يف الصفات والكم املنفصل وهي الك

صور مبشاركة غريه تعاىل له يف فعل من األفعال خبالف ما لو صور بتعدد أفعاله تعاىل فإنه ثابت ال منفي واحلاصل أن الكمـوم  
  .اهـ واهللا أعلما تقدم يف الكم املتصل يف األفعال فتنبه ستة وكلها منفية بالوحدانية على م

)و( ايستحيل أيض )زجوالعجـز أمـر    ،هذا شروع يف أضداد صفات املعاين أي وينايف القدرة العجز العام واخلـاص  )الع
فهو عدم القدرة عما مـن   وأما عند املعتزلة ،والتقابل بينه وبني القدرة من تقابل الضدين ،وجودي يضاد القدرة عند أهل السنة

اهـوالتقابل بينه وبني القدرة من تقابل العدم وامللكة على مذهب احلكماء واهللا أعلم وبه التوفيق  ،اشأنه أن يكون قادر.  
)ةُ(يستحيل يف حقه تعاىل  )واهأي وينايف اإلرادة العامة الكراهة العقلية أي وجود األفعال كلـها أو بعضـها مـع     )الْكَر

والتقابل بينها وبني اإلرادة من تقابل العدم واملَلكة ألن الكراهة العقلية هي عدم اإلرادة وهو  ،اهة العقلية وهي عدم اإلرادةالكر
العقليـة   :وقولـه  ،معىن اإلجياب الذايت وهو إسناد الكائنات إىل اهللا تعاىل على سبيل التعليل أو الطبع من غري اختيار له تعـاىل 

وبنائهم علـى   ،إن اإلرادة على وفق األمر :رادة احتراز من الكراهة الشرعية وتنبيه على خطأ املعتزلة يف قوهلموتفسريها بعدم اإل
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ووجه خطئهم يف ذلك أنه ال مالزمة بني األمر واإلرادة على مذهب أهل احلق بـل   ،ليس مبراد اهللا تعاىل اذلك أن املكروه شرع
شيء ويريده كإميان األنبياء واملالئكة عليهم الصالة والسالم وسائر املؤمنني وقد ال فقد يأمر بال ،بينهما عموم وخصوص من وجه

ضـرابه فإنـه   أيأمر به وال يريده كالكفر يف حقهم وقد يأمر به وال يريده كإميان من سبق يف علم اهللا أنه ال يؤمن كأيب جهل و
رمات واملباحات فإنه أرادها بدليل وقوعها وال يأمر ا بدليل قوله مأمور باإلميان ومل يرده منه وقد يريده وال يأمر به كالكفر واحمل

واحلاصل أن كل كائن أي واقع فهـو   ،فاعرفه٢)بِالْفَحشاء مرأي الَ اللّه إِنَّ: (وقوله تعاىل ١)والْمنكَر الْفَحشاء عنِ وينهى: (تعاىل
يكن فهو غري مراد الوقوع سواء أمر به كاإلميان من أيب جهل أو مل يأمر به  مل ومفهومه أن ما ،مراد له تعاىل سواء أمر به أو ال

عكسه أي غري مراد  :الثاين ،مأمور به ومراد له تعاىل كإميان أيب بكر وإميان املؤمنني :األول: فاألقسام أربعة ،كالكفر من املؤمنني
عكسه أي  :الرابع ،راد له كاإلميان من أيب جهل ومن الكافرينمأمور به غري م :الثالث ،وغري مأمور به كالكفر منه ومن املؤمنني

وحكي أن القاضي عبـد اجلبـار    ،ري على اخلريدة بتصرفين الدردم٦٩,٧٠اهـ  افرينمراد غري مأمور به ككفره وكفر الك
ه عـن  نــز ن من تسبحا :سفراييين فلما رأى األستاذ قالاهلمداين دخل على الصاحب ابن عباد وعنده األستاذ أبو إسحاق األ

األستاذ سبحان من ال يقع يف ملكه إال  :فقال ،ففهم األستاذ أنه يريد عن إرادا وخلقها وأا كلمة حق أريد ا باطل ،الفحشاء
أرأيت إن  :قال ؟اربنا قصر ىأفيعص :األستاذ فقال ؟أن يعصى ربنا أيريد :فقال ،فالتفت عبد اجلبار وعرف أنه فهم عنه ،ما يشاء

وإن منعك ما هو له فيختص برمحته  ،إن منعك ما هو لك فقد أساء :قال ؟ اهلدى وقضى علي بالردى أأحسن إيل أم أساءمنعين
  .اهـ جوابليس واهللا بعد هذا  :فانصرف احلاضرون وهم يقولون ،من يشاء

متلكها مع اهللا  :فقال علي ،عصيةأنا أملك اخلري والشر والطاعة وامل :جاء رجل إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقالو
 ،أملكها بدون اهللا فقد ادعيت أنـك أنـت اهللا   :وإن قلت ،أملكها مع اهللا فقد ادعيت أنك شريك اهللا :فإن قلت ؟أو بدون اهللا

  :اجلوهرة أثناء شرح قول اللقاين حيمي علىالس ١ -ج ٣٧اهـ كراس  على يديهفتاب الرجل 
ــا   ــب كلف ــد كس ــدنا للعب   وعن

  

ــؤثّ   ــن مـ ــاومل يكـ   را فلتعرفـ
  ج

هو أعز  :فقال ؟أفوض إليهم :فقيل ،اهللا أعدل من ذلك: فقال ؟أجرب اهللا عباده: أنه قيل للحسن البصري رضي اهللا عنه ىوقد حك
سـر ال  لتني وهللا فيـه  نــز لة بني املنـزولو فوض إليهم ملا كان لألمر معىن ولكنها م ،لو أجربهم ملا عذم :مث قال ،من ذلك
روى اإلمام أبو الفتح نصر بن إبـراهيم  : إلمام األوزاعيمناقب ا١٠٥ ويف ،من شرح كفاية العوام للبيجوري٦٧اهـ  تعلمونه

كان على عهد هشام بن عبد امللـك   :بإسناده عن حممد بن كثري قال )احلجة على ترك احملجة: (بـ املقدسي يف كتابه املسمى
فإن أدركت  ،ادع من شئت فيجادلين ،نعم يا أمري املؤمنني :قال ،اس فيكقد كثر كالم الن :رجل قدري فبعث هشام إليه فقال له
فلما حضر األوزاعي قال  ،فبعث هشام إىل األوزاعي ،قد أنصفت :فقال هشام) يعين رأسه( علي بسبب فقد أمكنتك من عالويت

ات وإن شئت أربع كلمات وإن شئت اختر إن شئت ثالث كلم :فقال له األوزاعي ،يا أبا عمرو ناظر لنا هذا القدري: له هشام
قـال   ؟أخربين عن اهللا عز وجل هل قضى على ما ـى  :فقال األوزاعي للقدري ،بل ثالث كلمات :فقال له القدري ،واحدة

هل حال دون ما  ،أخربين عن اهللا عز وجل: مث قال األوزاعي ،هذه واحدة :فقال األوزاعي ،ليس عندي يف هذا شيء :القدري
: فقـال األوزاعـي   ،هذه اثنتان يا أمري املؤمنني :فقال األوزاعي ،هذه أشد من األوىل ما عندي يف هذا شيء :دريقال الق ؟أمر

فقـال   ،شـيء  اما عندي يف هذ ،هذه أشد من األوىل والثانية :فقال القدري ؟أخربين عن اهللا عز وجل هل أعان على ما حرم
                                                

 ٩٠: النحل ١
 ٢٨: افاألعر ٢
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فسر لنـا هـذه    :فقال هشام بن عبد امللك لألوزاعي ،ر هشام فضربت عنقهفأم ،يا أمري املؤمنني هذه ثالث كلمات :األوزاعي
أما تعلم أن اهللا تعاىل قضى على ما ى، ى آدم عن األكل من الشجرة مث  ،نعم يا أمري املؤمنني :قال ؟ما هي الكلماتالثالث 

تعاىل حال دون ما أمر، أمر إبليس بالسجود آلدم مث  يا أمري املؤمنني أما تعلم أن اهللا :مث قال األوزاعي ،قضى عليه بأكلها فأكلها
أما تعلم يا أمري املؤمنني أن اهللا تعاىل أعان على ما حرم، حرم امليتـة والـدم وحلـم     :مث قال األوزاعي ،حال بينه وبني السجود

نت أقول له أخـربين عـن   ك :قال ؟أخربين عن الواحدة ما كنت تقول له :فقال هشام ،ير مث أعان عليه باالضطرار إليهنـزاخل
فأخربين عن األربع  :قال ،همشيئتك مع مشيئة اهللا عز وجل أو مشيئتك دون مشيئة اهللا عز وجل فبأيهما أجابين حل ضرب عنق

 :يقولكان فإنه  ؟كما شاء أو كما شئتخلقك  ،كنت أقول له أخربين عن اهللا عز وجل حيث خلقك :قال ؟ما هن الكلمات
أخربين عن  :كما شاء، فأقول له :فإنه كان يقول ؟يرزقك كما شاء أو كما شئت ،أخربين عن اهللا عز وجل :فأقول له ،كما شاء

أين تصـري   ،أخربين عن اهللا عز وجل إذا توفاك :فأقول له ،إذا شاء :يقولكان فإنه  ؟يتوفاك إذا شئت أو إذا شاء ،اهللا عز وجل
ال يزيد يف و يا أمري املؤمنني من مل ميكنه أن حيسن خلقه :األوزاعي قال ،حيث شاء :فإنه كان يقول ؟حيث شئت أو حيث شاء

مث  ،صدقت يا أبا عمـرو  :قال ؟رزقه وال يؤخر يف أجله وال يصري نفسه حيث شاء فأي شيء يف يده من املشيئة يا أمري املؤمنني
نبياء عليهم الصالة والسالم وال بقول أهل اجلنة ن القدرية ما رضوا بقول اهللا تعاىل وال بقول األإيا أمري املؤمنني  :قال األوزاعي

وأما قول  ١)الصالحني من فَجعلَه ربه فَاجتباه: (فأما قول اهللا تعاىل ،وال بقول أهل النار وال بقول املالئكة وال بقول أخيهم إبليس
وقـال   ٣)توكَّلْت علَيه بِاللّه إِالَّ توفيقي وما: (نبياء فقال شعيب عليه السالموأما قول األ ٢)علَّمتنا ما إِالَّ لَنا علْم الَ: (املكالئكة

 إِنْ نصحي ينفَعكُم والَ: (وقال نوح عليه السالم ،٤)الضالِّني الْقَومِ من ألكُونن ربي يهدنِي لَّم لَئن: (السالمالصالة وإبراهيم عليه 
دتنْأَ أَر حأَنص كَانَ إِن لَكُم اللّه رِيدكُم أَن يوِيغي(م قالوا ٥وأما قول أهل اجلنة فإ) :دمالْح لّهي لا الَّذانده ا ذَاهـلمـا  وكُن 

يدتهنال لا أَنْ لَوانده (وأما قول أهل النار ٦)اللّه :ا لَوانده اللّه اكُمنيد(ا قول إبليسوأم ٧)لَه :با رنِي بِمتيإىل  ١٠٥اهـ  ٨)أَغْو
ويدخل يف الكراهة العقلية ثبوت اإلجياب الذايت بل هو عدم اإلرادة كمـا   ،املساعي يف مناقب اإلمام األوزاعيحماسن  ١١١إىل 

  . أعلم وبه التوفيقواهللا اهـ يتتقدم وسيأ
)و( ايستحيل أيض)ُلوهو عـدم العلـم    اأي وينايف العلم اجلهل وما يف معناه بشيء من املعلومات سواء كان بسيطً )اجلَه

والتقابل بينه وبني  ،وهو اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه ابالشيء، والتقابل بينه وبني العلم من تقابل العدم وامللكة أو مركب
والثاين جهله أنـه   ،األول جهله حبقيقة الشيء :جلهلني فكأنه مركب منهماالستلزامه  االعلم من تقابل الضدين وإمنا مسي مركب

 أعلـم وبـه   واهللا اهـ والضروري والنظري والبديهي والكسيباجلهل ما يف معناه من الظن والشك والوهم ويدخل يف  ،جاهل
  .التوفيق
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 ٥١

)و( ايستحيل أيض )والتقابل بينه وبني احلياة  ،اة عند أهل السنةأي وينايف احلياة املوت وهو أمر وجودي يضاد احلي )املوت
فهو عدم ألن اخللق إمنا يتعلق باألمر الوجودي وأما عند املعتزلة  ١)والْحياة الْموت خلَق: (من تقابل الضدين ودليلهم قوله تعاىل

  .اهـعلى مذهب احلكماء بينه وبني احلياة من تقابل العدم وامللكة احلياة عما من شأنه أن يكون حيا والتقابل 
)و( ايستحيل أيض )ممأي وينايف السمع العام جلميع املوجودات الصمم وهو غيبة شيء ما من املوجودات عن مسعه  )الص

واملراد بالصمم يف مقام  ،والتقابل بينه وبني السمع من تقابل الضدين ،تعاىل، والصمم أمر وجودي يضاد السمع عند أهل السنة
فحقيقته اخلاصة باهللا تعاىل غيبة موجود ما من املوجودات عن صفة  ،اخلاصة والعامة هيحقيقتعلى اهللا تعاىل ما يشمل  االستحالة

وهذا املعىن حمال يف حـق اهللا   ،وحقيقته العامة عدم السمع بسبب آفة متنعه ،السمع حبيث ال يتعلق مسع اهللا تعاىل بذلك املوجود
اتعاىل أيض، ن مسـع  أن ضده الصـمم مسـتحيل و  أواحلاصل أن مسع اهللا تعاىل واجب و ،ا من اجلائز املمكنوأما يف حقنا فإ

والتقابل بينه وبـني   اعوأما عند املعتزلة فهو عدم السمع عما من شأنه أن يكون مسي ،املمكنات جائز ميكن وجوده وعدمه فتنبه
  .م وبه التوفيقأعلاحلكماء اهـ واهللا السمع من تقابل العدم وامللكة على مذهب 

)و( ايستحيل أيض )ىمأي وينايف البصر العام العمى وهو خفاء شيء من املوجودات عن بصره تعاىل والعمـى أمـر    )الع
ه اخلاصـة  يوجودي يضاد البصر عند أهل السنة، والتقابل بينه وبني البصر من تقابل الضدين، واملراد بالعمى هنا ما يشمل حقيقت

 ،بصر حبيث ال يتعلق بصر اهللا تعاىل بذلك املوجودصفة الخلاصة باهللا تعاىل خفاء موجود ما من املوجودات عن فحقيقته ا ،والعامة
واحلاصل أن بصر اهللا  ،حمال يف حقه تعاىل وأما يف حقنا فإا جائزة اوهذا أيض ،وحقيقته العامة عدم البصر بسبب وجود آفة متنعه

وأما عند املعتزلة فهو عدم البصر عما من  ،املمكنات جائز ميكن وجوده وعدمه فتنبهتعاىل واجب وضده العمى مستحيل وبصر 
اهـ تقابل العدم وامللكة على مذهب احلكماءمن والتقابل بينه وبني البصر  ،اشأنه أن يكون بصري.  

)و(ايستحيل أيض )كَممه جل وعـال وكـون   أي وينايف الكالم البكم وهو خروج شيء من املعلومات عن داللة كال )الب
والتقابل  ،بشيء من لوازمها، والبكم أمر وجودي يضاد الكالم عند أهل السنة اأو متصفً اأو أصوات اكالمه تبارك وتعاىل حروفً

فحقيقته اخلاصة باهللا تعاىل خروج شيء  ،بينه وبني الكالم من تقابل الضدين، واملراد بالبكم هنا ما يشمل حقيقتيه اخلاصة والعامة
وكون كالمه تبـارك وتعـاىل    ،ن املعلومات عن داللة كالمه جل وعال حبيث ال يدل كالمه تعاىل على شيء من ذلك املعلومم

حمال يف حقه  اوهذا املعىن أيض ،وحقيقته العامة عدم الكالم بسبب وجود آفة متنعه ،بشيء من لوازمها اأو متصفً اأو أصوات احروفً
والتقابـل   ،ز ميكن وجوده وعدمه فتنبه، وأما عند املعتزلة فهو عدم الكالم عما من شأنه أن يتكلمن كالم املمكنات جائإتعاىل و

وباجلملة إن مسألة الكالم ذات تشعب كثري وحبث مع املُبتدعـة   ،بينه وبني الكالم من تقابل العدم وامللكة على مذهب احلكماء
ن التطويل يف مسألة الكالم بل يف أاحلق  :وقد قال بعض احملققني ،الم ألجلهإمنا مسي أصول الدين بعلم الك :منتشر شهري حىت قيل

وعلى تقدير التوصل  ،كنه صفاته حمجوب عن العقولو ألن كنه ذاته تعاىل ،مجيع صفاته تعاىل بعد ما يستبني احلق قليل اجلدوى
كت يف أصل العقيدة عن إثبات إدراك املطعومـات  وإمنا س ،إىل شيء من معرفة الذات فهو ذوقي ال ميكن التعبري عنه واهللا أعلم

واملذوقات واملشمومات وامللموسات بصفة تسمى اإلدراك زائدة على السمع والبصر والعلم فتكون عند من أثبتها عامة لكـل  
قني الوقف والذي اختاره بعض احملق ،موجود من دون اتصال وال تأثري مبا يالزمها عادة ألجل اخلالف يف إثبات هذه اإلدراكات

  :على صغرى الصغرى بتصرف واختصار وقال العالمة اللقاين يف جوهرته من السنوسي ٢٢,٢٣ااهـ  ع
  وهـــل لـــه إدراك أو ال خلـــف

  

ــف   ــه الوق ــح في ــوم ص ــد ق   وعن
  ج

                                                
 ٢: امللك ١
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)و( ايستحيل أيض ) هنتعاىلكَو ًاجِزاع ًكَارِهلً اواهجاو ًتيماو كَمأَبى ومأَعو مأَصشك إذا علمت أن ضد القـدرة   ال )و
االعجز علمت أن ضد كونه قادر اكونه عاجز كونـه   ا، وإذا علمت أن ضد اإلرادة الكراهة العقلية علمت أن ضد كونه مريـد

اكونه جاهلً ا، وأن ضد كونه عاملًاكارها، وضد كونه حي اكونه ميتا، وضد كونه مسيع كونـه   اكونه أصم، وضد كونه بصري
 اكان ضده من املستحيالت دليله عقلي اكونه أبكم، واعلم أن ما كان من الصفات الواجبة دليله عقلي اى، وضد كونه متكلمأعم

التوفيقكذلك اهـ وباهللا فضده من املستحيالت  اوما كان من الصفات الواجبة دليله مسعي.  
ال خيفى أن ثبوت الغرض هللا جل  )هللا تعالَى فَي أَفْعاله وأَحكَامه ثُبوت الغرضِ مستحيلَةويدخلُ في املُماثَلة للْحوادث الْ(

وعز من أنواع املماثلة للحوادث املنافية للمخالفة للحوادث، ووجه اندراجه يف املماثلة للحوادث أنه ال يتصف بأن أفعاله لألغراض 
للمخلوق واملماثلة باطلة، فثبوت األغراض هللا جل وعز حمال،  اراض لكان مماثلًفلو كانت أفعاله تعاىل وأحكامه لألغ ،إال املخلوق
هو مصلحة للفاعل وعلة باعثة له على الفعل أو احلكم مترتبة عليه مقصودة مطلوبة للفاعل بالفعل أي مراعاة مصـلحة   :والغرض

عل كذلك إال املقهور احملتاج ألن يتكمل به واهللا تعاىل وكال األمرين حمال يف حقه تعاىل ألنه ال يف ،تعود عليه تعاىل أو على خلقه
هو الفاعل املختار الغين عن مجيع املخلوقات فقد استبان أن أفعاله جل وعز وأحكامه كلها بإرادته واختياره ال لعلة باعثة وإمنا هي 

فال تغفل وإمنا أعاده هنا للتنبيه   ،مبحض االختيار وما راعى من مصاحل خلقه فبمحض فضله وال حق ألحد عليه تعاىل كما تقدم
على من يزعم ذلك واهللا أعلم وبه التوفيق اوللرد صرحي.  

)و(  يدخليف املماثلة للحوادث املستحيلة  اأيض)ةيادابِ العبي اَألسا اهللا فهعدأَو ةرِ بِقُويأثالْت وتوت بيعين وكذلك ث )ثُب
ووجه اندراجه يف  ،ىل يف األسباب العادية يدخل يف أنواع املماثلة للحوادث املنافية للمخالفة للحوادثالتأثري بقوة أودعها اهللا تعا

ـ مميف بعض أفعاله إىل واسطة لكان  ااملماثلة للحوادث أنه ال يتصف باحتياجه إىل الوسائط إال املخلوق فلو كان تعاىل حمتاج  ااثلً
وألنه يلزم عليه نفي عموم تعلق القـدرة  ، بقوة مودعة يف األسباب العادية حمال كما تقدمفثبوت التأثري  ،ماثلة باطلةللمخلوق وامل

على من يزعم ذلك واهللا تعـاىل   اجبميع املمكنات بأن تتعلق ببعضها فقط وذلك حمال وإمنا أعاده هنا للتنبيه وللرد صرحيواإلرادة 
  .اهـأعلم وبه التوفيق 

)ثُ( يدخل يف التعدد املستحيل) والت وتهاابلَّتعة ويادابِ العبعِ اَألسرِ بِطَبيال شك أن ثبوت التأثري بطبع األسباب العادية  )ث
فثبوته مستحيل وإمنا ذكر هنا للـرد   ،وعلتها مناف للوحدانية يف أفعاله تعاىل إذ هو نوع من أنواع الكموم الستة املنفية بالوحدانية

هم وللتنبيه على ذلك ألن خطر اجلهل يف هذا العلم عظيم ووجه اندراجه يف الوحدانية أنه لو كان مث على الطبائعيني وغري اصرحي
شيء من األسباب العادية يؤثر بطبعه وعلته للزم أن يستغين ذلك األثر عن موالنا جل وعز كيف وهو الذي يفتقر إليه كـل مـا   

اهـباهللا التوفيق أعلم وتعاىل واهللا ، وعلى كل حال كما تقدم اسواه عموم.  
)ي(يدخل يف الكراهة املستحيلة )وابِ الذَاتاِإلجي وتوهو إسناد الكائنات إىل اهللا تعاىل على سبيل التعليل أو الطبع من  )ثُب

ه تعـاىل  قد علمت أن إرادة اهللا تعاىل عامة التعلق جبميع املمكنات فيلزم استحالة وقوع شيء منها بغري إرادت ،غري اختيار له تعاىل
فالتقابل بينه وبني  ،فمنافاة هذا لإلرادة من عموم تعلقها ال من حيث ذاا خبالف اإلجياب الذايت فإنه مناف لإلرادة من حيث ذاا

واإلجياب الذايت هو أصل كفر الفالسفة والطبائعيني حيث جعلوا الذات العلية علة أي  ،اإلرادة من تقابل العدم وامللكة كما تقدم
اسبب هللا الذي واحلمد ، هذا اهـشكال يف كفر من يعتقد إلوجود املمكنات ال بطريق االختيار بل بطريق العلة والطبيعة وال  اعقلي

 اتعاىل لنا وإلخواننا املؤمنني النجاة من مضالت الفنت واملرور ظاهر هونسأل ان خلق تفضيلًعافانا مما ابتالهم به وفضلنا على كثري مم
اهـجباه سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني له إىل يوم الدين  ،دى سننعلى أه اوباطن.  



 ٥٣

 ،هذا هو القسم الثالث مما جيب على املكلف معرفته من العقائد وهو اجلائز يف حقه تعاىل )واجلَائز في حقِّه تعالَى(: مث قال
فمن الواجب يف حقه تعاىل عشرون صفة وكذلك املستحيل يف حقه  :عد قال وملا كان الواجب يف حقه تعاىل ال حيصره حد وال

فعـلُ  (وضابطه هو  :قال اوملا كان اجلائز يف حقه تعاىل ميكن حصره بضابط يشمل مجيع أفراده اليت ال حصر هلا بالعد أيض ،تعاىل
كُهرت نٍ أَوكمفيه إشارة للرد على من يقول بعدم اجلواز أي )كَلِّ م جيب  :على املعتزلة يف قوهلم افال جيب على اهللا فعل شيء رد

على الفالسفة القائلني باإلجياب الذايت وال يستحيل يف حقه تعاىل الفعل  اعلى اهللا الصالح واألصلح وال يفعل باإلجياب الذايت رد
اوالترك رد فالفعل والترك ليس بواجب وال  ،ممن يقول باستحالته على غريهم اعلى املعتزلة يف قوهلم باستحالة الرؤية عليه تعاىل ورد

أو تركه  امستحيل بل جيوز يف حقه تعاىل فعل كل ممكن أي إجياده وإعدامه وجيوز يف حقه تعاىل ترك كل ممكن أي تركه معدوم
ملقصود هنا ضبط اجلائز مبا فالفعل يشمل الوجهني اإلجياد واإلعدام، والترك يشمل الوجهني ترك اإلجياد وترك اإلعدام، وا اموجود

واحلكـم   :يعرف به كل فرد من أفراده اليت ال ميكن حصرها بالعد ال بيان حقيقة اجلائز العقلي ألن بيان حقيقته قد تقدم يف قوله
 هو الذي ال يقبل النفي حبال كـذات اهللا تعـاىل   :فالواجب الذايت ،العقلي ينحصر يف ثالثة أقسام الوجوب واالستحالة واجلواز

هو الذي يقبل النفـي   :هو الذي ال يقبل الثبوت كالشريك هللا تعاىل وسائر املستحيالت، واجلائز الذايت :وصفاته، واحملال الذايت
هو  افبني املصنف هنا أن اجلائز الذي عرفنا حقيقته أولً ،اأي ال يكون عرضي اواجلائز ال يكون إال ذاتي ،والثبوت لذاته كاملخلوقات

تعـاىل   يقوم بذاته تعاىل بل هو وصف راجع لتعلق قدرته افليس اجلائز وصفً ،تعاىل حمصور يف فعل كل ممكن أو تركه بالنسبة هللا
فإن الذات العلية ال تتصف بصفة جائزة، وضابط اجلائز العقلي بالنسبة هللا تعاىل هو فعله لكل ممكن أو تركه ال  ،وإرادته باملمكنات

وال يترتب علـى تقـدير    ،ته الستواء وجوده وعدمه بأن ميكن وجوده تارة وعدمه تارة أخرىفرق بني ممكن وممكن بالنظر لذا
ويتفرع عنه اثنان فتصري األقسام مخسة  ،وجوده وال على تقدير عدمه حمال لذاته وهذا املمكن هو أحد أقسام احلكم العقلي الثالثة

واحملال العرضي كدخول  ،ع عنه الواجب العرضي كوجود املخلوقاتويتفر ،واجلائز الذايت ،واحملال الذايت ،الواجب الذايت :وهي
 اعرضي اوال جائز اا عرضيالكفار اجلنة، والعرضي ال ينايف اإلمكان الذايت كما تقدم فتبني من هذا أن الواجب الذايت ال يصري حمالً

إذا تعلق علم اهللا تعاىل  اعرضي اذايت هو الذي قد يصري واجبوإمنا اجلائز ال اعرضي اوال جائز اعرضي ان احملال الذايت ال يصري واجبأو
إذا تعلق علم اهللا وكالمه بنفيه، والعرضي ال ينايف اإلمكان الذايت فال تغفل ألن علمه تعاىل وكالمه  اعرضي اوكالمه بثبوته، أو حمالً

الواجب يف حقه تعاىل واجب ال يقبل النفي وكالمـه  مبعىن أنه تعاىل يعلم أن  ،يتعلقان جبميع الواجبات واملستحيالت واجلائزات
ويعلم تعاىل أن اجلائز يف حقـه   ،ويعلم أن احملال يف حقه تعاىل ال يقبل الثبوت وكالمه تعاىل دل على ذلك ،تعاىل دل على ذلك

أن الثابت يف علمـه   اضويعلم أي ،تعاىل جائز ممكن يقبل النفي والثبوت لذاته الستواء وجوده وعدمه وكالمه تعاىل دل على ذلك
لعروض األخبـار   اعرضي اثابت ال يقبل النفي ويسمى واجب أنهخربنا بأنه واقع أو سيقع يف املستقبل أتعاىل من املمكنات الذاتية و

بل أنه منفي أن املنفي يف علمه تعاىل من املمكنات الذاتية وأخربنا بأنه مل يوجد يف املاضي ولن يوجد يف املستق ابثبوته، ويعلم أيض
أن املسكوت عنه من املمكن الذايت أنه باق علـى إمكانـه    العروض األخبار بنفيه، ويعلم أيض اعرضي اال يقبل الثبوت ومسي حمالً

