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  بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  قال أبو عبداهللا حممد بن عمر الرازي 

الدال على احلمد هللا الواجب وجوده وبقاؤه املمتنع تغريه وفناؤه العظيم قدره واستعالؤه العميم نعماؤه وآالؤه 
وحدانيته أرضه ومساؤه املتعايل عن شوائب التشبيه والتعطيل صفاته وأمساؤه فاستواؤه قهره واستيالؤه ونزوله بره 
وعطاؤه وجميئه حكمه وقضاؤه ووجهه وجوده أو وجوده وحباؤه وعينه حفظه وعونه اجتباؤه وضحكه عفوه أو 

جيري يف الدارين من أفعاله إال ما يريد ويشاؤه العظمة إزاره إذنه وارتضاؤه ويده وإنعامه وإكرامه واصطفاؤه وال 
  والكربياء رداؤه 

أمحده على جزيل نعمه ومجيل كرمه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
ه وأصحابه وسلم أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون صلى اهللا عليه وعلى آل

  تسليما كثريا 
أما بعد فإين وإن كنت ساكنا يف أقاصي بالد املشرق إال أين مسعت أهل املشرق واملغرب مطبقني متفقني على أن 

السلطان املعظم العامل العادل اجملاهد سيف الدنيا والدين سلطان اإلسالم واملسلمني أفضل سالطني احلق واليقني أبا 
ت آيات راياته يف تقوية الدين احلق واملذهب الصدق متصاعدة إىل عنان السماء وآثار أنوار بكر بن أيوب ال زال

  قدرته ومكنته باقية حبسب تعاقب الصباح واملساء أفضل امللوك وأكمل السالطني يف آيات الفصل وبينات 

ة مرضية فأحتفته هبذا الصدق وتقوية الدين القومي ونصرة الصراط املستقيم فأردت أن أحتفه بتحفة سنية وهدي
الكتاب الذي مسيته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين األقطار وسألت اهللا الكرمي أن ينفعه به يف الدارين بفضله 

  وكرمه ورتبته على أربعة أقسام 
  القسم األول يف الدالئل على أنه تعاىل منزه عن اجلسمية واحليز وفيه فصول 

  الفصل األول

مات اليت جيب إيرادها قبل اخلوض يف الدالئل وهي ثالثة املقدمة األوىل اعلم أنا ندعي وجود موجود يف تقرير املقد
ال ميكن أن يشار إليه باحلس أنه ههنا أو هناك أو نقول أنا ندعي وجود موجود غري خمتص بشيء من األحياز 

يف شيء من اجلهات الست اليت للعامل  واجلهات أو نقول إنا ندعي وجود موجود غري حال يف العامل وال مباين عنه
  هذه العبارات متفاوتة واملقصود من الكل شيء واحد 

ومن املخالفني من يدعي أن فساد هذه املقدمات معلوم بالضرورة وقالوا ألن العلم الضروري حاصل بأن كل 
الست احمليطة به قالوا وإثبات موجودين فإنه ال بد وأن يكون أحدمها حاال يف اآلخر أو مباينا عنه جبهة من اجلهات 

  موجودين على خالف هذه األقسام السبعة باطل يف بداية العقول 



واعلم أنه لو ثبت كون هذه املقدمة بديهية مل كن اخلوض يف ذكر الدالئل جائزا ألن على تقدير أن يكون األمر 
لعامل وال مباين عنه باجلهة إبطاال على ما قالوه كان الشروع يف االستدالل على كون اهللا تعاىل غري حال يف ا

  للضروريات 

والقدح يف الضروريات بالنظريات يقتضي القدح يف األصل بالفرع وذلك يوجب تطرق الطعن إىل األصل والفرع 
معا وهو باطل بل جيب علينا بيان أن هذه املقدمة ليست من املقدمات البديهية حىت يزول هذا األشكال فنقول 

  هذه املقدمات ليست بديهية وجوه الذي يدل على أن 
األول أن مجهور العقالء املعتربين اتفقوا على أنه تعاىل ليس مبتحيز وال خمتص بشيء من اجلهات وأنه تعاىل غري حال 
يف العامل وال مباين عنه يف شيء من اجلهات ولو كان فساد هذه املقدمات معلوما بالبديهة لكان إطباق أكثر العقالء 

ا ممتنعا ألن اجلمع العظيم من العقالء ال جيوز إطباقهم على إنكار الضروريات بل نقول الفالسفة اتفقوا على إنكاره
على إثبات موجودات ليست مبتحيزة وال حالة يف املتحيز مثل العقول والنفوس واهليوىل بل زعموا أن الشيء الذي 

 يقل أحد بأهنم يف هذه الدعوى منكرون يشري إليه كل إنسان بقوله أنا موجود ليس جبسم وال جسماين ومل
للبديهيات بل مجع عظيم من املسلمني اختاروا مذهبهم مثل معمر بن عباد السلمي من املعتزلة ومثل حممد بن 

النعمان من الرافضة ومثل أيب القاسم الراغب وأيب حامد الغزايل من أصحابنا وإذا كان األمر كذلك فكيف ميكن 
  ىل ليس مبتحيز وال حال يف املتحيز قول مدفوع يف بداية العقول أن يقال بأن اهللا تعا

وال خارجه مل يقل أحد من العقالء أنه معلوم بالضرورة وكذلك سائر لوازم هذا القول مثل كونه ليس جبسم وال 
لعلوم متحيز وحنو ذلك مل يقل أحد من العقالء إن هذا النفي معلوم بالضرورة بل عامة ما يدعى يف ذلك أنه من ا

النظرية والعلوم النظرية ال بد أن تنتهي إىل مقدمات ضرورية وإال لزم الدور القبلي والتسلسل فيما له مبدأ حادث 
  وكل هذين معلوم الفساد بالضرورة متفق على فساده بني العقالء 

ا يوافقها ال بنا خيالفها وقال مما يبني أن هذه القضية حق أن مجيع الكتب املنزلة من السماء ومجيع األنبياء جاؤوا مب
وكذلك سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم يوافقون مقتضاها ال خيالفوهنا ومل خيالف هذه القضية 

الضرورية من له يف األمة لسان صدق بل أكثر أهل الكالم والفلسفة يقولون مبوجبها وإمنا خالفها طائفة من 
ملعتزلة ومن اتبعهم والذين خالفوها عقالؤهم وعلماؤهم تناقضوا يف ذلك وادعوا املتفلسفة وطائفة من املتكلمني كا

الضرورة يف قضايا من جنسها وهي أبني منها ومن أنكر منهم ذلك أدى به األمر إىل جحد عامة الضروريات 
  واحلسيات 

ل هو فوق العامل أم ليس يبني ذلك أن الذين قالوا إن اخلالق سبحانه ليس هو جسم وال متحيز تنازعوا بعد ذلك ه
فوق العامل فقال طوائف كثرية هو فوق العامل بل هو فوق العرش وهو مع هذا ليس جبسم وال متحيز وهذا يقوله 

طوائف من الكالبية والكرامية واألشعرية وطوائف من أتباع األئمة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية وأهل 
ي حكاه األشعري عن أهل احلديث والسنة وقال طوائف منهم ليس فوق العامل وال احلديث والصوفية وهذا هو الذ

  فوق العامل شيء أصال وال فوق العرش شيء وهذا قول اجلهمية واملعتزلة 

وطوائف من متأخري األشعرية والفالسفة النفاة والقرامطة الباطنية أو أنه يف كل مكان بذاته كما يقول ذلك 
لميهم وصوفيتهم وعامتهم ومنهم من يقول ليس هو داخال فيه وال خارجا عنه وال حاال طوائف من عبادهم ومتك



فيه وليس يف مكان من األمكنة فهؤالء ينفون عنه الوصفني املتقابلني مجيعا وهذا قول طوائف من متكلميهم 
الغالب على نظارهم ونظارهم واألول هو الغالب على عامتهم وعبادهم وأهل املعرفة والتحقيق منهم والثاين هو 

ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم وكثري منهم جيمع بني القولني ففي حال نظره وحبثه يقول بسلب 
الوصفني املتقابلني كليهما فيقول ال هو داخل العامل وال خارجه ويف حال تعبده وتأهله يقول بأنه يف كل مكان وال 

  خيلو منه شيء 
علوم بالضرورة العقلية وإن كان قد تواطأ عليها مجاعة كثرية فإن اجلماعة الذين يقلدون وهذه املقاالت فسادها م

مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض جيوز اتفاقهم على جحد الضروريات كما جيوز االتفاق على الكذب مع املواطئة 
لى القول الذي يعلم واالتفاق وهلذا يوجد يف أهل املذاهب الباطلة كالنصارى والرافضة والفالسفة من يصر ع

فساده بالضرورة وإمنا املمتنع ما ميتنع على أهل التواتر وهو اتفاق اجلماعة العظيمة على الكذب من غري مواطأة وال 
اتفاق فيمتنع عليهم جحد ما يعلم ثبوته باالضطرار وإثبات ما يعلم نفيه باالضطرار ألن هذا اتفاق على الكذب 

لكذب فأما إذا لقنوا قوال بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على وأهل التواتر ال يتصور منهم ا
اعتقاده وإن كان خمالفا لضرورة العقل وإن كانوا مجاعة عظيمة وهلذا يطبع اهللا على قلوب الكفار فال يعرفون احلق 

ا أزاغ اهللا قلوهبم وقال تعاىل قال اهللا تعاىل ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة وقال تعاىل فلما زاغو
  كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار وإمنا تؤخذ 

  الضروريات من القلوب السليمة والعقول املستقيمة اليت مل مترض مبا تقلدته من العقائد وتعودته من املقاصد 
اما وال أعراضا قائمة باألجسام وقال الشيخ قالت املثبتة إمنا أثبته هؤالء املتفلسفة من موجودات ممكنة ليست أجس

كالعقل والنفس واهليوىل والصورة اليت يدعون أهنا جواهر عقلية موجودة خارج الذهن ليست أجساما وال أعرضا 
ألجسام فإن أئمة أهل النظر يقولون إن فسادها هذا معلوم بالضرورة كما ذكر ذلك أبو املعايل اجلويين وأمثاله من 

مل يهتد هلذا كالشهرستاين والرازي واآلمدي وحنوهم فهم ناظروا الفالسفة مناظرة ضعيفة  أئمة النظر والكالم ومن
ومل يثبتوا فساد أصوهلم كما بني ذلك أئمة النظر الذين هم أجل منهم وسلم هؤالء الفالسفة مقدمات باطلة 

يل اجلويين وأيب حامد الغزايل استزلوهم هبا عن أشياء من احلق خبالف أئمة أهل النظر كالقاضي أيب بكر وأيب املعا
وأيب احلسني البصري وأيب عبداهللا بن اهليصم الكرامي وأيب الوفاء علي بن عقيل ومن قبل هؤالء مثل أيب علي 

اجلبائي وابنه أيب هاشم وأيب احلسني األشعري واحلسن بن حيىي النوخبيت ومن قبل هؤالء كأيب عبداهللا حممد بن كرام 
بشر وجعفر بن حرب وأيب إسحاق النظام وأيب اهلذيل العالف وعمرو بن حبر اجلاحظ وابن كالب وجعفر بن م

وهشام اجلواليقي وهشام بن احلكم وحسني بن حممد النجار وضرار بن عمرو الكويف وأيب عيسى حممد بن عيسى 
ة هؤالء للمتفلسفة برغوث وحفص الفرد وغري هؤالء ممن ال حيصيهم إال اهللا من أئمة أهل النظر والكالم فإن مناظر

  خري من مناظرة أولئك 

وهؤالء وغريهم ال يسلمون للفالسفة إمكان وجود ممكن ال هو جسم وال قائم جبسم بل قد صرح أئمتهم بأن 
بطالن القسم الثالث معلوم بالضرورة بل قد بني أبو حممد عبداهللا بن سعيد بن كالب إمام الصفاتية كأيب العباس 

األشعري وأيب عبداهللا بن جماهد وغريهم من احنصار املوجودات يف املباين واحملايث وأن قول القالنسي وأيب احلسن 
من أثبت موجودا غري مباين وال حمايث معلوم الفساد بالضرورة مثل ما بني أولئك احنصار املمكنات يف األجسام 

  وأعراضها وأبلغ 



م إذا فسر اجلسم باملعىن االصطالحي ال اللغوي كما وطوائف من النظار قالوا ما مث موجود إال جسم أو قائم جبس
هو مستقر يف فطر العامة وهذا قول كثري من الفالسفة أو أكثرهم وكذلك أيضا األئمة الكبار كاإلمام أمحد يف رده 
 على اجلهمية وعبدالعزيز املكي يف رده على اجلهمية وعبد العزيز املكي يف رده على اجلهمية وغريمها بينوا أن ما

ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث ليس مبباين وال حمايث معلوم الفساد بصريح العقل وأن هذه من القضايا البينة اليت 
  يعلمها العقالء بعقوهلم 

وإثبات لفظ اجلسم ونفيه بدعة مل يتكلم به أحد من السلف واألئمة كما مل يثبتوا لفظ التحيز وال نفوه وال لفظ 
  أثبتوا الصفات اليت جاء هبا الكتاب والسنة ونفوا مماثلة املخلوقات اجلهة وال نفوه ولكن 

ومن نظر يف كالم الناس يف هذا الباب وجد عامة املشهورين بالعقل والعلم يصرحون بأن إثبات وجود موجود ال 
  حمايث لآلخر وال مباين وحنو ذلك معلوم بصريح العقل وضرورته 

يس هلم دليل واحد اتفقوا على مقدماته بل كان كل طائفة تقدح يف دليل ومما يوضح األمر يف ذلك أن النفاة ل
األخرى فالفالسفة تقدح يف دليل املعتزلة على نفي الصفات بل على نفي اجلسم والتحيز وحنو ذلك ألن دليل 

عراض املعتزلة مبين على أن القدمي ال يكون حمال للصفات واحلركات فال يكون جسما وال متحيزا ألن الصفات أ
وهم يستدلون على حدوث اجلسم حبدوث األعراض واحلركات وأن اجلسم ال خيلو منها وما مل خيل من احلوادث 

فهو حادث بل األشعري نفسه ذكر يف رسالته إىل أهل الثغر أن هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العامل وهو 
يف شرائع األنبياء مل يستدل به أحد من الرسل  االستدالل على حدوث األجسام حبدوث أعراضها هو دليل حمرم

وأتباعهم وذكر يف مصنف له آخر بيان عجز املعتزلة عن إقامة الدليل على نفي أنه جسم وأبو حامد الغزايل وغريه 
من أئمة النظر بينوا فساد طريق الفالسفة اليت نفوا هبا الصفات وبينوا عجزهم عن إقامة دليل على نفي أنه جسم بل 

زهم عن إقامة دليل على التوحيد وأنه ال ميكن نفي اجلسم إال بالطريق األول الذي هو طريق املعتزلة الذي وعج
  ذكر فيه األشعري ما ذكر 

فإذا كان كل من أذكياء النظار وفضالئهم يقدح يف مقدمات دليل الفريق اآلخر الذي يزعم أنه بىن عليه النفي كان 
ت ليست ضرورية إذ الضروريات ال ميكن القدح فيها وإن قيل إن هؤالء قدحوا يف هذا دليل على أن تلك املقدما

يف هذه املقدمات قيل فإذا جوزمت على أئمة النفاة أن يقدحوا بالباطل يف املقدمات الضرورية فا اليت يستدل هبا أهل 
  اإلثبات أوىل وأحرى 

ك األدلة على وجه التفصيل حبيث يبني لكل ذي وقد بسط يف غري هذا املوضع الكالم على أدلة النفاة ومقدمات تل
عقل خروج أصحاهبا عن سواء السبيل وأهنم قوم سفسطوا يف العقليات وقرمطوا يف السمعيات ما ليس معهم على 

  نفيهم ال عقل وال مسع وال رأي سديد وال شرع بل معهم شبهات يظنها من مل يتأملها 

ذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا سريع بينات كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إ
احلساب وهلذا تغلب عليهم احلرية واالرتياب والشك واالضطراب وقد صارت تلك الشبهات عندهم مقدمات 
ا مسلمة يظنوهنا عقليات أو برهانيات وإمنا هي مسلمات ملا فيها من االشتراك واالشتباه فال جتد هلم مقدمة إال وفيه

ألفاظ مشتبهة فيها من اإلمجال وااللتباس ما يضل هبا من يضل من الناس وكيف تكون النتيجة املثبتة مبثل هذه 
  املقدمات دافعة لتلك القضايا الضروريات 

وهذا الذي قد نبه عليه يف هذا املقام كلما أمعن الناظر فيه وفيما تكلم أهل النفي فيه ازداد بصرية ومعرفة مبا فيه 



ال يتصور أن يبين النفي على مقدمات ضرورية تساوى يف جزم العقل هبا مقدمات أهل اإلثبات اجلازمة لفساد فإنه 
نتيجتهم وهو قوهلم إنه موجود ال داخل العامل وال خارجه جزما ال يساويه فيه جزم العقل باملقدمات اليت تبىن عليها 

  الضروري بنتيجة ليست مثله يف اجلزم هذه النتيجة الثابتة امتنع أن يزول ذلك اجلزم العقلي 
وهذا الكالم قبل النظر يف تلك املقدمات املعارضة هلذا اجلزم هل هي صحيحة أو فاسدة وإمنا املقصود هنا أنه ال 

يصح للمناظرة وال يقبل يف املناظرة أن يعارض هذا اجلزم املستقر يف الفطرة مبا يزعمه من األدلة النظرية وهذا املقام 
دفعه وإن مل حتل شبهاته كما يكفي يف دفع السوفسطائي أن يقال إمنا تنفيه قضايا ضرورية فال يقبل نفيها مبا  كاف يف

  يذكر من الشبهة النظرية 
  قال أبو عبداهللا الرازي 

  الثاين أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود ال يكون حاال يف العامل وال مباينا 

ضنا على العقل أيضا أن الواحد نصف االثنني وأن النفي واإلثبات ال جيتمعان عنه يف شيء من اجلهات الست وعر
وجدنا العقل متوقفا يف املقدمة األوىل جازما يف املقدمة الثانية وهذا التفاوت معلوم بالضرورة وذلك يدل على أن 

د من أنفسنا ميال إىل القول بأن كل العقل غري قاطع يف املقدمة األوىل ال بالنفي وال باإلثبات غاية ما يف الباب أنا جن
ما سوى العامل ال بد وأن يكون حاال فيه أو مباينا عنه باجلهة واحليز إال أنا نقول ملا رأينا أن العقل مل جيزم هبذه 

املقدمة مثل جزمه بأن الواحد نصف االثنني علمنا أنه غري قاطع بأن ما سوى العامل ال بد وأن يكون حاال فيه أو 
عنه باجلهة بل هو جموز لنقيضه وإذا ثبت هذا فنقول إن ذلك الظن إمنا حصل بسبب أن الوهم واخليال ال مباينا 

يتصرفان إال يف احملسوسات فال جرم كان من شأهنما أهنما يقضيان على كل شيء باألحكام الألئقة باحملسوسات 
  فهذا امليل إمنا جاء بسبب الوهم واخليال ال بسبب العقل البتة 

ل الشيخ وأما قوله إن التقسيم إىل مباين وحمايث ال يعلم فساده كما ال يعلم فساد أن الواحد نصف االثنني وقا
فنقول إن القضايا الضرورية ليس من شرطها أن تكون مفرداهتا بينة لكل أحد بل شرطها أن تكون مفرداهتا إذا 

لهذا كان التصديق التابع له أبني من غريه وهلذا تصورت جزم العقل هبا وتصور الواحد نصف االثنني بني لكل أحد ف
مل يكن هذا يف العقل كبيان أن مخسة ومخسني وربعا ومثنا نصف مائة وعشرة ونصف وربع وكالمها ضروري ونظائر 

هذا كثرية ومعىن املباين واحملابني ليس بينا ابتداء إذ اللفظ فيه إمجال كما تقدم ولكن إذا بني معناه ألهل العقل 
  وا بانتفاء قسم ثالث كما أن معىن القدمي واحملدث والواجب واملمكن واجلوهر والعرض وحنو ذلك جزم

  ملا مل يكن بينا بنفسه لعامة العقالء مل جيزموا باحنصار املوجود يف هذين القسمني فإذا بني هلم املعىن جزموا بذلك 
عن اآلخر مباينا له وال داخال فيه وال بعيدا فإذاقيل للعقالء موجودان قائمان بأنفسهما ال يكون هذا خارجا 

والقريبا منه وال بعيدا عنه وال فوقه وال حتته وال عن ميينه وال عن يساره وال أمامه وال وراءه وال يتصور أن يشري 
نه أحدمها إىل اآلخر وال يذهب إليه وال يقرب منه وال يبعد عنه وال يتحرك إليه وال عنه وال يقبل إليه وال يعرض ع

وال حيتجب عنه وال يتجلى له وال يظهر لعينه وال يستتر عنه وأمثال هذه املعاين اليت يقوهلا النفاة علم العقالء 
  باالضطرار امتناع وجود هذين 

  قال أبو عبد اهللا الرازي 
حيز وجدنا العقل الثالث أنا إذا قلنا املوجود إما أن يكون متحيزا أو حاال يف املتحيز أوال متحيزا وال حاال يف املت

قاطعا بصحة هذا التقسيم ولو قلنا املوجود إما أن يكون متحيزا أو حاال يف املتحيز واقتصرنا على هذا القدر علمنا 



بالضرورة أن هذا التقسيم غري تام وال منحصر ألنه ال يتم إال بضم القسم الثالث وهو أن يقال وإما أن ال يكون 
ا كان األمر كذلك علمنا بالضرورة أن احتمال هذا القسم وهو وجود موجود ال متحيدا وال حاال يف املتحيز وإذ

يكون متحيزا وال حاال يف املتحيز قائم يف العقول من غري مدافعة وال منازعة وأنه ال ميكن اجلزم بنفيه وال بإثباته إال 
  بدليل منفصل 

  م وقوله إذا قدر موجود ليس مبتحيز وال يف جهة يصح فيه هذا التقسي

فيقال له ثبوته على هذا التقدير ال يقتضي ثبوته يف نفس األمر إال أن يكون التقدير ثابتا يف نفس األمر وهذا 
التقسيم ينفي ثبوت هذا التقدير يف نفس األمر وإذا كان التقسيم معلوما باالضطرار كان من لوازم ذلك انتفاء هذا 

ذلك يتضمن القدح يف الضروري بالنظري وإذا مل يكن إىل إثبات  التقدير فال يقبل إثبات هذا التقدير بالنظر ألن
هذا التقدير سبيل مل يضر فساد التقسيم بتقدير ثبوته ألن ذلك يتضمن فساد التقسيم بتقدير ثبوت ما مل يثبت وال 

  ميكن إثباته 
من املقدمات واملعارضة  وأيضا فلو قدر أن إثبات هذا التقدير ممكن كان هذا من باب املعارضة ال من باب منع شيء

حتتاج إىل إقامة الدليل ابتداء وصار هذا االعتراض مبنزلة أن يقال إذا قدر موجد ليس بقدمي وال حمدث مل يصح 
تقسيم املوجود إىل حمدث وقدمي وإذا قدر موجود ليس بواجب وال ممكن وال قائم بغريه مل يصح تقسيم املوجود إىل 

والقائم بغريه ومعلوم أن التقسيم املعلوم باالضطرار ال يفسد بتقدير نقيضه أو ما  الواجب واملمكن والقائم بنفسه
يستلزم نقيضه وإمنا يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه فإذا كان املناقض ال يعلم إال بالنظر مل يصح أن يكون مناقضا 

  فعلم أن هذا من باب معارضة الضروري بالنظري فال يكون مقبوال وال يكون حقا 
وهذا كما قال القرمطي الباطين ال أقول هو موجود وال معدوم وال عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز ألن ذلك من 
صفات األجسام فإن اجلسم ينقسم إىل حي وميت وعامل وجاهل وقادر وعاجز وموجود ومعدوم فإذا قدرنا ما ليس 

وال ميتا كان كالم القرمطي هذا مبنزلة كالم هؤالء جبسم مل يكن عاملا وال جاهال وال قادرا وال عاجزا وال حيا 
اجلهمية أنه ال داخل العامل وال خارجه وقول جهم والقرامطة من جنس واحد كما نقله عن الفريقني أصحاب 

  املقاالت وقالوا إنه ال يقال هو شيء وال ليس 

قطع القرامطة وهلذا كانت مناظرة  بشيء فمن نفى عنه هذه املتقابالت اليت ال بد للموجود من أحدمها مل ميكنه
  هؤالء للقرامطة مناظرة ضعيفة كما هو مبسوط يف موضعه 

قال أبو عبداهللا الرازي الرابع إنا نعلم بالضرورة أن أشخاص الناس مشتركة يف مفهوم اإلنسانية ومتباينة 
اإلنسانية من حيث هي إنسانية جمرد خبصوصياهتا وتعيناهتا وما به املشاركة غري ما به املمايزة وهذا يقتضي أن يقال 

عن الشكل املعني فاإلنسانية من حيث هي هي معقول جمرد فقد أخرج البحث والتفتيش عن احملسوس ما هو معقول 
  جمرد وإذا كان كذلك فكيف يستبعد يف العقل أن يكون خالق احملسوسات منزها عن لواحق احلس وعالئق اخليال 

ثبتة ما ذكرمتوه من احلجج على إثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه حجج قال الشيخ رمحة اهللا قالت امل
سوفطائي أما اإلنسانية املشتركة بني األناسي وحنوها من الكليات فهذه ال يقال إهنا موجودة خارج الذهن ال داخل 

ج فال بد أن تكون عينا قائمة العامل وال خارجه فإهنا أمور ثابتة يف الذهن والتصور وإذا قيل إهنا موجودة يف اخلار
بنفسها أو صفة قائمة بالعني وال ريب أهنا ال توجد يف اخلارج كلية مطلقة بشرط ما هو معقول بشرط اإلطالق وإمنا 

توجد يف اخلارج معينة مشخصة فقول القائل إن التفتيش خيرج من احملسوس ما هو معقول إن أراد به أنه معقول 



ت يف العقل ليس هو املوجود يف اخلارج بعينه وإن أراد أن يف احملسوس املوجود يف اخلارج ثابت يف العقل فما هو ثاب
أمرا معقوال ليس هو يف الذهن فهذا باطل فليس يف اإلنسان املعني إال ما هو معني وهو هذا اإلنسان املعني بدنه 

  وروحه وصفاته وهذا كله أمر معني مقيد 

  مشخص ليس هو كليا وال مطلقا 
ه العاشر قوله وإذا كان كذلك فكيف يستبعد يف العقل أن يكون خالق احملسوسات منزها عن لواحق احلس الوج

  وعالئق اخليال 
يقال له أنت الذي جعلته متخيال ال حقيقة له يف اخلارج حيث جعلت وجوده من جنس وجود األمور الذهنية اليت 

 حقيقة له مبنزلة إال فك املفترى والكذب املختلق فإن هذه ال توجد إال يف الذهن واخليال وهذا قول بأنه متخيل ال
األمور كلها هلا وجود يف الذهن واخليال وليس هلا حقيقة يف اخلارج وهذا هو التخيل املذموم وهو أن يتخيل العبد 

للخارج فهذا  ما ليس له حقيقة موجودة وأما ختيل األمور املوجودة مثلما يراه النائم يف منامه من الرؤئيا املطابقة
ليس مبذموم وال معيب بل هو حق يف بابه وأما ختيل األمور املوجودة احملسوسة على ما هي عليه موجودة يف اخلارج 

  فهذا حق باطنا وظاهرا وإنكار هذا سفطسة كإنكار احملسوسات املوجودة 
 حييط به فال احلس حييط به الوجه احلادي عشر قوله لواحق احلس أن عىن به أن احلس ال يلحقه أي ال يدركه وال

وال العقل فال اختصاص للحس بذلك وإن عىن أنه ال حيس أي ال يرى فهذا ممنوع باطل وهم ال يتظاهرون بإنكار 
  ذلك وإن كانوا يف احلقيقة موافقني ملن أنكره ولوال أن هذا ليس موضعه لذكرناه 

لفظه هو ما يلحق احلس وال خيلو أن يريد به نفي ما الوجه الثاين عشر أن قوله لواحق احلس وعالئق اخليال ظاهر 
  يلحق احلس أو احملسوس وما يتعلق باخليال أو التخيل أو يريد به أنه ال يلحقه احلس وال يتعلق به اخليال فإن 

أراد األول وهو مقتضى اللفظ لزم يف ذلك أن كلما يوصف به احلس أو احملسوس أو اخليال أو التخيل ال يوصف 
وم أن ذلك يوصف بأنه موجود وثابت وحق ومعلوم ومذكور وموصوف وحنو ذلك مما ال نزاع يف أن اهللا به ومعل

يوصف به وإن أراد الثاين وهو الذي أراده واهللا أعلم وإن كان قد قصر يف داللة اللفظ عليه كان مضمونه أنه ال 
نوع وهو باطل وإن أراد به ال يكون حيس حبال فإن أراد به ما يستلزم أنه ال يرى وال يسمع كالمه فهذا مم

كاحملسوسات يف إدراك احلس له فيقال وال هو كاملعلومات واملعقوالت يف تعلق العلم به فإن اهللا ليس كمثله شيء 
  بوجه من الوجوه كما قد بيناه يف غري هذا املوضع 

نفاة منهم ال يعلم إال بإشارة الوجه الثالث عشر إن طوائف يفرقون بني كونه معقوال وكونه حمسوسا حىت يقول ال
العقل وقد يقولون إنه من قسم احلقائق املعقولة دون احملسوسة وحنو ذلك فيقال هذا اللفظ فيه إمجال وإيهام فإن 

أرادوا أنه يف الدنيا ال يعرف إال بالقلب ال يشهد بالبصر الظاهر وغريه من احلواس فهذا حق لكن ما يعرفه القلب 
القلب وحنو ذلك أعم من أن يكون معقوال حمضا فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا  ويشهده القلب وحيسه

عليه و سلم أنه قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حىت ميوت وقد اتفق على ذلك سلف األمة وأئمتها ومل 
يعرف السنة ومذهب اجلماعة  يتنازعوا إال يف رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم وحده وإن نازع يف غريه بعض من مل

  من بعض املتكلمة وجهال املتصوفة وحنوهم 
  وإن أراد أنه ال يرى يف الدنيا واآلخرة وال ميكن رؤيته فهذا مذهب 



اجلهمية واملعتزلة له يف ذلك معروف وقد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق سلف األمة وأئمتها بل وبصرائح العقل 
  بطالن هذا املذهب 

نه من باب ما يعقله القلب من األمور املعقولة اليت ال يصح تكون حمسوسة فيقال له املعقوالت احملضة هي وإن أراد أ
األمور الكلية فإن اإلنسان إذا أحس بباطنه أو بظاهره بعض األمور كإحساسه جبوعه وعطشه ورضاه وغضبه 

ينة موجودة فالعقل يأخذ منها أمرا مطلقا كليا وفرحه وحزنه ولذته وأمله ومبا يراه ويسمعه بإذنه فتك األمور أمور مع
فيعلم جوعا مطلقا وفرحا مطلقا ومشا مطلقا وأملا مطلقا وحنو ذلك فهذه الكليات معقوالت حمضة ألنه ليس يف 
اخلارج كليات حىت ميكن إحساسها واإلحساس إمنا يكون باألمور املوجودة وهلذا قالوا إنه يعلم املعدومات قبل 

  ما السمع والبصر فإمنا يكون للموجود ومن قال إنه يرى وقد بسطنا الكالم يف غري هذا املوضوع كوهنا عاما أ

وإذا كان كذلك فمن أراد هذا املعىن جعله من باب املوجودات يف األذهان ال يف األعيان وهذا حقيقة قول اجلهمية 
كن رؤيته بل كل موجود ميكن إحساسه الذين يقولون إنه ال ميكن رؤيته وإحساسه فإن كل موجود قائ بنفسه مي

إما بالرؤية وإما بغريها فما ال يعرف بشيء يف احملسوس مل يكن إال معدوما حىت إن الصور الذهنية ميكن إحساسها 
من حيث وجود ذاهتا ولكن هي من جهة مطابقتها للمعدومات كلية واملطابقة هلا إضافية فهذه معاين ينبغي أن يفطن 

  هلا 
اهللا الرازي اخلامس أن كل ماهية فإنا إذا اعتربناها حبدها وحقيقتها فإنا قد نعقلها حال غفلتنا عن قال أبو عبد

الوضع واحليز فكيف واإلنسان إذا كان مستغرق الفكر يف تفهم أن حد العلم ما هو وحد الطبيعة ما هو فإنه يف 
بأن تلك احلقيقة ال بد وأن تكون خمتصة مبحل تلك احلالة يكون غافال عن حقيقة احليز واملقدار فضال عن أن حيكم 

  أو جهة وهذا يقتضي أنه ميكننا أن نعقل املاهيات حال ذهولنا عن احليز والشكل واملقدار 
السادس وهو أن الواحد منا حال ما يكون مستغرق الفكر والروية يف استخراج مسألة معضلة قد يقول يف نفسه 

قول يف نفسه إين عقلت كذا وحكمت بكذا يكون عارفا بنفسه إذ لو مل إين قد حكمت بكذا أو عقلت فحال ما ي
يكن عارفا بنفسه المتنع منه أن حيكم على ذاته بأنه حكم بكذا أو عرف كذا مع أنه يف تلك احلالة قد يكون غافال 

موصوفة  عن معىن احليز واجلهة وعن معىن الشكل واملقدار فضال عن أن يعلم كون ذاته يف احليز أو كون ذاته
بالشكل واملقدار فثبت أن العلم بالشيء قد حيصل عند عدم العلم حبيزه وشكله ومقداره وذلك يفيد القطع بأن 

  الشيء اجملرد عن الوضع واجلهة يصح أن يكون معقوال 

لقوة ال السابع إنا نبصر األشياء إال أن القوة الباصرة ال تبصر نفسها وكذلك اخليالية تتخيل األشياء إال أن هذه ا
ميكنها أن تتخيل نفسها فوجود القوة الباصرة يدل على أنه ال جيب أن يكون كل شيء متخيال وذلك يفتح باب 

  االحتمال املذكور 
  قال شيخ اإلسالم قلت قد تقدم الكالم على أصول هذا غري مرة من وجوه متعددة 

قال إين أعلم انتفاء موجود ال داخل العامل وال  أحدها أن القصور عن معرفة الشيء غري العلم بانتفائه واملنازع له
  خارجه مل يقل إين قاصر أو عاجز عن معرفة وجوده 

الثاين أن قصور الوهم واخليال ال يستلزم قصور العلم والعقل واحلس واملنازع له يقول إن ذلك ال يعلم بعقل وال 
  غريه فإذا كان غريه معقوال مل جيب أن يكون هذا معقوال 



  فصل

قال أبو عبداهللا الرازي الثامن إن خصومنا ال بد هلم من االعتراف بوجود شيء على خالف حكم احلس واخليال مث 
  ألن خصومنا يف هذا الباب إما الكرامية وإما احلنابلة أما الكرامية فإنا إذا قلنا هلم لو كان اهللا 

وأنتم ال تقولون بذلك وإما أن يكون غري مشارا إليه باحلس لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون مركبا 
منقسم فيكون يف الصغر واحلقارة مثل النقطة اليت ال تنقسم ومثل اجلزء الذي ال يتجزأ وأنتم ال تقولون بذلك فعند 

  هذا الكالم قالوا إنه واحد منزه عن التركيب والتأليف ومع هذا فإنه ليس بصغري وال حقري 
ا الكرمية وإما احلنابلة ليس بسديد وال سيما وهؤالء احلنابلة الذين وصفهم إن كان فقوله خصومنا يف هذا الباب إم

هلم وجود فهم صنف من احلنابلة املوجودين يف وقته أو قبله بأرض خراسان وغريها ليسوا من أئمة علماء احلنابلة 
  ا سنذكره وال أفاضلهم فإن هذه األلفاظ اليت حكاها عن احلنابلة ال نعرفها عن أحد منهم كم

وكذلك هؤالء الكرامية الذين حكى قوهلم بعض الكرامية وإال فكثري من الكرامية قد خيالفونه فيما حكاه عنهم بل 
  خصومة يف هذا الباب مجيع األنبياء واملرسلني ومجيع أئمة الدين من األولني مجع األنبياء واملرسلني والتعابعني 

لفطرة الصحيحة دع ما قد تنازع فيه من ذلك فإهنم ال يطلقون على اهللا هذا واآلخرين ومجيع املؤمنني الباقني على ا
اإلطالق الذي ذكره وإن كان فيهم ويف سائر الطوائف من نص بالصفات اليت يطلق عليها هو وأمثاله أهنا أجزاء 

ع فال يطلقونه إال إذا وأبعاض لكنهم ال يطلقون األلفاظ املومهة احملتملة إال إذا نص الشرع فأما ما مل يرد به الشر
تبني معناه الصحيح املوافق للشرع ونفي املعىن الباطل كالفظ األجزاء واألبعاض كما سنذكره إنشاء اهللا وما علمت 

أحدا من احلنابلة من يطلقه من غري بيان بل كتبهم مصرحة بنفي ذلك املعىن الباطل ومنهم من ال يتكلم يف ذلك 
  بنفي وال إثبات 
لكتب املوجودة بأيدي الناس تشهد بأن مجيع السلف من القرون الثالثة كانوا على خالف ما ذكره فال ريب أن ا

وأن األئمة املتبوعني عند الناس واملشايخ املقتدى هبم كانوا على خالف ما ذكره وهذه أئمة املالكية والشافعية 
  ة واحلنفية وأهل احلديث والصوفية على ذلك بل أئمة الصفاتية من الكالبي

والكرامية واأشعرية على خالف ما قاله فهذه كتب ابن كالب إمام طائفته مث احلارث احملاسيب وحنوه مث أيب احلسن 
األشعري وأئمة أصحابه مثل عبد اهللا بن جماهد وأيب احلسن الطربي وأيب العباس القالنسي وغريه كما سيأيت إن شاء 

الباقالين وأيب علي بن شاذان وغريهم كلهم يقولون بإثبات العلو  اهللا حكاية قوله وقول غريه والقاضي أيب بكر بن
هللا على العرش واستوائه عليه دون ما سواه ويضللون من يفسر ذلك باالستيالء والقهر وحنوه كما قد حكينا بعض 

هذا قول  أقواهلم يف جواب االستفتاء ويف جواب هذه املسائل املوردة عليه وذكرنا أن أبا احلسن األشعري ذكر أن
مجيع أهل السنة واحلديث وبه يقول الرازي وهو قد حكى أيضا يف كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه وذكر 

لألشعري نفسه قولني وقد تكلمنا على ذلك فكيف يزعم أن خصومه إمنا هم الكرامية واحلنابلة بل مل يوافقه إال 
  فريق قليل من أهل القبلة 

مه يف هذا الباب كما ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد احلفيد الفيلسوف مع حىت حذاق الفالسفة فإهنم من خصو
  فرط اعتنائه بالفلسفة وتعظيمه هلا 



ومعرفته هبا حىت يأخذها من أصوهلا فيقرأ كتب أرسطو وذويه ويشرحها ويتكلم عليها ويبني خطأ من خالفهم مثل 
يف الرد على أيب حامد فيما رده على الفالسفة يف  ابن سينا وذويه وصنف كتبا متعددة مثل كتاب هتافت التهافت

كتاب هتافت الفاسفة وكتاب تقرير املقال يف تقرير ما بني الشريعة واحلكمة يف االتصال وغري ذلك قال يف كتابه 
الذي مساه مناهج األدلة على األصولية وقد ضمن هذا الكتاب بيان االعتقاد الذي جاءت به الشريعة ووجوب 

اجلمهور كما جاءت به الشريعة وبيان ما يقوم عليه من ذلك الربهان للعلماء كما يقوم به ما يوجب  إلقائه إىل
التصديق للجمهور وذكر فيه ما يوجب على طريقته أن ال يصرح به للجمهور وذكر فيه ما يوجب من األمور اليت 

يقال إن اهللا جسم أو ليس جبسم مع أنه قام عليها الربهان على طريقة ذويه كما ذكر أنه ال يصلح يف الشريعة أن 
  يقول يف الباطن أن اهللا ليس جبسم ومع هذا فأثبت اجلهة باطنا وظاهرا وذكر أنه قول الفالسفة فقال 

فإن قيل فما تقول يف صفة اجلسمية هل هي من الصفات اليت صرح الشرع بنفيها عن اخلالق أو هي من الصفات 
  من أمر الشرع أهنا من الصفات املسكوت عنها وهي إىل التصريح بإثباهتا يف  املسكوت عنها فنقول إنه من البني

الشرع أقرب منها إىل نفيها وذلك أن الشرع قد صرح بالوجه واليدين يف غري ما آية من الكتاب العزيز وهذه 
القدرة واإلرادة اآليات قد توهم أن اجلسمية هي له من الصفات اليت فضل فيها اخلالق املخلوق كما فضله يف صفة 

وغري ذاك من الصفات اليت هي مشتركة بني اخلالق واملخلوق إال أهنا يف اخلالق أمت وجودا وهلذا صار كثري من أهل 
اإلسالم إىل أن يعتقدوا يف اخلالق أنه جسم ال يشبه سائر األجسام وعلى هذا احلنابلة وكثري ممن تبعهم والواجب 

على منهاج الشرع فال يصرح فيها بنفي وال إثبات وجياب من سأل عن ذلك عندي يف هذه الصفة أن جيري فيها 
  من اجلمهور بقوله تعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وينهى عن هذا السؤال وذلك لثالثة معان 
ني ذلك من أحدها أن إدراك هذا املعىن ليس هو قريبا من املعروف بنفسه برتبة واحدة وال برتبتني وال ثالثة وأنت تتب

الطريق اليت سلكها املتكلمون يف ذلك فإهنم قالوا إن الدليل على أنه ليس جبسم أنه قد تبني أن كل جسم حمدث 
وإذا سئلوا عن الطريق اليت هبا يوقف على أن كل جسم حمدث سلكوا يف ذلك الطريق اليت ذكرناها يف حدوث 

من قولنا أن هذه الطريقة ليست برهانية ولو كانت  األعراض وأن ماال يتعرى من احلوادث حادث وقد تبني لك
  برهانية ملا كان يف طباع الغالب من اجلمهور أن يصلوا إليها 

وأيضا فإن ما يصفه هؤالء القوم من أنه سبحانه له ذات وصفات زائدة على الذات يوجبون بذلك أنه جسم أكثر 
  السبب األول يف أنه مل يصرح الشرع بأنه ليس جبسم  مما ينفون عنه اجلسمية بدليل انتفاء احلدوث عنه فهذا هو

وأما السبب الثاين فهو أن اجلمهور يرون أن املوجود هو املتخيل واحملسوس وأن ما ليس مبتخيل وال حمسوس فهو 
  عدم فإذا قيل هلم إن ها هنا موجودا ليس 

إنه ال داخل العامل وال خارجه وال فوق جبسم ارتفع عنهم التخيل فصار عندهم من قبيل املعدوم وال سيما إذا قيل 
وال أسفل وهلذا اعتقدت الطائفة الذين أثبتوا اجلسمية يف الطائفة اليت تنفيها عنه سبحانه أهنا مثبتة واعتقدت الذين 

  نفوها يف املثبتة أهنا مكثرة 
يف املعاد ويف غري  وأما السبب الثالث فهو أنه إذا صرح بنفي اجلسمية عرضت يف الشرع شكوك كثرية مما يقال

ذلك فمنها ما يعرض من ذلك يف الرؤية اليت جاءت هبا السنة الثابتة وذلك أن الذين صرحوا بنفيها أي بنفي 
هذا االعتقاد إىل أن نفوا الرؤية وأما األشعرية فأرادوا أن  ٢اجلسمية فرقتان املعتزلة واألشعرية فأما املعتزلة فدعاهم 

لك عليهم وجلئوا يف اجلمع إىل أقاويل سوفسطائية سنرشد إىل الوهم الذي فيها عند جيمعوا بني األمرين فعسر ذ



  الكالم يف الرؤية 
ومنها أنه يوجب انتفاء اجلهة من بادي الرأي عن اخلالق سبحانه كونه ليس جبسم فترجع الشريعة متشاهبة وذلك أن 

لك انبنت شريعتنا هذه أعين أن الكتاب العزيز بعث األنبياء ابتىن على أن الوحي نازل عليهم من السماء وعلى ذ
نزل من السماء كما قال تعاىل إنا أنزلناه يف ليلة مباركة وابنبىن نزول الوحي من السماء على أن اهللا يف السماء 

وكذلك كون املالئكة تنزل من السماء وتصعد إليها كما قال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعرج املالئكة والروح 
  إليه 

  وباجلملة مجيع األشياء اليت تلزم القائلني بنفي اجلهة على ما سنذكره بعد عند التكلم يف اجلهة 
ومنها أنه إذا صرح بنفي اجلسمية وجب التصريح بنفي احلركة فإذا صرح بنفي هذا عسر ما جاء يف صفة احلشر 

وجاء ربك وامللك صفا صفا وكذلك  من أن الباري يطلع على أهل احملشر وأنه الذي يلي حساهبم كما قال تعاىل
يصعب تأويل حديث النزول املشهور وإن كان التأويل إليه أقرب منه إىل أمر احلشر مع أن ما جاء يف احلشر متواتر 
يف الشرع فيجب أن ال يصرح للجمهور مبا يؤول عندهم إىل إبطال هذه الظواهر فإن تأثريها يف نفوس اجلمهور إمنا 

هرها وأما إذا أولت فإمنا يؤول األمر فيها إىل أحد أمرين إما أن يسلط التأويل على هذه هو إذا محلت على ظا
وأشباه هذه من الشريعة فتتمزق الشريعة كلها وتبطل احلكمة املقصودة منها وإما أن يقال يف هذه كلها إهنا من 

اعل لذلك بعظم ما جناه على الشريعة املتشاهبات وهذا كله إبطال للشريعة وحمو هلا من النفوس من غري أن يشعر الف
مع أنك إذا اعتربت الدالئل اليت احتج هبا املتأولون هلذه األشياء جتدها كلها غري برهانية بل الظواهر الشرعية أقنع 

منها أعين أن التصديق هبا أكثر وأنت تتبني ذلك من قولنا يف الربهان الذي بنوا عليه نفي اجلسمية وكذلك يف 
ي بنوا عليه نفي اجلهة على ما سنقوله بعد وقد يدلك على أن الشرع مل يقصد التصريح بنفي هذه الربهان الذ

الصفة للجمهور أن ملكان انتفاء هذه الصفة عن النفس أعين اجلسمية مل يصرح الشرع للجمهور مبا هي النفس فقال 
ن العلم إال قليال وذلك أنه يعسر يف الكتاب العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم م

الربهان عند اجلمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس جبسم ولو كان انتفاء هذه الصفة مما يقف عليه اجلمهور 
  الكتفى بذلك اخلليل يف حماجة الكافر حني قال ريب الذي حييي ومييت قال أنا أحيي وأميت اآلية ألنه كان يكتفي 

واهللا ليس جبسم ألن كل جسم حمدث كما يقول األشعري وكذلك كان يكتفي بذلك  بأن يقول له أنت جسم
موسى صلى اهللا عليه و سلم عند حماجته لفرعون يف دعواه األلوهية وكذلك كان يكتفي صلى اهللا عليه و سلم يف 

قال عليه السالم إن  أمر الدجال يف إرشاد املؤمنني إىل كذب ما يدعيه يف الربوبية يف أنه جسم واهللا ليس جبسم بل
ربكم ليس بأعور فاكتفى بالداللة على كذبه بوجود هذه الصفة الناقصة اليت ينتفي عند كل أحد وجودها ببديهة 

العقل يف الباري سبحانه فهذه كلها كما ترى بدع حادثة يف اإلسالم هي السبب فيما عرض فيه من الفرق اليت 
  ا ستفترق أمته إليها أنبأنا املصطفى صلى اهللا عليه و سلم أهن

فإن قال قائل فإذا مل يصرح الشرع للجمهور ال بأنه جسم وال بأنه غري جسم فما عسى أن حياجوا به يف جواب ما 
هو فإن هذا السؤال طبيعي لإلنسان وليس يقدر أن ينفك عنه وكذلك ليس يقنع اجلمهور أن يقال هلم يف موجود 

  ماال ماهية له ال ذات له وقع االعتراف به أنه ال ماهية له ألن 
قلنا الواجب يف ذلك أن جيابوا جبواب الشرع فيقال هلم إنه نور فإنه الوصف الذي وصف اهللا به نفسه يف كتابه 

العزيز على جهة ما يوصف الشيء بالصفة اليت هي ذاته فقال اهللا نور السموات واألرض وهبذا الوصف وصفه النيب 



الثابت فإنه ملا قيل له هل رأيت ربك قال نور أين أراه ويف حديث اإلسراء أنه ملا  صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث
قرب صلى اهللا عليه و سلم من سدرة املنتهى غشي السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها أو إليه 

بعض روايات  سبحانه ففي مسلم أن هللا حجابا من نور لو كشف ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره ويف
  هذا احلديث سبعني حجابا من نور 

وينبغي أن يعلم أن هذا املثال هو شديد املناسبة للخالق سبحانه ألنه جيتمع فيه أنه حمسوس تعجز األبصار عن إدراكه 
  وكذلك األوهام مع أنه ليس جبسم 

كان أشرف احملسوسات وجب أن  واملوجود عند اجلمهور إمنا هو احملسوس واملعدوم عندهم غري احملسوس والنور ملا
ميثل به أشرف املوجودات وهنا أيضا سبب آخر موجب أن يسمى به نور وذلك أن حال وجوده يف عقول العلماء 
الراسخني يف العلم عند النظر إليه بالعقل هي حال األبصار عند النظر إىل الشمس بل حال عيون اخلفافيش وكان 

  ناس هذا الوصف الئقا عند الصنفني من ال
وأيضا فإن اهللا تبارك وتعاىل ملا كان سبب املوجودات وسبب إدراكنا هلا وكان النور مع األلوان هذه صفته أعين أنه 

سبب وجود األلوان بالفعل وسبب رؤيتنا له فاحلق ما مسى اهللا تبارك وتعاىل نفسه نورا وإذا قيل إنه نور مل يعرض 
ني لك يف هذا القول موجودا االعتقاد األول الذي يف هذه الشريعة يف شك يف الرؤية اليت جاءت يف املعاد فقد تب

هذه الصفة وما حدث يف ذلك من البدعة وإمنا سكت الشرع عن هذه الصفة ألنه ال يعترف مبوجود يف الغائب 
ىن من ليس جبسم إال من أدرك بربهان أن يف املشاهد هبذه الصفة وهي النفس وملا كان الوقوف على معرفة هذا املع

النفس مما ال ميكن اجلمهور فيهم أن يعقلوا وجود موجود ليس جبسم فلما حجبوا عن معرفة النفس علمنا أهنم 
  حجبوا عن معرفة هذا املعىن من الباري سبحانه وتعاىل 

 قلت وقد تبني يف هذا الكالم أنه يف الباطن يرى رأي الفالسفة يف النفس أهنا ليست جبسم وكذلك يف الباري غري
أنه مينع أن خياطب اجلمهور هبذه ألنه ممتنع يف عقوهلم فضرب هلم أحسن األمثال وأقرهبا كما ذكره يف اسم النور 

وهذا قول أئمة الفالسفة يف أمثال هذا من اإلميان باهللا واليوم اآلخر وقد بني باحلجج الواضحة أن ما يذكره 
اطنا وظاهرا وقد بني أن ما يذكره املتكلمون يف نفي اجلسم املتكلمون يف النفي خمالف للشريعة وهو مصيب يف هذا ب

  على اهللا حبجج ضعيفة وبني فسادها وذكر أن ذلك إمنا يعلم إذا علم أن النفس 

ليست جسما ومعلوم أن هذا الذي يشري إليه هو وأمثاله من املتفلسفة أضعف مما عابه على املتكلمني فإن املتكلمني 
ا أفسدوا به حجج املتكلمني فيؤخذ من حتقيق الطائفتني بطالن حجج الفريقني على أفسدوا حججهم هذه أعظم مم

نفي اجلسم مع أن دعوى الفالسفة أن النفس ليست جبسم وال توصف حبركة وال سكون وال دخول وال خروج 
ظم من ظهور وأنه ال حيس إال بالتصور ال غري يظهر بطالنه وكذلك قوهلم يف املالئكة وظهور بطالن قول هؤالء أع

  بطالن قول املتكلمني بنحو ذلك يف الرب 
مث قال القول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر يثبتوهنا هللا سبحانه حىت نفتها املعتزلة مث 

ة مثل قوله تبعها على نفيها متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بقوله وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات اجله
تعاىل الرمحن على العرش استوى ومثل قوله تعاىل وسع كرسيه السموات واألرض ومثل قوله تعاىل وحيمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ مثانية ومثل قوله تعاىل يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف 

والروح إليه اآلية ومثل قوله تعاىل أأمنتم من يف السماء أن خيسف سنة مما تعدون ومثل قوله تعاىل تعرج املالئكة 



بكم األرض فإذا هي متور إىل غري ذلك من اآليات اليت إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤوال وإن قيل فيها 
منه تنزل املالئكة إهنا من املتشاهبات عاد الشرع كله متشاهبا ألن الشرائع كلها مبنية على أن اهللا يف السماء وأن 

  بالوحي إىل النبيني وأن من السماء نزلت الكتب وإليها كان اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حىت قرب 

من سدرة املنتهى ومجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا واملالئكة يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك 
ها هي أهنم اعتقدوا أن إثبات اجلهة يوجب إثبات املكان وإثبات املكان يوجب والشبهة اليت قادت نفاة اجلهة إىل نفي

إثبات اجلسمية وحنن نقول إن هذا كله غري الزم فإن اجلهة غري املكان وذلك أن اجلهة هي إما سطوح اجلسم نفسه 
  احمليطة به وهي ستة وهبذا نقول إن هذا كله غري الزم 

ا هلم لو كان اهللا تعاىل مشارا إليه باحلس لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما قال الرازي أما الكرامية فإذا قلن
فيكون مركبا وأنتم ال تقولون بذلك وإما أن يكون غري منقسم فيكون يف الصغر واحلقارة مثل النقطة اليت ال تنقسم 

منزه عن التركيب والتأليف ومع  ومثل اجلزء الذي ال يتجزأ وأنتم ال تقولون بذلك فعند هذا الكالم قالوا إنه واحد
هذا فإنه ليس بصغري وال حقري ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما ال يقبله احلس واخليال بل ال يقبله العقل أيضا ألن 

املشار إليه حبسب احلس أن حصل له امتداد يف اجلهات واألحياز كان أحد جانبيه مغايرا للجانب الثاين وذلك 
يهة العقل وإن مل حيصل له امتداد يف شيء من اجلهات ال يف اليمني وال يف اليسار وال يف يوجب االنقسام يف بد

الفوق وال يف التحت كان نقطة غري منقسمة وكان يف غاية الصغر واحلقارة فإذا مل يبعد عندهم التزام كونه غري قابل 
  واإلثبات ومدفوعا يف بداية العقول القسمة مع كونه عظيما غري متناه يف االمتداد كان هذا مجعا بني النفي 

  قال الشيخ رمحه اهللا واجلواب من وجوه 

أحدمها أن يقال لفظ املنقسم لفظ جممل حبسب االصطالحات واملنقسم يف اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن هو ما 
ب النفي فإن اهللا ليس فصل بعضه عن بعض كقسمة املاء وغريه بني املشتركني إىل أن قال فيختار املنازع منه جان

مبنقسم وليس هو شيئني أو أشياء كل واحد منها يف حيز منفصل عن حيز اآلخر إىل أن قال وقد يريد الناس بلفظ 
املنقسم ما ميكن الناس فصل بعضه عن بعض وإن كان يف ذلك فساد هنتنا عنه الشرعة كاحليوان احلي واألبنية فإن 

كثريا من األجسام ليس منقسما هبذا االعتبار فإن بين آدم يعجزون عن قسمته أراد بلفظ املنقسم ذلك فال ريب أن 
فضال عن أن يقال إن رب العاملني يقدر العباد على قسمته وتفريقه ومتزيقه وهذا واضح وقد يراد بلفظ املنقسم ما 

  ن قسمته وأنه قادر على ذلك ميكن يف قدرة اهللا قسمته كاجلبال وغريها ومن املعلوم أنه ال جيوز أن يقال إن اهللا ميك
وإن كان غري منقسم ال باملعىن األول وال باملعىن الثاين فقوله وإن مل يكن غري منقسم كان يف الصغر مبنزلة اجلوهر 

الفرد ليس بالزم حينئذ فإمنا يوصف بأنه واحد يف األجسام كقوله وإن كانت واحدة فلها النصف وحنو ذلك جسم 
ك ليس هو منقسما باملعىن األول وإن كان هذا فيما يقبل القسمة كاألشياء اليت يقدر واحد وهو يف جهة ومع ذل

الناس على قسمتها وأن ما ال يقبل القسمة أوىل بذلك وهذا ظاهر حمسوس فإن أحدا مل ينازع يف أن اجلسم العظيم 
أنه غري منقسم مل يلزم الذي مل يفصل بعضه عن بعض فيحصل يف حيزين منفصلني أو ال ميكن ذلك فيه إذا وصف ب

من ذلك أن يكون بقدر اجلوهر الفرد بل قد يكون يف غاية العظمة والكرب وهذا الذي قررناه من فصل بعضه عن 
  بعض حبيث يكون كل بعض يف حيزين منفصلني أو إمكان ذلك فيه فإن أحدا مل يقل إن اهللا منقسم هبذا االعتبار 

جلهة غري ما يف هذه اجلهة كما يقول إن الشمس منقسمة مبعىن إن حاجبها وإن قال أريد باملنقسم إن ما يف هذه ا
  األمين غري حاجبها األيسر والفلك منقسم 



مبعىن أن ناحية القطب الشمايل غري ناحية القطب اجلنويب وهذا هو الذي أراده فهذا مما تنازع الناس فيه فيقال له 
م اجلواب عن هذا الذي مسيته مركبا وتبني أنه ال حجة أصال قولك إن كان منقسما كان مركبا وتقدم إبطاله تقد

على امتناع ذلك بل بني أن إحالة ذلك تقتضي إبطال كل موجود ولوال أنه أحال على ما تقدم ملا أحلنا عليه وتقدم 
يتصف به بيان ما يف لفظ التركيب والتحيز والغري واالفتقار من االحتمال وإن املعىن الذي يقصد منه بذلك جيب أن 

كل موجود سواء كان واجبا أو ممكنا وإن القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة احملضة ويبني أن كل واحد يلزمه 
أن يقول مبثل هذا املعىن الذي مساه تركيبا حىت الفالسفة وأن هذا املنازع يقول مثل ذلك يف تعدد الصفات وإن ألزم 

يكون منقسما أو مركبا هبذا االعتبار فإنه ل يكون واحدا أو ال  الفالسفة مثل ذلك وقول من يقول من هؤالء ما
يكون أحدا فإن األحد الذي ال ينقسم خالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله ولغة العرب من تسمية اإلنسان 
واحدا كقوله وإن كانت واحدة وقوله حنو من هذا فهو الذي يقطع الشغب والتنازع فإن هذه الشبهة هي أكرب 

  أكثر أصول املعطلة لصفات الرب بل املعطلة لذاته وهي عند التحقيق من أفسد اخلياالت و
  فصل 

  قال الرازي وأما احلنابلة الذين التزموا األجزاء واألبعاض 

فيقال إن أردت هبذا الكالم أهنم وصفوه بلفظ األجزاء واألبعاض وأطلقوا ذلك عليه من غري نفي للمعىن الباطل 
جزأ أو يتبعض وينفصل بعضه عن بعض فهذا ما يعلم أحد من احلنابلة يقوله هم مصرحون وإن أردت وقالوا إنه يت

إطالق لفظ البعض على صفاته يف اجلملة فهذا ليس مشهورا عنهم ال سيما واحلنابلة أكثر اتباعا أللفاظ القرآن 
بة والتابعني واحلنبلية وغريهم واحلديث من الكرامية ومن األشعرية بإثبات لفظ اجلسم فهذا مأثور عن الصحا

متنازعون يف إطالق هذا اللفظ كما سنذكره إن شاء اهللا وليس للحنبلية يف هذا اختصاص ليس هلم قول يف النفي 
واإلثبات إال وهو وما أبلغ منه موجود يف عامة الطوائف وغريهم إذ هم لكثرة االعتناء بالسنة واحلديث واالءمتام 

أبعد عن األقوال املتطرفة يف النفي واإلثبات وإن كان يف أقوال بعضهم غلط يف النفي مبن كان بالسنة أعلم و
  واإلثبات فهو أقرب من الغلط املوجود يف الطرفني يف سائر الطوائف الذين هم دوهنم يف العلم بالسنة واالتباع 

تبعيض أو أهنم وصوفه مبا وإن أردت أهنم وصفوه بالصفات اخلربية مثل الوجه واليد وذلك يقتضي التجزئة وال
يقتضي أن يكون جسما واجلسم متبعض ومتجزئ وإن مل يقولوا هو جسم فيقال له ال اختصاص للحنابلة بذلك بل 

  هذا مذهب مجاهري أهل اإلسالم بل وسائر أهل امللل وسلف األمة وأئمتها 
الكالبية وأئمة األشعرية وهو  ويف اجلملة فإثبات هذه الصفات هو مذهب الصفاتية من مجيع طوائف األمة مثل

مذهب الكرامية ومن املعلوم أن بني إثبات األشعرية وحنوهم له وبني إثبات الكرامية وحنوهم له فرقا وكثري منهم 
  ينفي 

ذلك ومنهم من ال ينفيه وال يثبته ومنهم من أثبت ما جاء وهذا إمام طائفته أيب احلسن األشعري وهو من أعلم 
الكالم قد ذكر يف غري موضع من كتبه أن هذا مذهب أهل السنة واحلديث وقال إنه به يقول  الناس مبقاالت أهل

كما قد ذكرنا لفظه يف غري هذا املوضع وهذه الكتب اليت صنفها مصنفوهم كأيب احلسن التميمي وأهل بيته 
ت عادة املتكلمة الصفاتية والقاضي أيب يعلى وأيب الوفاء ابن عقيل وأيب احلسن ابن الزاغوين وذكروا فيها ما جر

بذكره كأيب سعيد ابن كالب وأيب احلسن األشعري وأمثاهلما من إثبات الصفات ونفي التجسيم قد بينوا فيها ذلك 



  كما بني هؤالء وحنوهم هذه الصفات العينية اخلربية كالوجه واليدين وغريمها 
  ه اإليضاح يف أصول الدين ومن أشهر مصنفيهم يف ذلك أبو احلسن ابن الزاغوين قال يف كتاب

  فصل

  وقد وصف الباري نفسه يف القرآن بقوله تعاىل فأينما تولوا فثم وجه اهللا 

وأمثال ذلك يف الكتاب والسنة ويراد بذلك إثبات  ٥٥٢٧وقوله ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام  - ٢١١٥
بالوجه الذات فأما صفة زائدة على ذلك فال ومل صفة ختتص باسم يزيد على قولنا ذات وذهبت املعتزلة إىل أن املراد 

يذكر خالفا مع األشعرية ألن املشهور عنهم إثبات هذه الصفة قال والداللة على ذلك أنه قد ثبت يف عرف الناس 
وعاداهتم يف اخلطاب العريب الذي أمجع عليه أهل اللغة أن تسمية الوجه يف أي حمل وقع يف احلقيقة واجملاز يزيد على 

نا ذات وأما يف احليوان فذلك مشهور حقيقة ال ميكن دفعه وال يسوغ فيه غري ذلك وأما يف مقامات اجملاز قول
فكذلك أيضا ألنه يقال فالن وجه القوم ال يراد به ذات القوم إذ ذوات القوم غريه قطعا ويقينا ويقال هذا وجه 

ت باخلرب على وجهه أي على حقيقته إىل أمثال الثوب ملا هو أجوده ويقال هذا وجه الرأي أي أصحه وأقومه وأتي
ذلك مما يقال فيه الوجه فإذا كان هذا هو املستقر يف اللغة وجب محل هذه الصفة يف حق الباري تعاىل على ظاهر ما 

  وضعت له وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا ذات وهذا جلي واضح 
ل وجه اهللا على ما قيل يف وجه القوم أنه سيدهم واملعرب عنهم قال ومتهيد هذا الكالم وتقريره أنه ال جيوز أن يقا

واملشار إليه دوهنم ألن ذلك يقتضي مبثله يف حق اهللا أن يقال سيد اهللا واملشار إليه وهذا يف حقه حمال وال جيوز أن 
ف إىل ذاته وال إىل يراد به ما أريد من قوهلم هذا وجه الثوب أي أحسنه وأجوده ملا ذكرنا أيضا ألنه ال جيوز أن يضا

غريه ألنه تعاىل ليس موصوفا باحلسن واجلودة وال جيوز أن يراد به ما أريد بأنه وجه الرأي أنه صوابه ألنه ال يعرب 
بذات اهللا عن الصدق يف اخلرب والصحة يف الرأي فإذا بطلت هذه األقسام وجب أن حتمل على إثبات صفة هي 

  الوجه اليت يستحقها احلي 

محلتم األمر على هذا الظاهر وبطل أن يراد هبا إال الوجه الذي هو صفة يستحقها احلي فالوجه الذي  قالوا إذا
يستحقه احلي وجه هو عضو وجارحة يشتمل على كمية تدل على اجلزئية وصورة تثبت الكيفية فإن كان ظاهر 

اك يف الوصف فهذا هو التشبيه األوصاف عندكم إثبات صفة تفارق يف املاهية وتقارب فيما يستحق مبثله االشتر
  بعينه وقد ثبت بالدليل اجللي إبطال قول اجملسمة واملشبهة وما يؤدي إىل مثل قوهلم فهو باطل 

قلنا الظاهر ما كان متلقى يف اللفظ على طريق املقتضى وذلك مما يتداوله أهل اخلطاب بينهم حىت ينصرف مطلقه 
معرفة باخلطاب العريب واللغة العربية وهذا كما نقول يف ألفاظ عند اخلطاب إىل ذلك عند من له أدىن ذوق و

اجلموع وأمثاهلم إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم واالستغراق وكما نقوله يف األمر إن ظاهره االستدعاء من األعلى 
مرية على ما لألدىن يقتضي الوجوب إىل أمثال ذلك مما يرجع فيه إىل الظاهر يف املتعارف فإذا ثبت هذا فال شك وال 

بينا أن الظاهر يف إثبات صفة هو إذا أضيف إىل مكان أريد به احلقيقة أو أريد هبا اجملاز فإنه ال ينصرف إىل وهم 
  السامع أن املراد هبا مجيع الذات اليت هي مقولة عليها وهذا مما ال نزاع فيه 
يكون صفة خاصة مبعىن ال جيوز أن يعرب هبا  واملقصود هبذا إبطال التأويل الذي يدعيه اخلصم فإذا ثبت هذا وجب أن

  عن الذات وال وضعت هلا إال على سبيل احلقيقة وال على سبيل اجملاز 



فأما قوهلم إذا ثبت أهنا صفة إذا نسبت إىل احلي ومل يعرب هبا عن الذات وجب أن تكون عضوا وجارحة ذات كمية 
ة إىل الذات يف حق احليوان احملدث ال من خصيصة صفة وكيفية فهذا ال يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت باإلضاف

  الوجه 

ولكن من جهة نسبة الوجوه إىل مجلة الذات فيما يثبت للذات من املاهية املركبة بكمياهتا وكيفياهتا وصورها وذلك 
ا نسبة أمر أدركناه باحلس من مجلة الذات فكانت الصفة مساوية للذات يف موضعها بطريق أهنا منها ومنتسبة إليه

اجلزء إىل الكل فأما الوجه املضاف إىل الباري تعاىل فإنا ننسبه إليه يف نفسه نسبة الذات إليه وقد ثبت أن الذات يف 
حق الباري ال توصف بأهنا جسم مركب من مجلة الكمية وتتسلط عليه الكيفية وال يعلم له ماهية فالظاهر يف صفته 

ىل ماهية وال يوقف هلا على كيفية وال تدخلها التجزئة املأخوذة من الكمية اليت هي الوجه أهنا كذلك ال يوصل هلا إ
ألن هذه إمنا هي صفات اجلواهر املركبة أجساما واهللا يتنزه عن ذلك ولو جاز لقائل أن يقول ذلك يف السمع 

هذه األحوال والوجه والبصر وأمثال ذلك يف صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة منها إىل ما سواها مبثل 
الثابتة يف املشاهدات لكان يف احلياة والعلم والقدرة أيضا كذلك فإن العلم يف الشاهد عرض قائم يقدر نفيه بطريق 
ضرورة أو اكتساب وذلك غري الزم مثله يف حق الباري ألنه خمالف للشاهد يف الذاتية غري مشارك يف إثبات ماهية 

  الكالم واضح جلي  وال مشارك هلا يف كمية وال كيفية وهذا
  وأما قوهلم إن أردمت إثبات صفة تقارب الشاهد فيما يستحق مثله االشتراك يف الوصف فهذا هو التشبيه بعينه 

فنقول هلم املقاربة تقع على وجهني أحدمها مقاربة يف االستحقاق لسبب موجبه التمام والكمال وتنفي النقص الثاين 
  حلاجة ويوجبه احلس وحمال أن يراد به الثاين ألن اهللا تعاىل قد ثبت أنه غين مقاربة يف االستحقاق لسبب تقتضيه ا

غري حمتاج وال يوصف بأنه حيتاج إىل اإلحساس ملا يف ذلك من النقص فيبقى األول وصار هذا كإثبات الصفات 
  املوجبة للكمال ودفع النقص 

جهة أنه يكتسب هبا ما لو ال ثبوهتا له لعدم  وأما قوهلم إن ذلك يوجب إثبات اجلوارح واألعضاء فليس بصحيح من
االكتساب مع كونه حمتاجا إليه وهلذا مسيت احليوانات املصيودة كسباع الطري والبهائم جوارح ألهنا تكتسب 