الذايت مل يتفرع عنه شيء، واعترض بأن اجلائز واملمكن مترادفان عند املتكلمني وحينئذ يكون يف كالمه أخذ الشيء يف تعريـف  
وذلك موجب للدور لتوقف كل من املعرف والتعريف على اآلخر  ،واجلائز يف حقه تعاىل فعل كل جائز أو تركه :النفسه فكأنه ق

تعلق القدرة باملقدور يعين ارد عن عنوان اإلمكان وهذا  همن اجلائز واملمكن يطلق ويراد ب اوأجيب بأجوبة أحسنها أن كلً ،حينئذ
أعين أثر الفعل وهو املراد باملمكن الواقع يف التعريـف   ،عنه بالفعل ويطلق ويراد به نفس املقدور هو املراد باملعرف بدليل اإلخبار

عن اعتراض آخر وهو أن اجلائز كمـا تقـدر    اوذا إجياب أيض ،وحينئذ مل يلزم أخذ الشيء يف تعريف نفسه املؤدي إىل الدور
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ن املمكن نفس املفعول أو املتـروك  أأن اجلائز نفس الفعل أو الترك و مرادف للممكن وكالم املصنف يفيد أنه مغاير له ال يقتضي
وتوضيح اجلواب أن إرادة نفس الفعل أو الترك من اجلائز  ،منهما إىل الثاين احيث أخرب عن األول بأنه الفعل أو الترك وأضاف كلً

 ٢٧علمت اهــ  منهما يطلق مبعنيني كما  ان كلًوإرادة نفس املفعول أو املتروك من املمكن ال تنايف أن اجلائز مرادف للممكن أل
  .سنوسي بتصرف بيجوري

ال حتصر بالعد فاجلـائز   )كَثيرةٌ(أي أفراد اجلائز الذايت وما تفرع عنه من الواجب العرضي واحملال العرضي  )وأَفْراده(قوله 
فدليل كل ممكن مـن العقـل    اونقلً ادليل كليه عقلً ودليل مطلق جزئي منه هو ،لة جزئياتهنـزلة الكلي ومفرداته مبنـزالذايت مب

ملا انعدم فوجوده تارة وانعدامه تارة أخرى دليل على أنه ممكن لذاتـه   املا وجد ولو كان واجب ااملشاهدة بالعيون ألنه لو كان حمالً
فإذا ترتب على تقدير عدمه حمال لذاته فوجوده  ١)ويختار يشاء ما يخلُق وربك: (ومن النقل قوله تعاىل ،الستواء وجوده وعدمه

واجب عرضي وإذا ترتب على تقدير وجوده حمال لذاته فوجوده حمال عرضي ودليل كل جزئي معني خمصوص النقل الوارد فيـه  
ـ    اخبصوصه ومن العقل ما يلزم على تقدير عدمه أو وجوده من احملال كانقالب العلم جهلً اره وكذب املوىل جـل وعـز يف إخب

وكنسبة الظلم له تعاىل ألنه يلزم عليه أنه تعاىل تصرف يف ملك غريه بغري إذن مالكه وال ملك لغري اهللا تعاىل وال ند وال شريك له 
  .واهللا أعلم،.اهـيف مفتاح اجلنة  يف امللك وال يف امللكوت كما سيأيت ال تعاىل

أي اإلمداد ليس بواجب وال حمال  )والرزق(اد ليس بواجب وال حمال أي اإلجي )اخلَلْق(أي فمن أفراد اجلائز  )فَمنها(قوله 
 )ماسقَواِإل(أي العافية  )والصحةُ(أي بعث األموات كذلك  )واِإلحياُء(أي قبض األرواح جائز ليس بواجب وال حمال  )واِإلماتةُ(

دوى وال طيرة وال هامة وال صفر وال سراية لعلة من صاحبها فال ع ،مراض كذلك جائزة ال جيب منها شيء وال يستحيلأي اإل
بنفسها وطباعها وال بقوة أودعها اهللا تعاىل فيها وإمنا هي من األسباب العادية كإصـابة العـني    يال تعد ءفهذه األدوا ،إىل غريه

واعتقاد أن املرض يعـدي   ،رض يعدي بنفسه كفرواعتقاد أن امل ،فيخلق اهللا تعاىل األثر إن شاء عندها ال ا وال بقوة مودعة فيها
 لفتختواعتقاد أن املرض جرت عادة اهللا بوجود ذلك عنده ال به وال بقوة مودعة فيه والعادة قد  ،بقوة أودعها اهللا تعاىل فيه فسق

د يف الذهاب إىل حمـل األوبئـة   والنهي الوار اومذهب احملدثني واحملققني نفي العدوى من أصلها مطلقً ٢فهذا مذهب أهل السنة
وكانت تزعم العرب أا تعـدي   ،من الوسواس اوحفظً فة أن يقع هلم فيعتقدون العدوىواخلروج منها إمنا هو لضعفاء العقول خما

ن اإلبـل  إ :عرايب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم أقال  ،متواترة لكثرا اأفأبطل الشرع ذلك، وأحاديث نفي العدوى ك
وهذا اجلـواب   ؟فمن أعدى األول: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،تكون كالظباء فيخالطها البعري األجرب فتجرب كلها

مـن   اللزم فقد األول لعدم اجلالب فإذا قلنا ذلك من فعل اهللا ابتداء قلنا هذا أيض افلو كانت األدواء جيلب بعضها بعض ،مسكت
العـني  : ففي الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ،ا إصابة العني فحق ال شك فيهفعل اهللا ابتداء وأم

العني تدخل الرجل القـرب  : وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم ،حق ولو كان شيء سابق القدر سابقته العني وإذا استغسلتم فاغسلوا
ا من األسباب العادية كالنار واألكل والشرب فيخلق اهللا اهلالك عندها ال أحق  ن إصابة العنيومعىن أ :اهـ قلت درواجلمل الق

كيف يعمل نظر العني  :فإن قيل ،يف بيان األسباب العادية إن شاء اهللا تعاىل ا وال بقوة مودعة فيها مع صحة التخلف كما سيأيت
وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه أمر بقتل  ،وامإن طبائع الناس ختتلف كما ختتلف اهل :فاجلواب ؟من بعد حىت يؤثر

                                                
 ٦٨: القصص ١
ال : وحـديث ) صح(يزيد بن عن أيب هريرة عن السائب ] حم ق د[ال عدوى وال صفر وال هامة : ٩٩٠٨حديث  ٦،ج ٤٣٣ففي املناوي صفحة  ٢

 ].صح[عن جابر ] حم م[طرية وال هامة وال صفر وال غول عدوى وال 
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ما يطمسان البصر ويسقطان احلبل وإمنا ذلك لسم فصل من أعينهما يف اهلواء حىت أصاب إذي الطُّفيتين من احليات واألبتر وقال 
  .هـايل املنافع تسه ١٨٠                                خل إرأينه فهكذا اآلدمي من 

)(كذا من اجلائز يف حقه تعاىل  )والَمالسالَةُ والص هِملَيلِ عسثَةُ الْرألن ما قدر اهللا سبحانه وتعاىل معهم من املصـاحل   )بِع
الدينية والدنيوية فبمحض فضله تعاىل وال أثر للرسل عليهم الصالة والسالم يف شيء من تلك املصاحل وال حق ألحد على موالنـا  

  .اهـ صغرى الصغرى للسنوسي٢٣اخل ١عز يف هداية وال يف مصلحة دنيوية وال أخرويةجل و
)الْث(كذا من اجلائز يف حقه تعاىل ) وابأي إثابة اهللا املطيع إذ ال حق ألحد عليه تعاىل إذ ال نفع له جل وعـز بطاعـة    )و

  .اثر له فيها أصلًأواالتصاف وال فالطاعة خلق له تبارك وتعاىل وليس للعبد فيها إال الكسب  اوأيض ،أحد
)(كذا من اجلائز يف حقه تعاىل  )وقَابي قال اإلمام اللقاين يف جوهرتهأي التعذيب للعاص )الع:  

ــل   ــبمحض الفض ــا ف ــإن يثيبن   ف
  

ــدل     ــبمحض الع ــذب ف   وإن يع
  ج

)(وكذلك من اجلائز يف حقه تعاىل  )ورالْقَداُء وو بقدرته تعاىل وإرادته وعلمه ودل أي فكل شيء من املمكنات ه) الْقَض
فالقضاء والقدر لفظه عقيدة مسعية جزئية من الكلي الذي هو اجلائز الذايت يف حقه تعاىل تنـدرج يف معـاين العلـم     ،عليه كالمه

لنقلي هو دليل ودليلها ا ،العلم واإلرادة والقدرة :وبرهاا العقلي هو برهان هذه الصفات الثالث أعين ،واإلرادة والقدرة والكالم
هذه الصفات األربع بزيادة الكالم ألا مسعية فإذا أردنا االستدالل على الفرد اجلزئي السمعي أرجعناه إىل كليه الذي هو اجلـائز  

ا سادس أركـان   االذايت فدليل كليه العقلي هو دليل اجلزئي العقلي أيضا وأل ألنه فرد من أفراده وخصها بالذكر خلطر اجلهل
  .ميان الذي هو من أركان الدين اإلسالمي وسيأيت زيادة إيضاحها عند كل مناسبة إن شاء اهللا تعاىلاإل

)لَحِ( كذا من اجلائز يف حقه تعاىل )واَألصالحِ ولُ الصعوليس فيه ما هو  :يف صغرى الصغرى ٢٢قال اإلمام السنوسي  )ف
نه يلزم عليه قلب حقيقة الصالح واألصلح اجلائزة بأن ترجع واجبـة  كما قاله بعض من ضل أل ،كالصالح واألصلح اواجب عقلً

وفعل الصالح واألصلح  :يف شرحه على صغراه اوقال أيض ،كيف وهو موجود باملشاهدة ،وذلك مينع وقوع ضدها وهو الفساد
نة دنيا وال أخرى وملا وقـع  للخلق ال جيب من ذلك شيء على اهللا تعاىل وال يستحيل إذ لو وجب كما تقول املعتزلة ملا وقعت حم

تكليف بأمر وال ي وذلك باطل باملشاهدة وما يقدر من املصاحل مع تلك احملن والتكاليف فاهللا تعاىل قادر على إيصال تلك بدون 
ه والثاين عن ضرب ازيد بدلً ةذيغفاألول كت ،مشقة أو حمنة أو تكليف، والصالح ما قابله فساد واألصلح ما قابله صالح إال أنه دونه

ابدلً اكتغذيته حلم احلسن األشعري سأل أبـا   افال جيب على اهللا شيء من ذلك وال يستحيل، وقد حكي أن أب اعن إطعامه عدس
فقال اجلبائي اعلي اجلبائي عن ثالثة إخوة عاش أحدهم يف طاعة اهللا تعاىل وأحدهم يف الكفر وماتا على ذلك واآلخر مات صغري: 

إن قال الثالث هال أعمرتين فأصلح وأدخل اجلنة كما  :فقال األشعري،  ٢ب الثاين وال يثاب الثالث وال يعاقبيثاب األول ويعاق

                                                
، إا واجبة عليه تعاىل بناء على أصلهم الفاسد ومعتقدهم الكاسد من أنه جيب على اهللا تعاىل فعـل الصـالح واألصـلح    :خالفًا للمعتزلة يف قوهلم ١

: وصريح كالم السعد أم يقولون، كذا نقل السنوسي عنهم، ثة الرسلوخالفًا للربامهة وهم طائفة كفار من اهلند أصحاب برهام يقولون باستحالة بع
وعبارته يف شرح املقاصد املنكرون للنبوة منهم من قال باستحالتها وال اعتداد له ومن قال بعدم االحتياج إليها ، إا جائزة ولكن ال حاجة هلا فال تثبت

هم الصالة والسالم جائزة عقلًا ثابتة شرعا بالكتاب والسنة واإلمجاع فمن الكتـاب قولـه   وباجلملة فبعثة الرسل علي، سنوسي بيجوري اهـكالربامهة 
ـ : (وقوله تعـاىل ، ٣-١: يس) الْمرسلني لَمن إِنك ،الْحكيمِ والْقُرآن ،يس: (وقوله تعاىل ١٥: اإلسراء) رسولًا نبعثَ حتى معذِّبِني كُنا وما: (تعاىل اإِن 
 .إخل مما هو كثري ٣٠: يس) يستهزِئُون بِه كَانوا إِالَّ رسولٍ من تيهِمأي ما الْعباد علَى حسرةً يا: (وقوله تعاىل ٥: الدخان) مرسلني كُنا
 أي الفساد ٢
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كنت أعلم أنك لو عشت لفسقت فدخلت النار فكان األصلح لك  :فأجاب اجلبائي بأن الرب تعاىل يقول له ؟دخل أخي املؤمن
فإن قال الثاين :فقال األشعري ،اموتك صغريملَ  لمتتين صغري فبهت اجلبـائي ؟ ... كما أمت أخي كي ال أعصي فأدخل النار ام ،

يقال يلزم على القول بالواجب العرضي املقطوع بوجوده كتنعيم أهل اجلنة يف اجلنة القول بالصالح واألصلح كاملعتزلة ألنا  اهـ ال
بعض املمكنـات أو  وجود ق اهللا تعاىل فيما أخرب به عن ال جيب على اهللا تعاىل شيء من املمكنات بل إمنا جيب علينا تصدي :نقول

وكذلك الفرق بـني   ،جيب على املكلف كذا وجيب هللا كذا ظاهر ملن له أدىن إملام بعلم الكالم :عدمها، والفرق بني قول العلماء
يه من قلـب احلقـائق وإمنـا    الواجب الذايت والواجب العرضي أن الواجب الذايت واحملال الذايت ال يتفرع عنهما شيء ملا يلزم عل

عنه لعروض خـرب إهلـي    متفرعالواجب العرضي هو الذي يتفرع عن املمكن الذايت وكذلك احملال العرضي فأصلهما ممكن ذايت 
ابإثباته أو نفيه فصار واجب اأو حمالً اعرضي وال وهذا ال ينايف أنه ال زال  ،كما تقدم يف حبث اجلائز من أقسام احلكم العقلي اعرضي
فإن كان موضوع  :يف أثناء الفائدة عند قوله لذاته ألنه تعاىل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون كما تقدم ايزال يف حقه تعاىل جائز

حبيـث ال   اوإال فيكون معىن وجوب الصالح واألصلح يف حق اهللا تعاىل لزوم صدور الصالح واألصلح عنه عقلي ...خلإالبحث 
 اإلجياب الذايت املنايف لذات اإلرادة الذي هو مذهب الفالسفة وأقوى ما متسك به املعتزلة يف ذلك أن يتمكن من الترك وهو معىن

ترك األصلح يستلزم احملال من سفه أو جهل أو عبث أو خبل وظاهر أنه رفض لقاعدة االختيار ومتسك بالفلسفة الظاهر العوار أي 
  :د قال اإلمام اللقاين يف جوهرتهالفسا

  إن الصــالح واجــب : وقــوهلم
  

ــه   ــب ، علي ــه واج ــا علي   زور م
  ج

ـ   ١ )يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ الَ: (فدخول املؤمنني اجلنة بفضله تعاىل ودخول الكفار النار بعدله تعاىل رح وانظـر ش
  :الدردير على خريدته عند قوله

  فعـل الصـالح وجبـا   : ومن يقـل 
  

ــا    ــاء األدب ــد أس ــه ق ــى اإلل   عل
  ج

  .وباهللا التوفيق ـاه
واحلاصل فالعدل والظلم إمنا يتقابالن يف حق املخلوق ويوصف ما وأما اخلالق جل وعز فاملقابل لعدله فضله تعاىل  )خامتة(

لك لغري اهللا تعاىل وال نـد  ملك الغري بغري إذن مالكه وال م هو التصرف يف :فالظلم ال يتصور يف حق اهللا تعاىل ألنه حمال إذ الظلم
 ملَكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ(٢)قَدير شيٍء كُلِّ علَى وهو الْملْك بِيده الَّذي تبارك( شريك له تعاىل ال يف امللك وال يف امللكوت وال
 يحيطُـونَ  والَ خلْفَهم وما أَيديهِم بين ما يعلَم بِإِذْنِه إِالَّ عنده يشفَع الَّذي ذَا من اَألرضِ في وما لسماواتا في ما لَّه(٣)شيٍء كُلِّ

  ٤)الْعظيم الْعلي وهو حفْظُهما يؤوده والَ واَألرض السماوات كُرسيه وسع شاء بِما إِالَّ علْمه من بِشيٍء
ــل   ــبمحض الفض ــا ف ــإن يثبن   ف

  

ــذب   ــدل  وإن يع ــبمحض الع   ف
  ج

جيب على  :فقول املعتزلة ٢)يظْلمونَ أَنفُسهم اكَانو ولَـكن ظَلَمناهم وما( ١)أَحدا ربك يظْلم ولَا( ٥)واَألمر الْخلْق لَه أَالَ(
فاسد فقياس اخلالق الواجب الوجود اهللا الصالح واألصلح زور وتان وجهل مبا يلزم عليه من احملال وقياس الغائب على الشاهد 

                                                
 ٢٣: األنبياء ١
 ١: امللك ٢
 ٨٣: يس ٣
 ٢٥٥: البقرة ٤
 ٥٤: األعراف ٥
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ه عن الظلم والند والشريك املخالف خللقه يف ذاته وصفاته وأفعالـه  نـزالفعال ملا يريد املنفرد باإلجياد واإلمداد املنفرد باحلكم امل
أمكن كذلك يف حـق   افقياسهم له تعاىل على املخلوق املمكن الفقري العاجز اململوك حبيث كما أمكن الظلم يف حقنا لبعضنا بعض

الفساد تعاىل اهللا عن ذلك علو ااهللا تعاىل أن يظلم عباده فاحتاجوا إلجياب الصالح واألصلح عليه لدفع الظلم عنه ظاهر  اكـبري، 
مه بالعقل وبإرسال الرسل أكرو وفام أنه ال ظلم وال حجة ملخلوق على اخلالق املختار بعد أن كرم عبده بالسمع والبصر والفؤاد

فال ظلم وال حجة بعد هذا  ٣)ارسولً نبعثَ حتى معذِّبِني كُنا وما: (نذروا وحذروا وقال تعاىلأملعصومني املزكني فبينوا وبشروا وا
 باتني جبميع املمكنات وبالعلم املتعلق جبميع الواجتملخلوق على خالقه وقد أخرب عن نفسه تعاىل أنه انفرد بالقدرة واإلرادة املتعلق

وهذا معىن كل شيء بقضاء وقدر  ،فكل شيء بقدرته وإرادته وعلمه ،اجلائزات واملستحيالت ودل بكالمه القدمي على مجيع ذلكو
وهذا من فضل اهللا تعاىل على أهل السنة وحرمه  ٤)يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ لَا: (الذي هو سادس أركان اإلميان وقال تعاىل

 كُنـا  ومـا لهـذَا  هدانا الَّذي للّه الْحمد(و اهـ اة واحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم وفضلنا على كثري ممن خلق تفضيلًاملعتزل
يدتهنال لا أَنْ لَوانده اللّه لَقَد اءتلُ جسا رنبر قوباهللا تعاىل التوفيق ٥)بِالْح.  
)ارٍ(حقه تعاىل  كذا من اجلائز يف) وصحالَ انو فالَى بِال كَيعإلَى اهللا ت ننِيمةُ املُؤيؤال )رونفسـه مل   مبعىن أن العقل إذا خ

يعين  :على صغرى الصغرى يف شرحه ٢٣ىل  حيكم بامتناعها وال بوجودها ألنه ال يلزم عليه حمال قال اإلمام السنوسي رمحه اهللا تعا
يف حق اهللا تعاىل عند أهل احلق رؤية املخلوق ملوالنا جل وعال على ما يليق به تبارك وتعاىل من غـري   اة عقلًومن املمكنات اجلائز

جهة وال جرمية وال حتيز ألنه تعاىل موجود وكل موجود يصح أن يرى واستدعاء الرؤية املقابلة للمرئي واجلهة والتوسـط بـني   
االقرب جد التخلف وكما يصح أن يعلم موالنا جل وعال على ما يليق جبالله وعظمته من غـري   إمنا هو عادي يقبل اوالبعد جد

إحاطة فكذلك يصح أن يرى تبارك وتعاىل إذ لو كانت الرؤية باتصال شعاع باملرئي لزم أن ال يرى الرائي إال مقدار حدقته كيف 
 منـها ميكن أن ينفصل عنه شعاع يتصل بأدىن شـيء   ا ال حصر هلا حبيث يقطع أنه الوهو ينكشف للرائي يف نظرة واحدة أضعافً

  :ى املرشد املعني عند قول الناظمميارة يف كبريه علاهـ قال العالمة 
ــب  اال ــه والكت ــزم باإلل ــان ج   مي

  

  والرسل واألمالك مـع بعـث قـرب     
  ج

 :قـال  ؟اإلميـان ما : فقال ويؤيد هذا حديث جربيل الذي أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ
املراد باللقاء رؤية اهللا تعاىل واملراد اإلميان بأن ذلـك   :إذ قيل ،خلإ .. اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث

عـد  وهذا من األدلة القوية ألهل السنة يف إثبات رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة إذ جعلت مـن قوا  احق يف نفس األمر ملن مات مؤمن
  :وقال العالمة سيدي إبراهيم اللقاين يف جوهرته اهـاإلميان 

  ومنــه أن ينظــر باألبصــار  
 ــائز ــؤمنني إذ جب ــت للم   علق

  ج

  لكــن بــال كيــف وال احنصــار  
ــا ثبتــ  ــار دني ــذا وللمخت   ته

  

                                                                                                                                                                              
 ٤٩: الكهف ١
 ١١٢: حلالن ٢
 ١٥: اإلسراء ٣
  ٢٣: األنبياء ٤
  ٤٣: األعراف ٥
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ختار مناسبة ألنه اختري ويف التعبري بامل صلى اهللا عليه وسلمأي وقعت رؤيته تعاىل يف الدنيا ليلة اإلسراء للمختار الذي هو نبينا 
ملـن   اهلذا املقام والراجح عند أكثر العلماء أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى ربه سبحانه وتعاىل بعيين رأسه ومها يف حملهما خالفً

م لكن قدم وقد نفت السيدة عائشة رضي اهللا عنها وقوعها له صلى اهللا عليه وآله وسل ،حلديث ابن عباس وغريه ،لقلبه حوال :قال
 ،ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عبـاس  :عليها ابن عباس ألنه مثبت والقاعدة أن املثبت مقدم على النايف حىت قال معمر بن راشد

إمنا كان ترجيع موسـى عليـه الصـالة     :ومن كالم علي بن وفا ،يراه يف كل مرة من مرات املراجعة صلى اهللا عليه وسلموكان 
  : يف شأن الصلوات ليتكرر مشاهدة أنوار املرات وأنشد يقول ى اهللا عليه وسلمصلوالسالم للنيب 

  والسر يف قـول موسـى إذ يراجعـه   
  يبدو سناه على وجه الرسـول فيـا  

  

  النور فيه حيـث يشـهده   يلتليج  
ــردده  ــول إذ ي ــن رس سهللا ح  

  

التخفيـف  واحلكمة الظـاهرة   اة يزداد نور   كل مر الباطنة اقتباس النور من وجهه صلى اهللا عليه وآله وسلم ففي       فاحلكمة  
الراجح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى ربه بعيين رأسه ليلـة   :وقال النووي ،البيجوري على اجلوهرةمن  ٦٠اهـ

بنفي اإلحاطة ال يلزم منه نفي ال حياط به وإذا ورد النص تعاىل ال تدركه األبصار اإلحاطة واهللا  :املعراج، واملراد باإلدراك يف قوله
ـ : على السنوسيةيف البيجوري ٣٢ للنبهاين وجواهر البحار من ١١٦٣اهـ  طة حاإالرؤية بغري  اومن اجلائز يف حقه تعاىل أيض 

نعـم   ،وال للمنافقني على الصحيح وأما يف دار الدنيا فال تقـع  ارؤيته تعاىل وهي تقع للمؤمنني يف الدار اآلخرة ال للكفار اتفاقً
وقعت لنبينا حممد عليه الصالة والسالم ليلة اإلسراء على الراجح وقيل رآه بعني قلبه فقط ومن ادعاها ممن سواه فهو ضال مضل 

لكن هذا إمنا هو يف اليقظة وأما يف املنام فقد وقعت لكثري من الصاحلني من سلف األمة وخلفهم  ،فكيف وقد منع منها كليم اهللا
 :فقال ؟كيف رأيته :لعني وقد ادعى بعض الصوفية أنه رأى ربه يف منامه فقيل لهلمشاهدة يكون بالقلب ال وع نوال خفاء يف أا 

فقد نقل عنه أنه رآه يف  ،ومن مجلة من رآه يف املنام اإلمام أمحد بن حنبل ،انعكس بصري يف بصرييت فرأيت من ليس كمثله شيء
ه عن أفضل ما يتقرب به املتقربونلئن رأيته مت :وتسعني مرة وقال ااملنام تسعبـتالوة   :فرآه متام املئة وسأله فقـال  ،ام املئة ألسألن

ومنهم علي بن  ،الدرديري والصاوي على اخلريدةمن  ٨٦وبغري فهم اهـ بفهم  :فقال ؟بفهم وبغري فهم :فقال ،كالمي يا أمحد
يـا ابـن    :فقـال يل  ،فسكت :قال ،يا ابن اخلطاب متن :فقال ،رأيت احلق يف النوم :اخلطاب اجلزري وكان من الصاحلني قال

أعرض عليك ملكي وملكويت وأقول لك متـن   ،يا ابن اخلطاب :مث قال يل يف الرابعة اقال ذلك ثالثً ،فسكت :قال ،اخلطاب متن
 :فقال ،بلسانك قل أنت :فقال ؟إن نطقت فبك وإن تكلمت فبما جتريه على لساين فما الذي أقول ،قلت يارب :فقال، وتسكت

يا ابن اخلطاب من أحسـن   :فقال ،لتها عليهم فشرفين حبديث ليس بيين وبينك فيه واسطةنـزك بكتب أءنبياأيا رب قد شرفت 
اإىل من أساء إليه فقد أخلص هللا شكر، يا  :فقال ،فقلت يا رب زدين :قال ،اومن أساء إىل من أحسن أليه فقد بدل نعمة اهللا كفر

نعم وقعت لنبينا صلى اهللا عليه  :الشيخ األكرب يف خامتة فتوحاته وقوله من وصايا ٤، ج  ٥٢٤اهـ  كبك حسبابن اخلطاب حس
 :وقالت العلماء ،مروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما والثاين مروي عن عائشة رضي اهللا عنهاهو و ،وآله وسلم أي بعني رأسه

وانظر شـرح ابـن    ،وباهللا التوفيق اهـرواه ابن عباس رضي اهللا عنهما ليست عائشة بأعلم من ابن عباس فالراجح عندهم ما 
مما : الناظم واألمري والبيجوري والصاوي والسحيمي وقال العالمة سيدي حممد الطالب بن محدون على ميارة على املرشد املعني

القيامة أما رؤيتهم له تعـاىل يف عرصـات    يف عرصاتيرونه جيب اعتقاده رؤية املؤمنني هللا تعاىل يف اجلنة وكما يرونه يف اجلنة 
 :ن الناس قالواأ ويف الصحيحني: ن كريانقال العالمة سيدنا الطيب ب ١)ناظرةٌ ربها إِلَى، ناضرةٌ يومئذ وجوه: (القيامة فقال تعاىل

                                                
 ٢١,٢٢القيامة  ١
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ون يف الشمس لـيس  فهل تضار :قال ،ال :الواق ؟ون يف القمر ليلة البدرهل تضار :قال ؟يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة
  .فإنكم ترونه كذلك :قال ،ال :قالوا ؟دوا سحاب

 اأتريـدون شـيئً   :وأما بعده فروى مسلم حديث إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهللا تعاىل: مث قاال أي ابن محدون والطيب
أحب إلـيهم مـن    افما أعطوا شيئً ،فيكشف احلجاب ؟النار أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من ؟ض وجوهناأمل تبي :فيقولون ؟أزيدكم

وأمجعت األمة يف  ،فاحلسىن اجلنة والزيادة النظر إليه تعاىل ١)وزِيادةٌ الْحسنى اأَحسنو لَّذينل: (زاد يف رواية مث تال ،النظر إىل رم
لى ظاهره حىت ظهرت مقالة املعتزلة احمليلني هلا فـاحتج  ن الوارد يف ذلك حممول عأالصدر األول على وقوع الرؤية يف اآلخرة و

بد  أنا قاطعون برؤيتنا للجواهر ضرورة أننا نفرق بالبصر بني جسم وجسم وعرض وعرض وال :األول :عليهم أهل احلق بوجهني
 :واحلدوث ،األعراضللحكم املشترك من علة مشتركة وهي إما الوجود أو احلدوث أو اإلمكان إذ ال رابع يشترك بني األعيان و

فتعني الوجود وهو مشترك بني  ،ظاهر أنه ال دخل للعدم يف العليةو عدم ضرورة الوجود والعدم، :اإلمكانو ،الوجود بعد العدم
  : أو تقول الواجب واجلائز فتعني صحة رؤية الصانع قال احلوصي ،الصانع وغريه

فاهللا موجود ومـا فيـه    
ــرا   امتـــــــ

  

  ج   وكل موجود يصح أن يرى                        

 ،ومل يثبت واألصل عدمه اأو شيء من خواص الواجب مانع اوإمنا متتنع رؤيته لو ثبت كون شيء من خواص احلادث شرطً
ىل مل خيلـق يف العبـد   وعلى هذا فتصح رؤية سائر املوجودات من األصوات والطعوم والروائح وغريها وإمنا ال ترى ألن اهللا تعا

فلـو مل   ٢)إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب( :قَالَأن موسى عليه السالم سأهلا ف: الثاين ،االعادة ال المتناع رؤيتها عقلً يرؤيتها بطريق جر
لـيهم السـالم   واألنبيـاء ع  اوعبثً امبا جيب يف حق اهللا تعاىل وما يستحيل وما جيوز أو سفه الكان طلبها جهلً اتكن جائزة عقلً

علق وقوعها على استقرار اجلبل مكانه وهو ممكن واملعلق على املمكن ممكن إذ معىن التعليق اإلخبار  اوأيض ،هون عن ذلكنـزم
فإن أجابوا بأن سؤاهلا كان ألجل قومـه إذ   ،واحملال ال يثبت على شيء من التقادير املمكنة ،بثبوت املعلق عند ثبوت املعلق عليه

كل ذلك  :قلنا ،وأن املعلق عليه حمال وهو استقرار اجلبل حال حتركه، فأراد أن يعلموا امتناعها كما علمه ،ا اهللا جهرةأرن :قالوا
إالّ مل يصدقوه و خالف الظاهر ال ضرورة يف ارتكابه على أن قوم موسى السائلني هلا إن كانوا مؤمنني كفاهم إخباره بامتناعها

واالستقرار حال التحرك ممكن ال حمال بأن يقع السـكون بـدل    اها عند طلبها فيبقى السؤال عبثًيف إخباره أن اهللا حكم بامتناع
أحدمها أن الرؤية مشترطة بكون املرئي يف جهة ومبقابلة الرائي له واتصال  :واحتج املعتزلة بوجهني ،احلركة وإمنا احملال اجتماعهما

وجوابه  ،وكل ذلك حمال يف حق الباري ،اوالبعد جد ان عدم القرب جدا ممالشعاع من الرائي له وثبوت مسافة خمصوصة بينه
لو كان كذلك واحلاسة سليمة لوجـب أن   :منع هذا االشتراط وقياس الغائب على الشاهد فاسد وإمنا الشرط الوجود فإن قيل

الرؤية عندنا خبلق اهللا تعاىل يف العبد ال ممنوع فإن  :قلنا ،إال جلاز أن يكون حبضرتنا جبال شاهقة ال نراها وأنه سفسطةو يرى اآلن
ليست لإلستغراق وهو  "ال"وجوابه أن  ٣)اَألبصار تدرِكُه الَّ: (ا قوله تعاىلهثاني ،جتب عند اجتماع الشرائط وال تستحيل بفقدها

 ربهـا  إِلَى، ناضرةٌ يومئذ وجوه: (بدليل قوله تعاىل ٤)لَّمحجوبونَ يومئذ ربهِم عن إِنهم كَالَّ: (عام خمصوص بالكفار لقوله تعاىل
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وغريه أو هو من باب سلب العموم ال عموم السلب أي ال تدركه كل األبصار بل بعضها أو املنفـي هـو اإلدراك أي   ) ناظرةٌ
إذ ال داللة فيه على عموم األوقات واألحوال على اإلحاطة وهو أخص من الرؤية فال يلزم من نفيه نفيها أو املنفي الرؤية يف الدنيا 

أن اآلية ال تدل على مدعاهم من االمتناع بل قد استدل ا على اجلواز وليس ذلك فال حجة هلم فيها بل هي حجة ألهل السنة 
اآليـة مسـوقة    ،١)أَحد كُفُوا لَّه يكُن ولَم، يولَد ولَم يلد لَم: (يعترض بنحو قوله األنه ال ينفي عن الشيء إال ما جيوز عليه عقلً

كاملعدوم ال ميدح بعدم رؤيته المتداحها وإمنا التمدح يف أنه متكن رؤيته وال يـرى   ،للتمدح ولو امتنعت ما حصل متدح بنفيها
  .وبه التوفيق أعلم اهـ واهللا عنهاعبيده باحلجاب بعض لو مل تكن رؤيته ممكنة ملا هدد  احبجاب الكربياء وأيض زللتمنع والتعز

واحلاصل أن املعول عليه يف إثبات الرؤية عند أهل السنة إمنا هو الدليل السمعي وذلك الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب 
 يـدرِك  وهـو  اَألبصـار  تدرِكُـه  الَّ: (ومنها قول تعاىل ،)ناظرةٌ ربها إِلَى، ناضرةٌ يومئذ وجوه: (فآيات كثرية منها قوله تعاىل

ارصكَالَّ: (ومنها قوله تعاىل ٢)اَألب مهن إِنع هِمبر ذئموونَ يوبجحانِي لَن: (ومنها قوله تعاىل ٣)لَّمرنِ تلَـكو لِ إِلَى انظُربالْج فَإِن 
قَرتاس هكَانم فوانِي فَسرألن اهللا تعـاىل علقهـا    اففي هذه اآلية دليل اجلواز عقلً ،ممكن فهي ممكنةفحيث علق الرؤية على  ٤)ت

 ولَـكنِ ترانِي لَن قَالَ إِلَيك أَنظُر أَرِنِي رب قَالَ: (وهو استقرار اجلبل حني سأله موسى عليه السالم فقال ابوجود أمر جائز عقلً
لِ إِلَى انظُربالْج فَإِن قَرتاس هكَانم فوانِي فَسرا ترتيبهإوتقرير الداللة منه أنه  )ت اهللا تعـاىل  : شارة إىل قياس حذفت كرباه للعلم

علق رؤية ذاته املقدسة على استقرار اجلبل حال جتليه تعاىل له وهو أمر ممكن يف نفسه ضرورة وكل ما علق على املمكن ال يكون 
كنة للزم اخللف يف خربه تعاىل وهو حمال ولو كانت ممتنعة يف الدنيا ملا سـأهلا سـيدنا   فلو مل تكن الرؤية مم ،كما تقدم اإال ممكن

موسى عليه السالم والالزم باطل بالنص واإلمجاع والتواتر ألنه نيب فيجب أن يعلم ما جيب يف حق اهللا تعاىل وما يستحيل ومـا  
جيوز على أحد من األنبياء اجلهل بشـيء مـن أحكـام     جيوز ومن اعتقد أنه جاهل بذلك كفر وإمنا وجب اعتقاد ذلك ألنه ال

مبا جيب له تعاىل وما يستحيل ااأللوهية وخصوص.  
ـ  أَنّ(: وأما السنة أي األحاديث املتواترة برؤية املؤمنني رم يف اآلخرة فمنها ما روي يف الصحيحني البخاري ومسلم اسان 

 هـلْ :  صلى اهللا عليه وسلم اللّه رسولُ فَقَالَ الْقيامة؟ يوم ربنا نرى هلْ! اللّه رسولَ يا: وسلم عليه اهللا صلى اللّه لرسولِ قَالُوا
 يـا  ،الَ: الُواقَ سحاب؟ دونها لَيس الشمسِ في تضارونَ هلْ: قَالَ! اللّه رسولَ يا ،الَ: قَالُوا الْبدرِ؟ يلَةَلَ الْقَمرِ رؤية في تضارونَ
 اللّه رسولِ عند اجلُوس كُنا: (والدارقطين عن جرير قال اومنها ما يف الصحيحني أيض ،اهـ) كَذَلك ترونه فَإِنكُم: قَالَ! اللّه رسولَ

 )،رؤيته في ٥تضامونَ الَ ،الْقَمر هذَا ترونَ كَما ربكُم سترونَ إِنكُم أَما: فَقَالَ الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ إِلَى نظَر إِذْ ، صلى اهللا عليه وسلم
 تبِـيض  أَلَـم : فَيقُولُـونَ  أَزِيدكُم؟ اشيئً ترِيدونَ: وتعالَى تبارك اهللا يقُولُ قَالَ الْجنةَ، الْجنة أَهلُ دخلَ إِذَا: (ومنها حديث مسلم

نوهجا؟و ا أَلَملْنخدةَ تنا الْجنجنتو نارِ؟ مقَالَ الن :فكْشفَي ابجا ،الْحطُوا فَمئً أُعياش بأَح هِمإِلَي نظَرِ مإِلَى الن هِمبر زلّ عجو، (
                                                

  ٣,٤: الصمد ١
 ١٠٣: األنعام ٢
  ١٥: املطففني ٣
  ١٤٣: األعراف ٤
أي مشقة وبفتح أوله وتشديد امليم على حذف إحدى التائني  تضامون روي بضم أوله وختفيف امليم من الضيم أي ال يلحقكم من رؤيته ضيم :قوله ٥

ازعـه يف  وإال ال تتضامون فيه كما يفعل الناس يف طلب الشيء اخلفي الذي ال يسهل إدراكه فيتزامحون عليه، واملعىن كل واحد يراه يف مكانـه ال ين 
ي فعل الرائي ومعناه أا رؤيـة  ههو غلط وإمنا هو كاف التشبيه للرؤية وقد يتخيل بعض الناس أن كاف التشبيه للمرئي و :قال ابن األثري، رؤيته أحد

  .يزاح عنها الشك مثل رؤيتكم القمر اهـ
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ومنها حديث جربيـل الـذي    ،اهـوالزيادة النظر إليه تعاىل فاحلسىن اجلنة  ١)وزِيادةٌ الْحسنى اأَحسنو لِّلَّذين(زاد يف رواية مث تال 
 ورسـله  ولقَائه وكتابِه ومالَئكَته بِاهللا تؤمن أَنْ: قَالَ اِإلميانُ؟ ما(أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه بلفظ 

نمؤتو ثعإذ قيل املراد باللقاء رؤ ،)خلإ بِالْبوهذا من األدلة  اية اهللا تعاىل واملراد اإلميان بأن ذلك حق يف نفس األمر ملن مات مؤمن
مالك بن أنس رضي اهللا عنه ملا سأله اإلميان اهـ وقال القوية ألهل السنة وإثبات الرؤية هللا تعاىل يف اآلخرة إذ جعلت من قواعد 

عداءه فلم يروه جتلى ألوليائه ولو مل ير املؤمنون رم يوم القيامـة مل  ملا حجب أ :قال ؟رجل هل يرى املؤمنون رم يوم القيامة
 :مث قال ،يرونه بالرضى ابالسخط دل على أن قوم املا حجب قوم :وقال الشافعي رضي اهللا عنه ،يعري الكفار باحلجاب يف حقهم

ملا حجبهم يف الدنيا عن نور  :دنيا وقال حممد بن الفضلأما واهللا لو مل يوقن حممد بن إدريس بأنه يرى ربه يف امليعاد ملا عبده يف ال
توحيده حجبهم يف اآلخرة عن رؤيته وأما اإلمجاع فهو أن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا جممعني على وقوع الرؤية يف اآلخرة 

ق أهل السنة على أن رؤية اهللا وهلذه األدلة السمعية أطب ،وأن اآليات واألحاديث الواردة فيها حممولة على ظواهرها من غري تأويل
وبيان الدليل العقلي على جوازها بطريق االختصار أن الباري سبحانه موجـود وكـل    اوواجبة مسع اسبحانه وتعاىل جائزة عقلً

  .وباهللا التوفيق اهـيرى  أن يصحموجود يصح أن يرى فالباري جل وعز 
  : عراف وأنشد له أو لغريه يهجو أهل السنة بقولهوأنكر رؤية اهللا تعاىل الزخمشري يف الكشاف يف سورة األ

ــنة  ــواهم س ــوا ه ــة مس   جلماع
ــوا  ــه وختوف ــبهوه خبلق ــد ش   ق

  ج

  ومجاعــة محــر لعمــري موكفــة  
  شنع الـورى فتسـتروا بالبلكفـة   

  

ـ  :جواهلقال ابن املنري حيث انتقل إىل  ،قبيل املنحوتمن واملراد بالبلكفة قول أهل السنة يرى بال كيف فهو  نيب فقد أذن ال
  : صلى اهللا عليه وآله وسلم حلسان بن ثابت فيه ونقتدي به فنقول

ــم  ــة ر ــروا برؤي ــة كف   ومجاع
ــل   ــا أج ــة قلن ــوا عدلي   وتلقب
ــم  ــال إ ــاجني ك ــوا الن   وتلقب

  ج

  هذا ووعـد اهللا مـا لـن خيلفـه      
ــفه ــبهم س ــرم فحس ــدلوا ب   ع
ــى شــفه ــوا يف لظــى فعل   إن مل يكون

 
  ج

  : وقال اجلاريدي 
ــ ــاملني  اعجب ــوم ظ ــتروا  لق   تس

  قد جـاءهم مـن حيـث ال يدرونـه    
  ج

  بالعدل مـا فـيهم لعمـري معرفـة      
  تعطيــل ذات اهللا مــع نفــي الصــفة

  

  : وقال التاج السبكي
ــالوا  ــاروا وق ــة ج ــم :جلماع إ  
  مل يعرفوا الرمحن بل جهلوا ومن

  هلـم مـن معرفـة    للعدل أهـل مـا    
ــفةأذا  ــح  الص ــن مل ــل ع   عرضــوا باجله

  

  : وقال أبو احلسن البكري
ــيــ هبــني الضــاللة والســف اا جامع  

ــذمم ــال  وم ــور ب ــه ج   ا يف عدل
ــه   ــن غي ــرف ع ــه مل ينص   فبزعم

ــبثً   ــفة اومشـ ــه بالفلسـ   يف دينـ
ــة   ــفه باملعرف ــزعم وص ــرف وي   ع
  بــل ظــل يف جلــج تلــوح مزخرفــة

                                                
  ٦٣: يونس ١
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ــق مث مل    ــول اهللا ح ــت ق ــد قل   ق
  ومنعت مـن قـدم الصـفات ضـاللة    
  فلك الـذي قــد قلتـه ورويتــه    

  ج

ــة    ــك متلف ــه وذل ــؤمن برؤيت   ت
  ى لـذاتك كـل وقـت مشـرفة    فلظ

  وجزيــت بالعــدل الســيوف املرهفــة
  ج

  : وقال السيد البليدي
  هل حنن مـن أهـل اهلـوى أو أنـتم    
  اعكــس تصــب فالوصــف فــيكم ظــاهر
  يكفيـــك يف ردي عيلـــك بأننـــا 
ــا   ــت حرِمته ــه فأن ــي رؤيت   وبنف
ــة   ــال كيفي ــرى ب ــراه يف األخ   فت

 ج

  ومــن الــذي منــا كحمــر موكفــة 
  زخرفــةكالشــمس فــارجع عــن مقــال ال

ــفه  ــات ال بالفلسـ ــتج باآليـ   حنـ
ــة   ــل املعرف ــالم أه ــل بك   إن مل تق
ــفة ــام للص ــن غــري ارتس ــذا م   وك

 

  : قد نظم بعض علماء السنة وهو القاضي أبو بكر بن أمحد بن خليل فقال :وقال أبو حيان
  صــدر أمــة أمحــد  اشــبهت جهلًــ

  وزعمت أن قـد شـبهوا معبـودهم   
ــويتها   ــة س ــن نبغ ــهم ع   ورميت

  افــانظر منصــفً وجــب اخلســار عليــك
  ،أترى الكرمي أتـى جبهـل مـا أتـى    

  من لـيس يـدرك كيـف حيجـب نفسـه     
ــذلتم   ــك خ ــام وي ــة األنع   وبآي
ــرى  ــدك ال ي ــدوم عن ــان كاملع ــو ك   ل
ــده  ــاب عبي ــدد باحلج ــك يه لم  

  راء حجابـه وخلق احلجـاب فمـن   
ــبحانه  ــده س ــاب لعب ــق احلج   خل

ــو ــلتصــح يف اإلســالم عقــدك مل  ل   ق
ــت إذ ــا مغــرور إذ عطل   أنســيت ي

ــاظرة   أن ــه ن ــوه إلي ــداالوج   غ
  نطق الكتاب وأنت تنطق باهلوى 

ــدها   ــدار بع ــتص ب ــالنفي خم   ف
  

املوكفـة وختوفـوا   وذوي البصائر باحلمري   
ــة ــتروا بالبلكفـــــ   فتســـــ

  ميـزق مصـحفه   غـدا رمي الوليـد  
ــفة  ــي املنص ــراف فه ــة األع   يف آي
  ؟وأتى شيوخك ما أتـوا عـن معرفـة   

ــة   ــياخك املتكلف ــى أش  ــه   ن
  ي املزلفـــةم دون املراقـــتفـــوقف

  ذهب التمـدح يف هـواء السفسـفة   
  سـخفه أيـرى مـا    نه أنـزوهو امل

ــرفه  ــه إذ ش ــيم كالم ــع الكل   مس
ــرفة  ــس املتشـ ــوفته األنفـ   فتشـ
ــفة ــي الص ــن نف ــذهب املهجــور م   بامل
  ضاهيت يف اإلحلـاد أهـل الفلسـفة    

  هـذا السـفه   :جاء الكتـاب فقلـتم  
  فَهوى اهلـوى بـك يف املهـاوي املتلفـة    

ـ      ن ختلفـه لك ال أبا لـك موعـد ل
  ج

من الطيب ابن كـريان   ٢٢١مناقضة اهـوقد أكثر علماء السنة يف مناقضة البيتني حىت وقفت من ذلك على حنو عشرين 
  .على توحيد املرشد املعني

)(كذا من اجلائز يف حقه تعاىل )و :ت ادجأإيةيادابِ العباَألس دنالَى ععت ريِهيقول بعدم اجلواز أي فيه إشارة للرد على من  )ث
ورود الشرع بإثبات األسباب العادية ونفي التأثري عنها فمن أنكـر وجـود ذوات    ن العقل ال يوجبه وال حييله لَوالإحبيث  اعقلً

األسباب العادية فقد عطل احلكمة ومن نسب هلا التأثري فقد أشرك باهللا تعاىل ألنه مناقض ملا دل عليه العقل من وجوب انفراده 
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ملا دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع سـلف   اوعال ومناقض أيض ال واسطة على وفق ما شاء جلىل باختراع مجيع الكائنات بتعا
  .شاء كان وما مل يشأ مل يكنما ن أهذه األمة قبل ظهور البدع من أنه ال خالق إال اهللا تعاىل و

ويدخل : ما تقدم عند قولهإخل  تؤثر بطبعها وذاا يف احتراق احلطب النار مثلًافيه رد على الطبائعيني القائلني بأن  )الَ بِها(
  .عهيف الوحدانية نفي التأثري بطبع األسباب العادية وعلتها فراج

 ،فيهن العبد خيلق أفعال نفسه االختيارية بقدرة خلقها اهللا تعاىل إ :فيه رد على املعتزلة يف قوهلم )والَ بِقُوة أَودعها اهللا فيها(
م مل جيعلوا خالقية العبد كخالقية اهللا تعاىل حيث جعلوا العبد مفتقرإىل األسباب والوسـائط   اوالصحيح عدم كفرهم بذلك أل

 اواحـد  اشـريكً إال وا هللا تمنهم ألم مل يثب اسعد حالًأخبالفه تعاىل وذهب علماء ما وراء النهر إىل تكفريهم بل جعلوا اوس 
ال للطعام يف الشبع وال للسكني و ١فال تأثري للنار يف احلرق ،باافال تأثري لألسباب العادية يف مسب ، شركاء كثريةوهؤالء أثبتوا هللا

اع يف نــز منها يؤثر بنفسه فال  ااع يف كفره ومن اعتقد أن شيئًنـزمنها يؤثر بنفسه فال  ايف القطع وهكذا فمن اعتقد أن شيئً
كمـن   ،ا يؤثر بقوة أودعها اهللا تعاىل فيه فهو فاسق مبتدع ويف كفره قوالن والراجح عدم كفرهمنه اكفره ومن اعتقد أن شيئً

يف  ااعتقد أن العبد خيلق أفعال نفسه االختيارية بقوة خلقها اهللا تعاىل فيه ال يقال اجلرب الزم ألهل السنة حيث مل جيعلوا للعبد تأثري
أما العقلي وهو سلب اخلالقية عن العبد فهو متوجه على مجيع  ،كما ذهب إليه اجلربيةاجلرب احملظور هو احلسي  :أفعاله ألنا نقول

  .على مقدمات السنوسي بزيادةاهـ بناين  ٢فاعرفهالفرق حىت على املعتزلة وال يضر بل هو اإلميان 
)لُّفخا التهيف حصثُ الَ ييبِح يقْلع ببس يالَ هم ذلك وإرشاد جلهلة املؤمنني فمن اعتقد أنـه ال  فيه رد على من يزع )و

فهو جاهل حبقيقة  ٣تأثري لشيء منها وإمنا املؤثر هو اهللا تعاىل لكن بينها وبني مسبباا تالزم عقلي فمىت وجدت النار وجد احلرق
األنبياء عليهم الصالة والسالم  احلكم العادي ورمبا جره ذلك إىل الكفر ألنه قد يؤديه إىل إنكار األمور اخلارقة للعادة كمعجزات

وكبعث األجسام ومن اخلوارق للعادة مشي الشجرة وتسبيح احلصى وحنني اجلذع وإظالل الغمام وكالم ذراع الشاة له صلى 
  .وآله وسلم اهـاهللا عليه 

هذا بيان ملـا  ) بِ الَ بِها أَو بِها عادةً مع صحة التخلُّفوإِنما الْمولَى تبارك وتعالَى أَجرى الْعادةَ أَنْ يخلُق عند اَألسبا(
جيب اعتقاده يف األسباب العادية وعربوا عنها بعبارتني األوىل تعرضوا فيها بقيود للرد على املخالف والثانية اقتصروا فيها على ما 

وجد السبب وال يوجد املسبب وميكن العكس وال تـأثري  يلزم األمي العامي فال ينجو إال من اعتقد صحة التخلف فيمكن أن ي
  .ألحدمها يف اآلخر ألبتة اهـ

)ثَةادالْح دبالْع ةرقُد دنالَى ععت رِهيأثت ادجأو كإجياد تأثريه بقدرة العبد احلادثة عادة مع صحة التخلف كما تقدم وأنه ) كَإِي
: ألنا نقـول ، شيء ما ال يقال اجلرب الزم ألهل السنة حيث مل جيعلوا للعبد تأثريا يف أفعالهليس مع اهللا تعاىل يف الوجود مؤثر يف 

املعتزلة اجلرب احملظور هو احلسي كما ذهب إليه اجلربية أما العقلي وهو سلب اخلالقية عن العبد فهو متوجه على مجيع الفرق حىت 
  .دةوال يضر بل هو اإلميان فاعرفه اهـ بناين مقدمات بزيا

أو ) والضوِء عند الشمسِ(أو ا عادة مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة ) وإِيجاد االحتراقِ عند النارِ(
ع صحة التخلـف  أو ما عادة م) والنورِ عند الْقَمرِ والْمصباحِ(ا عادة مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة 

                                                
 .حرقَه وحرقه مبعىن فاحترق وحتَّرق اهـأيف القاموس وحرقََه بالنار حيرِقه و ١
 ، ي التأثري بقوة أودعها اهللا يف األسباب العادية فانظروتقدم بسط الكالم فيه عند قوله ويدخل يف املخالفة للحوادث نف ٢
 يف األصل٩٣راجعه  ٣
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أو به عادة مع صحة التخلف وعـدم تـأثري   ) والْشبع عند اَألكْلِ والْجوعِ عند عدمِ اَألكْلِ(وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة 
والسـترِ  (لبتـة  أو به عادة مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر أ )والري عند شربِ الْماِء(أحدمها يف اآلخر ألبتة 

أو به عادة ) والْقَطْعِ عند السكِّين(أو به عادة مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة ) والوقاية عند لبس الثوب 
ثري أحـدمها  أو به عادة مع صحة التخلف وعدم تأ) والشفَاِء عند الْتداوِي(مع صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة 

مث جيب عليه أي املكلف إذا حصلت له تلك املعرفـة  : شرحه على صغرى الصغرىيف  ١٠نوسييف اآلخر ألبتة، قال اإلمام الس
بواسطة الربهان أن يقطع أن تلك املعرفة إمنا حصلت مبحض خلق اهللا تعاىل فضلًا منه سبحانه وال أثر للربهان وال لفكرة املكلف 

بطريق التعليل كما تقول الفالسفة وال بطريق التولد كما تقول املعتزلة وإمنا املوىل تبارك وتعاىل هو الذي من  وحبثه يف حتصيلها ال
فيجوز يف حقه تعاىل خرق هذه العادة إن شاء ، بفضله خبلق فَهمِ الدليل وخلق فهم املدلول عليه بِأثره ال شريك له يف ذلك ألبتة

فعل وهم يسألون وال فرق بني أفعال العبد املباشرة كحركاته وسكناته وقيامه وقعـوده ومشـيه   تعاىل ومىت شاء ال يسأل عما ي
وباجلملة فإن ما وجد من األفعال ، وجريه وبني ما يتولد منها كالرمي باحلجر والضرب بالسيف والرمح والسهم والقتل واجلرح

إن العبد خيلق أفعـال نفسـه   : الكسب خالفًا للمعتزلة يف قوهلم بأسرها منسوب له تعاىل وال ثاين له فيه إذ ليس للعبد فيها إال
إن العبد جمبور على الفعل كالريشة املعلقة يف اهلواء وال كسب : االختيارية بقدرة خلقها اهللا تعاىل فيه، وخالفًا للجربية يف قوهلم

ربية أفرطوا حيث قالوا بأنه ال كسب له فيه، وأهـل  له فيه أصلًا، فاملعتزلة فرطوا حيث قالوا بأن العبد خيلق فعله االختياري واجل
وخري األمور أوسطها ألنه خرج من بني فرث ودم لبنـا  ، السنة توسطوا حيث قالوا بأن العبد ال خيلق فعله لكن له فيه الكسب

ثة باملقدور يف حملها من وأما الكسب فهو عبارة عن تعلق القدرة احلاد: خالصا سائغا للشاربني، قال اإلمام السنوسي يف مقدماته
غري تأثري، اعلم أنه ملا ثبت بالنقل والعقل وجوب انفراد املوىل تبارك وتعاىل باختراع الكائنات عموما بال واسـطة وال معاجلـة   
 وأطلق يف الشرع أن العبد مكتسب للحسنات والسيئات وأن الشرع إمنا يكلفه ويثيبه ويعاقبه مبا يف كسبه أو نشأ عن كسبه وإن
مل يكن كسبا له احتيج من أجل هذا إىل بيان الكسب الذي هو حمل التكليف الشرعي وهو الذي جعل أمـارة علـى الثـواب    
والعقاب واملدح والذم الشرعيني فإن بعض من ال علم عنده حبقيقة توحيد اهللا تبارك وتعاىل يفسر معىن الكسب بكون القـدرة  

ملة فلغري العارفني يف تفسري الكسب خبط كثري وعبارات خمتلفة مومهة نشأت عـن جهـل   احلادثة هلا تأثري ما يف األفعال، وباجل
وعدم اإلتقان لباب الوحدانية ومقاصد الشرع والذي يعول عليه يف تفسريه وال يصح غريه إذ هو اجلاري على القواعد العقليـة  

: احلادثة باملقدور يف حملها من غري تأثري فاحترزنا بقولنا وعلى األلسنة وإمجاع السلف ما فسرناه به وهو أنه عبارة عن تعلق القدرة
املقدور يف حملها أي حمل القدرة من الفعـل  : احلادثة من تعلق القدرة القدمية فال يقال فيها كسب بل هو اختراع واحترزنا بقولنا

فهذه األفعال حادثـة غـري   ، الذي خرج عن حمل القدرة كالرمي باحلجر والضرب بالسيف والرمح والقتل واجلرح وحنو ذلك
مكتسبة للعبد ألا خارجة عن حمل قدرته إال أا ملا كانت خملوقة عند كسبه عادة جرى فيها التكليـف والثـواب والعقـاب    

ال  من غري تأثري مما يعتقد القدرية جموس هذه األمة أن تعلق القدرة احلادثة باألفعال إمنا هو تعلق اختراع وتـأثري : واحترزنا بقولنا
  .تعاىل التوفيقاألفعال اهـ وباهللا تعلق اقتران وداللة على 

  : قال اإلمام السنوسي يف شرحه على مقدماته )تنبيه(
ما اقتصرنا عليه يف النقل عن أهل السنة من أن القدرة اليت للحيوان ال تأثري هلا يف األفعال االختيارية ال مباشـرة وال  : تنبيه