الصيود والباري مستغن عن االكتساب فال يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم السبب املوجب للتسمية فأما 
هنا تثبت يف حق احليوان احملدث ملا تعينت له من الصفات الزائدة على تسمية الذات ألن العضو تسمية األعضاء فإ

عبارة عن اجلزء وهلذا نقول عضيته أي جزيته وقسمته ومنه قوله تعاىل الذين جعلوا القرآن عضني أي قسموه فآمنوا 
اىل ليس بذي أجزاء يدخلها اجلمع وتقبل ببعضه وكفروا ببعضه فإذا كان العضو إمنا هو مأخوذ من هذا فالباري تع

التفرقة والتجزئة فامتنع أن يستحق ما يسمى عضوا فإذا ارتفع هذا بقي أنه تعاىل ذاته ال تشبه الذوات مستحقة 
للصفات املناسبة هلا يف مجيع ما تستحقه فإذا ورد القرآن وصحيح السنة يف حقه بوصف تلقي يف التسمية بالقبول 

مثل ما يستحقه وال يعدل به عن حقيقة الوصف إذ ذاته تعاىل قابلة للصفات وهذا واضح بني ملن ووجب إثباته له 
  تأمله 

  فهذا لفظه ولفظ أمثاله من املصنفني على هذا الوجه 
  وقال أيضا بعد ذلك 

  فصل 



ود يد اهللا وقال تعاىل وقالت اليه ٣٨٧٦وقد وصف الباري نفسه يف القرآن باليدين بقوله تعاىل ملا خلقت بيدي 
  مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 

مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء قال وهذه اآلية تقتضي إثبات صفتني ذاتيتني مسيان يدين قال وذهب 
املعتزلة وطائفة من األشعرية إىل أن املراد باليدين النعتني وذهبت طائفة إىل أن املراد باليدين ها هنا القدرة قال 

ة على كوهنما ذاتيتني تزيدان على النعمة وعلى القدرة أنا نقول القرآن نزل بلغة العرب واليد املطلقة يف لغة والدالل
العرب ويف معارفهم وعاداهتم املراد هبا إثبات صفة ذاتية للموصوف هلا خصائص فيما يقصد به وهي حقيقة يف ذلك 

هي العلم كذلك سائر الصفات من الوجه والسمع  كما ثبت يف معارفهم الصفة اليت هي القدرة والصفة اليت
والبصر واحلياة وغري ذلك وهذا هو األصل يف هذه الصفة وأهنم ال ينتقلون عن هذه احلقيقة إىل غريها مما يقال على 

سبيل اجملاز إال بقرينة تدل على ذلك فأما مع اإلطالق فال وهلذا يقولون لفالن عندي يد فرياد بذلك ما يصل من 
سان بواسطة اليد وإمنا فهم ذلك بإضافة اليد إىل قوله عندي ويقول ذلك وبينهما من البعد واحلوائل ما لو أراد اإلح

اليد احلقيقية لكان كاذبا وهلذا لو كان حبيث أن يكون عنده يده احلقيقية وهو أن يكونا متماسني يف االجتماع 
به فقال حينئذ لفالن عندي يد ال يصرف القول فيه إىل وحييط هبا ثوب أو على صفة ميكن إدخال يده إىل باطن ثو

يد احلقيقة ألن شاهد احلال قد قطع عمل القرينة واإلطالق يف التعارف أكثر من شاهد احلال يف القرب من جهة أنه 
 جيوز أن يتجوز به للقرينة لكن على من شاهد احلال الغية مبا ال طالقه ذلك أحق وأوىل وكذلك القول يف التعبري

باليد عن القدرة إمنا يثبت ذلك بقرينة وهو أن يقول لفالن علي يد فقوله علي قرينة تدل على أن املراد باليد القدرة 
  وهي أيضا مع شاهد احلال الغية على ما قدمنا يف النعمة وهذا جلي واضح 

امتنع فيه أن يكون  ٣٨٧٦ودليل آخر وهو إنا إذا تأملنا املراد بقوله تعاىل ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي 
  املراد به النعمة والقدرة وذلك أن اهللا 

تعاىل أراد تفضيل آدم على إبليس حيث افتخر عليه إبليس جبنسه الذي هو النار وأنه بذلك أعلى من التراب 
خلقت بيدي  والطني فرد اهللا عليه افتخاره وأثبت آلدم من املزية واالختصاص ما مل يثبت مثله إلبليس بقوله تعاىل ملا

  ويف ذلك ما يدل على أن املراد فيها الصفة اليت ذكرنا من وجهني 
أحدمها أن إبليس عند اخلصم مبا خلق به آدم من القدرة والنعمة فلوال أن آدم خالف إبليس يف ذلك ملا كان فيه 

بتت احلجة هللا تعاىل إثبات فضيلة وهذا كالم صدر على سبيل احلاجة يف إثبات الفضل فلو تساويا يف السبب ملا ث
على إبليس يف ذلك وذلك مما ال خيفى عليه فكان يسعه أن يقول وأنا فقد خلقتين مبا خلقت به آدم فأي فضيلة له 

علي مبا ذكرته وما يؤدى إىل تعجيز اهللا عن حجته وإزالة املميز بني الشيئني فيما قصد التمييز به باملخالفة بينهما 
  قول باطل وحمال 

نه أضاف اخللق وهو فعل يده سبحانه والفعل مىت أضيف إىل اليد فإنه ال يقتضي إضافة إال إىل ما خيتص والثاين أ
  بالفعل وليس إال اليد اليت ذكرنا وهذا جلي واضح 

ودليل آخر نقول ال شك أن الرجوع يف الكالم الوارد عن احلقيقة والظاهر املعهود إىل اجملاز إمنا يكون بأحد ثالثة 
  أشياء 

  حدها أن يعترض على احلقيقة مانع مينع من إجرائها على ظاهر اخلطاب أ
  الثاين أن تكون القرينة هلا تصلح لنقلها عن حقيقتها إىل جمازها 



والثالث أن يكون احملل الذي أضيفت إليه احلقيقة أو املعىن الذي أضيفت إليه احلقيقة ال يصلح هلا فينتقل عنها إىل 
  جمازها 

ثبات اليد احلقيقة اليت هي صفة هللا تعاىل ممتنع لعارض مينع فليس بصحيح من جهة أن الباري تعاىل فإن قالوا إن إ
ذات قابلة للصفات املساوية هلا يف اإلثبات فإن الباري تعاىل يف نفسه ذات ليست جبوهر وال جسم وال عرض وال 

ا ارتفع عنه إثبات املاهية وإذا كان الكل ماهية له تعرف وتدرك وتثبت يف شاهد العقل وال ورد ذكرها يف نقل وإذ
مرتفعا واملثل بذلك ممتنعا فالنفار من قولنا يد مع هذه احلال كالنفار من قولنا ذات ومهما دفعوا به إثبات ذات مما 

وصفنا فهو سبيل إىل دفع يد ألنه ال فرق عندنا بينهما يف اإلثبات وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع 
بالذات على ما هي عليه مما ذكرنا فذاك هو الطريق إىل تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما لإلقرار 

  ثبت هلا من ذلك وهذا ظاهر الزم ال حميد عنه 
  وإن قالوا من جهة أنه اقترن هبا قرينة تدل على صالحية نقلها عن حقيقتها إىل جمازها فذلك حمال من جهات 

إضافة الفعل إىل اليد على اإلطالق ال يكون إال واملراد به يد الصفة وهذا توكيد إلثبات الصفة أحدها أنا قد بينا أن 
  احلقيقية وحمال أن جيتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن احلقيقة 

إذا والثانية أن القرائن قد ذكرناها وهو أنه أريد باليد النعمة قال لفالن عندي يد فعندي قرينة تدل على النعمة و
  أريد هبا القدرة قال لفالن علي يد فعلي هي القرينة الدالة على القدرة وكالمها معدومان ها هنا 

والثالث أن اخلصم يدعي أن الداعي إىل ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو واجلارحة واجلسمية والبعضية 
  ن ذلك حمال يف حقه ألن نسبة اليد إليه تعاىل والكمية والكيفية الداخل على مجيع ذلك فحصل مثل وشبيه وقد بينا أ

  كنسبة الذات إليه على ما تقرر فإذا ارتفع هذا بطل السبب املعارض للحقيقة النايف إلثباهتا واملوجب إلبداهلا باجملاز 
أنا قد وإن قالوا إن احملل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري ال يصلح إلثبات اليد احلقيقة فهذا حمال من جهة 
اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل احلقيقة كالوجود والذات والعلم والقدرة 

  واإلرادة وغري ذلك من صفات اإلثبات على ما قدمناه 
 وإن قالوا إن املعىن الذي أضيف إىل الصفة ال يصلح إضافة اليد احلقيقية إليه من جهة أن آدم كان جسما وإضافة

الفعل باليد إليه يقتضي إثبات املماسة باليد الفاعلة وذلك حمال من جهة أن يد الباري وذاته ال تقبل املماسة 
لألجسام وهذا قول باطل من جهة أنا إذا أثبتنا اليد اليت هي صفة هللا تعاىل على مثل ما وصفنا انتفت املماسة والفعل 

فنفينا ما نفاه اإلمجاع وأثبتنا ما أثبته النص والنطق وجرى ذلك  مضاف إليها نطقا ونصا ثابتا بطريق مقطوع عليه
  جمرى الذات قوال واحدا يف احلكم 

والثاين أن هذا إمنا يلزم إذا كان الفعل وكل األحوال ال بد له من املماسة وقد وجدنا فعال يؤثر وجوده يف حمل من 
ا تراه من حجر املغناطيس فإنه يؤثر يف حركة احلديد حمل آخر وال مماسة بينهما مع تساويهما يف اجلسمية وذلك كم

وانتقاله عن حمله من غري مماسة تقع بني الفاعل واملفعول والعلة يف ذلك قد تكون بني الفاعل واملفعول وتستغين 
بذلك عن املماسة ومثل هذا ظاهر الخفاء به فلما ثبت أنه ال سبيل إىل إثبات املماسة أثبتنا الفعل للنص عليه 

  استغنينا عن املماسة بواسطة و



قالوا األصل يف اليد الفاعلة أن تكون جارحة عند التعارف واإلطالق فانتقلنا عن ذلك إىل تأويلها يف حق آدمي مبا 
يصلح وهو النعمة واليد يف اللغة تقال ويراد هبا النعمة واملنة وهلذا يقال له عندي يد وله عندي أيادي واهللا تعاىل له 

  عليه السالم نعمتان دين ودنيا فاقتضى ذلك تأويلها على ما ذكرناه  يف خلق آدم
قلنا قد أبطلنا وجه احلاجة إىل التأويل أو الوجه املوجب اعتراض سبب مانع من إثبات الكالم على أصله وحقيقته 

النعمة لقال ملا وما يبدر إليه الفهم والتعارف يف عادات أهل اخلطاب ومل يوجد ذلك ها هنا وألنه لو أراد باليد 
  خلقت يدي ملا خلقته بنعمة فإن نعمة الدين والدنيا خلق هلا 

ومما حيقق هذا أن اخللق بنعم الدين ال يصلح ألن نعم الدين اإلميان والتعبد والطاعة وكل ذلك عندهم خملوق 
عراض وهذا بطريق واملخلوق ال خيلق به وكذلك نعم الدنيا هي اللذات من الشهوات وهذه كلها خملوقة وبعضها أ

  القطع ال جيوز أن خيلق به فكان هذا التأويل من هذا الوجه الباطل 
قالوا إمنا أضاف ذلك إىل آدم ليوجب له تشريفا وتعظيما على إبليس وجمرد النسبة يف ذلك كاف يف التشريف 

إن كان ذلك ال مينع من وهلذا قال يف ناقة صاحل ناقة اهللا ويقال يف مكة بيت اهللا فجعل هذا التخصيص تشريفا و
  تساوي أهنا كلها هللا وكذلك البيوت ومثله ها هنا 

قلنا التشريف بالنسبة إذا جتردت عن إضافة إىل صفة اقتضى جمرد التشريف فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة 
  لفعل إىل أوجب ذلك إثبات الصفة اليت لوالها ما متت النسبة فإن قولنا خلق اهللا اخللق بقدرته ملا نسب ا

تعلقه بصفة اهللا اقتضى ذلك إثبات إحاطة بصفة هي القدرة وال يكون جمرد النسبة واجب منها الصفة فكذلك ها 
هنا ملا كان ذكر التخصيص مضافا إىل صفة وجب إثبات تلك الصفة وهذا ال شك فيه وال مرية وهبذا يبعد عما 

  ذكروه 
فسلمت ومايل باألمور يدان ... عبارة عن القدرة وهلذا أنشد يف ذلك قال وأما قوله بيدي قدريت ألن اليد يف اللغة 

 ...  
وحيقق هذا ويوضحه أن اخللق من جهة اهللا إمنا هو مضاف إىل قدرته ال إىل يده وهلذا يستقل يف إجياد اخللق بقدرته 

  ويستغين عن يد وآلة يفعل هبا مع قدرته 
إىل التأويل به إذ احلاجة مرتفعة وألن قدرة اهللا واحدة ال تدخلها  قلنا قد بينا هذا فيما مضى وأبطلنا وجه احلاجة

  التثنية واجلمع وإذا امتنعت التثنية منها وضعا امتنع عنها ذلك لفظا 
قالوا قد يرد لفظ التثنية واجلمع واملراد به الواحد وهلذا العامل اسم توحيد واملراد به اجلمع وقال تعاىل ألقيا يف جهنم 

  واملراد به ألق ومثله ها هنا  ٢٤ ٥٠د كل كفار عني
قلنا إثبات القدرة واحد هللا أصل ثبت باألخبار والنقل وهو مما يعتري القصر والتخصيص فيه ومحل اليد عليه يقتضي 

إدخال الشك يف أصل عظيم يكفر خمالف احلق فيه فكان مراعات هذا األصل حبراسته عن مقام شك أوىل من 
  هذا يكفي يف اإلعراض عن مثل هذا التأويل إدخال التأويل ها هنا و

  وأما قوهلم العامل اسم مجع توحيد فليس كذلك بل العامل اسم ال واحد له من لفظه يقع على الواحد 

قال وأما قوله ألقيا يف جهنم فإن ما احتجنا فيه إىل االنتقال عن لفظه ملا ثبت أن املأمور واحد فصار قوله ألقيا مبعىن 
بيناها هنا امتناع التأويل وإبطال سببه إن القائلني هبذه التأويالت جيوزون أن يكون املراد باالنتقال وإمنا ألق ألق وقد 

  دخلوا فيها على سبيل الظن وحمال نفي صفة هللا تعاىل بطريق هو على هذه الصفة 



  وال ريب أن املثبتني هلذه الصفات أربعة أصناف 
ب والتبعيض مطلقا كما هي طريق الكالبية واألشعرية وطائفة من الكرامية صنف يثبتوهنا وينفون التجسيم والتركي

كابن اهليصم وغريه وهو قول طوائف من احلنبلية واملالكية والشافعية واحلنفية كأيب احلسن التميمي وابنه أيب الفضل 
وأيب الوفاء ابن عقيل ورزق اهللا التميمي والشريف أيب علي ابن أيب موسى والقاضي أيب يعلى والشريف أيب جعفر 

وأيب اجلسن ابن الزاغوين ال حصى كثرة يصرحون بإثبات هذه الصفات وينفي التجسيم والتركيب والتبعيض 
والتجزئ واالنقسام وحنو ذلك وأول من عرف أنه قال هذا القول هو حممد عبداهللا بن سعيد بن كالب مث اتبعه 

  على ذلك خالئق ال حيصيهم إال اهللا 
ن هذه الصفات وال يتعرضون للتركيب والتجسيم والتبعيض وحنو ذلك من األلفاظ املبتدعة ال بنفي وصنف يثبتو

  وال إثبات لكن ينزهون اهللا عما تزه عنه نفسه ويقولون إنه أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد 

عن بعض وهم متفقون على أنه ال ويقول من يقول منهم مأثور عن ابن عباس وغريه أنه ال يتبعض فينفصل بعضه 
ميكن تفريقه وال جتزيه مبعىن انفصال شيء منه عن شيء وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف األمة وأئمتها وعليه 

أئمة الفقهاء وأئمة أهل احلديث وأئمة الصوفية وأهل االتباع احملض من احلنبلية على هذا القول حيافظون على 
  ون على اهللا نفيا وإثباتا إال ما جاء به األثر وما كان يف معناه األلفاظ املأثورة وال يطلق

وصنف ثالث يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة هلا ويقولون هو جسم ال كاألجسام ويثبتون املعاين اليت 
  ينفيها أولئك بلفظ اجلسم وهذا قول طوائف من أهل الكالم املتقدمني واملتأخرين 

نه مع كونه جسما مبا يوصف به غريه من األجسام فهذا قول املشبهة املمثلة وهم الذين ثبت عن وصنف رابع يصفو
  األمة تبديعهم وتضليلهم 

فلفظ اجلسم مل يتكلم به أحد من األئمة والسلف يف حق اهللا ال نفيا وال إثباتا وال ذموا أحدا وال مدحوه هبذا االسم 
إمنا تواتر عنهم ذم اجلهمية الذين ينفون هذه الصفات وذم طوائف منهم وال ذموا مذهبا وال مدحوه هبذا االسم و

  كاملشبهة وبينوا مرادهم باملشبهة 
وأما لفظ اجلزء فما علمت أنه روي عن أحد من السلف نفيا وال إثباتا وال أنه أطلقه على اهللا أحد من احلنبلية 

ظ اجلسم يف اإلثبات وإن كان أهل اإلثبات هلذه وحنوهم يف اإلثبات كما ال أعلم أن أحدا منهم أطلق عليه لف
الصفات منهم ومن غريهم من يثبت املعاين اليت يسميها منازعوهم جتسيما وجتزئة وتبعيضا وتركيبا وتأليفا ويذكرون 

  عنهم أهنم جمسمة هبذا االعتبار إلثباهتم الصفات اليت هي أجسام يف اصطالح املنازع 

ثر يطلقه بعض احلنبلية وينكره بعضهم ومع هذا ففي احلنبلية طوائف تنكر ثبوت وأما لفظ البعض فقد روي فيه أ
هذه الصفات اخلربية يف الباطن كما ينكرها غريهم مث منهم من يتأوهلا إما إجيابا لتأويلها وإما جتويزا لتأويلها كما 

عناها كما يفعل ذلك طوائف يفعل ذلك متأولو النفاة من مستأخري األشعرية وحنوهم ومن ينفي مدلوهلا ويفوض م
من هؤالء وغريهم ويسموا ذلك طريقة السلف كما فعل ذلك املؤسس وغريه وفيهم ويف غريهم طوائف ال حتكم 

فيها بنفي وال إثبات بل تطلق ألفاظ النصوص الواردة هبا وتقف عن إثبات هذه املعاين ونفيها إما شكا وإما إعراضا 
  الناس منهم ومن غريهم يف هذا املوضع  عن الفكر يف ذلك وقد بينا مقاالت

واملقصود هبذا الكتاب الكالم على ما ذكره من حجج فريقي النفاة واملثبتة وقد رووا باألسانيد الثابتة عن الصحابة 
والتابعني يف الصمد الذي ال جوف له ولفظ بعضهم ال خيرج منه شيء كما روى ابن أيب عاصم والطرباين عن 



قال الصمد الذي ال جوف له ومن رواية ابن أيب شيبة عن غندر عن شعبة عطاء عن ميسرة  عكرمة من وجوه أنه
قال الصمت وقال جماهد هو املصمت الذي ال جوف له وعكرمة قال الذي ال خيرج منه شيء ورواه الطرباين أيضا 

نا أمحد بن إسحاق من حديث عبداهللا بن إدريس عن شعبة وروى الطرباين قال حدثنا زكريا حدثنا القاضي حدث
األهوازي حدثنا أمحد الدينوري حدثنا احلكم بن ظهري عن معمر عن أيب بن كعب قال الصمد الذي مل خيرج منه 

  شيء ومل خيرج من شيء الذي مل يلد ومل يولد وذكر عن عطاء وعن 

ا كما قال عكرمة وجماهد احلسن وقتادة قاال بعد فناء خلقه ويف رواية أنه قال احلسن الدائم مع أن احلسن قال أيض
وسعيد بن جبري وعطية والضحاك والسدي وغري هؤالء ورووه عن ليس بأجوف وقال الشعيب هو الذي ال يأكل 
الطعام وال يشرب الشراب وقال أبو صاحل الذي ليس له أمعاء وروى الطرباين عن أيب مسعود قال الصمد الذي 

سؤدده وهذا قول أيب وائل وهو من تفسري الواليب عن ابن عباس  ليس له أحشاء وعنه أيضا أنه السيد الذي انتهى
  وقد بسطنا هذا يف غري هذا املوضع 

وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق عليه وأن خيرج منه شيء إذ ذلك ينايف الصمدية وهو ما احتج به يف أنه جسم 
ذلك إن شاء اهللا وقد قال أبو القاسم مصمت وقد ذكره املؤسس يف حجج منازعيه وأجاب عنه وسيأيت الكالم على 

ملا روى عبارات الصمد قال وهذه الصفات كلها صفات ربنا جل جالله ليس خيال شيء منها يعين يف هو املصمت 
  الذي ال جوف له وهو الذي ال يأكل الطعام وهو الباقي بعد فناء خلقه 

جزاء واألبعاض أو ما هو يف معناه اصطالح الوجه الثامن عشر إن قولك عن احلنابلة وغريهم أهنم التزموا األ
  املتكلمني أو بعضهم 

أما األول فإن لفظ األجزاء واألبعاض إذا أريد به أنه يتجزأ أو يتبعض التبعيض والتجزئ املعروف مبعىن وقوع ذلك 
واخلشب كما تتجزى أو تتبعض الثياب واللحم وغريها كأبدان احليوان وكما يتجزأ أو يتبعض احليوان والثمار 

والورق وحنو ذلك وكما يتجزئ ويتبعض احليوان خبروج املين وغريه من العضالت منه ومن ذلك يولد شبهه منه 
  بانفصال جزء منه كمين الرجل ومين 

املرأة ودمها فهذا ميتنع باتفاق املسلمني ومل يقل أحد من احلنابلة بل وال حد من املسلمني فيما علمناه أنه يتجزئ 
املعىن وكذلك مل يقولوا إنه ميكن جتزئه وتبعضه كما ميكن تبعيض اجلبال ونسفها وكما ميكن انشقاق  ويتبعض هبذا

السماء وانفطارها عند املسلمني وغريهم ممن يؤمن بالقيامة الكربى وإن كان ذلك غري ممكن عند من أنكر ذلك من 
هللا على أن جيزيها ويبعضها فيفرقها وميزقها وهي املشركني والصابئني من الفالسفة وغريهم فاألجسام املخلوقة يقدر ا

يف العادة ثالثة أقسام أحدها األجسام اللينة الرطبة اليت تقبل التجزئة بسهولة والثاين األجسام اليابسة الصلبة اليت 
اخلالق تقبل التجزئ بقوة والثالث ما مل جتر العادة بتجزيه ولكن يعلم قبوله للتجزي ومل يقل أحد من املسلمني أن 

  سبحانه ميكن أن يتفرق وينفصل بعضه من بعض بل هو أحد صمد 
  والذين قالوا إنه جسم نوعان 

أحدمها وهو قول علمائهم أنه جسم ال كاألجسام كما يقال ذات ال كالذوات وموصوف ال كاملوصوفات وقائم 
 بوجه من الوجوه لكن هذا إثبات بنفسه ال كالقائمات وشيء ال كاألشياء فهؤالء يقولون هو يف حقيقته ليس مماثال

أن له قدرا يتميز به كما إذا قلنا موصوف فهو إثبات حقيقة يتميز هبا وهذا من لوازم كل موجود وهلذا يقولون نعين 
بأنه جسم أنه قائم بنفسه وحنو ذلك مع قوهلم إنه ذو األبعاد الثالثة ألهنم يقولون ال يعقل موجود إال هكذا ويقولون 



 وأهل الكتاب ملا سألوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ربك الذي تعبد هو من ذهب هو من فضة إن املشركني
هو من كذا فأنزل اهللا هذه السورة تنزيها إنه ليس من جنس شيء من األجسام وال من جنس شيء من الذوات وال 

لون إن حقيقته خمالفة سائر من جنس شيء من املوصوفات واألجسام هي الذوات وهي املوصوفات وهؤالء يقو
  احلقائق فيمتنع عليه أن جيوز عليه ما جيوز عليها من عدم أو فناء أو تفرق أو تبعيض وحنو ذلك 

وأما النوع الثاين وهم الغالية الذين حيكى عنهم أهنم قالوا هو حلم وعظم وحنو ذلك فهؤالء وإن كان قوهلم فاسدا 
يعقل جلاز عليه ما جيوز على اللحوم والعظام وهذا من حتصيل التمثيل  ظاهر الفساد إذ لو كان حلما وعظما كما

وقال إنه أحد وقال إنه ليس كمثله  ١١٢٤الذي نفاه اهللا عن نفسه فإنه سبحانه وتعاىل إذ قال مل يكن له كفوا أحد 
يقتضي أنه فإنه قد دخل يف ذلك ما هو أيضا معلوم بالعقل وهو أنه ال يكون من جنس شيء أو مبا  ٤٥١١شيء 

جيوز اإلشارة إىل شيء دون شيء من األشياء وإن كان هو أكرب مقدارا من ذلك الشيء فإن القدر الصغري من ذهب 
أو فضة أو حناس هو من جنس املقدار الكبري وهذا بعينه هو الذي نزه اهللا نفسه عنه يف هذه السورة وهو الذي سأل 

  هو من فضة وحنو ذلك  عنه من سأل من املشركني ملا قالوا هو من ذهب
فمن قال بالتشبيه املتضمن هذا التجسيم فإنه جيعله من جنس غريه من األجسام لكنه أكرب مقدارا وهذا باطل ظاهر 

البطالن شرعا وعقال وهؤالء هم املشبهة الذين ذمهم السلف وقالوا املشبه الذي يقول بصر كبصري ويد كيدي 
نس وإن كان املشبه أكرب مقدارا من املشبه به إذ ال يقول أحد إال أنه أكرب وقدم كقدمي فإن هذا التشبيه هو يف اجل

ومع ظهور بطالن قول هؤالء مل ينقل عنهم أهنم جوزوا عليه التبعيض والتفرق لكن هذا الزم قوهلم فإهنم مىت جعلوه 
إن أجازوا عليه من  من جنس غريه جاز عليه ما جيوز على ذلك الغري إذ هذا حكم املتجانسني املتماسكني فهم

التبعي والتفرق ما جيوز على مثله لزمهم القول جبواز تبعيضه وتفرقه بل جبواز فنائه وعدمه وإن مل جيوزوا ذلك كانوا 
  متناقضني وقائلني ماال حقيقة له فإهنم يقولون هو من جنسه وما هو من جنسه 

لمون بلفظ اجلسم والتركيب وهو الذي أراده فإن وأما إن أراد بلفظ األجزاء األجزاء واألبعاض ما يريده املتك
اجلسم كل جسم عندهم له أبعاض وأجزاء إما بالفعل على قول من يثبت اجلوهر الفرد وإما باإلمكان على قول من 
ينفيه فيقال له هذا املعىن هو كما يريده الفالسفة واملعتزلة بلفظ األجزاء الصفات القائمة به ويقولون ليس فيه أجزاء 

د وال أجزاءكم وعندهم أن األنواع مركبة من اجلنس وهو جزؤها العام والفصل وهو جزؤها اخلاص فإن أردت ح
هذا املعىن فال ريب أن احلنابلة هم من مثبتة الصفات وهم متفقون على أن له علما قدرة وحياة فهذا النزاع املوجود 

  فيهم هو موجود يف سائر الصفاتية 
ية الذي تقول أنت أنه معىن اجلسم فهم فيه كسائر أهل اإلثبات على ثالثة أقوال منهم من وأما وصفه باحلد والنها

يثبت ذلك كما هو املنقول عن السلف واألئمة ومنهم من نفى ذلك ومنهم من ال يتعرض له بنفي وال إثبات ونفاة 
قدم بعضه وكما سيأيت حكاية ذلك منهم يثبتون له مع ذلك الصفات اخلربية لكن ال اختصاص للحنابلة بذلك كما ت

  مذاهب األئمة واألمة يف ذلك ومنهم طائفة ال تثبت الصفات اخلربية 
الوجه التاسع عشر أن هذا القول الذي حكيته عن احلنابلة مع أنك مل تؤد األمانة يف نقله بل نقلته بلفظ ال يطلقونه 

قوم ما ال يعتقدونه مل تذكر عنهم تناقضا فيه حبيث يفهم املستمع معان مل يقصدوها ويوجب أن يعتقد يف مذهب ال
كما ذكرته عن الكرامية وال ذكرت أهنم خالفوا ال احملسوس وال املعقول كما ذكرته عن الكرامية وال ذكرت أهنم 



أثبتوا شيئا يعلم باحلس أو بالعقل بطالنه كما ذكرته عن الكرامية وال وصفت به قولك من خمالفة البديهة العقلية 
  لذي ذكرته هو الواقع فإن أحدا من العقالء مل نعلمه ادعى أن فساد هذا القول وهذا ا

معلوم بالضرورة العقلية كما يقولونه يف قولك والقول الذي ذكرته عن الكرامية بل غايتهم أن يدعوا أنه معلوم 
ني أنه ليس عند العقالء يف الفساد بدقيق النظر مث كل طائفة يثبتون فساد الطريق اليت نفت هبا األخرى ذلك وهذا يب

ذلك دليل يبقى عليه بل ذكرت أهنم مع هذا اإلثبات يقولون بأن ذات الباري ال متاثل الذوات وهذا حق ال ريب 
  فيه 

فما ذكرته هو تقرير هلذا القول ومدح له وليس فيه ما يكون إلزاما لك عليهم وال ما يقتضي تناقضا فيه فإن إثبات 
ه من املوجودات ال خيالف حسا وال عقال وهذا هو الذي تقدم ذكرنا له أن قوله ال بد من موجود ليس مماثال لغري

االعتراف بوجود موجود على خالف احلس واخليال أنه إذا أراد بذلك أنه ال مياثل احملسوسات فال فرق يف ذلك 
من الوجوه سواء مسيت حسيات أو  بني احملسوسات واملعقوالت وغريها فإنه ال مياثل شيئا من األشياء املخلوقة بوجه

متخيالت أو عقليات أو مسيت جسمانيات أو روحانيات فإذن ما تثبته من نفي املماثلة ال يدل على ما قصدته من 
إثبات شيء على خالف حكم احلس واخليال دون حكم العقل أو نفي التماثل ال فرق بني املدركات جبميع أنواع 

  اإلدراكات 
م أن نفي املماثلة بني اخلالق واملخلوق مما علم بالشرع والعقل وذلك ال يقتضي إثبات ما يعلم وقد ذكرنا فيما تقد

بالبديهة انتفاؤه أو إثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه فهو أيضا يقتضي انتفاء مماثلة اخلالق للمخلوق كما بيناه 
ما جيوز وجيب وميتنع لآلخر فيلزم أن يكون الشيء فيما تقدم إذ التماثل يقتضي أن جيوز وجيب وميتنع لكل منهما 

الواحد خالقا خملوقا قدميا حمدثا موجودا معدوما واجبا ممكنا قادرا عاجزا عاملا جاهال غنيا فقريا حيا ميتا وهلذا كان 
  مذهب السلف قاطبة يثبتون هذه الصفات اخلربية وينفون التمثيل وكانوا ينكرون على املشبهة الذين 

  اهللا خبلقه وهم على اجلهمية الذين ينكرون أعظم نكريا وأشد تضليال وتكفريا وكالمهم يف ذلك أكثر وأكرب ميثلون 
وأما لفظ اجلسم واجلوهر واملتحيز واملركب واملنقسم فال يوجد له ذكر يف كالم أحد من السلف كما ال يوجد له 

خلائضني يف ذلك من النفاة الذين نفوا ما جاءت به ذكر يف الكتاب والسنة ال بنفي وال إثبات إال باإلنكار على ا
  النصوص واملشبهة الذين ردوا ما نفته النصوص 

كما ذكرنا أن أول من تكلم باجلسم نفيا وإثباتا هم طوائف من الشيعة واملعتزلة وهم من أهل الكالم الذين كان 
تشيعة مل يشتهر عن السلف اإلنكار عليهم السلف يطعنون عليهم وهم يف مثل هذا على املعتزلة أعظم إنكارا إذ امل

إال فيما هو من توابع التشيع مثل مسائل اإلمامة اليت انفردوا هبا عن األمة وتوابعها خبالف مسائل الصفات والقدر 
فإن طعنهم فيه على املعتزلة معروف مشهور ظاهر عند اخلاص والعام وقدماء الشيعة كانوا خمالفني للمعتزلة يف ذلك 

متأخروهم من عهد بين بويه وحنوهم من أوائل املائة الرابعة وحنو ذلك فإهنم صار فيهم من يوافق املعتزلة يف فأما 
توحيدهم وعدهلم واملعتزلة شيوخ هؤالء إىل ما يوجد يف كالم ابن النعمان املفيد وصاحبه أيب جعفر الطوسي 

  وامللقب باملرتضى 

 املعتزلة من مييل إىل نوع من التشيع إما تسوية علي باخلليفتني وإما وحنوهم هو من كالم املعتزلة وصار حينئذ يف
تفضيله عليهما وإما بالطعن يف عثمان وإن كانت املعتزلة مل ختتلف يف إمامة أيب بكر وعمر وقدماء املعتزلة كعمرو بن 



ة مل تقبلها ألنه قد فسق عبيد وذويه كانوا منحرفني عن علي حىت كانوا يقولون لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهاد
  أحدمها ال بعينه فهذا الذي عليه متأخرو الشيعة واملعتزلة خالف ما عليه أئمة الطائفتني وقدماؤهم 

الوجه العشرون أنك ذكرت عن احلنابلة أهنم معترفون بأن ذاته تعاىل خمالفة لذوات هذه احملسوسات وهذا حق لكن 
د أو يف العلم ما ال تكون ذات اهللا خمالفة له وليس كذلك هو سبحانه ختصيصك هذه احملسوسات يشعر أن يف الوجو

ليس كمثله شيء فإن كان لفظ احملسوسات يعم سائر املوجودات فال فرق بني قولك خمالفة لذوات هذه احملسوسات 
ن يقال وقولك خمالفة لذوات هذه املوجودات واملعلومات وإن مل يكن عاما كانت هذه عبارة ردية وكان الواجب أ

خمالفة لذوات احملسوسات وكما قيل إنه ليس من احملسوسات كما يقوله الفالسفة يف العقول والنفوس الناطقة 
وكذلك لو قيل املخالف للجسمانيات والروحانيات على لغة العامة الذين يفرقون بني مسمى اجلسم والروح إذ 

األجسام واألرواح وأما اصطالح املتكلمني فلفظ اجلسم عندهم أخص مما هو عند املتكلمني وهلذا يفرقون بني 
  اجلسم عندهم يعم هذا كله 

وكذلك قولك ال يساوي هذه الذوات يف قبول االجتماع واالفتراق والتغري والفناء والصحة واملرض واحلياة 
ا حبال واملوت كالم صحيح بل ال يساويها يف شيء من األشياء يف صفات كماهلا وأما صفات النقص فال يوصف هب

  فهو سبحانه حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم حي ال ميوت ال جيوز عليه ضد العلم والقدرة 

والغىن وعري ذلك من صفات كماله بل هو القدوس السالم وصفات الكمال العلم والقدرة والرمحة ال يساوي فيها 
إبطال التأويالت ألخبار الصفات مع شيء من صفاته شيء من صفات خملوقاته وهذا لفظ القاضي أيب يعلى يف كتابه 

مجعه فيه لألخبار الواردة يف الصفات وإبطاله التأويالت اليت ذكرها ابن فورك وغريه مثل ما ذكره الرازي يف 
  تأسيس تقديسه 

قال القاضي أبو يعلى ال جيوز رد هذه األخبار وال التشاغل بتأويلها والواجب محلها على ظاهرها وأهنا صفات هللا ال 
شبه سائر املوصوفني هبا من اخللق وال يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن اإلمام أمحد وسائر األئمة وذكر ت

كالم الزهري ومكحول ومالك والثوري ووكيع واألوزاعي والليث ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وابن عيينة 
  والفضيل ابن عياض وعبدالرمحن بن مهدي وأسود بن سامل وإسحاق 

بن راهويه وأيب عبيد وقال يف كالمه يدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعني محلوها على ا
ظاهرها ومل يتعرضوا لتأويلها وال صرفها عن ظاهرها ولو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق ملا فيه من إزالة 

  التشبيه ورفع الشبهة 
ا ذكره أنه لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات يف هذه الصفات لزم افتقاره الوجه احلادي والعشرون أن يقال م

إىل خالق آخر ولزم التسلسل أو لزم القول بأن اإلمكان واحلدوث غري حموج إىل اخلالق وذلك يلزم منه نفي الصانع 
ل والتشبيه فإن فهذه احلجة إن كانت يف نفسها صحيحة تدل على نفي هذه النقائص فليست حجة على نفي التمثي

هذه النقائص جيب نفيها مطلقا وأما صفات الكمال فيجب نفي التشبيه والتمثيل فيها فإن قوله لو كانت ذاته 
مساوية لسائر الذوات يف هذه الصفات فرض يف الدليل من غري حاجة إليه وختصيص موهم يف هذه الصفات 

وال يستلزم ذلك وليس األمر كذلك بل املساواة يف  الستلزام ذلك وليس ناف فرض املساواة يف غري هذه الصفات
أي صفة تستلزم احملال واجلمع بني النقيضني وأما هذه الصفات املذكورة فال حيتاج تنزيهه عنها إىل أن ينفي مساواته 



لك لسائر الذوات يف ذلك بل هذه منتفية عنه مع قطع النظر عن التشبيه والتمثيل فإن انتفاء املوت واملرض وغري ذ
  عنه مل ينف جملرد لزومه التشبيه والتمثيل 

وهلذا لو قيل لو جازت عليه هذه الصفات للزم افتقاره إىل خالق آخر ألن هذه مستلزمة للعدم وجواز العدم كان 
دليال صحيحا من غري أن يقال لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات يف هذه الصفات وهذه احلجة مثل أن يقال لو 

ساوية للذوات اجلاهلة والعاجزة يف العجز واجلهل امتنع خلق العامل منه وحنو ذلك فذكر املساواة كانت ذاته م
واملماثلة يف مثل هذا الدليل غلط فاحش ألن هذه النقائص إذا ضم إليها املقدمة اليت يقف الدليل عليها جيب تنزهه 

لة لتلك الذوات بل تنزيهه عن مساواة تلك عن قليلها وكثريها لوجوب اتصافه بأضدادها ملا يف ذلك من املماث
  الذوات يوهم أنه ال ينزه إال عن املساواة فيها فقط وليس األمر كذلك 

الوجه الثاين والعشرون أن يقال قولك فإنه تعاىل ال يساوي هذه الذوات يف قبول االجتماع واالفتراق والتغري 
جيوز عليه من هذه النقائص وال ما يساوي فيه هذه  والفناء والصحة واملرض واحلياة واملوت يقال لك هو ال

الذوات وال ما خيالفها فيه بل هو منزه عن قليل ذلك وكثريه وعن كل ما ميكن للعقل أن يقدره من هذه األجناس 
وإن مل يكن مساويا للذوات يف ذلك إذ مساواة الذوات ال يكون إال فيما يوجد فيها ولفظ مساواة الشيء للشيء 

اثلته فيه حبيث يكونان سواء يف ذلك فكل من هذين املعنيني ال جيوز ختصيص النفي به من غري موجب وهو يشعر مبم
قد يريد بلفظ املساواة يف ذلك مطلق االشتراك يف ذلك لكن العبارة ملبسة وهو باستعمال مثل هذه العبارة يف ذلك 

  جسام أو غريها وقع خطأ كثري يف املعاين كما سنذكره يف باقي مسألة متاثل األ
وأيضا فهذه األمور ممتنعة عليه بدون وجود هذه احملسوسات ومع قطع النظر عن وجودها وإمنا نفي ذلك معلوم من 

  العلم بكونه قدميا واجب الوجود 

بنفسه حيا قيوما فإن ما كان قيوما واجب الوجود بنفسه مل تكن ذاته قابلة للعدم إذ الذات القابلة للعدم تقبل العدم 
والوجود فإن كانت ممكنة ال تقبل الوجود إن كانت ممتنعة واملمكن لذاته واملمتنع لذاته ال يكون واجبا لذاته 

وكذلك أيضا لو قبل التفرق واملرض وحنو ذلك من التغريات واالستحاالت اليت هي مقدمات للعدم والفناء وأسبابه 
ور توجب زوال ما هو داخل يف مسمى ذاته وعدم مل يكن حيا قيوما صمدا واجب الوجود بنفسه ألن هذه األم

ذلك مما هو صفة له أو جزء ولو زال ذلك مل تكن ذاته واجبة الوجود بل كان من ذاته ما ليس بواجب الوجود مث 
ذلك يقتضي أن ال يكون شيء منها واجب الوجود إذ ال فرق بني شيء وشيء وهلذا كان جتويز هذا عليه يستلزم 

ألن ما جاز عليه االستحاالت جاز عليه عدم صورته وفسادهتا كما هو املعروف يف األجسام اليت جتويز العدم عليه 
جيوز عليها التفرق واالستحالة فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزهه عن هذه األمور اليت هي عدم ذاته أو عدم ما 

عقول للعلم بأنه حق واجب الوجود بنفسه هو من ذاته وهلذا كان تنزهه عن ذلك بينا يف الفطرة معروفا يف ال
يستحيل عليه ما يناقض ذلك فتبني أن ما ذكره من املساواة وإن كان حقا فلم يذكره على الوجه احملقق وال ذكر 

  دليله املقرر له بل ذكر شيئا حيتاج إليه مع ما فيه من اإليهام 
لزم افتقاره إىل خالق آخر أو لزم أن اإلمكان الوجه الثالث والعشرون أنه لو قال لو جازت عليه هذه الصفات 

واحلدوث غري حموج إىل اخلالق لكان قد نبه على دليل نفي هذه األمور وإن كان مل يبينه ويقرره إذ جتويز هذه 
األمور إمنا يستلزم االفتقار إىل اخلالق وكون اإلمكان أو احلدوث ليس حموج إىل اخلالق إذا تبني أن هبذه األمور جيب 

  يكون حمدثا وممكنا وهو  أن



  مل يبني ذلك فكيف وهو مل يقل ذلك بل علق هذا االنتفاء مبماثلته للممكنات فيه 
الوجه الرابع والعشرون أنه لو بني أن هذه األمور تستلزم احلدوث واإلمكان كان هذا وحده كافيا يف تنزيه الرب 

ث ال بد له من خالق وأن احلدوث واإلمكان حموج إىل عنها للعلم بأنه قدمي واجب الوجود وأما كون املمكن احملد
اخلالق فذاك يذكر لبيان ثبوت اخلالق القدمي واجب الوجود وال يذكر لبيان تنزيهه عما يستلزم عدمه فإن الكالم يف 

ما  تنزيهه عن ذلك إمنا هو بعد أن يقرر العلم اخلالق القدمي الواجب الوجود فإذا تقرر ذلك بني أنه ال جيوز عليه
ينايف ذلك إلفضائه إىل اجلمع بني النقيضني ال ألن جتويز ذلك يقتضي ابتداء أنه يفتقر إىل خالق إذ الكالم إمنا هو يف 
اخلالق فيقال لو جاز هذا عليه امتنع أن يكون هو اخلالق القدمي وكان هذا أبني يف الداللة على املقصود مما ذكره يف 

  أصل إثبات واجب الوجود 
امس والعشرون أن نفي املماثلة واجب يف صفات الكمال كالعلم والقدرة واحلياة بل والوجود فيقال لو الوجه اخل

كان مماثال لغريه يف هذه الصفات فيوصف غريه مبثل ما يوصف به من الوجود وصفات كمال الوجود لزم متاثلهما 
حمدثا واحملدث قدميا والواجب ممكنا واملمكن  وإذا متاثال جاز على أحدمها ما جيوز على اآلخر فيلزم أن يكون القدمي

واجبا وأمثال ذلك فهذا وحنوه يدل على أنه ليس مثله شيء يف وجوده ونفسه وصفات الكمال الثابتة لوجوده 
ونفسه وإذا انتفى عنه مماثلة شيء له يف الوجود وصفات كمال الوجود كان هذا إثباتا ألنه ليس كمثله شيء وأنه مل 

أحدا وأنه ال مسي له أما أن يترك هذا كله وال يذكر إال تنزيهه عن صفات النقص وال ينزه عنها إال يكن له كفوا 
  عن 

مماثلته للمخلوقات فيها وال يذكر دليل لزوم حدوثه وإمكانه أو لزوم اجتماع النقيضني مما هو بني معروف فهذا 
  كما ترى فلو قيل له لكان هذا كالما متوجها 

عشرون ال نسلم أنه لو ساوى غريه يف هذه األمور لزم افتقاره إىل خالق آخر ولزم أن يكون الوجه السادس وال
اإلمكان واحلدوث غري حموج إىل اخلالق فإنك مل تبني هذه املالزمة والقول الذي تنفيه مل حيتج إىل هذا الدليل وإن مل 

واجب الوجود هل هو متصف به أم ال ال يف  يكن بينا بنفسه مل يكن يف إثبات واجب الوجود نفيه إذ الكالم يف أن
إثبات واجب الوجود ثد قد تبني هبذه الوجوه أن هذا املقام ملا قال فيه ما هو حق مل حيققه ال تصويرا وال تصديقا 

  والكالم إذا تبني ما هو باطل وبني ما فيه حق مث تبني ومل يقرر كان فيه ما فيه 
ه ال بد هلم من االعتراف بأن خصوصية ذاته اليت هبا امتازت عن سائر الوجه السابع والعشرون قوله فيثبت أن

الذوات مما ال يصل الوهم واخليال إىل كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خالف ما حيكم به الوهم ويقضي به 
  اخليال 

كنت ناقال عنهم مل حيسن يقال ال خيلو إما أن تكون ناقال عنهم ما تقوله أو ملزما هلم أن يقولوا ما مل يقولوه فإن 
قولك إنه ال بد هلم من االعتراف بذلك فإن هذا إقامة للحجة بأن عليهم االعتراف ال نقل عنهم لالعتراف مع أن 

القوم يف نفي هذه اآلفات والنقايض ونفي التمثيل والتشبيه من أعظم األمة قوال بذلك كما دل عليه الكتاب والسنة 
   نفي واحلجج العقلية ال حيتجون يف

التمثيل هبذه احلجة الفاسدة اليت ال تدل على نفي التمثيل مطلقا وإمنا تدل إذا كملت على تنزهه عن بعض اآلفات 
والنقايض املستلزمة عدمه أو جلواز عدمه فال نقلت عنهم ما يقولونه من التنزيه وال احتججت على التنزيه حبجة 

إن كنت ملزما هلم مبقتضى هذه احلجة فاإللزام إمنا يكون ملن ال موجبة مطلقا بل وال تدل بنفسها على شيء منه و



يقر مبضمون احلجة والقوم من أعظم الناس قوال مبوجب هذه احلجة ووجوب تنزيه اهللا سبحانه وتقديسه عن هذه 
كان  األمور وغريها كما علم ذلك بالشرع والعقل ومعلوم أن املطلوب إذا كان اعتراف املنازع به من أظهر األمور

إثبات اعترافه بإثبات وجوب اعترافه به وإثبات الوجوب مبثل هذه احلجة فيه ما فيه مع نفي دخول اعتراف الناس 
  ال يقتضى وجوب اعترافهم لكوهنم قد ينازعون يف ثبوت الوجوب 

وهللا احلمد  الوجه الثامن والعشرون أن هذه احلجة إمنا توجب أنه ال جتوز عليه هذه الصفات املقتضية للعدم وهذا
متفق عليه بني املسلمني بل بني املقرين بالصانع حىت أن عليه املشبهة واجملسمة الذين يقولون إنه حلم ودم وإنه ندم 

حىت عض يده وجرى الدم وحنو ذلك لكن يذكر عن بعض اليهود أنه مرض حىت عادته املالئكة وهذه احلجة ال 
فما توجبه هذه احلجة يكتفى به يف هذا املقام وما يثبته القوم وسائر  تنفي شيئا من التشبيه والتمثيل فذكرها ضائع

املؤمنني من التنزيه والتقديس ال يعتمد فيه على مثل هذه احلجة فلم يذكر ما يصلح هلذا املقام ال من املذهب وال من 
  الدليل 

التشبيه يقولون به كما يقول به الوجه التاسع والعشرون إن الذي هو أبلغ من مقتضى هذه احلجة من نفي التمثيل و
  سلف األمة وسائر األئمة وليس فيه 

حجة ملا ادعيته فكيف يف مضمون هذه احلجة وذلك أن نفي التمثيل والتشبيه ال يقتضي جتويز كونه ال داخل العامل 
  وال خارجه وال إثبات ما يعلم ببديهة العقل امتناعه كما تقدم بيانه 

أيضا معترفون بأن ذاته خمالفة لذوات هذه احملسوسات وهذا نقل صحيح مث قررت  الوجه الثالثون أنك قلت هم
هذا النقل بأن حبثت باحلجة اليت ذكرهتا أن خصوص ذاته ال يصل الوهم واخليال إىل كنهها وهذا ليس هو ذلك 

  مثل له املنقول وال أقمت عليه دليال فكان هذا من األغاليط وبه حيصل املقصود من اعترافهم بأنه ال 
الوجه احلادي والثالثون قولك فثبت أنه ال بد هلم من االعتراف بأن خصوص ذاته اليت هبا امتازت عن سائر 

الذوات مما ال يصل الوهم واخليال إىل كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خالف ما حيكم به الوهم ويقضي به 
جيب اعترافهم به كما أهنا إمنا دلت على امتناع العدم  اخليال أمر مل تنقله عنهم وال دلت احلجة عليه حىت يقال

واآلفات اليت هي مالزمة العدم عليه كاملرض وحنوه وهذا حق لكن ليس يف ذلك ما يقتضي أن خصوص الذات مما 
اليصل إليه الوهم واخليال وإن كان هذا حقا إذا فسر مبعىن صحيح فإن العلم بكونه موجودا واجب الوجود ميتنع 

لعدم وما يستلزم العدم ال يتعرض لكونه يعلم بالعقل واخليال أو الوهم واحلس أو غري ذلك ال بنفي وال إثبات عليه ا
أصال فضال عن أن يكون كنهها معلوما أو غري معلوم فأي مالزمة بني احلجة والدعوى بل لو أقمت احلجج 

ض لنفي معرفة كنهه وال نفي ملعرفته حبس أو الصحيحة الدالة على نفي التمثيل كما قررنا حنن مل يكن يف ذلك تعر
  خيال أو غري ذلك فضال عن كونك مل تذكر إال ما يقتضي وجوب وجوده 

الوجه الثاين والثالثون أن القوم مع سائر أهل السنة يقولون إن حقيقة الباري غري معلومة للبشر وهلذا اتفقوا على ما 
ية صفاته مث مجهورهم يقول ما يقوله السلف من نفي املعرفة بالكيفية اتفق عليه السلف من نفي املعرفة مباهيته وكيف

ويقولون ال جتري ماهيته يف مقال وال ختطر كيفيته مبثال ومنهم من يقول كما يقوله طوائف من النفاة املعتزلة 
حقيقة ذاته وال  وغريهم إنه ال ماهية له فتجري يف مقال وال كيفية له فتخطر ببال فال حييط أحد من املخلوقني على

يبلغ قدره غريه كما يف الدعاء املأثور يا من ال يعلم ما هو إال هو بل قد قال يف اجلنة أعددت لعبادي الصاحلني ما ال 
عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر بله ما أطلعكم عليه وتصديق ذلك يف كتابه حيث قال فال تعلم 



فهم ال حييطون علما بكنه عامة املخلوقات فكيف حييطون علما بكنه اخلالق  ٣٢١٧نفس ما أخفي هلم من قرة أعني 
ويف  ١٧١٥تعاىل وقد قال تعاىل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال 

وجدا عبدا الصحيح عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إن اخلضر الذي قال اهللا عنه ف
قال ملوسى الذي كلمه اهللا تكليما ما نقص علمي  ١٨٦٥من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلناه من لدنا علما 

وعلمك من علم اهللا إال كما نقص هذا العصفور من هذا البحر ملا ركب يف السفينة وقد وقف عليها عصفور فنقر 
لى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول يف سجوده وروى أنه يف البحر نقرة ويف صحيح مسلم عن عائشة عن النيب ص

كان يقوله يف قنوته أيضا اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك فإذا كان أعلم اخللق بربه ال حيصي ثناء عليه فكيف مبن هو دونه بدرجات ال 

   اهللا حيصيها إال

وإن كان هذا الذي يقولنه ويثبتونه باألدلة الشرعية مل تذكر أنت عليها حجة وال نقلت فيها مذهبا فقولك ال بد من 
االعتراف بأن خصوصية ذاته اليت هبا امتازت عن سائر الذوات مما ال يصل الوهم واخليال إىل كنهها تقصري وتفريط 

ال معرفة وال حس وال وهم وال خيال وال نوع من أنواع اإلدراكات فإنه ال يصل إىل كنهها ال علم وال عقل و
فتخصيص الوهم واخليال بذلك يشعر بأن غري الوهم واخليال يصل إىل كنهها وأهنم يفرقون بني هذا وهذا وأنه جيب 

  التفريق بني وصول الوهم واخليال إىل كنهها وبني وصول العلم والعقل وكل هذا غلط 
الثون أنه إذا مل يكن فرق يف نفس إدراك كنهه بني الوهم واخليال وبني احلس وبني العلم والعقل مل الوجه الثالث والث

حيصل شيء من مطلوبك فإن املطلوب أنه ال بد من االعتراف بثبوت أمر على خالف حكم احلس واخليال والذي 
ه وال يلزم من نفي اكتناه ذاته نفي ذكر ال فرق فيه بني احلس واخليال وبني العقل فإن هذه األمور ال تكيف ذات

معرفته هبا كما مل يلزم نفي معرفته بالعلم والعقل فإن قوله ال بد هلم من االعتراف بأن خصوص ذاته الذي امتازت 
به عن سائر الذوات مما ال يصل الوهم واخليال إىل كنهها وذلك اعتراف بثبوت أمر على خالف ما حيكم به الوهم 

مع أنه مل يذكر حجة عليه ال فرق فيه بني الوهم واخليال وبني احلس والعقل والعلم فإن شيئا من ويقضي به اخليال 
ذلك ال يصل إىل كنهه وإذا كان مقصوده الفرق بني الوهم واخليال وبني العقل والعلم هبذا مع أنه ال فرق بينها من 

كنهه ظهر أن ما قاله ليس فيه حتصيل لغرضه هذا الوجه ومع أن ذلك ال ينفي معرفته بذلك وإن مل يوصل ذلك إىل 
  مع ما فيه من التفريق بني األشياء فيما اتفقت فيه 

  فتدبر هذا كله فإنه كالم حق يعرف كيف أضل هؤالء لعباد اهللا مبتشابه 

من  الكالم كما قال اإلمام أمحد يف وصفهم يتكلمون باملتشابه من الكالم ويلبسون على جهال الناس مبا يتكلمون به
  املتشابه 

الوجه الرابع والثالثون أنه لو عارضه معارض وقال قد ثبت أنه ال فرق فيما ذكرته من نفي الوصول إىل كنهه 
بالعقل والوهم واخليال مث ثبت بذلك أنه ال جيب أن ال يكون معلوما بالعقل فقد ثبت أيضا أنه ال جيب أن ال يكون 

  أكثر من كالمه معلوما بالوهم واخليال لكان هذا متوجها 
الوجه اخلامس والثالثون أن يقال الذين اتفقوا من أهل السنة وغريهم على أن العباد مل يعرفوا كنهه يف الدنيا 

تنازعوا يف إمكان ذلك ويف حصول ذلك عند رؤيته يف األخرى وهذا يبني أن معرفة حقيقته وكنهه باحلس أوىل منها 
  ذا قد يستدل به على إمكان معرفة كنهه وحقيقته باحلس واخليال والوهم بالعقل مث اخليال والوهم يتبع احلس فه



الوجه السادس والثالثون قوله وذلك اعتراف بثبوت أمر على خالف ما حيكم به الوهم ويقضي به اخليال كما أنه 
كم به ال يلزم من عدم وصول العلم والعقل إىل كنه الذات أن يكون على خالف ما يقضي به العلم والعقل وحي

  احلس كما تقدم مع أن هذه العبارة هنا ليست ظاهرة يف املعىن 
الوجه السابع والثالثون أن لفظ الوهم واخليال يف هذه املواضع اليت ذكرهتا حتتل شيئني فإن هذه األلفاظ كثريا ما 

اقوت وحبر زئبق وحنو تستعمل فيما يتومهه اإلنسان ويتخيله مما ال يكون له حقيقة يف اخلارج مثل ما يتخيل جبل ي
  ذلك ومثل ما يتوهم شخصا أنه عدوه ويكون وليه أو أنه وليه ويكون 

عدوه وأمثال هذه االعتقادات اليت ال تكون مطابقة ترتسم يف نفس اإلنسان فيتخيلها ويتومهها وتكون باطلة من 
م فالن كذا ومنه مسيت جنس الكذب وهلذا إذا دفع نوع من هذه األقوال يقال هذا خيال وهذا وهم وقد أوه

اخليالء واملختال خمتاال ألن املختال يتخيل يف نفسه من عظمته وقدره ما ال حقيقة له واهللا ال حيب كل خمتال فخور 
وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف االستعاذة أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه  ٤٣٦

ونفثه الشعر فإن الكرب ينفخه حىت يصري مغطى يف اخليال مع أنه حقيقة كالظرف فهمزه الوسوسة ونفخه الكرب 
  املنفوخ من غري أن يكون فيه شيء 

ولكن استعمال لفظ التخيل والتوهم يف هذا من جنس استعمال لفظ االعتقاد الفاسد والظن واجلهل فيما ال يكون 
ما يستعمل فيما يتخيله و يتومهه مما يكون له حقيقة يف  مطابقا وإن كان جنس االعتقاد قد يكون حقا وعلما وكثريا

اخلارج فيكون التخيل والتوهم ولفظ التخيل والتوهم صادقا مطابقا مثل ما يتخيل اإلنسان يف نفسه ما أدركه بصره 
وغريه من احلواس يتوهم يف نفسه ما علمه من الصفات إذ قد يصطلح بعض أهل الطب والفلسفة على أن التخيل 

ور والتوهم للمعاين اليت فيها ولفظ التخيل والتوهم يعم القسمني املطابق وغري املطابق كما يعم لفظ اخلرب للخرب للص
الصادق والكاذب ولفظ الكالم للحق والباطل ولفظ اإلرادة للمحمود واملذموم ولفظ الظن واحلسبان للمصيب 

ويتومهه قد يكون حقا أو باطال مثل ما يعتقده ويظنه واملخطي ولفظ االعتقاد للحق والباطل فما يتخيله اإلنسان 
ومنه مسي السحاب خميلة ألنه خيال فيه املطر ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 وتألألت كمواقع... إذا رأيت خميلة ملعت ... إذا رأى خميلة أقبل وأدبر فإذا رأى املطر جلس ومنه قول الشاعر 
  القطر 

  فهذا يف التخيل 
وأما يف التوهم بلفظ التهمة وأصله ومهة يقال إذا توهم يف اإلنسان شيء من الريب مث قد يكون ما اهتم به حقا وقد 
يكون باطال وهلا يف الشريعة حكم معروف حيث حيبس فيها اجملهول احلال كما يف حديث هبز بن حكيم عن أبيه عن 

عليه و سلم حبس يف التهمة وهلذا صنف احلارث احملاسيب كتابا مساه كتاب التوهم جده أن رسول اهللا صلى اهللا 
مضمونه أن يتصور اإلنسان يف نفسه ما أخرب اهللا به من أمور اآلخرة وغريها ليتذكر ذلك وحيققه يف نفسه واسم 

ه اخلاص ويبقون اجلنس إذا كان يعم نوعني أحدمها أشرف من اآلخر فقد خيصون يف العرف النوع األشرف بامس
االسم العام خمتصا بالنوع املفضول كما يف لفظ احليوان والدابة وذوي األرحام واجلائز واملمكن واملباح وغري ذلك 
فلهذا كثريا ما خيص بلفظ الوهم واخليال والنوع الناقص وهو الباطل الذي ال حقيقة له وأما ما كان حقا مما يتخيل 

وصدق وحنو ذلك ومن أنه معلوم ومعقول فإنه إذا كان حقا عقله القلب فصار  فيسمونه بامسه اخلاص من أنه حق
معقوال كما يعقل أمثاله ويقال إنه متصور ومتذكر وحنو ذلك وهذا خبالف لفظ العلم والعقل واإلحساس فإن هذا 



دراك وإمنا يدل إمنا يقال على نفس اإلدراك الذي هو اإلدراك الصحيح ولفظ التخيل والتوهم ال يدل على نفس اإل
على حنو االعتقاد الذي يكون مطابقا لإلدراك تارة ويكون فيما تصور يف النفس وتألف فيها وتنشأ فيها كما تنشأ 

فيها العلوم بالنظر واالستدالل وهذا الثاين يكون حقا تارة وباطال أخرى كما أن ما يثبته اإلنسان يف نفسه من 
ن حقا وقد يكون باطال ومن هذا التخيل والتوهم ما يراه اإلنسان يف منامه االعتقادات بالنظر واالستدالل قد يكو

  فإنه ينشأ يف نفسه يف النوم إن مل يكن رآه بعينه يف النظر 

وإذا كان كذلك مل يصلح أن جيمع بني لفظ احلس وبني لفظ الوهم واخليال وجيعلهما يف قرن واحد حىت يقول ال بد 
ف حكم احلس واخليال فإن اإلحساس هو موجب العلم الصحيح وأصله من االعتراف بوجود شيء على خال

اإلبصار كما قال تعاىل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا وقال يعقوب يا بين 
 اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وقال تعاىل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إىل اهللا وقال النيب
صلى اهللا عليه و سلم كما تنتج البهيمة هبمية مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء وأما اخليال والوهم فهو من حنو 

  االعتقاد الذي يكون حقا تارة وباطال أخرى وقد خيص باسم الباطل فأين هذا من هذا 
  وإن أراد أنه ال حيس أي ال يرى فهذا باطل كما تقدم التنبيه عليه 

والثالثون أن يقال له ما تريد بلفظ الوهم واخليال أتريد به ما قد خيص هذا اللفظ به يف العرف من  الوجه الثامن
ختيل الباطل وتومهه فال ريب أن كل حق يف الوجود ينزه عن هذا التوهم والتخيل وكل حق فإنه على خالف ما 

ا أكثر ما يسمع وصف شيء بألفاظ يقضي به هذا الوهم واخليال وكل حق فهو على خالف هذا الوهم واخليال وم
فيتخيلونه على صورة فإذا رأوه وجدوه خبالف ما ختيلوه وما أكثر ما يتوهم اإلنسان يف إنسان شيئا فإذا رآه وجد 

خبالف ما تومهه وال ريب أن اهللا على خالف ما يتخيله ويتومهه املبطلون من اجلهمية وغريهم كما قال تعاىل سبحان 
وقال سبحانه وتعاىل عما  ١٨٢ ٣٧١٨٠يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني ربك رب العزة عما 

يقولون علوا كبريا وقال ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم 
نون وزلزلوا زلزاال شديدا ن باهللا الظنونا هنالك ابتلي املؤم ٦وقال وتظنو  ٢٣ ٢٢٤٠فأصبحتم من اخلاسرين 

١١٣٣   

وقال ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني باهللا ظن السوء عليهم دائرة السوء إىل قوله بل 
ظننتم أن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا وزين ذلك يف قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 

 ٢١٨٧قدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني وقال فظن أن لن ن ٤٨١٢
وقال إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق  ١٤١٤وقال إنه كان يف أهله مسرورا إنه ظن أن لن حيور 

ل أم حيسبون أنا ال وقا ٥٣٢٣و إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى  ٥٨٣٨شيئا 
   ٤٣٨٠نسمع سرهم وجنواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 

وال ريب أن االعتقادات الفاسدة مثل اعتقاد الكفار يف رهبم وما يتبعها من اإلرادات هي خياالت باطلة وأوهام 
ده شيئا ووجد اهللا باطلة كما قال تعاىل والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جي

عنده فوفاه حسابه واهللا سريع احلساب أو كظلمات يف حبر جلي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
هذا بعد قوله اهللا نور  ٢٤٤٠بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور 

قوله نور على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء ويضرب اهللا األمثال للناس  السموات واألرض مثل نوره كمشكاة إىل



وقال تعاىل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ميشي به يف الناس كمن مثله يف  ٢٤٢٥واهللا بكل شيء عليم 
   ٦١٢٢الظلمات ليس خبارج منها 

ويعتقد أن ربه كذلك كما يعتقد يف ربه اعتقادات  وال ريب أن كثريا من الناس يتخيل ويتوهم يف نفسه صورا باطلة
  باطلة ويعتقد أن ربه كذلك فاالعتقاد والتوهم والتخيل الباطل موجود يف جانيب النفي واإلثبات والباطل يف 

جانب النفي أكثر منه يف جانب اإلثبات وهلذا يوجد من اجلهمية النفاة من يعتقد أن اهللا هو الوجود املطلق وأنه 
ملوجودات أنفسها وأنه بنفسه يف كل مكان وأن وجود املوجودات كلها وجود واحد ويقولون بوحدة وجود ا

الوجود يف اخلارج وأنه عني ذلك الوجود وحنو ذلك من االعتقادات اليت يقولون إهنا حصلت هلم بالكشف 
هلا حقيقة لكن تكون هي أمر واملشاهدة وهي خياالت وأوهام باطلة إما أن ال يكون هلا حقيقة يف اخلارج أو يكون 

خملوق ال تكون هي اخلالق سبحانه وكما يتخيلون ويتومهون أنه ال داخل العامل وال خارجه وال فوق وال حتت وال 
كذا وال كذا مما هو عند أهل العقول السليمة خياالت باطلة وأوهام فاسدة ال تنطبق إال على املعدوم بل على 

من يعبد املخلوقات ومن يعتقد يف كثري من املخلوقات أن اهللا أضعاف أضعاف ما يوجد املمتنع وهلذا يوجد يف هؤالء 
يف أهل اإلثبات كما قد رأينا ومسعنا من ذلك ما ال يسع هذا املكان ذكر عشره فلهذا هم أعظم الناس اختياال 

مالكم من إله غريي  ٧٩١٤وكيدا حيث خيتال أحدهم يف نفسه أنه اهللا ويعظمون فرعون يف قوله أنا ربكم األعلى 
وحنو ذلك من االختيال الباطل الذي هو أفسد اختيال وأعظم فرية على اهللا تعاىل اهللا عما يقولون علوا  ٢٨٢٨

  كبريا 
وأما إن أراد أنه على خالف ما يصدق به ويعتقده ويظنه ويتومهه ويتخيله ويقوله ويصفه وينعته األنبياء واملؤمنون به 

د هؤالء فيه اعتقاد مطابق حي وإن مسي ظنا وحنوه كما قال تعاىل واستعينوا بالصرب والصالة فهذا باطل فإن اعتقا
وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم وقال تعاىل فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا 

  كتابيه إين ظننت أين مالق 

هللا عليه و سلم أنه قال يقول اهللا أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب خريا ويف حسابيه ويف الصحيح عن النيب صلى ا
صحيح مسلم عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال ميوتن أحد منكم إال وهو حيسن الظن باهللا تعاىل 

ان الواجب فمن ظن وتوهم يف به أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير كان هذا الظن والتوهم حقا وإن ك
تيقن ذلك خبالف من ظن وحسب أنه ال يسمع سره وجنواه كما قال تعاىل أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم 

   ١٨٦١٤٠وقال وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا  ٤٣٨٠بلى ورسلنا لديهم يكتبون 
له سوء عمله فرآه حسنا بل لفظ الرؤية وإن كان يف األصل مطابقا فقد ال يكون مطابقا كما يف قوله أفمن زين 

   ٣١٣وقال يروهنم مثليهم رأي العني  ٣٥٨
وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه فهو حق يف مرتبته وإن مل يكن مماثال للحقيقة اخلارجة مثل ما 

قواال وتلك يراه الناس يف منامهم وقد يرى يف اليقظة من جنس ما يراه يف منامه فإنه يرى صورا وأفعاال ويسمع أ
أمثال مضروبة حلقائق خارجية كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له فال ريب أن هذا متثله 

وتصوره يف نفسه وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته كما قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقا 
بل والبقر فتلك رآها متخيلة متمثلة يف نفسه  وكذلك رؤيا امللك اليت عربها يوسف حيث رأى السنبل ١٢١٠٠

وكانت حقيقتها وتأويلها من اخلصب واجلدب فهذا التمثل والتخيل حق وصدق يف مرتبته مبعىن أن له تأويال 



صحيحا يكون مناسبا له ومشاهبا له من بعض الوجوه فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس واالعتبار واملشاهبة 
ن اعتقد أن ما متثل يف نفسه وختيل من الرؤيا هو مماثل لنفس املوجود يف اخلارج وأن تلك األمور واملناسبة ولكن م

  هي بعينها 

رآها فهو مبطل مثل من يعتقد أن نفس الشمس اليت يف السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت 
  هذا باطل ليوسف وأن بقرا موجودة يف اخلارج سبعا مسانا أكلت سبعا عجافا ف

وإذا كان كذلك فاإلنسان قد يرى ربه يف املنام وخياطبه فهذا حق يف الرؤيا وال جيوز أن يعتقد أن اهللا يف نفسه مثل 
ما رأى يف املنام فإن سائر ما يرى يف املنام ال جيب أن يكون مماثال ولكن ال بد أن تكون الصورة اليت رآه فيها 

ن كان إميانه واعتقاده مطابقا أيت من الصور ومسع من الكالم ما يناسب ذلك وإال مناسبة ومشاهبة العتقاده يف ربه فإ
كان بالعكس قال بعض املشايخ إذا رأى العبد ربه يف صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبني اهللا وما زال 

ا ال ميكن دفعه إذ الرؤيا الصاحلون وغريهم يرون رهبم يف املنام وخياطبهم وما أظن عاقال ينكر ذلك فإن وجود هذا مم
تقع لإلنسان بغري اختياره وهذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغريهم يف أصول الدين وحكوا عن 

طائفة من املعتزلة وغريهم إنكار رؤية اهللا والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه يف املنام ولكن لعلهم قالوا ال جيوز أن 
 املنام فيكونون قد جعلوا مثل هذا من أضغاث األحالم ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا يعتقد أنه رأى ربه يف

أن تكون رؤية اهللا يف املنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى يف املنام فهذا مما يقوله املتجهمة وهو باطل خمالف ملا اتفق 
يس يف رؤية اهللا يف املنام نقص وال عيب يتعلق به عليه سلف األمة وأئمتها بل وملا اتفق عليه عامة عقالء بين آدم ول

سبحانه وتعاىل وإمنا ذلك حبسب حال الرائي وصحة إميانه وفساده واستقامة حاله واحنرافه وقول من يقول ما خطر 
  بالبال أو دار يف اخليال فاهللا خبالفه وحنو 

نسان يف منامه أو يقظته من الصور أن اهللا ذلك إذا محل على مثل هذا كان حممال صحيحا فال نعتقد أن ما ختيله اإل
يف نفسه مثل ذلك فإنه ليس هو يف نفسه مثل ذلك بل نفس اجلن واملالئكة ال يتصورها اإلنسان ويتخيلها على 

  حقيقتها 
  بل هي على خالف ما يتخيله ويتصوره يف منامه ويقظته وإن كان ما رآه مناسبا مشاهبا هلا فاهللا تعاىل أجل وأعظم 

الء النفاة من اجلهمية واملعتزلة والفالسفة وحنوهم يزعمون أن الرسل فيما أخربوا به من صفات الرب خيلوا وهؤ
ومثلوا حىت أخرجوا املعقول يف مثال احملسوس وكذلك يقول هؤالء املفلسفة إن ما أخربت به الرسل من أمر املعاد 

ني ويقول الفارايب وأمثاله إن خاصة األنبياء جودة التخيل أمثال مضروبة لتفهيم املعاد العقلي واللذة واألمل العقلي
والتخييل والكالم على هؤالء وبيان خطئهم وضالهلم يف هذا التخيل والتوهم الذي هو غري مطابق له موضع غري 
هذا ومن أكثر أسباب غلطهم بناؤهم على أن املعقول املوجود يكون له وجوده يف اخلارج وهم إذا تدبروا ذلك 

ا أن املعقوالت اليت هي أمور كلية إمنا وجودها يف األذهان ال يف األعيان وإن اخلارج ال يكون فيه شيء مما هو علمو
معقول جمرد وهو األمور الكلية إال أن يراد باملعقول يف قوهلم مثلوا املعقول يف صورة احملسوس ما حيسه اإلنسان 

باحلس الباطن والوجد الباطن ليس معقوال حمضا وال يف بنفسه دون جسده فهذا يف احلقيقة حمسوس موجود لكن 
متثل أن اإلنسان حيس جوعه وشبعه ولذته وأمله أنه ينتقل حكمه من الباطن إىل الظاهر كما ينتقل حكم احلس 

بالظاهر إىل الباطن وإذا قدر وجود النفس بغري بدن فهو حيس مبا جيده من لذة وأمل وذلك أمر حمسوس هلا وجبنس 
  ذلك ال يكون هلا معقوال جمردا كليا فإن أسباب 



ذاك إمنا ثبوته يف جمرد العلم واالعتقاد وال بد له من أفراد موجودة يف اخلارج وإال مل يكن حقا ومن املعلوم أن هذا 
الظان أن النفس تلذذ هبذه األمور دون إدراك احلقائق اخلارجية من أفسد الظن وهو كقول من يقول إن النفس 

ثل احملسوس واملشتهى دون املباشرة حلقيقته اخلارجة فقوهلم ميثل املعقول يف صورة احملسوس كالم ال حقيقة تتلذذ بتم
له لكن لو قال ميثل الغائب يف صورة الشاهد وميثل الغيب يف صورة الشهادة كان هذا حقا فإن اإلنسان إمنا يعلم ما 

يقتضي أن تكون األمور الغائبة املتمثلة ليست يف أنفسها  يشهده وحيس به بالقياس والتمثيل ملا شاهده لكن هذا ال
  مما حيس بل يعقل عقال جمردا فإن هذا ال يقوله من يفهم ما يقوله 

قال شيخ اإلسالم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدس اهللا روحه يف كتاب بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم 
  الكالمية 

ل إن الصحابة والتابعني وسائر سلف األمة وأئمتها وأئمة أهل احلديث والفقهاء الوجه الثالث والستون أن يقا
والصوفية واملتكلمة الصفاتية من الكالبية والكرامية واألشعرية وغريهم من طوائف املتكلمني من املرجئة والشيعة 

  وغريهم يف إثبات هذه الصفات اخلربية وبقية الصفاتية النفاة 

سموهنا الصفات العقلية كاحلياة والعلم والقدرة لكن من هؤالء الصفاتية من جيعل تلك هلا يف الصفات اليت ي
الصفات اخلربية صفات معنوية أيضا قائمة باملوصوف مثل هذه وإمنا يفرق بينهما الفتراق الطريق اليت به علمت 

وأهل احلديث وأئمة الفقهاء فتلك علمت مع اخلرب الصادق بالعقل وهذه مل تعرف إال باخلرب وأما السلف واألئمة 
والصوفية وطوائف من أهل الكالم فال يقولون إن هذه من جنس تلك ال يسموهنا أيضا صفات خربية ألن من 

  الصفات املعنوية ما ال يعلم إال باخلرب أيضا فليس هذا مميزا هلا عندهم ومنهم من يقول هذه معلومة بالعقل أيضا 
ية ومعنوية فيقال من املعلوم أن املوجودات يف حقنا إما أجسام كالوجه واليد وعلى القولني سواء كانت صفات عين

وإما أعراض كالعلم والقدرة فإذا كان أهل اإلثبات متفقني على أن العلم والقدرة ثابت هللا على خالف ما هو ثبات 
هذه الصفات إنا نثبتها على  للمخلوق وإن مل يكن يف ذلك نفيا حلقيقته وال متثيال له باملخلوق فكذلك إذا قالوا يف

خالف ما هو ثابت للخلق أو ال فرق بني ثبوت ما هو عرض فينا مع كونه غري مماثل لألعراض وبني ما هو جسم 
فينا مع كونه غري مماثل لألجسام بل يقال من املعلوم املتفق عليه بني املسلمني أن اهللا حي عامل قادر مع كونه ليس 

ادرين بل ال خالف بني أهل األثبات أنه موجود مع كونه ليس مثل سائر املوجودات بل مثل األحياء العاملني الق
العقل الصريح يقتضي وجود موجود واجب قدمي ويقتضي بأنه ليس مماثال للموجود احملدث املمكن وإال للزم أن 

أنه ليس مثل املوجود جيوز على الواجب ما جيوز على احملدث فبأوائل العقل يعلم أن من املوجود وجودا واجبا و
  املمكن فالذي يثبتونه يف مجيع الصفات املعلومة هو من جنس ما يثبتونه يف الذات وذلك أمر 

بني بأدىن تأمل معلوم بالعقل الصريح فليس احملكي عنهم يف ذلك إال ما اتفق العقالء على نظريه وما هو ثابت معلوم 
يف ذلك قيل له واحلنابلة أيضا بينهم نزاع فمنهم من ينفي هذه بصريح العقل وإن كان بقية الطوائف بينهم نزاع 

الصفات ويوجب تأويل النصوص ومنهم من جيوز التأويل وال يوجبه ومنهم من يفوض معىن النصوص مع نفي 
  ومنهم من ال حيكم فيها بنفي وال إثبات وهذه املقاالت هي املمكنة املوجودة يف غريهم 

نثبت هذا املعىن هللا على خالف ما هو ثابت للخلق فال ريب إمنا يثبتونه وإال لزم  وأما قوله إهنم يصرحون بأنا
التمثيل والتشبيه املنفي بالعقل والشرع لكنهم ال يقولون نثبت معىن اجلوارح واألعضاء ولكن نثبت املعاين اليت دل 

  عليها الكتاب والسنة واإلمجاع 



ا خبالف أيدي اخللق ومعلوم أن اليد والوجه باملعىن الذي ذكروه مما ال قوله فأثبتوا هللا وجها خبالف وجوه اخللق وبد
يقبله الوهم واخليال فإذا عقل إثبات ذلك على خالف الوهم واخليال فأي استبعاد يف القول بأنه تعاىل موجود 

  وليس بداخل العامل وال خارج العامل وإن كان الوهم واخليال قاصرين عن إدراك هذا املوجود 
له أكثر ما يف هذا أهنم أثبتوا ما ال يعلمون حقيقته لقيام األدلة الشرعية عليه وهذا ال حمذور فيه كما أثبتوا ما  يقال

أخرب به من اجلنة والنار وما فيهما واملالئكة وصفاهتا وهم مل يعلموا حقيقة ذلك فهم عن معرفة حقيقة اخلالق أبعد 
  فإنه ممتنع يف الفطرة البديهية والفرق  وأما إثبات ما ليس بداخل العامل وال خارجه

واضح بني عدم العلم وبني العلم بالعدم فأين إثبات شيء يعلم على سبيل اجلملة وال تعلم حقيقته على التفصيل من 
إثبات شيء يعلم بالبديهية انتفاؤه بل لو علم انتفاؤه بالنظر مل جيز إثباته فكيف إذا علم بالبديهة ومل يرد بثبوته خرب 

  وال نقل ثبوته عن أحد من السلف واألئمة وأما ما أثبتوه فلم يعلم انتفاؤه ال ببديهة وال بنظر باتفاق عقالء الطوائف 
والرازي من أقول الناس بذلك صرح يف غري موضع من كتبه كاحملصل والتفسري وغريمها بأنه ال جيوز نفي ما ال يعلم 

نفون ما مل يقم دليل على ثبوته ورد ذلك بأن ما مل يقم دليل بثبوته ثبوته من الصفات وأن الظاهريني من أصحابه ي
وعدمه ال جيوز نفيه وال إثباته وصرح بأن هذه الصفات اخلربية كالوجه واليد الذي أثبتها األشعري وغريه من 

إثباهتا وأما ثبوت أصحابه إمنا مل يثبتها لعدم دليل ثبوهتا ال لدليل عدمها وزعم أن أدلة الشرع ال تثبتها فال جيوز 
صفات يف نفس األمر مل نعلمها فإنه ال ينفي ذلك وخيطئ من ينفيه وهؤالء يدعون ثبوت صفاته يف نفس األمر مث إذا 

قال أحدهم إنا ال نعلم كيفيتها أو ال نعلم كنهها وحقيقتها كان هذا كقوله يف الذات ولو قال أقلهم علما إنا ال 
باملعىن مانعا من ثبوته يف نفس األمر فأين عدم العلم بالشيء إىل العلم بعدمه وهذا نعلم معناها مل يكن عدمه علمه 

الذي ذكره عن ظاهريي أصحابه وإن كان قول أيب املعايل اجلويين وغريه وقد نقل اإلمجاع فيه وهو مما يقوله أبو 
احملققون وهو أحد قويل ابن  الوفاء ابن عقيل وحنوه فالصواب هو الذي ذكر أبو عبداهللا الرازي وهو الذي عليه

  عقيل بل هو آخر قوليه كما هو يف الكفاية 

  فصل

عجيب خيفى على كثري من األصوليني وذلك أنه ال جيوز اإلغراق يف اإلثبات جماوزة ملا أثبته الشرع ودل عليه 
ا ال يؤمن معه إزالة ما كذلك ال جيوز اإلغراق يف النفي وال اإلقدام على نفي شيء عن اهللا إال بدليل ألن النفي أيض

وجب له سبحانه فالنفي حيتاج إىل دليل كما أن اإلثبات حيتاج إىل دليل كما أن إثبات ما ال جيب له كفر فنفي ما 
جوز عليه خطأ وفسق ومثال ذلك أن يغرق هؤالء اخلطباء والقصاص يف نفي النقائص مث يدرجون فيها ما وردت به 

وال يدرك وال يعلم وال يعرف وال وال فرمبا ساقوا يف نفيهم نفي صفة وردت  السنن ويقولون ليس بفوق وال حتت
  هبا السنن 

قلت وهذا هو الصواب عند السلف واألئمة ومجاهري املسلمني أنه ال جيوز النفي إال بدليل كاإلثبات فكيف ينفى بال 
عي على ثبوته من الصفات جيب نفيه دليل ما دل عليه دليل إما قطعي وإما ظاهري بل كيف يقال ما مل يقم دليل قط

أو جيب القطع بنفيه مث يقال يف القطعي إنه ليس بقطعي فهذه املقدمات الفاسدة هي وسائل اجلهل والتعطيل 
  وتكذيب املرسلني وإمنا اعتمد على ذلك أبو املعايل ملا خالف أئمته يف إثبات صفة اليد وغريها فقال يف اإلرشاد 

  فصل 



اليدين والعينني والوجه صفات ثابتة للرب والسبيل إىل إثباهتا السمع دون قضية العقل والذي  ذهب أئمتنا إىل أن
يصح عندنا محل اليدين على القدرة ومحل العينني على البصر ومحل الوجه على الوجود قال صاحبه أبو القاسم 

  النيسابوري 

والنحل وهناية اإلقدام وغريمها هذا ما قاله  األنصاري شارح اإلرشاد شيخ أيب عبداهللا الشهرستاين صاحب امللل
اإلمام واعلم أن مذهب شيخنا أيب احلسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود اإلله سبحانه وحنوه قال 

  عبداهللا بن سعيد ومال القاضي أبو بكر يف اهلداية إىل هذا املذهب 
  وغريمها قلت هو قول القاضي يف مجيع كتبه كالتمهيد واإلبانة 

قال أبو القاسم النيسابوري ويف كالم األستاذ أيب إسحاق ما يدل على أن التثنية يف اليدين ترجع إىل اللفظ ال إىل 
الصفة وهو مذهب أيب العباس القالنسي قال األستاذ أما العينان فعبارة عن البصر وكان يف العقل ما يدل عليه وأما 

لطريق إليهما قال قائلون قد كان يف العقل ما يدل على ثبوت صفتني يقع اليد والوجه فقد اختلف أصحابنا يف ا
بإحدامها االصطفاء باخللق وباألخرى االختيار بالتقريب يف التكليم واإلفهام لكن مل يكن يف العقل دليل على تسميته 

قريب يف التكليم وجها فورد الشرع ببياهنا يسمى الصفة اليت يقع هبا االصطفاء باخللق يدا والصفة اليت يقع الت
وقالوا ملا صح يف العقل التفضيل يف اخللق والفعل باملباشرة واإلكرام والتقريب باإلقبال وجب إثبات صفة له 

سبحانه يصح هبا ما قلناه من غري مباشرة وال حماذاة فورد الشرع بتسمية إحدامها يدا واألخرى وجها ومن سلك 
از ورود السمع بأكثر منه وما زاد عليه من جهة اإلخبار فطريقة اآلحاد اليت هذه الطريقة قال مل يكن يف العقل جو

  ال توجب العلم وال جيوز 

  مبثلها إثبات صفة القدمي وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم كان متأوال على الفعل 
جاز ورود السمع بإثبات قال وقال آخرون طريق إثباهتا السمع احملض ومل يكن للعقول فيه تأثري فإذا قيل هلم لو 

صفات ال يدل العقل عليها مل يأمن أن يكون هللا صفات مل يرد الشرع هبا وال صارت معلومة ووجب على القائل 
بذلك جواز ورود السمع بصفات اإلنسان أمجع هللا تعاىل إذا مل تكن واحدة منها شبيهة بصفته كان جواهبم أن 

لكاملة له حكم هلم باإلميان بكماله عند املعرفة هبا مل جيز أن يكون له صفة أخرى يقولوا ملا أخرب اهللا املؤمنني بصفاته ا
ال طريق إىل معرفتها الستحالة أن يكون املؤمن مؤمنا يستحق املدح إذا مل يكن عارفا باهللا معىن وبصفاته أمجع فلما 

العقل إليه بالعقل والشرع قال وصفهم باإلميان عند معرفتهم ملا ورد من الشرع ثبت أن ال صفة أكثر مما بني 
  األستاذ أبو إسحاق والتعويل على اجلواب األول فإن فيه الكشف عن املعىن 

قال أبو املعايل فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إىل أهنا زائدة على ما دلت عليه دالالت العقول استدل 
ذلك بتخصيص آدم باخللق وبأنه ثىن اللفظ بقوله تعاىل ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي وذكر أهنم قرروا 

وكالمها مينع من محله على القدرة وتكلم على ذلك إىل أن قال والذي حيقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا أبو 
احلسن األشعري القاضي ليس يوصل إىل القطع بإثبات صفتني زائدتني على ما عدامها من الصفات وحنن وإن مل 

ة مسعية ال يدل مقتضى العقل عليها وإمنا يتوصل إليها مسعا فبشرط أن يكون السمع ننكر يف قضية العقل صف
مقطوعا به وليس فيما استدل به األصحاب قطع والظواهر احملتملة ال توجب العلم وأمجع املسلمون على منع تقدير 

على ما قاله شيخنا نص ال صفة جمتهد فيها هللا عز و جل ال يتوصل إىل القطع فيها بعقل أو مسع وليس يف اليدين 
  حيتمل التأويل 



وال إمجاع عقلية فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه يعين القدرة والظاهر من لفظ يدين محلهما على جارحتني فإن 
استحال محلهما على ذلك ومنع من محلهما على القدرة أو النعمة أو امللك فالقول بأهنا حممولة على صفتني قدميتني 

  لى ما عدامها من الصفات حتكم حمض هللا زائدتني ع
قال أبو املعايل وأما العينان والوجه فقد اختلف جواب شيخنا أيب احلسن يف ذلك فقال مرة مها صفتان على حنو ما 

قال يف اليدين وقال مرة العينان حممولتان على البصر وهذا أظهر قوليه وعليه محل األعني يف قوله جتري بأعيننا 
سفينة مبرأى منا وقيل حبفظنا ومحل الوجه على وجود الباري واستدل على ذلك بقوله تعاىل أي جتري ال ١٤٥٤

والباقي بعد فناء احلق هو اهللا قال أبو املعايل وهذا هو الصحيح من جوابيه عندنا وإمنا  ٢٧٥٤ويبقى وجه ربك 
  اختلف جوابه من حيث كان التعليق بالظاهر يف اليدين أظهر 

نيسابوري وقول أيب احلسن يف أن الوجه صفة زائدة على الوجود أظهر وقوله يف العينني أن املراد قال أبو القاسم ال
  بذلك البصر أظهر 

قال أبو املعايل ومن سوغ من أصحابنا إثبات الصفات بظواهر هذه اآليات ألزمه بثبوت كالمه أن جيعل االستواء 
د تأويلها فيما يتفق عليه مل يبعد أيضا طريق التأويل فيما والنزور واجلنب من الصفات متسكا بالظاهر وإن مل يبع

  ذكرناه قال أبو القاسم هذا ما قاله اإلمام 
وقد رأيت يف بعض كتب األستاذ أيب إسحاق قال ومما ثبت من الصفات بالشرع االستواء على العرش واجمليء يوم 

  القيامة بقوله الرمحن على العرش 

ومما ثبت باألخبار الصحيحة النزول إىل السماء الدنيا كل ليلة  ٢٢٨٩صفا صفا  استوى وقوله وجاء ربك وامللك
وقوله أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء ومن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا احلديث قال وأمجع أهل النقل 

ذكره األستاذ يف هذا  على قبول هذين اخلربين وما هذا وصفه كان موجبا للعمل ومقبوال يف مسائل القطع هذا ما
  الكتاب 

قال أبو القاسم ال يظن باألستاذ أيب إسحاق أنه اعتقد أن النزول واجمليء واإلتيان من صفات ذات اإلله سبحانه فإنه 
سبحانه ال يوصف هبذه األوصاف يف أزله ويستحيل قيام حادث بذاته فما حكيناه عنه أنه قال ومما يثبت يف الصفات 

فيحتمل أنه أراد بذلك صفات األفعال وحيتمل أنه أراد به الصفات اخلربية اليت ال بيان هلا أكثر بالسمع كذا وكذا 
  مما ورد به اخلرب 

قال وقال األستاذ أبو بكر يعين ابن فورك من أصحابنا من قال االستواء وصف خربي ال جمال للعقل فيه وكذلك 
ن أم سلمة قال وهذا مذهب أئمة أهل السلف وقد روي ع الفوقية والواجب أن يتوقف يف ذلك أن يرد مبعناه خرب

أهنا قالت االستواء ثابت بال كيف وهذا قول مالك بن أنس واألوزاعي وغريمها من األئمة وحكى شيخنا أبو احلسن 
قولني ألصحابنا يف االستواء أحدمها من صفات الذات والثاين أنه من صفات األفعال فمن صار إىل أنه من صفات 

االستواء على العرش هو العلو عليه من جهة القهر والغلبة الذات اختلفوا فيه فصار األكثرون منهم إىل أن 
واالنفراد بنعوت اجلالل وهذا املعىن وإن كان مدركا بالعقل ولكن تسميته باالستواء مستقاة من اخلرب قال أبو 

  احلسن من قال االستواء صفة للذات 

يه ومل يكن يف األزل غري اهللا فلم تكن فإنه مسى اهللا به حني خلق العرش ألجل أن االستواء يقتضي إليه يستوي عل
تسميته به قال وقال بعض املتأخرين من أصحابنا وميكن أن يقال مل يزل كانت له صفة االستواء مطلقا مبعىن أنه على 



صفة يصح هبا االستواء على العرش إذا خلق كما يقول مل يزل اهللا قادرا وإن كان تعلق القدرة باألحداث خيتص 
  صار آخرون إىل أن االستواء صفة خربية يتوقف يف معناها إىل أن يرد خرب ببياهنا حبال احلدوث و

  قلت ما نقله من لفظ األشعري فمعروف وما فسره 
قال وقال اإلمام يعين أبا املعايل وكنا على اإلضراب عن الكالم وعلى الظواهر فإذا عرض فنشري إىل مجل منها يف 

إليها اجملسمة وأصحاب الظواهر قال وأمجع املسلمون على منع تقدير صفة  الكتاب والسنة وقد صرح باالسترواح
جمتهد فيها هللا عز و جل ال يتوصل فيها إىل قطع بعقل أو مسع قال وأمجع احملققون على أن الظواهر يصح ختصيصها 

  أو تركها مبا ال يقطع به من أخبار اآلحاد واألقيسة وما يترك مما ال يقطع به كيف يقطع به 
قلت هذا اإلمجاع الذي ذكره أبو املعايل مرتني هو الذي ذكره أبو عبداهللا الرازي وغريه عن الظاهريني من أصحابه 

  وبني أنه فاسد والذي قاله الرازي 

هو الذي عليه مجاهري الناس من املتقدمني واملتأخرين قد صرح أئمة السلف بذلك وأن ما مل يعلم ثبوته وال انتفاؤه 
ننفيه وال نثبته واإلمجاع الذي ذكره أبو املعايل ال أصل له بل مل يقل ما ادعى فيه اإلمجاع أحد من  من الصفات ال

أئمة املسلمني ال من الفقهاء وال أهل احلديث وال السلف وإمنا قال هذا ابتداء من قاله من املعتزلة واتبعهم على 
وذلك ألن من أصلهم أهنم يقولون إهنم عرفوا اهللا ذلك طائفة ممن احتذى حذوهم يف الكالم من األشعرية وغريهم 

حق معرفته وعرفوا حقيقة ذاته فعلموا ما يوصف به نفيا وإثباتا فلو جوزوا أن يكون له صفة ال يعلمون نفيها وال 
إثباهتا بطل هذا األصل وهذا األصل قد خالفهم فيه أبو املعايل كما خالفهم فيه أئمته وضرار بن عمر وهم خمالفون 

يه لسلف األمة وأئمتها وسائر أئمة العلم والدين وقد حكينا ذلك يف غري هذا املوضع وأن أبا املعايل قال ال شك يف ف
ثبوت وجوده سبحانه فأما املوجود من غري اختصاص بصفة متيزه عن غريه فمحال قال ولكن ليس تتطرق إليها 

ول إن حقيقة اإلله ال يصح العلم هبا فإنه سبحانه العقول وال هي علم هجمي وال علم مبحوث عنه غري أنا ال نق
يعلم حقيقة نفسه وليس للمقدور املمكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهى إليه وال ميتنع يف قضية العقل مزية لو 

  وجدت القتضت العلم حبقيقة اإلله 
ة متيزه عن غريه ال تعلم بالعقول وقد تقدم أن هذا قول أئمة أصحابه كالقاضي وغريه وهذا تصريح منه بأن هللا صف

ال بضرورة وال نظر وصرح بإمكان علمنا هبا إذا أعطينا مزية نعلمها هبا وقد حكى هو عن األستاذ أيب إسحاق أنه 
قال حقيقة اإلله صفة مائية اقتضت له التنزه عن مناسبة احلدثان وذكر عن القاضي أيب بكر أنه ذكر مذهب ضرار 

  ا يف وقتنا إال هو أن هللا مائة ال يعلمه

وأن القاضي قال ال بعد عندي فيما قاله ضرار فإن الرب خيالف خلقه بأخص صفاته فيعلم على اجلملة اختصاص 
الرب سبحانه بصفة خيالف هبا خلقه وال سبيل إىل صرف األخص إىل الوجود والقدم وال شك يف امتناع صرفها إىل 

ذين يرون اهللا سبحانه يف الدار اآلخرة هل يعلمون تلك الصفة اليت الصفات احلقيقية وأن القاضي تردد يف أن ال
  يسميها أخص وصفه ومساها ضرار مائية وذكر عن طائفة من الكرامية أهنم أثبتوا هللا مائية وكيفية 

ت فقد يقال إذا كان أبو املعايل قد أوجب ثبوت صفة هللا ميتنع علمنا هبا اآلن كيف يصح أن يقال علمنا مجيع ما يثب
له وينفي عنه من الصفات وإذا كان قول طوائف يثبوت صفات له ال تعلم وجتويز ذلك كيف حيكى إمجاع املسلمني 

على خالف ذلك هذا تناقض منه يف كتبه وقد يقال مل يتناقض ألن الذي نفاه باإلمجاع تقدير صفة جمتهد فيها ال 
  ه ال جموز له فال تناقض يتوصل إىل القطع فيها بعقل أو مسع وهو هنا قاطع مبا أثبت



وقد يقال بل إذا وجب إثبات حقيقة ال تعرف مل ميتنع أن يكون لتلك احلقيقة صفة ال تعرف فاجلزم بنفي ذلك مع 
اجلزم بثبوت تلك احلقيقة تناقض وسواء كان تناقضا أو مل يكن ولو مل يتناقض فبطالن هذا اإلمجاع الذي ادعاه 

ظر وإمنا هو كثري االستغراق يف كالم املعتزلة وأتباعهم قليل املعرفة والعناية بكالم ظاهر لكل من له من العلم أدىن ن
السلف واألئمة وسائر طوائف اإلسالم من أهل الفقه واحلديث والتصوف وفرق املتكلمني أيضا فحكى اإلمجاع 

عاه فدعواه أن داللة القرآن كما حيكى أمثال هذه اإلمجاعات الباطلة أمثال هؤالء املتكلمني ولو كان األمر كما اد
  واألخبار على ذلك ليست قطعية خيالفه 

يف هذه الدعوى أئمة السلف وأهل احلديث والفقه والتصوف وطوائف من أهل الكالم من أصحابه وغريهم فإن 
عندهم داللة النصوص على ذلك قطعية وأما األخبار فمذهب أكثر أصحابه أهنا إذا تلقيت بالقبول أفادت العلم 

كما تقدم ذكرهم لذلك عن األستاذ أيب إسحاق وهذا الذي ذكره أبو بكر ابن فورك هو معىن ما ذكره األشعري 
يف كتبه عن أهل السنة واحلديث وذكر أنه قوله وأن اإلميان مبوجب هذه األخبار واجب وإذا كان ميكن أن يكون 

ات اخلربية من أئمته ومن احلنبلية وغريهم يثبتون ما له صفات ال تعلم مبجرد العقل وكان كثري من املثبتني هلذه الصف
ال يعلمون معناها وماال يعلمون حقيقته ومل يثبتوا ما يعلمون انتفاء ظهر ما تقدم من اجلواب من الفرق بني ما يعلم 

  امتناعه وهو وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه وبني ما ال تعلم حقيقته كهذه الصفات عند هؤالء 
بع والستون أن ما أثبتوه من الصفات جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األمة وأئمتها وقد يقول طوائف الرا

أن العقل أيضا يوجب ثبوت أصل هذه الصفات وإن مل يثبتها مفصلة كما أنه يف العلو يعلم علوه لكن ال يعلم وما 
ثبات الكتاب والسنة واتفق عليه سلف األئمة وأئمتها نفوه من كون اخلالق ليس داخل العامل والخارجه جاء فيه األ

مع حكم العقل الصريح به فهم يف كال املوضعني آمنوا باهللا وكتبه ورسله وأقروا ما شهدت به الفطرة وما علمه 
العقل الصريح وأقروا مبوجب السمع والعقل ومل يكونوا من أصحاب النار الذين يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما 

فأين هذا ممن خالف صريح العقل بإثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه  ١٠٦٧ أصحاب السعري كنا يف
  وخالف مع ذلك الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة وأئمتها ونفى مع ذلك 

له  الصفات اليت أثبتتها النصوص املتواترة واإلمجاع السلفي وعلم فساد نقيضها بالعقل الصريح أيضا بأن اهللا ال مثل
وأن حقيقته خمالفة حلقيقة العامل كما أنه قد حيصل العلم بأنه ليس مماثال للخلق بل خمالف له قبل العلم بأنه مباين 

للعامل حمتاز عنه منفرد فإن باب الكيف غري باب الكم وباب الصفة غري باب القدر وإذا كانت املباينة بالقدر واجلهة 
إن كانت تلك أيضا ثابتة وأنه مباين للخلق بالوجهني مجيعا بل املباينة باجلهة تعلم بدون هذه علم أهنا أيضا ثابتة و

والقدر أكمل فإهنا تكون ملا يقوم بنفسه كما تكون ملا يقوم بغريه ألن عدم قيامه بنفسه مينع أن يكون له قدر وحيز 
  وجهة على سبيل االستقالل ومن هنا تبينا 

علوم أن مباينة اهللا خللقه أعظم من مباينة بعض اخللق بعضا سواء يف ذلك الوجه الثالث والثالثون وهو أن من امل
مباينة األجسام بعضها لبعض واألعراض بعضها لبعض ومباينة األجسام واألعراض مث األجسام واألعراض تتباين مع 

ا وجهاهتا مع اختالفها متاثلها بأحيازها وجهاهتا املستلزمة لتباين أعياهنا وتباين مع اختالفها أيضا بتباين أحيازه
كاجلسمني املختلفني والعرضني املختلفني يف حملني وأدىن ما تتباين به االختالف يف احلقيقة والصفة دون احليز 

كالعرضني املختلفني يف حمل واحد فلو مل يباين الباري خللقه إال مبجرد االختالف يف احلقيقة والصفة دون اجلهة 
خللقه من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال يف حمله أو مباينة اجلسم للعرض احلال  واحليز والقدر لكانت مباينته



يف حمله وهذا يقتضي أن مباينته للعامل من جنس تباين الشيئني اللذين مها يف حيز واحد وحمل واحد فال تكون هذه 
  املباينة تنفي أن يكون هو والعامل يف حمل واحد بل إذا كان 

وكانت مباينته له من هذا اجلنس كانت مباينته للعامل مباينة للجسم الذي قام به ويكون العامل العامل قائما بنفسه 
كاجلسم وهو معه كالعرض وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعامل مباينة املفتقر إىل العامل وإىل حمل حيله ال سيما 

  ر فإن اهللا تعاىل غين عن العاملني كما تقدم والقائم بنفسه مستغن عن احلال فيه وهذا من أبطل الباطل وأعظم الكف
ومن هنا جعله كثري من اجلهمية حاال يف كل مكان ورمبا جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات نفس أو جعلوه 

املوجود املطلق أو نفس املوجودات وهذا كله مع أنه من أبطل الباطل وهو تعطيل للصانع ففيه من إثبات فقره 
ما جيب تنزيه اهللا عنه وهؤالء زعموا أهنم نزهوه عن احليز واجلهة لئال يكون مفتقرا إىل غريه وحاجته إىل العامل 

فأحوجه هبذا التنزيه إىل كل شيء وصرحوا هبذه احلاجة كما ذكرناه يف غري هذا املوضع فسبحانه وتعاىل عما يقول 
د السموات يتفطرن منه وتنشق األرص وختر الظاملون علوا كبريا وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكا

اجلبال هدا أن دعوا للرمحن ولدا وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا إن كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن 
ومع هذا فهؤالء أقرب إىل اإلثبات وإىل  ٩٥ ١٩٨٨عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 

باينة ال تعقل حبال وهو مباينة من قال ال داخل العامل وال خارجه فإن هذه ليست كشيء من العلم من إثبات م
املباينات املعروفة اليت أدناها مباينة العرض للجسم أو للعرض حبقيقته فإن ذاك يقتضي أن يكون أحدمها يف اآلخر أو 

نة تعقل وتعرف بني موجودين علم أنه يف موجب يكونان كالمها يف حمل واحد وإذا كان هؤالء النفاة مل يثبتوا له مباي
قوهلم معدوما كما اتفق سلف األمة وأئمتها على أن ذلك حقيقة قول هؤالء اجلهمية الذين يقولون إنه ليس فوق 

  العرش أهنم جعلوه معدوما ووصفوه بصفة املعدوم 

جيب أن يكون موجودا كما تقدم يدل على ذلك أن هذا الرازي جعل مباينته خللقه من جنس مباينته للحيز وال 
فعلم أهنم أثبتوا للعامل من جنس مباينة املوجود للمعدوم ومن جنس مباينة املعدوم للمعدوم والعامل موجود ال ريب 

  فيه فيكونون قد جعلوه مبنزلة املعدوم وهذا حقيقة قوهلم وإن كانوا قد ال يعلمون ذلك فإن هذا حال الضالني 
ن أن يقال هب أهنم أثبتوا له مباينة تعقل لبعض املوجودات فالواجب أن تكون مباينته للخلق الوجه الرابع والثالثو

أعظم من مباينة كل لكل فيجب أن يثبت له من املباينة أعظم من مباينة العرض للعرض وحملله ومباينة اجلوهر 
ة أو بالكيفية أو املباينة بالقدر اليت للجوهر وكذلك يقتضي أن يثبت له املباينة بالصفة اليت تسمى املباينة باحلقيق

تسمى املباينة باجلهة أو الكمية فإن تكون مباينته هبذين أعظم مما يعلم مباينة املخلوق املخلوق إذ ليس كمثله شيء 
مما يوصف به وأما إثبات بعض املباينات دون بعضها فهذا يقتضي مماثلة املخلوق وإمنا يكون شبهه ببعض املخلوقات 

  ن شبه بعضها ببعض وذلك ممتنع يوضح ذلك أعظم م
الوجه اخلامس والثالثون وهو أن املباينة تقتضي املخالفة يف احلقيقة وهو ضد املماثلة وحيث كانت املباينة فإهنا 

  تستلزم 

  فصل قول املؤسس وأمثاله معلوم أن الوجه واليد باملعىن الذي ذكروه مما ال

  يقبله الوهم واخليال 
  ا يعرفه من مسمى ذلك مل ينازع فيما يدعيه وإن ادعى ذلك يبني هذا إن عىن بذلك م



الوجه الثامن والستون وهو أن يقال له ال نسلم إن ذلك مما ال يقبله الوهم واخليال والدليل على ذلك أن القرآن 
صار املسلمني وهو واحلديث مسعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثالثة ويف غريها من األعصار يف مجيع أم

يتلى ليال وهنارا واملؤمن يسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات ومن املعلوم أن أحدا من السلف واألئمة مل يتقدموا 
إىل من يستمع القرآن واحلديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبر ذلك وفهمه وتصوره وال أمره أن يعتقد أن هذا 

املعاين اليت يعينها املتأولون أو املراد معىن آخر ال يعرف مجلة وال تفصيال وال  املعىن منه ليس مبراد وإمنا املراد بعض
مييز بينه وبني غريه وال يقال اكتفوا يف ذلك بسماع قوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له مسيا وقوله مل يكن له 

التصريح بأن الثابت هللا هو كفوا أحدا ألنه يقال الذي دلت عليه هذه النصوص هو الذي حكى عن أهل األثبات 
على خالف ما يثبت للمخلوق فإن هذه املخالفة هي عدم املماثلة والنصوص تدل على ذلك فإذا كان ما دل عليه 
النصوص هو الذي حكاه عن أهل اإلثبات فلو كان ذلك مردودا أو غري ممكن القبول يف التوهم والتخيل مع أن 

  ظهر إنكار ذلك ودفعه من عموم اخللق وجهورهم ذلك غالب أو الزم لبين آدم لوجب أن ي
الوجه التاسع والستون وهو قوله معلوم أن اليد والوجه باملعىن الذي ذكروه مما اليقبله الوهم واخليال أما أن يريد به 
املعىن الذي يذكره املتكلمة الصفاتية الذين يقولون هذه صفات معنوية كما هو قول األشعري والقالنسي وطوائف 

  ن الكرامية وغريهم وهو قول طوائف من احلنبلية وغريهم وأما أن يريد مبعىن أهنا أعيان قائمة بأنفسها م

فإن أراد به املعىن األول فليس هو الذي حكاه عن احلنبلية فإنه قال وأما احلنابلة الذين التزموا األجزاء واألبعاض 
ن قال وأيضا فعمدة مذهب احلنابلة أهنم مىت متسكوا بآية أو فهم أيضا معترفون بأن ذاته خمالفة لسائر الذوات إىل أ

خرب يوهم ظاهره شيئا من األعضاء واجلوارح صرحوا بأنا نثبت هذا املعىن هللا على خالف ما هو ثابت للخلق فأثبتوا 
يقبله  هللا وجها خبالف وجوه اخللق ويدا خبالف أيدي اخللق ومعلوم أن اليد والوجه باملعىن الذي ذكروه عما ال

الوهم واخليال فإذا كان هذا قوله فمعلوم أن هذا القول الذي حكاه هو قول من يثبت هذه باملعىن الذي مساه هو 
أجزاء وأبعاضا فتكون هذه صفات قائمة بنفسها كما هي قائمة بفسها يف الشاهد كما أن العلم والقدرة قائم بغريه 

صال كما أن علمه وقدرته ال تقبل الزوال عن ذاته وإن كان يف الغائب والشاهد لكن ال تقبل التفريق واالنف
املخلوق ميكن مفارقة ما هو قائم به وما هو منه ميكن مفارقة بعض ذلك بعضا فجوزا ذلك على املخلوق ال يقتضي 
جوازه على اخلالق وقد علم أن اخلالق ليس مماثال للمخلوق وأن هذه الصفات وإن كانت أعيانا فليست حلما وال 

  صبا وال دما وال حنو ذلك وال هي من جنس شيء من املخلوقات ع
فإذا كان هذا القول الذي ذكر تنفي احلنابلة وإن هذا هو الظاهر فلو كان هذا مما ال يقبله الوهم واخليال لوجب 
مبا  نفرة من مسع القرآن واحلديث عن ذلك من الكفار واملؤمنني ولوجب أن يكون املشركون يقدحون فيه بأنه جاء

تنكره الفطرة ولوجب أن املؤمنني عوامهم وخواصهم يكون عندهم يفي ذلك شبهة وإشكاال حىت يسألوا عن ذلك 
كما وقعت الشبهة عند من مسع ذلك واعتقد نفي هذا املعىن إذ يرى ذلك متناقضا ولوجب أن علماء السلف وأئمة 

  ذلك من أعظم الطاعات بل من األمة يتكلمون مبا ينفي هذا املرض ويزيل هذه الشبهة ويكون 

  أكرب الواجبات فلما مل ميكن شيء من ذلك علم أن هذا الذي ذكرته عنهم ليس هو مما ينكره الوهم واخليال 
أال ترى أن ما نقوله من أنه ليس بداخل العامل وال خارجه مىت صرحت به جلمهور الناس تلقوه بالرد واإلنكار وهلذا 

ل يتواصون بكتمانه وإخفائه وكان السلف واألئمة يف ذلك يفصحون به يف اجملالس كان احلذاق من أهل هذا القو
العامة واخلاصة وهكذا األمر فيما قبل شريعتنا فإن التوراة فيها من هذا الباب حنو ما يف القرآن وكان موسى عليه 



نكرون ذلك وال كان األنبياء السالم يبلغ ذلك لبين إسرائيل تبليغا عاما واألنبياء بعده ومل يكن بنو إسرائيل ي
يأمروهم بترك ما فهموه من ذلك فلو كان الوهم واخليال يرد ذلك للعامة لكان جيب أن يكثر يف العامة من يرد 

ذلك ومهه وخياله وإن كان يف اخلاصة فكذلك فلما مل يوجد يف العامة وال اخلاصة من رد ذلك لكونه ال ميكنه أن 
  ما ذكره إذ الذين ينفون ذلك يزعمون أن القياس دل على نفيه  يتصور خياله وومهه علم بطالن

الوجه السبعون أن مجيع الناس من املثبتة والنفاة متفقون على أن هذه املعاين اليت حكيناها عن خصمك هي اليت 
ة تظهر للجمهور ويفهموهنا من هذه النصوص من غري إنكار منهم هلا وال قصور يف خياهلم وومههم عنها والنفا

املعتقدون انتفاء هذه الصفاة العينية مل يعتقدوا انتفاءها لكوهنا مردودة يف التخيل والتوهم ولكن اعتقدوا أن العني 
  اليت تكون كذلك هو جسم واعتقدوا أن الباري ليس جبسم فنفوا ذلك 
  ومعلوم أن كون الباري ليس جسما ليس هو مما تعرفه الفطرة بالبديهة 

ن الفطرة وال مبقدمات بينة يف الفطرة بل مقدمات فيها خفاء وطول وليست مقدمات بينة وال وال مبقدمات قريبة م
متفقا على قبوهلا بني العقالء بل كل طائفة من العقالء تبني أن من املقدمات اليت نفت هبا خصومها ذلك ما هو فاسد 

الكالم يقدحون يف ذلك كله ويقولون  معلوم الفساد بالضرورة عند التأمل وترك التقليد وطوائف كثريون من أهل
بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا املطلوب وأن املوجود القائم بنفسه ال يكون إال جسما وما ال يكون 

  جسما ال يكون معدوما ومن املعلوم أن هذا أقرب إىل الفطرة والعقول من األول 
على أن الوهم واخليال يثبت الصانع على قول مثبتة اجلسم  وإن قال النفاة إن هذا حكم اخليال والوهم فقد اتفقوا

ال على قول نفاته فإذا كان الوهم واخليال يثبته كذلك بإقرار النفاة فكيف تكون هذه الصفات منفية عنه يف حكم 
قاله أهل الوهم واخليال هذا خالف ما اتفق عليه النفاة واملثبتة بل على هذا التقدير يكون الوهم واخليال مقرا مبا 

  اإلثبات يف الذات والصفات دون ما قاله النفاة وهذا أمر بني ال يتنازع فيه عاقالن 
الوجه احلادي والسبعون أن هذا الذي حكيته عن هؤالء الذين قلت إهنم التزموا األجزاء واألبعاض غايته أهنم 

ى األجسام من الفناء واآلفات ومضمو يثبتون ما هو املوصوف الذي تسميه جسما وأهنم ال جيوزون عليه ما جيوز عل
ذلك أنه جسم ميتنع عليه أن يوصف مبا توصف به سائر األجسام بل هو خمتلف عنها يف احلقيقة وكذلك ما ذكرته 

من أهنم يصرحون مىت متسكوا بآية أو خرب يوهم ظاهره شيئا من األعضاء واجلوارح بأنا نثبت هذا املعىن هللا على 
ق فأثبتوا هللا وجها خبالف وجوه اخللق ويدا خبالف أيدي اخللق فهذا الذي ذكرته غايته أهنم خالف ما هو ثابت للخل

  يثبتون 

وجها ويدان خمالفا لوجوه اخللق وأيديهم كما يقال جسم ال كاألجسام ومن أوضح املعلومات أن إثبات هذا ليس 
 ملثل هذا كما تقدم تقريره غري مرة فإن الوهم مما ال يقبله الوهم واخليال بل الوهم واخليال من أعظم األشياء قبوال

واخليال يتصور أنواعا من األجسام كل جسم موصوف بضد صفات اآلخر وكل جسم جيوز عليه أو ميتنع ما ال 
جيوز على اآلخر أو ال ميتنع فيتصور األجسام املوجودة ويقدر ما ليس مبوجود وما يستحيل وجوده فكيف يقال إنه 

  ال يقبل هذا 
  ح هذا يوض

الوجه الثاين والسبعون وهو أنه إذا وصف له املالئكة وغريهم بالوجه واليد وحنو ذلك مع أنه قد ثبت يف الصحيح 
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم رآه على صورته اليت خلق عليها مرتني رآه مرة وله ست مائة جناح منها جناحان قد 



ريشة من جناحه وحنو ذلك من الصفات العظيمة اليت توصف هبا  سد هبما األفق وروي أنه محل قرى قوم لوط على
املالئكة فإن الوهم واخليال يقبل ذلك مع علمه بأن حقيقتهم ليست مثل حقيقة بين آدم وأهنم ليسوا حلما ودما 

وعصبا وحنو ذلك من األجسام الكائنة الفاسدة نعم قد يكون الضعيف اخليال منهم يكل خياله عن مثل ذلك كما 
كل حسه عن رؤية الشعاع وعن مساع الصوت القوي وحنو ذلك وهلذا قال علي رضي اهللا عنه حدثوا الناس مبا ي

يعرفون ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله وقال ابن مسعود ما من رجل حيدث قوما حديثا ال تبلغه 
ابن مسعود يف صفة جربيل وأن له ست  عقوهلم إال كان فتنة لبعضهم وهلذا سأل بعضهم زر بن حبيش عن حديث

مائة جناح فلم حيدثه به خوفا أن ال حيتمله عقله فيكذب به فهذا وأمثاله كثري موجود يف بين آدم تضعف قوى 
  إدراكهم عن إدراك الشيء العظيم اجلليل 

  ها ال كون الوهم واخليال ال يقبل جنس ذلك ولكن ألجل ما فيه من العظمة اليت مل يعتد تصور مثل
ومن هذا الباب عجز اخللق عن رؤية الرب يف الدنيا المتناع رؤيه لعجزهم يف هذه احلياة فأما أن يكون بنو آدم 

ينكرون بومههم وخياهلم يف جسم خملوق أن يكون خمالفا لغريه وأنه ميتنع متاثلهما فليس األمر كذلك فكيف ينكرون 
ق مع كون الوهم واخليال ال يتصور موجودا إال جسما أو قائما بومههم وخياهلم أن يكون اخلالق غري مماثل للمخلو

  جبسم 
الوجه الثالث والسبعون أن األجسام بينها قدر مشترك وهو جنس املقدار كما يقولون ما ميكن فرض األبعاد الثالثة 

والبحر  فيه وبينها قدر مميز وهو حقيقة كل واحد وخصوص ذاته اليت امتاز هبا عن غريه كما يعلم أن اجلبل
مشتركان يف أصل القدر مع العلم بأن حقيقة احلجر ليست حقيقة املاء وإذا كان كذلك فاحلس مل يدرك مقدارا 

جمردا وال صورة جمردة ومل حيس قط إال جسما مهيئا له قدر خيصه وصفة ختصه واخليال إذا ختيل احملسوسات وهو 
قدرا معينا أو مطلقا غري خمتص بصفة من الصفات وهو مع هذا ميكنه جتريد املقدار عن الصفة فيشكل يف نفسه 

تقدير األبعاد يف النفس وإذا وصف له امللك فإنه يتخيل صورة مطلقة وأن هلا وجها ويدا تناسبها يف غري أن يتخيل 
حقيقتها فإن ختيل نسبة الصفة املخصوصة إىل املوصوف املخصوص أقرب إىل ما أحسه من ختيل قدر مطلق والتخيل 

  احلس فكلما كان أقرب إىل احلس كان ختيله أيسر عليه  يتبع
وهذا وحنوه ما يبني أن تصوير اخليال ملا حكاه عن منازعيه من أيسر األمور بل لو قال إن التخيل ال يتصور إال ما 

  يكون هكذا ال يتصور 

إلثبات والنفي اتفقوا وصفة بنقيض ذلك لكان هذا القول أقرب بل هذا القول الذي اتفق عليه العقالء من أهل ا
على أن الوهم واخليال ال يتصور موجودا إال متحيزا أو قائما وهو اجلسم وصفاته مث املثبتة قالوا وهذا حق معلوم 

أيضا باألدلة العقلية والشرعية بل بالضرورة وقالت النفاة إنه قد يعلم بنوع من دقيق النظر أن هذا باطل فالفريقان 
خليال يقبل قول املثبتة الذين ذكرت أهنم يصفونه باألجزاء واألبعاض وتسميهم اجملسمة فهو اتفقوا على أن الوهم وا

  يقبل مذهبهم ال نقيضه يف الذات 

  فصل

التخيل والوهم الصحيح ال يتصور املوجود معدوما فعلم أن إنكاره الفطرة لذلك ورد التخيل والوهم له ملا فيه من 
ال لعظمته يف الوجود والذي يوضح هذا أن كثريا من اخلطباء والقصاص إذا األمور العدمية كالتناقض الذي فيه 



أخذوا يصفون الرب ويعظمونه هبذه الصفات السلبية أخذت العامة الذين ال يفهمون حقيقة ما يقولون وإمنا 
سلب يستشعرون من حيث اجلملة أن هذا تعظيم للرب يسبحونه وميجدونه فلوال أهنم ختيلوا وتومهوا أن هذا ال

متضمن لوجود عظيم كبري وإال مل يكونوا كذلك فعلم أهنم مل ينكروه ملا فيه من األمور الوجودية بل هم يتخيلون 
املوجود العظيم يف اجلملة ولكن إذا فهموا حقيقة هذه األلفاظ وما تشتمل عليه من األمور العدمية أنكروه حينئذ 

  ح أصال وال تعظيم فعلم أنه تعظيم فيها عند من تومهها وردته فطرهتم وذلك ألن السلب والعدم ليس فيه مد
وهلذا مل يكن النيب صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعون يعظمون الرب بشيء من ذلك وال يوجد يف كتاب اهللا 

عليه  وال يف سنة رسوله وال يف آثار األنبياء وسلف األمة وأئمتها شيء من ذلك بل أعظم ما نقل عن النيب صلى اهللا
  و سلم يف تعظيم الرب ومتجيده 

 ٦٧٣٩يوم قرأ على املنرب وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
كما روى ذلك أبو هريرة وعبداهللا بن عمر واحلديث يف الصحيحني واآلية دلت على عظم قدر الرب الذي يقبض 

نه وهذا وصف ألمور وجودية تقتضي عظمة القدرة خبالف السلوب احملضة ففي األرض ويطوي السموات بيمي
حديث ابن عمر الذي يف الصحيح قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يأخذ اجلبار مسواته وأرضه بيديه 

ن ومييل رسول اهللا وقبض كفيه أو قال يديه فجعل يقبضهما ويبسطهما مث يقول أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربو
صلى اهللا عليه و سلم عن ميينه ومشاله حىت نظرت إىل املنرب من أسفل شيء حىت إين ال أقول أساقط هو برسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم ومن حديث عمر بن محزة قال قال سامل أخربين عبداهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

م القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربون مث عليه و سلم يطوي اهللا السموات يو
يطوي األرضني مث يأخذهن ويف الصحيحني عن سعيد عن ابن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

لك أين ملوك األرض وروى عليه و سلم قال يقبض اهللا األرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه مث قال أنا امل
أبو الشيخ وغريه عن ابن عباس قال ما السموات السبع واألرضون السبع وما فيهن وما بينهن يف يد الرمحن إال 

  كخردلة يف يد أحدكم ويف لفظ إهنا لتغيب يف يده حىت ال يرى طرفاها 
الف أيدي اخللق ومعلوم أن الوجه واليد الوجه السادس والسبعون قوله فأثبتوا هللا وجها خبالف وجوه اخللق وبدأ خب

  باملعىن الذي ذكروه مما ال يقبله الوهم واخليال 

يقال له ال نسلم أن هذا غري مقبول كما يقبل أشباهه وتوابعه بل قبول وجوه وأيد ال تكون من جنس وجوه 
م وصفة ال تكون من املخلوقني وأيديهم من جنس قبول ذات ال تكون من جنس ذوات املخلوقني ومسع وبصر وعل

جنس مسعهم وأبصارهم وعلومهم وإراداهتم شيئا فإن الذات عني قائمة بنفسها وهذه صفات هلا ومنها وكل يف ذلك 
ليس من جنس األعيان املخلوقة وصفاهتا اليت هي هلا ومنها وإن كان اللفظ متواطئا فيهما وقول القائل إن الوهم 

ريه إن الوهم ال يقبل ذلك يف العلم وهو قول نفاة الصفات وهو كقول واخليال ال يقبل ذلك يف الوجه كقول غ
  القائل إن الوهم واخليال ال يقبل ذلك يف الذوات مطلقا عند كل من أثبت الذوات 

  وليس له أن يقول فمقصودي أننا متفقون على اإلقرار مبا ال يقبله الوهم واخليال فإن هذا باطل من وجوه 
  العقل واالعتقاد والعلم والوهم واخليال والظن من هذا الباب أحدها أنه ال فرق بني 

  الثاين إن مورد النزاع قد قيل إنه معلوم بالفطرة انتفاؤه عقال وموقع اإلمجاع ليس كذلك 
الثالث إن موقع النزاع معلوم االنتفاء بالوهم واخليال وموقع اإلمجاع إمنا يقال فيه إن الوهم عاجز عنه كما بني 



  ذلك 
ابع أن إثبات صفات ال تعلم كيفيتها لذات ال تعلم كيفيتها ليس ممتنعا يف العقل وال يف الوهم واخليال إمنا املمتنع الر

  ثبوت ذات قائمة بنفسها ال داخل العامل وال خارجه 

اخلامس أنه إذا عرض على الفطرة وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه نفت ذلك وأنكرته وقضت بعدمه وإذا 
رض عليها يد ليست جسما كأيدي املخلوقني وعلم ليس عرضا كعلم املخلوقني مل يقض بعدم فهمه ومعرفته أو ع

  بعلمه من وجه دون وجه وهلذا تنفر الفطرة عن األول ماال تنفر عن الثاين 
  وحترير األمر أن يقال 

حية وقد قدمنا غري مرة أن الوجه السابع والسبعون أن لفظ اجلسم والعرض واملتحيز وحنو ذلك ألفاظ اصطال
السلف واألئمة مل يتكلموا يف ذلك حق اهللا ال بنفي وال بإثبات بل بدعوا أهل الكالم بذلك وذموهم غاية الذم 

واملتكلمون بذلك من النفاة أشهر ومل يذم أحد من السلف أحدا بأنه جمسم وال ذم اجملسمة وإمنا ذموا اجلهمية النفاة 
املشبهة الذين يقولون صفاته كصفات املخلوقني ومن أسباب ذمهم للفظ اجلسم والعرض  لذلك وغريه وذموا أيضا

وحنو ذلك ما يف هذه األلفاظ من االشتباه ولبس احلق كما قال اإلمام أمحد يتكلمون باملتشابه من الكالم ويلبسون 
  على جهال الناس مبا يشبهون عليهم 

ا بأن اهللا موصوف مبا وصف به نفسه وصفه به رسوله من أن له علما وإمنا النزاع احملقق أن السلف واألئمة آمنو
  وقدرة ومسعا وبصرا ويدين ووجها وغري ذلك واجلهمية أنكرت ذلك من املعتزلة وغريهم 

مث املتكلمون من أهل اإلثبات ملا ناظروا املعتزلة تنازعوا يف األلفاظ االصطالحية فقال قوم العلم والقدرة وحنومها ال 
إال عرضا وصفة حيث كان فعلم اهللا وقدرته عرض وقالوا أيضا إن اليد والوجه ال تكون إال جسما فيد اهللا تكون 

  ووجهه كذلك واملوصوف هبذه الصفاة ال يكون إال جسما 

فاهللا تعاىل جسم ال كاألجسام قالوا وهذا مما ال ميكن النزاع فيه إذا فهم املعىن املراد بذلك لكن أي حمذور يف ذلك 
ليس يف كتاب اهللا وال سنة رسوله وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها أنه ليس جبسم وأن صفاته ليست أجساما و

  وأعراضا فنفي املعاين الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ مل ينف معناها شرع وال عقل جهل وضالل 
قالوا ألنه مل يدل العقل على حدوث  قالوا وكذلك فالعقل ينفي ذلك مبا دل على حدوث اجلسم والعرض القائم به

كل موصوف قائم بنفسه وهو اجلسم وكل صفة قائمة به وهو العرض والدليل املذكور على ذلك دليل فاسد وهو 
أصل علم الكالم الذي اتفق السلف واألئمة على ذمه وبطالنه وسيأيت الكالم على هذا الدليل يف موضعه قالوا فال 

لثابت بالشرع والعقل الستلزام ذلك بطالن حجة مبتدعة أنكرها السلف واألئمة ألجل معىن إلنكار ما هو احلق ا
دعوى من ادعى من أهلها أهنا أصل الدين الذي ال يعلم الدين إال به فإمنا هو أصل الدين الذي ابتدعوه كما قال 

اهللا ورسوله بل أصل هذا ليست أصال لدين  ٤١٤٢تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا 
الدين هو ما بينه اهللا ورسوله من األدلة كما هو مبني يف موضعه إذ من املمتنع أن يبعث اهللا رسوال يدعو اخللق إليه 

وال يبني هلم الرسول أصل الدين الذي أمرهم به وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع وعلى هذا التقدير فال يكون 
  الوهم واخليال فتنقطع مادة التزامه بالكلية  فيما أثبته هؤالء ما خيالف



وقال قوم بل نقول ما وصف اهللا به من العلم والقدرة تسمى صفة ومعىن وال نسميه عرضا ألن العرض هو ما 
يعرض ويزول وصفات اهللا الزمة خبالف صفة املخلوق فإهنا عارضة والتزموا لذلك وغريه أن صفة املخلوقات وهي 

ء منها زمانني مث أئمة هؤالء قالوا وكذلك ما وصف اهللا به نفسه من الوجه واليد نقول إنه من األعراض ال يبقى شي
جنس العلم والقدرة واإلكرام بل ما وصف اهللا به نفسه من الوجه واليد هو مما يوصف من اهللا ويوصف اهللا به وال 

س العلم والقدرة وحنومها بل نقول كما نسميه جسما ألهنا تسمية مبتدعة ومومهة معىن باطال وال نقول ذلك من جن
يعلم الفرق يف صفاتنا بني العلم والقدرة وبني الوجه واليد وحنومها فإن احلقائق ال ختتلف شاهدا وال غائبا كما يفرق 
يف حقنا بني العلم والقدرة والسمع والبصر فلكل صفة من هذه خاصة ليست لألخرى كذلك هذه العقيدة يف حق 

ن ذلك يقتضي التكثر والتعدد وكذلك نفرق بني الوجه واليد والعني وبني العلم والقدرة وحنو ذلك اهللا وإن قيل إ
وإن قيل هذا يقتضي التجسيم والتركيب والتأليف وحنو ذلك فسيأيت الكالم املفصل يف هذا يف موضعه إن شاء اهللا 

يعها ما يفهم أنه عني يقوم بغريه وما لكن علمنا أن ذاته ليست مثل ذوات املخلوقني وعلمنا أن هذه الصفات مج
يفهم منه أنه معىن قائم بغريه نعلم أن مجيع صفات الرب ليست كصفات املخلوقني فإن الشرع والعقل قد نفى 
املماثلة والشرع والعقل يثبتان أصل الصفات كما يثبتان الذات فإن إثبات ذات ال تقوم بنفسها ممتنع يف العقل 

نع وصفة هبذه الصفات ممتنع يف العقل بل العقل يوجب أن الذات القائمة بنفسها ال تكون إال وإثبات قائم بنفسه ميت
  مبثل هذه الصفات وعلى قول هؤالء فلم يثبت شيء على خالف حكم الوهم واخليال 

  فصل 
  قال أبو عبداهللا الرازي 

أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر أو  التاسع أن أهل التشبيه قالوا إن العامل والباري موجودان وكل موجودين فأما
مباينا عنه قالوا والقول بوجوب هذا احلصر معلوم بالضرورة قالوا والقول باحللول حمال فتعني كونه مباينا للعامل 
باجلهة فبهذا الطريق احتجوا بكونه تعاىل خمتصا باحليز واجلهة وأهل الدهر قالوا العامل والباري موجودان وكل 

ن يكون وجودمها معا أو يكون أحدمها قبل اآلخر وحمال أن يكون العامل والباري معا وإال لزم إما موجودين فأما أ
قدم العامل أو حدوث الباري ومها حماالن فثبت أن الباري قبل العامل مث قالوا والعلم الضروري حاصل بأن هذه القبلية 

العامل إن كان مبدة متناهية لزم حدوث الباري وإن كان ال تكون إال بالزمان واملدة وإذا ثبت هذا فتقدم الباري على 
  مبدة ال أول هلا لزوم كون املدة قدمية فأنتجوا هبذا الطريق قدم املدة والزمان 

فنقول حاصل هذا الكالم أن املشبهة زعمت أن مباينة الباري تعاىل عن العامل ال يعقل حصوهلا إال باجلهة وأنتجوا منه 
مت الدهرية أن تقدم الباري على العامل ال يعقل حصوله إال بالزمان وأنتجوا منه قدم املدة كون اإلله يف جهة وزع

وإذا ثبت هذا فنقول حكم اخليال إما أن يكون مقبوال يف حق اهللا تعاىل أو غري مقبول فإن كان مقبوال فاملشبهة يلزم 
   متناهية ويلزمهم القول بكون الزمان أزليا عليهم مذهب الدهرية وهو أن يكون الباري متقدما على العامل مبدة غري

واملشبهة ال يقولون بذلك والدهرية يلزم عليهم مذهب املشبهة وهو مباينة الباري عن العامل باجلهة واملكان فيلزمهم 
  القول بكون الباري مكانيا وهم ال يقولون به فصار هذا التناقض وارد على الفريقني 

اخليال غري مقبول البتة يف ذات اهللا تعاىل ويف صفاته فحينئذ نقول قول املشبهة إن كل وأما إن قلنا إن حكم الوهم و
موجودين فال بد وأن يكون أحدمها حاال يف اآلخر أو مباينا عنه باجلهة قول خيايل باطل وقول الدهري إن تقدم 

أصحابنا أهل التوحيد والتنزيه  الباري على العامل ال بد وأن يكون باملدة والزمان قول خيايل باطل وذلك هو قول



  الذين عزلوا حكم الوهم واخليال يف ذات اهللا تعاىل وصفاته وذلك هو املنهج القومي والصراط املستقيم 
  قلت والكالم على هذا من وجوه 

لذين أحدها أن تسمية هؤالء أهل التشبيه مما ينازعونه فيه وذلك أن القوم متفقون على إنكار التشبيه وذم املشبهة ا
  يشبهون اهللا تعاىل خبلقه وجيعلون اخلالق من جنس شيء من املخلوقات وهذا منتف عندهم كما أقر به هذا الرجل 
ومعلوم أن كل من نفى شيئا من الصفات مسى املثبت هلا مشبها فمن نفى األمساء من امالحدة الفالسفة والقرامطة 

وحنو ذلك مشبها وكذلك من نفى األحكام يسمى من يقول إن وغريهم جيعل من مسى اهللا تعاىل عليما وقديرا وحيا 
اهللا يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبها ومن نفى الصفات من اجلهمية واملعتزلة وغريهم يسمون من يقول إن هللا علما 

االسم  وقدرة وأن القرآن كالم اهللا غري خملوق وأن اهللا تعاىل يرى يف اآلخرة مشبها وهم من أكثر الطوائف هلجا هبذا
  وذم 

أصحابه وهلذا كان السلف إذا رأوا الرجل يكثر من ذم املشبهة عرفوا أنه جهمي معطل لعلمهم بأن هذا االسم قد 
أدخلت اجلهمية فيه كل من آمن بأمساء اهللا تعاىل وصفاته ومن نفى علو اهللا على عرشه يسمى املثبت لذلك مشبها 

ثبتها مشبها وإذا كان هذا اللفظ فيه عموم وخصوص حبسب اعتقاد ومن نفى الصفات اخلربية والعينية جيعل من أ
املتكلمني به واصطالحهم وقد علم أن الرازي وأشباهه تسميهم املعتزلة وغريهم مشبهة فإن كان ينفي عن نفسه 
   هذا االسم مبا يقوله من التنزيه فكذلك حال غريه سواء مع أن هذا االسم ليس له ذم بلفظه يف الكتاب والسنة

وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى املازين مصنفا مساه تنزيه أئمة الشريعة عن األلقاب الشنيعة ذكر فيه من 
كالم السلف واألئمة يف هذا الباب كالما كثريا ال حيضرين الساعة قال أبو الشيخ األصبهاين يف كتاب السنة حكى 

عطلة النافية الذين ينكرون صفات اهللا اليت وصف هبا نفسه يف إمساعيل بن زرارة قال مسعت أبا زرعة الرازي يقول امل
كتابه وعلى لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم ويكذبون باألخبار الصحيحة اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لتشبيه فمن  و سلم يف الصفات ويتأولوهنا بآرائهم املنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضاللة وينسبون رواهتا إىل
  نسب الواصفني رهبم تبارك وتعاىل مبا وصف به نفسه يف كتابه 

وعلى لسان نبيه صلى اهللا عليه و سلم من غري متثيل وال تشبيه فهو معطل ناف ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إىل 
جلراح وذكره أيضا أبو التشبيه أهنم معطلة نافية كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبداهللا بن املبارك ووكيع بن ا

  القاسم التيمي يف كتابة احلجة يف بيان احملجة 
وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل بن عبدالرمحن الصابوين يف اعتقاده املشهور وعالمة أهل البدع شدة معاداهتم 

ية ومشبهة اعتقادا حلملة أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم واحتقارهم هلم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهر
منهم يف أخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أهنا مبعزل من العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج 

عقوهلم الفاسدة ووساوس صدورهم املظلمة وهواجس قلوهبم اخلالية عن اخلري العاطلة وحججهم بل شبههم 
 فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن اهللا فما له من مكرم إن اهللا يفعل ما الداحضة الباطلة بل أولئك الذين لعنهم اهللا

   ١٨٢٢يشاء 
فلو قال الرازي بدل املشبهة مثبتة الصفات اخلربية والعينية الذاتية أو مثبتة العلو أو جهة العلو لكان يف ذلك من 

  العدل ما ليس يف هذا االسم 



قول أن اجملسمة القائلني باجلهة وغريها ليسوا مشبهة وكذلك رد وأيضا فإنه قد صرح يف أجل كتبه وهو هناية الع
على من كفرهم لكوهنم مشبهة فتبني ن التشبيه إن كان املراد به إثبات مثل هللا عز و جل فهم ال يقولون بذلك وإن 

  كان املراد إثبات وصف مشترك فهذا الزم جلميع الناس وهذا قول أئمته يف اجملسمة 
اب نفي املثل والتشبيه عن اهللا من صفات نفس القدمي تعاىل خمالفة للحوادث فالرب سبحانه وتعاىل قال أبو املعايل ب

ال يشبه شيئا من احلوادث وال يشبهه شيء منها والكالم يف هذا الباب من أعظم أركان الدين فقد غلت طائفة يف 
فقالوا اإلشراك يف صفة من صفات  النفي فعطلت وغلت طائفة باإلثبات فشبهت وأحلدت فأما الغالة يف النفي

اإلثبات يوجب االشتباه وقالوا على هذا القدمي سبحانه ال يوصف بالوجود بل يقال ليس مبعدوم فكذلك ال يوصف 
بأنه حي عامل بل يقال ليس بعاجز وال جاهل وال ميت وهذا مذهب الفالسفة والباطنية وأما الغالة يف اإلثبات 

مبماثلة القدمي سبحانه احلوادث فإهنم أثبتوا له الصورة واجلوارح واالختصاص باجلهات فاعتقدوا ما يلزمهم القول 
والتركيب واألقدار والنهايات ومن غالهتم من يثبت للقدمي تعاىل عن قوهلم اللحم والدم واهليئة ويقولون بقدم 

  األرواح وصاروا إىل أهنا من ذات القدمي سبحانه وإهنا حتل األشخاص 
ئل ما معىن التشبيه قلنا قد يطلق التشبيه واملراد منه اعتقاد املشاهبة ويطلق واملراد منه اإلخبار عن تشابه فإن قال قا

  املتشاهبني ويطلق ويراد به إثبات فعل على مثال فعل فإن قيل فهل تسمون غالة اجملسمة مشبهة قلنا 

شبيه بل أبوه وامتنعوا منه فإن األمة جممعة قال أبو احلسن يف بعض كتبه نسميهم مشبهة وإن مل يصرحوا بلفظ الت
على أن من أثبت هللا اجلوارح واألعضاء والصورة واللحم والدم والتأليف فقد شبه ربه خبلقه فال ينفعه بعد ذلك 