عندهم وال يصح عقلًا وال شرعا خالفه، وما نقل عن القاضي أبو بكر الباقالين وعن التفتزاين وعـن  تولدا هو املعروف املشهور 
األستاذ أيب إسحاق وإمام احلرمني مما ال خيفى فساده ومصادمته للعقل والشرع فالواجب تنـزيه هؤالء األئمة عن اعتقاد ما نقل 



 ٦٥

نقول عنهم وهو تعميم قدرة اهللا تعاىل وإرادته جلميع املمكنات ونقلوا إمجاع عنهم ألن املوجود يف كتبهم الكالمية إمنا هو ضد امل
وقد نقل القاضي أبو بكر الباقالين رمحه اهللا اإلمجاع يف مواضع من كتبه على كفر من نسب االختراع ، السلف الصاحل على ذلك

وجيب تأويل ما صدر عنهم إن ، الباري تبارك وتعاىلونقل أيضا إمجاع األمة على كفر من مل يقل بعموم صفات ، لغري اهللا تعاىل
صح النقل به أنه إمنا قالوه على سبيل اجلدل يف مناظرة اخلصوم املبتدعة وإلزامهم على مقتضى أقواهلم لعل أقواهلم أقوالًا فاسدة مل 

أساس فاسد فمهما بنوا عليه قولًا رمتهم يقولوا ا ليظهر هلم أم مل يبنوا فيما قالوه على أساس صحيح  وإمنا يبنون أقواهلم على 
ريح اجلدل وألزمتهم أن جيددوا على ذلك األساس بناء آخر فاسدا ال ثبات له ويوافقون على عدم استقراره لكن ألزموا أن يبنوه 

  :مقدماته باختصار ولبعضهمالسنوسي على  ١٣باقتضاء أساسهم الفاسد وهذا ظاهر وباهللا التوفيق اهـ من 
  نقدر) يف خلقه(لسنا ا          ن لنا قدرةمذهبنا أ

  "من قبل أن تقدروا" :يف قوله           وربنا سوغ إطالقها
خلق العبد احلجر والشجر وإمنا يقـال يف  : وإن مما اتفق عليه العقالء مؤمنهم وكافرهم أن فعل العبد ال يتعلق بالذوات فال يقال

د أهل السنة أن له الفعل وهو الكسب واهللا تعاىل هو الذي خلقه وخلق فعلـه  عمله يف قام وقعد وضرب ومشى وحنو ذلك وعن
أي خلقكم وخلق أعمالكم املنسوبة لكم عادة وشرعا وكسـبا وتكليفًـا للثـواب     ١)تعملُونَ وما خلَقَكُم واللَّه: (بقوله تعاىل

لق إال اهللا تعاىل ال شريك له يف فعل من األفعال وهلـذا قـال   والعقاب واملدح والذم الشرعيني وأما توحيدا عقلًا وشرعا فال خا
فمـذهب  ، ٥ومذهب أهل السـنة  ٤ومذهب القدرية ٣مذهب اجلربية: ٢اإلمام السنوسي يف مقدماته  واملذاهب يف األفعال ثالثة

األفعال االختيارية بالقدرة  اجلربية وجود األفعال كلها بالقدرة األزلية فقط من غري مقارنة لقدرة حادثة، ومذهب القدرية وجود
احلادثة فقط مباشرة أو تولدا، ومذهب أهل السنة وجود األفعال كلها بالقدرة األزلية فقط مع مقارنة األفعال االختيارية لقـدرة  

اهللا عنهم رضي  ومذهب أهل السنة: على املقدمات  قولهيف شرحه ٢٣العالمة البناينحادثة ال تأثري هلا ال مباشرة وال تولدا قال 

                                                
  .٩٦: الصافات ١
إما : والثاين، مذهب اجلربية: فاألول، ووجه احلصر فيها على املشهور أن األفعال االختيارية إما أن يقول بنفي القدرة احلادثة فيها أو ال: قال البنائي ٢

  .فاألول مذهب القدرية والثاين مذهب أهل السنة رضي اهللا عنهم، ادثة فيها أو الأن يقول بتأثري القدرة احل
وهم كفـار  ، بسكون الباء طائفة من أهل الضالل ومسوا بذلك لقوهلم باجلرب احملض أي اخلالص من الكسب الذي نسبه الشارع لنا :مذهب اجلربية ٣

لو مع الكسب هو كافر فإن أهل السنة يقولون باجلرب الغري احملض وال يكفرون بـل هـو   لتعطيلهم للشرع ونفي أحكامه وليس كل من يقول باجلرب و
 .٢١عني اإلميان كما يأيت قريبا اهـ بناين مقدمات من 

در وقد قيـل  ولذا مسوا بالقدرية لنفيهم الق، بتحريك الدال طائفة من أهل الزيغ والضالل تنكر أن اهللا تعاىل قدر األشياء يف القدم: مذهب القدرية  ٤
فإذا قالوها يعين الشهادة عصموا مين دمائهم وأمـواهلم إال حبقهـا   : صلى اهللا عليه وسلمبكفرهم واألصح عدم كفرهم وهو قول األكثر بشهادة قوله 
  .بناين مقدمات ٢١وحسام على اهللا فالعصمة مقطوع ا مع الشهادة اهـ من 

ي الفرقة الناجية الساملة من مجيع البدع املشتغلون بالرد على مجيع الفرق أهل الكفـر والضـالل   ومذهب أهل السنة رضي اهللا عنهم وأرضاهم وه  ٥
صـلى اهللا عليـه   والطغيان باحلجج الساطعة والرباهني القاطعة اليت هي أمضى من السيوف احلسان واملثبتون ملا وردت به السنة احملمدية وهي طريقته 

يه مجاعة الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم يف باب العقائد ال سيما إمام السنة واجلماعـة الشـيخ أبـو احلسـن     قولًا وفعلًا وتقريرا ومضى عل وسلم
سعيهم اهـ من األشعري وأتباعه ومن كان مبثابتهم واإلمام أبو منصور املاتريدي وأتباعه فسموا أهل السنة واجلماعة وكانوا أحق ا وأهلها شكر اهللا 

  .بناين مقدمات ٢١
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القدمية  بالقدرةاختياريها واضطراريها  كلها ١يعين أفعال احليوانات األفعاليعين اختراع وإجياد وخلق وإنشاء  وجودوهو احلق 
ليس إال دون القدرة احلادثة إذ ليس هلا تأثري بوجه من الوجوه بل هو عرض خملوق ملوالنا جل وعـال   األزلية السرمدية فقط

فال مؤثر بالقدرة إال اهللا تبارك وتعاىل وال موجد لألفعال ، وحني ويتجدد أمثاله مدة بقاء اجلرم على التعاقب ينعدم يف كل وقت
دون االضطرارية باملوافق واملخالف على أا خملوقة هللا تعاىل ال  األفعال االختياريةيعين مصاحبة  مع مقارنةإال اهللا تعاىل فقط 

وهيهات أن هلا ذلك وهي حليف العجز العـام   هلايعين اختراع  ال تأثريعين مسبوقة بالعدم ي لقدرة حادثةكسب للحيوان فيها 
وهو ما يوجد يف حمل قوته كحركاته وسكناته وقيامه وقعوده ومشيه وجريه وغري  ال مباشرةواالفتقار الذايت على سبيل الدوام 

وهو ما يوجد خارجا عن حمل قوته كالضـرب   تولداتراع له اخ الكما أن احليوان ال اختراع له يف أفعاله مباشرة كذا  وذلك 
فهذه األفعال حادثة غري مكتسبة للعبد ألا خارجة عن حمل قدرته إال أا ملا كانت خملوقة ، بالسيف والرمح واحلجر وحنو ذلك

فعال العباد هـو اهللا تبـارك   عند كسبه عادة أجرى فيها التكليف والثواب والعقاب، وباجلملة فمذهب أهل السنة أن املوجد أل
وهذه األفعال اليت يف وسع املكلـف علـى   ، وتعاىل وحده غري أن االختيارية منها تقارا قدرة حادثة من غري تأثري هلا فيها أصلًا

، الظاهر والعـادة أي إال ما تسعه طاقتها حبسب  ٢)وسعها إِالَّ نفْسا ُهللا كَلِّفي الَ: (حسب ما دل عليه الشرع قال جل من قائل
وأما حبسب ما يف نفس األمر أي الواقع فليس يف وسعها فعل من األفعال ال يقال اجلرب الزم ألهل السنة حيث مل جيعلوا للعبـد  

اجلرب احملظور هو احلسي كما ذهب إليه اجلربية، أما العقلي وهو سلب اخلالقية عن العبد فهو متوجه : ألنا نقول، تأثريا يف أفعاله
وباجلملة فمذهب أهل السنة جمانب للمذهبني الفاسدين ألم مجعوا بني احلقيقة ، مجيع الفرق وال يضر بل هو اإلميان فاعرفه على

وأن ، اختيارية واضـطرارية : والشريعة وسلموا بتوفيق اهللا من بدعة الفريقني ألم جانبوا اجلربية بتقسيمهم األفعال إىل قسمني
وجانبوا أيضا القدرية ألم ، عىن أن هلم قدرة حادثة تقارن تلك األفعال االختيارية وتتعلق ا من غري تأثرياألوىل مقدورة للعباد مب

 مل جيعلوا لتلك القدرة احلادثة املخلوقة هللا تعاىل يف احليوانات تأثريا ألبتة يف أثر ما بدليل برهان الوحدانية ووجوب عموم القدرة
ل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف الصاحل قبل ظهور البدع، واحلاصل أن العبد الصحيح القوي واإلرادة جلميع املمكنات ود

القادر عند أهل احلق أنه جمبور يف قالب خمتار، جمبور من حيث إنه ال أثر له ألبتة يف أثر ما عموما وإمنا هو وعاء وظرف للحوادث 
شاء ال حجر عليه تعاىل وال معني وال وكيل وال وزير وخمتار من حيـث إن   واألعراض خيلق اهللا تعاىل فيها ما يشاء منها وكيف

سيما حال خلقه جل وعز كراهة للفعل وإمنا ميده تبـارك   عادة موالنا جل وعال ملا جرت معه بعدم دوام مواالة الفعل عليه ال
وتصميما على الفعل صار العبد ـذه  وتعاىل بالفعل يف بعض األوقات على حسب احلاجة وخصوصا حال خلقه تعاىل له عزما 

العادة العجيبة الدالة على سعة قدرة من ال يشغله شأن عن شأن وتنفيذ إرادته يف كل ممكن ووسع علمه كل معلوم خمتارا ممكنا 
لكرمي امللـك  فسبحان املوىل ا، من الفعل والترك حبسب الظاهر ال حيس إجلاءًً إىل ما جيب فعله وال إكراها على ما يكره وجوده

القهار اللطيف الذي لطف بعض قهره حىت عزب عن إدراك كثري من العقول فضلًا عن األوهام فاعتقدت جلهلها بباطن األمـر  
وكفراا نعمة كسوة املوىل جل وعال لقهره بثياب يسره وطرده آالم جربه أا خرجت يف بعض تصرفاا عن قبضـة تـدبريه   

  .السنوسي على مقدماتهن م ١٢وإرادته اهـ وعموم قدرته 
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وملا عرفنا بالضرورة عدم استواء األفعال بالنسبة إلينا احتيج من أجل هذا إىل بيان الكسب الذي هو حمل التكليف الشرعي وهو 
عرب بالكسب دون التعلق تربكًا بـالقرآن   الكسب وأما: الذي جعل أمارة على الثواب والعقاب واملدح والذم الشرعيني فقال

الكسـب  : ما الفرق بني الكسب واالكتساب؟ فاجلواب: فإن قلت ١)اكْتسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها: (يف قوله تعاىل العظيم
ففي اآلية تنبيه على لطف اهللا تعاىل خبلقه فأثبت هلم ثواب الفعل ، واالكتساب املبالغة واالعتمال فيه، حتصيل على أي وجه كان

 عن تعلق القـدرة احلادثـة  أي تعبري  فهو عبارةيثبت هلم عقاب الفعل إال على وجه مبالغة واعتمال على أي وجه كان ومل 
أي يف حمل القدرة مـن الفعـل    باملقدور يف حملهااحترز ا من تعلق القدرة القدمية فال يقال فيه كسب بل هو اختراع واحترز 

وملا كانت هذه خارجة عن ، والرمح والقتل واجلرح وحنو ذلكالذي خرج عن حمل القدرة كالرمي باحلجارة والضرب بالسيف 
 من غري تأثري: حمل قدرته غري مكتسبة للعبد وكانت خملوقة عند كسبه عادة جرى فيها التكليف والثواب والعقاب واحترز بقوله

وتأثري ال تعلق اقتران وداللة علـى   مما تعتقده القدرية جموس هذه األمة من أن تعلق القدرة احلادثة باألفعال إمنا هو تعلق اختراع
نعم يقال لكـن جبهـتني   : هل يقال املقدور الواحد دخل حتت قدرتني قدرة اهللا تعاىل وقدرة العبد؟ فاجلواب. األفعال فإن قلت

  .على املقدماتمن البناين  ٢٣فافترقا اهـحتت قدرة اهللا تعاىل جبهة اخللق وحتت قدرة العبد جبهة الكسب ، خمتلفتني
)وضابط اجلائز يف : ملا كان اجلائز الذايت يف حقه تعاىل ال ميكن حصره بالعد فوضعوا له ضابطًا يشمل مجيع أفراده فقالوا )و

: بيان ذلك عند قولـه  وأفراده كثرية ويتفرع عنه الواجب العرضي واحملال العرضي وقد تقدم، حقه تعاىل فعل كل ممكن أو تركه
وكذلك تقدم الكالم عليه يف أقسام احلكم العقلـي فـال   ، عاىل فعل كل ممكن أو تركه إخلفراجعهالقسم الثالث اجلائز يف حقه ت

  .تغفل
وخصت خمسةٌ منها بِالذِّكْرِ للرد صـرِيحا  (: ذكر هنا مخسة عقائد من الواجب العرضي املتفرع عن اجلائز الذايت فقال

ا فهولخد مدع معيز َنلَى مالَ   عـامٍّ وع ـناصٍّ عفونَ بِخكْتالَ ي ذَا الفَنه اببِألنَّ أَر هنذُ مخؤت تإِن كَانزِ ومِ اجلَائسي الق
صرحيا  أما جواز الفعل والترك فهو الكلي الشامل جلميع جزئياته اليت هي أفراد اجلائز فإنه للرد )بِدالَلَة االلْتزامِ لخطَرِ اجلَهلِ فيه

 على الفالسفة والطبائعيني القائلني باإلجياب الذايت وعلى القائلني بتأثري األفالك والعلل وعلى الطبائعيني القائلني بتـأثري الطبـائع  
من هدهـدي   ١٢٤ تولدا اهـواألمزجة وغريمها، وعلى القدرية القائلني بتأثري القدرة احلادثة يف األفعال االختيارية مباشرة أو 

وردا على الدهريني القائلني بنفي اإلله وإمنا هي أرحام تدفع وأرض تبلع وال يهلكهم إال الدهر تعـاىل اهللا عـن   ، ية بزيادةسنوس
فالعام مـا  ، وال بعام عن خاص" ال يكتفون خباص عن عام"أي علماء التوحيد " ألن أرباب هذا الفن: "وقوله، قوهلم علوا كبريا

، وهذا العام جواز الفعل والترك واخلاص اخللق والرزق واإلماتة واإلحياء إخل، ص ما زاد قيدا كاإلنسانواخلا، زاد فردا كاحليوان
فال نكتفي بذكر العام عن ذكر بعض أفراده خبصوصه احملتاج لذكره لرد أو إرشاد فال بد حينئذ من ذكر الفرد اخلاص بعد ذكر 

أي وال نكتفي بذكر الالزم عن امللزوم وال بذكر امللزوم عـن  " بداللة االلتزاموال "العام وال بد من ذكر العام بعد ذكر اخلاص 
خلطر "الالزم كالوجود والقدم والبقاء والغىن املطلق والغىن عن احملل واملخصص واملخالفة للحوادث والوحدانية واملعاين واملعنوية 

  .وصوفأي خلطر اجلهل يف هذا العلم إذ اجلهل بالصفة جهل بامل" اجلهل فيه
أي جيوز يف حقه تعاىل فعل كل ممكن أي إجياده وإعدامه وجيوز يف حقه تعاىل ترك كل  )وهي جواز الفعلِ والْترك(: قوله

والترك يشمل الوجهني ترك اإلجياد وتـرك  ، فالفعل يشمل الوجهني اإلجياد واإلعدام، ممكن أي تركه معدوما أو تركه موجودا

                                                
  ٢٨٦: البقرة ١



 ٦٨

والدليل ،  حقه تعاىل عدم جواز الفعل والترك بأن يكون واجبا عليه تعاىل أو واجبا يف حقه تعاىل أو مستحيلًاوحمال يف، اإلعدام
ألننـا  ، وجود هذه املخلوقات املشاهدة بالعيون: ومن العقل ١)ويختار يشاء ما يخلُق وربك: (على جوازه من النقل قوله تعاىل

  .و كانت مستحيلة ملا وجدت ولو كانت واجبة ملا انعدمت وهذا دليل جوازها وإمكاا وباهللا التوفيقنشاهدها توجد وتنعدم فل
، أي ومن اجلائز يف حقه تعاىل خلق احلكمة يف أفعالـه تعـاىل وأحكامـه    )وجواز إيجاده الْحكْمةَ في أَفْعاله تعالَى وأَحكَامه(

ومصـلحتها راجعـة   ، املصلحة املترتبة على الفعل من غري أن تكون باعثة عليه: اىل وأحكامه هيفاحلكمة اجلائزة يف أفعاله تع
 وهـم  يفْعـلُ  عمـا  يسأَلُ لَا: (للمخلوقات وهي أن يفعل م ما له عاقبة محيدة وال يلزم على وجودها وال على عدمها حمال

 ٣)يسـأَلُونَ  وهـم  يفْعـلُ  عما يسأَلُ لَا(فمعناه امللك املطلق يفعل كيف يشاء وأما امسه تعاىل احلكيم عند األشاعرة  ٢)يسأَلُونَ
واحلكمة الالزمة ألفعاله تعاىل وأحكامه عند األشعري هي العلم األزيل التام والصنع املتقن وضدها السفه فاحلكمة عند األشاعرة 

، وهي صفة أزلية هللا تعاىل وضـدها السـفه  ، قوع الشيء على قصد فاعلههو العلم التام والصنع املتقن أي و: األول: هلا معنيان
وهو إتقان العمل أي خلق كل شيء على ما هو أوىل به ووضعه ، يراد ا صفة املفعول نفسه أي احلاصل باملصدر: واملعىن الثاين

وأما عند املاتريدية فاحلكمة ، ندهم حادثةوصفات األفعال ع، يف حمله الالئق به ليست صفة أزلية ألا تؤول إىل كوا صنعة فعل
أفعاله تعاىل : مبعىن إتقان العمل أي خلق كل شيء على ما هو أوىل به ووضعه يف حمله الالئق به صفة أزلية هللا تعاىل ومن هنا قالوا

يست صفة أزلية هللا تعاىل وذهب األشعري إىل أن احلكمة ذا املعىن ل، ال ختلو عن حكمة مبعىن ما له عاقبة محيدة وضدها السفه
وفسروا احلكمة الالزمة ألفعاله تعاىل بوقوع الشيء على قصـد  ، ألا تؤول إىل كوا صفة فعل وصفات األفعال عندهم حادثة

وفسروا احلكمة اجلائزة يف حقه تعاىل باملصلحة املترتبة على الفعل مبعىن ما له عاقبة محيدة يف حق املخلـوق  ، فاعله وضده السفه
وباجلملـة  ، ٤)يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ ال(ن غري أن تكون باعثة عليه فال يلزم على وجودها حمال وال على عدمها حمال م

  .فاحلكمة جائزة عقلًا عند األشاعرة خالفًا للماتريدية وثابتة شرعا عند اجلميع فمن تأمل وجد اخلالف بينهما لفظيا
 ٥)كَـثريا  خيرا أُوتي فَقَد الْحكْمةَ يؤت ومن: (حق اخللق هي العلم النافع املؤدي إىل العمل قال تعاىل واحلكمة يف :فائدة

  .اهـ
جـائز  : األول: وأقسام اجلائز مخسـة : قول اإلمام السنوسي) ومن اجلائز يف حقه تعاىل الثواب والعقاب(وتقدم عند قوله 

جائز حمتمل األمـرين  : جائز مقطوع بعدمه كدخول الكفار اجلنة، والثالث: يف اجلنة، والثاين مقطوع بوجوده كتنعيم أهل اجلنة
جائز جوزه الشرع : جائز حمتمل األمرين مشكوك فيه كقبول الطاعة وفوزنا حبسن اخلامتة، واخلامس: والرابع، كقبول الطاعة منا

احلكمة يف أفعاله تعاىل وأحكامه، واحلكمة مصلحتها راجعة للخلق كسائر املباحات، واحلاصل ومن اجلائز يف حقه تعاىل أن خيلق 
وحمال عدم جوازها والدليل على جواز احلكمة من النقل ومن العقل هو دليل جواز الفعل والترك فال تغفل واهللا تعاىل أعلم وبه 

  .التوفيق
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أي ومن اجلائز يف حقه تعاىل أن خيلق التأثري  )بِ العادية مع صحة التخلُّفوجواز إِجياده تأثيره تعالَى عند مقَارنة اَألسبا(
عند األسباب العادية كخلقه التأثري عند قدرة العبد احلادثة أو ا عادة مع صحة التخلف وكإجياد االحتراق عند النار ال بطبعها 

وحمال عدم جواز إجيـاده  ، صحة التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتةمع  عقالوال بقوة أودعها اهللا فيها وال تالزم بينهما 
تأثريه تعاىل عند األسباب العادية والدليل على جوازه من النقل ومن العقل هو دليل جواز الفعل والترك واهللا تعاىل أعلـم وبـه   

  .التوفيق
)و (ا الفرد املخصوص بالذكر وهومن اجلائز يف حقه تعاىل أيض :)ج    ـنم لَّـةالعو ـةعالطَّبِي دنالَى ععت هريأثت هادإِجي ازو

أي ومن اجلائز يف حقه تعاىل أن خيلق التأثري عندما يسميه الفالسفة والطبائعيون طبيعة  )اَألسبابِ العادية مع صحة التخلُّف أَيضا
لتأثري عندها ال ا كإجياد االحتراق عند النار ال ا ردا عليهم أو ا عادة مع صحة فيجوز أن خيلق ا، أو علة من األسباب العادية

وحمال عدم جواز إجياد تأثريه تعاىل عند الطبيعة والعلة والدليل على جوازه من النقل ، التخلف وعدم تأثري أحدمها يف اآلخر ألبتة
  . أعلم وبه التوفيقوالعقل هو دليل جواز الفعل والترك فال تغفل واهللا تعاىل

)(من اجلائز يف حقه تعاىل الفرد املخصوص بالذكر وهو  )ورِهبِأَس الَمذَا العالَى هعت هاثدإِح ازوأي ومن اجلائز يف حقه  )ج
أجرامه وأعراضه  تعاىل إحداثه تعاىل هذا العالَم احملسوس بأسره أي خلقه وإحداثه من العدم إىل الوجود بأسره أي مجيعه ذواته أي

  .كل ذلك كان بقدرته تعاىل وإرادته واختياره ١)تعملُونَ وما خلَقَكُم واللَّه: (وأفعاله وأقواله
ليل على وحمال عدم جواز إحداثه تعاىل هذا العامل بأسره والد )فَإِنما أحدثَه وأَظْهره بِمحضِ قُدرته وإِرادته تعالَى واختيارِه(

وفيه رد على الفالسفة القائلني باإلجياب الذايت ، جواز إحداثه تعاىل هذا العامل من النقل ومن العقل هو دليل جواز الفعل والترك
وهو إسناد الكائنات إىل اهللا تعاىل على سبيل التعليل أو الطبع وينفي عن اهللا تعاىل اإلرادة واالختيار وفيه رد أيضا على الفالسفة 

  .أعلم وبه التوفيق بقدم العامل اهـ واهللالطبائعيني القائلني وا
ومـن عـرب   ، جائزا ميكن وجوده وعدمه إالوأما وجوب احلدوث للعامل فهو الدليل العقلي على العقائد والدليل ال يكون 

من العقائد الواجبة يف باحلدوث فمراده اإلحداث ويف وجوب احلدوث للعامل رد على من يقول بقدم العامل فحدوث العامل ليس 
أحـدث اهللا العـامل   : وإمنا اجلائز يف حقه تعاىل إحداث العامل فنقول، حق اهللا تعاىل وال مما يستحيل يف حقه تعاىل وال مما جيوز

  : فحدث العامل فالعامل حادث واحلدوث صفة نفسية للعامل الزمة له وهلذا قال
مِ الَ حلَاصلُ بِالْمصدرِ فَإِنه واجِب في حق العالَمِ نفِْسه عقْلًا ونقْلًا َألنه صفٌَة نفِْسيةٌ للْعـالَ وأَما حدوثُ الْعالَمِ الَّذي هو ا(

مدقا ومينَ قَدكُوأَنْ ي ازا لَجزائالَمِ جثُ العودمِ فَلَو كَانَ حلْجِرزِ ليحكَالت هنع فَكناُءتلَمذَا قَالَ العهلالٌ وحم أَنَّ  : ه لَـماع
دقَالَ بِق نفَم دائالْفَو ني مأتا يمل ركَبِي اسأَسو دقَائرِ العائسل ميظلٌ عالَمِ أَصوثَ الْعدبِاهللا ح ركَاف وفَه هثودي حف كش ه أَوم

وقد قام الربهـان علـى   : سنوسي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه على أم الرباهني أثناء الكالم على ضد اإلرادةقال اإلمام ال )العظيمِ
وجوب احلدوث لكل ما سواه تعاىل وعلى وجوب القدم والبقاء له جل وعز فتعني أنه فاعل مبحض االختيار وبطـل مـذهب   

وأما من عد حدوث العامل من مجلة اجلائزات يف حقـه تعـاىل    :منهم األرض اهـ قلتالفالسفة والطبائعيني أذهلم اهللا وأخلى 
فمراده املعىن املصدري الذي هو فعل الفاعل أو أن إحداثه تعاىل العامل مبحض املشيئة واالختيار ألن العامل بأسره من املمكنـات  

الذي هو وصف للعامل فإن هـذا مل   وليس مراده جبواز حدوث العامل املعىن احلاصل باملصدر، اجلائز يف حقه تعاىل فعلها وتركها
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يقل جبوازه أحد من أهل السنة ألنه لو كان من اجلائز جلاز أن يكون قدميا وقدمه حمال لوجوب القدم هللا جل وعـز ووجـوب   
احلدوث لكل ما سواه تعاىل الذي هو العامل بأسره فلم خيتلف أهل السنة يف وجوب احلدوث للعامل بأسره وكذلك مل خيتلف أهل 

سنة يف داللة هذه احلوادث أي العامل بأسره على وجود الصانع نعم اختلف يف جهة داللة احلوادث على وجود الصانع هل هي ال
  .تعاىل أعلم وبه التوفيقمها معا اهـ واهللا حدوثها أو إمكاا أو 

جوازِ الْفعلِ والترك بِأَنْ يكُونَ واجِبا علَيه تعالَى أَو واجِبـا  عدم (: أَضداد هذه الْخمسة وهي )ويستحيلُ في حقِّه تعالَى(
عدم اجلواز صادق على الواجب الذايت واملُحال الذايت ألن كل واحـد مـن   : أي عليه تعاىل فقوله )في حقِّه تعالَى أَو مستحيلًا

وأن احملال الذايت ينافيه الواجب ، فإن الواجب الذايت ينافيه احملال الذايت واجلائز الذايت، نهاأقسام احلكم العقلي الثالثة ينافيه اثنان م
وال ينافيه الواجب العرضي واحملال العرضي ، وأن اجلائز الذايت ينافيه الواجب الذايت فقط واحملال الذايت فقط، الذايت واجلائز الذايت

واجب الذايت ال يتفرع عنه شيء واحملال الذايت ال يتفرع عنه شيء وإمنا الذي يتفرع عنـه  ألما يتفرعان عن اجلائز الذايت ألن ال
الواجب الذايت ال يتفرع عنه شيء أي ال يكون جـائزا عرضـيا وال   : فقوله، الواجب العرضي واحملال العرضي هو اجلائز الذايت
الذايت ال يتفرع عن شيء أي ال يكون جائزا عرضـيا وال واجبـا   وقوله واحملال ، مستحيلًا عرضيا ملا يلزم عليه من قلب احلقائق

وإمنا الذي يتفرع عنه هو اجلائز الذايت فيتفرع عنه الواجب العرضي واحملال العرضي : عرضيا ملا يلزم عليه من قلب احلقائق، وقوله
الذايت ملا فيه من قلب احلقائق فاحفظه فإنه نفـيس  والعرضي ال ينايف اإلمكان الذايت وإمنا الذي ينافيه هو الواجب الذايت واحملال 