  نفي مسة التشبيه عن نفسه بالقول بأنه جسم وشخص بال كيف أو أنه على صورة اإلنسان بال كيف 
ن يعترف بالتشبيه ويلتزمه وأما من ينكره فال نسميه مشبها إذ حقيقة املثلني املشتبهان وقال يف بعض كتبه املشبهة م

  يف مجيع صفات النفس وليس كلما يلزم صاحب مذهب نظرا جيوز وصفه ابتداءا 
فإن قيل هل تكفرون الغالة منهم قلنا القول يف التكفري سيأيت يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل وباجلملة كل من شبهه 

يما يطلقه من القول أو يعتقده بظاهر من الكتاب والسنة ومل يرد على ما ورد التعبد به وال يفسره مبا يوهم السامع ف
  تشبيها مع اعتقاد التقديس والتنزيه عن مسات احلدث فاألمر فيه قريب 

ن واملنصور عندهم هو هذا كله كالم أيب املعايل وأصحابه فقد ذكر يف تسمية غالة اجملسمة مشبهة قولني أليب احلس
القول الثاين وإن الزم املذهب ليس مبذهب فأما اجملسمة غري الغالة فال يسمون مشبهة على القولني ومعلوم أن 

القائلني بالعلو على العرش بل باجلهة ليسوا بذلك من الغالة بال نزاع سواء صرحوا بأنه جسم غري مركب أو قالوا 
ول بأن اهللا تعاىل نفسه فوق العامل هو قول الصفاتية من الكالبية والكرامية وأئمة بالتركيب أو نفومها مجيعا إذ الق

األشعرية مع مجيع طوائف املسلمني فيمتنع إطالق اسم املشبهة على هؤالء وإمنا يطلقه عليهم اجلهمية من املعتزلة 
  وحنوهم وغالة اجملسمة عنده الذين ذكر 

  م صورة اإلنسان أو يثبتون له اللحم والدم كما ذكره فيهم قولني هم الذين يثبتون مع التجسي
ومع هذا كله فاألمساء اليت تعلق هبا الشريعة املدح والذم واحلب والبغض واملواالت واملعادات والطاعة واملعصية 

سوى والرب والفجور والعدالة والفسق واإلميان والكفر هي األمساء املوجودة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة فأما 
ذلك من األمساء فإمنا تذكر للتعريف كأمساء الشعوب والقبائل فال جيوز تعليق األحكام الشرعية هبا بل ذلك كله من 

فعل أهل األهواء والتفرق واالختالف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كحال من يعلق املواالت واملعاداة بأمساء 



  إلسالم كاحلنفية واملالكية والشافعية واحلنبلية واملشايخ وحنوهم القبائل أو البلدان أو املذاهب املتبوعة يف ا
وإذا كان كذلك فاسم املشبهة ليس له ذكر يذم يف الكتاب والسنة وال كالم أحد من الصحابة والتابعني ولكن 
ن تكلم طائفة من السلف مثل عبدالرمحن بن مهدي ويزيد بن هارون وأمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونعيم ب

محاد وغريهم بذم املشبهة وبينوا املشبهة الذين ذموهم أهنم الذين ميثلون صفات اهللا بصفات خلقه فكان ذمهم ملا يف 
قوهلم من خمالفة الكتاب والسنة إذ دخلوا يف التمثيل إذ لفظ التشبيه فيه إمجال واشتراك وإيهام خبالف لفظ التمثيل 

  عز و جل الذي ذل عليه القرآن ونفى موجبه عن اهللا 
الوجه الثاين أن هذه احلجة حيتج هبا طوائف من متكلميهم من الكرامية وغريهم وإال فجمهورهم ال حيتاجون إىل 

  قياس مشويل يف هذا الباب 

بل عندهم أن علو اهللا على العرش معلوم بالفطرة الضرورية وقد تواطأت عليه اآلثار النبوية واتفق عليه خري الربية 
ك تعطيل للصانع معلوم بالضرورة العقلية فلو فرض أن هذا القياس عارضه ما أبطله مل يبطل ما ويقولون نفي ذل

علموه بالفطرة الضرورية من أن اهللا فوق خلقه وأنه ميتنع كونه ال داخل العامل وال خارجه وال يلزم من كون العبد 
ة فإن العلم باملعني املوجود يلزمه نفي مضطرا إىل العلم حبكم الشيء املعني أن جيعل نقيض ذلك قضية عامة كلي

النقيض وذلك شيء غري العلم بنفي املطلق الكلي وطوائف من أهل الفطرة الصحيحة واألثبات للشريعة يعلمون أن 
اهللا تعاىل فوق العامل وال خيطر بقلوهبم تقدير وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه حىت ينفوه إذ األقوال املنافية 

ال جيب أن ختطر لكل مؤمن لكن ملا حدث من ابتدع هذا النفي تكلم املسلمون يف رده تارة ببيان أن اهللا  لإلميان
تعاىل فوق خلقه من غري تعرض لغريه وتارة ببيان استحالة نقيض ذلك وتارة ببيان استحالة وجود موجود ال داخل 

يكون ال داخل العامل وال خارجه وأما هل ميكن العامل وال خارجه ومن علم أن اهللا عز و جل فوق العامل نفى أن 
  وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه فقد خيطر بقلبه وقد ال خيطر 

الوجه الثالث أن هذه احلجة املذكورة ليست نظري ما ذكره من حجة الدهرية وذلك أن هؤالء قالوا اخلالق 
يف اآلخر أو بائنا عنه وكذلك إذا قيل إما أن يكون واملخلوق موجودان فكل موجودين فإما أن يكون أحدمها حاال 

أحدمها داخال يف اآلخر أو خارجا منه وكذلك إذا قيل إما أن يكون أحدمها متصال باآلخر مقارنا له أو منفصال عنه 
ن بائنا منه مث قالوا وليس هو فيه فوجب أن يكون خارجا منه وهذا مقصودهم فنظريه أن يقال الباري والعامل موجودا

  وكل موجودين فإما أن يكون وجودمها معا ومها متقارنان وإما 

أن يكون أحدمها قبل اآلخر وليس مع العامل مقارنا له فوجب أن يكون متقدما عليه وهذا حق فهذا متام املوازنة 
  واملعادلة بني احلجتني 

ي سابق للعامل مل يقارنه العامل فاألوىل دلت أن الباري تعاىل خارج عن العامل ليس فيه وهذه دلت على أن البار
وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث  ٦٠٥٧وكذلك قال سبحانه هو األول واآلخر والظاهر والباطن 

الصحيح أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 
فوق العامل فوقية حقيقية ليست فوقية الرتبة كما أن التقدم على الباطن فليس دونك شيء والباري سبحانه وتعاىل 

الشيء قد يقال إنه مبجرد الرتبة كما يكون باملكان مثل تقدم العامل على اجلاهل وتقدم اإلمام على املأموم فتقدم اهللا 
رد الرتبة كما يقال على العامل ليس مبجرد ذلك بل هو قبله حقيقة فكذلك العلو على العامل قد يقال إنه يكون مبج

العامل فوق اجلاهل وعلو اهللا على العامل ليس مبجرد ذلك بل هو عال عليه علوا حقيقيا وهو العلو املعروف والتقدم 



  املعروف فهذا هو الذي يدل عليه ما ذكره من املوازنة واملقابلة وكالمها حق يقولون به فعلم أن احلجة عليه ال له 
ارضة قد أخذها الرازي ممن احتج هبا قبله كأيب املعايل وذويه فإهنم ذكروها يف مسألة الوجه الرابع أن هذه املع

حدوث العامل وذكروها يف مسألة اجلهة ملا أورد عليهم كل واحدة من الطائفتني ما عارضهم به من القضيتني 
على أهنا من حكم الوهم ومع الفطريتني فظنوا أهنم هبذا اإللزام خيلصون من معارضة الطائفتني وجيعلون ذلك دليال 

  هذا مل خيلصوا بذلك من معارضة الطائفتني بل ادعوا ما خيالف العقل الصريح وكان ذلك مما سلط 

عليهم الفالسفة الدهرية رأوا احتجاجهم هبذه احلجة الضعيفة وكان ذلك مما سلط عليهم املسلمون املثبتون وهذا 
  ية كما ذكره اإلمام أمحد يف مناظرة جهم للسمن

فهكذا أجاب أهل الكالم الذين تكلموا يف مناظرة الكفار وأهل األهواء يف املذاهب واحلجج مبا ليس موافقا 
للشريعة وما ينكره العقل الصريح فصاروا كمن جاهد الكفار جهادا ظلمهم به وخرج فيه عن الشريعة وظلم فيه 

أنفسهم وعلى عدوهم أكثر من منفعته وقد بسطنا  املؤمنني مجيعا حىت كان مضرة ذلك اجلهاد على املسلمني وعلى
  الكالم يف أمثال هذا يف غري هذا املوضع 

مث غاية ذلك أنه جواب إلزامي ال علمي وهو ال ينفع ال للناظر وال للمناظر وذلك أن املثبت إذا قال هلم كل 
سه أن هذا حكم الفطرة اإلنسانية موجودين فإما أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر أو بائنا عنه كان من املعروف بنف

املوجودة لبين آدم وهذه الفطرة الضرورية ال تندفع مبعارضة وال جدل فإذا قالوا هذا من حكم الوهم الباطل ومبنزلة 
قول الدهرية من الفالسفة وغريهم كل موجودين فإما أن كون أحدمها متقدما على اآلخر أو مقارنا قيل له هب أن 

لذي مثلت به هو حق أيضا تقبله الفطرة وحتكم به فإذا قال هذا من حجة الدهرية القائلني بقدم األمر كذلك فهذا ا
العامل فإذا صححناه لزمنا القول بقدم العامل وهو باطل وما استلزم الباطل فهو باطل قيل له هذه القضية معلومة بينة 

  ذا ليس بني بنفسها فطرية ضرورية وأما كوهنا مستلزمة للقبول بقدم العامل فه

وال معلوم بل أنت تقوله وقد يكون هذا من ضعف جوابك عن دعوى التالزم فلما عجزت عن اجلواب سلمت 
  التالزم 

الوجه اخلامس أن يقول هب أنا نفرض تالزمهما فالعلم هبذه القضية اليت ألزمتموين نفيها ألنفي معها األوىل اليت 
ي هو عندكم مجيع األجسام وصفاهتا حمدث ليس شيء منها بقدمي إثباهتا أبني يف العقول من كون العامل الذ

فاالحتجاج على بطالن هذه املقدمة ببطالن هذا الالزم الذي هو أخفى منها عكس الواجب بل إن صح هذا التالزم 
ة من كان بعض قول الفالسفة أصح من قولكم يا معشر املناظرين هلم واهللا تعاىل مل يأمرنا أن ندفع األقوال الباطل

أقوال الكفار وغريها باألقوال الباطلة بل أمرنا أن نكون قوامني بالقسط شهداء هللا وأن ال نقول على اهللا إال احلق 
وال نقفوا ما ليس لنا به علم قال اهللا تعاىل قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وقال تعاىل وإذا 

منوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنئان قوم على أن ال قلتم فاعدلوا وقال تعاىل يا أيها الذين آ
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق 

وال تقف ما ليس لك به علم وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وقال تعاىل 
وقال تعاىل أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا إال احلق وقال تعاىل يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم 
وال تقولوا على اهللا إال احلق وقال تعاىل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رهبم 

إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وقال تعاىل وباحلق أنزلناه وباحلق نزل وقال تعاىل وقاتلوا يف سبيل اهللا  وقال تعاىل



الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين وقال تعاىل ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة 
  وجادهلم باليت هي أحسن 

بالباطل أو أن نرد ما علمناه بالفطرة والضرورة لظننا أن املبطل يدفع به احلق  وليس من األحسن أن يدفع الباطل
وقال تعاىل ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم فذم اهللا من جادل يف احلق 

يف جيوز أن جيادل أحد فيه بعد ما تبني ومن حاج فيما ليس له به علم ومن أبني احلق ما كان معلوما بالفطرة فك
فيدفعه وإن كان هذا مشتبها على أحد كان ما ليس له به علم وليس ألحد أن حياج فيما ليس له به علم وهذا أصل 

عظيم ومن أعظم ما ذم به السلف واألئمة أهل الكالم واجلدل وإن جادلوا الكفار وأهل البدع أهنم جيادلون 
ر هذا واحترس منه فإنه من توقاه اهللا ختلصت له السنة من البدعة واحلق من بالباطل يف احلجج ويف األحكام فتدب

الباطل واحلجج الصحيحة من الفاسدة وجنا من ضالل املتفلسفني وحرية املتكلمني وال حول وال قوة إال باهللا العلي 
  العظيم 

ا يبطل هذه املعارضة فيقول الوجه السادس إن كل واحدة من الطائفتني تقول هلم إذا عارضهم مبذهب اآلخرين م
املثبت للعلو من املسلمني وسائر أهل امللل والفالسفة الصابئني واملشركني وغريهم أنا أعلم بفطريت أن املوجود إما 
أن يكون حمايثا لغريه أو مباينا له وقولك إن هذا مثل قول الفيلسوف الدهري املوجودان إما أن يكون أحدمها مع 

  ضا معلوم يل وقولك إن هذا يستلزم تقدم العامل أنا ال أجزم هبذه املالزمة نفيا وال إثباتا اآلخر أو قبله هو أي
وقد يقول أيضا أنا ال أنظر يف هذه املعارضة وسواء جزمت بثبوت املالزمة أو انتفائها أو مل أجزم بشيء فأقول ال 

 يكون فإن مل يكن مستلزما بطلت خيلو إما أن يكون ما ذكرته مستلزما للقول بقدم جسم من األجسام أو ال
  املعارضة وإن كان مستلزما لقدم جسم من األجسام فليس علمي حبدوث األجسام الذي 

تسميه حدوث العامل أبني عندي من العلم هبذه القضية إذ هذه املقدمة ضرورية فطرية وتلك حتتاج إىل مقدمات 
  طويلة خفية وفيها نزاع كثري 
السنة على حدوث مجيع األجسام بأظهر من داللة الكتاب والسنة على أن اهللا تعاىل فوق وال أيضا داللة الكتاب و

العامل بل القرآن مملوء مبا يدل على أن اهللا تعاىل فوق العامل وهو دال على أن اهللا خلق السموات واألرض وما بينهما 
قرآن يف مجيع اآليات ال ميكن أن يف ستة أيام ولكن هو يذكر مع ذلك أنه استوى على العرش والذي نطق به ال

يستدل به على أن مجيع األجسام حمدثة إال بتوسط مقدمات مستنبطة بأن يبني أن هذا املذكور يف القرآن هو 
األجسام وأن ال جسم إال ما أخرب خبلقه وأما داللة القرآن على العلو فال حتتاج إىل مقدمات مستنبطة فإذا كان 

العامل أبني يف الفطرة والشرعة من كون األجسام كلها حمدثة مل جيب علي أن أترك ذلك العلم بأن اهللا تعاىل فوق 
  املعلوم البني يف الفطرة خوفا أن يلزمين إنكار هذا الذي ليس هو مثله يف ذلك وهذا اجلواب بني ظاهر 

ملستلزمة قدم الزمان وملخصه أن هذه املالزمة اليت ذكرها وهو أن هذا يستلزم أن يقال هذا مثل حجة الفالسفة ا
إما أن تكون حقا يف نفس األمر أو باطال فإن كانت باطال بطلت املعارضة وإن كانت حقا لزم إما ثبوت الالزم وإما 

انتفاء امللزوم ال يلزم انتفاء امللزوم عينا وإذا كان كذلك فليس العلم بانتفاء الالزم بأظهر من العلم بثبوت امللزوم 
 يف الشرع والعقل فال جيوز على هذا التقدير انتفاء الالزم فال تصح املعارضة وهكذا يقول بل ثبوت امللزوم أبني

  الفيلسوف وذلك يظهر 



بالوجه السابع وهو أن الفيلسوف يقول وعلمي بأن املوجودين إما أن يكون أحدمها مع اآلخر أو قبله علم بديهي 
  فطري وأما قولك إن هذا مثل قول اجملسم 

ا أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو بائنا عنه أقول ال خيلو إما أن تكون هذه املماثلة حقا أو باطال فإن املوجودان إم
كانت باطال مل يرد علي وإن كانت حقا وجب علي التزام املماثلة وذلك يقتضي أن أقول بثبوت النقيضني مجيعا أو 

فإذا كنت قد فرقت بينهما بإثبات هذه ونفي األخرى  انتفائهما مجيعا ال يقتضي أن أثبت الزمانية وأنفي املكانية
أكون خمطئا يف هذا التفريق مل يتعني خطأي يف املكانية حىت أنفيها وأسوي األخرى هبا يف النفي بل إذا سويت بينهما 

لة يف اإلثبات يلزمين أن أقول إن واجب الوجود مباين للعامل وإذا سويت بينهما يف النفي وسلم أن ذلك يبطل دال
هذه احلجة على قدم العامل كان غاية ما يلزمين إما بطالن القول بقدم العامل وإما بطالن دليل معني يدل على قدمه 
وال ريب أن قدم العامل أو صحة هذه احلجة أخفى وأبعد عن املعلوم من كون واجب الوجود تعاىل فوق العامل فإن 

ياء والرسل القول به فإذا كان على أحد التقديرين أخالف املعلوم اإلقرار هبذا ثابت يف الفطرة وقد تواتر عن األنب
بفطريت من العلوم الضرورية فأنفي كل واحد من القضيتني وأخالف األنبياء واملرسلني وعلى اآلخر إمنا أخالف 

الم يف غاية احلجج الدالة على قدم العامل وأبطل هذه احلجة املعينة كانت خمالفة هذه أوىل يف عقل كل عاقل وهذا لك
  اإلنصاف والبيان 

فعلم أن ما ذكروه من املعارضة مل يندفع به واحدة من الطائفتني ال يف املناظرة وال يف نظر اإلنسان بينه وبني ربه 
تعاىل ولكن أومهوا هؤالء هبؤالء وهؤالء هبؤالء والتزموا خمالفة الفطرة الضرورية العقلية اليت اتفق عليها العقالء يف 

إليهامني مع ما يف ذلك من خمالفة الكتب والرسل ببعض ما قالوه يف كل واحدة من املسألتني مسألة كل من ا
  حدوث األجسام ومسألة علو اهللا تعاىل على خلقه 

هذا كله إذا مل يكن يف الفالسفة من يقول باجلهة وال يف املسلمني من يقول بقدم بعض األجسام فكيف واملثبت 
   للجهة يقول ما يقال يف

الوجه الثامن وهو أن يقول غاية ما ألزمتين به من حجة الدهرية أن يقال بقدم بعض األجسام إذ القول بقدم 
األجسام مجيعها مل يقل به عاقل والقول خبلق السموات واألرض مل تدل هذه احلجة على نفيه وإمنا دلت إن دلت 

فإنه من املعلوم أن طوائف كثرية من املسلمني وسائر  على قدم ما هو جسم أو مستلزم جلسم وهذا مما ميكنين التزامه
أهل امللل ال يقولون حبدوث كل جسم إذ اجلسم عندهم هو القائم بنفسه أو املوجود أو املوصوف فالقول حبدوث 

  ذلك يستلزم القول حبدوث كل موجود وموصوف وقائم بنفسه وذلك يستلزم بأن اهللا تعاىل حمدث 
حنن نبني أن القول حبدوث كل ما يدخل يف املعىن الذي تسمونه جسما يستلزم حدث  وهؤالء يقولون ملناظريهم

الباري تعاىل ونبني أن قولكم أن اهللا تعاىل ليس جبسم يستلزم حدوث الباري أكثر مما تبينون أن القول بثبوته يستلزم 
ني يف غري هذا املوضع وبني أمنا حدوث الباري كما سنبني أن نفي اجلهة يستلزم القول بعدم الباري وهذا أمر قد ب

ذكره النفاة من حدوث كل جسم حجة باطلة مبتدعة حىت ذكر أبو احلسن األشعري أن هذه احلجة خمالفة حلجج 
  األنبياء والرسل وأتباعهم وأهنا حمرمة عندهم 

كون الباري تعاىل وإذا كان كذلك فتقول هلم مثبتة اجلهة إذا كان تصحيح هاتني املقدمتني الفطريتني يستلزم مع 
  فوق العامل مباينا له أن يكون 



من األجسام ما هو قدمي أمكنين التزام ذلك على قول طوائف من أهل الكالم بل على قول كثري منهم ومل أكن يف 
ذلك موافقا للدهرية الذين يقولون إن األفالك قدمية أزلية حىت يقال هذا خمالف للكتاب والسنة أو هذا كفر بل 

ق به الكتاب والسنة واتفق عليه املسلمون من خلق املخلوقات وحدوث احملدثات أقول به وأما كون الذي نط
الباري جسما أو ليس جبسم حىت يقال األجسام كلها حمدثة فمن املعلوم أن الكتاب والسنة واإلمجاع مل تنطق بأن 

لمني فليس يف تركي هلذا القول خروج عن األجسام كلها حمدثة وأن اهللا ليس جبسم وال قال ذلك إمام من أئمة املس
الفطرة وال عن الشريعة خبالف قويل بأن اهللا تعاىل ليس فوق العامل وأنه موجود ال داخل العامل وال خارجه فإن فيه 

من خمالفة الفطرة والشرعة ما هو بني لكل أحد وهو قول مل يقله إمام من أئمة املسلمني بل قالوا نقيضه فكيف التزم 
املعقول الفطري وخالف الكتاب والسنة واإلمجاع القدمي خوفا أن أقول قوال مل أخالف فيه كتابا وال سنة خالف 

  وال إمجاعا وال معقوال فطريا 
بل يقول يف الوجه التاسع هذه املعارضة تؤكد مذهيب وتقوية وتكون حجة ثانية يل على صحة قويل فإن احتججت 

أن املوجودين إما أن يكون أحدمها مباينا لآلخر أو حمايثا له فقلتم هذا معارض بقول علي بأن اهللا تعاىل مباين للعامل ب
الفيلسوف إن املوجودين إما أن يكون أحدمها متقدما على العامل أو مقارنا له وذلك يستلزم القول بقدم الزمان 

مستلزمة لكون بعض األجسام  املستلزم للقول بقدم بعض األجسام فأقول إذا كانت هذه احلجة اليت عارضتموين هبا
قدمية من غري أن تعني جسما أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه بأنه اجلسم القدمي هو اهللا سبحانه وتعاىل كما يقوله 
املثبتون وأن ذلك هو مالزم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه وحنو ذلك فتكون هذه احلجة اليت عارضتم هبا دليال 

  على أن اهللا 

باملعىن الذي ذكرمتوه الذي تقول إنه مالزم لكونه موصوفا وقائما بنفسه وإن نازعتم يف املالزمة وذلك تعاىل جسم 
يدل على صحة احلجة األوىل باالتفاق فإن اجلسم وما يقوم به إما أن يكون مباينا لغريه وإما أن يكون حمايثا له أو 

و ما يقوم به إما مباينا لغريه أو حمايثا له وإذا كان موجب حاال فيه وهذا متفق عليه فإنكم ال تنازعون يف أن اجلسم أ
احلجة اليت ألزمتموين إياها يلزمين أن أقول هو جسم وذلك يستلزم أن يكون مباينا للعامل كان هذا الذي ألزمتموين 

ني نافيا به حجة ثانية على أنه مباين للعامل فأردمت معارضة كل حجة باألخرى ليكون ما قلتموه من تناقض احلجت
لكونه مباينا للعامل ولكون كل جسم حمدثا فتبني أن احلجتني متعاونتان متصادقتان وأن كل واحدة منهما تدل على 

  أنه تعاىل مباين للعامل 
ويقول يف الوجه العاشر إذا كانت إحدى هاتني املقدمتني الضرورتني تستلزم أنه مباين للعامل واألخرى تستلزم أنه 

جب هاتني املقدمتني صحة قول القائلني باجلهة وقول القائلني بأنه جسم وكونه جسما يستلزم جسم فقد ثبت مبو
القول باجلهة كما توافقون عليه وقول القائلني باجلهة يستلزم أيضا القول باجلسم كما تقولون أنتم وأكثر العقالء 

على العرش وأن ثبوت العلو على خالف ما يقوله قدماء أصحابكم إن نفي اجلسم مستلزم لنفي اجلهة والعلو 
العرش يستلزم ثبوت اجلسم فإذا تكون كل واحدة من هاتني املقدمتني الفطريتني دليل على كل واحد من هذين 

املطلوبني وكل من املطلوبني دليال على اآلخر فصار على كل واحد من هذين املطلوبني أربع حجج وهي مبنية على 
  ا ذكرمتوه معارضة للنفاة لتبطلوا به حجتهم هو من أعظم احلجج على صحة قوهلم مقدمات فطرية فقد بني هذا أن م

  وكذلك أيضا قول الفيلسوف يف 
الوجه احلادي عشر وهو أن يقول هذا الذي عارضتموين به يف مسألة الزمان أكثر ما يوجب علي أن أقول باجلهة 



ن القاضي أيب الوليد ابن رشد الفيلسوف الذي هو والقول باجلهة هو قول أئمة الفالسفة كما ذكرناه فيما مضى ع
من أتبع الناس ألقوال آرسطو وذويه وأنه قال القول يف اجلهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول األمر 

وله قال يثبتوهنا هللا سبحانه وتعاىل حىت نفتها املعتزلة مث تبعهم على نفيها متأخرو األشعرية كأيب املعايل ومن اقتدى بق
وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات اجلهة مثل قوله الرمحن على العرش استوى ومثل قوله وسع كرسيه السموات 

واألرض ومثل قوله وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ومثل قوله يدبر األمر من السماء إىل ألرض مث يعرج إليه 
والروح إليه ومثل قوله أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم  يف يوم كان مقداره ألف سنة ومثل قوله تعرج املالئكة

األرض فإذا هي متور إىل غري ذلك من اآليات اليت إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤوال متشاهبا ألن 
نزلت  الشرائع كلها مبنية على أن اهللا تعاىل يف السماء وأن منها تنزل املالئكة بالوحي إىل النبيني وأن من السماء

الكتب وإليها كان اإلسراء بالنيب صلى اهللا عليه و سلم حىت قرب من سدرة املنتهى قال ومجيع احلكماء قد اتفقوا 
على أن اهللا تعاىل واملالئكة يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك والشبهة اليت قادت نفاة اجلهة إىل نفيها 

  بات املكان وإثبات املكان يوجب إثبات اجلسمية هو أهنم اعتقدوا أن إثبات اجلهة يوجب إث
  وقد تقدم ذكرنا لبقية كالمه بألفاظه وأنه قرر أن ما فوق العامل 

وهو اجلهة ليس مكانا على اصطالح الفالسفة إذ املكان عند آرسطو هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي املالقي 
 اآلراء السالفة القدمية والشرائع الغابرة إن ذلك املوضع للسطح الظاهر من اجلسم احملوي إىل أن قال وقد قيل يف

هو مسكن الروحانيني يريدون اهللا واملالئكة إىل أن قال فقد ظهر من هذا أن إثبات اجلهة واجب بالشرع والعقل 
بات وأنه الذي جاء به الشرع وابتىن عليه فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع فقد حكى اتفاق احلكماء على إث

اجلهة قال ومجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا تعاىل واملالئكة يف السماء وأن مما قيل يف اآلراء السالفة والشرائع 
الغابرة إن ذلك املوضع يعين ما فوق العامل هو مسكن الروحانيني يريدون اهللا تعاىل واملالئكة وتصرحيهم يف هذا بلفظ 

  ملسلمني مجيعا إذا نابتهم نائبة يقولون يا ساكن العرش املسكن يشبه ما ذكره األشعري أن ا
  فقد ظهر هبذا أمنا ذكره من التناقض على اجملسمة والفالسفة ال يرد على واحدة منهما بل ميكنهم نفي هذا التناقض 

  فصل

يظن إذا لفظ الظرف فيه اشتراك غلط بسببه أقوام فإن الظرف يف اللغة قد يعىن به اجلسم الذي يوعى فيه غريه ف
استعملت هذه األدوات يف حق اهللا تعاىل أنه حمل املخلوقات تكون يف جوفه وأهنا حمل له يكون يف جوفها وهذا مما 

يعلم قطعا أن هذه األدوات مل تدل على ذلك يف حق اهللا تعاىل البتة بل النحاة مسوا األلفاظ اليت يعرب هبا العرب عن 
حىت يدخل يف ذلك ما ال حييط باملظروف وأنواع متعددة وقد قال تعاىل ولو املعاين اليت هي أعم من ذلك بالظروف 

ترى إذ وقفوا على رهبم وقال تعاىل ولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم وقال تعاىل إن الذين عند ربك 
  ون له بالليل ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال تعاىل فإن استكربوا فالذين عند ربك يسبح

والنهار وهم ال يسأمون وقال تعاىل يف مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال تعاىل وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي 
حكيم وقال تعاىل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وقال تعاىل ألر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن 

  لمها إال هو وقال تعاىل إن اهللا عنده علم الساعة حكيم خبري وقال تعاىل وعنده مفاتح الغيب ال يع
ولفظ مع من الظروف وقد أضيف اسم اهللا إليه فيما شاء اهللا من املواضع وإضافته إىل الظرف أبلغ من إضافة 



  الظرف إليه قال تعاىل خيافون رهبم من فوقهم وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعرج املالئكة والروح إليه 
كون هذا وأمثاله كالمه إذا أراد اهللا رمحته أن يتوب منه كما قال أبو املعايل عند املوت لقد خضت البحر وحق ملن ي

اخلضم وخليت أهل اإلسالم وعلومهم ودخلت يف الذي هنوين عنه واآلن إن مل يتداركين ريب برمحته فالويل البن 
سابور وهلذا يقول مثل هؤالء عليكم بدين اجلويين وها أنا أموت على عقيدة أمي وروي على عقيدة عجائز ني

العجائز فإن تلك العقيدة الفطرية اليت للعجائز خري من هذه األباطيل اليت هي من شعب الكفر والنفاق وهم جيعلوهنا 
  من باب التحقيق والتدقيق 

  فصل 
فية الذين يقولون إنه فوق أبو عبداهللا الرازي فيه جتهم قوي وهلذا يوحد ميله إىل الدهرية أكثر من ميله إىل السل

العرش ورمبا كان يوايل أولئك أكثر من هؤالء ويعادي هؤالء أكثر من أولئك مع اتفاق املسلمني على أن الدهرية 
كفار وأن املثبتة للعلو فيهم من خيار املسلمني من ال حيصيه إال اهللا تعاىل وقد صنف على مذهب الدهرية املشركني 

  نف يف السحر والصابئني كتبا حىت قد ص

وعبادة األصنام وهو اجلبت والطاغوت وإن كان قد أسلم من هذا الشرك وتاب من هذه األمور فهذه املواالة 
واملعادات لعلها يف تلك األوقات ومن كان بتلك األحوال فهو قبل اإلسالم والتوبة ومن فعل هذا كان له نصيب 

لكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء من قوله تعاىل أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من ا
أهدى من الذين آمنوا سبيال أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا إىل قوله أمل تر إىل الذين 
فروا به يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يك

ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون 
  عنك صدودا إىل آخر اآليات 

يقرر ذلك أنه احتج يف مقدمة هذا العلم الشريف بكالم آرسطو معلم املشائني من الدهرية ومل يكن عنده من أثارة 
سلني ما يقدمه على كالم الدهرية واحتج أيضا مبا نقله عن أيب معشر البلخي واملنجم وهو من أتباع األنبياء واملر

الصابئني بل كان تارة من املشركني عباد الشمس والقمر وعبد القمر مدة كما أخرب بذلك عن نفسه وصنفها صنف 
م الضروري حاصل بأن هذه القبلية ال تكون يف ذلك وجواب الدهرية أنه قبل العامل وما فيه من الزمان وقوهلم والعل

  إال بالزمان واملدة 

  فصل

تنازع املسلمون يف تسمية اهللا بالدهر ففي الصحيح عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال 
حيح عن يسب أحدكم الدهر فإن اهللا هو الدهر وال يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل املسلم ويف الص

أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال اهللا عز و جل يسب ابن آدم الدهر 
وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ويف رواية أخرى يؤذيين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فإين أنا الدهر أقلب ليله وهناره 

  فإذا شئت قبضتهما هذه ألفاظ مسلم 
القاضي أبو يعلى يف إبطال التأويالت اعلم أن أبا بكر اخلالل قال أخربين بشر بن موسى األسدي قال سألت أبا  قال

عبداهللا أمحد بن حنبل عن الدهر فلم جيبين فيه بشيء قال القاضي وظاهر هذا أن أمحد توقف عن األخذ بظاهر 



عند سفيان بن عيينة مبكة فحدثنا أن النيب صلى اهللا  احلديث وقال حنبل مسعت هارون احلمال يقول أليب عبداهللا كنا
  عليه و سلم قال ال تسبوا الدهر فقام فتح بن سهل فقال يا أبا حممد نقول يا دهر ارزقنا فسمعت سفيان 

يقول خذوه فإنه جهمي وهرب فقال أبو عبداهللا القوم يردون اآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن 
نرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوله قال القاضي وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر احلديث  نؤمن هبا وال

  وحيتمل أن يكون قوله وحنن نؤمن هبا راجع إىل أخبار الصفات يف اجلملة ومل يرجع إىل هذا احلديث خاصة 
وقال ال جيوز أن يسمى اهللا دهرا قال وقد ذكر شيخنا أبو عبداهللا رمحه اهللا يعين ابن حامد هذا احلديث يف كتابه 

واألمر على ما قاله ألنه قد روي يف بعض ألفاظ احلديث ما مينع من محله على ظاهره هذا ومل يرد يف غريه من أخبار 
الصفات ما دل على صرفه عن ظاهره فلهذا أوجب محلها على ظاهرها وذلك أنه روي فيه أنه يؤذيين ابن آدم 

ي األمر أقلب الليل والنهار ويف لفظ آخر يل الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب مبلوك يسب الدهر وأنا الدهر بيد
وآيت مبلوك فتبني أن الدهر هو الليل والنهار خلق له وبيده وأنه جيدده ويبليه فامتنع أن يكون إال له وأصل هذا 

كذا ونالتين قوارع الدهر ومصائبه اخلرب أنه ورد على سبب وهو أن اجلاهلية كانت تقول أصابين الدهر يف مايل ب
فيضيفون كل حادث حيدث مبا هو جار بقضاء اهللا وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غىن أو فقد أو حياة 

والدهر ... أمن املنون وريبه تتوجع ... أو موت إىل الدهر ويقولون لعن اهللا هذا الدهر والزمان ولذلك قال قائلهم 
  ... ليس مبعتب من جيزع 

وقال تعاىل نتربص به ريب املنون أي ريب الدهر وحوادثه وقال سبحانه وتعاىل وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت 
وحنيا وما يهلكنا إال الدهر فأخرب عنهم مبا كانوا عليه من نسبة أقدار اهللا وأفعاله إىل الدهر فقال النيب صلى اهللا عليه 

  و سلم 

أصابتكم املصائب ال تنسبوها إليه فإن اهللا هو الذي أصابكم هبا ال الدهر وأنكم إذا سببتم ال تسبوا الدهر أي إذا 
  الدهر وفاعل ذلك ليس هو الدهر 

وقال أبو بكر اخلالل سألت إبراهيم احلريب عن قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن 
ن اهللا هو الدهر قال كانت اجلاهلية تقول الدهر هو الليل والنهار يقولون الليل اهللا هو الدهر وعن ال تسبوا الدهر فإ

والنهار فعل بنا كذا فقال اهللا تعاىل أنا أفعل ليس الدهر قال القاضي فقد بني إبراهيم احلريب أن اخلرب ليس على 
اإلسالم أن جيهل وجهه  ظاهره وأنه ورد على سبب وذكر أبو عبيد حنو ما ذكرنا فقال ال ينبغي ألحد من أهل

وذلك أن أهل التعطيل حيتجون به على املسلمني واحتج به بعضهم فقال أال تراه يقول فإن اهللا هو الدهر قال 
وتأويله أن العرب كان شأهنا أن تذم الدهر وتسبه عند املصائب اليت تنزل هبم من موت أو هرم أو تلف فيقولون 

وأتى عليهم الدهر فيجعلونه الذي يفعل ذلك فيذمونه عليه فقال النيب صلى أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر 
اهللا عليه و سلم ال تسبوا الذي فعل بكم هذه األشياء أو يصيبكم هبذه املصائب فإنكم إذا سببتم فاعلها فإمنا يقع 

  السب على اهللا تعاىل وهو الفاعل هلا ال الدهر 

  فصل 
رش أول من ابتدعه يف اإلسالم اجلعد بن درهم واجلهم بن صفوان وشيعتهما وهم القول بأن اهللا تعاىل ليس فوق الع

عند األمة من شرار أهل األهواء وقد أطلق السلف من القول بتكفريهم ما مل طلقوه بتكفري أحد وقالوا حنكي كالم 



اهللا تعاىل فوق العرش  اليهود والنصارى وال حنكي كالم اجلهمية وقالوا اتفق املسلمون واليهود والنصارى على أن
وقالت اجلهمية ليس فوق العرش وليس هذا قول أئمة متكلمة الصفاتية ال أيب حممد عبداهللا بن سعيد بن كالب وال 

أيب العباس القالنسي وحنومها وال قول أيب احلسن األشعري وأيب احلسن علي بن مهدي الطربي والقاضي أيب بكر 
  ة الذين تزعم أهنم أصحابك وإن قيل هؤالء الباقالين وغريهم من أئمة األشعري

متناقضون يف أقواهلم مل يكن نفي قول األثبات الذين صرحوا به عنهم لقوهلم مبا يناقضه بأوىل من نفي القول النايف 
عنهم لقوهلم ما يناقضه ال سيما إذا كان املعروف عنهم أن األثبات آخر القولني وإذا كان أبو املعايل والشهرستاين 

وائف غريمها قد خالفوه من أئمة أصحاهبم وقدمائهم يف األثبات مل جيز أن جيعل قوهلم هو قول أولئك بل نقل وط
ملذهب إمامه أنا قد ذكرنا بنقل العدول األئمة أن أبا املعايل حتري يف هذه املسألة يف حياته ورجع إىل دين أهل الفطرة 

  وبته معروفة وكذلك أئمة هؤالء كالعجائز عند مماته وكذلك الرازي أيضا حريته وت
مث يقال هب أنه قول هؤالء أفهؤالء ومن وافقوه من املعتزلة هم أهل التوحيد والتنزيه دون سائر النبيني واملرسلني 

والصحابة والتابعني وسائر أئمة الفقهاء والصوفية واحملدثني وأصناف املتكلمني الذين مل يوافقوا هؤالء يف هذا 
بنقيضه أو مبا يستلزم وكالمهم يف ذلك ملء العامل مع موافقتهم للكتب املنزلة من السماء  السلب بل يصرحون

وللفطرة الضرورية اليت عليها عموم الدمهاء واملقاييس العقلية السليمة عن املراء وقد ذكر هذا اإلمام ألتباعه أبو 
العلم وأن أعرف العلوم العلم باهللا لكنه العلم  عبداهللا الرازي يف كتابه أقسام اللذات ملا ذكر اللذة العقلية وأهنا

بالذات والصفات واألفعال وعلى كل واحدة من ذلك عقدة هل الوجود هو املاهية أم قدر زائد وهل الصفات 
زائدة على الذات أم ال وهل الفعل مقارن أو حمدث مث قال ومن الذي وصل إىل هذا الباب أو ذاق من هذا 

  الشراب 

وحاصل دنيانا أذى ... وأرواحنا يف وحشة من جسومنا ... وأكثر سعي العاملني ضالل ... عقول عقال هناية إقدام ال
  ... سوى أن مجعنا فيه قيل وقال ... ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ... ووبال 

لطرق طريقة لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليال وال تروي غليال ورأيت أقرب ا
القرآن إقرأ يف االثبات الرمحن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه واقرأ يف النفي 

ليس كمثله شيء وال حييطون به علما مث قال ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت ومثل هذا كثري عن هؤالء 
ا ويرجعون إىل ما عليه أهل الفطرة وما عليه أهل الظاهر احلشوية أئمة هذه املقالة النافية يعترفون بعدم العلم هب

  عندهم فكيف يكونون هم أهل التوحيد والتنزيه مع هذا الريب والشك واحلرية والتمويه 
الوجه السادس والثالثون أن يقال له دعواكم الرد على الدهرية مبثل جحد هذه املقدمة وأمثاهلا مما تبني فيها أنكم 

  علوم الفطرية أوقعكم يف أمورا أربعة جحدمت ال
  أحدها اتفاق سلف األمة وأئمتها على ذمكم وذم كالمكم 

  الثاين نفور أهل اإلميان عن طريقكم وما قذف اهللا تعاىل يف قلوهبم من البغض لذلك وهم شهداء اهللا تعاىل يف األرض 
هان حىت ارتد خلق كثري منكم إليهم بل أن الثالث طمع الفالسفة الدهرية فيكم أهل جدل وكالم ال أهل علم وبر

  ابن الراوندي 



الذي يقال إنه من شيوخ األشعري صنف كتابه املسمى بكتاب التاج يف قدم العامل موافقة للدهرية وهؤالء املدعون 
للتحقيق منكم كصاحب الفصوص وابن سبعني وأمثاهلما يؤول هبم األمر إىل أن يقتصروا على قول الدهرية الذين 

ثبتون واجب الوجود ويفرقون بني الواجب واملمكن بل جيعلون وجوده وجود املمكنات وال جيعلون له وجودا ي
خارجا عن وجود األرض والسموات ويصرح من يصرح من فضالئهم بأن قوهلم هو قول فرعون وأهنم على قول 

أن هذا هو التحقيق والعرفان وسببه  فرعون فيأتون بقول الدهرية املتضمن إلنكار الصانع وهو شر املقاالت ويدعون
أنكم سلكتم هبم يف طريقة النفي والتعطيل اليت ال تثبت للصانع وجودا مباينا للمخلوق وهذه يضطر سالكها إىل أن 

  ال يقول مبوجود وراء العامل وهو حمض قول الدهرية فكيف تتربؤون منهم وقولكم يؤول إليهم تصرحيا أو لزوما 
أنت معترف بعجزك عن مقاومة الدهرية وأنت يف أكرب كتبك املطالب العاملية ذكرت أدلة الرابع أن يقال له 

الفريقني القائلني حبدوث العامل وقدمه وضربت هذه هبذه ومل ترجح شيئا بل ذكرت أن الكتب اإلهلية واألدلة 
فضال عن علمية وادعيت أن السمعية مل تبني هذه املسألة ويف أجل كتبك الكالمية مل حتتج على حدوثه حبجة ظنية 

  ذلك ال يتم إال مبقدمة تذكر يف سائر كتبك أهنا معلومة الفساد بالضرورة وهو ترجيح أحد طريف املمكن 

  بال مرجح فمن تكون هذه حاله كيف يدعي أنه وأصحابه أهل التوحيد والتنزيه دون املثبتني والفالسفة 
ا وباطال وطلبوا إثباهتما معا فلم ينهض دليل صحيح بإثبات وسبب ذلك أهنم أدخلوا يف مسألة حدوث العامل حق

باطل مع حق وطمع فيهم خصمهم ملا رآه من ذلك وإن كان كالم خصومهم فيها أيضا فاسدا متناقضا فالطائفتان 
فيها ضالتان وذلك أن هذا وأصحابه سلكوا طريق املعتزلة اليت التزموا حدوث املوصوفات حبدوث صفاهتا والتزموا 

ى ذلك امتناع اتصاف الرب بصفة ولزمهم على ذلك وإن مل يلتزموه حدوث كل قائم بنفسه بل حدوث كل عل
موجود فكان ما ذكروه من احلجة متضمنا حدوث املوجودات كلها ومعلوم أن الدليل على ذلك ال يكون حقا 

طال بباطل مث إهنم اضطربوا يف وقابلوا هبا من زعم أن من املخلوقات ما هو قدمي كالعناصر والسموات وقابلوا با
العلم حبدوث الصفات وحدوث موصوفاهتا اضطرابا ذكرناه يف غري هذا املوضع مث جاء هؤالء فوافقوهم يف املعىن 

دون العبارة وزعموا أن املوصوف الذي مسوا صفته عرضا يستدل على حدوثه حبدوث صفته وزعموا أن شيئا من 
ن القابل لصفة ال خيلو منها ومن ضدها وقود مقالتهم يوجب مثل تلك املقالة صفات املخلوقات ال يبقى زمانني وأ

  مع ما التزموه يف مواضع من املكابرات وإن كانوا يف مواضع اعترفوا باحلق الذي أنكره أولئك 
  ومن تدبر عامة بدع اجلهمية وحنوهم وجدها ناشئة عن مباحث هذه الدعوى واحلجة 

مون كالمهم يف اجلواهر واألعراض وبناءهم علم الدين على ما ذكروه من هذه وهلذا كان السلف واألئمة يذ
  املقدمات وقد بسطنا الكالم يف هذا يف غري 

هذا املوضع قال اإلمام أبو املظفر السمعاين واألصل الذي يؤسسه املتكلمون واألصل الذي جيعلونه قاعدة علومهم 
ن األشياء ال ختلو من ثالثة أوجه إما أن تكون جسما أو عرضا أو مسألة العرض واجلوهر وإثباهتما وأهنم قالوا إ

جوهرا فاجلسم ما اجتمع من االفتراق واجلوهر ما احتمل األعراض والعرض ماال يقوم بنفسه وإمنا يقوم بغريه 
ال بعض وجعلوا الروح من األعراض وردوا أخبار النيب صلى اهللا عليه و سلم اليت ال توافق نظرهم وعقوهلم وهلذا ق

السلف إن أهل الكالم أعداء الدين ألن اعتمادهم على حدسهم وظنوهنم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم مث 
يعرضون عليه األحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه وأما أهل السنة سلمهم اهللا تعاىل فإهنم يتمسكون مبا نطق 

على حسب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع وذكر  به الكتاب ووردت به السنة وحيتجون له باحلجج الواضحة



  متام الكالم 
واملقصود أن هذا وأمثاله وإن كان يف هذا املقام يتجوه مبخالفة الدهرية وليس الرد على الدهرية معلوما من طريقهم 

كياؤهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤالء احلق تارة والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذ
على بصرية فيها وسبب ذلك ما جيحدونه من احلق املعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة واملشتملة على حق 

وباطل وإال فلو كانت احلجج حقا حمضا مل ينكرها أحد من السلف واألئمة وال كان للمخالفني طريق صحيح إىل 
  هدمها 

توحد والتنزيه هو مما اتبعتم فيه املعتزلة نفاة الصفات فإهنم الوجه السابع والثالثون إن تسميتك أصحابك أهل ال
فسروا التوحيد بتفسري مل يدل عليه الكتاب والسنة وال قاله أحد من سلف األمة وأئمتها كما سيأيت الكالم عليه إن 

  شاء اهللا 

متيز منه شيء عن شيء تعاىل وادعوا أن من أثبت الصفات مل يكن موحدا ألن الواحد عندهم الذي ال يعقل فيه ما 
  أصال وثبوت الصفات يقتضي الكثرة والذي جعلوه واحدا ال ينطبق إال على معدوم ممتنع كما سيأيت بيان 

ومن املعلوم أن التوحيد الذي بعث اهللا به رسوله وأنزل به كتابه هو ما دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع مثل 
ان مشركا ومل يكن موحدا وإن أقر أنه خالق كل شيء كما قال تعاىل عبادة اهللا وحده ال شريك له فمن عب غريه ك

وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون وقال تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا وقال 
وقال  تعاىل قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون وقال تعاىل وإهلكم إله واحد

  تعاىل وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله واحد وأمثال هذه اآليات 
وأما تفسري التوحيد مبا يستلزم نفي الصفات أو نفي علوه على العرش بل مبا يستلزم نفي ما هو أعم من ذلك فهو 

التوحيد وتفسري التشبيه مبا فيه شيء ابتدعته اجلهمية مل ينطق به كتاب وال سنة وال إمام وكذلك جعل التشبيه ضد 
إثبات الصفات هو أيضا باطل فإن التوحيد نقيضه اإلشراك باهللا تعاىل والتمثيل له خبلقه وإن كان ينايف التوحيد 

فليس املراد بذلك ما يسمونه هم تشبيها فإهنم يسمون املعاين بأمساء مسوها هم وآباؤها ما أنزل اهللا هبا من سلطان 
ك احلمد والذم ومن علق احلمد والذم بأمساء ليست مما أنزل اهللا هبا سلطانا بني فيه ما حيمده وما فمن بىن على ذل

  يذمه فقد ابتدع من الدين ما مل يأذن به اهللا تعاىل وليس هذا موضع بسط 

ه التوحيد هذا وتبيينه إذ كل من كان إىل التعطيل أقرب وعن القرآن واإلسالم أبعد كان أحق هبذا املعىن الذي تسمي
  والتنزيه 

فإن املعتزلة أحق منهم هبذا ألهنم أحق بنفي الصفات والكثرة وأحق بنفي األمور اليت جيعلون إثباهتا تشبيها 
والفالسفة أحق من املعتزلة هبذا وأهل وحدة الوجود أحق هبذا من الفالسفة وهلذا يدعون من التوحيد والتحقيق 

الذي ابتدعوه ماال ميكن هؤالء رده إال بنقض األصول املبتدعة اليت والعرفان حبسب هذا الوضع واالصطالح 
وافقوهم عليها ومن املعلوم أن الوجود املطلق ليس شيئا له وجود يف اخلارج مطلقا حىت يوصف بوحدة وال كثرة 

ز التعطيل وإمنا حقيقة قوهلم قول أهل التعطيل الذين هم شرار الدهرية فظهر أن توحيدهم هذا وتنزيههم هذا دهلي
والزندقة وأن من كان أعظم تعطيال وإحلادا كان أحق بتوحيدهم وتنزيههم هذا وهذا خبالف ما كان من أهل 

اإلثبات املقرين بالتوحيد والتنزيه الذي جاءت به الرسل عليهم السالم ونزلت به الكتب التوحيد العلمي القويل 
وهي تعدل ثلث القرآن والتوحيد العملي اإلرادي الذي  كالتوحيد الذي دلت عليه السورة اليت هي صفة الرمحن



دلت عليه السورة اليت هي براءة من الشرك ومها سورتا اإلخالص فإن هؤالء املوحدين كلما حققوا هذا التوحيد 
بعدوا عن أهل الشرك والتعطيل وتربؤوا منهم كما قال إمامهم إبراهيم لقومه إنين براء مما تعبدون إال الذي فطرين 
فإنه سيهدين وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإهنم عدو يل إال رب العاملني وقال يا قوم إين 

بريء مما تشركون إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني وقال تعاىل قد 
راء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا ب

  وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده 

الوجه الثامن والثالثون قوله أهل التوحيد والتنزيه الذين عزلوا حكم الوهم واخليال يف ذات اهللا تعاىل وصفاته يقال 
   مرة له قد تقدم الكالم على هذا اللفظ اجململ غري

مث يقال له ال ريب أن اهللا تعاىل أنزل كتابه بيانا للناس وهدى وشفاءا وقال تعاىل فيه وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء وقال ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وقال إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم وقال فمن 

أنزل إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء وقال تعاىل وما كان ابتع هداي فال يضل وال يشقى وقال اتبعوا ما 
اهللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 

زروه ونصروه الكتاب وال اإلميان ولكن ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وقال فالذين آمنوا به وع
واتبعوا النور الذي أنزل عه أولئك هم املفلحون وقال قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من اتبع 
رضوانه سبل السالم وقالت اجلن إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به وقص اهللا تعاىل ذلك عنهم على 

ذا القول وكذلك قوهلم يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى سبيل التصديق هلم يف ذلك والثناء عليهم هب
  مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم وأمثال هذا كثري 

وقد بني اهللا تعاىل ما يتقي من القول فيه والظن فقال تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث 
  وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وقال عن الشيطان والبغي بغري احلق 

إمنا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون وقال تعاىل ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال 
ن فيما ليس لكم به علم وقال جيادلونك يف احلق احلق وقال ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم فلم حتاجو

بعدما تبني فذم من يقول ماال يعلم ومن يقو غري احلق ومن جيادل فيما ال يعلم ومن جيادل يف غري احلق كما قال 
النيب صلى اهللا عليه و سلم القضاة ثالثة قاضيان يف النار وقاض يف اجلنة رجل علم احلق وقضى به فهو يف اجلنة 

ضى للناس على جهل فهو يف النار ورجل علم احلق وقضى خبالفه فهو يف النار وقال تعاىل يف موضع آخر ورجل ق
ما أنزل اهللا هبا من سلطان إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس وقال ما هلم به من علم إن يتبعون إال الظن وإن 

  اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري  الظن ال يغين من احلق شيئا وقال تعاىل ومن الناس من جيادل يف
ومن املعلوم أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة يف اإلنسان فإنه حيس األشياء ويشهدها مث يتخيلها 
ويتومهها ويضبطها بعقله ويقيس ما غاب على ما شهد والذي يناله اإلنسان هبذه األسباب قد يكون علما وقد 

يقوله ويعتقده وحيسه ويتخيله قد يكون حقا وقد يكون باطال فاهللا سبحانه وتعاىل مل يفرق  يكون ظنا ال يعلمه وما
بني إدراك وإدراك وال بني سبب وسبب وال بني القوى الباطنة والظاهرة فجعل بعض ذلك مقبوال وبعضه مردودا 

  بل جعل املردود هو قول غري احلق والقول بال علم مطلقا 
راك وطرقه باطال مطلقا يف حق اهللا تعاىل أو كان حكمه غري مقبول كان رد ذلك مطلقا فلو كان بعض جناس اإلد



واجبا واملنع من قبوله مطلقا متعينا إن مل يعلم جبهة أخرى كما قال يف اخلرب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقال يف 
  االعتبار والقياس الصحيح إن اهللا يأمر بالعدل وإذا قلتم فاعدلوا كونوا 

وامني هللا شهداء بالقسط ليقوم الناس بالقسط فلما كان من املخربين من ال يقبل خربه إذا انفرد أمر بالتثبت يف ق
خربه وملا كان القياس واالعتبار حيصل فيه الظلم والبغي بتسوية الشيء مبا ليس مثله يف الشرع والعقل أمر بالعدل 

إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فبني تعاىل أن سبب والقسط وقال تعاىل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
االختالف هو البغي الذي هو خالف العدل فالشبهة الفاسدة من هذا النمط وهي من أسباب االختالف بعد بيان 

  الكتاب والسنة للحق املعلوم كما قال تعاىل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق 
 اإلحساس الباطن والظاهر ما يرد حكمه مطلقا حىت يوافقه إحساس آخر لكان ذلك أيضا مردودا فلو كان يف

وليبني ذلك كما بني نظريه فإن احلاجة إىل ذلك يف أصل األميان أعظم من احلاجة إىل ما هو دون ذلك بدرجات 
علم أو قول غري احلق هنى عن ذلك ومل كثرية فلما كان احملرم هو اتباع الظن وما هتوى األنفس والقول يف الدين بال 

يفرق بني إحساس ظاهر أو باطن وال بني حس وعقل فلم يكن ألحد أن يفرق بني ما مجع اهللا تعاىل بينه وجيمع بني 
  ما فرق اهللا تعاىل بينه بل يتبع كتاب اهللا تعاىل على وجهه واهللا أعلم 

 ذلك مىت مل يكن عاملا مبوجبها مل يكن له أن يقول والذي دل عليه الكتاب أن طرق احلس واخليال والعقل وغري
على اهللا وليس له أن يقول عليه إال احلق وليس له أن يقفو ما ليس له به علم ال يف حق اهللا وال يف حق غريه فإما 

 ختصيص اإلحساس بالباطن مبنعه عن تصور األمور اإلهلية حبسه فهو خالف ما دل عليه القرآن من تسوية هذا بسائر
  أنواع اإلحساس يف املنع وأن القول مبوجبها مجيعها 

  إذا كان باطال حرم يف حق اهللا تعاىل وحق باده وإن كان حقا مل ينه عنه يف شيء من ذلك 
يؤكد ذلك أن حكم الوهم واخليال غالب على اآلدميني يف األمور اإلهلية بل وغريها فلو كان ذلك كله باطال لكان 

بات يف الشريعة ولكان أدىن األحوال أن يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة ما نفي ذلك من أعظم الواج
  ختيلته فاهللا خبالفه ال سيما مع كثرة ما ذكره هلم من الصفات 

الوجه التاسع والثالثون قولك الذين عزلوا حكم الوهم واخليال يف ذات اهللا تعاىل وصفاته يقال له ليس األمر 
ن على منازعيهم يف إثبات الصفات هللا وما يتبع ذلك مبا هو من جنس هذه احلجج وأضعف كذلك بل هم يستدلو

منها سواء مسيت ذلك من حكم العقل أو من حكم الوهم واخليال فإن االعتبار باملعاين ال باأللفاظ ال سيما وقد 
ن أنفسهم باألمساء احملمودة جرت عادة هؤالء املتكلمني أهنم يسمون بدعواهم منازعيهم باألمساء املذمومة ويسمو

فإن كانوا مشتركني يف جهة احلمد والذم ويقول أحدهم قال أهل احلق وقال أهل التوحيد وحنو ذلك حىت قد 
يدعون اإلميان أو والية اهللا تعاىل ألنفسهم خاصة كما يفعل ذلك الرافضة واملعتزلة وطوائف من غالة الصوفية 

ين قالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى وقالوا إن الدار اآلخرة وهؤالء فيهم شبه من أهل الكتاب الذ
خالصة هلم عند اهللا يوم القيامة والذين ادعوا أهنم أبناء اهللا وأحباؤه ويسمى أحدهم من أثبت هللا صفة مشبها 

  نفاه ذلك وجمسما مع كونه قد أثبت نظريها أو أبلغ منها ويسمى النايف معطال ويكون قد نفى نظري ما 

الوجه السابع والثالثون أن يقال أصل اجلهل والضالل والزندقة والنفاق واإلحلاد والكفر والتعطيل يف هذا الباب 
هو ما اشتركت فيه الدهرية واجلهمية من التكذيب والنفي واجلحود لصفات اهللا تعاىل بال برهان أصال بل الرباهني 



مع اشتراكهم يف هذا األصل الفاسد افترقوا حينئذ يف املناظرة إذا أعطوها حقها أوجبت ثبوت الصفات وهم 
  واملخاصمة كل قوم معهم من الباطل نصيب 

وذلك أن مبدأ حدوث هذا يف اإلسالم هو مناظرة اجلهمية للدهرية كما ذكر اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يف مناظرة 
هم من فالسفة اهلند كالربامهة ال ينكره بل يقول جهم للسمنية وهم من الدهرية حيث أنكروا الصانع وإن كان غري

العامل حمدث فعله فاعل خمتار كما حيكي عنهم املتكلمون وكذلك مناظرة املعتزلة وغريهم لغري هؤالء من فالسفة 
الروم والفرس وغريهم من أنواع الدهرية وكذلك مناظرة بعضهم بعضا يف تقرير اإلسالم عليهم وإحداثهم يف 

مسوها أصول الدين ما ظنوا أن دين اإلسالم ينبين عليها وذلك هو أصل علم الكالم الذي اتفق السلف احلجج اليت 
واألئمة على ذمه وذم أصحابه وجتهيلهم فإن كالم السلف واألئمة يف ذم اجلهمية واملتكلمني ال حيصيه إال اهللا تعاىل 

من أن اهللا تعاىل خلق السموات واألرض وأن العامل وأصل ذلك أهنم طلبوا أن يقرروا ما ال ريب فيه عند املسلمني 
  له صانع خالق خلقه ويردوا على من يزعم أن ذلك قدمي إما واجب بنفسه وإما معلول علة واجبة بنفسها 

فإن الدهرية هلم قوالن يف ذلك ولعل أكثر املتكلمني إذا ذكروا قول الدهرية ال يذكرون أن الدهرية إال من ينكر 
ون الدهرية وهم الذين يقولون بقدم العامل وإنكار الصانع وعندهم كل من آمن بالصانع فإنه يقول الصانع فيقول

  حبدوث العامل وهذا كما قاله طوائف من املتكلمني كالقاضي أيب بكر ابن الباقالين قال يف مسائل التكفري 

يد وإثبات النبوة أعين نبوة حممد ومجلة اخلالف على ضربني خالف مع اخلارجني عن امللة املنكرين لكلمة التوح
صلى اهللا عليه و سلم وخالف مع أهل القبلة املنتسبني إىل امللة فأما اخلالف مع اخلارجني عن امللة فعلى ثالثة 

أضرب خالف مع املنكرين للصانع والقائلني بقدم العامل وخالف مع القائلني حبدوث العامل املثبتني للصانع املنكرين 
كالربامهة وخالف مع القائلني ببعض النبوات املنكرين لنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم فجعل ثبوت للنبوات أصال 

الصانع وحدوث العامل قوال وإنكار الصانع وقدم العامل قوال ومل يذكر قوال ثالثا بإثبات الصانع وقدم العامل ألن ذلك 
   كاملتنايف عند مجهور املتكلمني فال جيعل قوال قائما بنفسه

وأما الرازي وأمثاله فيذكروا الدهرية أعم من هذا حبيث أدخلوا فيهم هذا القسم الذي هو قول املشائني أر سطو 
وذويه وقول غريهم فقال يف كتاب هناية العقول املسألة الرابعة يف تفصيل الكفار قال الكافر إما أن يكون معترفا 

يكن فإما أن يكونوا معترفني بشيء من النبوات وهم اليهود  بنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم اوال يكون فإن مل
والنصارى وغريهم وإما أن ال يعترفوا بذلك وهم إما أن يكونوا مثبتني للفاعل املختار وهم الربامهة وأما أن ال يثبتوه 

من منكري  وهم الدهرية على اختالف أصنافهم وكذلك قال غري هذا مثل ابن اهليصم وأمثاله قالوا قالت الدهرية
الصانع ومثبتيه أن العامل على هيئة ما تراه عليه قد كان مل يزل إال أن من أثبت الصانع منهم زعم أنه مصنوع مل 

يتأخر يف الوجود عن صانعه وإليه ذهب أرسطو طاليس ومن قال بقوله وقال أهل التوحيد بل هو مصنوع حمدث مل 
  يكن مث كان 

ل السمنية الذين ناظرهم اجلهم بن صفوان وغريهم من الدهرية وكطوائف غري وال ريب إنكار الصانع بالكلية قو
هؤالء من األمم املتقدمة وأما الدهرية اليونان أتباع أرسطو وذويه وحنوهم فهم مع كوهنم دهرية يقرون بأن العامل 

  معلول 

فقني وادعوا علم الباطن الذي علة واجبة بنفسها وهلذا نفق قول هؤالء على طوائف كثرية وصاروا يف ه زنادقة منا
  اختصوا مبعرفته وزعموا أن ما أظهرته الشرائع ملنفعة اجلمهور وحنو ذلك مما ليس هذا موضعه 



واملقصود هنا أن أولئك املتكلمني ملا راموا إثبات وجود الصانع وخلق العامل سلكوا الطريقة اليت ابتدعوها من 
ا أو حبدوث صفاهتا وأفعاهلا ومسوا ذلك أجساما أو جواهر ومسوا االستدالل على حدوث املوصوفات حبدوث صفاهت
  صفاهتا وأفعاهلا أعراضا وبنوا احلجة على مقدمتني 

  إحدامها أن املوصوفات ال ختلو عن أعراض حادثة من صفات وأفعال تعتقب عليها 
  والثانية أن ما ال خيلو عن احلوادث فهو حادث 

إىل ثبوت األعراض أو بعضها وحدوثها أو حدوث بعضها وأن األجسام ال ختلو  فاحتاجوا يف تقرير املقدمة األوىل
منها أو من بعضها فتارة يستدلون مبا شهدوه من االجتماع واالفتراق وتارة يقولون إنه الزم هلا من احلركة 

إن اهللا تعاىل والسكون وهذه األقسام األربعة هي األكوان عندهم وهذه حجة الصفاتية حيتجون باألكوان ويقولون 
ال يوصف هبا وآخرون فيهم ال حيتجون إال جبواز االجتماع واالفتراق دون احلركة والسكون حىت يستقيم له أن 
يصف الرب بذلك ويقول إن هذا هو الذي ال ختلو اجلواهر منه وهو مبين على اجلوهر الفرد وتارة يدعى بعضهم 

  مانني ويدعون مع ذلك بأن كل جسم فلن خيلو حدوث مجيع األعراض زعما منه أن العرض ال يبقى ز

  عما ميكن قبوله من األعراض أو عن ضد ونشأ بينهم يف هذا من املقاالت والنزاع ما يطول ذكره 
وأما املقدمة الثانية فكانت يف بادئ الرأي أظهر وهلذا كثري منهم يأخذها مسلمة فإن ما ال خيلو عن احلادث فهو 

  عليه وإذا قدر شيئان متقارنان ال يتقدم أحدمها اآلخر وأحدمها حادث كان اآلخر حادثا مقارنه وجمامعه ال يتقدم 
لكن يف اللفظ إمجال فإن هذا القائل ما ال خيلو عن احلوادث أو ما ال يسبق احلوادث فهو حادث أو ما تعتقب عليه 

  احلوادث فهو حادث وحنو ذلك له معنيان 
  ا ابتداء فال ريب أن ما تقدم على ماله ابتداء فله ابتداء أحدمها ما ال خيلو عن حوادث معينة هل

والثاين أن ما ال خيلو عن جنس احلوادث حبيث مل يزل قائما به ما يكون فعال له كاحلركة اليت حتدث شيئا بعد شيء 
ة مشكلة فهذا ال يعلم أنه حادث إن مل يعلم أن ذلك اجلنس ال يكون قدميا بل مينع حوادث ال أول هلا وهذه مقدم

بل كالم املتكلمني والفالسفة فيما يتناهى وفيما ال يتناهى فيه من االضطراب ما ليس هذا موضعه فاحتاجوا أن 
يستدلوا على هذه بأدلة التزموا طردها فنشأ عن ذلك مذاهب أخر كنفي التناهي يف املستقبل حىت قال طوائف 

را فقال بفناء اجلنة والنار وقال أبو اهلذيل بوجوب فناء منهم اجلهم بوجوب فناء العامل لوجوب تناهيه أوال وآخ
  احلركات إىل مقاالت 

وإن كان طوائف من املصنفني يف الكالم ال يتعرضون هلذه املقدمة بل يرون أن قوهلم ماال خيلو عن احلوادث فهو 
  حادث يكفي يف العلم حبدوث 

ال أول هلا مناقضة ظاهرة يف اللفظ واملعىن وإن لفظ  ما التزمته احلوادث وهؤالء يقولون إن قولنا حوادث وقولنا
كوهنا حوادث يوجب أن يكون هلا أول وهذه طريقة القاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وغريمها وقوهلم هذا يشبه 

قوهلم إن نفي حدوث العامل هو قول نفاة الصانع وألجل ما يف هذه القضية من االشتباه خفي عليهم هذا املوضع 
 بد من معرفته وهبذه الطريقة نفوا يقوم به فعل من األفعال فنفوا أن الرب استوى على العرش بعد أن مل الذي ال

يكن مستويا كما نطق به القرآن يف قوله تعاىل خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش وكان 
خصه بأنه على العرش وهذا التخصيص عرشه على املاء فخص االستواء بكونه بعد خلق السموات واألرض كما 

املكاين والزماين كتخصيص النزول وغريه إذ أبطلوا هبذه الطريقة أن يكون على العرش مطلقا وإن كان كثري ممن 



يسلك هذه الطريقة جيوز عليه األفعال احلادثة فال مينع حدوث االستواء كما كان كثري ممن ينفي ذلك يقول 
  قيام الفعل به كما سيأيت مأخذ الناس يف هذا باستوائه على العرش مع نفي 

وإمنا الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة فقال نفاة الصفاة من املعتزلة وحنوهم والصفاتية املنكرون لألفعال 
كالكالبية واألشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أمحد وغريهم كالقاضي أيب يعلى وأيب الوفاء وابن عقيل 

سن بن الزاغوين وغريهم والقاضي أيب بكر بن الباقالين وأيب إسحاق األسفرائيين وأيب بكر ابن فورك وأيب احل
وغريهم قالوا اجلسم حمدث والداللة على حدوثه أنا وجدنا هذه األجسام تتغري عليها األحوال والصفات فتكون 

يت تتجدد عليها فال خيلو اجلسم من أن تارة متحركة وتارة ساكنة وتارة حية وتارة ميتة وكذلك سائر الصفات ال
يكون انتقل من حال قدم إىل حال قدم أو من حال حدث إىل حال حدث أو من حال قدم إىل حال حدث أو من 

  حال 

حدث إىل حال قدم فيستحيل أن يكون متنقال من حال قدم إىل حال قدم ألنه لو كان كذلك استحال خروجه عن 
ه اجلسم فيما مل يزل وجب وجوده دائما كوجوب وجوده فلما مل يصح خروج تلك احلال ألن كل حكم حصل علي

القدمي عن وجوده األزيل ألن وجوده ثابت فيما مل يزل كذلك ال يصح خروجه عن كل حكم كان عليه فيما مل يزل 
يزل ألن كل مكان ويف العلم بأنه ينتقل من املكان الذي فيه وخيرج عنه دليل على أنه مل يكن يف ذلك املكان فيما مل 

يشار إليه وكل حال يشار إليه يصح خروجه عنهما وإذا جاز خروجه عنهما ثبت أنه مل يكن حاصال يف ذلك املكان 
وال على تلك الصفة فيما مل يزل وإن كانت احلالة األوىل مل تكن حالة قدم فاحلالة اليت جتددت بعد أن مل تكن أوىل 

لك أن اجلسم مل يكن موجودا فيما مل يزل إذ لو كان موجودا فيما مل يزل وأحرى أن ال تكون حالة قدم فثبت بذ
لكان ال بد أن يكون يف مكان أو ما يقدر تقدير املكان ولو كان كذلك الستحال خروجه عن تلك احملاذاة ملا 

ريمها وهي ذكرناه وإال نودي إىل حدثه وصح بذلك ما قلناه فهذا نظم حجة القاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وغ
  حجة مبنية على وجوب الكون للجسم ووجوب حدوثه وامتناع حوادث ال أول هلا وهذه حجة أكثرهم 

ومضموهنا أن اجلسم القدمي ال بد له من مكان فإن كان قدميا امتنع خروجه عنه وإن كان حادثا لزم قيام احلادث به 
  وتعاقب احلوادث عليه وهي حجة الرازي وغريه يف حدوث العامل 

  فصل

النصوص قد أخربت والعقول قد دلت على ثبوت صفات اهللا متنوعات له من العلم والقدرة واحلب والبغض 
  والسمع والبصر فإذا كان مع ذلك قد لزم 

القول بأفعال تقوم بذاته كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكالم مع مجاهري أهل احلديث والفقه والتصوف 
متعلقة مبشيئته وقدرته وقد علم ما دلت عليه النصوص مع أن يف العقول تنبيه عليه من وسلف األمة وأن األفعال 

قوله وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه فإنه إذا كان مجلة 
هما وما بينهما يف يد السموات مقبوضة بيمينه وقد قال ابن عباس ما السموات السبع واألرضون السبع وما في

الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم وقد علم بالعقل أنه جيب أن يكون أعظم بكل وجه من خملوقاته ومبتدعاته إذ كل 
ما فيها من وجود وكمال فهو من أثر قدرته ومشيئته فهو أعظم وأكرب وإذا كان كذلك كانت أفعاله اليت يفعلها 

من أن يدرك عقول البشر قدرها وإذا كان من املعلوم أن حدوث هذه بذاته تناسب ذاته وكانت أعظم وأجل 



املتكونات من استحالة العناصر واملولدات أعظم نسبة إىل الفلك من اخلردلة إىل اإلنسان العظيم إذ يف اإلنسان من 
 دون نسبة قدر اخلردل أكثر مما يف الفلك من قدر العناصر واملولدات فنسبة األفالك وما فيها إىل الرب تعاىل

حوادثها املتكونة إىل الفلك فإذا جاز أن تكون هذه حمدثة حبركة مشهودة حادثة يف الفلك فحدوث الفلك وما فيه 
لفعل يفعله الرب أوىل باجلواز وأبعد عن االمتناع وله املثل األعلى هذا مع أن هذه احملدثات إمنا هي منسوبة عندهم 

مجيع األفالك للقوابل وحينئذ فتكون نسبة احملدثات إىل ذلك نسبة كثرة  إىل فيض العقل الفعال مع إعداد حركات
أعظم من نسبة اخلردلة إىل اإلنسان بكثري وهلذا يظهر ذلك للعباد يف املعاد إذا قبض اجلبار األرض بيده وطوى 

  السموات بيمينه مث هزهن وقال أنا امللك أين ملوك األرض أين اجلبارون أين املتكربون 
  يعظم على اجلهال من املتفلسفة وأمثاهلم وأشباههم تقدير حدوث العامل وإمنا 

وتغريه ألهنم مل يقدروا اهللا حق قدره وكان ينبغي كلما شهدوه على عظم العامل وقدره يدهلم على قدر مبدعه لكن ملا 
له نوعا من اخلصائص  ضل من ضل منهم مل يثبت خلالقه ومبدعه إال وجودا مطلقا ال ينطبق إال على العدم وإن أثبت

الكلية فهي أيضا ال متنع أنه إمنا يطابق العدم وهلذا كان هؤالء من الدهرية املعطلة نظريا للصفاتية الذين ال يثبتون 
  حقيقة الذات املباينة للعامل فإن حقيقة قوهلم يعود إىل قول معطلة الصفات أيضا 

نع ويقول أنا أقول إنه قدمي واجب بنفسه لئال يلزمين هذا وإذا كان األمر كذلك فيقال ملن يلتزم منهم نفي الصا
احملذور الذي ذكرمتوه يف صدوره عن فاعل قدمي كما قد يقول بعض الصفاتية إذا ضاقت عليهم احلجج يف مسألة 
 العرش والقرآن والرؤية وغريها حنن نلتزم قول املعتزلة بنفي الصفات مطلقا فإنه يقال هلذا الدهري إذا كنت جتوز

يف عقلك وجود هذه األفالك قدمية أزلية واجبة الوجود أو حادثة بذاهتا فإهنا إذا مل تكن مفعولة لغريها فإما أن تكون 
قدمية بنفسها أو حادثة بنفسها فإذا جوزت ذلك بال زمان وال مكان وال من مادة وال عن خالق ألن يف إثبات اخلالق 

وال مكان وال من مادة وهذا خالف ما يشهد من صدور األجسام  صدور عن فاعل قدمي أو حدوثها عنه بال زمان
عن غريها أو حدوثها فإن جتويز وجوهبا بنفسها وقدمها أو حدوثها بنفسها بال فاعل أبعد عن املشهود واحملسوس 
واملعقول من صدورها عن فاعل بال مادة وال مكان وال زمان فإن املشهودات صادرة يف مكان وزمان ومن مادة 

ن فاعل يف اجلملة وإن مسيتموه طبيعة أو قوى فلكية أو غري ذلك فإنكم ال ميكنكم إنكار األسباب احلادثة وع
احملسوسة فإذا جوزمت وجود ذلك يف غري زمان وال مكان وال من مادة وال بفاعل كان ذلك أبعد عن احملسوس 

  واملعقول مما فررمت منه وإذا قلتم ذلك قدمي واجب الوجود 

ن ما يلزمكم يف هذا من احملذورات أعظم بكثري مما يلزمكم من االعتراف بصانع هلا قدمي واجب الوجود بنفسه كا
فإنكم مهما أوردمتوه يف ثبوته حينئذ من كونه يستلزم أن يكون حمال للصفات واألفعال وحنو ذلك فإن ذلك يلزمكم 

قدر أن قائال يقول إهنا حدثت بأنفسها فهذا أعظم أعظم منه إذا قلتم بأن األفالك قدمية واجبة الوجود بنفسها وإن 
إحالة وهذا مما نبغي التفطن له فكل ما يقوله الدهرية من نفاة الصانع ومن مثبتيه من الشبهة النافية لوجوده أو لفعله 

فإنه يلزمهم أعظم منه على قوهلم بأن القدمي واجب الوجود بنفسه مستغن عن صانع وقوهلم بأنه معلول عن علة 
  موجبة فتدبر هذا 

وأصل ذلك أن اهللا ليس كمثله شيء ال يف نفسه وال يف صفاته وال يف أفعاله وال مفعوالته فإذا رام اإلنسان أن ينفي 
شيئا مما يستحقه لعدم نظريه يف الشاهد كان ما يثبته بدون الذي نفاه أبعد عن املشهود مثل أن يثبت الصفات بال 

ت أو يثبتهما بدون فعل يقوم بنفسه أو يثبت ذلك الزما لذاته أو يقول إن هذا حقيقة الذات أو الذات بال صفا



احملسوس هو القدمي الواجب الوجود بنفسه أو يقول حدث بنفسه فكل هذه املقاالت النافية يلزم كل قول منها من 
سوس وال خيلو إما أن املعارضات أعظم مما أورده هو على أقوال املثبتني فال خالص عنها حبال إذ الوجود مشهود حم

يكون قدميا واجبا بنفسه أو حمدثا بإحداث غريه وممكنا ومفتقرا إىل واجب بنفسه وإذا كان ال بد من االعتراف 
بالوجود القدمي الواجب وكان من نفي الرب الصانع اخلالق السموات واألرض لشبهة يذكرها يلزمه مع هذا هي 

لنفاة من الشبهة النافية للرب أو صفاته أو أفعاله حجج باطلة متناقضة إذ وما هو أعظم منها علم أن كل ما يذكره ا
  كان يلزم من صحتها نفي الوجود بالكلية وما استلزم نفي الوجود بالكلية علم أنه باطل 

وهذا املقصود هنا وهو أن كل ما حيتج به يف إثبات قدم العامل بل ويف نفي الصفات يلزم صاحبه أعظم مما فر منه 
يؤول به األمر إىل أن ينكر الوجود بالكلية أو يعترف ببطالن قوله وببطالن كل ما يدل على قوله وهذا موجود  حىت

يف عامة الدين مما أمر اهللا به من اعتقاد أو قول أو قصد وعمل ومن ترك شيئا من ذلك إىل غريه خوفا ترك كان يف 
ر إليه كان ما فاته أعظم مما حصل له بل يعاقبون بأعظم الذي فر إليه أعظم من ذلك املخوف وإن كان رغبة فيما ف

من ذلك وقد قال تعاىل وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا فأخرب أن املشركني ال يأتون بقياس 
وأقيستهم من الباطل إال أتى اهللا مبا هو احلق بكالم وقياس أحسن تفسريا حبيث يكون بيانه وداللته للمطلوب أبني 

  وأوضح وأجلى وأقرب إىل األمور البديهية اجلليلة فهذا يف جانب احلق 
وأما يف عقوبة املبطل فإن املبطلني رئيسهم من اجلن إبليس وأعظم رؤسائهم يف اإلنس فرعون وإبليس ترك طاعة اهللا 

صار بأخس  تعاىل وعبادته يف السجود آلدم حذرا من نقص مرتبته بفضل آدم عليه فأداه ذلك إىل أن رضي بأن
املراتب وباع آخرته بدنيا غريه كأخس القوادين فإنه يهلك نفسه يف إغواء بين آدم بتحسني شهوات الغي هلم 

يتلذذون بالشهوات اليت ال يلتذ هو هبا مث إهنم قد يتوبون فيغفر هلم وهو قد خسر وهلك من غري فائدة مع أنه ليس 
ونه تابعا لربه فيما أراد به من السجود آلدم نسبة يف الشرف والرفعة بني كونه تابعا هلؤالء يف إرادهتم اخلسيسة وك

كما يف احلديث الذي رواه الترمذي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال قال الشيطان وعزتك ألغوين بين آدم 
  ما دامت أرواحهم يف أجسامهم فقال وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ألغفرن هلم ما استغفروين 

فرعون استكرب أن يعبد رب السموات واألرض خوفا من سقوط رياسته مث رضي لنفسه أن يعبد آهلة له قد  وهكذا
  صنعها هو وهكذا جتد كل أهل 

املقاالت الباطلة وأهل األعمال الفاسدة وإبليس إمام هؤالء كلهم فإنه اتبع قياسه الفاسد املخالف للنص واتبع هواه 
   يف استكباره عن طاعة ربه تعاىل

فكل من اتبع الظن وما هتوى األنفس وترك اتباع اهلدى ودين احلق الذي بينه اهللا تعاىل وأمر به يف كتبه وعلى ألسن 
رسله وفطر عليه عباده وضرب له األمثال املشهودة واملسموعة فهو متبع إلبليس يف هذا له نصيب من قوله ألمألن 

ن سريين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إال جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني كما قال حممد ب
باملقايس وهلذا جاء يف احلديث الذي رواه الترمذي وغريه عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف نعت القرآن 

هدى  من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى من غريه أضله اهللا وق قال تعاىل ملا أهبط آدم فإما يأتينكم مين
فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى فأخرب 
أن من اتبع هداه الذي جاء من عنده فإنه ال يضل وال يشقى كما قال أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني 

إىل قوله أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 



املفلحون فإنه اهلدى ضد الضاللة والفالح ضد الشقاء وقد قال من قال من السلف املفلحون الذين أدركوا ما 
  طلبوا وجنوا من ما منه هربوا 

عليهم وال وهلذا أمرنا أن نقول يف كل صالة اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب 
الضالني فإن املغضوب عليهم هم أهل الشقاء والضالون أهل الضالل وهم الذين اتبعوا هداه فلم يضلوا ومل يشقوا 

بل أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون وقال أيضا إن اجملرمني يف ضالل وسعر والسعر من أعظم 
  الشقاء وهذا باب واسع 

هذا األصل وهو أن من أعرض عن هدى اهللا علما وعمال فإنه ال حيصل له مطلوب وال  وإمنا القصود هنا التنبيه على
ينجو من مرهوب بل يلحقه من املرهوب أعظم مما فر منه ويفوته من املطلوب أعظم مما رغب فيه وأما املتبعون هلداه 

  فإهنم على هدى من رهبم وهم املفلحون الذين أدركوا املطلوب وجنوا من املرهوب 
ذا الذي شهد اهللا تعاىل به يف كتابه وكفى به شهيدا قد يري العباد آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه وه

احلق فتتفق عليه األدلة املسموعة واملشهودة هي أصل العلوم الضرورية والنظرية والقياسية اليت ينتحلها أهل النظر 
والقياسية موافقة لألدلة السمعية من الكتاب والسنة وإمجاع املؤمنني وأهل الذوق فتكون األدلة احلسية والضرورية 

واملخالفون هلذا خمالفون هلذا وإن ادعوا يف األول من األقيسة العقلية ويف الثاين من التأويالت السمعية ما إذا تأمله 
دة بالتمويه والتلبيس ومآهلم اللبيب وجد مآهلم يف تلك األقيسة العقلية إىل السفسطة اليت هي جحود احلقائق املوجو

يف تلك التأويالت إىل القرمطة اليت هي حتريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة والعقل بالتمويه والتلبيس 
وهذا أيضا سفسطة يف الشرعيات ومسي قرمطة ألن القرامطة هم أشهر الناس بادعاء علم الباطن املخالف للظاهر 

ملخالفة للظاهر املعلوم املعقول من الكتاب والسنة واهللا يهدينا وسائر أخواننا املؤمنني ملا ودعوى التأويالت الباطنة ا
  اختلف فيه من احلق بإذنه إنه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 

وملا كان مآل هؤالء إىل السفسطة اليت هي جحود احلقائق وجحود اخلالق وكان ال بد هلم من النفاق كان لتنبيه من 
  األئمة كمالك وأمحد وأيب يوسف  نبه من

وغريهم على أن كالم هؤالء جهل وأن مآله إىل الزندقة كقول أمحد علماء الكالم زنادقة وقول أيب يوسف ويروى 
عن مالك من طلب العلم بالكالم تزندق ومن طلب املال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب احلديث كذب وقول 

  لح الشافعي ما ارتدى أحد بالكالم فأف
وملا كان الرد إىل ما جاءت به الرسل يؤول بأصحابه إىل اهلدى والصالح قال تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل 

  اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال 
ن ظاهر الشرع إذا تصفح مث قال هذا الفيلسوف وهذا كله مع أن هذه اآلراء يف العامل ليست على ظاهر الشرع فإ

ظهر من اآليات الواردة يف األنباء عن إجياد العامل أن صورته حمدثة باحلقيقة وأن نفس الوجود والزمان مستمر من 
الطرفني أعين غري منقطع وذلك أن قوله تعاىل وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء 

ذا الوجود وهو العرش واملاء وزمانا قبل هذا الزمان أعين املقترن بصورة هذا يقتضي بظاهره أن وجودا قبل ه
الوجود الذي هو عدد حركة الفلك وقوله تعاىل يوم تبدل األرض غري األرض يقتضي أيضا بظاهره أن وجودا ثانيا 

من شيء  بعد هذا الوجود وقوله تعاىل مث استوى إىل السماء وهي دخان يقتضي بظاهره أن السموات خلقت
فاملتكلمون ليسوا يف قوهلم أيضا يف العامل على ظاهر الشرع بل يتأولوه بأنه ليس يف الشرع أن اهللا كان موجودا مع 



العدم احملض وال يوجد هذا فيه أيضا أبدا فكيف يتصور يف تأويل املتكلمني يف هذه اآليات أن اإلمجاع انعقد عليه 
  العامل قد قال فيه فرقة من احلكماء والظاهر الذي قلناه يف الشرع يف وجود 

قلت مل يقل أحد من سلف األمة وال أئمتها إن هذه السموات واألرض خلقنا وحدثنا من غري أن يتقدمها خملوق 
وهذا وإن كان يظنه طائفة من أهل الكالم أو يستدلون عليه فهذا قول باطل فإن اهللا قد أخرب أنه خلق السموات 

ن عرشه على املاء ويف صحيح البخاري عن عمران بن حصني أن أهل اليمن سألوا النيب واألرض يف ستة أيام وكا
صلى اهللا عليه و سلم عن أول هذا األمر فقال كان اهللا ومل يكن شيء غريه ويف رواية يف البخاري ومل يكن شيء 

 كتب يف الذكر كل قبله وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شيء مث خلق السموات واألرض ويف رواية مث
شيء مث خلق السموات واألرض ويف صحيح مسلم عن عبداهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إن 

اهللا قدر مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة وكان عرشه على املاء وقد بسطنا هذا 
ذا وذكر املخلوقات اليت أخرب بابتدائها القرآن وإعادهتا وما يتعلق فيما سيأيت ملا احتج املؤسس حبديث عمران ه

  بذلك 
وكذلك مل يقل أحد من سلف األمة وأئمتها أن السموات واألرض مل ختلقا من مادة بل املتواتر عنهم أهنما خلقتا من 

ومني وجتعلون له أندادا مادة ويف مدة كما دل عليه القرآن قال اهللا تعاىل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف ي
ذلك رب العاملني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني مث استوى 
إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني فقضاهن سبع مسوات يف يومني وقال 

  ما يف األرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل شيء عليم تعاىل هو الذي خلق لكم 
وهذا الذي يذكره كثري من أهل الكالم اجلهمة وحنوهم يف االبتداء نظري ما يذكرونه يف االنتهاء من أنه تفىن أجسام 

  العامل حىت اجلنة والنار 

ا ويقولون إن ذلك إمنا هو للبدن بال نفس ويزعمون أن أو احلركات أو ينكرون وجود النفس وأن هلا نعيما وعذاب
الروح عرض من أعراض البدن وحنو ذلك من املقاالت اليت خالفوا فيها الكتاب والسنة إذ كانوا فيها هم 

  والفالسفة على طريف نقيض وهذا الذي ابتدعه املتكلمون باطل باتفاق سلف األمة وأئمتها 
ب أنكم أنتم وهؤالء كالكما خمالفون ملا نطقت به الكتب اإلهلية كما أنكم خمالفون لكن يقال هلؤالء الفالسفة ال ري

لصرائح املعقوالت ومن وافق ظاملا يف ظلمه كان جزاؤه أن يقال له ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب 
ت واألرض حمدثة وأما مشركون وأنت قد اعترفت أن األخبار اإلهلية ناطقة بأن صورة العامل أي صورة السموا

قولك إن ظاهر الشرع أن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفني فليس يف القرآن ما يدل ظاهره على أن 
وجودا غري وجود اهللا أو زمانا موجودا خارجا عنه هو مقارن لوجوده وما ذكرته إمنا يدل على أن العرش كان قبل 

أزيل وقد جاء ذكر خلقه يف األحاديث كحديث أيب رزين اآليت  السموات وهذا حق لكن ليس فيه أن وجود العرش
ذكره مع ما يف القرآن من أنه رب العرش وأمثال ذلك وكذلك ما فيه من ذكر زمان قبل هذا الزمن املتعلق حبركة 

الفلك ال يدل على أن ذلك قدمي أزيل مقارن لوجود اهللا تعاىل وكذلك ما فيه من ذكر مادة خللق السموات 
رض ال يقتضي أن تلك املادة قدمية أزلية هذا مع ما يف القرآن من أنه خالق كل شيء يف غري موضع و رب كل واأل

  شيء ولفظ اخللق ينايف ما يذكرونه من لزوم العامل له كلزوم الصفة للموصوف 



جل قوله تعاىل وحديث أيب رزين رواه أمحد والترمذي وغريه قال الترمذي يف كتاب التفسري يف تفسري سورة هود أل
  هو الذي خلق السموات 

واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ثنا أمحد بن منيع قال ثنا يزيد بن هرون أنا محاد بن سلمة عن يعلى بن 
عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قلت يا رسول اهللا أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه قال كان يف 

ا فوقه هواء مث خلق عرشه على املاء قال أمحد بن منيع قال يزيد بن هارون العماء أي ليس معه عماء ما حتته هو وم
شيء فهذا احلديث فيه بيان أنه خلق العرش املخلوق قبل السموات واألرض وأما قوله يف عماء فعلى ما ذكره يزيد 

يء فيكون فيه داللة على أن اهللا تعاىل بن هارون ورواه عنه أمحد بن منيع وقرره الترمذي يف أن معناه ليس معه ش
  كان وليس معه شيء وسيأيت الكالم على ذلك إنشاء اهللا تعاىل 

مث لو دل على وجود موجود على قول من يفسر العماء بالسحاب الرقيق مل يكن يف ذلك دليل على قول الدهرية 
ك أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب يف كتابه بقدم ما ادعوا قدمه وال بأن مادة السموات واألرض ليستا مبتدعتني وذل

بابتداء اخللق الذي يعيده كما قال وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وأخرب خبلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة 
أيام يف غري موضع وجاءت بذلك األحاديث الكثرية وأخرب أيضا أنه يغري هذه املخلوقات يف مثل قوله يوم تبدل 

رض والسموات وقوله تعاىل وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء األرض غري األ
كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني ومن املعلوم أنه مل يتعقب اإلعادة عدمه 

إذا السماء انشقت وأذنت لرهبا وحقت  كما مل يتقدم ابتداء خلق السموات واألرض العدم املطلق ويف قوله تعاىل
وقوله إذا السماء انفطرت وقوله إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع وقوله يوم متور السماء مورا وتسري اجلبال 

  سريا وقال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال تعاىل يوم تكون السماء كاملهل وتكون 

ق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيال امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على اجلبال كالعهن وقال تعاىل ومي تشق
الكافرين عسريا وقال تعاىل فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ 

يومئذ مثانية يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم 
تعرضون ال ختفى منكم خافية فأخرب يف هذه اآليات أن اخللق الذي ابتدأه وخلقه يف ستة أيام يعيده ويقيم القيامة 

  وقد أخرب أنه خلقه من مادة ويف مدة وأنه إذا أعاده مل يعدمه بل حييله إىل مادة أخرى ويف مدة 
ام الستة وال فيما يشقه ويفطره بل األحاديث املشهورة دلت على ما وأما العرش فلم يكن داخال فيما خلقه يف األي

دل عليه القرآن من بقاء العرش وقد ثبت يف الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرمحن قال النيب صلى اهللا عليه و 
عاىل ملا أخرب سلم إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس فإنه أعال اجلنة وأوسط اجلنة وسقفها عرش الرمحن وقال ت

بالقيامة وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ويف الصحيحني عن 
أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبض اهللا األرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه مث يقول 

ني أيضا عن ابن عمر واللفظ ملسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أنا امللك أين ملوك األرض ويف الصحيح
سلم يطوي اهللا السموات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول أنا امللك أين اجلبارون أين املتكربون ويف 

مد أو يا أبا القاسم الصحيحني أيضا عن عبداهللا بن مسعود قال جاء جرب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا حم
إن اهللا ميسك السموات يوم القيامة على إصبع واألرضني على إصبع واجلبال والشجر على إصبع واملاء والثرى 



على إصبع وسائر اخللق على إصبع مث يهزهن ويقول أنا امللك أنا امللك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم تعجبا مما قال وتصديقا له مث قرأ رسول 

وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما يشركون 
ويف الصحيحني أيضا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تكون األرض 

ا اجلبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته يف السفر نزال ألهل اجلنة قال فأتى رجل من يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأه
اليهود فقال بارك الرمحن عليك يا أبا القاسم أال أخربك بنزل أهل اجلنة يوم القيامة قال بلى قال تكون األرض خبزة 

و سلم إلينا مث ضحك حىت بدت  واحدة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه
نواجذه فقال أال أخربك بإدامهم قال بلى قال إدامهم بالالم ونون قالوا ما هذا قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 

سبعون ألفا ويف الصحيحني عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيشر الناس يوم القيامة 
رصة النقي ليس هبا علم ألحد ويف الصحيحني عن عائشة قالت سألت رسول اهللا صلى على أرض بيضاء عفراء كق

اهللا عليه و سلم عن قوله تعاىل يوم تبدل األرض غري األرض والسموات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول اهللا فقال 
  على الصراط 

فخ الصور وصعق من يف السموات مث إنه سبحانه وتعاىل ملا أخرب بقبضة األرض وطيه للسموات بيمينه ذكر ن
واألرض إال من شاء اهللا مث ذكر النفخة الثانية اليت يقومون هبا وذكر أنه تشرق األرض بنور رهبا وأنه يوضع الكتاب 
وجياء بالنبيني والشهداء وأنه توىف كل نفس ما عملت وذكر سوق الكفار إىل النار وذكر سوق املؤمنني إىل اجلنة إىل 

الوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوؤ من اجلنة حيث نشاء فنعم أجر العاملني وترى قوله تعاىل وق
  املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني 

رض واجلبال فدكتا دكة واحدة ومل يكن العرش داخال فيما يقبض ويطوى ويبدل ويغري كما قال يف اآلية ومحلت األ
  فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية 

مث أخرب ببقاء اجلنة والنار بقاءا مطلقا ومل خيربنا بتفصيل ما سيكون بعد ذلك بل إمنا وقع التفصيل إىل قيام القيامة 
ني يف اجلنة والنار وذكر ما فيهما من الثواب والعقاب وقد أمجل من ذلك ماال نعلمه على التفصيل واستقرار الفريق

كقوله تعاىل فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاءا مبا كانوا يعملون وقوله صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا 
خطر على قلب بشر فكان الذي أخربنا به مفصال تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال 

مالنا حاجة ومنفعة مبعرفته مفصال وما سوى ذلك فوقع اخلرب به جممال إذ ميتنع أن نعلم كلما كان وسيكون مفصال 
وهذا كما أنه أمرنا أن نؤمن باملالئكة واألنبياء والكتب عموما وقد فصل لنا من أخبار األنبياء وأمر كتبهم 

ر املالئكة ما فصله والثاين أمجله كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص عليك وقال وقصصهم وأم
تعاىل ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إىل القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم 

أعتدنا للظاملني عذابا أليما وعادا ومثود تدمريا وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية و
  وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك كثريا وكال ضربنا له األمثال وكال تربنا تتبريا وأمثال هذا 

فلما وقع التفصيل يف خلق السموات واألرض وما بينهما ويف القيامة اليت تستحيل فيها السموات واألرض وما 
  بل أخرب بينهما مل يكن العرش داخال يف ذلك 



ببقائه بعد تغيري السموات واألرض كما أخرب بكونه قبل خلق السموات واألرض خربا مطلقا وأخرب يف غري موضع 
أنه ربه وصاحبه متييزا له من السموات واألرض كقوله قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 

 عنهما أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول عند اهللا قل أفال تتقون ويف الصحيحني عن ابن عباس رضي اهللا
الكرب ال إله إال اهللا العظيم احلليم ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ال إله إال اهللا رب السموات ورب األرض 

ورب العرش الكرمي وقال عن أهل سبأ أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبأ يف السموات واألرض ويعلم ما ختفون وما 
تعلنون اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم وذكر نفسه بأنه ذو العرش يف غري موضع كقوله تعاىل وهو الغفور 

الودود ذو العرش اجمليد وقوله تعاىل قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إىل ذي العرش سبيال وقوله رفيع 
  من عباده فهذا كله يبني أن العرش له شأن آخر الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء 

كما أن الروح خصه من بني املالئكة يف مثل قوله تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة 
 ويف قوله يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا ويف قوله تعاىل تنزل املالئكة

  والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم مع العلم أن ذلك مجيعه خملوق هللا مملوك له وأنه رب ذلك كله وهم عباده 
وليس فيما سكت عن األخبار بتفصيله ما ينايف ما علم جممال وما أخرب به مفصال كما ذكر البخاري عن سليمان 

و قيل يل أين كان قبل أن خيلق السماء لقلت على عرشه على التيمي أنه قال لو قيل يل أين اهللا لقلت يف السماء فل
املاء فلو قيل يل أين كان قبل ذلك لقلت ال أدري قال البخاري وذلك لقوله تعاىل وال حييطون بشيء من علمه إال 

  مبا شاء يعين مبا بني 

كفر بني مبا يف القرآن وما فأما قول الدهرية بأن السموات مل تزل على ما هي عليه وال تزال فهذا تكذيب صريح و
اتفق عليه أهل اإلميان وعلموه باالضطرار أن الرسل أخربوا به وكذلك قول اجلهمية أو من يقول منهم إن 

السموات واألرض خلقتا من غري مادة وال يف مدة وأهنما يفنيان أو يعدمان أو أن اجلنة تفىن أيضا كل ذلك خمالف 
ء وإن كان كفر األولني أظهر وأبني لكن مل تكن الدهرية تتظاهر بقوله يف لنصوص القرآن وهلذا كفر السلف هؤال

زمن السلف كما تظاهرت اجلهمية بذلك وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم يف ذلك عند احتجاج املؤسس على نفي 
  العلو بقوله هو األول واآلخر كما احتج هبا اجلهمية قبله 

ل أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ واملعىن والطريق إىل معرفة ما جاء به الرسو
  ولغتهم اليت كانوا يتخاطبون هبا وما حدث من العبارات وتغري من االصطالحات 

ولفظ العامل ليس يف لقرآن وال يوجد يف كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وال كالم أحد من الصحابة والتابعني وإمنا 
لفظ العاملني وفيه عموم كقوله رب العاملني وقد يقال فيه خصوص كقوله وفضلناهم على العاملني وقوله املوجود 

واصطفاك على نساء العاملني وقوله تعاىل ما سبقكم هبا من أحد من العاملني عند من جيعل ذلك املراد به اآلدميون أو 
  أهل عصرهم 

ينصرف إىل املعهود الذي هو أخص من مجلة املخلوقات كقوله  وكذلك لفظ اخللق هو معرف بالالم ففيه عموم وقد
يف حديث خلق آدم فلم يزل اخللق ينقص حىت اآلن ويف احلديث املتقدم ذلك وكذلك قوله يف حديث اخللق وخلق 
آدم بعد العصر من يوم اجلمعة آخر اخللق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل واهللا سبحانه 

  وتعاىل أعلم 



واملقصود هنا التنبيه على فساد حجج الدهرية املعطلة للصانع تعاىل وتناقضها ومشاركة اجلهمية هلم يف بعض 
  أصوهلم الفاسدة مع حجج الدهرية املثبتة له أيضا 

  وقد تقدم ما ذكره أبو املعايل من أن شبه الدهرية حلصرها أربعة أقسام 
لذي ذكره أبو املعايل دليل املعتزلة ومن اتبعهم من املتكلمني الذي استدلوا له أحدها تعرضهم للقدح يف الدليل ا

على حدوث األجسام دليل األعراض وحنن قد ذكرنا يف غري هذا املوضع كالم أئمة املسلمني يف هذه الطريقة حترميا 
  وكراهة وإبطاال 

   قال والقسم الثاين يتعلق بالتعرض لنفي الصانع وهلم يف ذلك طريقان
  أحدمها أن إثبات قائم بنفسه يتقدس عن اجلهات احملاذيات غري معقول 

والثاين يتعلق بالتعديل والتجويز واحلكم بأن احلكم ال يفعل الفعل إال لغرض والغرض ماله الضر والنفع وذلك 
  يستحيل على القدمي 

لصفات السلبية وهم أيضا قدرية مث قلت هاتان أيضا كالمهم فيهما مع املعتزلة يف األصل فإهنم جهمية أثبتوه با
انتقلت هذه احلجة إىل املرجئة فجاوبوهم يف املقدمة الثانية ببعض جواب املعتزلة وأجابوهم يف الصفات جبواب يقال 

  إنه متناقض 
  قال أبو املعايل والقسم الثالث على االستشهادات بالشاهد على الغائب من غري رعاية وجه يف اجلمع بينهما 

  قسم الرابع من كالمهم يشتمل على ضروب من التمويهات قال وال

قلت قد نبهنا على القسم الثالث واملقصود هنا القسم الثاين فإنه الذي ذكروا فيه نفي الصانع وهو أعظم كالمهم 
واحلجة العظمى اليت عول عليها ابن الراوندي املصنف كتاب التاج يف قدم العامل وحممد بن زكريا املتطبب فيما 

نفه يف ذلك حيث قال بالقدماء اخلمسة واالحتجاج هبا على قدم العامل تارة مع اإلقرار بالعلة املوجبة وتارة مع ص
  عدم ذلك 

  فأما األول فقالوا لو كان العامل حمدثا لكان حمدثه فاعال خمتارا وهو حمال لوجهني 
  هو باطل ألمرين أحدمها أن ذلك االختيار إما أن كون لغرض أو ال يكون فإن كان لغرض ف

أحدمها أنه جيب أن يكون ذلك الغرض أوىل به من عدمه وإال مل يكن غرضا وإذا كان وجوده أوىل به كان 
  مستكمال خبلق العامل وهو حمال 

  فإن قيل هو فعله ال لغرض يعود إليه بل لغرض يعود إىل غريه وهو اإلحسان إىل الغري وهذا يدفع احملذور 
 إما أن يكون بالنسبة إىل ذاته أوىل من تركه وإما أن ال يكون فإن كان مساويا مل يكن غرضا قيل اإلحسان إىل الغري

  وإن مل يكن مساويا عاد احملذور 
الثاين إن من فعل لغرض غريه كان الفاعل دون املفعول كاخلادم واملخدوم ومن املمتنع أن يكون غري اهللا أشرف منه 

  فيمتنع أن يفعل لغرض غريه 
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وإن قيل إنه فعل العامل ال لغرض كان عابثا والعبث على احلكيم حمال وألنه يكون ترجيحا ألحد طريف املمكن 
  على اآلخر من غري مرجح وهو حمال 

ل القبيح أو ال جيوز وإن شئت قلت فإما أن جيوز عليه فعل الوجه الثاين أنه لو فعله باالختيار فإما أن جيوز منه فع
كل شيء وإما أن يكون متنزها عن بعض األفعال فإن قيل إنه جيوز أن يصدر منه فعل القبيح مل يؤمن منه 

تصديق املتنبئني الكذابني باملعجزات ومل يؤمن أيضا اخلرب املخالف ملخربه فإن الكذب وتصديق الكاذب قبيح 
  ك يبطل النبوات وأخبار املعاد وهذا تبطل هبما امللل وجتويز ذل

  وإن قيل إنه ال يفعل القبيح وهذا قبيح 
الثاين أن العامل مملوء طافح بالشرور واآلفات وأنواع األمل والعقوبات والقول بالغرض باطل وإذا بطل القسمان 

  بطل القول بالفاعل املختار 
ا فأن يقال إن كان موجبا بذاته لزم قدم املفعوالت وهو خالف وأما االحتجاج هبا على نفي الصانع مطلق

احملسوس ألن املوجب لفعل احملدث الذي هو علة تامة إن كان موجودا يف األزل لزم قدم احملدثات وإن مل يكن 
يمتنع  موجودا فصدوره بعد أن مل يكن حيتاج إىل سبب حادث والقول فيه كالقول يف غريه من احلوادث ف

  عن موجب بذاته وإن كان فاعال باختياره عادت احلجة املتقدمة  حدوث حمدث

وهذه احلجة ملا كان أصلها هو البحث عن حكمة اإلرادة ومل فعل ما فعل وهي مسألة القدر ظهر هبا ما كان 
السلف يقولونه إن الكالم يف القدر هو أبو جاد الزندقة وعلم بذلك حكمة هنيه صلى اهللا عليه و سلم ملا رآهم 

يتنازعون يف القدر عن مثل ما هلك به األمم قال هلم هبذا هلكت األمم قبلكم أن تضربوا كتاب اهللا بعضه 
ببعض وعن هذا نشأ مذهب اجملوس والقدرية جموس هذه األمة حيث خاضوا يف التعديل والتجويز مبا هو من 

  فروع هذه احلجة كما أن التجهم فروع تلك احلجة 
م بالقول بقدم العامل ينجون من هذه الشبهات وكان الذي وقعوا فيه شرا مما وقعت فيه مث إن الدهرية ظنوا أهن

اجملوس والقدرية وهلذا كان املشركون والصابئون القائلون بقدم العامل ومن معهم من الفالسفة شرا من اجملوس 
  ومن معهم من القدرية املعتزلة وغريهم 

ا الوجود املشهود املستلزم لوجود املوجود القدمي الواجب فإن نفس واملقصود بيان هذا يقال هلم ال ريب يف هذ
  الوجود يستلزم موجودا قدميا واجبا بنفسه إذ كل موجود فإما أن يكون واجبا قدميا أو يكون حمدثا أو ممكنا 

لدهرية واحملدث ال بد له من حمدث واملمكن ال بد له من واجب وهذا مما ال ينازع فيه أحد من بين آدم وإمنا ا
تقول هذا العامل قدمي واجب بنفسه أو يقولون هو معلول علة قدمية واجبة بنفسها فيقال هلؤالء إن قلتم إن هذا 
العامل واجب الوجود بنفسه قدمي لزمكم هذه احملاالت وأضعافها فإنه يقال لكم ألي سبب حترك الفلك األعال 

ا فاحملدث وغريه من األفالك ومل حصلت هذه االستحاالت فإن هذه  أمور حادثة بعد أن مل تكن وهي ممكنة قطع
هلا سواء كان الفلك أو غريه الذي قد قدر أنه قدمي واجب الوجود بنفسه إن أحدثها لغرض لزم أن يكون 



مستكمال هبا والتقدير أنه قدمي واجب الوجود بنفسه فقد لزمكم أن يكون القدمي الواجب الوجود بنفسه 
ا يف ذلك من احملاالت الالزمة على هذا مستكمال بغريه وهذا هو  احملال الذي فررمت منه فقد وقعتم فيه مع م

التقدير مثل امتناع كون الفلك األعال هو احملدث جلميع احلركات وغري ذلك حىت لو قدر يف كل فلك متحرك 
ن وكذلك إن قالوا أنه قدمي واجب الوجود بنفسه كان هذا السؤال قائما فيه ويف حركاته احلادثة بعد أن مل تك

حترك ألجل العناية بالسافالت أن يكون األعال خادما لألدىن وأن تكون هذه الغاية أعال من الفاعل الذي هو 
  أشرف منها وهو متناقض 

وإن فرض أن قائال يقول أو خيطر له إن الفلك ليس بقدمي واجب بنفسه وال معلول علة قدمية بل يقول حدث 
ا ال نعلم به قائال وقد ذكر أرباب املقاالت أهنم مل يعلموا به قائال لكن هو مما خيطر بنفسه بعد أن مل يكن وهذ

  بالقلب ويوسوس به الشيطان 

ا أن  فيقال هذا الوجود املشهود إما أن يكون موجودا بنفسه وإما أن ال يكون وإذا كان موجودا بنفسه فإم
ا أن يكون حمدثا بنفسه فيقال هذا القول أظهر يكون قدميا وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه وإم

فسادا وتناقضا فإنه من املعلوم ابالفطرة البديهية أن احملدث بد أن مل يكن ال يتصور أن حيدث عن غري حمدث وال 
ن حيدث نفسه فال يكون الشيء صانعا لنفسه وال مصنوعا لنفسه وال يكون أيضا على غائية لنفسه كما قد 

هذا املوضع قال تعاىل أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون قالوا من غري خالق خلقهم قال  بسطنا هذا يف غري
جبري بن مطعم ملا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ هذه اآلية يف صالة املغرب أحسست بفؤادي قد 

الذي يتضمن أن األمر انصدع وقد تكلمنا على هذه اآلية يف غري هذا املوضع بني سبحانه باستفهام اإلنكار 
املنكر من العلوم املستقرة املالزمة للمخاطب اليت ينكر على من جحدها ألنه سفسط جبحد العلوم البديهية 

الفطرية الضرورية فإنه من املعلوم أن ما حدث ال يكون من غري حمدث أحدثه وال يكون هو حدث بنفسه فقال 
  لزم اجلمع بني النقيضني وغريه من احملاالت أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون وهذا يست

وإن كانت إحالته يف العقل من أظهر العلوم الضروريات فإن كونه فاعال لنفسه يقتضي أن يكون وجوده قبلها 
  وكوهنا مفعولة يقتضي أن يكون وجوده بعد نفسه فيجب أن تكون نفسه موجودة معدومة يف آن واحد 

  وأن الذي يقولونه فيه من احملذور أعظم مما فروا منه واملقصود هنا بيان تناقض حججهم 
فيقال إذا قدر أنه حدث بنفسه بال حمدث بل عن العدم احملض فمعلوم أن هذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة 

  من أبعد األشياء عن األمور املوجودة 

صدروه عن علة موجبة ال احملسوسة وعن القياس العقلي فمن جوز أن يكون هذا الوجود صدر عن عدم حمض ف
تستلزم وجود املعلول أقرب إىل العقل وأبعد عن احملذور وهو الذي فروا منه ألن أكثر ما يف هذا أنه تكون 
العلة التامة قد ختلف عنها معلوهلا أو وجد املعلول عن علة ليست تامة ومن املعلوم أن صدوره ال عن شيء 

ت تامة ومن املعلوم أن وجود العلة التامة بال معلول أقل فسادا أعظم امتناعا وفسادا من صدوره عن علة ليس
وامتناعا من وجود احملدث ال من علة أصال فإن املعلول إما حمدث وإما قدمي ومعلوم بالعقل أن حاجة املعلول 

ال معلول احملدث إىل العلة أظهر من حاجة املعلول القدمي ووجود املعلول بال علة أبعد يف العقل من وجود العلة ب
فإذا جوزمت صدور احملدث بال علة وال حمدث كان جتويز وجود العلة التامة مع تأخر معلوهلا أقرب يف العقل 



  وأبعد عن احملال 
وكذلك أيضا إذا جوزمت صدوره عن العدم فصدوره عن فاعل مستكمل بفعله أو فاعل يفعل ال لغرض أقرب 

ذا غايته أن يكون أحدثه فاعل ناقص أو عابث وبكل حال فهذا أقل يف العقل وأبعد عن احملال مما جوزمتوه فإن ه
  امتناعا من أن يكون حدث ال عن شيء 

وباجلملة فافتقار احملدث إىل احملدث من أبده العلوم وأوضح املعارف وهذا مل ينازع فيه أحد من العقالء وأي 
القول ظهر أن احملال الذي فيه أعظم من  قول قيل كان أقرب إىل العقل وأبعد عن احملال من هذا فإذا قرر هذا

احملال الذي يلزم غريه وهلذا مل نكثر تقرير هذا القول وإمنا تكلمنا على ما قال به قائلون وهم الدهرية القائلون 
بقدم العامل إما واجبا بنفسه وإما واجبا بعلته فهؤالء إذا ظهر تناقض قوهلم كان تناقض ذلك القول أظهر وقد 

  تناقضهم ذكرنا بعض 

ويقال هلم أيضا هذه الكماالت احلاصلة للفلك بإحداث ما حيدثه من احلركات إن كانت مقدورة له يف األزل 
ا فعل من األحداث فإذا أقررمت خبلق الفلك  فلم أخرها وإن كانت غري مقدورة له فقد أثبتموه عاجزا عن غري م

مبا حيدثه من األفعال وأن ال يكون وجود تلك األفعال مل يلزمكم يف إثباته أكثر من هذا وهو أن يكون مستكمال 
ام أفعال حادثة بذاته أو من كونه جسما أو غري ذلك فإن هذا كله الزم  يف األزل ممكنا وغاية ما يلتزمونه من قي

لكم إذا قلتم بأن الفلك قدمي واجب الوجود فإذا كان كل حمذور يلزمكم على تقدير إثبات الصانع يلزمكم 
  تقدير نفي الصانع كان القول بنفيه باطال قطعا وكانت هذه احلجة فاسدة وهذا هو املقصود هنا  أيضا على

وأما بيان أن هذه احلوادث املوجودة يف العامل ميتنع أن يكون الفلك مستقال هبذا فذاك له مقام آخر إذ الغرض 
أن احلوادث اليت حتدث ال يستقل هبا هنا بيان تناقضهم مع أن ذلك ظاهر بني والعقالء املعروفون متفقون على 

الفلك وميتنع أن يكون يف املخلوقات ما يستقل بأحداث حمدث منفصل عنه فهذا له مقام آخر وهو دليل 
  مستقل عظيم القدر على ثبوت الصانع تعاىل 

يلزمكم مبوجب كالمك م أن وهكذا اإللزام على التقدير الثاين وهو أن يقال هذه احلركات لغري غرض فيقال ف
يكون املوجود القدمي الواجب الوجود يفعل أفعاال دائمة مستمرة لغري غرض وقد قلتم إنه عبث والعبث على 

احلكيم حمال فمهما كان جوابكم عن ذلك يف هذا أمكن أن جتيبوا أنفسكم به إذا كان القدمي الواجب الوجود 
القول األخف إىل القول األقبح وهللا املثل هو صانع الفلك مع كون احملذور حينئذ أقل عندكم فلم عدلتم عن 

  األعلى فنزهتموه إذا كان 

ا وأي موجود فرض كان خريا  موجودا قدميا صانعا عن أن يستكمل بفعله أو يكون عابثا فيه فجعلتموه معدوم
من املعدوم فعدلتم عن أن تصفوه بنوع نقص فوصفتموه مبا جيمع كل نقص مث وصفتم غريه بصفات الكمال 

هي وجوب الوجود والقدم مع وصفكم له بتلك النقائص فاجتماع هذه النقائص مع هذه الكماالت الزم اليت 
  لكم ومل تستفيدوا إال كمال التعطيل واجلحود بال حجة أصال 

  وقد ظهر فساد حجتهم وتناقضهم فيها من وجوه 
  لفلك املشهود أحدها أن الذي نفوه به يلزمهم مثله فيما أثبتوه من موجود قدمي واجب وهو ا

أعظم نقصا من املستكمل العابث ومن  الثاين أهنم قصدوا تنزيهه عن جتدد كمال له بفعله أو عن عبث فجعلوه 



املعلوم أنه إذا قدر فاعل يستكمل بفعله كان خريا من املعدوم فإن الفلك أو غري الفلك إذا قدر ذلك فيه مل 
ي فروا إليه شرا من نفي بعض األمور اليت ظنوها كماال يشك عاقل أنه خري من املعدوم فكان نفيهم له الذ

فتدبر هذا أيضا وكذلك إذا قدر موجود كامل يفعل فعال لغري غرض له وقيل إنه عابث فهو أكمل من العدم 
الذي ليس بشيء أصال فإن الفاعل لغري غرض مبنزلة الساكن الذي ال يفعل وهذا يقال فيه إنه جامد ويقال يف 

  واجلامد والعابث خري من العدم احملض ال سيما إذا كان متصفا بسائر صفات الكمال ذلك إنه عابث 
الثالث ما تركب من هذين الوجهني وهو أهنم مع التزام احملاالت اليت زعموا أهنم فروا منها ومع التزام ما هو 

  هو أصل كل باطل شر مما فروا منه مل يستفيدوا بذلك إال جحود الصانع تعاىل وتقدس رب العاملني الذي 

وكفر وكذب وتناقض وشر يف الوجود كما أن اإلميان به أصل كل حق وهدى وصدق واستقامة وخري يف 
  الوجود 

  وهكذا يقال هلم يف فعل القبائح وعدم فعلها من وجوه 
  ه أحدها أن هذا الزم لكم فيما تصفونه بأنه واجب لذاته قدمي وهذا ال بد منه على كل تقدير وال مندوحة عن

الثاين أن يقال جتويز تصديق الكاذب أو الكذب أكثر ما يقال فيه إنه يستلزم بطالن الرسالة واخلرب عن الثواب 
والعقاب وهذا احملذور أخف بكثري من حمذور نفي الصانع فهل يسوغ يف العقل أن جنحد الصانع وخلقه للعامل 

قال لذلك وأنت إذا نفيته بطلت النبوة والوعد ألن ثبوت ذلك يستلزم بطالن النبوة والوعد والوعيد فإنه ي
والوعيد أيضا وبطل أضعاف هذا من أمور الديانات فبتقدير أن يكون هذا الزما على التقديرين ال جيوز أن حيتج 

به على نفي أحدمها مع كثرة احملاذير على هذا التقدير بل غاية ما يقال إذا قدر أنه الزم فليس مبحذور ومعلوم 
ر بالصانع تعاىل مع الكفر بالرسل واملعاد أقل كفرا من جحود الصانع كما أن اإلقرار مستكمل أو أن اإلقرا

  عابث أقل كفرا من جحوده فالتزام زيادة احلجة والتعطيل بال حجة من أبطل الباطل 
  ن وهكذا ما احتجوا به على جحود فعل القبيح كتكليف احملال ووجود الشرور فإنه يقال فيه هذان الوجها

  أحدمها لزوم ذلك أيضا مع ما يصفونه بالقدم ووجوب الوجود 
الثاين أن ذلك إمنا يستلزم نقصا وذلك أهون من العدم فإذا كانت احلجة إمنا تستلزم يف الوجود مل جز أن يلتزم 

  عدمه بال حجة بل إذا كان إثبات الوجود الناقص ال بد منه على كل تقدير 

لق بأن ذلك يستلزم بطالن النبوة واملعاد مثل من بلغه أن اهللا تعاىل بعث رسوال ومثل من احتج على بطالن اخلا
وأن قوما كذبوه فتأذى بذلك فجاء إليه فقتله وقال إمنا قتلته لئال يتأذى بالتكذيب وهؤالء أعدموا اخلالق لئال 

  تكذب رسله على زعمهم 
تله أو وكذلك مثل من أراد أن ينصر ملكا له مملكة عظيمة ولكن بعض ر عيته عصوه فعمد إىل ذلك امللك فق

  عزله عن امللك بالكلية وقال إمنا فعلت ذلك إجالال لقدره لئال يعصيه بعض رعيته 
وحيكى عن بعض احلمقاء أنه رأى ذبابا وقع على وجه خمدومه فأخذ املداس فضرب به وجه خمدومه ليطري عنه 

  الذباب 
ناس شيئا منه فقصد بعض احلكام أو بعض الشهود دفع الشر ومثل من كان له مرياث من أبيه غصب بعض ال

عن ذلك الوارث ودفع تضرره بالغصب فأثبت أنه ليس ابنه وأنه ال يستحق شيئا من املرياث وقال إنه هبذا 



  الطريق امتنع أن يكون مغصوبا وزال تضرره بالغصب 
ة وحقوق كثرية قد غصبه بعض الناس أو رجل كان له عقار عظيم من مساكن وبساتني وغريها وله منافع عظيم

بعضها وهو متأمل لذلك فقام قوم من احلكام والشهود واألعوان ليزيلوا عنه فسعوا يف أخذ ذلك العقار منه 
بالكلية وإخراجه من ملكه ويده بال فائدة حصلت له أصال وقالوا هذا العقار إذا كان له فال بد له من أن يؤخذ 

  مل فأعدموه إياه كله بال فائدة حصلت له منه هذا اجلزء اليسري فيتأ
ومثل من قال أنا ال أصلي ألين إذا صليت أقصر يف ذكر اهللا وعبادته وطاعته اليت ينبغي أن أفعلها يف الصالة فأنا 

  أترك الصالة بالكلية خوفا من ترك بعض واجباهتا 

ال أزكي أصال ألين إذا زكيت فقد يأخذ زكاة بعض مايل من ال يستحقها فيحرم املستحقني هلا  وكذلك من قال 
  فأنا أحرم املستحقني مجيع الزكاة لئال حيرموا بعضها باملزامحة 

ومثل من ارتكب الفواحش احملرمة وترك النكاح احلالل قال ألين إذا نكحت املرأة فقد أطؤها وهي حائض أو 
  يف الدبر فأستحل الفواحش من التلوط وغريه حذرا من هذا الذنب 

  ذ يسرق أموال الناس خوفا من جتارة أو صناعة يكون ظلمه فيها أقل من ظلم السرقة أو من أخ
ا من أن يهاجر إىل بالد املسلمني فيقصر جبهاد أهل  أو من أقام ببالد احلرب معاونا هلم على قتال املسلمني خوف

  احلرب واألمثال يف هذا كثرية جدا 
اهلم من أهل الكفر إذا أوردوا سؤاال من جنس هذا السؤال أن ومن العجب أن املتكلمني املناظرين هلؤالء وأمث

يدخلوا معهم يف جوابه وحله وقد ال يكون اجمليب متمكنا من ذلك علما وبيانا وال ينقطع بذلك اخلصم وال 
يهتدي لنقص قوي إدراكه أو سوء قصده أو ال حتياج حتقيق ذلك إىل مقدمات متعددة وزمان طويل وتقرير 

ت جبواب ما ترد هبا من ممانعة ومعارضة فيتركوا أن يبدؤوهم من أول األمر ببيان فساد هذه احلجة لتلك املقدما
وبيان تناقضهم وأن قائلها يلزمه إذا قال هبا أعظم مما أنكره فإذا تبني له فسادها وللمتكلمني معه حصل دفع 

  بيان احلق وتكميله مقام آخر  هذا الشر وبطالن هذا القول وهذه احلجة وهو املقصود يف هذا املقام مث
دم العدو بالده فأخذ يبين ويغرس ويعمر ما ينتفع به لنفسه ويدفع به عدوه قبل دفع  ومثل ذلك مثال من ق

  العدو عن بالده فجعل كلما عمر شيئا خربه العدو 

 وإن حصل له وهو غري متمكن من العمارة الثانية فإذا كان قادرا من أول األمر على دفع العدو كان ذلك أوىل
يف ذلك نوع مشقة فهي أخف من كل مشقة يلتزمها مع بقاء العدو ببالده واحلجج الباطلة هي عدو احلق فهي 

عدو يف قلب الناظر بنفسه لطلب احلق وقلبه كبالده وهي أيضا عدو له مع املناظر الذي يناظره وسواء كان 
املناظرة املتضمنة قياس األوىل وإلزام اخلصم على قوله أعظم معاونا أو مغالبا وهلذا ناظر إبراهيم اخلليل مبثل هذه 

مما ألزمه هو على قول خصمه كما قال وكيف أخاف ما أرشكتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به 
ن عليكم سلطانا فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األم

وهم مهتدون قال تعاىل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم وغريه 
بالعلم فالعلم حبسن احملاجة مما يرفع اهللا تعاىل به الدرجات وكذلك قال تعاىل فيما أمر أن خياطب به أهل الكتاب 

ما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا و



أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت 
  أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 

  فصل 
ع مجيع املوجودات وأما داللة االختراع جيب على من أراد أن يعرف اهللا تعاىل املعرفة التامة أن يفحص عن مناف

فيدخل فيها وجود احليوان كله ووجود النبات ووجود السموات وهذه الطريقة تنبين على أصلني موجودين 
  بالقوة يف مجيع فطر الناس 

أحدمها أن هذه املوجودات خمترعة وهذا معروف بنفسه يف احليوان والنبات كما قال تعاىل إن الذين تدعون من 
ن اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اآلية فإنا نرى أجساما مجادية مث حتدث فيها احلياة فنعلم قطعا أن ها هنا دو

موجدا للحياة ومنعما هبا وهو اهللا تبارك وتعاىل وأما السموات فنعلم من قبل حركاهتا اليت ال تفتر أهنا مأمورة 
  مور خمترع من قبل غريه ضرورة بالعناية مبا ها هنا ومسخرة لنا واملسخر املأ

وأما األصل الثاين فهو أن كل خمترع فله خمترع فيتضح من هذين األصلني أن للموجود فاعال خمترعا ل ويف هذا 
  اجلنس دالئل كثرية على عدد املخترعات 

تراع وكذلك كان واجبا على من أراد معرفة اهللا تعاىل حق معرفته أن يعرف جواهر األشياء ليقف على االخ
احلقيقي يف مجيع املوجودات ألن من مل يعرف حقيقة الشيء مل يعرف حقيقة االختراع وهلذا أشار تعاىل وتقدس 

بقوله أومل ينظروا يف ملكوت السموات واألرض وما خلق اهللا من شيء وكذلك أيضا من يتتبع معىن احلكمة يف 
صودة به كان وقوفه على دليل العناية أمت موجود موجود عن معرفة السبب الذي من أجله خلق الغاية املق

  فهذان الدليالن مها دليال الشرع 
وأما أن اآليات املنبهة على األدلة املفضية إىل وجود الصانع سبحانه يف الكتاب العزيز هي خمتصرة يف هذين 

  لى ثالث أنواع اجلنسني من الداللة فهذا بني ملن تأمل اآليات الواردة يف الكتاب العزيز إذا تصفحت وجدت ع
  إما آيات تتضمن التنبيه على داللة العناية 

  وإما آيات تتضمن التنبيه على داللة االختراع 

  وإما آيات جتمع األمرين من الداللة مجيعا 
فأما اآليات اليت تتضمن داللة العناية فقط فمثل قوله تعاىل أمل جنعل األرض مهادا واجلبال أوتادا إىل قوله 

ومثل قوله تعاىل تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا إىل قوله تعاىل  وجنات ألفافا
  أو أراد شكورا ومثل قوله تعاىل فلينظر اإلنسان إىل طعامه ومثل هذا يف القرآن كثري 

ن ماء دافق وأما اآليات اليت تضمنت داللة االختراع فقط فمثل قوله تعاىل فلينظر اإلنسان مم خلق خلق م
ومثل قوله تعاىل أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت اآلية ومثل قوله تعاىل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 
إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ومن هذا قوله حكاية عن إبراهيم صلى اهللا عليه و 

رض حنيفا وما أنا من املشركني إىل غري ذلك من اآليات اليت سلم إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واأل
  ال حتصى 

فأما اآليات اليت جتمع الداللتني فهي كثرية أيضا بل هي األكثر مثل قوله تعاىل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 



فإن قوله الذي خلقكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إىل قوله تعاىل فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون تنبيه على داللة االختراع وقوله الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء 
تنبيه على داللة العناية ومثل قوله تعاىل وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وقوله 

نا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار وأكثر اآليات ويتفكرون يف خلق السموات واألرض رب
  الواردة يف هذا املعىن يوجد فيها النوعان من الداللة 

فهذه الداللة هي الصراط املستقيم الذي دعا اهللا تعاىل الناس منه إىل معرفة وجوده ونبههم على ذلك مبا جعل 
ألوىل املغروزة يف طباع البشر اإلشارة بقوله تعاىل وإذ أخذ يف فطرهم من إدراك هذا املعىن وإىل هذه الفطرة ا

ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم إىل قوله تعاىل بلى شهدنا وهلذا قد جيب على من كان وكده 
طاعة اهللا يف اإلميان به وامتثال ما جاء به رسله أن يسلك هذه الطريقة حىت يكون من العلماء الذين يشهدون هللا 

الربوبية مع شهادته لنفسه وشهادة مالئكته له كما قال تبارك وتعاىل شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا ب
العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم وداللة املوجودات من هاتني اجلهتني هو التسبيح املشار إليه 

   تفقهون تسبيحهم بقوله تعاىل وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال
فقد بان من هذا أن األدلة على وجود الصانع تعاىل منحصرة يف هذين اجلنسني داللة العناية وداللة االختراع 

وأن هاتني الطريقتني مها بأعياهنما طريقة اخلواص وأعين باخلواص العلماء وإمنا االختالف بني املعرفتني يف 
رفة العناية واالختراع على ما هو مدرك باملعرفة األوىل املبنية على التفصيل أعين أن اجلمهور يقتصرون يف مع

علم احلس وأما العلماء فيزيدون إىل ما يذكرون من هذه األشياء باحلس ما يدركون بالربهان أعين من العناية 
ن هو واالختراع حىت لقد قال بعض العلماء إن الذي أدرك العلماء من معرفة منافع أعضاء اإلنسان واحليوا

قريب ألف منفعة وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية وهي اليت جاءت هبا الرسل 
  ونزلت هبا الكتب والعلماء ليسوا يفضلون اجلمهور يف هذين االستداللني من قبل الكثرة فقط بل 

نظر إىل املوجودات مثاهلم يف النظر إىل ومن قبل التعمق يف معرفة الشيء الواحد نفسه فإن مثال اجلمهور يف ال
املصنوعات اليت ليس عندهم علم بصنعتها فإهنم إمنا يعرفون من أمرها أهنا مصنوعات فقط وأن هلا صانعا 

موجودا ومثال العلماء يف ذلك مثال من نظر إىل املصنوعات اليت عنده علم ببعض صنعتها وبوجه احلكمة فيها 
ا هو صانع من الذي ال وال شك أن من حاله من العل أعلم بالصانع من جهة م ماء باملصنوعات هذه احلال فهو 

يعرف من تلك املصنوعات إال أهنا مصنوعة فقط وأما مثال الدهرية يف هذا الذين جحدوا الصانع سبحانه 
وتعاىل فمثال من أحس مصنوعات فلم يعترف أهنا مصنوعات بل نسب ما رأى فيها من الصنعة إىل االتفاق 

  واألمر الذي حيدث من ذاته 
ذكره يف  ثلما  قلت ذكره هلذين النوعني كالم صحيح حسن يف اجلملة وإن كان يف ضمنه مواضع قصر فيها م

داللة حركة الفلك وتفسري اآلية وتسبيح املخلوقات واستدالل إبراهيم ودليل األحداث واالختراع يدل على 
لرمحة يدل على رمحته وقد فتح اهللا كتابه العزيز بقوله احلمد هللا رب ربوبية اهللا تعاىل ودليل احلكمة والعناية وا

العاملني الرمحن الرحيم وهذا أجود من طريق املتكلمني طريقة األعراض وإن كان مل يستقص الكالم يف داللة 
  ثبوت الصانع تعاىل ومل يفصل إحداث اجلواهر وغري ذلك 



النظر واالستدالل بنفس الذوات وبصفاته باب واسع ليس هذا مع أن طرق معرفة الصانع بالفطرة والضرورة وب
موضعه وكثري من يرغب عن طريقة األعراض يذكر ما يف خلق اإلنسان أو ما يف خلق ما يشهد حدوثه من 

  هذين النوعني من 

  احلدوث الدال على احملدث واحلكمة الدالة على قصد الصانع ورمحته ونعمته مبا يدل عليه 
ذكره اخلطايب من كراهة طريقة األعراض وأهنا بدعة حمظورة وقد قال يف أوائل كتابه شعار الدين وقد ذكرنا ما 

القول فيما جيب من معرفة اهللا سبحانه وتعاىل أول ما جيب على من يلزمه اخلطاب أن يعلم أن للعامل بأسره 
لى عادة النشوء وحكم الوالدة صانعا وأنه هو الواحد ال شريك له وقد جرى كثري من عوام املسلمني يف هذا ع

فكان إمياهنم إميان تلقني وتربية وذلك أهنم يولدون يف دار اإلسالم ويتربون يف حجور املسلمني وينشأون يف 
بالدهم فيتلقنون كلمة التوحيد من اآلباء واألمهات ويسمعون األذان من املؤذنني ويتلون القرآن من األئمة يف 

كاتب فيستحكم حب الدين يف قلوهبم ويعتقدون حسنه وصحته تقليدا فينتفعون به الصلوات ومن املعلمني يف امل
ا بصحته مشهودا له بالفضل على كل دين سواه فقد جيب على  ويقتصرون عليه ودين اإلسالم إذا كان موثوق

قد كل متدين به أن يكون مصلدا اعتقاده إياه عن نظر واستدالل ليكون العلم به أصح والوثيقة به أشد و
نصب اهللا تعاىل األدلة وأزاح هبا العلة ووسع من وجوهها وكثر من عددها فهي على اختالف مراتبها يف 

الوضوح والغموض معروضة لالستدالل هبا واالستشهاد مبواضعها فال أحد يعقل من آحاد الناس إال وله يف 
الواجب على كل من الناس أن جليها مستدل ويف واضحها مستشهد وإن كان نزل فهمه عن دقيقها ولطيفها ف

يبذل وسعه فيه ويبلغ جهده يف دركه فإن اهللا تعاىل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع 
  احملسنني 

فمن أوضح الداللة على معرفة اهللا سبحانه وتعاىل على أن للخلق صانعا ومدبرا أن اإلنسان إذا فكر يف نفسه 
شىت مصرفة كان نطفة مث علقة مث مضغة مث عظاما وحلما فيعلم أنه ال ينقل نفسه من  رآها مدبرة وعلى أحوال

حال النقص إىل حال الكمال ألنه ال يقدر أن حيدث يف احلال األفضل اليت هي حال كمال عقله وبلوغ أشده 
ن ضعفه عن عضوا من األعضاء وال ميكنه أن يزيد يف جوارحه جارحة فيدله ذلك على أنه يف وقت نقصه وأوا

فعل ذلك أعجز وقد يرى نفسه شابا مث كهال مث شيخا وهو مل ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إىل حال 
الشيخوخة واهلرم وال اختاره لنفسه وال يف وسعه أن يزايل حال املشيب ويراجع قوة الشباب فيعلم بذلك أنه 

قال نقله من حال إىل حال ولوال ذلك مل تتبدل ليس هو الذي فعل هذه األفعال بنفسه وأن له صانعا صنعه ونا
  أحواله بال ناقل وال مدبر 

فإن قيل إن النطفة قدمية وفيها قوة قابلة لالغتذاء فإذا وقعت يف الرحم والطبائع معتدلة قبلت بالقوة اليت فيها 
  االغتذاء والتربية حىت تستوي جارحة ويتم هبا خلقه 

تم مل جيز عليها االنقالب والتغيري ألن التغيري واالنقالب من مسات احلدث قيل لو كانت النطفة قدمية كما زعم
  فبطل أن يكون املنقلب املتصرف قدميا 

فأما ما ادعوه من قبول النطفة مبا فيها من القوة االغتذاء والتربية فإن ذلك ال ينكر إذا صح العلم به يف طريق 



فعل للنطفة بذاهتا من غري مدبر دبرها لذلك ولو كان هذا العادات ولكن الذي ننكره من ذلك أن يكون هذا ال
  جائزا من غري مدبر حكيم عامل قدير يعلم كيف يدبر النطفة ويقلبها أطوارا 

ويسوي منها السمع ملا يصلح له ويضعه يف موضعه والبصر يف مكانه الذي يليق به يف البدن وكذلك تعليق 
املتني يف أخص املواضع هبما ووضع كل شيء من القلب والكبد اليدين العاملتني يف موضعهما والرجلني احل

والطحال وسائر األجسام يف املوضع الذي هو أملك به وأشكل ملا أعد له من الفعل جلاز أن يرتفع املاء من إليه 
د وخيتلط بالطني ويقع الطني يف قالب اللنب وينطبع به مث يزحف إىل موضع البناء فريتفع بعضه على بعض فينتض
حىت يكون بناء رفيعا حمكما مشيدا من غري بان وال رافع ساق على ساق بل ينطبع املاء والتراب بنفسهما ال 

بشيء سوامها فإن مل يكن هذا جائزا ألنه ليس من طبع املاء أن يكون منهما ما وصفت فكذلك غري جائز 
ا عليه اإلنسان من جنس الصورة  وعجيب التركيب بنفس النطفة تركيب اإلنسان وتصويره وختطيطه على م

وطبعها وجياز على هذا بطبع اخلشب وجودة سفينة اجتمعت أجزاؤها واعتدلت ومتاسكت وداخل بعضها بعضا 
وقربت من الساحل معها دقلها وآالهتا يعرب من يريد العبور من سوال سق مث تعود بنفسها إىل مركزها ومرساها 

ن يوجد محام يف أسفله نار ويف بيوته ماء على غاية االعتدال يف احلرارة كذلك وجياز بطبع املاء والنار والتربة أ
والرطوبة من غري بان بناه ومسخن سخنه ومدبر دبره فإن مل جيز شيء مما ذكرناه فليكن مثل ذلك ما ادعوه من 

  النطفة واجتماع خلق اإلنسان منها من غري مدبر حكيم دبره وأحكمه 
ا فيه من احلكمة ال بد له من قاصد حكيم  فهذا الدليل يتضمن أن احملدث   ال بد له من حمدث وأن م

مث ذكر دليلني يف العامل أحدمها حدوث ما حيدث الختالف احلركات الطبيعية الدالة على أنه بإرادة كما قد نبهنا 
  أن اإلرادة هي أصل مجيع احلركات الثاين ما يف العامل من احلكمة فقال 

ء متضادة من شأهنا التباين والتنافر والتفاسد جمموعة يف بدن اإلنسان وأبدان سائر احليوان دليل ثان أنا رأينا أشيا
ا مجعها وقهرها على اجتماع وأقامها بلطفه ولوال ذلك لتنافرت  وهي احلرارة والربودة فعلمنا أن جامع

أن جيتمع املاء والنار  وتفاسدت ولو جاز أن جتتمع املتضادات املتنافرات وتتقاوم من غري جامع جيمعها جلاز
ويتقاوما من ذاهتما من غري جامع جيمعهما ومقيم يقيمهما وهذا حمال ال يتوهم فتعني إمنا كان اجتماعهما جبامع 

  قهرمها على االجتماع وااللتئام 
اج إليه دليل ثالث أنك إذا تأملت هيئة العامل يبصرك واعتربهتا بفكرك وجدته كالبيت املبين املعد فيه مجيع ما حيت
ساكنه من آلة وعتاد فالسماء مرفوعة كالسقف واألرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كاملصابيح 

واجلواهر خمزونة كالذخائر وضروب النبات مهيئة للمطاعم واملالبس واملشارب وصنوف احليوان مسخرة 
ا كله داللة واضحة على أن العامل للمراكب مستعملة يف املرافق واإلنسان كاململك البيت املخول ما فيه ويف هذ

خملوق بتدبري وتقدير ونظام وأن له صانعا حكيما تام القدرة بالغ احلكمة وقد نبه كتاب اهللا عز و جل على هذا 
النوع من االستدالل فقال تعاىل ويف أنفسكم أفال تبصرون إشارة إىل أثارة الصنعة املوجودة يف اإلنسان من 