أي يصور بكونه واجبا عليه تعاىل كقـول  " بأن يكون واجبا عليه تعاىل: "وقوله،وقد تقدم بسطه يف حبث أقسام احلكم العقلي
عليه " أو مستحيلًا: "ولهوق، تعاىل كقول الفالسفة باإلجياب الذايت" أو واجبا يف حقه: "وقوله، املعتزلة بوجوب الصالح واألصلح

  .كبريااهـتعاىل كقول الطبائعيني بتأثري الطبيعة والعلة تعاىل اهللا عن ذلك علوا 
)ه(كذا يستحيل يف حقه تعاىل ) وكَامأَحالَى وعت هالي أَفْعةَ فكْماحل هادجازِ إِيوج مديف أفعاله كاخللق والـرزق : قوله )ع ،
أو واجِبـةً يف حقِّـه أَو   (حبيث يلزم على عدمها حمـال  ) علَيه تعالَى بِأَنْ تكُونَ واجِبةً(كالتكاليف الشرعية وأحكامه : وقوله

عليه تعاىل حبيث يلزم على وجودها حمال إذ اجلائز هو الذي جيوز يف حقه تعاىل فعله وتركه وال يلزم علـى تقـدير    )مستحيلَةً
وأما احلكمة الالزمة ألفعاله تعاىل عند اإلمام ، ١)يسأَلُونَ وهم يفْعلُ عما يسأَلُ لَا(ال على عدمه حمال لذاته وجوده حمال لذاته و

  ،وقوع الشيء على قصد فاعله وضده السفه إخلوقد تقدم بسط ذلك يف حبث احلكمة وباهللا التوفيق: األشعري فهي
)(: كذا يستحيل يف حقه تعاىل )ومدة عيادابِ العباَألس ةنقَارم دنالَى ععت هريأثت هادجازِ إِيوا )جوقد تقدم أنـه  ، مبسببا

كقول الفالسفة باإلجياب الذايت    )بِأَنْ يكُونَ واجِبا في حقِّه تعالَى(فعل كل ممكن أو تركه فعدم اجلواز يصور  جيوز يف حقه تعاىل 
تعاىل اهللا عن ذلـك  ، كقول املعتزلة بوجوب الصالح واألصلح على اهللا )أَو واجِبا علَيه(رد عليهم يف حبث اإلرادة وقد تقدم ال
التأثري يف شيء منها مصور بأن  )أَو تكُونَ هي املُؤثِّرةُ( عليه تعاىل) أَو مستحيلًا(وقد تقدم الرد عليهم يف حبث اجلائز ، علوا كبريا

وفيه رد على الفالسـفة   )بِقُوة أَودعها اهللا فيها تعالَى اهللا عن ذَلك(ون التأثري لشيء من األسباب العادية بطبعها وعلتها أو يك
  .والطبائعيني واملعتزلة كما تقدم يف حمله واهللا أعلم اهـ

                                                
  ٢٣: األنبياء ١
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)( يستحيل يف حقه تعاىل )وت هريأثت هادجازِ إِيوج مدع قِّهي حا فاجِبو أَو هلَيا عاجِبنَ وبِأَنْ يِكَو لَّةالْعو ةعالطَبِي دنالَى عع
ا كَبِيلُوع كذَل نالَى اهللا ععا تهلَّتعا وهعةُ بِطَبثِّري املُؤنَ هكُوت لًا أَويحتسم الَى أَوعاتوب وعلى فعدم اجلواز صادق على الوج )ر

   :تعاىلاالستحالة وفيه رد على الطبائعيني القائلني بتأثري الطبيعة وعلى املعتزلة القائلني بوجوب الصالح واألصلح على اهللا 
  إن الصـــالح واجـــب: وقـــوهلم

  

ــه   ــب ، علي ــه واج ــا علي   زور م
  

يعة وعلة وبنوا عليها مذاهبهم الفاسدة اإلسالم قاطبة وإمنا هي أسباب عادية مساها أعداء اهللا طب أهلوال طبيعة وال علة عند 
  .تروجيا لبضائعهم الكاسدة واحلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم به وفضلنا على كثري ممن خلق تفضيلًا اهـ

)( كذا يستحيل يف حقه تعاىل) وا عاجِبنَ وكُوبِأَنْ ي رِهالَم بِأَسذَا الْعالَى هعت هاثدازِ إِحوج مدع   ـيـا فاجِبو الَى أَوعت هلَي
بأن يكون واجبا يف حقه تعاىل رد علـى الفالسـفة القـائلني    : فقوله )حقِّه تعالَى أَو مستحيلًا تعالَى اهللا عن ذَلك علُوا كَبِيرا

أو : "وقولـه ، غري اختيار له تعاىل عن ذلـك  باإلجياب الذايت وهو إسناد الكائنات إىل اهللا تعاىل على سبيل التعليل أو الطبع من
رد على املعتزلـة يف  " أو واجبا عليه: "وقوله، رد على الطبائعيني القائلني بأن العامل أوجدته الطبيعة تعاىل اهللا عن ذلك" مستحيلًا

تعاىل اهللا عن ذلك : "وقوله، تعاىل فيها قوهلم بتأثري قدرة العبد احلادثة يف أفعاله ويف قوهلم بتأثري األسباب العادية بقوة أودعها اهللا
 كُنـا  لهـذَا وما هدانا الَّذي للّه مداحلَ(و. أي تعاظم وارتفع وتنـزه وتقدس عن قوهلم وعما ال يليق به تعاىل اهـ" علوا كبريا

يدتهنال لا أَنْ لَوانده اللّه لَقَد اءتلُ جسار رنب قاء قُلْ( ١)بِالْحج قالْح قهزلُ واطلَ إِنَّ الْباطوقًا كَانَ الْبها  ٢)زواحلمد هللا محد
  .يوايف نعمه ويكافئ مزيده وباهللا التوفيق

فهذه مخسون عقيدة منها عشرون واجبة يف حقه تعاىل وأضدادها عشرون مستحيلة عليه تعاىل ومنها مخسة جائزة يف حقه 
  .ال إله إال اهللا اهـ: مستحيلة فاجلميع مخسون عقيدة مندرجة يف الزم معىنتعاىل وأضدادها مخسة 

  : وملا فرغ من اإلهليات شرع يف النبويات وأوهلا الواجب يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم فقال
هـذا هـو    )واَألمانةُ والتبليغُ والفَطَانةُ الصدق(: وهي ٣صفات :)ويجِب في حق الرسلِ علَيهِم الصالةُ والسالم أَربعة(

اإلميان باهللا تعاىل وهو حديث النفس التابع للمعرفة مبا جيب : أحدمها: اجلزء الثاين من جزأي اإلميان ألن اإلميان مركب من جزأين
يضا حديث النفس التابع للمعرفة مبا جيب اإلميان بالرسل عليهم الصالة والسالم وهو أ: هللا تعاىل وما يستحيل وما جيوز، والثاين

هلم وما يستحيل وما جيوز، وملا كان اجلزء الثاين موقوفًا على اجلزء األول وإمنا يعرف وحيصل بعد معرفته قدم علماؤنا الكـالم  
  .على اجلزء األول قبل الكالم على اجلزء الثاين

بعثه اهللا سبحانه إىل عبيده بإميانه ليبلغهم عنه أحكامـه  مجع رسول وهو إنسان ذكر حر كامل الصفات البشرية : والرسل
وحنن مكلفون مبعرفة الرسل عليهم الصالة والسالم وال يتم إمياننـا إال  ، التكليفية والوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد وحنومها

  : هم عليهم الصالة والسالمفمما جيب يف حق، بذلك وال حيصل لنا اإلميان إال مبعرفة ما جيب هلم وما يستحيل وما جيوز

                                                
 ٤٣: األعراف ١
 ٨١: اإلسراء ٢
أما إذا حذف أو تقدم ، لمذكر وتركها للمؤنث إمنا جيب إذا كان املميز مذكورا بعد اسم العددواعلم أن زيادة التاء ل: أي أربع صفات قال املدابغي ٣

ث نسوة وجعل اسم العدد صفة فيجوز يف اسم العدد إجراء هذه القاعدة وهي إثبات التاء يف عدد املذكر وحذفها يف عدد املؤنث حنو ثالثة رجال وثال
 .رف وزيادةاألنبايب بتص ٦٥ أيب النجار ومنمن  ٤٠األوىل مراعاا اهـ ة لكن وجيوز تركها حنو رجال أربع ونسوة ثالث
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)الصديف كل ما يبلغون عن املوىل تبارك وتعاىل أي ال يكون خربهم يف ذلك إال مطابقًا ملا يف نفس األمر وال يقع منهم  )ق
ملا  مطابقة اخلرب :والصدق يف حقهم عليهم الصالة والسالم هو ،الكذب يف شيء من ذلك ال عمدا إمجاعا وال سهوا عند احملققني

يكون خالف ذلك يف حقهم علـيهم الصـالة    نيف نفس األمر واالعتقاد أي والعتقادهم عليهم الصالة والسالم إذ يستحيل أ
وأما الصدق من حيث هو أي يف حق غريهم من البشر فحقيقته عند أهل السنة هو عبارة عن مطابقة اخلرب ملا يف نفس  ،والسالم

الرسل عليهم الصالة والسالم واجب يف حقهم الصدق مبعىن أنه واجب عقلًا فال يصح يف العقل األمر سواء وافق االعتقاد أم ال ف
ما اخربوا به مطابق وموافق ملا يف نفس األمر أي الواقع ومطابق العتقادهم وال يقع منهم الكـذب يف   ومعىن صدقهم أنّ ،عدمه

لكذب وهو حمال يف حقهم عليهم الصالة والسالم والدليل عليه وضده ا ،عند احملققنيسهوا شيء من ذلك ال عمدا إمجاعا وال 
ومن العقل ظهور املعجزات على أيديهم عليهم الصالة والسالم ، خلإ ١)بِالْحق الرؤيا رسولَه اللَّه صدق لَقَد(: من النقل قوله تعاىل

قهم بإظهـار  وا كبريا حيـث صـد  لُذب اهللا تعاىل عن ذلك عيما أخربوا به عن اهللا تعاىل للزم كفألم لو مل يكونوا صادقني 
فلو كـذبوا فيمـا    ،صدق هذا العبد يف كل ما أخرب به عين :نـزل منـزلة قوله تعاىلـألن املعجزة تت ،املعجزات على أيديهم

اهللا حمال ألن تصـديقه  قهم اهللا تعاىل باملعجزة لكان تصديقه هلم كذبا ألن تصديق الكاذب كذب والكذب على فصدبه اخربوا 
هي األمر اخلارق : املعجزةو ،اهلم خرب وخربه تعاىل وفق علمه واخلرب وفق العلم ال يكون إال صدقًا فخربه تعاىل ال يكون إال صدقً

 :ومعىن التحدي أن يقـول  ،للعادة املقارن لدعوى الرسالة املتحدي به قبل وقوعه الذي يعجز من يبغي معارضته عن اإلتيان مبثله
وكالم الضب والقرآن الكرمي وحنو ذلك مما ال حيصى وأعظمها القرآن  ،وذلك كانشقاق القمر فرقتني ،آية صدقي كذا فيقع ذلك

صلى اهللا عليه غه الرسول وبعبارة أنه لو وقـع الكذب يف شيء مما بلَّ ،اهـ ولو مل يكن من املعجزات إال القرآن لكفى ،الكرمي
يسري ذلك الكذب إىل خربه تعاىل ألنه تبارك وتعاىل أشار إىل تصديق الرسل بفعل أوجده خارقًـا   عن اهللا تعاىل لزم أن وسلم

للعادة حتدتبـارك   هعاه قبل وقوعه وطلبه من املوىل جلَّ وعال دليلًا على صدقه يف كل ما يبلغ عنه فـأوجدى به الرسول أي اد
هذا الفعل من ٢يأيت مبثل ذلك اخلارق فتنـزل تكذيبه ومعارضـته أنوتعاىل له وفق دعواه وأعجز سبحانه وتعاىل كل من يقصد 

املوىل تبارك وتعاىل باعتبار الوضع والعادة وقرينة احلال منـزلة التصريح بالكالم بصدق رسله عليهم الصالة والسالم حبيـث ال  
 ،وصوف مبا سبق وبني تصديقهم بكالمه الصريحبني تصديق اهللا تعاىل لرسله عليهم الصالة والسالم ذا الفعل امل فرقًا جيد املوفق

ن إ :أال ترى أن ملكًا من امللوك لو مجع يف بعض األوقات أهل مملكته وقام من الس بعض عبيده مبرأى منه ومسمع وقال للناس
ة صدقي فيما ادعيته هو عامل مبقاليت هذه إليكم مسيع بصري قادر على إهالكي إن كذبت وآي امللك قد بعثين إليكم بكذا وكذا وها

ن خيصين بذلك وال يفعله ألحـد ممـن يقصـد    أعليه أن أطلب منه أن يصدقين بأن يفعل كذا وكذا مما مل جتر عادته أن يفعله و
معارضيت وتكذييب مث طلب من امللك ذلك الفعل ففعله له على وفق ما طلب منه وخصه به دون غريه ممـن يقصـد معارضـته    

                                                
 ٢٧: الفتح ١
صدقهم يف حكاية الكالم املتعلق بأمور الدنيا كقـام زيـد    :األول: وأما الصدق فثالثة أقسام :الشرقاوي على اهلدهدي على الصغرى ١١١ويف  ٢

صـدقهم   :الثالث،صدقهم فيما يبلغونه عن اهللا تعاىل من األحكام ودليله شرعي أيضا:الثاين،شرعياوهذا داخل يف األمانة فيكون دليله ، وجاء عمرو
زل يف دعوى الرسالة ودليله عقلي بناء على أن داللة املعجزة على صدق الرسل عقلية وهو ضعيف أو وضعي بناء على داللتها عليه وضعية أي تنـ

فالوجود إما شرعي أو عـادي   ،ني وهو ضعيف أيضا أو عادي بناء على أن داللتها عادية وهو الراجحصدق عبدي يف كل ما يبلّغ ع :منـزلة قوله
ه أي مستنده الشرع أو العادة اجلارية بأن تلك املعجزة عالمة على الصدق ال عقلي على الصحيح وكذا يقال يف املستحيل فما وجب بالشرع فضد

  .شرقاوي هدهدي١١١من اهـ بذلك الغري على ما مر  مستحيل بالشرع وما وجب بغريه فضده مستحيل
  



 ٧٣

أن ذلك الفعل من امللك نازل يف الداللة على صدق ذلك املـدعي منــزلة   وى أن امللك قد صدقه والقدح يف صدقه فيعلم عل
وإذا ثبت ذلك لزم من كذب الرسول كذب امللـك الـذي    ،نه قد صدق فيما بلّغ عين ال فرق بينهما أصلًاإ :صريح قول امللك

مستحيلًا ألن خربه على وفق علمه جلَّ وعال والعلم  صدقه ألن تصديق الكاذب كذب وملا كان الكذب على املوىل تبارك وتعاىل
ال حيتمل النقيض بوجه من الوجوه فالكالم التابع له كذلك لزم أن يكون الكذب يف حق رسله عليهم الصالة والسالم مستحيلًا 

  .وذلك ظاهر واهللا أعلم وبه التوفيق اهـ
)اَأل(: ثانيها )ومحفظ مجيع جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع  :م األمانة وهيفيجب للرسل عليهم الصالة والسال) ةُان

وضدها اخليانة والدليل عليها من النقـل   ،خالفةاملجهته من  يفيف حمرم أو مكروه أو خالف األوىل ويسمى صاحبها أمينا لألمن 
 إِن قُلْ: (وقوله تعاىل ٢)بِالْفَحشاء مرأي الَ اَهللا إِنَّ: (وقوله تعاىل ١)وافَانته عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما(: قوله تعاىل

مونَ كُنتبحت ونِي اللّهبِعفَات كُمبِبحأنه لو انتفى عنهم وصف األمانة بأن خانوا فوقع منهم منهي عنه من حمرم : العقلومن  ٣)اللّه ي
وقوله  )بِالْفَحشاء يامر الَ اَهللا إِنَّ( :يف حقهم فنكون مأمورين بفعل املنهي عنه لقوله تعاىلأو مكروه لصار ذلك املنهي عنه طاعة 

ـ  ٤)والْبغي والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ وينهى الْقُربى ذي وإِيتاء واِإلحسان بِالْعدلِ يامر اللّه إِنَّ(: تعاىل بـاب   ٨،ج٤٩١ويف، اهـ
فما تقـدم ال   ٥)تأَخر وما ذَنبِك من تقَدم ما اللَّه لَك ليغفر: (قوله تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: من الفتوحات املكية الوصايا

  .اهـ صلى اهللا عليه وسلميعاقبك عليه وما تأخر ال يصيبك وهذا إخبار من اهللا تعاىل بعصمته 
)غُ: (ثالثها )ويلبم بلغوا كل ما أمرهم اهللا تعاىل بتبليغه للخلق ومل في )التجب للرسل عليهم الصالة والسالم التبليغ مبعىن أ

: وقوله تعاىل ٦)الْبلَاغ إِلَّا الرسولِ علَى وما: (ودليلها من النقل قوله تعاىل ،وضدها الكتمان ،يتركوا منه شيئًا ال نسيانا وال عمدا
 ٧)اللَّـاعنون  ويلْعنهم اللّه يلعنهم أُولَـئك الْكتابِ في للناسِ بيناه ما بعد من والْهدى الْبينات من أَنـزلْنا ما تمونَيكْ الَّذين إِنَّ(

ة يف حقهم فنكون حنن مـأمورين  أنه لو انتفى عنهم التبليغ بأن كتموا شيئًا مما أمروا بتبليغه لصار ذلك الكتمان طاع :ومن العقل
وإن أفعاهلم علـيهم الصـالة والسـالم    ، )خلإ...  يكْتمونَ الَّذين إِنَّ(: بالكتمان كيف والكتمان حمرم ملعون فاعله لقوله تعاىل

رهم اهللا بتبليغه حمصورة يف الطاعة وهي الواجب واملندوب ألم يفعلون املباح بنية صاحلة فيصري قربة وقوله أم بلغوا كل ما أم
 أُنــزلَ  ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا: (ظاهر قوله تعاىل :ن قلتإأي وأما ما أمرهم بكتمانه من األسرار فال يبلغونه بل حيرم إفشاؤه ف

كن إِلَيم كبيتعلق مبصاحل العباد محله البيضاوي على ما  :قلت ،من صيغ العموم "ما"اآلية يوجب تبليغ مجيع ما أنـزل ألن  ٨)ر
كتمانه إذ علم أنه ال  يوعلمين يعين اهللا تعاىل ليلة املعراج علوما شىت فعلم أخذ عل :طالعهم عليه ويؤيده حديثاوقصد بإنـزاله 

يكتبه  ومن املخري فيه ما هم أن، اهـ مرين بتبليغه إىل العام واخلاص من أميتأيقدر على محله أحد غريي وعلم خيرين فيه وعلم 
إذ لو كان ممـا   ،يف مرض موته فحال بينه وبني ذلك تنازعهم واختالفهم عنده فلم يكتبه كما يف الصحيح صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  ٧: احلشر ١
  ٢٨: األعراف ٢
 ٣١: آل عمران ٣
  ٩٠: النحل ٤
  ٢: الفتح ٥
 ١٨: العنكبوت ٦
  ١٥٩: البقرة ٧
  ٦٧: املائدة ٨



 ٧٤

ابن محـدون   ٦٣من اهـ بكتبه هلم ولو كان مما ميتنع إفشاؤه ما هم ،جيب تبليغه ما تركه الختالفهم وقد عاش بعد ذلك أياما
كل منها اختص بإفادة ما مل يفـده   الواجباتأشار يف صغرى الصغرى وشرحها إىل أن هذه الثالثة  تنبيه وفيه أيضا ،على ميارة

وحاصله أن امتناع الكذب سهوا ال يستفاد إال مـن وجـوب    ،ونقل ذلك يف الكبري ،عن واحد منها بغريه اآلخران فال يستغىن
حملرم واملكروه كاحلسد وصيد اللهو ال يستفاد إال من وجوب األمانة وأن امتناع غري الكذب من ا ،الصدق دون األمانة والتبليغ

 ،وأن امتناع الكتمان سهوا فيما أمروا بتبليغه ال يستفاد إال من وجوب التبليـغ دون الصـدق واألمانـة    ،دون الصدق والتبليغ
ألنه كذب علـى   ١)نفِْسي تلْقَاء من أُبدلَه أَنْ لي يكُونُ ما: (ويشترك الثالثة يف منع تبديل شيء من الوحي عمدا كما قال تعاىل

ويشترك األمانة والتبليغ يف منـع   ،ويشترك الصدق والتبليغ يف منع التبديل سهوا ألنه كذب وكتمان ،اهللا تعاىل ومعصية وكتمان
ة على واحد من الباقني فقط ألن وال حاجة لبيان ما يزيد كل واحد من الثالث ،كتم شيء من املأمور بتبليغه ألنه معصية وكتمان

  .معرفة ما يزيد به كل على كل من الباقني تغين عن ذلك اهـ واهللا أعلم وبه التوفيق
)طَالفَ(: رابعها )وقدرة على إلـزام   فيهمالذكاء واحلذق حبيث يكون  :فيجب هلم عليهم الصالة والسالم الفطانة وهي )ةُان

 :وقوله تعاىل ٢)أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم( :ودليلها من النقل قوله تعاىل ،ضدها البالدةو ،هميوااخلصوم وحماججتهم وإبطال دع
 فَـأَكْثَرت  جادلْتنا قَد نوح يا: (وقوله تعاىل حكاية عن قوم نوح عليه السالم ٣)قَومه  علَى إِبراهيم آتيناها حجتنا وتلْك( :تعاىل

فألم لو انتفـت عنـهم    :قلعودليلها من ال ،ومن مل يكن فطنا بأن كان مغفلًا بليدا ال ميكنه إقامة احلجة وال اادلة ٤)جِدالَنا
، الفطانة ملا قدروا أن يقيموا حجة على اخلصم لكن عدم قدرم على ذلك حمال ألن القرآن دل على إقامتهم احلجج على اخلصم

فطنة وهلذا بعضهم أدخلها يف وجوب اتصافهم بالتبليغ أو يف وجوب اتصافهم بكـل كمـال   وألن التبليغ متوقف على كمال ال
خم من البشر وألن عدمها يؤدي إىل اتصافهم بضدها وهو خملّ بالرسالة لقًا وخاهـ لقًا وأحوالًا وأفعالًا من األعراض البشرية أل

  .واهللا أعلم وبه التوفيق
)ويستحلُي فهِقّي حلَم عهِيالةُم الص والَالسالكَ مذب واخليةُان والكتانُم والبيف شـرحه   ٢٩ قال اإلمام السنوسي )ةُالد

يف حقهم وملا علـم   لال خفاء أنه إذا علم ما جيب يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم علم منه ما يستحي :على صغرى صغراه
وملا علم وجوب األمانة هلم  ،ال يطابق ما يف نفس األمرمبا ب عليهم وهو اإلخبار م استحالة الكذلوجوب الصدق يف حقهم ع

وملا علم وجوب الفطانة هلم علم منه استحالة البالدة  ،علم منه استحالة اخليانة عليهم وهو التلبس مبنهي عنه ي حترمي أو كراهة
السنوسي على صغرى  ٢٩من، وباهللا التوفيقاهـ ادلة وذلك ظاهر ا ال متكنه إقامة احلجة واوهي البالهة والغفلة بأن كان مغفلَ

قال عبد السالم اللقاين واملعول عليه يف دليلي امتناع ما ذكر عليهم إمنا هو الدليل السمعي كتابا وسنةً وإمجاعا ، زيادةبالصغرى 
  .ال العقلي

)ويجوز فهِقِّي حم لَعهِيم الةُالص والسالم عقةٌيد واحةٌد وهاَأل يعراض البرِشةُي ي الَالت تؤي إلَدصٍقْى ن ـ ف ي مربِاتهم 
العليلِكاألكْ ة والشبِر والتزجِو ال رضِاملَوغاملُ رِيرِفِّن اذَإِويلَ قِلْاخلَ ةهال شك أن الناس باعتبار تعظيمهم الرسل  ،أي وحنوها) م

وعن القسمني األولـني   ،مفرط ومفرط ومها هالكان ومتوسط وهو الناجي بفضل اهللا تعاىل :الصالة والسالم ثالثة أقسام عليهم

                                                
  ١٥: يونس ١
 ١٢٥: النحل ٢
  ٨٣: األنعام ٣
 ٣٢: هود ٤



 ٧٥

األعراض وهي الصفات احلادثة املتجددة  :فقولنا ،الرسل عليهم الصالة والسالم لىاحترزنا بالقيود اليت ذكرناها يف تفسري اجلائز ع
وقد كفرت النصـارى   ، هي صفات اإلله جلّ وعز فال يصح أن يتصف ا غري موالنا جلّ وعالاحترز من الصفات القدمية اليت

ملخالفتهم هذا القيد وإفراطهم يف حق عيسى عليه الصالة والسالم فجعلوا صفة العلم القدمي قائمة جبسد عيسى عليـه الصـالة   
كل إخلاحتراز من صـفات  األالبشرية ك :وقولنا ،اقوهلم علوا كبريتعاىل اهللا عن  ،ال يفوه به عاقل وقالوا ما هلًاوالسالم فجعلوه إ

املالئكة عليهم الصالة والسالم وهي غناهم عن هذه األعراض اليت وضعها اهللا تعاىل يف البشر فال يشترط ذلك يف الرسل عليهم 
عل اهللا تعاىل هلم ذلك وقد جينها لذام بل الصالة والسالم لعدم توقف الرسالة عليها وليس غىن املالئكة عليهم الصالة والسالم ع

كفرت اجلاهلية مبخالفتهم هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البشرية ناقصة ال تليق مبرتبة الرسالة وإمنا تليق ا 
 ١)يهـدوننا  أَبشر(: عنهم وقالوا فيما أخرب اهللا تعاىل ،صفات املالئكة فكفروا وكذبوا بسبب ذلك الرسل عليهم الصالة والسالم

ولو انكشف احلجاب عن قلوم لعرفوا أن  ٣)الْأَسواق في ويمشي الطَّعام كُلُأي الرسولِ هذَا مالِ وقَالُوا( ٢)مثْلُنا بشر إِالَّ أَنتم إِنْ(
 أنفسهم وتكميالت متكاثرة ألممهم حبيث يغتبطهـا  وقوع هذه األعراض البشرية بالرسل عليهم الصالة والسالم كماالت هلم يف

ما فيها من اليت مل جيدوا مثلها يف عبادم هذا مع املالئكة الكرام ويتمنون مثلها هلم ملا فيها من اآلداب الرقيقة والعبادات الدقيقة 
هم ألجل اجلنسية واملخالطة خالطة من هو من جنسهم ومتصف حبسب الظاهر بصفام وأمكنمبتأنس األمم ودفع الوحشة عنهم 

 رجلًـا  لَّجعلْناه ملَكًا جعلْناه ولَو( :كًا لتعذر ذلك كله منه قال تعاىليعرفوا صدقه وأمانته ونصيحته والتلقي منه ولو كان ملَ نأ
بعث إليهم رسلًا مـن أنفسـهم    نلطف أفعامل سبحانه اخللق مبقتضى الفضل العظيم والرمحة وال ٤)يلْبِسون ما علَيهِم ولَلَبسنا

ظاهرهم بشري من جنس املبعوث هلم وباطنهم ملكي بل أعلى وهلذا اتسعت قلوم عليهم الصالة والسالم ملخاطبة الفـريقني  
خيل حبكمة من كل ما ينفّر و العلية أي ال تنايف علو مرتبتهم احتراز هماليت ال تؤدي إىل نقص يف مراتب :وقولنا ،ومراعاة اجلانبني

كل على الطريق واحلرف الدنية كاحلجامة وعدم كمـال العقـل   األبعثتهم من أداء الشرائع وقبول األمة هلم وما خيل باملروءة ك
باء وعهر األمهات والغلظة والفظاظة والعيوب املنفرة كالربص واجلذام واجلنـون قليلـه   والذكاء والفطنة وقوة الرأي ودناءة اآل

أيضا من الغفلة عن جانبهم الرفيع والتفريط بسبب مشاهدة ظواهرهم البشرية يف مراعـاة   واحتراز ،و ذلكوالعمى وحن وكثريه
وال يقاس األنبياء بغريهم ومن قـاس األنبيـاء    ،قدرهم العلي ومالحظة اعتناء املوىل م ورفع مقامهم األكمل فوق مجيع اخللق

 ٢٤ لسيدة زينب ويفبا صلى اهللا عليه وسلممن كشف الغيب يف زواج النيب  ٢٠اهـ بغريهم كان كمن قاس املالئكة باحلدادين
ال يليق  وا األدب ووصفوا أنبياء اهللا تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم مبساوٍؤلتهم فأساذمنه أيضا وقد ضلت اليهود أدام اهللا 

بعض ذلك يف كتبهم وفتنوا به من يطالعـه مـن   ورمبا أدخل بعض جهلة املؤرخني واملفسرين  ،أن يوصف ا من هو أدىن منهم
 ،اجلهلة نسأل اهللا تعاىل العافية من زالت من يقتدى به فإنه يضل بسبب زلّته عامل كبري وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظـيم 

لعدم تضلعهم مـن  ورمبا يغترون بذلك لقلة حتصيلهم وعدم حتقيقهم بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك ومل حييطوا بعلمها 
ن التمسك يف معرفة اهللا تعاىل ومعرفة الرسـل علـيهم   إ :وهلذا قيل ،العقليات والنقليات وفقدهم األنوار الربانية والعناية اإلهلية

الصالة والسالم مبجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر والبدع وكذلك تلقي هذا العلم من جمرد الكتب واملشايخ 
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يد بالتوفيق واحلفظ من مجيع اآلفات جبـاه  ينسأل اهللا تعاىل السالمة من فتنة احمليا واملمات والتأ ،واملتفقهني بال حتقيقاملصحفني 
  .وسلموآله أشرف اخللق سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه 

م كاألكل والشرب والنكاح واحلاصل أن اجلائز يف حقهم عليهم الصالة والسالم األعراض البشرية اليت ال تنايف علو مراتبه
ن صائمات صوميف احلل أي اجلواز ال يف حالة حرمة وال كراهة فال يطؤوا وال معتكفات كذلك وال حائضات وال يف ا مشروع

ر وأرسلوا إىل البشر كانت ظواهرهم خالصة للبشرية جيوز بشوملا كانوا من ال ،حال نفاس وال إحرام وال يف حال رؤيا واحتالم
وهذا ال نقيصة فيه وأما بواطنهم فمنـزهة عن ذلك معصومة منه متعلقة باملأل  ،من اآلفات والتغريات ما جيوز على البشرعليها 

واملرض الغري املنفر واإلغماء عليهم ألنه مرض واملرض جيوز عليهم وأذية اخللق هلم واجلوع والفقر والغىن وحنو  .... خلاألعلى إ
فاملرض مثال واجلوع والفقر من األعراض  ،عليهم الصالة والسالم ويف اتصافهم ا فوائد ال ختفىذلك بدليل مشاهدة ذلك فيهم 

يؤمروا بتبليغه واملنسوخ والسهو يف األفعال البالغية أي الشرعية مل  تعاىل والنسيان بعد التبليغ أو فيما الدنيوية مع الغىن عنها باهللا
ألقوى والنوم إال أنه تنام أعينهم وال تنام قلوم وال شك أنه قد شوهد مجيع ذلـك  كسالمه من ركعتني حلكمة البيان بالفعل ا

 وباجلملة فكل ما فيه نقص ال جيوز يف حقهم عليهم الصالة والسالم لتنـزه منصبهم عن ذلك وكل ما أوهم يف حقهم أو، فيهم
ا من الكتاب والسنة وجب تأويله اهـيف حق املالئكة نقص.  

افهم ا فوائد ال ختفى يعين ليس نـزول هذه األعراض م كنـزوهلا بغريهم يف إمكـان عـدم اقتراـا    ويف اتص :وقوله
ا وعبادات بل ال تنـزل م إال عارية عن حظ النفس ودواعي اهلوى حمفوفة بالفوائد العرفانية قرب هابالفوائد العرفانية اليت تصري

عن اهللا تعاىل عند  ىيف عرض األكل والشرب مبا ندب إليه من آداا والصرب والرض والقرب الشريفة النورانية كتعبدهم هللا تعاىل
ثار ذوي الفاقة مع شدة االحتياج إليها وتشريع مجيع ذلك للمؤمنني م والتابعني هلم وهكذا حكم مرضهم  وجوعهم يفقدها وإ

إذ لو كان هلا موقع عند اهللا تعاىل ألعطاها هلؤالء  ،عاىلمع زيادة حصول التسلي عن الدنيا لألمة وتنبيههم خلسة قدرها عند اهللا ت
السادات الكرام الذين هم أشرف اخللق عنده تبارك وتعاىل وحلرصوا عليهم الصالة والسالم على مجعها والتمتع ا أكثـر مـن   

وأن الزهد فيها هو احلق اجلامع لكل ا أنه ال خري يف فضوهلا نملع، فلما رأيناهم نافرين عن فضوهلا منفرين عنها يف غاية ،غريهم
ىل قد عصمهم واعتىن بكمـال  امن أحواهلم عليهم الصالة والسالم ألن اهللا تع ةالكثريالفوائد خري وال خيفى على العاقل استنباط 

ت هدايتهم وجعلهم قدوة للخلق يف أقواهلم وأفعاهلم وسكوم فهي كلها واقعة على أكمل الصفات وأشرف املقاصد واحلـاال 
ا إىل نسأل اهللا تعاىل أن يزيدهم شرفً ،وكل ما استنبط العلماء من فوائد أقواهلم وأفعاهلم وألفوا وأكثروا نقطة من حبر ال ساحل له

ما ال اية له وأن يدخل مجيعنا بال حمنة يف شفاعة سيد اخللق وأكرمهم على اهللا تعاىل سيدنا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وآلـه  
  .على أم الرباهني بتصرف٤٣بيجوريالسنوسي على صغرى الصغرى وال ٢٩واهللا أعلم وبه التوفيق منوسلم اهـ  

)ويستحلُي فهِقِّي حم لَعهِيم الةُالص والسالم عدم جاَأل ازِوعاضِر البرِشيا ةي الَلت تؤي إلَدصٍقْى ن في مرهِبِاتم العلية( 
عدم اجلواز صادق على الواجب واحملال ألن كل واحد من أقسام احلكم العقلي ينافيه اثنان منها كما تقدم يعين يستحيل  :لهفقو

ا على اليهود أو تكون مستحيلة يف حقهـم علـيهم الصـالة    عدم اجلواز بأن تكون واجبة يف حقهم عليهم الصالة والسالم رد
ذا تعرف  ،لصالة والسالماتفصيل ذلك يف حبث اجلائز يف حقهم عليهم  هلية كما تقدما على النصارى والعرب اجلاوالسالم ردو

ا من الكتاب أو السنة وجب تأويله وال يغتر كما اغتر بعض من أجاز على األنبياء أن كل ما أوهم يف حقهم أو حق املالئكة نقص
قال القاضي عيـاض يف   ،واهر كثرية من القرآن واحلديثواملالئكة على مجيعهم الصالة والسالم الصغائر واحتجوا يف ذلك بظ

إن التزموا ظواهرها اقتضت م إىل جتويز الكبائر وخرق اإلمجاع وما ال يقول به مسلم  فكيف وكلُّ ما احتجوا به مما  :الشفاء
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فإذا مل يكن  ،من ذلك همواختلف املفسرون يف معناه وتقابلت االحتماالت يف مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف خبالف ما التز
قوهلم وصحة غريه وجب تركه واملصري إىل ما صح  أمذهبهم إمجاعا وكان اخلالف فيما احتجوا به قدميا وقامت األدلة على خط

أن املراد  فالتحقيق ١)فَغوى ربه آدم وعصى: (فمن الظواهر املومهة للنقص والذنب قوله تعاىل يف سيدنا آدم عليه الصالة والسالم
ـ  ومها وقوع صورة املخالفة والغ ،باملعصية والغواية اللغويتان ال  ،اواية اليت هي ترك املراشد سواٌء وقع عمدا أو نسـيانا أو تأويلً

ا مع العلم بالتحرمي فإن املخالفة على هذه الصفة مل تقع من آدم عليه السالم إمنا وقعت منه نسيانا أو الشرعيان ومها املخالفة عمد
جيب تنـزيه األنبياء عليهم الصـالة   :ويرحم اهللا اإلمام ابن العريب حيث قال ،الشفاء وكتب التفسرييف بالتأويل وذلك مبسوط 

والسالم عما نسب إليهم اجلهال ولكن الباري سبحانه حبكمه النافذ وقضائه السابق أسلم آدم إىل األكل من الشجرة متعمـدا  
فمتعلق  ٢)فَنِسي قَبلُ من آدم إِلَى عهِدنا ولَقَد( :وقال يف بيان عذره )فَغوى ربه آدم وعصى( :ل يف تعمدهسيا للعهد فقاالألكل ن

 ،نسي تقريبا :عصى حلقه تثريبا ويعود عليه بفضله فيقول :العهد غري متعلق النسيان وجاز للموىل تبارك وتعاىل أن يقول يف عبده
وقوله تعاىل يف حقه  صلى اهللا عليه وسلمد منا أن يطلق ذلك على آدم أو يذكره إال يف تالوة القرآن أو قول النيب وال جيوز ألح
إن إبليس أتى حواء يف غري صورته  :فقال الواحدي يف تفسريه ٣)آتاهما فيما شركَاء لَه جعالَ صالحا آتاهما فَلَما( :عليه السالم
 ا  :فقال ،ال أدري :قالت ؟ما الذي يف بطنك :ا فقال هلااليت تعرفها أو خنــزيريمة أو كلب فـذكرت   ،إين أخاف أن يكون

وكان  ؟ا مثلك أتسمينه عبد احلارثأن جيعله بشرا سويتعاىل إن سألت اهللا  :مث أتاها وقال ،ذلك آلدم فلم يزاال يف هم من ذلك
ا مسته عبد احلارث برضاء آدم عليه السـالم  زل ا حىت غرها فلما ولدت ولدا بشرا سويفلم ي ،املالئكة احلارث يفاسم إبليس 

يعين إبليس فأوقع اجلمع موقع الواحد فيما آتامها  )شركَاء لَه جعالَ( :اأي ولدا بشرا سوي )صالحا آتاهما فَلَما( :وذلك قوله تعاىل
ومل يكن هذا شركًا باهللا تعاىل  ،ومل تعرف حواء أنه إبليس ،وال ينبغي أن يكون عبدا إال هللا تعاىل ،حلارثامن الولد إذ مسياه عبد 

آتامها مث ذكر كفار مكة  :ومت الكالم عند قوله تعاىل ،ألنه مل يذهبا إىل أن احلارث ربهما لكنهما قصدا إىل أنه كان سبب جناته
وهذا القـول وحنـوه    :هذا القول وتزييفه قال ابن العريب يف األحكام يف توهني :قلت ،اهـ) عما يشركوناهللا تعاىل ف( : فقال

والقول األشـبه  ، مذكور يف ضعيف احلديث يف الترمذي وغريه ويف اإلسرائيليات اليت ليس هلا ثبات وال يعول عليها من له قلب
فقول صدر منـه علـى سـبيل     ٤)أَنفُسنا ظَلَمنا بنار( :وأما قول آدم عليه الصالة والسالم ،باحلق أن املراد ذا جنس اآلدميني

هم أن ال يقع منهم خمالفة بوجه من ياالستكانة والتعظيم جبانب أوامر اهللا تعاىل ونواهيه حبيث حيق على العبد أن لو كان األمر بأيد
لك إىل أنه ال حجة للعبد على سيده ومواله وأشار عليه الصالة والسالم بذ ،بانتهاك وال بتأويلال الوجوه ال عمدا وال نسيانا و

حق له على املوىل العظيم أن يعذره بنسيان أو تأويل بل احلجة للموىل تبارك  وال يعتذر لنفسه فيما خيالف من أمره تعاىل ويه وال
مـن يشـاء   وحكمه على عبده بأنه معذور يف بعض األحوال حمض فضل منه جلَّ وعال وله أن يعذب  ،وتعاىل على كل حال

وأما قوله جلَّ وعال يف حق إبـراهيم عليـه الصـالة     ،ويرحم من يشاء وهو احملمود املنـزه عن النقص والظلم على كل حال
فهو إقامة منه عليه الصالة والسالم الداللة لقومه على حدوث  إخل.. ٥)قال هذا ربي  كَوكَبا رأَى اللَّيلُ علَيه جن فَلَما: (والسالم

                                                
 ١٢٨: طه ١
 ١١٥: طه ٢
  ١٩٠: األعراف ٣
 ٢٣: األعراف ٤
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اآلية ال  ١)قَومه علَى إِبراهيم آتيناها حجتنا وتلْك: (ذه العلويات اليت عبدها قومه وادعوا هلا األلوهية ولذلك قال جلَّ من قائله
مهـه  ذلك االعتقاد أو الشك كما تو هأنه عليه الصالة والسالم كان يعتقد ربوبيتها أو يشك فيها وعند إقامة هذا الدليل زال عن

ألن األنبياء عليهم الصالة والسالم معصومون من الكفر قبل النبوة وبعـدها يف   ،كثري من ال خالق له ممن يدعي التصوف وغريه
فمعىن قوله عليـه الصـالة    ،صغرهم وكربهم بل هم معصومون من مجيع املعاصي صغريها وكبريها عموما على ما سبق حتقيقه

ا تزعمون حبذف حرف االستفهام أو من باب ذكر دعوى اخلصم إلقامة الربهان على إبطاهلا على م أهذا ريب هذا ريب :والسالم
وطلوع هذه الكواكب بعد أن مل تكن هو يف االستدالل به على حدوثها كاألفول إال أنه عليه الصـالة والسـالم إمنـا أخـر     

فداللتها على حدوث تلك الكواكب وعدم صالحيتها  االستدالل على حدوثها إىل رؤية أفوهلا ملا يف األفول من التغري بالنقصان
على حدوثها من ناحية جتدده بعد أن مل يكن فألنه ملا كان فيه كمال  اأما طلوعها وإن كان دليلً ،للربوبية واضح للذكي والغيب

لشهواين املقلد أو املعاند فال هلا ملا صاحبه من تلك األنوار اليت توجب لذة النفس واالمتداد إليها باألبصار فقد يسكن عقل الغيب ا
  .يتأمل يف وجه داللته على احلدوث وال يصغي لسماعها
فاألقرب أن معناه ضعف بصره من كثرة  ٢)الْحزن من عيناه وابيضت( :وقوله تعاىل يف حق سيدنا يعقوب عليه الصالة والسالم

من كثرة البكاء صار على إنسان العني غشاوة مانعة من النظـر ومل  البكاء واتصال الدمع بعضه ببعض ومل يكن عمى حقيقة بل 
: وأما ما ورد يف حق يوسف عليه الصالة والسالم من قولـه تعـاىل   ،الصاوي على اجلاللني س ٢١٦ يذهب بصره أصلًا اهـ

هلم ا أي  )ربه برهانَ رأَى أَن لَوال(و :واملعىن ،إن قوله وهم ا هو اجلواب :قيل) بِها وهم(ت منه اجلماع دقص ٣)بِه همتو(
وهذا هو األحسن يف هـذا   ،ولقد مهَّت به :فالوقف على قوله تعاىل فلم يقع منه هم أصلًا وحينئذ امتنع مهّه ا لرؤية برهان ربه

فيكون هم يوسف عليه الصالة والسالم ا لوال تقتضي امتناع جواا لوجود شرطها  املقام خللوه من الكلفة والشبهة وقد علم أنَّ
 لنصـرِف  كَذَلك(: ىلاقوله تع ،ا كان أو غريهويدل على عصمته عليه الصالة والسالم من كل سوء مه ،منفيا لرؤيته برهان ربه

هنوَء عاء السشالْفَحو هإِن نا منادبع نيلَصخ(: وقال تعاىل ٤)الْملَقَدو رهدتن اوع فِْسهن مصعت(: وقال جل من قائل٥)فَاسغَلَّقَتو 
ابواَألب قَالَتو تيه اذَ قَالَ لَكعم اللّه هي إِنبر نسأَح ايثْوم هالَ إِن حفْلونَ يمسنوسي  ٢٧قيل يف ريب إنه اهللا اهـ من  ٦)الظَّال

وأما قصته مع إخوته فليس فيها على يوسف عليه السالم عتب وأما إخوته فقـال   ،ر واقتصارصغرى الصغرى بتصرف واختصا
مل تثبت نبوم حىت يلزم الكالم على أفعاهلم وذكر األسباط وعدهم يف القرآن عند ذكر األنبياء قـال   :القاضي عياض رمحه اهللا

إن إخوة يوسف قد فعلوا  :الصاوي على اخلريدة إن قلت ٨٩ويف  ،أ من أبناء األسباط اهـ منه أيضايريد من تنب :بعض املفسرين
أجيب بأم وإن كانوا أنبياء إال أـم   ،وأما على أم أنبياء فهو مشكل ،معه ما ظاهره احلرام فعلى أم ليسوا أنبياء فال إشكال

ة وقتل الغالم الواقع من اخلضـر عليـه   ليسوا برسل مشرعني فللنيب أن يفعل مبقتضى احلقيقة وباطن األمر كما يف خرق السفين
ويقال فيهم كما قـال   ،مأمورون به باطنا ،ففعلهم هذا حرام ظاهرا ،السالم فهو حبسب الظاهر حرام وحبسب الباطن مصلحة
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وما ورد يف  ،الصاوي على الدردير على اخلريدة ٨٩من إخل وكذا يقال يف أكل آدم من الشجرة  ١)أَمرِي عن فَعلْته وما( :اخلضر
وما كـان بيعقوب فهو حجاب على العـني  ، حق شعيب عليه الصالة والسالم فلم يعم نيب قط ومل يثبت أن شعيبا كان ضريرا

وأما خرب موسى عليه الصالة والسالم مع قتيله الذي وكزه فقد نص اهللا ، من تواصل الدموع ولذلك ملا جاء البشري عاد بصـريا
الم إغاثة امللهوف اإلسرائيلي فوكز العدو القاهر له بنية دفعه عمن استوىل عليه سمن عدوه وإمنا قصد عليه ال تعاىل على أن القتيل

حسن أدب منه يف نسبة الفعل احملبوب للشيطان إليـه   ٢)الشيطَان عملِ من هذَا(: فصادف موته من غري عمد وقوله عليه السالم
وقوله  ،كليم يف معصية ألنه معصوم منها بل لتوهم الشيطان ذلك تومهًا أخطأ فيه وخاب فيه ظنهومل حيبه الشيطان هنا إليقاعه ال

جرى على املألوف من خوف األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم مـن اهللا تعـاىل    ٣)لي فَاغْفر نفِْسي ظَلَمت: (عليه السالم
بارك وتعاىل وهلذا اعتذروا يف املوقف ملا علموا عدم املؤاخذة به وعلـى  خوف هيبة وتعظيم وإن علموا عدم مؤاخذة من املوىل ت

  .من سنوسي صغرى الصغرى ٢٩هذا حيمل استغفار األنبياء عليهم الصالة والسالم وخوفهم اهـ 
عليه الصـالة   فخوفه ٤)موسى خيفَةً نفِْسه في فَأَوجس(: وأما قوله تعاىل يف حق موسى عليه الصالة والسالم مع السحرة

إن سبب خوفه عليـه   :والسالم إمنا كان ألجل اهللا وغرية على توحيده خاف أال تتضح للحاضرين معجزته مع خارقهم وقد قيل
يا أولياء اهللا  :ألقوا يا أولياء اهللا فخاف من قوله هلم :الصالة والسالم أنه مسع جربيل يقول للسحرة عند إلقائهم حباهلم وعصيهم

سنوسـي  مـن   ٤٠التوفيق اهـ  اهللاعالمة لظهور خارقهم للحاضرين فيتمادوا على الضاللة واهللا تعاىل أعلم وبأن يكون ذلك 
ال جيوز أن يلتفت إىل ما سطره فيها اإلخباريون  :ض يف الشفاءاعي وأما قصة داوود عليه الصالة والسالم فقال ،صغرى الصغرى

فسرين ومل ينص اهللا تعاىل على شيء من ذلك وال ورد يف حديث صـحيح  من أهل الكتاب الذين بدلوا وغريوا ونقله بعض امل
أواب فمعىن فتناه اختربناه وأواب  :وقوله فيه ٦)مآبٍ وحسن: (إىل قوله ٥)فَتناه أَنما داوود وظَن(: والذي نص اهللا تعاىل عليه قوله

منه هو قوله ألحد اخلصمني لقد ظلمك فظلمه بقول خصمه  مطيع مث حكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر :وأواب قال قتادة
قال الداودي  ،أمحد بن نصر وأبو مثامة وغريمها من احملققنيذهب وإىل نفي ما أضيف يف األخبار إىل داوود عليه السالم من ذلك 

لذين اختصما إليه يف نتاج لا إن اخلصمني :ليس يف قصة داوود عليه السالم وأوريا خرب يثبت وال يظن بنيب حمبة قتل مسلم وقيل
  .غنم على ظاهر اآلية اهـ

ا عظيما ال يليق أن يلتفت إليه وقد قال علي بـن أيب طالـب   وال شك أن يف كتب بين إسرائيل يف هذه القصة ختليطً :قلت
، اهللا قـدره  ته حدين ملا ارتكب من هتك حرمة من رفعدجلمن أمر داوود من حدث مبا قال هؤالء القصاصون  :رضي اهللا عنه

على املعهود من حال األنبياء عليهم الصالة والسالم يف إجالهلم املوىل  وبكاؤه وتضرعه فجارٍ  صلى اهللا عليه وسلموأما استغفاره 
ق إنسـان  فمعناه ابتليناه بوالدة ش ٧)سلَيمانَ فَتنا ولَقَد( :الكرمي وخوفهم منه وهيبتهم على قدر معرفتهم به اهـ وأما قوله تعاىل
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 ،ألطوفن  الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعني كلهن يأتني بفارس جياهد يف سبيل اهللا :حني نسي أن يقول إن شاء اهللا بعد قوله
أن توىل رياضتهم بوليس ذلك عقوبة بل تنبيه من املوىل تبارك وتعاىل خلاصته على كمال التحرز يف املستقبل وشرفهم جلّ وعال 

ما نبهه به املوىل العظيم عيانا  برؤية يكلهم إىل غريه من األسباب العادية وألقى ذلك الشق على كرسيه لكمال االعتباربنفسه ومل 
  .وإياك يا أخي أن تصغي بأذنك ملا يذكره هنا جهالة املؤرخني واملفسرين من العظائم اليت ال يرضى أن يلتفت إليها مؤمن اهـ

من الظواهر ومبثل هذه التأويالت جيب أن يتأول ما يوهم ظاهره نقصا يف حق املالئكـة   ما يرد عليك وقس على هذا كلَّ
عليهم الصالة والسالم كقصة هاروت وماروت وجعلهما ملكني يعلمان الناس السحر ويزيد فيها كذبة املؤرخني من أما عوقبا 

ب اعتقاده يف حق مجيع املالئكة ما وصفهم بـه املـوىل   وذلك كلّه كذب وزور ال حيل اعتقاده وال مساعه بل الذي جي ،ومسخا
 ولَـا  عبادته عن يستكْبِرونَ الَ(وأم  ١)يؤمرونَ ما ويفْعلُونَ أَمرهم ما اللَّه يعصونَ الَ(العظيم تبارك وتعاىل بأم عباد مكرمون 

وأما الذي جيب اعتقاده يف قصة هاروت وماروت أما إن مل يكونـا ملكـني   ٢)يفْترونَ لَا اروالنه اللَّيلَ يسبحونَ ،يستحِسرونَ
وهلذا  ،فواضح وإن كانا من املالئكة فتعليمهما السحر مل يكن ألجل العمل به بل للتحرز منه بتعريف حقيقته وبيان شره وعقوبته

وأنواع الربا واحملرمات ليتحرز املكلـف   وهذا كتعليم حقيقة الزىن ٣)تكْفُر فَالَ فتنةٌ نحن إِنما( :أخرب اهللا تعاىل عنهما أما قاال
 صلى اهللا عليه وسـلم كان الناس يسألون النيب  :وهلذا قال حذيفة رضي اهللا عنه ،منها ألن التحرز من الشر موقوف على معرفته

املالئكة عليهم الصالة والسالم خطابا ملوالنا جل وعال حني أخرب أنه وأما قول ، عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه
فهو استفهام منهم رد  ٤)لَك ونقَدس بِحمدك نسبح ونحن الدماء ويسفك فيها يفِْسد من فيها أَتجعلُ(: جاعل يف األرض خليفة

 نسـبح  ونحـن (: يتوهلذا أتوا عليهم الصالة والسالم جبمل ،ني لكفر من صدر منهرد االستعالم ال لإلنكار واالعتراض املوجب
كدمبِح سقَدنو ا عما يومهه االستفهام من اإلنكار واالعتراض ) لَكفاحترازاقالوا عليهم الصالة والسالم ما معناه مل نسأل إنكار 

تك وصفاتك عن النقص والتمثيل وننـزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامـك  وال اعتراضا وحنن نسبح أي ننـزه يا موالنا ذا
حبمدك يعنون ننـزه يف حال كوننا حامـدين لـك أي    :وقوهلم ،كيفما توجهت عن اجلور والباطل وقبول اإلنكار واالعتراض

دك وشـكرك ال  مادحني لك بكل كمال على كل حال فتكون الباء للمصاحبة أو ننـزه بسبب نعمة توفيقك الذي يوجب مح
فالباء على هذا سببية ويكون من باب التعبري باملسبب عن السبب ألن احلمد مبعىن الشكر مسبب عن الـنعم   ،حبول منا وال بقوة

وحيتمل أن يكون املعىن ننـزه بنفس محدك أي مدحك بكل كمال ألن املدح بالكمال تنـزيه عن ضده فتكون الباء لآللة واهللا 
ونقدس لك يعنون واهللا تعاىل أعلم نقدس أنفسنا أي نطهرها من كل خطر رديء لك أي ألجـل رضـاك    :وقوهلم ،تعاىل أعلم

جل خدمتك وعبادتك إذ ال تصح اخلدمة والعبادة إال مـع  ألوحيتمل أن يكون املعىن نطهر قلوبنا ، والغنية بك عن كل ما سواك
ىل أعلم إين وإن جعلت افمعناه واهللا تع ٥)تعلَمونَ الَ ما أَعلَم نيإِ(: وأما جوابه جل وعال هلم بقوله، قلب نقي من مجيع األدران

يف األرض من يفسد فيها ويسفك الدماء فإين أعلم ما يف ذلك من احلكم واملصاحل اليت تقع مبحض االختيار ال باللزوم واإلجياب 
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سنوسي صغرى الصغرى  ٤١لتفسري وباهللا التوفيق اهـ من ما ال تقدرون على اإلحاطة بعلمه وبقية ما يف اآلية من املعاين حمله ا
  .بتصرف

وما اشتهر يف القصة من احلكايـات  ، اجللد والعظم فلم يكن منفّراوما كان بسيدنا أيوب عليه السالم من البالء فكان بني 
  .باطلة اهـ من الصاوي على اجلاللنياملنفرة فهي 

ليس فيها نص على ذنب وإمنا فيها أبق وذهب مغاضبا ومها راجعان إىل قومه وأما قصة سيدنا يونس عليه الصالة والسالم ف
أي هرب منهم وذهب مغاضبا هلم لكفرهم، وجمانبة أهل الكفر وهجران أوطام من أكرب الطاعات لو صدر من غريه إال أن اهللا 

ن خواص حضرته املبعوث هلداية اخللق من عنده سبحانه نبه نبيه يونس عليه السالم بذلك التأديب أنه ليس كغريه يف هذا ألنه م
وال حيصل املقصود من هدايتهم على التمام إال بصربه على جفائهم ومشاهدة ضاللتهم فال يتصرف هو إذًا إال باإلذن اخلاص ال 

التأديب يدل وباطن ذلك ، فذلك التأديب تعليم وترييض للمستقبل ال عقوبة عن ذنب كما يعتقده من جهل، باإلذن العام كغريه
على االعتناء العظيم بيونس عليه السالم والتشريف له بتويل املوىل العظيم لتربيته وترييضه بلطيف تدبريه ومل يكله يف ذلك لنفسه 

اجلواب عنه ما سبق يف ف ١)الظَّالمني من كُنت إِني سبحانك أَنت إِلَّا إِلَه لَّا: (وال ألحد من عبيده وأما قوله عليه الصالة والسالم 
فمعناه فظن أن لن نضيق عليه فيما فعل مـن   ٣)علَيه نقْدر لَّن أَن فَظَن: (وأما قوله ٢)أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا: (قول آدم عليه السالم

أخرب اهللا تعاىل به عنـه   اخلروج عن قومه ألنه عليه الصالة والسالم مل يتعمد يف ذلك معصية وال قصد خمالفة ويدل على ذلك ما
إذ من قصد معصية خاف تضييق ، هنا من ظنه أنه ال يضيق عليه ألن ذلك مستلزم قطعا لعدم قصده عليه الصالة والسالم املعصية

من سنوسـي   ٣٥ وتعاىل اهـاهللا تعاىل عليه بالعذاب ضرورة وإن كان من أدىن املؤمنني فكيف بأعالهم وهم رسل اهللا تبارك 
... غرى، وأما السهو فممتنع عليهم يف األخبار البالغية كقوهلم اجلنة أعدت للمتقني وعذاب القرب واجب وهكـذا  صغرى الص