شي هبما وعني مبصرة وأذن يسمع ولسان يتكلم به وأضراس حتدث له عند غناه يدين يبطش هبما ورجلني مي
عن الرضاع وحاجته إىل الغذاء ومعدة أعدت لطبخ الغذاء وكبد يسلك إليها صفوه وعروق ومعابر ينفذ منها 

  إىل األطراف وأمعاء يرسب إليها ثفل الغذاء ويربز عن أسفل البدن 



إلبل كيف خلقت اآلية هذا من قريب ما يستدركه العاقل من وجوه األدله وقال عز و جل أفال ينظرون إىل ا
من غري كثري استقصاء يف فعل ومعاناة بدقيق فكر وذلك أنه خطاب للعرب ومن سنة العريب أن يركب راحلته 

فإذا فيسري عليها فيما قرب من األرض باغيا حاجته وفيما يعد عنها ضاغنا يف السفر يف احلال يكثر يف بالدهم 
خال باملكان مل ير إال مساءا فوقه وأرضا حتته وجبال عن ميينه وجبال عن مشاله ومطية هو راكبها فإذا تأمل هذه 

األشياء استبان فيها أثر الصنعة ولطف احلكمة مما مجع اهللا من املرافق فيها أن صانعها لطيف خبري عامل قدير 
سائر احليوان وذلك أن األنعام ضروهبا أربعة حلوبة حكيم عليم وقد قيل إن اإلبل خصت بالذكر من بني 

  وركوبة وأكولة ومحولة واإلبل جتمع هذه اخلالل كلها 
وقال سبحانه وتعاىل إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع 

وهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد م
والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون فذكر خلق السموات مبا فيها من الشمس والقمر 

والنجوم وسريها يف أفالكها الذي خيتلف الليل والنهار به ويتبني زيادهتما ونقصاهنما ودخول أحدمها على اآلخر 
ون هبا انقسام فصول السنة وتعاقب احلر والربد الذين بأحدمها لقاح الشجر وباآلخر وأخذ بعضها من بعض فيك

نضج الثمار وذكر اهللا األرض اليت هي مسكن احليوان والدواب وفيها قرار البحار اليت جتمع املياه اليت حتمل 
هبا البالد والزرع  السفن والفلك وذكر الريح اليت تنشئ السحاب وجتريها إىل حيث أذن هلا أن متطر فيحيي

واألنعام وهبا جيري الفلك والسفن يف البحار فتصلح هبذه األمور معايش الناس وتكثر هبا منافعهم وباجتماع 
  هذه األمور ومعاونة بعضها 

بعضا يتم صالح أمر العامل وينتظم ويف ذلك دليل على أن صانع العامل قادر حكيم عامل خبري ووقع ذكر هذه 
تعاىل وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم ليدل هبا على صدق اخلرب عما قد يدلنا به  األمور عقب قوله

من وحدانيته سبحانه وذكر رمحته ورأفته خبلقه وطرق االستدالل كثرية لكنا أخربنا منها يف الكتاب ما هو 
  أقرب إىل األفهام وذكر متام الكالم الذي كتبناه يف موضعه 

س من مجيع الطوائف مبا يشهدونه يف العامل من احلكمة والنعمة والربهنة على حكمة ارب ورمحته واستدالل النا
  وإرادته النعمة واإلحسان إىل عباده وعنايته كثرية جدا 

وإمنا املقصود هنا أن الفالسفة يصرحون بذلك وهم من أكثر الناس نظرا يف حكم املوجودات وقد اعترفوا مبا 
وافقة تعلم ضرورة أهنا من قبل فاعل قاصد لذلك مريد إذ ليس ميكن أن تكون هذه املوافقة تقدم من أن هذه امل

  باالتفاق فعلم أن نفيهم بعد ذلك كونه فاعال خمتارا تناقض منهم 
وأيضا فلو مل يتناقضوا لكانت هذه الداللة مع داللة االختصاص كالمها يدل على اإلرادة االختصاص يدل على 

  فعول وهذا يدل على اإلرادة للمفعول وحلكمته فهذه ثالث طرق إرادة يف نفس امل
وقد اعتذر ابن سينا وحنوه من املتفلسفة عن هذا فقال يف اإلشارات بعد أن ذكر حججه على نفي الفعل 

بالقصد واالختيار إشارة ال جتد إن طلبت خملصا إال أن تقول إن متثل النظام الكلي يف العلم السابق مع ترتيبه 
اجب الالئق يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقوال فيضانه وهذا هو العناية وهذه مجلة هتتدى الو

  سبيل تفاصيلها 



وهذا الكالم أبعد ممن يقول بتخصيص العامل بوقت دون وقت وصفة دون صفة إمنا كان ألن العلم القدمي تعلق 
األشعرية وغريهم كما سيأيت بيانه مثل أن هؤالء جعلوا به ذلك الوجه كما قال ذلك طوائف من املتكلمني من 

  العلم خمصصا ملا أريد وهؤالء املتفلسفة جعلوا العلم خمصصا ملا مل يرد عندهم والكالم على هذا من وجوه 
أحدها أن يقال ال نسلم أن هذا خملصا وال أنه واقع وال ممكن كيف نعلم أنه ال خملص غريه وهم مل يذكروا 

  ك وال ميكنهم أن يقيموا عليه حجة أصال حجة على ذل
الوجه الثاين أن يقال العلم أبدا تابع للمعلوم مطابق له مث قد يكون سببا يف وجود املعلوم كالعلم مبا يفعله العامل 
مثلما ذكره من علم الرب تعاىل بالنظام الكلي وقد ال يكون سببا كالعلم باألمور اليت ال تكون بفعل اإلنسان 

ا صفة فعليةأو جيعله هو وحده املوجب وال بقص ده مث من الناس من املتفلسفة وحنوهم من جيعل العلم مطلق
املعلوم وهو غلط كما سنبينه ومنهم من املتكلمني وغريهم من جيعله أبدا صفة انفعالية للمعلوم ال يكسبه صفة 

يه ويف القول ليس ملتعلقهما منها صفة ثبوتية وهذا وإن كان أقرب إىل الصواب  وال يكتسب عنه صفة ويقول ف
من القول األول ففيه تقصري بل الصواب أنه جيتمع يف جنسه األمران إذ األولون يسلمون أنه عامل بنفسه وهذا 

ليس مؤثرا يف املعلوم واآلخرون يقولون اإلرادة مشروطة بالعلم وهذا اعتراف بتوقف املفعول عليه لكن 
  تأثري يف املعلوم وهو العلم العملي فنقول املقصود الكالم يف العلم الذي له 

من األمور املعلومة بالفطرة البديهية الضرورية أن اإلنسان إذا عمل عمال بإرادته جيد من نفسه أنه يكون شاعرا 
  مبا يريد أن يفعله وأنه مع الشعور ال بد أن يكون 

وشعوره يقتضي إرادة الفعل وحمبته وأن مريدا وال بد مع هذين أن يكون قادرا عليه وجيد من نفسه أن إحساسه 
له شعورا مبا يفعله ألجله وشعورا باحلب واإلرادة اليت يف نفسه لذلك املطلوب وشعورا بالفعل الذي يتوصل به 
إليه فهذه أربع حقائق مراد مطلوب بالفعل وإرادة يف النفس له وفعل موصل إليه وإرادة لذلك الفعل كالطعام 

ذه األربعة فإنه إذا أخرب بالطعام وهو جائع أحس من نفسه بشهوته وحمبته فأراد أكله مثال والشعور يتعلق هب
ومقصوده بذلك وجود لذة األكل ودفع أمل اجلوع وهو يفرق بني نفس األعيان واللذة هبا وبني إرادة ذلك مث 

ع األفعال من يريد األكل املوصل إىل املطلوب ويفعل هذا الفعل وهكذا يف شهوة النكاح وهكذا يف مجي
العبادات وغريها والعلم سابق لإلرادة والعمل يف ذلك كله فإنه مثال يعرف اهللا تعاىل وثوابه وعقابه فيصري يف 
قلبه حمبة له أو لثوابه املالئم له فاهللا تعاىل هو مقصوده ومعبوده وهو يريد التنعم مبا حيصل له من النعيم املتعلق 

لوقاته مثل موجودات اجلنة فكالمها مقصود له وقصد هذا مستلزم هذا كتالزم بذاته تعاىل كالنظر إليه ومن خم
قصد األعيان املطعومة وقصد لذة األكل مث يريد األعمال املوصلة إىل ذلك ويعملها ومن املعلوم أن نفس العلم 

مات كان باملعلومات ال يغين عن إرادة ذلك والقدرة عليه فمن ادعى أن جمرد العلم كاف يف حصول املعلو
ا وأما يف الغائب فغايته أن يعلمه بنوع شيء قياس الشمول أو التمثيل    مكابرا مباهتا فإنه يف املشاهد منتف قطع

  فصل

ا وال يستغين عنه شيء ومن شيء وله  ذكر ابن سينا فقال تنبيه أتعلم ما امللك امللك احلق هو الغين احلق مطلق
  شيء غريه فهو مملوك وليس له إىل شيء فقر ذات كل شيء ألنه منه أو ما منه ذاته فكل 



قال الرازي الغرض منه ذكر ماهية امللك ويعترب فيها أمران أحدمها سليب وهو أن يكون غنيا مطلقا عن كل ما 
  عداه وثانيهما إضايف وهو أن يفتقر إليه كل ما عداه بواسطة أو بغري واسطة 

من أهل امللل بل املشركون من العرب وغريهم يقرون هبا قلت هذه اجلملة متفق عليها بني املسلمني وغريهم 
كما قال تعاىل وتقدس قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون قل من رب 

السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون اهللا قل أفال تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال 
تعلمون سيقولون اهللا قل فأىن تسحرون واألكثرون يقرأون اآلخرتني سيقولون هللا كما اتفقوا  جيار عليه إن كنتم

على أن جواب األول سيقولون هللا وهو جواب مطابق ملعىن اللفظ ألن معىن قوله قل من رب السموات السبع 
ملشركني يقرون بأن ومن بيده ملكوت كل شيء أي ملن ذلك فكان اجلواب بقوله سيقولون هللا هذا بيان ألن ا

ملكوت كل شيء هللا وذلك مبالغة يف امللك فإن امللكوت أبلغ من لفظ امللك وما ذكروه من ذلك يتضمن غناه 
عن كل شيء وفقر كل شيء إليه فهو حق لكنه يتضمن أكمل من ذلك من العلم والقدرة والتدبري على وفق 

ؤالء الفالسفة ال جيعلونه ملكا حقا وكيف يكون ملكا املشيئة واإلرادة وغري ذلك من املعاين اليت تبني أن ه
عندهم من ال يقدر على إحداث شيء وال دفع شيء وال له تصرف ال بنفسه وال يف غريه بوجه من الوجوه بل 

ا سواه إليه  ال يقدر على دفعه عن نفسه وما يثبتونه من غناه وافتقاره م هو مبنزلة املقيد حببل معلق به من 
  فإهنم يصفونه مبا ميتنع معه أن يكون غنيا وأن يكون إليه شيء ما فقري لكن ليس املقصود  يتناقضون فيها

هنا كشف أسرار أقاويلهم وإمنا املقصود التنبيه على فساد حججهم اليت خالفوا هبا أهل امللل يف هذا وحنوه 
  وأهنم يتكلمون جبهل بسيط أو مركب 

مى ملكا حقا لثبوت هذا املعىن فال ريب أنه قد مسى نفسه ملكا فيقال إن كان املقصود إن اهللا يستحق أن يس
حقا وال ريب أن هذه املعاين داخلة يف ضمن هذا االسم وأكثر منها يف صفات الكمال الثبوتية وتنزيهه عن 

النقائص لكن يف هذا ما يدل على أنه ليس له إرادة وقصد إال أن حيتج على ذلك بأن لفظ الغين ينفي ذلك أو 
لك يقتضي فقرا إىل الغري وقد تقدم الكالم على ذلك وتبني أن ذلك مع أنه ال فقر فيه إىل غريه فالذي أن ذ

يذكرونه يستلزم من احملاذير أعظم مما فروا منه من وجوه بل سلب ذلك هو الذي يقتضي أن يكون فقريا بل 
  معدوما بل ممتنعا لذاته كما هو مقرر يف موضعه 

  فصل 
 تقرير نفي اإلرادة واحلكمة املقصودة تنبيه أتعرف ما اجلود اجلود هو إفادة ما ينبغي ال لغرض مث قال ابن سينا يف

فلعل من يهب السكني ملن ال ينبغي له ليس جبواد ولعل من يهب ليستعيض معامل فليس جبواد وليس العوض 
على األحسن أو على ما  كله عينا بل وغريه حىت الثناء واملدح والتخلص من املذمة والتوصل إىل أن يكون

ينبغي فمن جاد للشرف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل فهو مستعيض غري جواد فاجلواد احلق هو الذي يفيض 
منه الفوائد ال لشوق منه وطلب قصدي لشيء يعود إليه واعلم أن الذي يفعل شيئا لو مل يفعله لقبح به أو مل 

  حيسن منه فهو مبا يفيده من فعله متخلص 

ال أبو عبداهللا الرازي يف تفسري ذلك الغرض منه بيان ماهية اجلود وحده أنه إفادة ما ينبغي ال لغرض وهذا وق
  فيه قيود ثالثة 



  أحدها اإلفادة فإن من ال يفيد شيئا ال يكون جوادا 
  وثانيها أن يكون املفاد مما ينبغي إفادته فإن من يهب السكني ملن ال ينبغي له ليس جبواد 

لم أن لفظة ينبغي لفظة جمملة فإنه يراد هبا تارة احلسن العقلي كما يقال العلم مما ينبغي واجلهل مما ال قال واع
ينبغي لكن احلكماء ال يقولون باحلسن والقبح العقليني وقد يراد هبما اإلذن الشرعي كما يقال النكاح مما ينبغي 

ممنوع منه شرعا وهذا التفسري أيضا ال يليق  والسفاح مما ال ينبغي أي النكاح مأذون فيه شرعا والسفاح
  باحلكماء وليس هلذه اللفظة معىن ملخص سوى هذين املعنيني فظهر اإلمجال من هذه اللفظة 

ا أو ثناءا أو مدحا أو  وثالثها أن ال تكون اإلفادة لعوض فإن من يهب ليستعيض معامل سواء كان العوض عين
يق واألحسن مث أنه ملا مهد هذه القاعدة قال فاجلواد احلق إىل آخره ختلصا عن الذم أو أن يكون فاعال لألل

  ومعناه ظاهر 
قال ولقائل أن يقول القصد إىل إيصال الفائدة إىل الغري لو مل يكن معتربا يف اجلواد لوجب أن يقال احلجارة إذا 

وادا مطلقا ألنه سقطت من السقف ووقعت على رأس عدو إنسان ومات ذلك العدو أن تكون تلك احلجارة ج
ا وقال هذا هو اجلود وإن كان شنيعا يف املشهور  حصل منها ما ينفي العوض فإن التزم كون احلجر جوادا مطلق

  فنقول له الذي عولت عليه أيضا ليس 

ا غرضه يف اإلفادة أن كون فاعال لألوىل كان  حجة برهانية بل كالما إقناعيا خطابيا فإن غاية كالمك أن كل م
اإلفادة ختليص نفسه من الذم فهذا ضعيف ألنه يقال إن عنيت بقولك إنه خيلص نفسه من الذم ألن غرضه من 

غرضه من فعله أن ال يصري مستحقا للذم مع علمه أنه لو مل يفعله ال يستحق الذم فلم قلت إن ذلك حمال وهل 
أن احلجة اليت ذكروها ال  هذا اال الزام للشيء على نفسه وإن عنيت به معىن آخر فبينه لنتكلم عليه فصح

تصري على السبك والنظر واحلق لكنها حجة إقناعية وإذا كان كذلك كانت احلجة اليت ذكرناها تصلح معارضة 
  هلا 

  قلت هذه احلجة من جنس اليت قبلها يف اسم الغين وأفسد منها ويظهر ذلك بوجوه 
  أحدها أن يقال هذه احلجة مبنية على مقدمتني 

  ق مسمى بأنه جواد إحدامها أن احل
والثانية أن تفسري اجلواد هو ما ذكرته ومل تذكر على واحدة من املقدمتني حجة أصال ال بينة وال شبهة فكان ما 

ذكرته جمرد دعوى لبست هبا على الناس كما لبست بقولك انه غين وإن الغين هو من يكون كذا ومل تذكر 
ن ثبوت اإلرادة مستلزم للفقر إىل غريه وقد ثبت أنه واجب على واحدة من املقدمتني حجة لكن هناك ادعيت أ

الوجود فال يكون مفتقرا إىل غريه وهذه احلجة وإن كان قد تبني فسادها فلم تذكر يف اسم اجلواد حجة نظريها 
بل كان هذا دعوى جمردة إذ ال ميكن أن يقول واجب الوجود جيب أن يكون جوادا كمال قال جيب أن يكون 

  غنيا 

ين أن يقال ال ريب أن اهللا عند أهل امللل كرمي جواد ماجد حمسن عظيم املن قدمي املعروف وأن له األمساء الثا
احلسىن اليت يثىن عليه فيها بإحسانه إىل خلقه لكن وإن كانت هذه احلجة مبنية على تسليمهم ذلك فليست 

  حجة عقلية بل جدلية وهذا ليس بفلسفة 



هبذه األمساء احلسىن مسوه هبا باملعىن الذي يفسرونه به بالذي ال ينايف إرادته ورمحته الثالث أن يقال هم إذا مسوه 
بل عندهم نفس الرمحة اليت نفيتها أنت لنفيك اإلرادة أو إرادة اإلحسان إىل عباده هي عندهم تدل على 

سان وإن وافقهم اإلحسان واجلود بال نزاع بينهم لكن طائفة من نفاة الصفات جيعلون الرمحة هي نفس اإلح
على ذلك بعض الصفاتية حىت بعض أصحاب أمحد رمحه اهللا وطائفة كبرية من الصفاتية يقولون الرمحة تعود إىل 

إرادة اإلحسان وهذا قد يقوله بعض أصحاب أمحد والذي عليه أئمة الصفاتية ومجهورهم أن الرمحة صفة هللا 
  العلم ليست هي اإلرادة كما قال إن السمع والبصر ليس نفس 

واملقصود أنك احتججت مبوافقتهم لك على إطالق االسم فإن كنت حتتج باملوافقة على معناه مل يكن لك حجة 
ألهنم متفقون على أن معىن هذا االسم عندهم ال ينفي ما تنفيه أنت يف إرادته وغري ذلك وإن كنت حتتج مبجرد 

جدا ألهنم أطلقوا االسم مبعان فادعيت أنت أنه كان  املوافقة على اللفظ مع التنازع يف معناه فهذه حجة فاسدة
ينبغي أن يريدوا هبذا االسم معان أخر وهذا من جنس أن يقال كان ينبغي أن يعنوا بلفظ اإلحسان كذا وبلفظ 
احلركة وبلفظ الفعل كذاوحنوذلك من املعاين اليت مل يريدوها بذلك اللفظ وحاصله أنه اعتراض على اللغة بأنه 

أن يعىن بألفاظها من املعاين أمورا أخر وال ريب أن هذا اعتراض فاسد على اللغة فضال أن يكون كان جيب 
  حجة يف املعاين العقلية اإلهلية 

الرابع أن يقال هب أنه سلم لك أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل يف املعاين اليت ذكرهتا لكن هم إذا مل 
كونوا موافقني لك على ما ادعيته من املعىن وإن قصروا يف العبارة يستعملوها إال يف املعاين اليت قصدوها مل ي

  فيكون ما أثبته من املعىن أثبته بال حجة علمية وال جدلية بل جمرد الدعوى وهذا بني واضح وهللا تعاىل احلمد 
ذلك أيضا  اخلامس أنه لو احتج على هذا بدليل مسعي مثل أن يثبت بالنص أنه جواد مل يفسره هبذا املعىن مل يصح

هلذين الوجهني أحدمها أن األدلة اليت يذكرها ليست مسعية شرعية وهو يعترف بذلك فال يقبل منه أن يذكر 
دليال مسعيا ويدعي أنه عقلي مع أن هذا االسم ليس يف القرآن وإن جاء يف بعض األحاديث الثاين أن املرجع يف 

نقل عنه القرآن واحلديث لفظه ومعناه وهم العلماء  ثبوت هذه األمساء عن الشارع ويف بيان معناها إىل من
الذين هم ورثة األنبياء الذين تلقوا اإلميان والقرآن واحلديث بعضهم عن بعض حىت يصل إليه أو أخذ ذلك هو 

بلغته اليت كان خياطب هبا وال ريب أن الفالسفة من أبعد الناس عن ذلك ولو ادعوا نقال عن املرسلني اللفظ 
غري رجوع يف ذلك إىل أهل العلم بأثارة املرسلني مل يكن ذلك مقبوال باتفاق العقالء مث كيف يصح  وملعناه من

أن حيتج حمتج مبثل هذه الداللة الضعيفة على نفي إرادة اهللا تعاىل والقرآن مملوء من إثبات إرادته ومشيئته 
ل أحد أن ما ذكره ليس فيه ظهور ورمحته وحكمته ولو قدر أنه يتناول ذلك كان من املعلوم باالضطرار لك

حيتاج إىل تأويل بل هو أبعد من ذلك فكيف يتأول النصوص والظواهر ألجل ذلك وإمنا غاية املتأول أن يدعي 
معارضة املعقوالت للسمعيات وحنن قد بينا أن هذه احلجة ليست من املعقول قبل بل هي مع كوهنا مسعية لفظية 

  بينه فهي دعوى جمردة بل كاذبة كما سن

الوجه السادس أن يقال له هذا احلد الذي ذكرته يف اجلود حني قلت إن من جاد ليشرف وليحمد وليحسن به 
ما يفعل فهو مستعيض غري جواد فهذا التفسري عمن نقلته ومن ذكره من أهل التفسري للنصوص أو من أهل 

بني معىن هذا اللفظ العريب يف لغة العرب اللغة العربية بل من سائر لغات األمم وإن كان ذلك ال ينفعه إن مل ي



ومن املعلوم أن هذا مل يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية واللغة العربية فصار ذلك افتراءا على 
  النصوص واللغة 

الوجه السابع أن يقال اسم اجلواد يقال على كثري من املخلوقني مع انتفاء هذه املعاين عنهم فلو كان هذا املعىن 
اخال يف هذه االسم مل يصح إطالقه على خملوق إال جمازا أو بطريق االشتراك وكالمها مع كونه خالف األصل د

  إمنا يكون إذا ثبت استعمال اللفظ يف املعىن جمردا فكيف وأصل االستعمال منتف 
ملقصود أصال عابث الوجه الثامن أن يقال املعروف يف الشرع واللغة والعقل أن الذي يفعل أو يفيد ما ينبغي ال 

وإن كان ال ملقصود يعود إىل نفسه فهو سفيه أو جاهل وكالمها مذموم يف الشرع والعقل بل يستحق يف الشرع 
ا هو  أن حيجر عليه وهو من أسو املبذرين حاال فإن من املبذرين من يبذل املال ألغراض حمرمة وإن كان فيها م

صال فهذا إن كان موجودا فهو مذموم واسم اجلود يف الشرع مقصود له فأما من يبذل ما ينبغي ال ملقصود أ
  واللغة والعقل اسم مدح فيستحيل أن يفسر مبا ال يكون عند الناس إال مذموما 

بل يقال يف الوجه التاسع هذا املسمى ال يعرف وجوده أصال فليس يف املوجودات ما يفيد وينفع ال ملقصود 
ا أصال حىت احلركات الطبيعية حلركتها م نتهى ومستقر هو منتهى ميلها ويسمى ميلها إرادة وقد جعلوهم عشق

  لذاك الكمال وإذا 

ذكره  ا واالسم معروفا يف الشرع واللغة ألعيان موجودة امتنع أن يكون مسماه ما    كان هذا املسمى معدوم
ت ما هو كذلك إال ما بل يقال يف الوجه العاشر إن ما ذكره ممتنع لذاته وهلذا هم يسلمون أنه ليس يف املوجودا

يذكرونه يف واجب الوجود وهم متناقضون يف ذلك فيصرحون تارة أنه يفعل لقصد منه للغاية ورمحة منه وتارة 
يقولون ليس له إرادة وال قصد وإن كانوا متناقضني يف ذلك تبني أن أحدا من العقالء مل يستقر قوله على إثبات 

  موجود هبذه الصفة اليت مسوها جودا 
جه احلادي عشر أن يقال اجلود إفادة ما ينبغي ال لغرض هو كالم جممل حيتمل احلق والباطل بل الظاهر منه الو

للناس هو احلق الذي مل يرده فإنه يقال لك العوض املعروف يف الشرع واللغة والعرف والعقل هو ما يبذله أحد 
رة األجري وثواب اهلدية ومكافأة النعمة وحنو ذلك املتعاوضني لآلخر يف مقابلة ما بذله اآلخر له كثمن املبيع وأج

فال ريب أن من أعطى غريه ليعطيه ذلك الغري عوضها فهذا مستعيض وليس جبواد وهلذا يفرق الفقهاء بني عقود 
املعاوضات والتربعات بنحو هذا الفرق وهلذا قال املخلصون إمنا نطعمكم لوج اهللا ال نريد منكم جزاء وال 

أهنم ال يريدون من املنعم عليهم ال جزاء وال شكورا ومل يقولوا ال نريد ذلك من أحد ال من اهللا شكورا فأخربوا 
وال من غريه فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة وهلذا كان احملققون لإلخالص ال يطلبون من احملسن إليه ال دعاءا وال 

اء على اإلحسان واإلساءة كما جاء يف احلديث ثناءا وال غري ذلك فإنه إرادة جزاء منه فإن الدعاء نوع من اجلز
من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئونه به فادعوا له حىت تعلموا أنكم قد كافأمتوه وقال 

  الشاعر 

ثىن عليك ... جيزيك أو يثين عليك وإن من ... يوما فتدركه العواقب قد منى ... ارفع صغريك ال جيزيك ضعفه 
  ... ت فقد جزى مبا فعل

وأيضا كانوا إذا كافأهم املعطي بدعاء وغريه قابلوه مبثل ذلك ليبقى أجرهم على اهللا تعاىل وال يكونوا قد 



اعتاضوا عنه كما كانت عائشة رضي اهللا عنها إذا أرسلت إىل قوم هبدية تقول للمرسل امسع ما يدعون به لنا 
دعوا لنا ويبقى أجرنا على ا  حىت ندعو هلم مثل ما  اهللا تعاىل فهذا أو حنوه غاية ما يقدر من اجلود املعروف فأم

يه ولو بعد موته فذاك دون هذا    جود أهل اجلاهلية وحنوهم ممن يقصد به الثناء عل
وأيضا فإن اإلنسان قد حيب بنفسه فعل اخلري واإلحسان ويتلذذ بذلك ال لغرض بل يتلذذ باإلحسان إىل الغري 

ه املعروفة وأشد وإن مل يصل إليه نفع لذته باإلحسان كما أن النفوس اخلبيثة قد تلتذ كما يتلذذ اإلنسان بلذات
باإلساءة والعدوان وإن مل حيصل هلا بذلك منفعة وال دفع مضرة فهذا أيضا موجود وصاحبه من أهل اإلحسان 

 وقد علم أن أهل واجلود فأما أن يكون يف الوجود من يفعل فيه وال ملعىن يف غريه فهذا ال حقيقة له أصال
الشرع واللغة وسائر العقالء الذين يقولون اجلود إفادة ما ينبغي ال لعوض أصال إمنا يريدون به عوضا يكون يف 
ممن يقوم مقامه كمن يبذل لغريه ماال ليعتق عبده أو خيلع امرأته أو يفك أسريه    مقابلة العطية إما من املعطي أو 

  د يشترط فيه أمران أحدمها أن يقصده وباجلملة فالعوض الذي ينايف اجلو

املعطى والثاين أن يقصده من املعطى وممن يقوم مقامه فأما من طلب العوض من اهللا تعاىل أو أحسن للتذاذه  - ٤
هو باإلحسان فهذا ال ينايف اجلود باتفاق العقالء بل لو طلب الثناء من عباده وحنوهم مل ميتنع أن يسميه الناس 

  حامتا جوادا وغريه من أهل اجلاهلية باجلود وإن كانوا قد يقصدون البسمعة والثناء يف اخللق جوادا كما مسوا 
الوجه الثاين عشر قوله ولعل من وهب ليستعيض معامل وليس جبواد وهذا فيه من اإلمجال ما تقدم فإن معىن 

لعوض الذي ادعاه بقوله العوض الذي مينع اجلود يف الشرع واللغة والعرف وعقول مجيع اآلدميني أخص من ا
وليس العوض كله عينا بل وغريه من الثناء واملدح والتخلص من الذم والتوصل إىل أن يكون علىاألحسن 

ا ينبغي فيقال له ال نسلم أن من أعطى لينال محد اهللا وثناءه عليه أو التخلص من ذم اهللا تعاىل ال يكون  وعلى م
رسلني ومجيع عباد اهللا املؤمنني وسائر أهل السموات وأهل األرضني جوادا بل هذا جواد باتفاق األنبياء وامل

وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إىل اهللا تعاىل وأحسن له عنده وأعال لدرجته أو ليكون عند اهللا على ما 
يبنغي فال نسلم أن هذا ليس جبواد وكذلك أهل كل لغة سواء كانوا مسلمني أو كفارا بل من وهب لينال ما 

ندهم أحسن وأعلى ولينال احلمد والثناء من اجلناب األعلى لشيء يليق به عندهم أن يطلب منه احلمد هو ع
والثناء فهو جواد عندهم فقوله من جاد ليشرف أو ليحمد أو ليحسن ما يفعل فهو مستعيض غري جواد ليس 

  مبسلم وال دليل عليه 
من مجيع األمم وهذا هو اجلود قال تعاىل إن أحسنتم بل يقال يف الوجه الثالث عشر هذا جواد باتفاق العقالء 

ا يفعلوا من خري فلن يكفروه وقال فمن يعمل مثقال ذرة خريا    أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها وقال وم

يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقال ومثل  - ٥
م ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني فإن الذين ينفقون أمواهل

مل يصبها وابل فطل وقال مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة 
ولئك هم املضعفون ويروى عن علي أو حبة واهللا يضاعف ملن يشاء وقال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأ

ا أحسنت إىل أحد وما أسأت إىل أحد إمنا أحسنت إىل نفسي وأسأت إىل نفسي وعمل ذلك  غريه أنه قال م
ألجل اهللا تعاىل هناية املطلوب قال كل من الرسل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني وقال 



يتزكى وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى ولسوف وسيجنبها األتقى الذي يؤيت ماله 
  يرضى 

الوجه الرابع عشر أن هذا االسم بعينه مل جيئ يف أمساء اهللا تعاىل اليت يف القرآن وال يف األحاديث املشهورة يف 
املعىن كالرمحن  الصحيحني وإن كان قد جاء مبعناه أمساء أخر كالكرمي واالكرم والوهاب وما يستلزم هذا

الرحيم والرب وغري ذلك لكن هذا االسم جاء ذكره يف احلديث حديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 
عن اهللا وقد رواه مسلم لكن هذا االسم جاء يف رواية الترمذي وابن ماجة فيه يقول اهللا تعاىل يا عبادي لو أن 

حد فسألوين فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد وا
ذلك من ملكي إال كما ينقص املخيط إذا غمس يف البحر غمسة واحدة وذلك أين جواد ماجد عطائي كالم 

وعذايب كالم إمنا أمري إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون وروى هناد بن السري عن أيب معاوية عن 
  حجاج عن سليمان 

سلم إن اهللا جواد حيب  ابن سحيم - ٦ عن طلحة بن عبداهللا بن كريز قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اجلود وقال أهل العلم اجلواد يف كالم العرب معناه الكثري العطاء يقال منه جاد الرجل جيود جودا فهو جواد 

ري ومطر جواد إذا كان قال أبو عمرو بن العالء اجلواد الكرمي تقول العرب فرس جواد إذا كان غزير اجل
  ... فتركن كل حديقة كالدرهم ... جادت عليها كل عني ثرة ... غزيرا قال عنترة 

وجاء يف احلديث يف وصفه املطر الذي استسقاه الرسول صلى اهللا عليه و سلم فما جاء أحد من مجيع النواحي 
ذين يقضى اهللا عليهم يوم القيامة أوال إال أخرب جبود ويف حديث أيب هريرة الذي يف صحيح مسلم يف الثالثة ال

ا  ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كله فأيت به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال م
تركت من سبيل حتب أن أنفق فيها إال أنفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل مث أمر به 

ا احلديث الصحيح يدل على أن قوهلم جواد مثل قوهلم كرمي كما قال أبو فسحب على وجهه يف النار فهذ
عمرو فقد ثبت فيه بالنص وقول أهل اللغة إن املخلوق يسمى جوادا وإن كان إمنا يفعل ملصلحة له وإمنا يفعل 

  بإرادته 
ا فاالسم الكرمي الوجه اخلامس عشر أن تسمية الرب سبحانه وتعاىل جوادا وإن كان قد قيل هو مبعىن كونه كرمي

  يتناول معاين اجلود فإن فيه معىن الشرف والسؤدد ومعىن احللم وفيه معىن اإلحسان 

ومن تأمل مقاالت أهل الفلسفة والكالم ومن يضاهيهم يف هذا األصل وجدهم عامتهم مضطربني فيه كل  - ٧
وأكثر عقول الناس تبحث منهم وإن أثبت نوعا من احلق واعتصم به فقد كذب بنوع آخر من احلق فتناقض 

دون تأمل هذا إذ أحدهم يرى نفسه إما أن يقول حقا ويقول ما ينقضه أو يقول حقا ويكذب حبق آخر وتناقض 
ال يستطيع أن حيدق بصر  القولني باطل والتكذيب باحلق باطل واحلق الصريح ال يرى قلبه يستطيع معرفته كما 

إهنا ال تعمى األبصار  عينه يف نور الشمس بل كما ال يستطيع اخلفاش أن يرى ضوء الشمس وقد قال تعاىل ف
  ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور 

  واملقصود هنا بيان تناقض الدهرية وفساد حجتهم 



  فصل

املشهور بني أهل السنة واجلماعة أنه ال يقال يف صفات اهللا عز و جل كيف وال يف أفعاله مل وقد ذكرنا يف غري 
ف واألئمة نفوا علمنا اآلن بكيفيته كقول مالك رمحه اهللا االستواء معلوم والكيف جمهول مل هذا املوضع أن السل

ا على إمكان العلم هبا عند رؤيته يف اآلخرة أو غري  ينفوا أن يكون يف نفس األمر له حقيقة يعلمها هو وتكلمن
يقة وراء ما علموه وكذلك إذا ذلك لكن كثريا من اجلهمية من املعتزلة وغريهم ينفون أن يكون له ماهية وحق

قلنا ال يقال يف أفعاله مل فإمنا نفينا السؤال بلم وذلك ينفي علم السؤال باحلكمة الغائية املقصودة بالفعل اليت 
تصلح أن تكون جواب مل وهي املقرونة بالالم يف قول اجمليب لكذا وهي اليت تنصب على املفعول له إذا حذفت 

درا فعال لفاعل الفعل املعلل ومقارنة له يف الزمان كما تقول فعلت هذا ابتغاء وجه اهللا الالم بأن تكون العلة مص
  وحنو ذلك لكن الالم تقرن هبا نفس 

احلكمة املقصودة قصدها فيقال فعلت هذا هللا والبتغاء وجه اهللا وأما مع حذف الالم فال يكون املنصوب  - ٨
والكراهة وما يستلزم ذلك كما يقال قعد عن احلرب جبنا ألن إال ما يقوم بالفاعل من الباعث له كاإلرادة 
ذم اللئيم تكرما ... واغفر عوراء الكرمي ادخاره ... اجلنب يتضمن البغض والكراهة وكما يقال  واعرض عن 

 ...  
  فإن ادخاره يتضمن قصد االنتفاع به والتكرم يتضمن صون النفس عن التأذي بشتمه 

ه مل ال ينفي ثبوت احلكمة اليت تكون مقصودة له يف نفس األمر وال كونه مريدا هلا لكن قوهلم ال يقال يف أفعال
قاصدا وإن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه وهلذا قال بعض علماء السلف إن اهللا علم علما 

رووا يف قصة سؤال موسى علمه العباد وعلم علما مل يعلمه العباد وإن القدر من العلم الذي مل يعلمه العباد و
العرش وعيسى للرب أو تعظيم أنه لو أراد أن يطاع ألطيع وقد أمر أن يطاع وهو مع ذلك يعصى ومضمون 

ا مل تشأ مل يكن مث قد أمرت به واألمر  السؤال لو أردت هذا لكان واقعا ألنك قادر عليه فما شئت كان وم
أريد وقوعه فأوحى اهللا تعاىل إليهم أن هذا سري فال تسألوين يستلزم حمبته وطلبه فهال كان احملبوب املطلوب قد 

  عن سري وأن املسيح قال للحواريني القدر سر اهللا فال تكلفوه 
واملقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية املقصودة باألفعال كما تعجز عن إدراك حقيقة 

  الفاعل ولكن نفي الشيء غري نفي العلم به 

ونفي هذه احلكمة املقصودة لظن أن ثبوهتا يستلزم قيام احلوادث املستلزمة حدوثه به واستكماله بغريه  - ٩
املقتضي حاجته وحنو ذلك هو نظري صفاته الثابتة بالفطرة والشرع والعقل لظن أن ثبوهتا يستلزم حدوثه أو 

املتكلمني من أن ثبوت األفعال أو حكمها يستلزم افتقاره إىل غريه فما تومهه النفاة املكذبون من املتفلسفة و
يستلزم حدوا وحاجة هو من جنس واحد وكل منهم يلزمه فيما أثبته أعظم مما فر منه هو مل يثبت إال هذا 

املوجود احملسوس بال صانع أصال بل كلما كان أقل إثباتا كانت احملذورات فيما يثبته أعظم وأعظم ألن اإلثبات 
ا يلزمه من النقائص وما يتوهم أنه مستلزم للحوادث والفقر أعظم وأعظم  إذا قل قلت صفات الكمال وكان م

  فيلزمه اجتماع هذه األمور مع نقيضها من القدم والوجوب 



  فليتدبر املؤمن العلم هبذا األصل اجلامع العظيم فإنه من أعظم ما يهدي به اهللا تعاىل إىل الصراط املستقيم 
إبطال الغرض قوله يف الوجه الثاين يف إبطال هذا القسم إن كل من فعل فعال  مث قالوا يف جواب ما ذكروه من

  لغرض فهو أحسن من ذلك الغرض 
قلنا القضايا املبنية على الشرف واخلسة قضايا غري علمية بل خطابية فال ميكن بناء القواعد العلمية عليها على 

  النيب فألن أمته ليسوا بأشرف منه فهكذا هنا أننا ننقض هذه القضية بالراعي فإنه ليس أخس من الغنم وب
وهذا جواب ضعيف وقد تعلمه من ابن سينا فإنه هو القائل يف الشفاء إن القضايا املبنية على الشرف واخلسة 
  قضايا خطابية وليس األمر كذلك فإنه من املعلوم ببديهة العقول أن الشيء إذا مل يقصد به إال أن يكون وسيلة 

غريه فالذي هو املقصود بذاته جيب أن يكون أكمل يف الوجود من الذي ليس يراد منه إال أن وطريقا إىل  ٠
يكون وسيلة إىل غريه واملعين بالشرف كمال الوجود وباخلسة نقص الوجود وهذا أمر معقول بل على مثل 

من القضايا البديهية  ذلك تبىن عامة الرباهني الصحيحة بل معرفة الفطرة مبثل هذه القضية أبني عندها من كثري
ألنه جيتمع فيها العلم واحلب فتبقى معلومة بالعقل موجودة مذوقة بوجد القلب وذوقه وإحساسه فتكون من 

القضايا العقلية احملسوسة باحلس الباطن وإال فهل يقول عاقل إن املوجود الذي يكون وجوده أكمل من غريه ال 
  ذي هو دونه وأنقص منه يقصد به إال أن يكون وسيلة إىل املوجود ال

وأما ما ذكره من التمثيل بالنيب والراعي فيقال منشأ الغلط يف مثل هذا هو اشتباه املقصود بالقصد األول 
باملقصود بالقصد الثاين وذلك أن الراعي ليس مقصوده األول برعاية الغنم جمرد نفعها بدون غرض حيصل له 

له ونفعا وكماال إما حتصيل األجرة وهو املال الذي ينتفع به  هو من ذلك بل إمنا يقصد أوال ما كان مصلحة
ويقضي به حاجاته أو يتشرف وإما رمحة للغنم وإحسانا إليها ليدفع عن نفسه األمل احلاصل لنفسه إذا كان 
ور احليوان حمتاجا متأملا وهو ال يزيل أمله أو لتحصل له العافية والرمحة من هذا األمل وحيصل له تنعم وفرح وسر

باإلحسان إليها أو أن تكون به أو لصديقه أو لقريبه فيقصد برعايته ما حيصل له له من املنفعة والفرح والسرور 
وزوال الضرر مبثل ذلك وكذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فإنه باإلحسان إىل األمة إمنا يقصد ما يناله من 

أنواع املطالب واملقاصد اليت هي أشرف وأعظم من فعله  التقرب إىل اهللا تعاىل وعبادته واإلحسان إىل عباده من
هبم فمطلوبه ومقصوده أعظم من العباد الذين ينفعهم فأما أن تكون الغاية املقصودة له بذاهتا هي جمرد نفعهم من 

  غري مقصود آخر يكون أشرف من هذا فهذا إمنا يقوله جاهل شديد اجلهل باملقاصد والنيات 

الثة من أهل الكالم من الكرامية وغريهم كابن اهليصم يف كتابه املسمى جبمل الكالم وقد أجاب طائفة ث - ١
وكالقاضي أيب يعلى الصغري يف كتابه املصنف يف أصول الدين عن سؤال احلكمة جبواب خري من جواب هذين 

ا كما أن هؤالء أيضا قالوا يف سبب احلوادث خريا من قول هذين وإن كان اجلميع مقصرين يف األم رين مجيع
وقالوا العلة فيه استدعاء احلمد والتعظيم من عبيده وذلك أن احلكمة تستحسن استدعاء احلمد من مستحقه 

واستدعاء التعظيم ممن هو أهله كما أنه يسحسن طلب احملامد من عدمها أال ترى أنه من عدم املعاين اليت 
لوسع يف طلبها ولذلك حسن منا طلب العلوم يستحق عليها احلمد والتعظيم كيف حيسن يف احلكمة أن يبذل ا

ومكارم األخالق فأما اهللا تعاىل فقد كان كامل العلم والقدرة واجلود والكرم فخلق العامل وأسكنه أهل التمييز 
يستدعي بذلك محدهم له وتعظيمهم إياهه وعلى ذلك خيلد من خيلده منهم يف اجلنة أبد اآلبدين قال اهللا تعاىل له 



  وىل واآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون احلمد يف األ
قالوا والدليل على أن وجه حكمة اهللا يف خلق هذا العامل أن يدل على صفاته اليت توجب تعظيمه وأن يستدعي 

احلمد له أن هذا الوجه من القصد حسن مقبول عند كل عاقل وليست املنافع كذلك من قبل أن املتقدمني 
افع هل هي حاصلة يف أنفسها أم ال وذلك يدل على أن املنفعة ليست صريح واملتأخرين قد اختلفوا يف املن

احلكمة واحلسن الشتباه ذلك على من عرفها وثبت أن صريح احلكمة واحلسن استدعاء احلمد والتعظيم من 
  مستحقها إذ كان هذا الوجه يف تشبيه على ذي عقل 

جلنة وله احلمد يف األوىل واآلخرة وقال وآخر قالوا وقد قال اهللا تعاىل جل جالله فيما وصف أهل ا - ٢
دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني وإذ قد جعل محدهم إياه آخر ما حيشرهم إليه بكلية هذا التدبري ثبت أنه 

خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون يعين ليعبده منهم البعض فتكون  الغرض من خلق الكل وقال اهللا تعاىل وما 
ا خلق ممن عبده وممن مل يعبده وذلك أن من مل يعبد صار سببا لعبادة من عبادهتم وتعظيمهم إ ياه عوضا عن مجلة م

  عبد ولذلك صح أن تكون عبادة من عبد غرضا من كلية هذا التدبري 
قالوا ويف تكليف من علم أنه ال يطيع مل يكن غرضه من تكليفه إياه أن يتأدى إىل حسن حال خيصه يف عاقبة 

ليفه ذلك إىل غرض صحيح وليس جيب أن يكون غرضه يف تكليف كل واحد من املكلفني ما أمره بل أخر تك
يعود إىل حسن حال خيصه وما ينتفع به فيعاقبة أمره بل الذي جيب أن يكون غرضه من ذلك أمر هو صحيح يف 

خلقه أن يتأدى به خلقه إىل منفعة ختصه يف نفس ه وإمنا خلقه احلكمة كما أنه خلق اجلماد ومل يكن غرضه من 
لغرض آخر وذلك أنه أظهر بتكليف من هلك ضربا من تدبريه واستدعى بذلك حمامد من علم أهنم يعتربون به 
ونفع بتكليفه غريه ممن علم أهنم ينتفعون بذلك وهو إمنا هلك بسوء اختياره فكان تكليفه حسن إال أن أمره له 

لفه أن يؤمن ويطيع والذي عرض له أيضا حسن ألنه باإلميان والطاعة والشيء الذي كلف فعله حسن ألنه ك
عرض لنعيم اجلنة فأما الغرض من تكليفه فلم يكن حسن حال خيصه يف عاقبته إذ قد علم أنه يهلك بسوء 

  اختياره وإمنا كان الغرض منه صالح ضرب من التدبري علمه فيه ولوال ذلك مل يكن ليكلفه 
ا يستحقه من الصفات قلت وليس املقصود هنا بيان ما جيب أن ي قال يف حكمة اهللا تعاىل ومشيئته ورمحته وم

  واألفعال إذ لكل مقام مقال 

ولكن الغرض بيان ممانعة اجلهمية والدهرية وعجز كل طائفة عن تصحيح قوهلا الشتراك الطائفتني يف  - ٣
أن اجلهمية جحد أصول فطرية ضرورية جاءت الرسل بكماهلا ومتامها وشهدت هبا األقيسة الصحيحة و

عاجزون عن اجلواب عن شبه الدهرية على أصوهلم وأن الدهرية عن اجلواب عن حجج اجلهمية على أصول 
أنفسهم أعجز وأن حجة كل واحدة من الطائفتني باطلة على أصل نفسه كما هي باطلة على أصل خصمه فإذا 

لني كما أن ذلك أيضا باطل كانت حججهم باطلة على األصلني وجواهبم عن حجج خصومهم باطل على األص
  على األصول الصحيحة ظهر مع بطالن أصوهلم عظم تناقضهم من كل وجه 

وقد تقدم أن هذه احلجة حجة احلكمة والغرض للفعل احتج هبا الدهرية وذكرنا أهنم يعارضون هبا على كل 
  قول يقولونه فتبني أن الذي يلزمهم أعظم مما فروا منه 

فون مبا هو مشهود معلوم من ظهور احلكمة اليت يف العامل اليت يسموهنا العناية والفالسفة ونقول قد تبني أهنم معتر



من أعلم الناس هبذا وأكثر الناس كالما فيما يوجد يف املخلوقات من املنافع واملقاصد واحلكم املوافقة لإلنسان 
ا يوجد من هذه احلكمة يف بدن اإلنسان وغريه سواء كانوا ناظرين  يف العلم الطبيعي وفروعه أو علم وغريه وم

ا ذكر يف اعترافهم بأن هذه املوافقة  اهليئة وحنوه من الرياضي أو العلم اإلهلي وأجل القوم اإلهليون وقد تقدم م
ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد وال ريب أن االعتراف هبذا ضروري كاالعتراف بأن احملدث ال بد له 

ن مرجح فكما أن هناك مقدمتني إحدامها أن هنا حوادث مشهودة واحلادث ال بد من حمدث واملمكن ال بد له م
له من حمدث واألوىل حسية والثانية عقلية بديهية ضرورية وكذلك أن ها هنا ممكنات واملمكن ال بد له من 

  مرجح واجب فكذلك ها هنا مقدمتان 

لذلك من فاعل قاصد مريد ومها مقدمتان  إحدامها أن هنا حكما أو منافع مطلوبة والثانية أنه ال بد - ٤
ضروريتان األوىل حسية والثانية عقلية فإن اإلحساس باالنتفاع كاإلحساس باحلدوث وإن كان يف تفاصيل ذلك 

  ما يعلم بالقياس أو اخلرب مث هذه احلكم قد يعلم حدوثها وقد يعلم إمكاهنا كاألسباب 
الواجب القدمي فإن كل موجود إما قدمي واجب بنفسه وإما ممكن  وأيضا فإنه يقال هذا املوجود احملسوس يستلزم

أو حمدث واملمكن واحملدث يستلزم القدمي الواجب فثبت املوجود الواجب القدمي فكذلك يقال هذه املقاصد 
احملسوسة تستلزم وجود موجود مقصود لنفسه ألن هذه املقصودات إما أن تكون مقصودة لنفسها أو لغريها 

غريه يستلزم وجود املقصود لنفسه فثبت أنه ال بدمن مقصود لنفسه علىالتقديرين كما ثبت أنه ال واملقصود ل
  بد من موجود لنفسه على التقديرين مث هذا يدل على وجود املريد الفاعل هلذه املوجودات لغريها ولنفسها 

ة السبب احلادث ومها مجاع وإذا تقرر هذا تبني تناقض الفالسفة وفساد مذهبهم يف حجة احلكمة والغرض وحج
الكالم وذلك أهنم ملا قالوا يف حجة الفرض إذا أحدثه كان فاعال باالختيار وذلك حمال ملا تقدم من الوجهني 

أحدمها أن ذلك يستلزم إما استكماله بغريه وإما العبث وملا يف ذلك من احملذور على تقدير جواز القبائح عليه 
ترفون باالختيار كما تقدم التصريح عنكم بأن هذه احلكم ضرورة من قبل فاعل وعدم جوازها فيقال هلم أنتم مع

قاصد لذلك مريد له وهذا موجود يف عامة كتب الفالسفة وأعظمهم قدرا هم اإلهليون املشاؤون وهم أعظم 
  الناس تصرحيا بذلك وكذلك الطبائعيون حىت حممد بن زكريا الرازي وأمثاله 

االختيار كثبوت الواجب القدمي كما تقدم بيانه فقد ثبت بالعلوم الضرورية مث يقال ثبوت القصد و - ٥
وباملقاييس الربهانية وباالتفاق وجود الفاعل القاصد هلذه احلكم املريد هلا كما يثبت ذلك وجود املوجود القدمي 

واجب بنفسه وهذا الواجب بنفسه وحينئذ فالقدح يف ثبوت الفاعل املختار كالقدح يف ثبوت املوجود القدمي ال
إمنا ميكن بإنكار وجود هذه املوجودات احملسوسة وهذا يف غاية البيان واإلحكام واإلتقان ويقال هلم حينئذ فهذا 
القصد واإلرادة يستلزم ما ذكرمتوه سواء بسواء فما كان جوابكم عن ذلك فهو جواب ملن قال حبدوث العامل 

  سواء 
أنه فاعل بالقصد واإلرادة وأن له عناية باملفعوالت لزمكم كلما ألزمتموه وأما يف مسألة السبب احلادث إذاثبت 

لغريكم فإن ابن رشد احلفيد قال يف إلزامه للمتكلمني وأيضا فإن اإلرادة اليت تتقدم املراد وتتعلق به بوقت 
إن مل يكن يف خمصوص ال بد أن حيدث فيها يف وقت إجياد املراد عزم علىاالجياد مل يكن قبل ذلك الوقت ألنه 

املريد يف وقت الفعل حالة زائدة على ما كانت عليه يف الوقت الذي اقتضت اإلرادة عدم الفعل مل يكن وجود 



  ذلك الفعل يف ذلك الوقت أوىل من عدمه فيما تقدم 
فيقال هلم حينئذ جيب أن يتجدد له عزم يف وقت حدوث هذه احلوادث وحكمها وحينئذ فالقول يف حدوث 

تموه من السبب احلادث للعامل  ذلك العزم   كالقول فيما طلب
دم احلوادث    وأيضا فقد قلتم إذا كانت اإلرادة قدمية لزم قدم املراد فلو كانت له إرادة قدمية لزم ق

ويف اجلملة فأنتم بني أمرين إما أن تنكروا القصد واإلرادة وقد تبني أن ذلك كإنكار املوجود الواجب نقال  - ٦
كم وإما أن تقروا بالقصد واإلرادة فيبطل مجيع ما بنيتموه على إنكار ذلك ومجيع ما خيالفون به عنكم وإلزاما ل

أهل امللل إمنا هو مبين على إنكار ذلك وإال فمىت وقع االعتراف بأن صانع العامل فاعل خمتار اهنارت هذه 
اعتبار ملثل حاهلم فإهنم بنوا الفلسفة كما ينهار ما أسس على شفا جرف هار فال ريب أن هذه اآلية إشارة و

مذاهب تتخذها القلوب عقائد ومقاصد مقابلة ملا جاء به املرسلون كالذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 
بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهللا يشهد إهنم لكاذبون ال 

على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب تقم فيه أبدا ملسجد أسس 
املطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف 

أن تقطع قلوهبم واهللا عليم نار جهنم واهللا ال يهدي القوم الظاملني ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم إال 
  حكيم 

ومما يوضح ذلك أن القاضي أبا الوليد الفيلسوف ابن رشد قال يف كتاب مناهج األدلة يف الرد على األصولية 
وأما اإلرادة فظاهر اتصافه هبا إذ كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العامل أن يكون مريدا له وكذلك من 

قال إنه مريد لألمور احملدثة بإرادة قدمية فبدعة وشيء ال يعلمه العلماء وال يقنع شرطه أن يكون قادرا فأما أن ي
  اجلمهور أعين الذين بلغوا رتبة اجلدل بل ينبغي أن يقال إنه مريد لكون الشيء يف وقت كونه وغري مريد لكونه 

يكون فإنه ليس عند يف غري وقت كونه كما قال تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ف - ٧
اجلمهور كما قلنا شيء يضطرهم إىل أن يقولوا هو مريد للمحدثات بإرادة قدمية إال ما تومهه املتكلمون من أن 

  الذي تقوم به احلوادث حادث 
قلت وهذا الكالم كالصريح يف جتويز قيام احلوادث بالرب وباجلملة فهو الزم هلم وهو يبطل القول بقدم 

اد كثري مما اعترض به هذا الفيلسوف على حجج املتكلمني فإنه إمنا أطمعه فيمن رد عليهم األفالك ويبني فس
نفيهم هلذا األصل وقد تقدم أنه ما من طائفة من الطوائف وإن نفت هذا األصل إال وهي تلتزم به يف مواضع 

األعراض ايل  أخر وإن القول به الزم جلميع الطوائف وذلك أن الفيلسوف قال بعد أن اعترض على حجة
للمتكلمني مبا بعضه حق وبعضه باطل واحلق منه ال مينع من القول حبدوث هذه املخلوقات مث قال وأما الطريقة 

  الثانية فهي الطريقة اليت استنبطها أبو املعايل يف رسالته املعروفة بالنظامية ومبناها على مقدمتني 
مقابل وما هو عليه حىت يكون من اجلائز مثال أن يكون أصغر  إحدامها أن العامل جبميع ما فيه جائز أن يكون على

مما هو وأكرب مما هو أو بشكل آخر غري الشكل الذي عليه أو عدد أجسامه غري العدد الذي هو عليه أو تكون 
حركة كل متحرك منها إىل جهة ضد اجلهة اليت يتحرك إليها حىت ميكن يف احلجر أن يتحرك إىل فوق ويف النار 

  سفل ويف احلركة الشرقية أن تكون غربية ويف الغربية أن تكون شرقية إىل أ



واملقدمة الثانية أن اجلائز حمدث وله حمدث أي فاعل حمدث صريه بأحد اجلائزين أوىل منه باآلخر فأما املقدمة 
  األوىل فهي خطابية يف بادئ الرأي وهي 

اإلنسان موجودا على خلقة غري هذه اخللقة اليت  إما يف بعض أجزاء العامل فظاهر كذهبا بنفسه مثل كون - ٨
هو عليها ويف بعض األمر فيه مشكوك مثل كون احلركة الشرقية غربية والغربية شرقية إذ كان ذلك ليس 
معروفا بنفسه إذ كان ميكن أن يكون لذلك علة غري بينة الوجود بنفسها أن تكون من العلل اخلفية على 

عرض لإلنسان يف أول األمر عند النظر يف هذه األشياء شبيها مبا يعرض ملن ينظر اإلنسان ويشبه أن يكون ما ي
يف أجزاء املصنوعات من غري أن يكون من أهل تلك الصنائع وذلك أن الذي هذا شأنه قد يسبق إىل ظنه أن 

جلها ممكن أن يكون خبالف ما هو عليه ويوجد عن ذلك املصنوع ذلك ال فعل كل ما يف تلك املصنوعات أو 
ا الصانع والذي  بعينه الذي صنع من أجله أعين غايته فال يكون يف ذلك املصنوع عند هذا موضع حكمة وأم

يشارك الصانع يف شيء من علم ذلك فقد يرى أن األمر بضد ذلك وأنه ليس يف املصنوع إال شيء واجب 
الصناعة والظاهر أن  ضروري أو ليكون به املصنوع أمت وأفضل إن مل يكن ضروريا فيه وهذا هو معىن

  املخلوقات شبيهة يف هذا املعىن باملصنوع فسبحان اخلالق العظيم 
فهذه املقدمة من جهة أهنا خطابية قد تصلح إلقناع اجلميع ومن جهة أهنا كاذبة ومبطلة حلكمة الصانع فليست 

شيء وإذ مل يكن تصلح هلم وإمنا صارت مبطلة للحكمة ألن احلكمة ليست شيئا أكرب من معرفة أسباب ال
للشيء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة اليت هو هبا ذلك النوع موجود فليس ههنا معرفة خيتص هبا 

ا أسباب ضرورية يف وجود األمور املصنوعة مل يكن هنالك صناعة  احلكيم اخلالق دون غريه كما أنه لو مل يكن هن
وأي حكمة كانت تكون يف اإلنسان لو كانت مجيع  أصال وال حكمة تنسب إىل الصانع دون من ليس بصانع

  أفعاله وأعماله ميكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو بغري عضو حىت 

يكون اإلبصار مثال يتأتى باألذن كما يتأتى بالعني والشم يتأتى بالعني كما يتأتى باألنف وهذا كله إبطال  - ٩
  وتقدست أمساؤه عن ذلك للحكمة وإبطال للمعىن الذي مسى به نفسه حكيما تعاىل 

الوجه الثالث أن يقال له ما ذكرته من األمور الضرورية يف األسباب إمنا جييء يف حق من مل خيلقها دون من 
ا خلقه وذلك أن الواحد منا  خلقها ومن هنا وقع الغلط حيث قسمتم أفعال اهللا بأفعالنا حىت عجزمتوه عن غري م

ر وغري ذلك فإن مل حيصل األسباب اليت هبا جعل اهللا وجود املطلوب إذا أراد أمرا من أكل وشرب ولباس وسف
مل حيصل واألسباب خارجة عن قدرته وإمنا ميكنه تأليف ما يؤلفه أو نقله من موضع إىل موضع وأمثال ذلك من 

مثال األفعال دون إبداع األعيان وأما اهللا سبحانه وتعاىل وإن كان قد جعل بعض االشياء سببا كما جعل األكل 
سببا للشبع وخلق الطعام يغذي اإلنسان فهو الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسنا ومما ال نعلم 

وإذا كان هو اخلالق للجميع فيمتنع أن يكون مضطرا إىل شيء من دون ذلك فإنه إذا قيل البصر ال ميكن إال 
فيقال هو الذي جعل هذه املاهيات وأبدعها وجعل بالعني والسمع ال ميكن إال باألذن وحنو ذلك من األسباب 

هلا هذه الصفات اليت يتوصل هبا إىل هذه املقاصد وقد كان من املمكن أنه إذا غري هذا التخليق أن حيصل إما 
ا ما يشاركها يف اجلنس دون النوع وإن كان نفس احلكمةاحلاصلة فهذا  ا ما هو دوهنا وإم فوق تلك احلكمة وإم



ثله أال ترى أن أهل اجلنة يكونون يف أبداهنم وقواهم أعظم مما هم يف الدنيا مع كون هذه احلكم ال حيصل إال مب
  هناك أكمل وأبلغ وهب أن املنازع ال يصدق مثل ذلك فمن املشهود أن أبصار الناس وأمساعهم 

وري بأن الذي له وسائر قواهم ختتلف يف القوة والضعف فتكون املنافع احلاصلة هلم متفاوتة مع العلم الضر ٠
لو جعل هلذا والذي هلذا لو جعل هلذا لكان يفوت التعيني وذلك ال يبطل أصل احلكمة وهكذا البالد ختتلف 
فيما خلق فيها من االقوات واألهنار واملساكن فيختلف لذلك وجه االنتفاع مع أن أصل املقصود حاصل يف 

ظام العامل قائم والتحويل من حال إىل حال موجود يف اجلميع وقد حيول اهللا ما ببض البالد إىل بعض مع أن ن
ا يوجد من الصفات واملقادير لغاية مبعىن أن وجود تلك الغاية ضروري أي ال ميكن عدمه إال  العامل فلو كان م

  لزم منه فساد عام مل يكن األمر كذلك 
به أتعين به أنه واجب بنفسه الوجه الرابع أن يقال قولك هذا ضروري الوجود يف األسباب واحلكم ماذا تعين 

ا األول فباطل قطعا وهو مل يرده  مبعىن أنه ميتنع عدمه أم تعين به أنه إذا عدم عدمت احلكمة اليت وجد ألجلها أم
وأما الثاين فيقال لك هب أنه يلزم من عدمه تلك احلكمة املعينة فتلك احلكمة املعينة ليست واجبة بنفسها بل 

وهنا خمصوصة باإلرادة دون غريها من احلكم ال بد له من ختصيص وهو اإلرادة بل هي أيضا جائزة فالقول بك
ا جعلته ضروريا يدل  تلك احلكمة ال تكون حكمة إال أن تكون مقصودة وأنت تقول ذلك وحتتج به فصار م

  على اإلرادة املخصصة بطريق األوىل 
حركاهتا واستحاالهتا إما أن تكون واجبة لذاهتا الوجه اخلامس أن يقال هذه االمور املستحيلة من حال إىل حال ف

وإما أن ال تكون واجبة لذاهتا بل إمنا صارت كذلك بفاعل غريها فإن قدر األوىل قيل فإن جاز فيما هو واجب 
  بنفسه أن يتحرك حركة استحالة فيكون تارة عاملا وتارة جاهال 

ا يقول حنو ذلك القائلون بوحدة الوجود وتارة شبعان وتارة جائعا وتارة صحيحا وتارة مريضا كم - ١
كصاحب الفصوص وأمثاله ويدعون أن الكمال املطلق أن يكون واجب الوجود منعوتا بكل نعت سواء كان 
ا وعقال وأنه هو املتلذذ بكل ما يف الوجود من األمل وأنه هو  ا وعقال أو مذموما شرعا وعرف حممودا شرعا وعرف

سواء علينا نثره ... وكل كالم يف الوجود كالمه ... يكن عاملا وينشدون  الذي يتجدد له العلم بعد أن مل
  ... ونظامه 

  ... ويفهم هذا السر من هو ذائق ... وما أنت غي الكون بل أنت عينه ... وينشدون 
وأمثال ذلك من كالمهم املعروف نثرا ونظما ويدعون أن هذا هو التحقيق الذي آمن إليه هرامس الدهور 

واملعرفة اليت رامت إفادهتا اهلداية النبوية وإن كان هلم يف تفصيل هذا املذهب اضطراب قد بيناه يف غري األولية 
  هذا املوضع 

فيقال إذا قدرنا هذه املوجودات املشهودة واجبة الوجود بنفسها أو هي املوجود الواجب بنفسه أو وجودها 
الوجود إنه ال يفعل بعد أن مل يكن فعل ألن ذلك  عني وجود واجب الوجود مل ميكن حينئذ أن يقال يف واجب

يقتضي جتدد أمر ما وحدوث أمر منه ممتنع وال أن يقال ذلك يقتضي ثبوت الصفات له أو جتزيه أو حلول 
احلوادث به حنو ذلك وذلك ممتنع فإنه من جيوز أن يكون واجب الوجود هو املوجود املستحيل من حال إىل 

  حال وأنه تارة يكون 



نطفة مث علقة مث مضغة وتارة حبا مث شجرا مث مترا وتارة حيا مث ميتا مل يبق عنده شيء ميتنع على واجب  - ٢
الوجود إذ هو واصف له بكل صفات واقعة يف املوجودات اليت هي عند الناس خملوقة ممكنة ومن جوز أن 

ز عليها التغري واالستحالة يوصف بكل ما يوصف به كل خملوق وممكن بطل حينئذ أن يكون علة قدمية ال جيو
  وحنو ذلك مما يصف به املشاؤون واجب الوجود 

وهذا القول وإن كان فاسدا من وجوه كثرية فاملقصود هنا أن ندرجه يف ضمن التقسيم وذلك أن املوجود 
الواجب بذاته أدىن خصائصه امتناع العدم عليه وهؤالء جيعلون ما وجد وعدم من واجب الوجود لذاته وأصل 

المهم ظنهم أن الوجود املطلق له وجود يف اخلارج فقالوا بوحدة الوجود أي الوجود الواحد ومل يعلموا أن ك
الوجود املطلق ال وجود له يف اخلارج وإمنا املوجود يف اخلارج موجودات أو موجودان كل منهما متعني متميز 

وجود هذا بل الذهن يأخذ وجودا عن اآلخر وليس أحدمها هو اآلخر بعينه وال نفس وجود هذا هو نفس 
مطلقا مشتركا فيه فإذا قال بوحدة هذا الوجود فإمنا قال بوحدة هذا الوجود الذهين املطلق ومن قال الوجود 
زائد على املاهية قد يقول بأن وجود املاهيات من جنس واحد وهو قول فاسد لكنه ال يقول نفس وجود هذا 

ف للحس ولصريح العقل وهلذا يقول كبري هؤالء االحتادية يف وقته هو نفس وجود هذا بعينه فإن هذا خمال
التلمساين ثبت عندنا بالكشف ما يناقض صريح العقل وذلك أن الذي ينكشف هلم أهنم متوجهون بقلوهبم 

توجها ال يعرفون به الرب البائن عن خلقه حىت يقصدوه فيشهدون الوجود املطلق املشترك بني املوجودات وإن 
  يف اخلارج لكن القلوب جتده وتأخذه مطلقا ويف كل معني منه حصة وهذا الوجود املطلق  مل يوجد

الساري يف الكائنات وإن كان موجودا فيها على وجه التعيني والتخصيص وهو الذي يقال له الكلي  - ٣
  لوجود اخلالق الطبيعي فذاك من أثر وجود اهللا تعاىل ومن خملوقاته ومصنوعاته فيظنون الوجود املخلوق هو ا

وهم يشبهون من بعض الوجوه من رأى شعاع الشمس الذي على األرض واحليطان واجلبال فظنه نفس 
الشمس اليت يف السماء مع أن هذا الشعاع منفصل عن الشمس ومع أنه قائم بأجسام غريها واملخلوقات وإن 

ود زائد على املاهيات أن يكون الوجود يف كان هلا وجود وحتقق فهو خملوق هللا بائن منه وغايته إذا قدر أن الوج
املوجودات كالشعاع يف األجسام املقابلة للشمس فصار هذا الضالل ناشئا من نقص العلم واإلميان بالرب 

ا وجد عنه من الوجود الساري يف الكائنات فظن هذا هذا    املباين للمخلوقات ومن شهود القلب مل
فة ومن وافقهم أن واجب الوجود هو الوجود املطلق وأنه ال داخل وقوي ضالهلم ما مسعوه من كالم املتفلس

العامل وال خارجه وحنو ذلك من مقاالت اجلهمية فلم يشهدوا ما يكون كذلك إال وجود الكائنات بعينه وهلذا 
يقولون بقول الباطنية القرامطة وغالية الفالسفة فيقولون هو من حيث ذاته ال اسم له وال صفة وال يتميز 

قولون شهود الذات ما فيه خطاب وال لذة فيه وحنو ذلك ألهنم إمنا يتكلمون على ما شهدوه من املوجود وي
  املطلق الذي ال يوجد يف اخلارج مطلقا وليس له حقيقة متيزه حىت يكون هلا اسم أو صفة أو خطاب 

ات احملسوسة مل يكن واملقصود هنا أنه ال بد من االعتراف بوجود قدمي واجب فمن جعل ذلك هذه املوجود
عنده وصف جيب تنزيه الرب عنه أصال من األمور املمكنة يف الوجود وحينئذ فال ميكن هذا أن ينكر مذهبا من 

املذاهب فال يقول حدوث العامل عن واجب الوجود ممتنع ألنه يستلزم تغريه ويفتقر إىل سبب حادث فإن قوله 
  فيه من اإلحالة أعظم من هذا 



يل بأن هنا موجودا قدميا واجبا غري هذه األمور احلادثة املستحيلة يف اجلملة فمن املعلوم أن ما وأما إذا ق - ٤
سوى الوجود الواجب بنفسه ليس هو موجود واجب الوجود بنفسه فثبت هبذا أن يف الوجود شيئني أحدمها 

دوما أخرى فهذا موجود واجب الوجود بنفسه والثاين موجود ال جيب وجوده بل يكون موجودا تارة ومع
املوجود إذا وجد مل يكن أن يقال إنه واجب الوجود بنفسه بل هو واجب الوجود بغريه وهب أن الشاك يشك 
يف بعض األمور اليت مل يعلم عدمها واستحالتها هل هي واجبة بنفسها أم ال أما اليت مل يعلم أهنا تعدم وتستحيل 

ما دامت موجودة وهي واجبة العدم إذا عدمت أيضا وليس هلا فال يشكفي أهنا ليس بواجبة بنفسها بل بغريها 
من ذاهتا ال وجوب الوجود وال وجوب العدم لكن ليس هلا من ذاهتا إال العدم وفرق بني أن تكون معدومة 

وعدهنا من ذاهتا وبني أن تكون واجبة العدم بذاهتا فإن هذه صفة املمتنع إذ العدم ليس بشيء وإذا ثبت أن يف 
ات ما هو ممكن وجائز حصل املقصود فإن ختصيص هذا بالوجود دون العدم ال بد له من موجب فاعل املوجود

مث إذا كانت ذاته قابلة للعدم فصفاته ومقاديره بطريق األوىل فتخصيصه بصفة وقدر وزمان ومكان ال بد له من 
  م يف هذا املقام خمصص بإرادته ومشيئته وهذا هو مطلوب أيب املعايل وغريه من أهل النظر واعل

وأما الذي جرأه عليهم فإن هؤالء املتكلمني الذين ال يقولون برعاية احلكمة يف أفعال اهللا تعاىل كأيب احلسن 
األشعري وأصحابه ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أمحد رمحه اهللا وغريهم كالقاضي أيب يعلى وأيب الوفاء 

ممن يوافقهم على هذا وعلى نفي التحسني والتقبيح العقليني نطلقا ابن عقيل وأيب احلسن بن الزاغوين وحنوهم 
مع أن أكثر الذين يوافقوهنم من هؤالء وغريهم يتناقضون فيثبتون احلكمة يف أكثر ما يتكلمون فيه من مسائل 

  اخللق واألمر ومجهور الفقهاء يقولون بذلك ويصرح بالتحسني والتقبيح العقليني طوائف 

أكثر أصحاب أيب حنيفة وقد ينقلونه عنه وكثري من أصحاب مالك والشافعي وأمحد كأيب من الفقهاء ك - ٥
احلسن التميم وأيب اخلطاب وكأيب نصر السجزي وأيب القاسم سعد بن علي الزجناين وطوائف كثرية من أهل 

  احلديث والفقه والكالم 
بعد أن مل يكن خالقا ال لعلة وغرض وال  واملقصود هنا أن أبا املعايل وهؤالء يقولون إن القدمي خلق العامل

لداعوباعث وخاطر يعتريه ألن ذلك زعموا مقصور على اجتالب املنافع ودفع املضار وذلك مستحيل يف صفته 
ومناظرهتم يف هذا الباب مع الدهرية الطبيعية ومع القدرية اإلرادية وقول كال الفريقني فيه من الباطل أكثر مما 

  كمة وإن الذي يف قول الدهرية الطبيعية أكثر يلزم هؤالء نفاة احل
وقال أبو املعايل وهؤالء نفاة التعليل معىن قولنا إنه حكيم يف أفعاله أنه مصيب يف ذلك وحمكم هلا ألنه مالك 
األعيان فيتصرف تصرف مالك األعيان يف ملكه من غري اعتراض وقد يراد باحلكمة العلم يف املعىن بكونه 

ه خلقه على الوجه الذي أراده وعلمه وحكم به مث مل يكن علمه وإرادته علة لفعله وال موجبا حكيما يف فعله أن
له لقدم هذه الصفات وحدوث متعلقها ففسروا حكمته مبعىن أنه يفعل ما يشاء بال ذمأو مبعىن أنه عامل وال ريب 

ة كون احلكيم له أن يفعل ما يشاء أن هذا خالف ما عليه الناس يف معىن احلكمة واحلكيم فإهنم ال جيعلون احلكم
ا يشاء لكن احلكمة فعله بعض األشياء دون بعض الشتمال املفعول على ما  وإن كان اهللا تعاىل له أن يفعل م

  يصلح أن يكون مرادا للحكيم 



وتفسريها مبعىن العلم باملفعوالت أبعد ومع هذا فقول أيب املعايل وأمثاله يف الفقه وأصوله خيالف هذا  - ٦
األصل خبالف غريه من املتكلمني الذين مل يربعوا يف الفقه كرباعة أيب املعايل فإنه يقول بالعلل املناسبة لألحكام 

  اليت تفسر بالباعث والداعي وإثباهتا ينايف هذا األصل 
ن الغرض مث قال أبو املعايل وحنن ال ننكر أن يكون اهللا تعاىل خلق من نفعه خبلقه ومن ضره خبلقه والذي ننكره م

وننفيه عن القدمي سبحانه قيام حادث بذاته كاإلرادة والداعية واحلاجة واملعتزلة يوافقونا على استحالة قيام 
احلوادث بذاته غري أهنم أثبتوا للقدمي سبحانه أوصافا متجددة وأحواال من اإلرادات اليت حيدثها ال يف حمل 

  د األوصاف عليه وقد التزموه واحملذور من قيام احلوادث بذات الباري تعاىل جتد
قال أبو املعايل فإن قال قائل القدمي إمنا خلق العامل إظهارا لقدرته وإظهارا حلجج وآيات يستدل هبا على اهليتة 

ويعرف سبحانه وتعاىل بنعوته وجالله وصفاته ويعبد ويعظم ويستحق على عبادته وتعظيمه الثواب اجلزيل 
ليم وهذا منصوص عليه يف الكتاب العزيز يف آي كثرية ال حتصى من ذلك ويستوجب املعرض عنها العذاب األ

ا خلقنا السموات  قوله تعاىل وخلق اهللا السموات واألرض باحلق ولتجزى كل نفس مبا كسبت وقال تعاىل وم
ئلني واألرض وما بينهما باطال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعاىل عن املؤمنني القا

ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار وقال تعاىل اهللا الذي خلق سبع السموات ومن األرض 
مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما قال وهذا نص 

  واب الالم صريح يف أنه إمنا خلق هذه األشياء ليعرف هبا ويعبد فقال يف اجل

يف قوله خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا ليست الالم الم علة وإمنا هي الم 
صريورة وتكون غاية أي ليعلم من يف املعلوم أنه يعلم وليجزى على ذلك ويعرض ويعاند من يف املعلوم أنه يعاند 

  ا باحلسىن و ليجزي الذين أساؤا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنو
قلت الم الصريورة إما أن تكون ملن ال يريد الغاية وذلك إمنا يكون جلهل الفاعل بالغاية كقوله فالتقطه آل 

فرعون ليكون هلم عدوا وإما لعجزه عن دفعها وإن كان كارها هلا كقول القائل لدوا للموت وابنوا للخراب 
تلد الوالدة فأما العامل بالعاقبة القادر على وجودها ومنعها فال يتصور أن تكون العاقبة إال وهو عامل  وللموت ما 

هبا قادر عليها واملوجود الذي حيدثه اهللا وهو عامل به قادر عليه ال يكون إال وهو مريد له بل أبو املعايل وسائر 
كون الالم يف املسلمني يسلمون أنه ال يكون شيء إال مبشيئته فيكون مريدا للغاية ومريد الغاية اليت للفعل ال ي

حقه الم صريورة إذ الم الصريورة إمنا يكون يف حق من ال يريد فلو قال إرادته هلذه الغايات كإرادته لألفعال 
اليت هي سببها لكان أمثل مع أن هذا الكالم ال يدفع احلجة من اآلية فإن القرآن يشهد بأن اهللا خلق املخلوقات 

  ة الشبهة العارضة فيه حلكمة لكن ليس هذا موضع حتقيق ذلك وإزال
قال احلفيد وأما القضية الثانية وهي قول القائل إن اجلائز حمدث فهي مقدمة غري بينة بنفسها وقد اختلف فيها 

  العلماء فأجاز أفالطون أن يكون شيء جائزا أزليا ومنعه أرسطا طاليس وهو مطلب عويص ولن 

لذين خصهم اهللا تعاىل بعلمه وقرن شهادهتم يف الكتاب تتبني حقيقته إال ألهل صناعة الربهان وهم العلماء ا
  العزيز بشهادته وشهادة مالئكته 

قلت قد قدم فيما مضى أن أفالطون وشيعته يقولون إن الزمان متناه وأهنم يقولون العامل حمدث أزيل لكون 



ضي كما ال يتناهى يف الزمان متناهيا عندهم يف املاضي وأن أرسطو وفرقته يقولون الزمان غري متناه يف املا
املستقبل وال يسمون العامل حمدثا وهذا يقتضي أن األزيل يف هذا الكالم املراد به األبدي الذي ال آخر له وإال 

تناقض الكالم وأفالطون شيعته يقولون هو حمدث جائز لكنه يكون مع ذلك أبديا واجلائز ميكن أن يكون أبديا 
ا كان حمدثا عن ع دم فال بد له من آخر فاجلائز ال يكون أبديا وهذا الذي قاله آرسطو هو وأما آرسطو فيقول م

الذي تقدم قول احلفيد له إن كل حمدث فهو فاسد ضرورة فهذا قول معلم طائفته آرسطو وهو أيضا قول طائفة 
اء احلوادث وأما الذي حكاه عن أفالطون فه و ممن يقول حبدوث العامل كاجلهم بن صفوان ومن يقول بوجوب فن

اء كما يشاء وهو ومع هذا فالذي ينقلونه عن آرسطو أن  قول أهل امللل إن اهللا خيلق شيئا للبقاء وخيلق شيئا للفن
  النفوس الناطقة عنده حمدثة فتكون جائزة وهي مع هذا أبدية باقية فهذا يناقض ما أصله 

ا اتفاق منهم على أن ما كان فهذا القدر الذي تبني يدل على أن ما حكاه عن هذين الفيلسوفني أو أصحاهبم
جائزا فهو حمدث فإذا كان قد ثبت أن العامل جائز ثبت أنه حمدث وهلذا منع هو كونه جائزا وغلط ابن سينا يف 

  قوله إنه جائز بنفسه مع موافقته له على قدمه 

ن أزليا وأن فأما الذي فهمه من كالمهم يف هذا املقام واعترض به وهو أن يقول عن أفالطون إن اجلائز يكو
آرسطو يقول اجلائز ال يكون أزليا فهذا ال يناسب ما تقدم فإنه إذا كان قول أفالطون إن العامل مل يتقدمه زمان 

وعنده أن الزمان متناه يف املاضي ثبت أنه ليس بأزيل فأي حقيقة لقوله اجلائز ال يكون أزليا وكذلك آرسطو لو 
ميا المتنع أن يكون عنده شيء من املمكن بذاته عنده أزليا وهو كان يقول إن اجلائز ال يكون أزليا أي قد

  خالف قوله فهذا النقل وقع فيه غلط إما لفظ اجلائز وإما لفظ األزيل 
مث يقال له يا سبحان اهللا من الذي جعل هذه الطائفة من اليونان وأتباعهم هم العلماء دون سائر األمم وأتباع 

قل ودين أهنم أعلم منهم وأي برهان عندهم يتبني هبا هذه احلقيقة وقد ذكرت األنبياء الذي ال خيتلف من له ع
  أن نفس أهل صناعة الربهان تنازعوا فيها فلو كان ذلك منكشفا بصناعتهم مل يتنازع أئمة الصناعة فيها 

أن يكون مث يقال ومن الذي خص هؤالء بكوهنم أهل الربهان مع أن غاية ما يقولونه يف العلم اإلهلي ال يصلح 
  من األقيسة اخلطابية واجلدلية فضال عن الربهانية 

مث يقال وكيف يستحسن عاقل أن جيعل املتكلمني على عجزهم وجبرهم أهل جدل وهؤالء أهل برهان مع أن 
بني حتقيق املتكلمني للعلم اإلهلي باألقيسة العقلية وبني حتقيقهم تفاوت يعرفه كل عاقل منصف والقوم مل يتميزوا 

  علم اإلهلي وال نبل أحد باتباعهم فيه بل األمم متفقة على ضالهلم فيه إال من قلدهم بال
ولكن يؤثر عنهم من الكالم يف األمور الطبيعية والرياضية ما شاع ذكرهم بسببه ولوال ذلك ملا كان هلم ذكر 

  عند األمم كيف يستجيز مسلم أن يقول 

هم أهل املنطق مع علمه بأن أئمة الصحابة والتابعني وتابعيهم كانوا إن العلماء الذين أثىن اهللا عليهم يف كتابه 
مرادين من هذا اخلطاب قطعا بل هم أفضل من أريد به بعد األنبياء وقد ماتوا قبل أن تعرب كتب اليونان 
بالكلية وإن أراد بذلك الربهان العقلي الذي ال خيتص بإصالح اليونان فال اختصاص هلؤالء بل الصحابة 

  تابعون أحذق منهم يف املعقوالت اليت ينتفع هبا يف اإلهلية مبا ال نسبة بينهما وال
مث العلماء الذين أثىن اهللا عليهم هم الذين شهدوا أنه ال إله إال هو ومن املعلوم لكل من عرف أحوال األمم أن 



الذين منهم فالسفة كثريون أهل امللل أحق هبذا التوحيد من الصابئة الذين هم أجل من الفالسفة ومن املشركني 
بل كانت اليونان منهم واملسلمون وعلماؤهم هبذه الشهادة من األولني واآلخرين بل يقال لك حنن ال نعلم أن 

هؤالء القوم كانوا يشهدون هبذه الوحدانية فإن الذي يف الكتب املنقولة عنهم من التوحيد إمنا مضمونه نفي 
ن هذا ليس الشهادة بأنه ال إله إال اهللا بل قد علم النيب صلى اهللا عليه و الصفات كما تقوله اجلهمية ومعلوم أ

سلم أمته هذا التوحيد والقرآن مملوء منه ومل يقل هلم كلمة واحدة تتضمن نفي الصفات وال قال ذلك أحد من 
دعى مدع تقدمه يف الصحابة والتابعني وأئمة الدين مع العلم الضروري بأهنم كانوا أعلم مبعاين القرآن منا وإن ا

الفلسفة عليهم فال ميكنه أن يدعى تقدمه يف معرفة ما أريد به القرآن عليهم وهم الذين تعلموا من الرسول 
لفظه ومعناه وهم الذين أدوا ذلك إىل من يعدهم قال أبو عبدالرمحن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا 

  القرآن عثمان بن عفان و 

مها أهنم كانوا إذا تعلموا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عشر آيات مل جياوزوها عبداهللا بن مسعود وغري
ا فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل    حىت يتعلموا م

وليس معه ما يعتمد عليه أن هؤالء كانوا يشهدون أن ال إله إال اهللا بل لو قيل كانوا مشركني لكان أقرب فإنه 
املشهور يف أخبار اليونان أهل مقدونية وغريها أهنم كانوا مشركني كانوا يعبدون األصنام والكواكب  من

وهؤالء الفالسفة يسمون الكواكب اآلهلة الصغرى واألرباب ويف كتاب سقراط والنواميس ألفالطون وغريمها 
لفلك فلم يثبتوا وراءه موجودا من ذلك أمور كثرية وقد ذكر هذا الرجل عنهم أن أكثرهم انتهى نظرهم إىل ا

ومعلوم أن الذي أثبتوه من واجب الوجود هو أدعى شيء إىل عبادة الكواكب واألصنام فكيف يكون هؤالء 
هم أهل العلم بشهادة أن ال إله إال اهللا بل إذا قيل إن هؤالء وأمثاهلم أصل كل شرك وأهنم سوس امللل وأعداء 

  ق من شهادته هلم مبا ذكره الرسل لكان هذا الكالم أقرب إىل احل
قلت ومقتضى ما ذكره هو وذكره عن هؤالء الفالسفة أن ما ثبت فيه أنه ممكن جائز وجب أن يكون حمدثا وأن 

  القدمي ال يكون إال واجبا فمىت ثبت أنه جائز ثبت أنه حمدث وقد تقدم التنبيه على ذلك 
قدمة مبقدمات أحدها أن اجلائز ال بد له من خمصص جيعله قال احلفيد وأما أبو املعايل فإنه رام أن يبني هذه امل

بأحد الوصفني اجلائزين أوىل منه بالثاين والثاين أن هذا املخصص ال يكون إال مريدا والثالث أن املوجود عن 
  اإلرادة هو حادث 

ملقدمتني ال قلت وكذلك قررها الرازي أيضا فهذه املقدمات الثالث مع أن نزاع احلفيد والفالسف يف تينك ا
يضر فإنا قد بينا أهنم موافقون على أن اخلالق مريد قاصد كما تبني يف إثباهتم العناية وإن تناقضوا بنفي اإلرادة 

هنا مل يفدهم إلقرارهم بذلك وألنا قد بيننا أن األدلة الدالة على ذلك يقينية ضرورية وأن نفي ذلك كنفي 
ومها إمنا احتاجوا إىل هذه الطريقة ألهنم ال يثبتون احلكمة الغائية واجب الوجود ولكن أبو املعايل والرازي وحن

وإمنا يثبتون اإلرادة املخصصة وقد قدمنا أن كونه خمتارا يبني مبا دل على اإلرادة املخصصة ملفعول دون مفعول 
ا يف املفعوالت من احلكمة املقصودة وباألمرين مجيعا لكن هؤالء الفالسفة سلكوا إحدى  ومبا دل على م

الطريقتني وتناقضوا يف منازعتهم يف األخرى واألشعرية سلكوا إحدى الطريقتني ونازعوا يف األخرى والتناقض 
الزم هلم أيضا واملقصود من الطريقتني واحد وهو كونه قاصدا مريدا خمتارا وهذه الطريقة اليت سلكها أبو املعايل 



  كونه مريدا خمتارا والرازي وغريمها صحيحة أيضا توجب العلم اليقين ب
قال احلفيد مث بني يعين أبو املعايل أن اجلائز يكون عن اإلرادة أي عن فاعل مريد من قبل أن كل فعل فإما أن 

كون عن الطبيعة وإما عن اإلرادة والطبيعة ليس يكون عنها أحد هذين اجلائزين املتماثلني أعين ال تفعل املماثل 
السقمونيا ليست جتذب الصفراء اليت يف اجلانب األمين يف البدن دون اليت يف دون مماثله بل تفعلهما مثال ذلك 

األيسر فأما اإلرادة فهي اليت ختتص بالشيء دون مماثله مث أضاف هذه إىل أن العامل مماثل كونه يف املوضع الذي 
نتج عن ذلك أن العامل خلق فيه يف اجلو الذي خلق فيه يريد اخلالء لكونه يف غري ذلك املوضع من ذلك اخلالء فأ

خلق عن اإلرادة واملقدمة القائلة إن اإلرادة هي اليت ختص أحد املتماثلني صحيحة والقائلة إن العامل يف خالء 
  حييط به كاذبة أو غري بينة بنفسها 

  ويلزم أيضا عن وضعه هذا اخلالء أمر شنيع عندهم وهو أن يكون قدميا ألنه إذا كان حمدثا احتاج إىل خالء 
قلت قد سلم املقصود هبذه املقدمة وهو أن اإلرادة هي اليت ختص أحد املتماثلني صحيحة وأما اعتراضه على 

  العامل فذاك متعلق باملقدمة األوىل 
وينبغي أن يعلم أن الذي سلط هؤالء الدهرية على اجلهمية شيئان أحدمها ابتداعهم لدالئل ومسائل يف أصول 

خيالفون هبا املعقوالت الصحيحة اليت ينسر هبا خصومهم أو غريهم والثاين الدين ختالف الكتاب والسنة و
مشاركتهم هلم يف العقليات الفاسدة من املذاهب واألقيسة ومشاركتهم هلم يف حتريف الكلم عن مواضعه فإهنم 

سلف األمة وأئمتها  كان هذا ملا شاركوهم فيه بعد تأويل نصوص الصفات بالتأويالت املخالفة ملا اتفق عليه 
حجة هلم يف تأويل نصوص املعاد وغريها كما احتج به هذا الفيلسوف وكما يذكره أبو عبداهللا الرازي ومن قبله 

حىت أن الدهرية قالوا هلم القول يف آيات املعاد كالقول يف آيات الصفات فكان من حجتهم عليهم وضموا 
قني فقالوا له أنت تقول الظواهر ال تفيد القطع أيضا ذلك إىل ما قد يطلقونه من أن األدلة اللفظية ال تفيد الي

واآليات املتشاهبات يف القرآن الدالة على املشيئة والقدر ليست أقل وال أضعف داللة من اآليات الدالة على 
املعاد اجلسماين مث إنكم جتوزون تأويل تلك اآليات فلم ال جتوزون تأويل اآليات الواردة ها هنا فقال حنن مل 

ك بآية معينة وال حبديث معني ولكن نعلم باضطرار إمجاع األنبياء من أوهلم إىل آخرهم على إثبات املعاد نتمس
  البدين ومل يقل أحد إنه علم من دينهم بالضرورة التشبيه والقدر فظهر الفرق 

أن الرسل أخربت  فالينظر العاقل يف هذا اجلواب حيث قال هلم هؤالء املتكلمون حنن نعلم األخبار مبعاد األبدان
  به بالضرورة فلم جيعلوا مستند العلم 

بذلك داللة القرآن واحلديث واإلمجاع عليه ألهنم عارضوهم مبثل ذلك وبأبلغ منه يف أمر الصفات والقدر 
فعدلوا إىل ما ذكروه من أنا نعلم باالضطرار أخبارهم باملعاد اجلسماين فإن هذا الذي قالوه صحيح وحجة 

  ات املعاد البدين لكن قصروا يف عدم االحتجاج على ذلك يف القرآن وباألخبار وإمجاع السلف صحيحة على إثب
وأيضا فأهل اإلثبات من سلف األمة وأئمتها يقولون للطائفتني حنن نعلم أيضا إخبارهم مبا أخربوا به من 

ينهم ليس كذلك بل أهل الصفات والقدر بالضرورة وقول بعضهم إنه مل يقل أحد أن هذا معلوم بالضرورة يف د
احلديث وغريهم يعلمون ذلك من دينهم ضرورة وكال الطائفتني خمالف للفطرة العقلية وخمالف ملا نعلم حنن 

  بالضرورة من دين الرسول وخمالف لألقيسة العقلية الربهانية والنصوص اإلهلية القرآنية واإلميانية 



ا علم بالضرورة من الدين فهو كافر قيل هلم هلذا السلف فإن قال املتكلمون من اجلهمية وغريهم فمن خالف م
واألئمة مطبقون على تكفري اجلهمية حني كان ظهور خمالفتهم للرسول مشهورا معلوما باالضطرار لعموم 

  املسلمني حىت قيل العلم باإلميان فيما بعد وصار يشتبه بعض ذلك على كثري ممن ليس بزنديق 
كم هو لكم أنتم للدهرية يف معاد األبدان ودعواكم تعارض األدلة يف ذلك أو ويقال هلم قول أهل األثبات ل

خفاء ذلك كدعوى الدهرية ذلك فإن أبا عبداهللا الرازي قال يف كتابه الكبري هناية العقول يف مسألة التكفري ملا 
  حد الكفر حبد أيب حامد الغزايل وهو تكذيب الرسول يف شيء مما جاء به 

يب إما نفس التكذيب أو ما علم من الدين ضرورة داللته على التكذيب فلو ورد على هذا قال ونعين بالتكذ
أن صاحب التأويل إما أن ال جيعل من املكذبني بل جيعل املكذوب من يرد قوله صلى اهللا عليه و سلم من غري 

بقدم العامل وإنكارهم علمه  تأويل وأما أن جيعل من املكذبني فإن كان األول لزمنا أن ال يكون الفالسفة يف قوهلم
تعاىل باجلزئيات وإنكار احلشر والنشر كفارا ألهنم جيعلون للنصوص الواردة يف هذه املسألة تأويالت ليست 

بأبعد من تأويالتكم للنصوص يف التشبيه ألهنم حيملون النصوص الواردة يف خلقه تعاىل العامل على تأثريه يف العامل 
إليه وحيملون النصوص الواردة يف علمه باجلزئيات على أنه تعاىل يعلم كل الكليات واحتياج العامل يف وجوده 

على وجه كلي وحيملون النصوص الواردة يف احلشر والنشر على أحوال النفس الناطقة يف سعادهتا وشقاوهتا 
يف احلشر والنشر على  بعد املفارقة قالوا إذا جاز لكم محل اآليات واألخبار احملتملة للتشبيه فلم ال جيوز مثلها

اليت هي أمور حسمانية فثبت أن لو أردنا بالتكذيب رد النصوص ال على  ٢أمور روحانية بصرفها عن ظواهرها 
وجه التأويل لزمنا أن ال جنعل الفالسفة من املكذبني وإن مل يكونوا من املكذبني وجب أن ال يكونوا كفرة ألن 

حب التأويل من املكذبني فمعلوم أنه ليس كل متأول مكذب وإال العكس واجب يف احلد فإما أن جعلنا كصا
لزم إجراء كل األخبار واآليات على ظواهرها وذلك يوجب التشبيه والقدر واملذاهب املتناقضة وكل ذلك 

باطل بل جيب أن جتعل التأويالت غري موجبة للتكذيب وبعضها موجب وعند ذلك ال نعلم حقيقة التكذيب إال 
  الذي به يصري التأويل تكذيبا وما مل يذكروا ذلك كان التأويل غري مقيد عند الضابط 

وقال يف اجلواب عن هذا إنا نعلم بالضرورة إمجاع األمة على أن دينه عليه السالم هو القول حبدوث العامل 
  وإثبات العلم باجلزئيات وإثبات احلشر والنشر 

ضرورة أنه عليه السالم كان حيكم أن كل ما خالف دينه فهو وإن إنكار هذه األشياء خمالف لدينه مث علمنا بال
كفر فعلمنا هباتني املقدمتني حكمه عليه السالم بكون هذه األشياء كفرا فمن اعتقدها كان مكذبا له عليه 
السالم فكان كافرا ومثل هذه الطريقة مل توجد يف التشبيه والقدر ألن األمة غري جممعة على أن القول هبما 

لدينه عليه السالم فاحلاصل أنا ال نكفرهم ألجل خمالفتهم للظواهر بل لإلمجاع على الوجه املذكور ومثله خمالف 
  غري حاصل يف االختالف احلاصل بني األمة فال يلزمنا تكفري الداخلني يف األمة هذا كالم أيب عبداهللا الرازي 

ا ادعاه هو يف مسائل الصفات والقدر كما ذكر وقد ادعى طائفة من الفالسفة يف مسألة املبدأ واملعاد نظري م
ذلك هذا احلفيد الذي تقدم نقل كالمه ملا ذكر هذا أيضا يف كتابه الذي زعم أنه مجع فيه بني الشريعة والفلسفة 
ا سيأيت حكايته عنه حيث بني تقارب الطائفتني وخمالفتهما مجيعا لظاهر الشرع إىل قوله قلت يتصور يف  ملا ذكر م

تكلمني يف هذه اآليات أن اإلمجاع انعقد عليه والظاهر الذي قلناه من الشرع يف وجود العامل قد قال به تأويل امل



فرقة من احلكماء قال ويشبه أن يكون املختلفون يف تأويل هذه املسائل العويصة إما مصيون مأجورون وإما 
هو شيء اضطراري ال اختياري أعين أنه  خمطئون معذورون فإن التصديق بالشيء من قبيل التوليد القائم بالنفس

ليس لنا أن نقوم أو ال نقوم وإذا كان من شرط التكليف االختيار فاملصدق باخلطأ من قبل شبهة عرضت إذا 
كان من أهل العلم معذور ولذلك قال عليه السالم إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 

  حكم على الوجود أنه كذا وليس بكذا وهؤالء احلكام هم العلماء  أجر وأي حاكم أعظم من الذي

الذين خصهم اهللا تعاىل بالتأويل وهذا اخلطأ املصفوح عنه يف الشرع إمنا هو اخلطأ الذي يقع من العلماء إذا 
ناس نظروا يف األشياء العويصة الذي كلفهم الشرع النظر فيها وأما اخلطأ الذي يقع من غري هذا الصنف يف ال

فهو آمث خمطئ وسواء كان اخلطأ يف األمور النظرية أو العملية فكما أن احلاكم اجلاهل بالسنة إذا أخطأ يف احلكم 
مل يكن معذورا كذلك احلاكم على املوجودات إذا مل توجد فيه شروط احلكم فليس مبعذور بل هو إما آمث وإما 

ن جيتمع له أسباب االجتهاد وهو معرفة األصول ومعرفة كافر وإذا كان يشترط يف احلاكم يف احلالل واحلرام أ
االستنباط من تلك األصول بالقياس باحلري أن يشترط ذلك يف احلاكم على املوجودات أعين أن يعرف األوائل 

  العقلية ووجه استنباطه منها 
يء الذي وقع فيه وباجلملة فاخلطأ يف الشرع على ضربني إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر يف ذلك الش

اخلطأ كما يعذر الطبيب املاهر إذا أخطأ يف احلكم وال يعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن وإما خطأ ليس 
يعذر فيه أحد من الناس بل إن وقع يف مبادئ الشريعة فهو كفر وإن وقع يف ما بعد املبادئ فهو بدعة وهذا 

الدالئل إىل معرفتها فتكون معرفة ذلك الشيء هبذه اجلهة  اخلطأ يكون يف األشياء اليت يفضي مجيع أصناف طرق
ممكنة للجميع وهذا هو مثل اإلقرار باهللا تبارك وتعاىل وبالنبوات والسعادة األخروية والشقاء األخروي وذلك 
 أن هذه األصول الثالثة تؤدي إليها أصناف األدلة الثالثة اليت ال يعرى أحد من الناس من وقوع التصديق له من

قبلها بالذي كلف معرفته أعين الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية فاجلاحد ألمثال هذه األشياء إذا كانت أصال 
  من أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته عن التعرض إىل معرفة دليلها 

ن كان من أهل اجلدل فباجلدل وإن ألنه إن كان من أهل الربهان فقد جعل له سبيل إىل التصديق هبا بالربهان وإ
كان من أهل املوعظة فباملوعظة وهلذا قال عليه السالم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ويؤمنوا 

  يب يريد بأي طريق اتفق هلم اإلميان من الطرق 
  م عليه قلت وهذا الكالم فيه أشياء جيدة وفيه تفاصيل غري صحيحة لكن هذا ليس موضع الكال

مث قال وأما األشياء اليت خلفائها ال تعلم عندهم إال بالربهان فقد يعف اهللا فيها لعباده والذين ال سبيل هلم إىل 
الربهان إما من قبل فطرهم وإما قبل عادهتم وإما من قبل عدمهم أسباب التعلم فإنه ضرب هلم أمثاهلا وأشباهها 

نت تلك األمثال ممكن أن يقع التصديق هبا باألدلة املشتركة للجميع ودعاهم إىل التصديق بتلك األمثال إذا كا
أعين اجلدلية واخلطابية وهذا هو السبب يف أن يقسم الشرع إىل ظاهر وباطن فإن الظاهر هو تلك األمثال 

ال تتجلى إال ألهل الربهان وهذه هي أصناف تلك  املضروبة لتلك املعاين والباطن هو تلك املعاين اليت 
  جودات األربعة واخلمسة اليت ذكرها أبو حامد يف كتاب الثغرية املو

  قلت هذا الكالم من أصول النفاق نفاق الدهرية ويظهر بطالنه من وجوه 



أحدها قوله وأما األشياء اليت خلفائها ال تعلم إال بالربهان إىل آخره يقال له قولك ال تعلم إال بالربهان أي ال 
أو ال ميكن التصديق هبا عقال إال بالربهان أما األول فباطل فإن التصور سابق على ميكن تصورها إال بالربهان 

  التصديق 

فلو كان ال ميكن تصورها إال بعد قيام الربهان على ثبوهتا والربهان ال ميكن أن يقوم على التصديق إال بعد 
نفسه وإما مبثاله وليس هذا من التصور لزم الدور وهو قد ذكر يف غري هذا املوضع أن تصور الشيء يكون إما ب

الربهان وإذا كان تصورها ممكن بدون الربهان فالرسول خربه يوجب التصديق وليس هو ملزم ألن يقوم برهان 
خاص على كل ما خيرب به فإذا كان تصورها ممكن بال برهان وخربه وحده كاف يف التصديق مل حيتج إىل ما مساه 

  برهانا 
ر أن التصديق هبا ال ميكن إال بالربهان فإما أن يكون الرسول أخرب هبا للخاصة مقرونا الثاين أن يقال له إذا قد

بالربهان أو بال برهان أو مل خيرب هبا ومعلوم أن هذه الرباهني اليت تثبت هبا الفالسفة جترد النفس ونعيمها وعذاهبا 
أو أخربوا هبا بدون ما ادعاه من الربهان والعقول والنفوس مل تأت هبا الرسل فإما أن كونوا تركوا اإلخبار هبا 

  وعلى التقديرين يظهر أن الرسول مل يسلك ما ادعاه فإنه يزعم أن الرسول علمها اخلاصة دون العامة 
الثالث أن يقال ليس فيما يذكره الفالسفة ما يبعد فهمه على عامة الناس بأكثر من فهم ما دل عليه ظاهر 

األدلة أال ترى أن املتكلمني يصرحون مبا يقولونه للعامة وإن كانت أدلتهم  الشرع وإن كانوا مقصرين عن فهم
كثرية أما أن تكون أغمض من أدلة الفالسفة وإمنا هي مسائل معدودة مسألة واجب الوجود وفعله والنفس 

امة لو كان وسعادهتا وشقاوهتا والعقول والنفوس وما يتبع ذلك فأي شيء يف هذا مما ال ميكن التصريح منه به للع
حقا فعلم أن ترك التصريح به إمنا هو ملا اشتمل عليه من الباطل املخالف للفطرة والشرعة واحلق الذي صرحت 

  به الشريعة 
الرابع أن يقال إن اهللا قد أمجل يف كتابه وعلى لسان رسوله ما ال ميكن النفوس معرفة تفصيله مثل قوله تعاىل فال 

  أعني تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة 

ومثله قوله صلى اهللا عليه و سلم يقول اهللا تعاىل أعددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال 
  خطر على قلب بشر 

اخلامس أن يقال النقص الذي ذكرته هو إما من قبل نقص الفطرة وأما من قبل سوء العادة وإما من قبل عدم 
ين آدم ليس له حد فمن الناس من ينقص عن فهم ما يفهمه مجهور أسباب التعلم فيقال لك أما النقص فنقص ب

ا عند الفالسفة يفهمه أوسط املتفقهة يف مدة قريبة والشريعة قد جاءت مبا هو أبعد  الناس ومن املعلوم أن هناية م
ة وقد عن الفطر الناقصة من هذا وأما العادة والتعليم فالرسول هو املعلم األعظم الذي علمهم الكتاب واحلكم

نقلهم عن كل عادة سيئة إىل أحسن العادات والسري والشرائع فإن كان التصريح هبذه األمور مشروطا بالعلم 
التام والعادة الصاحلة فال أكمل من هذا املعلم وال يف السري اليت عودها فهل العلمها وبينها إذا كان األمر 

  كذلك 
ال بينها للخاصة ومن املعلوم باالضطرار أن الشريعة ليس السادس أن يقال هب أن العامة ال ميكنهم فهمها ف هل 

ا يقوله الدهرية واجلهمية من األمور السلبية يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب    فيها داللة على م



عامة وال السابع أن يقال فإذا صرح فيها بنقيض ما هو احلق وإن قلت إنه أمثال واحلق املطلوب مل يبينه ال لل
  للخاصة أال يكون هذا تلبيسا وإضالال 

الثامن أن يقال قولكم األشياء اليت خلفائها ال تعلم إال بالربهان وأن الباطن هو تلك املعاين اليت ال تتجلى إال 
ألهل الربهان كالم من أبطل القول وذلك أن هذه األمور قد فسرهتا مبا تتأول من صفات اهللا وصفات املعاد 

  حىت 

رت آية االستواء والنزول ونعيم اجلنة والنار وغريمها من ذلك فيقال هلم التأويالت اليت يدعون أهنا باطن ذك
هذه األلفاظ معان ظاهرة معلومة للخاص والعام مثل تأويالت االستواء بالقدرة أو بالرتبة فكل أحد من الناس 

استواءه عليها فألي ضرورة يعرب عن املعىن الظاهر يتصور أن اهللا قادر على املخلوقات قاهر هلا أعظم مما يتصور 
الواضح بلفظ يكون تصور ظاهره أخفى من تصور ذلك املعىن وهذا بني قاطع ملن تدبره وإن كانت الوجوه 

  كلها كذلك 
مث قال احلفيد وإذا اتفق كما قلنا أن يعلم الشيء بنفسه بالطرق الثالث مل حيتج أن يضرب له مثال وكان على 

ال يتطرق إليه تأويل وهذا النحو من الظاهر إن كان يف األصول فاملتأول له كافر مثل من يعتقد أال ظاهره 
سعادة أخروية ها هنا وال شقاء وأنه إمنا قصد هبذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض يف أبداهنم وحواسهم 

لك هذا فقد ظهر لك يف قولنا إن ها هنا وأهنا خيلة وأنه ال غاية لإلنسان إال وجوده احملسوس فقط وإذا تقرر 
ظاهرا من الشرع ال جيوز تأويله فإن كان تأويله يف املبادئ فهو كفر وإن كان فيما بعد املبادئ فهو بدعة وها 

هنا أيضا ظاهر جيب على أهل الربهان تأويله ومحلهم إياه على ظاهره كفر وتأويل غري أهل الربهان له وإخراجه 
حقهم أو بدعة ومن هذا الصنف آية االستواء وحديث النزول ولذلك قال عليه السالم يف عن ظاهره كفر يف 

السوداء إذ أخربته أن اهللا تعاىل يف السماء أعتقها فإهنا مؤمنة إذ كانت ليست من أهل الربهان والسبب يف ذلك 
ال يصدقون بالشيء إال من أن هذا الصنف من الناس الذين ال يقع هلم التصديق إال من قبل التخيل أعين أهنم 

جهة ما يتخيلونه يعسر وقوع التصديق هلم مبوجود ليس منسوبا إىل شيء متخيل ويدخل أيضا على من ال يفهم 
  من هذه النسبة إال املكان وهم الذين شذوا عن 

املتشاهبات رتبة الصنف األول قليال يف النظر اعتقاد اجلسمية ولذلك كان اجلواب هلؤالء يف أمثال هذه أهنا من 
وأن الوقف يف قوله تعاىل وما يعلم تأويله إال اهللا وأهل الربهان مع أهنم جممعون يف هذا الصنف أنه من املتأول 

  فإهنم خيتلفون يف تأويله 
ا  قلت الذين مساهم أهل الربهان هنا هم من عناه من اجلهمية والدهرية وقد تناقض يف هذا الكالم فإنه قد تقدم م

مناهج األدلة يف الرد على األصولية ولفظه ومجيع احلكماء قد اتفقوا على أن اهللا تعاىل واملالئكة  ذكره يف كتاب
يف السماء كما اتفقت مجيع الشرائع على ذلك وما ذكره من أن ذلك من اآلراء السالفة القدمية والشرائع 

لك من هذا أن إثبات اجلهة واجب الغابرة أن العلو مسكن للروحانيني يريدون اهللا واملالئكة وقوله قد ظهر 
بالشرع والعقل وقد تقدم حكاية قوله فإذا كان هذا هكذا فكيف يكون أهل الربهان متفقني على تأويل ذلك 

  وأن يكون قول اجلارية أنه يف السماء مما جيب على أهل الربهان تأويله 
ال فإن قلت مل يكونوا من أهله مث يقال له هل كان الصحابة والتابعون وأئمة املسلمني من أهل الربها ن احلق أم 



ولكن املتأخرين ويف الصابئني قبلنا من كان من أهله فهذا خالف املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم أن 
السابقني األولني كانوا أعظم علما وإميانا من هؤالء وإن قلت كانوا من أهل الربهان فمن املعلوم باالضطرار 

وله هؤالء املتأخرون بل هم متفقون على أن اهللا تعاىل فوق العرش كما ذكرت أنت إمجاع أهنم مل يئولوه كما تأ
  األنبياء واحلكماء على ذلك وكلهم يف حترمي تأويل ذلك أعظم من أن يذكر هنا فكيف يكون واجبا 

أخذ عنه أو  وأيضا فاملتأولون هلذا ليس فيهم من حتمده أنت فإن تأويل ذلك أما أن يكون عن معتزيل أو أشعري
  من جيري جمراهم وهؤالء عندك أهل جدل ال أهل برهان وأنت دائما تصفهم مبخالفة الشرع والعقل 

وإن قلت حنن أهل برهان وهم املتفلسفة املنتسبون إىل اإلسالم فهذا أكذب الدعاوي وذلك أنه ال ريب عند من 
ما شاركوا به هؤالء املتفلسفة من القياس عرف املقاالت وأرباهبا أن الذي صار به املتكلمون مذمومني هو 

الفاسد والتأويل احلائد وأن أحسن حال املتفلسف أن يكون مثل هؤالء فإذا كان هؤالء قد اتفقت األئمة واألمة 
يما قالوه من خالف مذهب السلف ليسوا أهل برهان بل أهل هذيان كيف  وعقالؤهم متفقون أيضا على أهنم ف

طينهم بأنه ليس هلم يف العلم اإلهلي يقني واملتكلمون ال يقرون على أنفسهم مبثل بأصحابك الذين اعترف أسا
هذا بل يقولون إن مطالبهم تأولوها باألدلة العقلية وبسط هذا الكالم له موضع آخر ليس هذا موضعه وليس 

صناعة حسية يلزم من كون الرجل ذا برهان يف اهلندسة واحلساب أن يكون ذا برهان يف الطب مع أن كالمها 
وكثريا ما حيذق الرجل فيهما ومن املعلوم أن العلم هبذه األمور أبعد عن الطب واحلساب من بعد أحدمها عن 

  اآلخر 
مث يقال له هب أن تلك اجلارية ليست من أهل الربهان فما املوجب ألن خياطبها الرسول خبطاب الظاهر من غري 

يقول من ربك ومن إهلك ومن تعبدين فتقول اهللا تعاىل فلما يعدل عن حاجة إليه فقد كان ميكنه تعرف إمياهنا بأن 
  لفظ ظاهره وباطنه حق إىل لفظ ظاهره باطل مث يكلفها مع ذلك تصديق 

الباطل وحيرم عليها وعلى غريها اعتقاد نقيض الباطل فهل فهذا فعل عاقل فضال عن أن يكون هذا فعل الرسل 
ني للتصديق بالكذب مث اهللا ورسوله خياطب اخللق خبطاب واحد خيرب به عن أم من فعل الكاذبني يف خربهم املوجب

نفسه وقد فرض على طوائف أن يعتقدوا ظاهره وإن مل يعتقدوه كفروا وعلى آخرين أن يعتقدوا نقيض ما 
ا هو مرده به  الذي اعتقده هؤالء وإن اعتقدوه كفروا مث مع هذا كله ال يبني من هؤالء وال من هؤالء وال يبني م

خالف ظاهره بل يدع الناس يف االختالف واالضطراب وهذا الفيلسوف ادعى أن االختالف منا نشأ من جهة 
كون العلماء فتحوا التأويالت للعامة فأضلوا العامة بذلك حيث فرقوهم مث هو قد جعل الرسول نفسه أضل 

ه عليهم ومل يبينه هلم فإن الذنب اخلاصة وأوقع بينهم التفرق واالختالف حيث عىن هبذا اخلطاب باطنا فرض
الذي شنعه على أهل الكالم نسب األنبياء إىل أعظم منه وقد قال تعاىل للرسل أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه 
وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف 

منوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال شيء وقال يا أيها الذين آ
تفرقوا واذكروا نعمة اهللا عليكم إىل قوله تعاىل وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 

هتم البينة وعلى ما زعمه هؤالء وأولئك هلم عذاب عظيم وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاء
يكونون قد تفرقوا واختلفوا من قبل أن يأتيهم العلم أو تأتيهم البينة ألهنم زعموا أن يف الكتاب ظاهرا جيب 



على أهل الربهان تأويله وأن الذي يعلمونه هو التأويل الذي قال اهللا تعاىل فيه وما يعلم تأويله إال اهللا 
ل وأهل الربهان مع أهنم جممعون يف هذا الصنف أنه من املتأول فقد خيتلفون يف والراسخون يف العلم مث يقو

تأويله وذلك حبسب مرتبة كل واحد يف معرفة الربهان فإذا مل يبني هلم الرسول مراده فما جاءهم العلم وال 
  البينة فيكونون معذورين يف التفرق واالختالف كما زعم هؤالء املنافقون 

ن يفضي إىل إحالة الظاهر مثال أم إىل تعيني املراد أما األول فهم متفقون عليه وأما تعيني املراد مث يقال له الربها
فليس مستفادا من جمرد القياس الذي تسميه الربهان إمنا يعرف من حيث مراد املتكلم فكيف يكون اختالفهم 

ا هو املراد والرد يف التأويل حبسب مرتبة كل واحد يف معرفة الربهان والربهان إمنا ينفي ا لظاهر فقط ال يبني م
  على هؤالء يطول فليس هذا موضع استقصائه 

وإمنا الغرض التنبيه على أن هؤالء الدهرية سلطوا على اجلهمية مبثل هذا حىت آل األمر إىل الكفر حبقيقة اإلميان 
ني يف العلم حىت حرفوا باهللا وباليوم اآلخر وجعلوا ذلك هو الربهان والتحقيق الذي يكون للخاصة الراسخ

الكلم عن مواضعه وأحلدوا يف أمساء اهللا تعاىل وآياته وجعلوا أئمة الكفر والنفاق هم أئمة اهلدى ورؤوس العلماء 
وورثة األنبياء مع أهنم يف القياس الذي مسوه الربهان إمنا أتوا فيه مبقاييس سوفسطائية من شر املقاييس 

طة يف العقليات والقرمطة يف الشرعيات وهذه حال القرامطة الباطنية الذين السوفسطائية فآل أمرهم إىل السفس
دعاة القرامطة املصريني  عظمهم وسلك سبيلهم هذا الفيلسوف وهلذا كان ابن سينا وأمثاله منهم وكان أبوه من 

  ولذلك اشتغلت بالفلسفة 
يلحقه قوم ممن يتعاطى النظر مث قال وها هنا صنف ثالث من الشرع متردد بني هذين الصنفني يقع فيه ش ك ف

بالظاهر الذي ال جيوز تأويله ويلحقه آخرون بالباطن الذي ال جيوز محله على الظاهر للعلماء لغرابة هذا الصنف 
  واشتباهه واملخطئ يف هذ معذور أعين من العلماء 

ندكم ما جاء يف فإن قيل فإذا تردد أن الشرع يف هذا على ثالث مراتب فمن أي هذه الثالث مراتب هو ع
صفات املعاد وأحواله فنقول إن هذه املسألة األمر فيها أهنا من الصنف املختلف فيه وذلك أننا نرى قوما ممن 

  ينسبون أنفسهم 

إىل الربهان يقولون إن الواجب محلها على ظاهرها إذ كان ليس فيها برهان يؤدي إىل استحالة الظاهر فيها 
ون أيضا ممن يتعاطى الربهان يتأولوهنا وهؤالء خيتلفون يف تأويلها اختالفا كثريا وهذه طريقة األشعرية وقوم آخر

ويف هذا الصنف أبو حامد معدود وكثري من املتصوفة ومنهم من جيمع فيها تأويلني كما يفعل ذلك أبو حامد يف 
أجور وذلك إذا بعض كتبه ويشبه أن يكون املخطئ يف هذه املسألة من العلماء معذور واملصيب مشكور أو م

اعترف بالوجود وتأول فيها حنوا من أحناء التأويل أعين يف صفة املعاد ال يف وجوده إذا كان التأويل ال يؤدي إىل 
نفي الوجود وإمنا كان جحد الوجود يف هذه كفرا ألنه يف أصل من أصول الشريعة وهو مما يقع التصديق به 

ا من كان من غري أهل العلم فالواجب عليه محلها على الظاهر بالطرق الثالث املشتركة لألمحر واألسود وأم
وتأويلها يف حقه كفر ألنه يؤدي إىل الكفر وكذلك ما نرى أن من كان من الناس فرضه اإلميان بالظاهر 

فالتأويل يف حقه كفر ألنه يؤدي للكفر والداعي إىل الكفر كافر وهلذا جيب أن ال تثبت هذه التأويالت إال يف 
رباهني ألهنا إذا كانت يف كتب الرباهني مل يصل إليها إال من هو من أهل الربهان أما إذا أثبت يف غري كتب ال



كتب الربهان واستعمل فيها الطرق الشعرية واخلطبية واجلدلية كما يصنعه أبو حامد فخطأ على الشرع وعلى 
م بذلك ولكن كثر بذلك أهل الفساد احلكمة وإن كان الرجل إمنا قصد خريا وذلك أنه رأى أن يكثر أهل العل

ليس بدون كثرة أهل العلم وتطرق بذلك قوم إىل ثلب احلكمة وقوم إىل ثلب الشريعة وقوم إىل اجلمع بينهما 
ويشبه أن يكون هذا هو أحد مقاصده بكتبه والدليل على أنه رام بذلك تنبيه الفكر أنه مل يلتزم مذهبا من 

يوم ميان إذا ... أشعري ومع الصوفية صويف ومع الفالسفة فيلسوف كما قيل  املذاهب يف كتبه هو مع األشعرية
  وإن لقيت معديا فعدناين ... القيت ذا مين 

والذي جيب على أئمة املسلمني أن ينهوا عن كتبه اليت تتضمن العلم إال ملن كان من أهل العلم كما جيب عليهم 
  أن ينهوا عن كتب الربهان من كان ليس أهال هلا 

قلت أما عده أبو حامد ممن ال يقر مبعاد األبدان فهو وإن كان قد قال يف بعض كتبه ما نسبه ألجله إىل ذلك 
فالذي ال ريب فيه أنه مل يستمر على ذلك بل رجع عنه قطعا وجزم مبا عليه املسلمون يف القيامة العامة كما 

  أخرب به الكتاب 
ريب أن يف املتصوفة واملتفقهة وغريمها من هو صديق ومن هو وأما ذكره أن هذا قول كثري من املتصوفة فال 

زنديق فإن انتحال اخليلة والقول ظاهرا ليس بأعظم من انتحال اإلسالم وإن كان يف نفس ادعاء اإلسالم على 
عهد النيب ويف سائر األعصار منافقون كثريون فهؤالء موجودون يف مجيع األصناف من املنتسبني إىل العلم وإىل 

عبادة ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري قال النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن ال
مثل األترجة طعمها طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا 

ر ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها م
  احلنظلة طعمها مر وال ريح هلا 

فأما شيوخ الصوفية املشهورون عند األمة الذين هلم يف األمة لسان صدق مثل أيب القاسم اجلنيد وسهل بن 
  عبداهللا التستري وعمرو بن عثمان 

رمحن السلمي وأمثال هؤالء فحاشا هللا أن املكي وأيب العباس ابن عطاء بل مثل أيب طالب املكي وأيب عبدال
يكونوا من أهل هذا املذهب بل هم من أبعد الطوائف عن مذهب اجلهمية يف سلب الصفات فكيف يكونون يف 

مذهب الدهرية املنكرين النفطار السموات واألرض وانشقاقهما نعم يوجد مثل ذلك يف املتكلمني بكالم 
هم وهذا الرجل قد ذكر أصناف األمة يف األمور اهلية الذين مساهم الفقهاء من أهل الفلسفة والكالم وغري

حشوية واألشعرية واملعتزلة والباطنية وذكر الصنف الرابع الباطنية ومل يتعقبهم بكالم إال ما ذكره من مذهب 
م وإن الصوفية أهنم يلتمسون العلم بطريقة إماتة الشهوات فإن كان قد جعل هؤالء هم الباطنية فهذا خطأ عظي

كان يوجد فيهم من يقول بقول الباطنية كما يوجد مثل ذلك يف املتكلمني والفقهاء ولعل شبههم يف ذلك مع ما 
حكاه عنهم يف أمر املعاد أهنم يقولون علم الباطن وينتسبون إىل علم الباطن ولكن هذا اللفظ فيه إمجال وإيهام 

ال فالصوفية العارفون الذين هلم يف األمة لسان صدق إذ ا قالوا علم الباطن وعلوم الباطن وحنو ذلك فهم 
يريدون بذلك ما يناقض الظاهر بل هم متفقون على أن من ادعا باطنا من احلقيقة يناقض ظاهر الشريعة فهو 



زنديق وإمنا يقصدون بذلك عمل باطن اإلنسان الذي هو قلبه باألعمال الباطنة كاملعرفة واحملبة والصرب والشكر 
  لرضا وحنو ذلك ما هو كله حتقيق كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل والتوكل وا

ومما يبني تناقض الفريقني الشتراكهما يف النفي والتعطيل أن كل حجة حيتج هبا أحدمها على اآلخر تنقض مذهبه 
أيضا كما تنقض مذهب خصمه وهلذا عمدة كالمهم بيان كل طائفة تناقض األخرى وإن كانت هي أيضا 

  قضة كما نبهنا عليه غري مرة متنا
ويوضح ذلك ما ذكره هذا القاضي أبو الوليد ابن رشد احلفيد يف كتابه الذي مساه مناهج األدلة يف الرد على 
ألصولية هذا بعد أن قال يف خطبته أما بعد فإن كنا قد بينا يف أول هذا الكتاب مطابقة احلكمة للشرع وأمر 

يعة ظاهر ومئول وأن الظاهر فيها هو فرض اجلمهور وأن املئول هو فرض الشريعة هبا وقلنا هناك إن الشر
  العلماء وأما اجلمهور ففرضهم فيه محله على ظاهره وترك تأويله 

قلت قد جعل فرض اجلمهور اعتقاد الباطل الذي هو خالف احلق إذا كان احلق خالف ظاهره وقد فرض 
فيه محله على ظاهره وترك تأويله وأنه ال حيل للعلماء أن عليهم محله على ظاهره قال وأما اجلمهور ففرضهم 

يفصحوا بتأويله للجمهور كما قال علي رضي اهللا عنه حدثوا الناس مبا يفهمون أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله 
قلت حرف لفظ حديث علي ومعناه فإن عليا قال كما ذكره البخاري يف صحيحه من رواية معروف بن خربوذ 

ل عن علي قال حدثوا الناس مبا يعرفون ودعوا ما ينكرون أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله وهذا عن أيب الطفي
يدل على نقيض مطلوبه ألنه قال أحتبون أن يكذب اهللا ورسوله فعلم أن األحاديث اليت قاهلا اهللا ورسوله 

  منا يكون أحاديث ال يطيق كل أحد محلها فإذا مسعها من ال يطيق ذلك كذب اهللا ورسوله وهذا إ

سلم وتكلم به ال يف خالف ما قاله وال يف تأويل ما قال خالف ظاهره فإن  يف ما قاله الرسول صلى اهللا عليه و 
ذكر ذلك ال يوجب أن املستمع يكذب اهللا ورسوله بل يكذب املتأول املخالف ملا قال اهللا ورسوله نعم نفس 

إما يف الظاهر وإما يف الباطن والظاهر فلو أريد ذلك لكان ذلك التأويل املخالف لقوله يكون تكذيبا هللا ورسوله 
يقول أتريدون أن تكذبوا اهللا ورسوله أو أن تظهروا تكذيب اهللا ورسوله فإن املكذب من قال ما خيالف قول اهللا 

ورسوله إما ظاهرا واما ظاهرا وباطنا وعلي إمنا خاف تكذيب املستمع هللا ورسوله وهذا ال يكون جملرد تأويل 
  املتأولني فإن املؤمن ال يكذب اهللا ورسوله لقول خمالف لتأويل خيالف ذلك بل يرد ذلك عليه 

  فإن قال هذه التأويالت الباطنة قد ذكرها النيب صلى اهللا عليه و سلم للخاصة 
قيل هذا من اإلفك املفترى الذي اتفق أهل العلم باإلسالم على أنه كذب وقد ثبت عن علي رضي اهللا عنه يف 
ظن أن عنده من الرسول علما اختص به فبني هلم علي رضي اهللا عنه أنه مل  الصحيح من غري وجه ملا سأله من 

  خيصه بشيء 
قال احلفيد فقد رأيت أن أفحص يف هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد اليت قصد الشرع محل اجلمهور عليها 

سب اجلهد واالستطاعة فإن الناس قد اضطربوا ونتحرى يف ذلك كله مقصد الشارع صلى اهللا عليه و سلم حب
يف هذا املعىن كل االضطراب يف هذه الشريعة حىت حدثت فرق ضالة وأصناف خمتلفة كل واحد منهم يرى أنه 

  على الشريعة األوىل وأن من خالفه إما مبتدع وإما كافر مباح 



ضالل عن فهم مقصد الشريعة الدم واملال وهذا كله عدول عن مقصد الشارع وسببه ما عرض هلم من ال
وأشهر هذه الطوائف يف زماننا هذا أربعة الطائفة اليت تسمى األشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أهنم 

أهل السنة واليت تسمى املعتزلة والطائفة اليت تسمى بالباطنية والطائفة اليت تسمى باحلشوية وكل هذه الطوائف 
خمتلفة وحرفت كثريا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إىل تأويالت نزلوها على تلك قد اعتقدت يف اهللا اعتقادات 

االعتقادات وزعموا أهنا الشريعة األوىل الذي قصد باحلمل عليها مجيع الناس وأن من زاغ عنها فهو إما كافر 
دعة وأنا أذكر وإما مبتدع وإذا تؤمل مجيعها وتؤمل مقصد الشارع ظهر أهنا كلها أقاويل حمدثة وتأويالت مبت

من ذلك ما جيري جمرى العقائد الواجبة يف الشرع اليت ال يتم اإلميان إال هبا وأحترى يف ذلك كله مقصد الشارع 
سلم دون ما جعل أصال يف الشرع وعقيدة من عقائده من قبل التأويل الذي ليس بصحيح  صلى اهللا عليه و 

مهور يف اهللا تبارك وتعاىل والطرق اليت سلك هبم يف وأبدأ من ذلك بتعريف ما قصد يف الشرع أن يعتقد اجل
ذلك وذلك يف الكتاب العزيز ونبتدي من ذلك معرفة الطريق اليت تفضي إىل وجود الصانع إذ كانت أول 

  معرفة جيب أن يعلمها املكلف وقبل ذلك فينبغي أن نذكر إذا تلك الفرق املشهورة يف ذلك فنقول 
ية فإهنم قالوا إن طريق معرفة وجود اهللا تعاىل هو السمع ال العقل أعين أن اإلميان أما الفرقة اليت تدعى باحلشو

بوجود الذي كلف الناس التصديق به يكفي فيه السمع أن يتلقى من صاحب الشرع كما يتلقى منه أحوال 
الشرع يف العبادة وغري ذلك مما ال مدخل للعقل فيه وهذه الفرقة الظاهر من أمرها أهنا مقصرة عن مقصود 

بلها إىل اإلقرار به وذلك أنه  الطريق اليت نصبها للجميع مفضية إىل معرفة وجود اهللا تعاىل وتقدس ودعاهم من ق
ا آية من    يظهر من غري م

كتاب اهللا تعاىل أنه دعا الناس فيها إىل التصديق بوجود الباري سبحانه وتعاىل بأدلة عقلية منصوص عليها فيها 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اآلية ومثل قوله تعاىل أيف اهللا شك مثل قوله تعاىل يا 

فاطر السموات واألرض إىل غري ذلك من اآليات الواردة يف هذا املعىن وليس لقائل أن يقول إنه لو كان ذلك 
األدلة لكان النيب صلى اهللا واجبا على كل من آمن باهللا تعاىل أعين أن ال يصح إميانه من قبل وقوعه عن هذه 

عليه و سلم ال يدعو أحدا إىل اإلسالم إال عرض عليه هذه األدلة فإن العرب كلها كانت تعترف بوجود الباري 
سبحانه وتعاىل وذلك قال تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا وال ميتنع أن يوجد من 

ة القرحية أال يفهم شيئا من األدلة الشرعية اليت نصبها الشارع صلى اهللا الناس من يبلغ به فدامة الطبع وبالد
عليه و سلم للجمهور وهذا فهو أقل الوجود وإذا وجد ففرضه اإلميان باهللا من جهة السماع فهذه حال 

  احلشوية مع ظاهر الشرع 
لكن سلكوا يف ذلك طرقا ليست  مث قال وأما األشعرية فرأوا أن التصديق بوجود اهللا تعاىل ال يكون إال بالعقل

  هي الطرق الشرعية وساق الكالم كما ذكرنا عنه أوال 
قلت مسمى احلشوية يف لغة الناطقني به ليس امسا لطائفة معينة هلا رئيس قال مقالة فاتبعته كاجلهمية والكالبية 

ا أو بذكر رئيسها وهلذا كان واألشعرية وال امسا لقول معني من قاله كان كذلك والطائفة إمنا تتميز بذكر قوهل
املؤمنون متميزون بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب اهللا واإلمام 

  الذي يوجبون اتباعه هو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



م اهللا ورسوله والذين آمنوا إىل وعلى هذا بين اإلميان وبذلك وجب املواالة واملعاداة كما قال تعاىل إمنا وليك
قوله فإن حزب اهللا هم الغالبون وقال تعاىل واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض وأمثال ذلك وقال تعاىل 

وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ال يعقلون 
كذلك ذكر ذلك يف البقرة واملائدة ولقمان فذكر أن الكفار ال يستجيبون لذلك وكذلك شيئا وال يهتدون و

ذكر عن املنافقني فقال أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
ذا قيل هلم تعالوا إىل يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وإ

ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا فأخرب عن الكافرين واملنافقني أهنم يعرضون عن 
االستجابة للكتاب والرسول فعلم أن املؤمنني ليسوا كذلك بل هم كما قال اهللا تعاىل إمنا كان قول املؤمنني إذا 

هم أن يقولوا مسعنا وأطعنا وقال فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بين
بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبذلك أمرهم حيث قال يا أيها الذين آمنوا 

كنتم تؤمنون  أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإذا تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن
باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال وبذلك حكم بني أهل األرض كما قال تعاىل كان الناس أمة واحدة 

فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
بغيا بينهم فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات 

  واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم وشواهد هذا األصل كثرية 

ا  سلم ثالثة أصناف إما كافر معلن وإما منافق مستتر وإم والناس منذ بعث اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه و 
هللا تعاىل هذه األصناف الثالثة يف أول سورة البقرة وحينئذ فالواجب أن مؤمن موافق ظاهرا و باطنا كما ذكر ا

يكون الرجل مع املؤمنني باطنا وظاهرا وكل قول أو عمل تنازع الناس فيه رده إىل الكتاب والسنة وال جيوز 
ال أخص من املؤمنني لو كانت أمساؤهم للتعريف  احملض وضع طائفة بعينها يوايل من والته ويعادي من عادته 

كاملالكية والشافعية واحلنبلية أو غري ذلك وال أعم من ذلك مما يدخل فيه املسلم والكافر كجنس النظر والعقل 
أو العبادة املطلقة وحنو ذلك وال جيوز تعليق احلب والبغض واملواالة واملعاداة إال باألمساء الشرعية وأما أمساء 

  ا ما دلت عليه مث ينظر يف موافقته للشرع وخمالفته له التعريف كاألنساب والقبائل فيجوز أن يعرف هب
وإذا كان كذلك فأول من عرف أنه تكلم يف اإلسالم هبذا اللفظ عمرو ابن عبيد رئيس املعتزلة فقيههم 

وعابدهم فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء خيالف قوله فقال كان ابن عمر حشويا نسبه إىل احلشو وهم العامة 
سميهم الفالسفة كما مساهم بذلك صاحب هذا الكتاب واملعتزلة وحنوهم يسموهنم واجلمهور وكذلك ت

احلشوية واملعتزلة تعين بذلك كل من قال بالصفات وأثبت القدر وأخذ ذلك عنها متأخروا الرافضة فسموهم 
فمن  اجلمهور هبذا االسم وأخذ ذلك عنهم القرامطة الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعة

قال عندهم بوجوب الصلوات اخلمس والزكاة املفروضة وصوم رمضان وحج البيت وحترمي الفواحش واملظامل 
  والشرك وحنو ذلك مسوه حشويا كما رأينا ذلك 

مذكورا يف مصنفاهتم والفالسفة تسمي من أقر باملعاد اجلسمي والنعيم احلسي حشويا وأخذوا ذلك عن املعتزلة 
ية فسموا من أقر مبا ينكرونه من الصفات ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكالم تالمذهتم من األشعر



  واجلهمية واإلرجاء حشويا ومنهم أخذ ذلك هذا املصنف 
ومما يبني ذلك أن القول الذي حكاه عنهم ال يعرف يف اإلسالم عامل معروف قال به وال طائفة معروفة قالت به 

ال يفصح مبعناه وحجته يظن به مستمعه أنه يعتقد ذلك والتحقيق أن هذا ولكن قد يقول بعض العوام قوال 
النقل إمنا نقلته املعتزلة ومن وافقهم عليه كهذا الرجل بطريق اللزوم ال أهنم مسعوه منهم أو وجدوه مأثورا عنهم 

لكتاب والسنة وذلك أهنم يسمعون أهل اإلميان من أهل احلديث والسنة واجلماعة والفقهاء والصوفية يقولون ا
وإذا تنازعوا يف مسألة من موارد النزاع بني األمة يف مسائل الصفات أو القدر أو حنو ذلك قالوا بيننا وبينكم 
الكتاب والسنة فإذا قال هلم ذلك املنازع بيننا وبينكم العقل قالوا حنن ما حنكم إال الكتاب والسنة وحنو هذا 

ر أهل السنة واجلماعة وحلية أهل احلديث والفقه والتصوف الشرعي الكالم الذي هو حقيقة أهل اإلميان وشعا
قالوا مبوجب رأيهم يلزم من هذا أن تكون معرفة اهللا تعاىل ال حتصل إال خبرب الشارع إذا مل يكن للعقل جمال يف 

مبجرد خرب إثبات املعرفة وهذا جهل منهم وقول بال علم فإن أحدا من هؤالء مل يقل إن اهللا تعاىل ال يعرف إال 
الشارع اخلرب اجملرد فإن هذا ال يقوله عاقل فإن تصديق املخرب قبل املعرفة بصدقه يف قوله إنه رسول اهللا بدون 

املعرفة بأنه رسول ممتنع ومعرفة أنه رسول اهللا ممن ال يعرف أن اهللا موجود ممتنع فنقل مثل هذا القول عن طائفة 
  توجد يف األمة أو عن 

مة من الكذب البني وهو من جنس وضع املالحدة لألحاديث املتناقضة على احملدثني ليشنوهم عامل معروف يف األ
بذلك عند اجلهال لكن من عموم املؤمنني أهل احلديث وغريهم من ال حيسن أن جييب عما يورد عليه من الشبه 

هذا ال يبيح أن ينقل عنه ومن ال حيسن البيان عما انعقد يف نفسه من الربهان واستقر عنده من اإلميان ولكن 
البهتان كيف وشعارهم الدعاء إىل الكتاب والسنة والقرآن مملوء من طريق تعريف اهللا تعاىل لعباده باألدلة 

  الواضحة املعقول واألمثال املضروبة اليت هي القياسات العقلية 
لدالئل على غاية األحكام وهناية وحنن قد بينا يف غري هذا املوضع أن القرآن بني فيه أصول الدين يف املسائل وا

التمام وأن خالصة ما يذكره أهل الكالم والفلسفة إمنا هو بعض ما بينه القرآن واحلديث مع سالمة ذلك عما 
يف كالمهم من التناقض واالختالف واشتماله على ما تقصر عنه هناية عقوهلم وماال يطمعون أن يكون من 

لة الشرع ليس مبجرد اإلخبار كما يظنه من يظن ذلك من أهل الكالم مدلوهلم وبينا أن تعريف الشارع ودال
والفلسفة فإن مثل هذا الظن بالشارع هو الذي أوجب أن يلمزوا املؤمنني مبا هم به أوىل وأحرى والذين 
لذين قال يلمزون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإمثا مبينا وهذا حال الكفار واملنافقني ا

اهللا تعاىل فيهم وإذا قيل هلم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم هم السفهاء ولكن ال 
يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم إمنا حنن مستهزؤن وقال إن 

  ن وإذا مروا هبم يتغامزون وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا فكهني الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكو

فإن اهللا سبحانه وتعاىل ضمن كتابه العزيز فيما أخرب به عن نفسه وأمسائه وصفاته من األدلة واآليات واألقيسة 
احلجر ومن اليت هي األمثال املضروبات ما بني ثبوت املخرب بالعقل الصريح كما خياطب أويل األلباب والنهى و

يعقل ويسمع بل قد ضمن كتابه من األدلة العقلية يف أمر املعاد ما هو بني لعامة العباد بل ضمن كتابه العزيز من 
األدلة العقلية على ثبوت األمر والنهي والوعد والوعيد ما نبه عليه يف غري هذا املوضع كقوله تعاىل سنريهم 



م أنه احلق أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد أال إهنم يف مرية آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هل
من لقاء رهبم أال إنه بكل شيء حميط فكيف يكون أهل الكتاب والسنة واإلميان يقولون إن اهللا تعاىل إمنا يعرف 

  وجوده مبجرد خرب الشارع اجملرد 
الكالم أو عن ما مسي معقوالت ونظرا وحنو  وأما ما قد يقولونه من أن العقل ال جمال له يف ذلك أو ينهون عن

ذلك فهذا له وجوه صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة بل وبالعقل أيضا وبعضهم قد ال يفرق بني ما يدخل يف ذلك 
من حق وباطل وبعضهم قد يقصر عن احلق الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما ذكره هذا الرجل وال ريب أن 

تسبني إىل الكتاب والسنة من جهة عدم معرفتهم مبا دل عليه الكتاب والسنة ولوازم التقصري ظاهر على أكثر املن
  ذلك 

فيقال من الوجوه الصحيحة إمنا نطق به الكتاب وبينه أو ثبت بالسنة الصحيحة أو اتفق عليه السلف الصاحل 
عارض ذلك فقد علم أنه فليس ألحد أن يعارضه معقوال ونظرا أو كالما وبرهانا وقياسا عقليا أصال بل كل ما ي