وغري البالغية كقام زيد وقعد عمرو وهكذا وجائز عليهم يف األفعال البالغية وغريها كالسهو يف الصالة للتشريع لكن مل يكـن  
  : قال بعضهمسهوهم ناشئًا عن اشتغاهلم بغري رم ولذا 

ــها   ــف س ــول اهللا كي ــن رس ــائلًا ع ــا س    ي
ــها  ــره فس ــيء س ــل ش ــن ك ــاب ع ــد غ   ق

  

  والسـهو مـن كـل قلـب غافـل الهــي       
  عمـــا ســـوى اهللا فـــالتعظيم هللا  

  

وأما النسيان فهو ممتنع يف البالغيات قبل تبليغها ، ميارةمحدون  ١ج ٦٢ مراقي الفالح اهـعلى  اويطالطحكما يف حاشية 
فال جيوز نسيان ، والفعلية كصالة الفجر إذا أمرهم بفعلها ليقتدي م فيها، فالقولية كاجلنة أعدت للمتقني، قولية كانت أو فعلية

وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر من اهللا تعاىل وأمـا نسـيان الشـيطان    ، كل منها قبل تبليغ األوىل بالقول والثانية بالفعل
تواضع منه أو قبل نبوتـه   ٤)الشيطَان إِالَ أَنسانِيه وما: (بيل وقول يوشع عليه السالمفمستحيل عليهم إذ ليس للشيطان عليهم س
، ووسوسة الشيطان آلدم بتمثيل ظاهري واملمنوع لعبه ببواطنهم ٥)نبغِ كُنا ما ذَلك: (وعلمه حبال نفسه وإال فهو رمحاين بشهادة

شر مما ال يؤدي إىل نقص وأما بواطنهم فمنـزهة عن ذلك متعلقة بـرم ويف  وباجلملة فيجوز على ظواهرهم ما جيوز على الب
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أكلمهم ثالثون سنة يف حضرة اهللا تعاىل ما خرجت فأنا أكلم اهللا تعاىل والناس يظنون أين : كان معروف الكرخي يقول يل ١املنن
 بيجوريال ٦٥اهـ من  صلى اهللا عليه وسلمم كان هذا حال أحد األتباع فما بالك باألنبياء خصوصا رئيسهم األعظفإذا  ،اهـ

على اجلوهرة عند قوله وجائز يف حقهم كاألكل، وأما قصة نبينا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم مع زيد مواله وزينب 
لصالة والسالم زينب رضي اهللا عنهم فال يصح فيها إال ما ذكره موالنا جل وعز يف كتابه العزيز من كونه تعاىل زوج لنبينا عليه ا

بعد فراق زيد هلا وشرع بذلك إباحة تزويج حالئل األدعياء وأم ال يلحقن يف التحرمي حبالئل أبناء النسب والرضاع فقال جل 
 مـنهن  قَضـوا  إِذَا أَدعيـائهِم  اجِأَزو فـي  حرج الْمؤمنِني علَى يكُونَ الَ لكَي زوجناكَها وطَرا منها زيد قَضى فَلَما: (من قائل

يف  ألقـي مبا أراده من تزويج زينب له قبل أن يطلقها زيد فلما  صلى اهللا عليه وسلموقد أوحى اهللا سبحانه إىل نبينا حممد ٢)وطَرا
بة قريا ملا قرب أوان حرمة أمومتها جلميع املؤمنني وه ا من سيد ولد آدم وأشرف خلق قلب زيد حب فراقها ومنع من التمتع

وأنه يريد فراقها فأمره عليه الصالة والسالم بإمساكها وتقوى اهللا  صلى اهللا عليه وسلماهللا أمجعني جاء يشكو تعاظمها عليه للنيب 
هرة املطهرة وأخفى عليه الصالة والسالم عن زيد وعن غريه ما يف نفسه الطا، تعاىل يف شأا عملًا بالظاهر الذي أمر أن حيكم به

من وحي اهللا تعاىل له بأن زيدا يفارقها وهي زوجة له بعده حياء منه عليه الصالة والسالم أن يظهر ذلك وزينب بعد يف عصمة 
زيد وألن ذلك أيضا من العلم الذي مل يؤمر بإظهاره للناس يف ذلك الوقت، فلما فارقها زيد رضي اهللا عنه وزوجها املوىل تبارك 

عليه الصالة والسالم  قَبِلَ وانقاد ودخل عليها بال إذن وال مؤامرة مبالغة منه عليه الصالة والسالم يف إظهار الرضـى   وتعاىل منه
بعطية املوىل تبارك وتعاىل وأنساه التعظيم جلانب املوىل تبارك وتعاىل واحلياء منه االلتفات إىل مقالة الناس واحلياء من زيد وغريه 

 يبلِّغـونَ  الَّـذين : (ف اهللا تعاىل به إخوانه من املرسلني عليه وعليهم الصالة والسالم يف قوله جل وعالواتصف يف ذلك مبا وص
وحينئذ باح عليه الصالة والسالم مبا أوحى اهللا تعاىل إليه  ٣)حِسيبا بِاِهللا وكَفَى اَهللا إِالَ أَحدا يخشونَ وال ويخشونه اِهللا ترِساالَ

 وأَنعمـت  علَيه اُهللا أَنعم للَّذي تقُولُ وإِذْ: (ومن هذا التقرير تفهم معىن قوله تعاىل، شأن زيد وزينب ومل خيش أحدا من اخللق يف
هلَيع ِسكأَم كلَيع كجوقِ زاتي اَهللا وفختي وف فِْسكا نيه اُهللا مدبحى اهللا إليك به من مفارقة زيد أي وختفي يف نفسك ما أو ٤)م

وهذا هو الذي أبداه اهللا أي أظهره بعد ذلك، وليس معىن اآلية ما يعتقده بعض اجلهلة أن الذي أخفـاه  ، هلا وتزوجيك إياها بعده
 يف نفسه هو الشغف حبب زينب وحب فراق زيد هلا ليتزوجها بعده، ومع ذلك أمره بإمساكها حيـاء  صلى اهللا عليه وسلمالنيب 

منه وخشية من مقالة الناس وهذا الفهم الركيك ال يرضى به عاقل وال يرتكبه إال غيب سيء اخللق واألدب سخيف العقل جاهل 
يف نفسه ومل يبد سبحانه بعـد   صلى اهللا عليه وسلمويكذب فهمه من اآلية نفسها أن اهللا سبحانه أخرب أنه يبدي ما أخفاه النيب 

وجيها بعده من النيب صلى اهللا عليه وسلم  لئال يكون للناس حرج يف أزواج  أدعيائهم ومل يبـد  ذلك إال مفارقة زيد لزينب وتز
كان شغف حبب زينب وأنه كان حيب فراق زيد هلا ليتزوجها بعده، فهذه اآلية بنفسـها   صلى اهللا عليه وسلمسبحانه أن النيب 

اخللق حبب شيء من متعة الدنيا ال سيما بعد أن حصلت يف  تكذب هذا الفهم السيئ نعوذ باهللا تعاىل منه، وكيف يشغف أشرف
 الْمثَانِي من سبعا آتيناك ولَقَد: (وقال تعاىل ٥)منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ الَ: (حوز غريه وموالنا جل وعز يقول له
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لو كنت متخذًا من الناس : (وقال عليه الصالة والسالم ١)منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك نَّتمد الَ، الْعظيم والْقُرآنَ الْمثَانِي
الدنيا : (احلديث، وقال) ما يل وللدنيا: (وقال عليه الصالة والسالم) خليلًا الختذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الرمحن

فليس فيه عتب عليه كما يعتقد من ال خالق له وال أدب  ٢)تخشاه أَن أَحق واللَّه الناس وتخشى: (وأما قوله تعاىل) جيفة قذرة
وإمنا هو مدح له عليه الصالة والسالم باخللق اجلميل والطبع الكامل وهي اخلشية من الناس أي احلياء منهم أن ، وال فهم وال دين

حانه أن يرجح خشيته واحلياء منه عند ورود أمره على احلياء من الناس، وهكذا كان عليه الصالة مث أمره سب، يقابلهم مبا يسوؤهم
  .غرىمن سنوسي صغرى الص ٣٧تعاىل اهـ والسالم يف هذه القضية وغريها ال يبايل بشيء إذا حضر حق اهللا 

فما تقـدم ال   ٣)تأَخر وما ذَنبِك من تقَدم ما اُهللا لَك ليغفر: (ومن ذلك قوله تعاىل لنبينا وموالنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
 واسـتغفر : (ملا تقدم ويف قوله جل وعـال  صلى اهللا عليه وسلميعاقبك عليه وما تأخر ال يصيبك، وهذا إخبار من اهللا بعصمته 

ذَنبِكل نِنيمؤلْملات  ونمؤا: (وقوله تعاىل، ٤)َالْمنعضوو عنك كري، وِزالَّذ أَنقَض كرفَا: (وقوله ٥)ظَهاُهللا ع نكع مل نتأَذ م٦)لَه 
مالَ: (وقوله تعاىل ٦)لَهلَّو ابتك ناِهللا م قبس كُمسا لَميمف مذْتأَخ ذَابع يمظ(وقوله جل من قائل ٧)ع :سبلَّى عوتأَن ،و اءهج 

  .الصغرىسنوسي صغرى  ٣١ اهـ من ٨)الْأَعمى
ولنشر إىل شيء مما يتأول به كل واحد من هذه الظواهر باختصار، ومن أراد استيفاء ذلك فعليه باملطوالت مـن كتـب   

تأول بـه أن  فأقرب ما ي) تأَخر وما ذَنبِك من تقَدم ما اُهللا لَك ليغفر: (أما قوله تعاىل يف سورة الفتح، التفسري وشروح األحاديث
فتحمل املغفرة يف اآلية على املغفرة ، قرأت القرآن أوله وآخره: تكون اآلية من باب األخذ باألطراف للداللة على اإلحاطة كقوله

والذي يتقدم من الذنب أسبابه من الشهوة فيه واهلواجس واخلواطر وحديث النفس " عن"مبعىن " من"اللغوية وهي الستر، وتكون 
فـأخرب  ، والذي يتأخر عنه آثاره من الران والقساوة والتثاقل عن اخلري وغري ذلك من العقوبات الدنيوية واألخروية واهلم والعزم،

من أبواب املواهب الربانية واألنوار اللدنية العرفانية والعصم الكاملة  صلى اهللا عليه وسلماملوىل الكرمي أنه فتح لنبينا وموالنا حممد 
ما استأصل به شأفة كل ذنب وستر بسببه املوىل الكرمي عنه سوابق كل ذنب ولواحقه ونكتة العدول عن  واهلمم القدسية العلية

تقرير النعمة عليه بأن هذا الـذنب  : أحدمها: تعريف الذنب باأللف والالم إىل تعريفه باإلضافة إليه عليه الصالة والسالم وجهان
قبول البشري العادي، ويف العصمة من ذلك مع القبول من املنـة عليـه   الذي عصم منه هو ذنب له حبسب اإلمكان العقلي وال

حيتمل أن تكون اإلضافة للتنبيه باخلفي على اجللي وباألدىن على األعلى أي سترنا عنـك  : الثاين، واللطف العظيم مال ال خيفى
ك كاألنس مثلًا بالطاعة والقصد بفعلها الذنب الذي يتوهم وصوله إليك ويعد ذنبا بالنسبة إليك وإن كان حسنة بالنسبة إىل غري

نيل ما يالئم النفس يف اجلنان من املشتهيات وحنو ذلك مما هو كثري الئق مبقام أهل احلجاب من الزهاد واملتعبدين وإذا ستر منـه  
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نوب اليت هي هذا الذنب واستؤصلت سوابقه ولواحقه وإن كانت ليس ذنبا حقيقيا بل هو كمال يف حق العموم فأحرى سائر الذ
  .ذنوب حقيقية يف حق العام واخلاص كالزىن وشرب اخلمر والغيبة وحنوها

وحيتمل أن يكون أمر بذلك على  صلى اهللا عليه وسلمإنه خطاب له واملراد به أمته : فقيل) واستغفر لذَنبِك: (وأما قوله تعاىل
لعصمة بطلب دوامها وإشارة إىل أا حمض فضل بـال وجـوب وال   سبيل التعبد احملض زيادة يف رفع الدرجات وتذكريا لنعمة ا

  .وهذا الوجه أقرب واهللا تعاىل أعلم، ونكتة إضافة الذنب إليه هنا ما سبق يف آية سورة الفتح، استحقاق
ئذ مبعىن احلفظ ففيه أقوال كثرية واألظهر أن محل الوزر على الذنب إن وضعه حين) ووضعنا عنك وِزرك: (وأما قوله تعاىل

  .منه ومن سوابقه ولواحقه حىت ال حيمل مؤنة من مؤنته وإضافة الوزر إليه نكتته أيضا ما سبق
فال معاتبة فيه بوجه من الوجوه بل فيه تكرمة وتعظيم كما يقال يف استفتاح ) عفَا اُهللا عنك لم أَذنت لَهم: (وأما قوله تعاىل

  . وأعزك اهللاأصلحك اهللا: الكالم مع العظماء
فاألظهر أن معناه لوال كتاب من اهللا سـبق  )  سبق لَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظيممن اِهللا لَّوالَ كتاب: (وأما قوله تعاىل

 ١)طَيبا حالَلًا غَنِمتم امم فَكُلُوا: (بإحالل الغنائم لكم وختصيصكم ذه الفضيلة دون من قبلكم لكان كذا وكذا، وهلذا قال تعاىل
وفضل به من دون سـائر   صلى اهللا عليه وسلمفليس يف اآلية إلزام ذنب وال معاتبة بل فيها ذكر ما خص به نبينا وموالنا حممد 

أحلت يل ( :كما قال عليه الصالة والسالم، ما كان هذا لنيب غريك: األنبياء والرسل على مجيعهم الصالة والسالم فكأنه تعاىل قال
إمنا هو ملن أراد ذلك من الناس وجترد غرضه لعرض  ٢)الدنيا عرض ترِيدونَ: (واخلطاب يف قوله تعاىل) الغنائم ومل حتل لنيب قبلي

  .وال أصحابه رضي اهللا تعاىل عن مجيعهم صلى اهللا عليه وسلمالدنيا وحده واالستكثار منها وليس املراد به النيب 
ليس فيها إثبات ذنب له عليه الصالة والسالم بل إعالم : اآلية فقال عياض يف الشفاء) عبس وتولَّى: (من قائلوأما قوله جل 

من اهللا تعاىل أن ذلك املتصدي له ممن ال يتزكى وأن الصواب واألوىل أن لو كشف لك حال الرجلني الخترت اإلقبـال علـى   
فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة هللا تعاىل وتبليغا عنه واستئالفًا له كما شـرعه   ملا صلى اهللا عليه وسلماألعمى، وفعل النيب 

وما قصه اهللا عليه من ذلك إعالم حبال الرجلني وتوهني أمر الكافر عنـده واإلشـارة إىل   ، اهللا تعاىل له ال معصية وال خمالفة له
عبس وتوىل الكافر الذي كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم  قاله : راد بـأ: وقيل ٣)يزكَّى أَال علَيك وما: (اإلعراض عنه بقوله

  .من سنوسي صغرى الصغرى ٣٤ مثامة اهـأبو 
)لّّمسآله ولَّى اهللا عليه وص دمحا منديا بِه سنربا أَخعِ ميمانُ بِجماِإلي جِبيا ، اجلزم: اإلميان لغة )والتصـديق  : وشـرع
م واإلذعان والقبول ملا جاء به سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم  مما علم بالضرورة جميئه به من عند اهللا تعاىل إمجالًا فيما مل واجلز

: يعلم تفصيله وتفصيلًا فيما علم تفصيله وليس املراد به جمرد نسبة الصدق إىل اخلرب أو املخرب فال يتحقق التصديق إال بثالثة أمور
ثالثها االستسالم واالنقياد واإلذعان ملا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   ، ثانيها حديث النفس التابع هلا، ةأحدها املعرف

  .صلى اهللا عليه وسلممبعىن قبول األحكام والرضى بتبعيته 
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لوجود وأنه موصوف بكل كمال ومنـزه فيجب علينا اإلميان بأن اهللا تعاىل واجب ا )فَمن ذَلك اِإليمانُ بِوجود اهللا تعالَى(
عن كل نقص، ومن ذلك اتصافه بالعظمة والكربياء واأللوهية فيدخل يف اتصافه باأللوهية ما جيب يف حقه تعاىل وما يستحيل وما 

  .جيوز إمجالًا وتفصيلًا
)كَةبِاملَالئـم  فاجلملة نعتقد أن مجيع ما ، أي وجيب اإلميان باملالئكة مجلة وتفصيلًا) ويف علم اهللا من املالئكة حق ثابت وأ

أجسام لطاف روحانية خلقوا من نور ال يأكلون وال يشربون وال يبولون وال يتغوطون وال يلد بعضهم بعضا ألم ال يوصفون 
ـ   ن مجيـع  ال بالذكورة وال باألنوثة ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وال يغفلون عن ذكر اهللا تعاىل معصـومون م

هذا علـى   ١)هو إِلَّا ربك جنود يعلَم وما: (احملرمات واملكروهات بأسرهم حىت هاروت وماروت وال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل
جربائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورقيبا وعتيدا ومنكرا ونكريا ومالكًـا  : اجلملة وأما على التفصيل فنعرف منهم أحد عشر

  : رضوانا ورومان وقد نظمتهم يف أبيات وهيو
ـــى  ــأمالك عل ــان ب ــب اإلمي   جي

أوهلا جبــريل رقيبـهم   : إحدى عشر
ـــان ــدهم رومــــ   عتيـــ

  

  اإلمجال والتفصــيل خــذ مـا نقـال      
ــل إســـرافيل عزرائيــــل     ميكائي
ـــوان ــك رضــ ـــر مال   منكــر نكي

  

)ةاوِيمبِ السالْكُتية مجلة وتفصيلًا فاجلملة أن نعتقد أن كل ما يف علم اهللا من الكتب أي وجيب اإلميان بالكتب السماو)  و
املنـزلة من عند اهللا فهو حق ثابت ال شك فيه وأن مجيع ما يف هذه الكتب من القصص واألخبار والوعد والوعيـد واألوامـر   

هذا على سبيل اجلملة ، م بذاته العليةوالنواهي حق ثابت ال شك فيه وأن مجيع ما يف هذه الكتب دال على كالم اهللا القدمي القائ
واإلجنيـل علـى سـيدنا    ، والزبور على سيدنا داود، التوراة أنـزلت على سيدنا موسى: وأما على التفصيل فنعرف منها أربعة

نا وأن سيد، وعلى سائر األنبياء واملرسلني وعلى آهلم وأصحام وسلم صلى اهللا عليه وسلموالفرقان أنـزل على سيدنا ، عيسى
هو خامت األنبياء وأفضلهم وأنه من البشر وأنه من العرب وأنه قرشي من بين هاشم وأن أباه سـيدنا   صلى اهللا عليه وسلمحممدا 

صـلى اهللا عليـه   عبد اهللا بن عبد املطلب وأمه آمنة بنت وهب وأن مولده مكة املشرفة وهاجر منها إىل املدينة املنورة ودفن ا 
 زبـد من  ٢٦ وأصحابه وسلمة النبوية والشفاعة العظمى واإلسراء واملعراج صلى اهللا عليه وعلى آله وهو صاحب اهلجر، وسلم

  : العقائد للسوداين وكنت نظمتهم يف أبيات وهي
  جيــب اإلميــان بكتــب الرســل   
  فرقـــان طـــه وتـــوراة موســـى
ــوخ   ــون خن ــيث وثالث ــون ش   مخس
ــل آلدم ــرة هـ ــوا يف عشـ   واختلفـ
ــل  ــاه الرسـ ــا وجـ   ،رب جباههـ

  

صر إال ما جا يف النقـل زبـور داود   بال ح  
ــى  ــل عيســـــ   إجنيـــــ
ــيوخ   ــع الش ــراهيم أمج ــرة إب   وعش

مـا مت ارحـم   : أو ملوسى قبل التوراة عـ
ــل ــض الفضــ   عبيــــدك مبحــ

  

 من علَيك قَصصناهم قَد رسلًاو( وجيب اإلميان بالرسل وبسائر األنبياء وال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل لقوله تعاىل) وِبِالرسلِ(
، فالرسل منهم ثالمثائة وثالثـة عشـر  ، إن عددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نيب: وقيل ٢)علَيك نقْصصهم لَّم ورسلًا قَبلُ
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 ١٦٤: النساء ٢



 ٨٦

هذا على اإلمجال وأما ، واألسلم اإلمساك عن حصرهم واهللا أعلم، ثالمثائة ومخسة عشر: وقيل، وأربعة عشر ةإم ثالمثائ: وقيل
فيجب على املكلف اإلميان واجلزم بأن هللا تعاىل رسلًا أرسلهم إلرشاد عبـاده  ، يجب معرفة من علمت أمسائهم تفصيلًاتفصيلًا ف

سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صاحلٌ وسيدنا لوطٌ وسيدنا إبراهيم وسـيدنا  : وهم مخسة وعشرون
يوسف وسيدنا شعيب وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسـيدنا داود وسـيدنا    إمساعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا

سليمان وسيدنا أيوب وسيدنا ذو الكفل وسيدنا يونس وسيدنا إلياس وسيدنا اليسع وسيدنا زكريا وسيدنا حيىي وسيدنا عيسـى  
إمجالًا مبن ال تعلم أمسائهم ونعتقد عصمة وجيب اإلميان ، وسيدنا حممد صلى اهللا عليه وعليهم وعلى سائر األنبياء واملرسلني أمجعني

ويعتقد أم عليم الصالة والسالم أكرم اخللق عند اهللا تعاىل ونـؤمن  ، مجيعهم وما ورد مما يوهم خالف العصمة فمؤول إمجاعا
صيلًا من الرسل وقد نظمت أمساء من جيب اإلميان به تف، جبميعهم وال نفرق بني أحد منهم يف اإلميان كما فرق اليهود والنصارى

  : مع ترتيبهم يف اإلرسال كما ذكره العالمة الدمنهوري عن العالمة السيوطي وغريه فقلت
ــم    ــلٍ وه ــان برس ــب اإلمي   جي
  صــاحل لــوط إبــراهيم إمســا   
ــيم  ــعيب والكلـ ــف شـ   ويوسـ
ــا  ــونس إلي ــل وي ــوب ذو الكف   أي
ــد    ــع أمح ــامت اجلمي ــى وخ   عيس
ــال  ــب اإلرسـ ــرم حبسـ   ذكـ
  رجــزه حممــد بــن اهلــامشي   

  ج

ــودهم  آدم    ــوح ه ــس ن   إدري
  عيــل إســحق ويعقــوب علمــا
ــليمام   هــــارون داود ســ
  س اليســـع زكريـــا وحيـــىي
ــد  ــه الواح ــيهم اإلل ــلى عل   ص
  واحلمــد هللا علــى الكمــال  
ــامت   ــنيب اخل ــى ال ــليا عل   مص

  ج

اهللا عليـه   إشارةٌ إىل ما جيب على املكلف اعتقاده من أنه صلى، مصليا على النيب اخلامت: وقوله، وخامت اجلميع أمحد: قوله
 وسلم أرسله اهللا تعاىل خامتًا للنبيني وناسخا ملا قبله من الشرائع وأيده باملعجزات الظاهرة واآليات الباهرة كانشقاق القمر وتسبيح

 لَّـه ال رسولَ ولَكن: (فكونه خامت النبيني مما أمجع عليه أهل السنة وثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع فالكتاب قوله تعاىل، احلصى
ماتخو نيبِيإن مثلي : (ويف الصحيحني )وأين خلامت النبيني وآدم منجدل بني املاء والطني: ( صلى اهللا عليه وسلموالسنة قوله ١)الن

 ا ومثل األنبياء قبلي كمثل رجل بىن دار فكملها وأحسنها وترك فيها موضع لبنة فصار يقال ما أحسنها لو متت فأنا اللبنة اليت مت
نـزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان ووجود  ٢فال ينايف ) ال نيب بعدي تبتدأ نبوته بل وال نيب معي: (ويروى أيضا) األنبياء

: لعلـي  صلى اهللا عليه وسلمولقوله ، وخامت النبيني: وال معه لقوله تعاىل  صلى اهللا عليه وسلماخلضر وإلياس اآلن فال نيب بعده 
أخرجه الشيخان وأخرج مسلم يف صحيحه من حديث عبـد اهللا بـن   . هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي أنت مين مبنـزلة

إن اهللا كتب مقادير اخللق قبل أن خيلـق السـموات   : (أنه قالصلى اهللا عليه وسلمعمرو بن العاص رضي اهللا عنهما عن النيب 
كتب يف الذكر وهو أم الكتاب أن حممدا خامت النبيني فقد جاء ومن مجلة ما ) واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء

                                                
 ٤١: األحزاب ١
ى عليه ومن وجوه املدح به أن فيه دوام شرعه والعمل به لظهور ثبوت رسالته ويف  ذلك من غاية التعظيم له ما ال خيفى وال ينايف ذلك نـزول عيس ٢

ام  اد أنه آخر من نبئ وسيدنا عيسى نبئ وأرسل قبل ظهور خامت األنبياء عليهم الصالة والسـل السالم بعده ألنه إذا نـزل كان على دينه مع أن املر
  .البحار للنبهاين جواهر ١من ج٥٦٠
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فقد اتفقت األمة على ذلك وعلى تكفري من ادعى النبوة بعده وبه يستدل : حديث اخلتم من طرق كثرية بألفاظ خمتلفة واإلمجاع
  .احملدث

جامعة ملعاين العلو  لى اهللا عليه وسلمصوأما الصويف فيقول بذلك ويزيد مبا يعطيه ذوقه ويشري إليه وجده ويلوح بأن بعثته 
بالظهور على ما فوق ذلك بإحاطته بكلية الكون أعاله وأدناه وأوله وآخره وكان له حظ من نبوة كل نيب فكان بنبوته اجلامعة 

كلية األمر خلصوص أحوال األنبياء مبنـزلة الفطرة اإلنسانية اجلامعة خلصوص أحوال احليوان فكانت إحاطته بنبوته بظهور كمال 
فلم يبق وراء أمره أعلى فاجنمعت طرفا سلسلة النبوة والرسالة فكان خامتًا ال نيب بعده إذ ال مرقى وراء أمره أو هذا هو حقيقـة  

  .اخلتم اهـ
مت يقال خامت بفتح التاء وبكسرها وقد قرئ ما فالفتح مبعىن اخلتام واالنتهاء واملعىن أنه انتهاء النبـيني فهـو كاخلـا    :تنبيه

ورفـع األعـم   ، وإذا كان انتهاء النبيني كان انتهاء املرسلني ملا تقدم من أن كل رسول نيب، والطابع الذي يكون عنده االنتهاء
صلى والكسر مبعىن أنه ختمهم أي جاء آخرهم فلم يبق بعده نيب وباجلملة فبه انتهت النبوة والرسالة وأنه ، يستلزم رفع األخص

خا ملا قبله من شرائع اليهود والنصارى والصابئني وغريهم وأيده اهللا سبحانه باملعجزات الظاهرة واآليات بعث ناس اهللا عليه وسلم
اهـ  ١٢٠٥نة البحار للنبهاين نقلًا عن العالمة السيد مرتضى الزبيدي شارح اإلحياء املتوىف سجواهر  ١من ج ٧٦٢الباهرة اهـ

خامتًا للنبيني  صلى اهللا عليه وسلماألصل العاشر أن اهللا سبحانه قد أرسل حممدا : ائداإلمام الغزايل يف عقيدته قواعد العق عند قول
  .للنبهاين جواهر البحار١ج٥٦٠ومن، بتصرف حممد العاقب لرسل ربه إخل :على اجلوهرة عند قوله بيجوريال١٠من  إخل و

ومسي يوم القيامة لقيام الناس فيه من ، نه آخر أيام الدنياومسي اليوم اآلخر أل، أي وجيب اإلميان باليوم اآلخر )وبِاليوم اآلخر(
ومسي يوم العرض ألن ، ويسمى يوم النشور ألن الناس ينشرون فيه، قبورهم أو لقيام احلجة عليهم أو لقيامهم بني يدي خالقهم

فالواجب علينا أن نعتقـد أن  ، ويسمى يوم املوقف ألن الناس يقفون فيه واملوقف يوم اجلمعة يف أرض الشام، الناس يعرضون فيه
البعث حق وأن النشر حق وأن احلوض حق وأن احلشر حق وأن احلساب حق وأن الوقوف حق وأن الوزن حـق وأن إعطـاء   
الكتب حق وأن الصراط حق وأن الشفاعة حق وأن دخول أهل اجلنة يف اجلنة حق وأن دخول أهل النار يف النار حق وأن رؤية 

  .ن حجب الكفار عن رم حق وأن مجيع أهوال اآلخرة حق وأن مجيع نعيمها حقاملؤمنني لرم حق وأ
)هرشو رِهيرِ خفالواجب علينا أن نعتقـد أن  ، قدرة وإرادة وعلم: أي وجيب اإلميان بالقدر وهو جمموع أمور ثالثة )وبِالْقَد

قبـل  أوقعه علينا اآلن بقدرته وإرادته وسبق يف علمه كل ما أصابنا من خري وشر ونفع وضر وحلو ومر كله من عند اهللا تعاىل 
اإلسـالم  : العقائد للسوداين وهذه هي أركان اإلميان الستة واإلميان هو أحد أركان الدين الثالثة وهيمن زبدة  ٢٧وقوعه اهـ 

اهللا عنهما ولفـظ  واإلميان واإلحسان حلديث سيدنا جربيل الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة وعمر بن اخلطاب رضي 
 شديد، الثياب بياض شديد رجل علينا طلع إذ يوم، ذات وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عندجلوس  حنن بينما: مسلم عن عمر

، ركبتيـه  إىل ركبتيه سندأف،  صلى اهللا عليه وسلم النيب إىل جلس حىت، أحد منا يعرفه وال، السفر أثر عليه يرى ال، الشعر سواد
 ال أن تشهد أن اإلسالم:  صلى اهللا عليه وسلم اهللا رسول فقال، اإلسالم عن أخربين! حممد يا: وقال، فخذيه ىعل كفيه ووضع

: قـال ف ،اسـبيلً  إليه استطعت إن البيت، وحتج، رمضان وتصوم، الزكاة وتؤيت، الصالة وتقيم، اهللا رسول احممد وأن اهللا إال إله
، اآلخـر  واليوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، باهللا، تؤمن أن: قال، اإلميان عن خربينفأ: قال، ويصدقه يسأله، له فعجبنا، صدقت
، يراك فإنه تراه تكن مل فإن، تراه كأنك اهللا تعبد أن: قال، اإلحسان عن فأخربين: قال، صدقت: قال ،وشره خريه بالقدر وتؤمن

 ترى وأن، ربتها األمة تلد أن: قال، أمارا عن فأخربين: لقا ،السائل من بأعلم عنها املسؤول ما: قال، الساعة عن فأخربين: قال
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 اهللا: قلـت  السائل؟ من أتدري ،عمر يا: قال مث، املي فلبثت، انطلق مث :قال، البنيان يف يتطاولون الشاء، رعاء العالة العراة احلفاة
  .دينكم يعلمكم أتاكم جربيل فإنه: قال، أعلم ورسوله

للعالمة الكـايف  من النور املبني  ٣٠اهـ ١)اِإلسالَم ِهللا عند الدين إِنَّ: (ها شرعا قال اهللا تعاىلويطلق الدين على الواحد من
بل جاهل ، فالذي يقول بأن الصوفية دسيسة يهودية وأمشاج جموسية جاهل حبقيقة التصوف وحبقيقة الصوفية، على املرشد املعني

وبيان ذلك أن علوم ، ه علما من علوم الشريعة وجعله دسيسة يهودية وأخالط جموسيةلتنقيص، بل هو كافر بإمجاع، حبقيقة الدين
، فاملعتنون بالقسم األول يسـمون باملفسـرين  ، التفسري واحلديث وأصول الدين وأصول الفقه والفقه والتصوف: الشريعة ستة

واملعتنـون بالقسـم الرابـع يسـمون     ، باملتكلمنيواملعتنون بالقسم الثالث يسمون ، واملعتنون بالقسم الثاين يسمون باحملدثني
وعلماء املسلمني يف تآليفهم ، واملعتنون بالقسم السادس يسمون بالصوفية، واملعتنون بالقسم اخلامس يسمون بالفقهاء، باألصوليني

: املرشد املعني ثالثة علوممنهم من جيمع يف تأليفه بني علمني فأكثر منهم العالمة ابن عاشر من أهل القرن العاشر مجع يف تأليفه 
  : التوحيد والفقه والتصوف قال يف طالع كتابه

ــا  ــذي علمنـ ــد اهللا الـ   احلمـ
ــد    ــى حمم ــلم عل ــلى وس   ص
وبعد فالعون من اهللا ايـد يف عقـد   
ــك  ــه مالـ ــعري وفقـ   األشـ

  ج

ــا     ــه كلفن ــا ب ــوم م ــن العل   م
ــدي  ــحبه واملقتـ ــه وصـ   وآلـ
ــد  ــي تفي ــات لألم ــم أبي   يف نظ
  ويف طريقــة اجلنيــد الســالك  

  ج

العالمة اجلليل السيد حممد بن يوسف الكايف اليت مساها نسف الصوفيات وإثبات التصوف يف الرد على رسـالة  رسالة  ٣من ص 
: عبد الرمحن الوكيل اليت مساها الصوفيات وتعرض فيها لذم التصوف والصوفية والطعن يف أعراض من ثبتت عدالتهم وبعبـارة 

هذه عقيدة لفظها مسعي جزئي : أقول، أي فكل شيء كائن أو سيكون هو بقضاء اهللا تعاىل وقدره) هبِالْقَدرِ خيرِه وشر: (فقوله
وبرهاا العقلي هو برهـان  ، من الكلي الذي هو اجلائز الذايت يف حق اهللا تعاىل املندرج يف معاين العلم واإلرادة والقدرة والكالم

وخصها بالـذكر  ، ودليلها النقلي هو دليل هذه الصفات األربع بزيادة الكالم، هذه الصفات الثالث أعين العلم واإلرادة والقدرة
فإذا أردنا االستدالل ، خلطر اجلهل ا ألا الركن السادس من أركان اإلميان الذي هو الركن األول من أركان الدين اإلسالمي

و دليلها ألا جزئي منه وفرد من أفراده كما تقدم فيجب فدليله ه، على القضاء والقدر أرجعناها إىل كليها الذي هو اجلائز الذايت
، علينا اإلميان بالقضاء والقدر فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن فهو املنفرد باإلجياد واإلمداد ال يسأل عما يفعل وهم يسألون

فيدخل يف القضاء والقدر ، وفقر فمراده يف خلقه هو ما هم عليه من إميان وكفر وخري وشر وشقاوة وسعادة وعلم وجهل وغىن
واملمكن هو اجلائز يف حقه تعاىل وهو الذي ال يترتب على وجوده حمال ذايت وال على عدمه حمال ذايت ، مجيع املمكنات يف حقه

 الشرعي والعادي والعقلي وأقسام كل واحد: ومن القضاء والقدر األحكام الثالث، ويتفرع عنه الواجب العرضي واحملال العرضي
ومن عدله شـقاوة  ، ومنها األسباب العادية فمن فضله تعاىل خلقنا ورزقنا وموتنا وحياتنا وسعادتنا، منهما كما تقدم تفصيلها

 فَعالٌ: (فهو املنفرد باإلجياد واإلمداد ال شريك له  يف فعل من األفعال وال يف حكم من األحكام لقوله تعاىل، األشقياء من عباده
فمن فضله من َّعلينا بنعمة اإلجياد بعد العدم وبنعمة اإلمداد باحلياة ومن علينا بنعمة  ٣)للّه إِالَّ الْحكْم إِن: (لقوله تعاىلو ٢)يرِيد لِّما

                                                
  ١٩: آل عمران ١
 ١٠٧: هود ٢
  ٥٧: األنعام ٣
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، وجبله على حمبته والولَه به والرجوع عند الشدة والرخاء إليه، وفطره على حمبة خالقه ورازقه، وجعله شرطًا يف التكليف، العقل
على من شاء من عباده بتوفيقه ملعرفته وتوحيده ومل حتجبه األسباب العادية الظاهرة عن ربه خالقها ومبـدعها وجعلـها    ومن

مسخرة له ومحاه من فتنتها ومن االعتماد عليها والركون إليها مبا تفضل به عليه من معرفته لربه واإلميان به ومبحبته لشهود نعمه 
فإذا أخرب اهللا تعاىل بكالمه عن ممكن ما ) أحبوا اهللا ملا يغذوكم به من نعمه: ( صلى اهللا عليه وسلمله املتواترة عليه السابغة ولقو

  .أنه كائن أو سيكون فال بد من وجوده وصار يسمى واجبا عرضيا لعروض األخبار بوجوده
الكُتـبِ  (يستحيل عدم وجود  )و( )لُ عدم وجود املَالئكَةويستحي(تقدم بيانه ودليله ) ويستحيلُ عدم وجود اِهللا تعالَى(

ةاوِيم( املنـزلة على رسله عليهم الصالة والسالم )السلِ(يستحيل عدم وجود  )وس(واألنبياء عليهم الصالة والسـالم   )الرو( 
وتقدم ، ويستحيل عدم وجود كل شيء بقضاء وقدر )درِوالقَ(وما اشتمل عليه من األهوال  )اليومِ اآلخرِ(يستحيل عدم وجود 

فعدم وجوده حينئذ حمال ملا يلزم عليه من قلب احلقائق وملا يلزم عليه أيضا من كذب اهللا ، مجيع ذلك مع أدلته النقلية والعقلية إخل
وكالمه تعاىل ، اجلائزات واملستحيالتوعلمه تعاىل متعلق جبميع الواجبات و، تعاىل يف خربه كيف وخربه تعاىل موافق لعلمه تعاىل

فاحلاصل كل ما أصابنا من خري وشر ، دل على مجيع ذلك والكذب واجلهل يف حق اهللا تعاىل حمال فما أدى إليه فهو حمال أيضا
بل وقوعه وحلو ومر ونفع وضر اآلن فاهللا هو اخلالق له بقدرته واملخصص له بإرادته وسبق يف علمه قبل وقوعه وال ميكننا علمه ق

بنا وظهوره يف احلس لنا وانا عن اخلوض فيه والبحث فيه واالحتجاج به رمحة بنا ألنه من احملال االطالع عليه لغريه تعاىل قبل 
ظهوره يف احلس إال بوحي من اهللا ملن شاء اهللا من عباده اخلاصة فليتأمل هذا ففيه إشارة إىل خالص التوحيد وطلب املزيد قـال  

 شـيءٍ  كُلِّ ملَكُوت بِيده الَّذي فَسبحانَ: (وقال تعاىل ٢)راجِعون إِلَيه وإِنـا للّه إِنا: (وقال تعاىل ١)علْما زِدنِي رب لوقُ: (تعاىل
هإِلَيونَ وعجر(وقال تعاىل ٣)ت :كاربي تالَّذ هدبِي لْكالْم وهلَى وٍء كُلِّ عيي شقَد(وقال تعاىل ٤) ر :كُمإِلَـهو إِلَه داحالَّ و إِالَّ إِلَه 

وه نمحالر يمحفسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسـلني واحلمـد هللا رب   ، فمنه البداية وإليه النهاية ٥)الر
الشرح املبارك انتهى  ،أهله دا صلى اهللا عليه وسلم مبا هو العاملني واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وجزى اهللا عنا سيدنا حمم

  .ويليه إن شاء اهللا تعاىل خامتته املسماة باألسرار البادية يف األسباب العادية

                                                
 ١١٤: طه ١
 ١٥٦: البقرة ٢
  ٨٣: يس ٣
 ١: امللك ٤
  ١٦٣: البقرة ٥
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
بن اهلامشي بن حممد بن حممد بن أمحد ، يقول أفقر العبيد إىل اهللا الغين احلميد، صلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  :عبد الرمحن بن أيب مجعة اجلزيري الساحلي التلمساين اجلزائري مث الدمشقي األشعري املالكي 
وعلى آلِ كُلٍّ ، واملُرسلني والصالَةُ والسالم على سيدنا محمد وعلَى كَافَّة األنبِياِء، احلَمد هللا رب العالَمني، بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

نيعمبِ كُلٍّ أَجحصو ،أما بعد:  
دقَائالع رِفعأنْ ي كَلَّفلَى كُلِّ مضٍ علُ فَرفَأَو :اتعيمالسو اتوِيبوالن اتاِإلهلي ،  رِفَـةعلَى مع يتوقّف دقَائالع هذه ما كَانَ فَهلَمو

وكَذَا يجِب معرِفَةُ احلُكْـمِ الْشـرعي   ، ِألنَّ ما يتوقَّف علَيه الْواجِب يكُونُ واجِبا، مِ العقْلي وأقْسامه وجب معرِفَةُ ذَلك أَيضااحلُكْ
هِملقَو نيب زيميل هامهللا كَذَا: وأَقْس جِبلَى املُكَلَّ، يع جِبيكَذَاو ف ،  طبالـرو ،يقْلمِ العالزالت نيب زيميل هاموأَقْس اديواحلُكْمِ الْع

وأَقْسامه ، و نفْيه عنهإِثْبات أَمرٍ ألَِمرٍ أَ: واحلُكْم الْلُّغوِي هو، ألنَّ خطَر اجلَهلِ في هذَا العلْمِ عظيم، العادي بين األسبابِ ومسبباتها
، هو خطَاب اهللا تعالَى املُتعلِّق بِأَفْعالِ املُكَلَّفين بِالطَّلَبِ أو اِإلباحة أوِ الوضعِ لَهما: فَالْحكْم الْشرعي، شرعي وعادي وعقْلي: ثَالثَةٌ

 هامأقْسالو أي احلكمِ الشرعيةٌ تكليفيسمخ :احاملُبو وهاملَكْرو اماحلَرو وبداملَنو ضالفَر ،يعضالو يعرالش كْما الْحأمةٌ : واربع وفَه
ةسمكَامِ الْخاَألح لْكت نكْمٍ ملَى حةً عارارِعِ أَمبِ الشصن نع ،وه يادالْع كْمالْحا  إِ: ومـدعا ودوجرٍ وأَمرٍ وأَم نيب طبالر اتثْب

ربطُ وجود بِوجود كَربط وجود الشـبعِ  : وأَقْسامه أَربعةٌ، بِواسطَة التكْرارِ مع صحة التخلُّف وعدمِ تأثيرِ أَحدهما في اآلخر ألبتة
وربطُ عـدمٍ  ، وربطُ وجود بعدمٍ كَربط وجود اجلُوعِ بِعدمِ اَألكْلِ، وربطُ عدمٍ بِعدمٍ كَربط عدمِ الشبعِ بِعدمِ األكلِ، لِبِوجود اَألكْ

رٍ ِألمرٍ أو نفْيه عنه من غَيرِ توقّف علَى تكْرارٍ وال وضـع  إِثْبات أَم: والْحكْم الْعقْلي هو، بِوجود كَربط عدمِ اجلُوعِ بِوجود األكْلِ
: وهو إمـا ضـروري  ، هو الذي الَ يقْبلُ النفْي بِحالٍ: فَالواجِب، الوجوبِ واالستحالَة واجلَوازِ: وينحصر في ثَالثَة أَقْسامٍ، واضعٍ

كَتعري الْجِرمِ عنِ : وهو إِما ضروري، هو الَّذي الَ يقْبلِ الثُّبوت: والْمحالُ، كَثُبوت القدمِ هللا تعالَى: وإما نظَرِي، للْجِرمكالتحيزِ 
اعم السكُونو كَةرالْح ،ظَرِيا نإِمو :زعا جلَّ والَنومل رِيككالش، زاجلَائو :وتالثُّبو فْيلُ النقْبي يالذ وه ،  رِيوـرـا ضإِم وهو :

: قْسـامٍ وتنقَِسم إلَى أَربعة أَ، فَمن الْواجِبِ في حقِّه تعالَى عشرونَ صفَةً، كَتعذيبِ املُطيعِ وإِثَابة العاصي: وإِما نظَرِي، كَاحلَركَة لَنا
ةوِينعمو ،انعمو ،ةلْبِيسو ،ةفِْسيةُ ،نفَالنفِْسي :دوجالو يهةٌ وداحو ،يهةٌ وسمةُ خلْبِيالسو :مدقَاُء، القالبـي  ، وف ثادولْحالفَةُ لاملُخو

هالأَفْعو هفَاتصالَى وعت هنِ، ذَاتى عنصِ والغصخالْملِِّ وو ،املَحهالأَفْعو هفَاتصعالَى وت هي ذَاتةُ فانِيدحالْو ،يهةٌ وعبانِي سةُ : واملَعرالقُد
واَلْكَالَم رصوالْب عماةُ والسيوالْح لْمةُ والعادهي، واإلرا وضةٌ أيعبةُ سوِينواملَع :عت هنا كَوا وبصريا ومسيعا وحيمالا وعدرِيا ومرالَى قَاد

ونفْي التأثيرِ بِقُوة أَودعها اهللا تعـاىل فـي   ، ويدخلُ في املُخالَفَة للْحوادث نفْي الغرضِ عنِ اهللا تعالَى يف أَفْعاله وأحكَامه، ومتكَلِّما
: ويدخلُ في اِإلرادة نفْي اِإليجابِ الذَاتي وهـو ، ويدخلُ في الوحدانِية نفْي التأثري بِطَبعِ اَألسبابِ العادية وعلَّتها، عاديةاَألسبابِ ال

عِ ميلِ أَوِ الطَبلعلِ التبِيلَى سالَى ععإلَى اهللا ت اتنالكَائ ادنالَىإِسعت ارٍ لَهيترِ اخغَي الَى، نعقِّه تي حلُ فيحتسيوثُ   : واحلُـدو مـدالْع
نه تعـالَى عـاجِزا   والْصمم والعمى والبكَم وكَو والْمماتوالْفَناُء والْمماثَلَةُ للْحوادث واالفْتقَار والتعدد والْعجز والْكَراهةُ واجلَهلُ 

كَمى وأَبمأَعو مأَصا وتيملًا واهجا وكَارِهو ،لَةيحتسالْم ثادولْحل اثَلةي املُملُ فخديو :هأَحكَامو هالالَى فَي أَفْععضِ هللا ترالغ وتثُب ،
، وثُبوت اِإلجيابِ الـذَاتي ، وثُبوت التأثيرِ بِطَبعِ اَألسبابِ العادية وعلَّتها،  تعاىل في اَألسبابِ العاديةوثُبوت الْتأثيرِ بِقُوة أَودعها اهللا

الرزق واِإلماتةُ واِإلحياُء والصحةُ واِإلسقَام وبِعثَـةُ  اخلَلْق و: وأَفْراده كَثيرةٌ فَمنها، فعلُ كُلِّ ممكنٍ أَو تركُه: واجلَائز في حقِّه تعالَى
يؤلَحِ وراَألصالحِ ولُ الصعوف رالْقَداُء ووالْقَض قَابوالع ابوالثَو الَمالسالَةُ والص هِملَيلِ عسالَ الرو فالَى بِال كَيعإلَى اهللا ت ننِيمةُ املُؤ

الَ بِها والَ بِقُوة أَودعها اُهللا فيها والَ هي سبب عقْلي بِحيثُ الَ يصح فيها التخلُّف  إيجاد تأثريِه تعالَى عند اَألسبابِ العاديةانحصارٍ و
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ى أَنْ يخلُق عند تلْك اَألسبابِ الَ بِها أَو بِها عادةً مع صحة التخلُّف كَإِيجاد تأثيرِه تعـالَ وإِنما الْمولَى تبارك وتعالَى أَجرى الْعادةَ 
نرِ عوالنسِ ومالش دنِء عوالضارِ والن دناقِ عرتاالح ادجإِيو ثَةادالْح دبالْع ةرقُد دنع عِ دوالْجاَألكْلِ و دنعِ عبالْشاحِ وبصالْمرِ والْقَم

وخصت خمسةٌ منها بِالذِّكْرِ ، والري عند شربِ الْماِء والسترِ والوِقاية والْقَطْعِ عند السكِّينِ والشفَاِء عند الْتداوِي عند عدمِ اَألكْلِ
دلرذَا  له اببِألنَّ أَر هنذُ مخؤت تإِن كَانزِ ومِ اجلَائسي القا فهولخد مدع معزي َنلَى ما عحرِيـامٍّ  صع ناصٍّ عفونَ بِخكْتالَ ي الفَن

وجواز إِجيـاده  ، جواز إيجاده الْحكْمةَ في أَفْعاله تعالَى وأَحكَامهو، جواز الفعلِ والترك: وهي، والَ بِدالَلَة االلتزام لخطَرِ اجلَهلِ فيه
لُّفخالت ةحص عة ميادابِ العباَألس ةنقَارم دنالَى ععت هريأثت ،لَّةالعو ةعالطَّبِي دنالَى ععت هريأثت هادإِجي ازووج  عم  ةيادبِابِ العاَألس نم

وأَما حدوثُ الْعالَمِ ، تيارِهوجواز إِحداثه تعالَى هذَا العالَم بِأَسرِه فَإِنما أحدثَه وأَظْهره بِمحضِ إِرادته تعالَى واخ، صحة التخلُّف أَيضا
فَلَـو  ، نفَك عنه كَالتحيزِ للْجِرمِبِالْمصدرِ فَإِنه واجِب في حق العالَمِ نفِْسه عقْلًا ونقْلًا َألنه صفٌَة نفِْسيةٌ للْعالَمِ الَ تالَّذي هو احلَاصلُ 

ولهذَا قَالَ العلَماُء اعلَم أَنَّ حدوثَ الْعالَمِ أَصلٌ عظيم لسائرِ العقَائد ، الٌوقدمه مح، كَانَ حدوثُ العالَمِ جائزا لَجاز أَنْ يكُونَ قَديما
دائالْفَو ني مأتا يمل ركَبِي اسأَسيمِ، وظبِاِهللا الع ركَاف وفَه هثودي حف كش أَو همدقَالَ بِق نفَم ،لُ فيحتسيازِ ووج مدالَى ععت قِّهح ي

وعدم جوازِ إِيجاده احلكْمةَ في أَفْعالـه تعـالَى   ، أَو مستحيلًا، أَو واجِبا في حقِّه تعالَى، الْفعلِ والترك بِأَنْ يِكُونَ واجِبا علَيه تعالَى
وعدم جوازِ إِيجاده تأثيره تعالَى عند مقَارنـة اَألسـبابِ   ، أَو مستحيلَةً، أَو واجِبةً في حقِّه، بةً علَيه تعالَىوأَحكَامه بِأَنْ تكُونَ واجِ

هلَيا عاجِبكُونَ وبِأَنْ ي ةيادالَى، الععت قِّهي حا فاجِبو لًا، أَويحتسم ا ،أَوهيا اهللا فهعدأَو ةاملُؤثِّرةُ بِقُو ينَ هكُوت أَو ،   ـنـالَى اهللا ععت
أَو تكُـونَ  ، تحيلًاأَو مس، أَو واجِبا في حقِّه تعالَى، وعدم جوازِ إِيجاده تأثيره تعالَى عند الطَبِيعة والْعلَّة بِأَنْ يِكَونَ واجِبا علَيه، ذَلك

، وعدم جوازِ إِحداثه تعالَى هذَا الْعالَم بِأَسرِه بِأَنْ يكُونَ واجِبا علَيه تعالَى، تعالَى اهللا عن ذَلك علُوا كَبِيرا، هي املُؤثِّرةُ بِطَبعها وعلَّتها
الصدق : ويجِب في حق الرسلِ علَيهِم الصالةُ والسالم أَربعةٌ، تعالَى اهللا عن ذَلك علُوا كَبِيرا، أَو مستحيلًا، ىأَو واجِبا في حقِّه تعالَ

ـ  وزجيو، ةُالدالبو انُمتالكو ةُانياخلو بذالكَ: مالَالسو الةُم الصهِيلَم عهِقي حف لُيحتسيو، واَألمانةُ والتبليغُ والفَطَانةُ فـ قِّي ح  مهِ
لَعهِيم الةُالص والسالم :عقةٌيد واحةٌد وهاَأل يعراض البرِشةُي ي الَالت تؤي إلَدصٍقْى ن في مربِاتهم العليلِكاألكْ: ة والشبِر والتزجِو 
ضِاملَوال رغاملُ رِيرِفِّن اذَإِويلَ قِلْاخلَ ةهم، ويستحلُي فهِقِّي حم لَعهِيم الةُالص والسالم عدم جاَأل ازِوعاضِر البرِشيا ةـ  ي الَلت تؤي إىل د
قْنصٍ في مرهِبِاتم العلية ،مانُ بِجماِإلي جِبيولّّمسآله وو لَيهلَّى اهللا عص دمحا منديا بِه سنربا أَخعِ مي ،كذَل نفَم :  ـودجانُ بِوماِإلي

هرشو رِهيرِ خرِ وبِالْقَدمِ اآلخوبِاليلِ وسوِبِالر ةاوِيمبِ السوِالْكُت كَةبِاملَالئالَى وعاهللا ت ،تسيالَىوعاِهللا ت ودجو مدلُ عيو، ح دوجو مدع
  .املَالئكَة والرسلِ واليومِِ اآلخرِ والقَدرِ

وقد جاءت حبمد اهللا تعـاىل  ، وباهللا التوفيق واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وملا فاح مسك ختامها مسيتها عقيدة أهل السنة
ثالثة وأربعني وثالمثائة وألف من  ١٣٤٣توحيد املطولة وكان الفراغ من تبييضها يف أول مجادى األوىل كاملقدمة لغريها من كتب ال

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، هجرة سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجمد وشرف
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
فهو جيتيب لبيان احلق مـن اصـطفاه،   ، التمسك مبستقيم طريقه، وال حول وال قوة إال باهللا محدا يدمي، احلمد هللا على مزيد توفيقه

نبينا املعظم حبيب اهللا سيدنا حممـد  ، فسعد كل من متسك مبتابعته وبشريعته اقتدى، وصلى اهللا وسلم على من أوضح منار اهلدى
وعلـى آلـه   ، فكشف عنه ظلمات الشرك وأباطيل الطغيان، نوأجلى برها، صلى اهللا عليه وسلم الذي قرر التوحيد بأوضح بيان

  :أما بعد، ومصابيح السالمة من بيداء الضاللة والردى يف كل اية وابتدا، وصحبه جنوم االهتدا
عالمة الشـرع  ، وقد خلص أحباثه موالنا احملقق، يفوز به كل من كانت له السعادة فيما تقدم، حمتم، هو فرض أكيد، فعلم التوحيد

السيد حممد بن اهلـامشي  ، واملدد األسىن العلي، حبيبنا األستاذ اجلليل ذو السر اجللي، والداعي إىل طريق هداه، األخ يف اهللا، املدقق
، يف هاتني الرسالتني العظيمتني امللخصتني، وأتى مبا يتحدى كل جوهرة وعقد فريد، فأورد احمليط من حبر علم التوحيد، التلمساين

وأحباث كاملطر الطل الوابـل  ، رسالة نظمها ليسهل حفظها وتكون قرة عني، بعبارات كالشمس يف رابعة النهاروجعل عقب كل 
املنهمر املدرار يف وضوح معانيها وسهولة فهمها وكثرة خريها واشتياقها إىل موفقي األفكار واسلوب أمنت من احلديد واختصـار  

لفيض اللَّدين هل من مزيد فاهللا خواص يف األزمنة واألمكنة واألشخاص، يكشف عن فكر ثاقب ورأي موفق سديد وإثبات يول ل
 اسأل اهللا أن ينفعين وإخواين حببه وأن حيفظنا كلنا من مكره تعاىل وسلبه، ويقر عيوننا بالثبات على املزيد من قربه ، وجيود علينا يف

املؤلف هو ممن رباهم صويف وقته ينبوع الشريعة واحلقيقـة  الدنيا يقظة قبل اآلخرة مبشاهدة حبه صلى اهللا عليه وسلم  وكيف ال و
والناهض بقلوب السالكني بأقوام ضريقة العارف باهللا امرحوم الشيخ حممد بن يلَّس التلمساين عليه من اهللا الرمحة والرضوان والسبع 

فيما أظن (خليفة رب العاملني وأعظم وارث توفيقًا يستمد من عطف إمام املسلمني ، و املثاين كما أن املؤلف أيضا حفظه اهللا وزاده
لسيد املرسلني ، إمام املشارق واملغارب سيخ الدنيا ووسيلة اآلخرة عند كل منصف خبري باملناقب ، حبر الشريعة ومشس ) أو أتيقن

وطبييب السيد الشـيخ  احلقيقة وإمام املؤمنني يف مستقيم كل طريقة مظهر الرمحة العظمى، واملفرد العلم يف كل مقام أمسى، حبييب 
  ، حممد بدر الدين احلسين، أحيا اهللا ببحر عرفانه الوجود وأدامه قدوة املوقفني يف مقام اإلحسان والشهود

   ١٣٤٧ربيع ثاين ٢٩يف 
ومزيد توفيقه وإخوانه ، الطالب من الرمحن تعاىل أن يثبت قلبه على هداه، رقمه أسري تقصريه راجي السالمة من حتكم هواه

  .خادم اإلسالم كثري اآلثام،  حممد هاشم رشيد اخلطيب احلسين القادري أبا، العباسي جد أب ألم، تقواه ورضاه حلقيقة
  
  