ا وأما تفصيل العلم ببطالن ذلك فال جيب على كل أحد    باطل علما كليا عام

ا عارض النص واإلمجاع من هذه وأن  بل يعلمه بعض الناس دون بعض وأهل السنة الذين هم أهلها يردون م
ياطني اإلنس واجلن يوحي زخرفت بأمساء ما أنزل اهللا هبا من سلطان قال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا ش

بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فأعداء النبيني دائما يوحي 
  بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا 

وكذلك من الوجوه الصحيحة أن موارد النزاع ال تفصل بني املؤمنني إال بالكتاب والسنة وأن كان أحد 
ا يشتبه اجملهول باملعقول فال ميكن املتنازعني يعر ف ما يقوله بعقله وذلك أن قوى العقول متفاوتة خمتلفة وكثريا م

أن يفصل بني املتنازعني قول شخص معني وال معقوله وإمنا يفصل بينهم الكتاب املنزل من السماء والرسول 
ام بالكتاب والسنة من الطوائف فإهنم املبعوث املعصوم فيما بلغه عن اهللا تعاىل وهلذا يوجد من خرج عن االعتص

  يفترقون وخيتلفون وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك وأهل الرمحة هم أهل اإلميان والقرآن 
ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة اهللا بأمسائه وصفاته على وجه التفصيل ال تعلم إال من جهة الرسول عليه 

نبيهه وداللته على األدلة العقلية وهلذا يقولون ال نصف اهللا إال مبا الصالة و السالم إما خبربه واما خبربه وت
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

  وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 
ية وأبو احلسن األشعري قد بني يف رسالته إىل أهل مث ذكر ابن رشد الكالم على الطريق اليت عزاها إىل األشعر

  الثغر بيان األبواب أن هذه الطريق مبتدعة وأهنا ليست هي طريقة األنبياء وأتباعهم بل هي حمرمة عندهم 

كما سنذكر ذلك عنه وكذلك ذكر غري واحد عن متقدمي أصحابه ومتأخريهم حىت أبو عبداهللا الرازي بني أن 
يست منحصرة يف هذه الطريق اليت حكاها عن األشعرية وبني غلط أيب املعايل يف قوله اعلم أن معرفة اهللا تعاىل ل

أول ما جيب على البالغ العاقل القصد إىل النظر الصحيح املفضي إىل العلم حبدوث العامل وبني أن العلم حبدوث 
إال العلم حبدوثه بالطريق الذي ذكره العامل ميكن أن يعلم بالسمع فضال عن أن ال يكون طريقا إىل إثبات الصانع 

  وأن يكون القصد إىل النظر يف هذه الطريق وكذلك الغزايل قبله بني حصول املعرفة بدون هذه الطريق 



وباجلملة فإنه وإن كان أبو املعايل وحنوه يوجبون هذه الطريقة فكثري من أئمة األشعرية أو أكثرهم خيالفونه يف 
ن حيرموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغريها ويصرحون بأن معرفة اهللا تعاىل ال تتوقف ذلك وال يوجبوهنا بل إما أ

  على هذه الطريقة وال جيب سلوكها 
مث هم قسمان قسم يوسقها ويسوق غريها ويعدها طريقا من الطرق فعلى هذا إذا فسدت مل يضرهم والقسم 

هني تنزيه وإما هني حترمي كما ذكره أبو احلسن الثاين يذموهنا ويعيبوهنا ويعيبون سلوكها وينهون عنها إما 
األشعري يف رسالته كما سنذكره عنه كما ذكر ذلك طوائف ممن ال يبطل تلك الطريقة كأيب سليمان اخلطايب 

  وحنوه 
ا جيب على  قال الشيخ أبو سليمان اخلطايب يف كتاب شعار الدين أما بعد فإن أخا من إخواين سألين بيان م

وال يسعهم جهله من أمر الدين وشرح أصوله يف التوحيد وصفات الباري تعاىل والكالم يف املسلمني علمه 
القضاء والقدر واملشيئة والداللة على نبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وبيان إعجاز القرآن والقول يف ترتيب 

  الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني وما يتصل به من الكالم 

ال يرضى وطلب إيل أن أورد يف كل  شيء منها أوضح ما أعرفه من الداللة وأقرهبا من الفهم ينتفع به من 
بالتقليد يف ما يعتقده من أصول الدين وكان مع ذلك ممن ال حيب النظر يف الكالم وال جيرد القول على مذهب 

ملتضادات املتكلمني وذكر متام الكالم وذكر عدة أصول من االستدالل خبلق اإلنسان واالستدالل بتركيب ا
وتأليفها واالستدالل مبا يف الوجود من احلكمة الغائية الذي يسميه ابن رشد دليل العناية الدال على اإلرادة 

  والرمحة والعناية الدالة على الصانع إىل أن قال 
ماء وطرق االستدالل كثرية إال أنا أخترنا منها يف الكتاب ما هو أقرب إىل األفهام وأشبه مبذاهب السلف والعل
وقد أنزل اهللا تعاىل كتابه على رسوله صلى اهللا عليه و سلم وحاج به قومه وهم عرب ليسوا بفالسفة وال 

متكلمني وإمنا خاصمهم مبا يفهمه ألوا العقول الصحيحة ويستدركه ذووا الطباع السليمة وتشهد له املعارف 
ل على إثبات الصانع وحدوث العامل قال وجتري به العادات القائمة فما قامت احلجة عليهم كان من االستدال

وقد أىب متكلمو زماننا هذا إال االستدالل باألعراض وتعلقها باجلواهر وانقالهبا فيها وزعموا أنه ال داللة أقوى 
ا ال ننكر االستدالل هبذا النوع من الداللة فإن الذي أختاره ونؤثره هو ما  من ذلك وال أصح منه وحنن إن كن

نه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتنا وإمنا سلك املتكلمون يف االستدالل باألعراض قدمنا ذكره أل
مذهب الفالسفة وأخذوه عنهم ويف األعراض اختالف كثري فمن الناس من ينكرها وال يثبتها رأسا ومنهم من 

ا إال بعد استرباء هذه الشبهة ال يفرق بينها وبني اجلواهر يف أهنا قائمة بأنفسها كاجلواهر واالستدالل ال يصح هب
  وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه اآلفات سليم من هذه الريب 

قال ولقد سلك بعض مشائخنا يف هذا طريقة االستدالل مبقدمات النبوة ومعجزات الرسالة ألن دالئلها مأخوذة 
النبوة صارت أصال يف وجوب من طريق احلس ملن شاهدها ومن طريق استفاضة اخلرب ملن غاب عنها فلما ثبتت 

قبول ما دعا إليه صلى اهللا عليه و سلم وهذا النوع مقنع يف االستدالل ملن ال يتسع فهمه الستدراك وجوه سائر 
  األدلة ومل يتبني تعلق األدلة مبدلوالهتا ولن يكلف اهللا نفسا إال وسعها 
فة الصانع تعلم بدون ذلك إما باألدلة قلت هذه الطريق يستدل صاحبها بالنبوة على حدوث العامل ألن معر



األخر وإما بالفطرة وصدق الرسول مبين على مقدمات ضرورية أو نظرية قريبة من الضرورية مث يستدل بقوله 
على حدوث العامل فاخلطايب يف هذه الطريق ذكرأن طريقة األعراض غري منكرة عنده ولكنه كرهها ورغب عنها 

  هنا بدعة وألن فيها آفات إىل ما ذكر أنه طريق السلف أل
وقد قال يف رسالته يف الغنية عن الكالم وأهله كالما أسد من هذا وبني أهنا حمرمة كما ذكره األشعري يف رسالته 

إىل أهل الثغر فقال اخلطايب يف هذه الرسالة عصمنا اهللا تعاىل وإياك من األهواء املضلة واآلراء املغوية والفنت 
الثبات على السنة والتمسك هبا ولزوم الطريقة املستقيمة اليت درج عليها السلف وانتهجها احملرية ورزقنا وإياك 

بعدهم صاحل اخللف وجنبنا وإياك مداحض البدع وبنيات طرقها العادلة عن هنج احلق وسوى الواضحة وأعاذنا 
ا وإياك من حرية اجلهل وتعاطي الباطل والقول مبا ليس لنا به علم والدخول فيما ال ي ا قد كفين عنينا والتكلف مل

  اخلوض فيه وهنينا عنه ونفعنا وإياك مبا علمنا وجعله سببا لنجاتنا وال جعله وباال علينا برمحته وقفت على 

مقالتك وما وصفته من أمر ناحيتك وظهور ما ظهر هبا من مقاالت أهل الكالم وخوض اخلائضني فيها وميل 
ا واعتذارهم يف ذلك بأن للكالم وقاية السنة وجنة هلا يذب به عنها بعض منتحلي السنة إليها واغترارهم هب

ويذاد بسالحه عن حرميها وفهمت ما ذكرت من ضيق صدرك مبجالستهم وتعذر األمر عليك يف مفارقتهم ألن 
توقفك بني أن تسلم هلم ما يدعونه من ذلك فتقبله وبني أن تقابلهم على ما يزعمونه فترده وتنكره وكال 

ن يصعب عليك أما القبول فألن الدين مينعك منه ودالئل الكتاب والسنة حتول بينك وبينه وأما الرد األمري
واملقابلة فألهنم يطلبونك بأدلة العقول ويأخذونك بقوانني اجلدل وال يقنعون منك بظواهر األمور وسألتين أن 

حجة وبرهان وأن أسلك يف ذلك طريقة أمدك مبا حيضرين يف نصرة احلق من علم وبيان ويف رد مقالة أولئك من 
ال ميكنهم ردها وال يسوغ هلم من جهة املعقول إنكارها فرأيت إسعافك به الزما يف حق الدين وواجب 

  النصيحة جلماعة املسلمني وأنا أسأل اهللا تعاىل أن يوفق ملا ضمنت لك وأن يعصم من الزلل فيه 
فشاعت يف البالد واستفاضت وال يكاد يسلم من وهج  اعلم يا أخي أن هذه الفتنة قد عمت اليوم ومشلت

غبارها إال من عصمه اهللا وذلك مصداق لقول الرسول صلى اهللا عليه و سلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا 
كما بدأ فطوىب للغرباء فنحن اليوم يف ذلك الزمان وبني أهله فال تنكر ما تشاهده منه وسل اهللا العافية من البالء 

  ده على ما وهبه لك من السالمة وامح

مث إين تدبرت هذا الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حيلته سول لكل من أحس من 
نفسه بفضل ذكاء وذهن بومهه أنه إن رضي يف علمه ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان فيها 

فجرهم بذلك إىل التنطع يف النظر والتبدع يف خمالفة السنة  كان أسوة العامة وعد واحدا من اجلمهور والكافة
واألثر ليبينوا عن طريق الدمهاء ويتميزوا يف الرتبة عن من هو دوهنم يف الفهم والذكاء واختدعهم هبذه املقدمة 

شفاء حىت أزهلم عن واضح احملجة وأورطهم يف شبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا يف حقائقها ومل خيلصوا فيها إىل 
ا انتحلوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا  ا رأوا كتاب اهللا تعاىل ينطق خبالف م نفس وال قبلوها بيقني ومل

بعض آياته ببعض فتأولوها على ما سنح هلم يف عقوهلم واستوى عندهم على ما وضعوه من أصوهلم ونصبوا 
ثورة عنه وردوها على وجوهها وأساؤا يف نقلها القالة العداوة ألخبار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولغته املأ

فوجهوا إليهم الظنون ورموهم بالفرية ونسبوهم إىل ضعف السنة وسوء املعرفة مبعاين ما يروونه من احلديث 



واجلهل بتأويله ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى هبم التوقيف لوجدوا برد اليقني وروح القلوب 
ة وتضاعف النماء وانشرحت الصدور وألضاءت فيها مصباح النور واهللا يهدي من يشاء إىل ولكثرت الربك
  صراط مستقيم 

واعلم أن األئمة املاضني والسلف املتقدمني مل يتركوا هذا النمط من الكالم وهذا النوع من النظر عجزا عنه وال 
ماهنم هذه الشبهة واآلراء وهذه النحل انقطاعا دونه وقد كانوا ذوا عقول وافرة وأفهام ثاقبة وكان يف ز

واألهواء وإمنا تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها ملا ختفوه من فتنتها وحذروه من سوء مغبتها وقد كانوا على 
بينة من أمرهم وعلى بصرية من دينهم ملا هداهم اهللا به من توفيقهم وشرح به صدورهم من نور معرفته ورأوا 

  أن 

الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبياهنا غىن ومندوحة عما سوامها وأن احلجة قد وقعت  فيما عندهم من علم
هبما والعلة أزحيت مبكاهنما فلما تأخر الزمان بأهله وفترت عزائمهم يف طلب حقائق علوم الكتاب والسنة 

م عن أنفسهم هبذا وقلت عنايتهم هبا واعترضهم امللحدون بشبههم واملتحذلقون جبدهلم حسبوا أهنم إن مل يردوه
النمط من الكالم ويدافعوهم هبذا النوع من اجلدل مل يقووا ومل يظهروا يف احلجاج عليهم فكان ذلك ضلة يف 

  الرأي وعيبا فيه وخدعة من الشيطان واهللا املستعان 
دينكم  فإن قال هؤالء فإنكم قد أنكرمت الكالم ومنعتم استعمال أدلة العقول فما الذي تعتمدون يف صحة أصول

ومن أي طريق تتوصلون إىل معرفة حقائقها وقد علمتم أن الكتاب مل يعلم حقه والنيب مل يثبت صدقه إال بأدلة 
  العقول وأنتم قد نفيتموها 

قلنا إنا ال ننكر أدلة العقول والتوصل هبا إىل املعارف ولكن ال نذهب يف استعماهلا إىل الطريقة اليت سلكتموها 
راض وتعلقها باجلواهر وانقالهبا فيها على حدوث العامل واتباع الصانع ونرغب عنها إىل ما يف االستدالل باألع

هو أوضح بيانا وابني برهانا وإمنا هو شيء أخذمتوه عن الفالسفة وإمنا سلكت الفالسفة هذه الطريقة ألهنم ال 
بات هذه األمور ما تعلقوا به من يثبتون النبوات وال يرون هلا حقيقة فكان أقوى شيء عندهم يف الداللة على إث

االستدالل هبذه األشياء فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم اهللا تعاىل عن ذلك وكفاهم كلفة املؤونة يف ركوب هذه 
  الطريقة املتعوجة اليت ال يؤمن الغيب على راكبها واالبتداع واالنقطاع على سالكها 

ة اهللا عليهم أمجعني واالستدالل على معرفة الصانع سبحانه وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة املسلمني رمح
  وتعاىل وإثبات توحيده وصفاته 

وسائر ما ادعى أهل الكالم أنه ال يتوصل إليه إال من الوجه الذي يزعمونه هو أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا أراد 
را وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا إكرام من هداه ملعرفته بعث رسوله حممدا صلى اهللا عليه و سلم بشريا ونذي

سلم يف  وقال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته وقال صلى اهللا عليه و 
خطبته يف حجة الوداع ويف مقامات له شىت وحبضرته عامة الصحابة رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني أال هل 

ا أنزل ا هللا تعاىل وأمر بتبليغه هو كمال الدين ومتامه لقوله اليوم أكملت لكم دينكم فلم يترك بلغت فكان م
سلم شيئا من أمور الدين وقواعده وأصوله وشرائعه وفصوله إال بينه وبلغه على كماله ومتامه  صلى اهللا عليه و 

عن وقت احلاجة ال جيوز حبال  ومل يؤخر بيانه عن وقت احلاجة إليه إذ ال خالف بني فرق األمة أن تأخري البيان



فمعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع ال تربح فيهما احلاجة داعية أبدا يف كل وقت وزمان ولو أخر فيها 
البيان لكان قد كلفهم ماال سبيل هلم إليه وإذا كان على ما قلت وقد علمنا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل 

دالل باألعراض وتعلقها باجلواهر وانقالهبا إذ ال ميكن أحدا من الناس أن يروي يدعهم من هذه األمور إىل االست
يف ذلك عنه وال عن أحد من الصحابة من هذا النمط حرف واحد فما فوقه ال من طريق تواتر وال آحاد علم 

  أهنم قد ذهبوا خالف مذاهب هؤالء وسلكوا غري طريقتهم 
ن األشعري يف رسالته ومضمون ذلك أن هذه الطريقة حمدثة مبتدعة قلت وهذا الكالم يشبه ما ذكره أبو احلس

ال يعتقدون بطالهنا يف  مستغىن عنها منهي عن سلوكها لذلك وليس فيه بيان أهنا باطلة ولكون أمثال هؤالء 
الباطن وإن هنوا عن سلوكها وقع منهم أقوال مبنية على بعض مقدماهتا وإن خالفت النصوص واملعقول والذي 

حذاق األئمة والعلماء أهنا طريقة باطلة كما يقول ذلك طوائف من أهل الكالم والفالسفة وهذا احلفيد  عليه
  وإن بني 

بطالهنا لكن طريقته يف الباطن أبطل من هذه وإن مساها طريقة الربهان وهلذا ملا فرغ من الرد على األشعرية يف 
لعامل جائز واجلائز ال بد له من خمصص تكلم عليها مبا ليس هذه الطريقة وذكر طريقة ثانية أليب املعايل وهي أن ا

  هذا موضعه 
إىل أن قال فقد تبني لك من هذا كله أن الطرق املشهورة لألشعرية يف السلوك إىل معرفة وجود الباري ليست 

عزيز على هذا طرقا نظرية يقينية وال طرقا شرعية يقينية وذلك ظاهر ملن تأمل أجناس األدلة املنبهة يف الكتاب ال
املعىن أعين معرفة وجود الصانع وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت يف األكثر قد مجعت وصفني 
أحدمها أن تكون يقينية والثانية أن تكون بسيطة غري مركبة أعين قليلة املقدمات فتكون نتائجها قريبة من 

  املقدمات األول 
طرقا نظرية أعين مركبة من مقدمات وأقيسة وإمنا يزعمون أن املعرفة قال وأما الصوفية فطرقهم يف النظر ليست 

باهللا وبغريه من املوجودات شيء يلقى يف النفس عند جتردها من العوارض الشهوانية وإقباهلا بالفكرة على 
له املطلوب وحيتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثرية مثل قوله تعاىل واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا ومثل قو

تعاىل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني ومثل قوله تعاىل إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا إىل 
أشباه ذلك كثرية يظن أهنا عاضدة هلذا املعىن وحنن نقول إن هذه الطريقة وان سلمنا وجودها ليست عامة 

  ودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها بالناس عبثا للناس مبا هم ناس ولو كانت هذه الطريقة هي املقص

والقرآن كله إمنا هو دعاء إىل النظر واالعتبار وتنبيه على طرق النظر نعم لسنا ننكر أن تكون إماتة الشهوات 
شرطا يف صحة النظر مثل ما تكون الصحة شرطا يف ذلك الأن إماتة الشهوات هي اليت تفيد بذاهتا وإن كانت 

ا فيها كما أن الصحة شرط يف التعلم وإن كانت ليست مفيدة له ومن هذه اجلهة دعا الشرع إىل هذه شرط
الطريقة وحث عليها يف مجلتها حثا أعين على العمل ال أهنا كافية بنفسها كما ظن القوم بل أن كانت نافعة يف 

  سه النظرية فعلى الوجه الذي قلنا وهذا بني عند من أنصف واعترب األمر بنف
قال وأما املعتزلة فإنه مل يصل إلينا يف هذه اجلزيرة من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم اليت سلكوها يف هذا 

  املعىن ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق األشعرية 



قال فإن قيل فإذا قد تبني أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية اليت دعا الشرع منها 
الناس على اختالف فطرهم إىل اإلقرار بوجود الباري سبحانه وتعلى فما هي الطريقة الشرعية اليت نبه مجيع 

الكتاب العزيز عليها واعتمدهتا الصحابة رضوان اهللا عليهم قلنا الطريق اليت نبه الكتاب العزيز عليها ودعا 
دمها طريق الوقوف على العناية الكل من باهبا إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت تنحصر يف جنسني أح

باإلنسان وخلق مجيع املوجودات من أجلها ولنسم هذا دليل العناية والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر 
األشياء املوجودات مثل اختراع احلياة يف اجلماد واإلدراكات احلسية والعقل والنسم هذا دليل االختراع مث 

  طريقني تكلم على شرح كل واحد من ال
قلت أما املعتزلة فطريقتهم هي طريقة األعراض هم أهل هذه الطريقة وأشهر الطوائف هبا وعنهم تلقاها من 

  املعتزلة ومبثل هذه الطريقة ولوازمها 

ا ذموه من الكالم ومن اجلهمية فإهنم من أشهر الطوائف هبذا الكالم املبين على  كثر ذم السلف واألئمة يف م
ة األعراض واجلواهر ومذهب اجلهمية الذي هو نفي الصفات إذ البدع املضافة إىل األشعرية هذه الطريقة طريق

هي تعلما من أصوهلم وبذلك نعتهم من نعتهم من أهل احلديث والفقهاء والصوفية والفالسفة أيضا كما ذكره 
وكان فقيها صاحلا عن  أبو نصر يف رسالته إىل أهل زبيد قال ولقد حكى يل حممد بن عبداهللا املالكي املغريب

الشيخ أيب سعيد البريقي وهو من شيوخ فقهاء املالكيني بربقة عن أستاذه خلف املعلم وكان من فقهاء املالكية 
أنه قال األشعري أقام أربعني سنة على االعتزال مث أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على األصول قال أبو 

  ودته نصر وهذا كالم خبري مبذهب األشعري وع
قلت وسبب هذا مقدمات هذه احلجة وحنوها حيث مل يبطلها وأبو احلسن األشعري يذكر أن املعتزلة مع 

الفالسفة كذلك كما ذكره يف كتاب املقاالت فقال احلمد هللا الذي نظرنا خطأ املخطئني وعمى العمني وحرية 
قدست أمساؤه ال صفات له وأنه ال علم له احلائرين الذين نفوا صفات رب العاملني وقالوا إن اهللا جل ثناؤه وت

وال قدرة وال حياة له وال مسع له وال بصر له عزة له وال جاللة له وال عظمة له وال كربياء له وكذلك قالوا يف 
سائر صفات اهللا تعاىل اليت وصف هبا نفسه قال وهذا قول أخذوه عن إخواهنم من املتفلسفة الذين يزعمون أن 

يزل ليس بعامل وال قادر وال مسيع وال بصري وال قدمي وعربوا عنه بأن قالوا عني مل تزل ومل يزيدوا للعامل صانعا مل 
على ذلك غري أن هؤالء الذين وصفنا قوهلم من املعتزلة يف الصفات مل يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت 

ة ومسع وبصر ولوال اخلوف ألظهروا ما الفالسفة تظهره فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحيا
كانت الفالسفة تظهره من ذلك وألفصحوا به غري أن خوف السيف مينعهم من إظهار ذلك وقد أفصح بذلك 

  رجل يعرف بابن األيادي 

كان ينتحل قوهلم فزعم أن الباري تعاىل عامل قادر مسيع بصري يف اجملاز ال يف احلقيقة ومنهم رجل يعرف بعباد بن 
  مان يزعم أن الباري ليس بعامل قادر مسيع بصري حليم خليل يف حقيقة القياس وكذلك ذكره يف اإلبانة سلي

وأما الفرقة الرابعة وهي الباطنية فلم يذكر هلم مقالة بعضها يرد وذلك ألنه منهم فإنه يرى أن ظواهر الشريعة 
جلمهور اعتقاد ظاهره ومن تأوله فقد كفر يف وصف اهللا تعاىل واليوم اآلخر له باطن خيالف ظاهره وأن فرض ا

وفرض الذين مساهم أهل الربهان اعتقاد باطنه ووجوب تأويله ومن مل يتأوله فقد كفر لكن قد ذكر عن الصوفية 



أهنم يزعمون أن املعرفة باهللا وبغريه من املوجودات شيء يلقى يف النفس عند جتردها عن العوارض الشهوانية ومل 
بل ذكر أن إماتة الشهوات شرط يف صحة النظر ال أهنا تفيد املعرفة بذاهتا وقد ذكر مثل هذا يرض هذه الطريقة 

عن طائفة من الصوفية أهنم يرون يف املعاد رأي الفالسفة املشائني فتكون الصوفية معدودين عنده من الباطنية 
  وإن كان اسم الباطنية يتناوهلم عنده ويتناول الفالسفة املشائني 

ألمر أن اسم الباطنية قد يقال يف كالم الناس على صنفني أحدمها من يقول إن للكتاب والسنة باطنا وحقيقة ا
خيالف ظاهرها فهؤالء هم املشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر أنواع املالحدة وهم الذين 

  عناهم هذا الفيلسوف 
الظاهرة حىت يف الصالة والصوم واحلج والزكاة وحترمي  وهؤالء يف األصل قسمان قسم يرون ذلك يف األعمال

  احملرمات من الفواحش والظلم والشرك وحنو ذلك فريون أن اخلطاب املبني لوجوب هذه الواجبات 

وحترمي احملرمات ليس هو على ظاهره املعروف عند اجلمهور ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفوهنا كما يقولون 
لصوم كتمان أسرارنا واحلج الزيارة إىل شيوخنا املقدسني فهؤالء زنادقة منافقون باتفاق الصالة معرفة أسرارنا وا

سلف أئمة اإلسالم وال خيفى نفاقهم على من له باإلسالم أدىن معرفة مث خواصهم ال يقولون برفع هذه الظواهر 
دفع أن يكون اخلطاب عن اجلمهور بل يقولون برفعها عن اخلاصة كما يقولون يف األمور العملية فإن من 

ا وهذا الصنف يقع يف القرامطة املظهرين للرفض  العلمي مرادا به هذه األعمال فهو للخطاب العملي أعظم دفع
ويقع يف زنادقة الصوفية من االحتادية احللولية ويقع يف غالية املتكلمة لكن هؤالء قد يدعون ختصيص اخلطاب 

ج وإن كان ذلك كذبا معلوما باالضطرار من دين اإلسالم أنه باطل العام املوجب للصالة والزكاة والصيام واحل
ال يدعون رفع حكم اخلطاب مطلقا وأما عقالء هذه الطائفة الباطنية مثل ابن رشد هذا وأمثاله فإهنم يقولون 

نتسبني بالباطن املخالف للظاهر يف العلميات وأما العمليات فيقروهنا على ظاهرها وهذا قول عقالء الفالسفة امل
إىل اإلسالم مع أهنم يف التزام األعمال الشرعية مضطربون ملا يف قلوهبم من املرض والنفاق وتارة يرون سقوطها 

عنهم أو عن بعضهم دون العامة وابن سينا كان مضطربا يف ذلك لكن له عهد قد التزم فيه موافقة الشريعة 
الفتها وليس هذا موضع تفصيل مقاالت الناس وال يكاد وهم يف اجلملة يرون موافقة الشريعة العملية أوىل من خم

  تفصيل الباطل ينضبط 
وأما القسم الثاين فالذين يتكلمون يف األمور الباطنة من األعمال والعلوم لكن مع قوهلم إهنا توافق الظاهر ومع 

تصوف عند األمة اتفاقهم على أن من ادعى باطنا خيالف الظاهر فهو منافق زنديق فهؤالء هم املشهورون بال
  وهم يف ما يتكلمون فيه من األعمال الباطنة وعلم الباطن يستدلون على ذلك باألدلة 

الشرعية من الكتاب والسنة كما يستدل بذلك على األعمال الظاهرة وذلك يف علم الدين واإلسالم كما 
نوع جتهم دع الباطنية  لإلنسان بدن وقلب وهؤالء من أعظم الناس إنكارا على من خيالف الظاهر ممن فيه

الدهرية وهم أشد إميانا مبا أخرب به الرسول صلى اهللا عليه و سلم باطنا وظاهرا من غريهم وأشد تعظيما 
  لألعمال الظاهرة مع الباطنة من غريهم 

ا يوجد يف بقية الطوائف من البدعة والنفاق مثل من قد يرى االستغناء بالعمل  ولكن يوجد فيهم من جنس م
عن الظاهر ومن يدعي أن للقرآن باطنا خيالف ظاهره وحنو ذلك من صنوف املنافقني والزنادقة فهؤالء  الباطن



بالنسبة إىل الصوفية الذين هم مشائخ الطريقة الذين هلم يف األمة لسان صدق بالنسبة إىل املنافقني الزنلدقة ومن 
اء األئمة الذين هلم يف األمة لسان صدق فكما متكلمي الفلسفة وحنوهم موجودين يف الفقهاء بالنسبة إىل الفقه

أن أولئك األئمة الفقهاء برءاء من بدع أهل الكالم فضال عن بدع الفالسفة من الباطنية وحنوهم فكذلك 
املشائخ الصوفية برآء من بدع أهل التصوف فضال عن من دخل فيهم من املتفلسفة وغريهم فهذا أصل عظيم 

  ينبغي معرفته 
ا ثبت مقبوال من أئمة املشائخ كالفضيل بن عياض وأيب سليمان الداراين ومعروف الكرحي واعترب ذلك مب

والسري السقطي واجلنيد بن حممد وسهل ابن عبداهللا التستري وعمرة وبن عثمان املكي وخالئق قبل هؤالء من 
  الصحابة 

ولياء وذكرهم أبو الفرج ابن والتابعني ومن بعدهم من الذين ذكرهم أبو نعيم األصبهاين يف كتاب حلية األ
  اجلوزي يف كتابه صفوة الصفوة من املتقدمني واملتأخرين 

  فإن املصنفات يف أخبار الزهاد ثالثة أقسام 
قسم جرد النقل ألخبار القرون املفضلة من الصحابة والتابعني وحنوهم كما ذكر ذلك اإلمام أمحد رمحه اهللا يف 

على األمساء وذكر فيه زهد األنبياء والصحابة والتابعني وإن كان آخرون من  كتابه املشهور يف الزهد فإنه صنفه
  املصنفني يف الزهد كعبداهللا بن املبارك وهناد بن السري صنفوا ذلك على األبواب 

وقسم ذكروا أخبار الزهاد املتأخرين من حني حدث اسم التصوف كما فعل أبو عبدالرمحن السلمي يف كتابه يف 
  ة وكما فعل أبو القاسم القشريي يف رسالته وابن مخيس يف مناقب األبرار وحنو هؤالء طبقات الصوفي

  وقسم ذكروا املتقدمني واملتأخرين كما فعل احلافظ أبو نعيم األصبهاين وأبو الفرج ابن اجلوزي وغريمها 
املخالف للظاهر  وهؤالء املشائخ املوجودون يف هذه الكتب ليس فيهم من هو معروف بإعتقاد مذهب الباطنية

بل هلم من الكالم يف نقيض ذلك بل يف رد البدع الصغار وحفظ الشريعة باطنا وظاهرا من الكالم والقوة يف 
ذلك واملواالة عليه واملعاداة عليه ماال يوجد كثري منه للكثري من أئمة الفقهاء وحذاق الشيوخ أكثر عناية بالرد 

 سيما الكاملني يف التصوف منهم وهم أهل احلديث كما كانوا على اجلهمية من كثري من حذاق الفقهاء ال
يوصون اإلنسان أن يكتب احلديث وإن تصوف فإن هؤالء من أعظم الناس رعاية ملا جاءت به الشريعة من 

  األقوال واألعمال وحمافظة على ما دل عليه ظاهرها مع حتقيق باطنها فيجمعون بني الظاهر والباطن 
حيث قال وأما الصوفية فطرقهم يف النظر ليست طريقة نظرية أعين من مقدمات وأقيسة وأما ما حكاه عنهم 

وإمنا يزعمون املعرفة باهللا وبغريه من املوجودات بشيء يلقي يف النفس عند جتريدها من العوارض الشهوانية 
  وإقباهلا بالقلوب على املطلوب 

إنه كثريا ما يذكر يف كتبه أن الطريق إىل املعرفة هي هذا فيقال هذه األشياء إمنا أخذها هذا من كالم أيب حامد ف
ا يف    وهو يذكر ذلك يف الكتب اليت يذكر فيها املشائخ الصوفية كاإلحياء وغريه ويذكر بعض م

النصوص واآلثار وكالم املشائخ الصوفية من الداللة على تأثري العمل الصاحل يف حصول العلم فظن هذا وأمثاله 
وفية كما حكاه وليس األمر على ما قالوه بل مشائخ الصوفية الذين هلم يف األمة لسان أن هذا مذهب الص



صدق متفقون على وجوب تعلم العلم الشرعي وتدبر كتاب اهللا والنظر فيما ذكره فيه من اآليات واألمثال 
دا لكثري من النظر املضروبة ومتفقون أيضا على النظر واالعتبار مبا يف املخلوقات من اآليات بل هم أعظم جتر

واالعتبار يف اآليات املسموعة واآليات املشهودة من كثري من أهل الكالم والفقه وحاهلم يف ذلك أشهر عند من 
  يعرفه من أن حيتاج إىل بسط 

وأما أهنم يقولون إن جمرد ترك الشهوات والتجرد احملض يوجب معرفة ما جاءت به الرسل من غري نظر يف ذلك 
س طريق القوم الذين هلم يف األمة لسان صدق وهلذا وصيتهم بالعلم الشرعي واحملافظة عليه يف وتدبر فهذا لي

األصول اخلربية ويف األعمال أعظم من أن يذكر هنا نعم فيهم ممن قد جترد لبعض العبادات كالذكر ويوصون 
ري اهللا فليس ذلك جمرد ترك بذلك يف االبتداء ليصفى به القلب ويثبت على اإلمسان وينقطع عن االلتفاف إىل غ

الشهوات بل نفس الذكر هللا تعاىل واالستحضار هو الذي يرقي النفس ويصلح القلب وينوره ويقويه ويثبته 
ال أهنا هي كل الطريق إذ األمور العدمية ال حتصل بنفسها  وإمنا ترك الشهوات معني على ذلك أو شرط فيه 

  الوجودية  أمورا وجودية ولكن قد تكون شرطا يف األمور
وأيضا فهم وغريهم من أهل الكالم والفقه واحلديث يقولون إن املعارف اليت يزعم النظار أهنا ال حتصل إال 

بالقياس قد حتصل بالفطرة البديهية الضرورية عند ترك النفس هواها وتوجهها إىل طلب احلق وهذا واهللا أعلم 
ا قال ولكن هذ   ا ليس كالم الصوفية وحدهم بل حذاق هو أصل املعىن الذي قال عنهم ألجله م

املتكلمني يوافقوهنم على هذا حىت أبو عبداهللا الرازي وحنوه فإنه قال يف مسألة وجوب النظر ملا ذكر أن املعرفة 
ال حتصل إال بالنظر فطالب املعارض بالدليل فقال من جهة نفسه الطريق إىل حتصيل العلم باألشياء إما احلس أو 

واألوالن ال يكونان طريقني فتعني النظر وقال من جهة املعترض ال نسلم أن طريق حتصيل هذه اخلرب أو النظر 
املعارف هذه الطرق الثالث فما الدليل عليه مث إنا نبني ها هنا طريقا آخر وهو تصفية النفس عن العالئق 

ة وهذا هو طريق الصوفية اجلسدانية واهليئات البدنية فإهنا مىت خلت عن هذه األمور حصلت هلا عقائد يقيني
وأصحاب الرياضة فإهنم جازمون مبا هم عليه من العقائد يف املعارف اإلهلية وأما أصحاب النظر فقل ما حيصل 
هلم مثل هذا اجلزم وإذا كان كذلك فالرياضة إن مل تتعني طريقا إىل معرفة اهللا تعاىل فال أقل من أن تكون من 

إذا كان كذلك بطل ما ذكرمتوه من احلجة وقال يف جواب هذا قوله مل ال جيوز مجلة الطرق املفيدة ملعرفة اهللا ف
أن تكون التصفية طريقا إىل اكتساب املعارف قلنا العقائد احلاصلة عن التصفية إما أن تكون ضرورية فال خيلو 

فتلك العلوم إمنا إما أن تكون تلك العقائد حبال يلزم من زواهلا شيء من العلوم النظرية أو ال يلزم فان لزم 
حصلت مرتبة على تلك العلوم الضرورية وال معىن للعلم النظري إال ذلك وإن مل يلزم فتلك العقائد ليست إال 
عقائد تقليدية وال عربة حينئذ بذلك فإن أمثال تلك العقائد قد حتصل ألصحاب الرياضة من املبطلني حنو اليهود 

  والنصارى والدهرية 
قاضي أيب البيان أمحد بن حممد بن خلف املقدسي حكاية مضموهنا أن الشيخ أمحد قلت وقد رأيت خبط ال

  اخليوقي املعروف بالكبدي أخربه أنه دخل 

عليه إمامان من أئمة الكالم أحدمها أبو عبداهللا الرازي واآلخر من شيوخ املعتزلة الذين بتلك البالد بالد 
تعلم علم اليقني فقلت هلم نعم فقاال كيف تعلم علم اليقني خراسان وخوارزم فقاال يل قال يا شيخ بلغنا أنك 



ام دليال أظنه قال على صحة اإلسالم أفسدته وكلما أقمت دليال  وحنن نتناظر من وقت كذا إىل كذا كلما أق
أفسده وقمنا ومل يقدر واحد منا يقيم دليال على اآلخر فقال فقلت ما أدري ما تقوالن أنا أعلم علم اليقني فقاال 
ا  فصف لنا علم اليقني قال فقلت هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها وهذا اجلواب مناسب مل
يعلمانه من حد العلم الضروري فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس املخلوق لزوما ال ميكنه االنفكاك عنه 

قدر على دفعه قال فقاال له كيف الطريق إىل فبني أن اليقني الذي حيصل لنا أمر نضطر إليه يرد على قلوبنا ال ن
هذه الواردات فدهلما على طريقة وهي اإلعراض عن الشواغل الدنيوية واإلقبال على ما يؤمر به من العبادات 
والزهد قال فقال الرازي أنا ال ميكنين هذا فإن يل تعلقات كثرية وأما املعتزيل فقال أنا حمتاج إىل هذه الواردات 

الشبهات قليب فأخربه الشيخ مبا يعمله من الذكر واخللوة فتعبد مدة فلما خرج من اخللوة قال يا فقد أحرقت 
سيدي واهللا ما احلق إال ما يقوله هؤالء املشبهة هذا معىن احلكاية أو حنو ذلك وذلك أن املعتزلة يسمون من 

ب إىل جهة فوق وال حنو ذلك فلما أثبت الصفات مشبها وكان يعتقد النفي ال يرى أن اخلالق يتوجه إليه القل
ا هتوى األنفس حصل له بالفطرة علوم ضرورية توافق قول  خال قلبه من تلك العقائد واألهواء اليت هي الظن وم

  املثبتة 
ومع هذا فاملشائخ الصوفية العارفون متفقون على أن ما حيصل بالزهد والعبادة والرياضة والتصفية واخللوة 

مىت خالف الكتاب والسنة أو خالف العقل الصريح فهو باطل ومن زعم من املنتسبني  وغري ذلك من املعارف
  إليهم أهنم جيدون 

يف الكشف ما يناقض صريح العقل أو أن أحدهم يرد عليه أمر خيالف الكتاب والسنة حبيث يكون خارجا عن 
سلم وأمره أو أنه حيصل له علم مفصل جبميع ما أخرب به الرسول صلى اهللا عليه  طاعة الرسول صلى اهللا عليه و 

و سلم وأمر به فهو عندهم ضال مبطل بل زنديق منافق ال جيوزون قط طريقا يستغىن به عن اتباع الرسول 
سلم فيما خيرب به الرسول ويأمر به فضال عن أن يسوغ له خمالفة الرسول صلى اهللا عليه و  صلى اهللا عليه و 

غري هذا املوضع ولو جاز ذلك ألحد لكان مثل الرسول صلى اهللا عليه سلم يف أمره وخربه وقد بسطنا هذا يف 
و سلم ومل يكن حمتاجا إىل متابعته يف خربه وأمره وهذه حال الذين إذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مثل 

  ما أويت رسل اهللا وقال تعاىل أيطمع كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة 
افقون منهم املسوغون لالستغناء عن الرسول بكشفهم أو مشاهدهتم أو ملخالفته خباصة ولكن هؤالء الضالون املن

انفردوا هبا عن مجيع املؤمنني هم يف ذلك مبنزلة كثري من أهل الكالم الظانني أهنم يصلون باألدلة العقلية إىل ما 
ول وهذه الزندقة والنفاق يف يستغنون به عن الرسول وأهنم يدركون مبقاييسهم العقلية نقيض ما أخرب به الرس
  الطائفتني هي من حال املتفلسفة والباطنية وحنو هذه األصناف املعروفني بالنفاق 

وأما قوله ومن هذه اجلهة دعا الشرع إىل هذه الطريقة وحث عليها يف مجلة ما حث أعين على العمل ال أهنا 
  لى الوجه الذي قلنا كافية بنفسها كما ظن القوم بل إن كانت نافعة يف النظرية فع

فيقال الشارع مل يأمر باألعمال جملرد كوهنا معينة للنظر على حصول العلم بل هذا إمنا يظنه هؤالء املتفلسفة 
ا وهذا يف اجلهل  وحنوهم من املبطلني الذين يظنون أن غاية الكمال اإلنساين املطلوب هو أن يكون اإلنسان عامل

بل مقدمهم اجلهم بن صفوان ملا ادعى أن املعرفة يف القلوب تنفع وإن مل كما قد بسطناه يف غري هذا املوضع 



يكن معها عمل أطلق غري واحد من األئمة كوكيع بن اجلراح وغريه تكفري من يقول ذلك فكيف مبن يقول إهنا 
املقصودة فقط وما سواها وسيلة هذا لعمري لو كان مقصودهم املعرفة اليت دلت عليها الرسل فكيف وهم 

عنون باملعرفة عقائد أكثرها باطلة مناقضة للشرع والعقل بل كل واحد من علم القلب وعمله الذي أصله حمبة ي
القلب هو أمر مأمور به مقصود للشارع فالعلم مبنزلة السبب واألصل يوجب احملبة واإلرادة وطلب احملبوب 

ازداد عبادة واملطلوب املقصود الذي هو الغاية املعبود مث كلما ازداد العبد معرفة ازداد حمبة وكلما ازداد حمبة 
خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون وليست عبادته جمرد  هو اهللا سبحانه وأن يكون العبد عابدا له قال تعاىل وما 

األعمال البدنية بل أصل العبادة معرفته وكمال حمبته وكمال تعظيمه وهذه األمور تصحبه يف الدار اآلخرة فكل 
لعمل مأمور به مقصود للشارع وكل منهما معني لآلخر وشرط يف حصول املقصود باآلخر فإن من النظر وا

ال من العلم وال من العمل والعابد مع فساد نظره ال حيصل  الناظر مع سوء قصده وهواه ال حيصل له املطلوب 
سلوك الطريقني معا له املقصود ال من العلم وال من العمل بل كالمها واجب لنفسه وشرط لآلخر فال بد من 

ا ملا أخرب به الرسول وملا أمر به فإذا حصل هذا  ليس ذلك يف وقت واحد وال بد أن يكون ذلك مجيعه موافق
  وهذا كان العبد من الذين هم على هدى من رهبم الذين هم 

مل دون املفلحون وإال كان من املغضوب عليهم أو الضالني مثل من اقتصر على النظر دون العمل أو على الع
النظر أو مجعهما وأعرض عن كون نظره وعمله على الوجه املشروع املأمور به فكيف مبن كان له نظر جمرد غري 

  شرعي كحال كثري من املتفلسفة واملتصوفة فهذا هذا واهللا أعلم 
 وال ريب أن من أشهر مشائخ الصوفية وأعظمهم عندهم وعند العامة يف عصر أيب املعايل اجلويين هو شيخ

اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري وأحواهلم سعد بن علي الزجناين وأمثاهلما فالينظر ما ذكر هؤالء يف مصنفاهتم 
وهلذا كانت هذه احلجة اليت جعلها املتكلمون اجلهمية الدين وهي حجة األعراض مستلزمة يف احلقيقة حلدوث 

كان يف املعتزلة أخذها من أخذها من األشعرية الرب وتعطيله سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا و
وكان بينها وبني مذهب الدهرية من املالزمة ما تؤل إليه كما نبهنا عليه تكلم الناس بذلك حىت قال شيخ 
اإلسالم أبو إمساعيل عبداهللا بن حممد األنصاري يف كتابه املشهور يف ذم الكالم وأهله وملا نظر املربزون من 

  ل الفهم من أهل السنة طوايا كالم اجلهمية وما ادعته من أمور الفالسفة ومل يقف فيها علماء األمة وأه

ا صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم إن الفلك  إال على التعطيل البحت وإن قطب مذهبهم ومنتهى عقدهتم م
جوف خنزير دوار والسماء خالية وأن قوهلم إنه تعاىل يف كل موضع ويف كل شيء ما استثنوا جوف كلب وال 

وال حشا فرارا من اإلثبات وذهابا عن التحقيق فإن قوهلم مسيع بال مسع بصري بال بصر عليم بال علم قادر بال 
قدرة إله بال نفس وال شخص وال صورة مث قالوا ال صورة له مث قالوا ال شيء فإنه لو كان شيئا ال أشبه األشياء 

الوا الباري ال صفة وال ال صفة خفوا على قلوب ضعفى حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء إذ ق
املسلمني وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم إذ كان ظاهر تعلقهم القرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا 

به منهم وإذ هم يوردون التوحيد وخيادعون املسلمني وحيملون الطيالسة فافتضحوا مبعايبهم وصاحوا بسوء 
وا على خبايا نكتهم فيا طول ما لقوا يف أيامهم من سيوف اخللفاء وألسن العلماء وهجران ضمائرهم وناد

الدمهاء فقد شحنت كتاب تكفري اجلهمية من مقاالت علماء املسلمني فيهم ودأب اخللفاء فيهم ودق عامة أهل 



م الذلة وأعيتهم احليلة السنة عليهم وإمجاع املسلمني على إخراجهم من امللة فعلت عليهم الوحشة وطالت عليه
إال أن يظهروا اخلالف ألوليهم والرد عليهم ويصبغوا كالمهم صبغا تكون ألوح لألفهام وأجنع يف العوام من 

أساس أوليهم حتدوا بذلك املساغ ليتخلصوا من خزي الشناعة فجاءت مبخاريق ترائا للعني بغري ما يف احلشايا 
  لفلسفة يكسى حلاء السنة وعقد اجلهمية تنحل ألقاب احلكمة ينظر الناظر الفهم يف جذرها فريى مخ ا

يردون على اليهود قوهلم يد اهللا مغلولة فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون أسوء حاال من اليهود ألن اهللا 
  تعاىل أثبت الصفة ونفى النعت واليهود أثبتت الصفة والنعت وهؤالء نفوا الصفة كما نفوا النعت 

النصارى يف مقاهلم يف عيسى وأمه فيقولون ال يكون يف املخلوق إال املخلوق فيبطلون القرآن فال ويردون على 
ذوي األلباب أن كالم أوهلم وكالم آخرهم كخيط السبحانة فامسعوا اآلن يا ذوي األلباب وانظروا  خيفى على 

هؤالء يقولون ليس هو يف مكان ما فضل هؤالء على أولئك قالوا قبح اهللا مقالتهم أن اهللا موجود بكل مكان و
بلغ عن اهللا جلارية معاوية ابن احلكم رضي اهللا عنه أين اهللا وقالوا هو من فوق كما  وال يوصف بأين وقد قال امل

هو من حتت ال يدرى أين هو وال يوصف مبكان وليس هو يف السماء وليس هو يف األرض وأنكروا اجلهة 
خلق كالما وهؤالء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم مل ينقطع واحليز وقال أولئك ليس له كالم إمنا 

  الكالم وال يوجد كالمه يف موضع ليس هو به مث يقولون ليس هو يف مكان 
مث قالوا ليس له صوت وال حرف وقالوا هذا ثاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا إمنا قصد به النفس وأريد 

ا نراه جمازا به حىت قال رأس به النفس وهذا صوت القاري أما ترى من ه حسا وغري حس وهذا لفظه أو م
رؤوسهم أو يكون قرانا من لبد وقال آخر من خشب فراوغوا فقالوا هذا حكاية عرب هبا عن القرآن واهللا تعاىل 

  تكلم مرة وال يتكلم بعد ذلك مث قالوا غري خملوق 

أهل السنة وإمنا اعتقادهم القرآن غري  ومن قال خملوق كافر وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام
  موجود لفظية اجلهمية الذكور مبرة واألشعرية اإلناث بعشرة مرات 

وأولئك قالوا ال صفة وهؤالء يقولون وجه يقال وجه النهار ووجه األمر ووجه احلديث وعني لعني املتاع ومسع 
العطية واألصابع كما يقال خراسان هي أصبعي كأذن اجلدار وبصر كما يقال جدارامها يتراءيان ويد ليد املنة و

األمري والقدمني كقوهلم جعلت اخلصومة حتت قدمي والقبضة كما قيل فالن يف قبضيت أنا مالك أمره وقال 
الكرسي القلم والعرش امللك والضحك الرضا واالستواء االستيالء والنزول القرب واهلرولة مثله فشبهوا من 

  وا السلف وتعدوا الظاهر وردوا األصل ومل يثبتوا شيئا ومل يبقوا موجودا وجه وأنكروا من وجه وخالف
ومل يفرقوا بني التفسري والعبارة باأللسنة فقالوا ال نفسرها جنريها عربية كما وردت وقد تأولوا تلك التأويالت 

ا ذهابا منها ليكونوا أوحش عند ذكرها  اخلبيثة أرادوا هبذه املخرقة أن يكون عوام املسلمني أبعد عيابا عنها وأعي
وأمشش عند مساعها وكذبوا بل التفسري أن يقال وجه مث ال يقال كيف وليس كيف يف هذا الباب من مقال 
املسلمني فأما العبارة فقد قال اهللا وقالت اليهود يد اهللا مغلولة وإمنا قالوها بالعربانية وكان يكتب رسول اهللا 

سلم كتبا بالعربية فيها أمساء اهللا وصفاته فيعرب باأللسنة عنها ويكتب إليه بالسريانية فيعربه له  صلى اهللا عليه و 
زيد بن ثابت رضي اهللا عنه بالعربية واهللا تعاىل يدعي بكل لسان بامسه فيجيب وحيلف هبا فيلزم وينشد فيجاز 

  ويوصف فيعرف 



به احلجة فسقط من أقاويلهم على  مث قالوا ليس ذات الرسول حبجة وقالوا ما هو بعد ما مات مببلغ فال تلزم
ثالثة أشياء أنه ليس يف السماء رب وال يف الروضة رسول وال يف األرض كتاب كما مسعت حيىي بن عمار رمحه 
اهللا حيكم به عليهم وإن كانوا موهوها ووروا عنها أو استوحشوا من تصرحيها فإن حقائقها الزمة هلم وأبطلوا 

م وأزواجهم وعوام املسلمني وأوجبوا النظر يف الكالم واضطروا إليه الدين التقليد فكفروا آباءهم وأمهاهت
بزعمهم فكفروا السلف ومسوا األثبات تشبيها فعابوا القرآن وضللوا الرسول صلى اهللا عليه و سلم فال تكاد 

ة القلب ترى منهم رجال ورعا وال للشريعة معظما وال للقرآن حمترما وال للحديث موقرا سلبوا التقوى ورق
وبركة التعبد ووقار اخلشوع واستفضلوا الرسول بالنظر فال هو طالب ثاره وال متتبع أخباره وال متأصل عن 
ا عرف حديثا واحدا تراه يهزأ بالدين ويضرب له األمثال  سنته وال هو راغب يف أسوته يتقلد مرتبة العلم وم

بطانة إال خانتك وال عن عقيدة إال رابتك لبسوا ويلعب بأهل السنة وخيرجهم أصال من العلم ال تنفذهلم عن 
  ظلة اهلوى وسلبوا هيبة اهلدى فتنبو عنهم األعني وتشمئز منهم القلوب 

وقد ذكر قبل ذلك باب تعظيم من سن سنة سيئة أو دعا إليها وذكر األحاديث يف هذا الباب مث ذكر حديثا 
ثنا ابن املبارك عن حيوة بن شريح حدثين أبو صخر رواه من حديث عثمان بن سعيد حدثنا حيىي بن احلماين حد

سلم يقول سيكون يف أمىت  محيد بن زياد أن نافعا أخربه عن ابن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  مسخ وذلك يف قدرية وزندقية قال فلم يكن بد أن 

رضي اهللا عنه ظلما وهي إحدى يكون ما قال هو كائن كائنا فلم يظهر شيء من ذلك حىت قتل عثمان بن عفان 
مصيبيت هذه األمة اللتني ال ثالث هلما توازهنما اليت ثانيتها فتنة الدجال بعد موت النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وقد روي يف احلديث أنه من جنا من ثالث مويت وقتل خليفة مضطهد بغري حق والدجال فلما قتل ذو النورين 

راين املسلمني يف الشهر احلرام ويف حرم الرسول عليه السالم بأعني املسلمني كرم اهللا وجهه ورضي عنه بني ظه
وانشقت العصا وتفرقت اجلماعة تشامست األعني وجتادلت األنفس واختلفت اآلراء وتباعدت القلوب 

وساءت الظنون واشتعلت الريب واستقرت التهم وجدت كل فتنة فرصتها فلفضت غصتها واشتغل الرعآء 
ا وتزاحف أئمة اهلدى رغبة يف زهرة الدنيا فأخذت الغواة أزمة الضاللة فتهوشت هلا قلوب أهل وأسلم النش

الغفلة ممن أظهر يف املسلمني من زيغ الدين الكالم يف التوحيد تكلفا وهي الزندقة األوىل وهي ثالث قواعد جنم 
لسلف وهي فتنة الكوفة مث إنكار بعضها على إثر بعض األوىل منها القول بالقدر وهي فتنة البصرة مث نصب ا

  الكالم هللا وهي فتنة املشرق 
وأما فتنة القدر فأول من تكلم هبا معبد اجلهين رجل من البصرة وكان عنده حظ من العلم يقال له معبد بن 

خالد ويقال معبد بن عبداهللا ابن عومير مات بعد اهلزمية وكان يومئذ مع األشعث وأصابته جراحة وهو أول من 
لم بالقدر وهو الذي تربأ منه عبداهللا بن عمر بن اخلطاب فتكلم عليه عمرو بن عبيد وجادل به غيالن تك

  وغيالن هو ابن أيب غيالن 

أبو مروان من موايل عثمان بن عفان وكان عنده حظ من العلم تكلم به أمام عبدامللك بن مروان واستتابه عمر 
ب على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشر قصته قد تقصيتها يف بن عبدالعزيز مث ظهر منه تكذيب التوبة وصل

  كتاب تكفري اجلهمية 



وأما عمرو بن عبيد وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابت موىل بين تيم البصري مات سنة ثالث وأربعني 
إليه ودل ومائة ومات يف طريق مكة فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأسه ونظم له كالما ونصبه إماما ودعا 

عليه فصار مذهبا يسلك وهو امام الكالم وداعية الزندقة األول ورأس املعتزلة مسي به العتزال حلقة احلسن 
البصري وهو الذي لعنه إمام أهل األثر مالك بن أنس األصبحي وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكويف أبو 

احلنظلي وقد قدمنا أسانيد تلك األقوال فسلط اهللا عليه حنيفة وحذر منه إمام أهل املشرق عبداهللا بن املبارك 
وعلى من استتبع واخترع سيفا من سيوف اإلسالم وهو أبو بكر أيوب بن أيب متيمة السختياين واسم أبيه 

كيسان من أهل البصرة فهتك أستاره وأظهر عواره وومسه باللعنة وأحلق به بالء تلك الفتنة وهو الذي يقول 
إذا رأيت الرجل من أهل البصرة حيب أيوب فاعلم أنه على الطريق وقال رجل ألمحد بن حنبل قتيبة بن سعيد 

من السين قال من أين أنت قال من أهل البصرة قال أحتب أيوب السختياين قال نعم قال سين قلت هذه قصة 
  أهل البصرة 

يه ومجاعة من أهل العلم بتلك وأما قصة غيالن فظهرت بليته بالشام وافتنت هبا ثور بن يزيد ومكحول الفق
  الناحية فسلط اهللا عز و جل عليهم رحيانة أهل الشام أبا عمرو عبدالرمحن بن عمر بن حممد األوزاعي فلحظهم 

بالصغار ووضعهم من املقدار وبسط عليهم لسانا أعطي بيانا وظن عليهم ببشارة الوجه وطالقة اللقاء حىت ذل 
  به األذلة يف سبيل السنة حبمد اهللا رب العاملني ومنه به األعزة يف سبيل الضاللة وعز 

وأما فتنة نصب السلف فإن الكوفة دارها اليت خرجتها مث طار يف اآلفاق شررها واستطار فيها ضررها وإمنا 
هاجتها أحالم فيها ضيق وأشربتها قلوب فيها محق وهلا عروق خفية السالمة للقلوب يف ترك إظهار بعضها 

خلق اهللا تعاىل عرضت تساوي بني علي بن أيب طالب وبني أيب بكر وعمر مث أخذت تفضله عليهما  وأرباهبا أمحق
مث جعلت توليه عليهما وختاصمهما له وتظلمهما وتوليه حقهما بالقياس العقلي ترفعه ببنت الرسول صلى اهللا 

سلم وتشركه يف وحي عليه و سلم وسبت الكهول رضي اهللا عنهما مث جاءت تعذله باملصطفى صلى اهللا عل يه و 
السماء مث خطاب جربيل يف نزوله فخلت األمة من النبوة وأحوجتها إىل علي رضي اهللا عنه مث ادعت األلوهية مث 
ادعتها لولده قال اإلمام الشعيب لو كانوا دوابا لكانوا محرا ولو كانوا طريا لكانوا رمخا فاستظهرت هبؤالء الغالية 

ظاهرت على نصب السلف الصاحل الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين وديوان امللة أرباب القلوب املريضة فت
فترى أمثلهم طريقة وأصوهبم وثيقة من يتستر بفضائل علي رضي اهللا عنه ويربأ به عن منزله الذي أنزله اهللا 

ل قرأت على أيب تعاىل من الشرف مث روى من طريق أيب العباس بن عقدة حدثين عبداهللا بن أمحد بن حنبل قا
حدثنا أبو احلباب عن عبداألعلى هو ابن عامر الثعليب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ال 
سلم فلما تعاون أولئك الغواة بتك الضاللة وتعاونت عليها قيض  تصلح الصالة إال على النيب صلى اهللا عليه و 

  داهللا بن إدريس األودي فصرح اهللا هلا إماما جعله حساما وهو أبو حممد عب

ا كابدت من  بقدحهم ودفع يف حنرهم فنادى على خباياهم وأودى عن خفاياهم فلم تكابد األمة من شؤم شيء م
  شؤم تلك الفتنة مل يكد قلب مسلم يسلم شوب منها إال من رحم ربك فعصم 

هر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة وأما فتنة إنكار الكالم هللا عز و جل فأول من بدعها جعد بن درهم فلما ظ
سلم ورواه بإسناده من طريق ابن أيب حامت فأخذ منه  اإلسالم حينئذ ليس اجلعدي من أمة حممد صلى اهللا عليه و 



جهم بن صفوان هذا الكالم فبسطه وطراه ودعا إليه فصار به مذهبا مل يزل هو يدعو إليه الرجال وامرأته زهرة 
ستهويا خلقا من خلق اهللا كثريا فأما اجلعد فكان جذري األصل فيما أخربنا وأسنده عن تدعو إليه النساء حىت ا

قتيبة بن سعيد ولكن جهم بسط ذلك املذهب وتكلم فيه وهو صاحب ذلك املذهب اخلبيث وكانوا حذروه 
يز فقال فيما أخربناه وأسند ذلك من طريق ابن أيب حامت إىل مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبدالعز

من أين أنت قلت من أهل بلخ قال كم بينك وبني النهر قلت كذا فرسخا قال هل ظهر من وراء النهر رجل 
يقال له جهم قلت ال قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه األمة يدخله اهللا 

اهللا القسري على رؤوس اخلالئق وماله وإياهم النار مع الداخلني فأما اجلعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد
يومئذ نكري وذلك سنة نيف وعشرين ومائة وأما اجلهم وكان مبرو فكتب هشام بن عبدامللك إىل واليه على 

خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله فكتب إىل سلم بن أحوز وكان على مرو فضرب عنقه بني نظارة أهل العلم 
  املشرق هبا بسطت ومهدت مث سارت يف البالد فقام  وهم حيمدون ذلك فهذه قصة فتنة أهل

هلا ابن أيب داود وبشر بن غياث فمآل الدنيا حمنة والقلوب فتنة دهرا طويال فسلط اهللا تعاىل عليهم علما من 
أعالم الدين أويت صربا يف قوة اليقني أبا عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين فشد املئزر 

الفتنة وجاد بالدنيا وظن بالدين وأعرض عن الغضاضة على طيب العيش ومل يبال يف اهللا حقه األقران  وأىب
  ونسي قلة األعوان حىت هد ما شدوا وقد ما مدوا 

فأما قول الطائفة اليت قالت بالقدر فأرادت منازعته يف الربوبية أو وقعت فيها فضاهت اجملوس األوىل فهم 
وش على األولني دينهم ولعنهم اهللا تعاىل على لسان سبعني نبيا قال رسول اهللا صلى اهللا الزنادقة اليت كانت تش

  عليه و سلم أنا آخرهم 
وأما الذين قالوا يف السلف الصاحل بالقول السيء فأرادت القدح يف الناقل ألن القدح يف الناقل إبطال للمنقول 

بن أيب طالب رضي اهللا عنه تسلحا وروى عن أيب ربيع فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا وإمنا تعلقوا بعلي 
الزهراين قال كان من هؤالء اجلهمية عندنا رجل كان يظهر من ذاته الترفض وانتحال حب علي رضي اهللا عنه 

فقال له رجل ممن خيالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم ال ترجعون إىل دين اإلسالم وال تعتقدونه فما الذي 
فض وحب علي قال إذا أصدقك إن أظهرنا الذي نعتقده رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا حدا بكم على التر

مبن شاوا فنسبوا بذلك إىل الرفض والتشيع ويقعون ما شاوا  أقواما ينتحلون حب علي ويظهرونه ويقعون 
بب الصحابة ويقولون ما شاوا وقد حبس اخلليفة رجال يف الزندقة فدخل عليه رجل فقال له قد كنا نعرفك بس

  والرفض 

فما خرج بك إىل الزندقة فقال ما بلغماي أو ما جىن علي أبو بكر وعمر لوال بغض صاحبهما قال وقد صدق 
  ما رأيت من رجل يزن بشيء من الرفض إال كانت خترج من فيه أشياء ال تشبه كالم املسلمني 

ألن اهللا تعاىل إذا مل يكن على زعمهم الكاذب  وأما الذين قالوا بإنكار كالم اهللا عز و جل فأرادوا إبطال الكل
متكلما بطل الوحي وارتفع مر والنهي وذهبت امللة عن أن تكون مسعت فال يكون جربيل عليه السالم مسع ما 

بلغ وال الرسول صلى اهللا عليه و سلم أخذها بعد فيبطل التكلم والسمع والتقليد وتبقى العقول الذي به قاموا 
بن سعيد أن جهما إمنا بىن زندقته على نفي الكالم هللا عز و جل فهذه القواعد الثالث أبنية وهذا قول عثمان 



الزندقة األوىل وهم الزنادقة الذكور كما مسعت حيىي بن عمار يقوله وروى بإسناده عن زر بن صاحل السدوسي 
ن امللك اليوم ومن يرد قال قلت جلهم بن صفوان هل نطق الرب قال ال قلت فينطق قال ال قلت فمن يقول مل

  عليه هللا الواحد القهار فقال ال أدري زادوا يف القرآن ونقصوا 
مث قال باب يف كالم األشعري وذكر ما قدمناه عنه وذكر قبل هذا قال مسعت عدنان بن عبدة النمريي يقول 

يهم وإمنا مذهبه مسعت أبا عمر البسطامي كان أبو احلسن األشعري أوال ينتحل االعتزال مث رجع فتكلم عل
التعطيل إال أنه رجع من التصريح إىل التمويه وقال مسعت أمحد بن أيب نصر يقول رأينا حممد بن احلسني السلمي 

يلعن الكالبية قال ومسعت عبدالرمحن بن حممد بن احلسن يقول وجدت أبا حامد اإلسفرائيين وأبا الطيب 
  الصعلوكي 

احلاكم على اإلنكار على الكالم وأهله قال ومسعت عبدالواحد بن ياسني وأبا بكر القفال املروزي وأبا منصور 
  املؤدب أبا جعفر يقول رأيت بابني قلعا من مدرسة أيب الطيب بأمره يف شيء شائن حضر أبا بكر بن فورك 

  فصل 
د فإهنم ظنوا وأصل هؤالء املتكلمني من اجلهمية املعتزلة ومن وافقهم الذي بنوا عليه هذا هو مسألة اجلوهر الفر

أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السموات واألرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبور ال يتم إال 
بإثبات اجلوهر الفرد فجعلوه أصال لإلميان باهللا واليوم اآلخر أما مجهور املعتزلة ومن وافقهم كأيب املعايل وذويه 

إال بذلك وكذلك اإلميان باليوم اآلخر إذ كانوا يقولون ال يعرف ذلك إال  فيجعلون اإلميان باهللا تعاىل ال حيصل
مبعرفة حدوث العامل وال يعرف حدوثه إال بطريقة األعراض وطريقة األعراض مبنية على أن األجسام ال ختلو 

هذه الطريقة  منها وهذا مل ميكنهم أن يثبتوه إال باألكوان اليت هي االجتماع واالفتراق واحلركة والسكون فعلى
ال ختلو عن كل جنس من أجناس األعراض وعن مجيع  اعتمد أولوهم وآخروهم حىت القائلني بأن اجلواهر 

أضداده إن كان له أضداد وإن كان له ضد واحد مل خيل اجلوهر عن أحد الضدين وإن قدر عرض ال جنس له مل 
فإن هذا أبلغ األقوال وهو قول األشعري ومن خيل اجلوهر عن قبول واحد من جنسه إذا مل مينع مانع من قبوله 

وافقه كالقاضي أيب بكر والقاضي أيب يعلى وأيب املعايل اجلويين وأيب احلسن بن الزاغوين وغريهم فإنه مل ميكنهم 
  أن 

يثبتوا أن اجلسم ال خيلو من األعراض إال باألكوان مث عند التحقيق مل ميكنهم أن يثبتوا ذلك إال باالجتماع 
تراق فإن منهم من يقول السكون أمر عدمي ومنهم من يقول الكون الذي هو احلركة والسكون إمنا يلزم واالف

إذا كان اجلسم يف مكان فأما إذا مل يكن يف مكان فيجوز خلوه عن احلركة والسكون كما يقوله طوائف كالذين 
وعلى ذلك اعتمد أبو املعايل ومعلوم أن  قالوا ذلك من الكرامية فآل األمر هبذه الطريقة إىل االجتماع واالفتراق

قبول االجتماع واالفتراق مل ميكنهم حىت يثبتوا أن اجلسم يقبل االجتماع واالفتراق وذلك مبين على أنه مركب 
  من األجزاء اليت هي اجلواهر املنفردة فصار اإلقرار بالصانع مبنيا عند هؤالء املتكلمني على إثبات اجلوهر الفرد 

كروا أن هلم طريقا إىل إثبات الصانع غري هذه كأيب عبداهللا الرازي وغريه وهو الذي عليه أبو احلسن مث الذين ذ
األشعري وغريه من احلذاق قال من قال من هؤالء إن إثبات املعاد موقوف على ثبوت اجلوهر الفرد وهذا قول 

جعله هو األصل يف اإلميان باملعاد مع أيب عبداهللا الرازي وغريه وهو خملص من جعله األصل يف اإلميان باهللا ف



كونه جيعله أصال يف نفي الصفات اليت ينكرها كما سيأيت بيانه قال يف أكرب كتبه الكالمية الذي مساه هناية 
  العقول يف األصل السابع عشر 

إيراد اعلم أن معظم الكالم يف املعاد إمنا يكون مع الفالسفة وهلم أصول يفرعون شبههم عليها فيجب علينا 
تلك األصول أوال مث اخلوض بعدها يف املقصود فال جرم رتبنا الكالم يف هذا األصل على أقسام ثالثة القسم 

األول يف املقدمات وفيه مثان مسائل املسألة األوىل يف اجلزء الذي ال يتجزأ ال شك يف أن األجسام اليت 
  شاهدناها قابلة لالنقسامات واالنقسامات اليت ميكن 

فيها إما أن تكون متناهية أوال تكون فيخرج من هذا القسم أقسام أربعة أوهلا أن تكون االنقسامات  حصوهلا
حاصلة وتكون متناهية وثانيها أن تكون حاصلة وتكون غري متناهية وثالثها أال تكون حاصلة ولكن ما ميكن 

ا تكون غري متناهية واألول حصوله منها تكون متناهية ورابعها أن تكون حاصلة ولكن ما ميكن حصوله منه
مذهب مجهور املتكلمني والثاين هو مذهب النظام والثالث هو مذهب بعض املتأخرين والرابع هو مذهب 

الفالسفة فتخلص من هذا أن اخلالف بيننا وبني الفالسفة يف هذه املسألة يقع يف مقامني أحدمها أن اجلسم مع 
ا ثانيهما أنه بتقدير أن يكون واحدا هل يعقل أن يكون قابال كونه قابال لالنقسام هل يعقل أن يكون واحد

  لالنقسامات غري املتناهية 
وأعجب من هذا أهنم جيعلون إثبات اجلوهر الفرد دين املسلمني حىت يعد منكره خارجا عن الدين كما قال أبو 

صري أفرادا وكل جزء ال يتجزأ املعايل وذووه اتفق املسلمون على أن األجسام تتناهى يف جتزيها وانقسامها حىت ت
وال ينقسم وليس له طرف واحد وجزء شائع وال يتميز وإىل هذا صار املتعمقون يف اهلندسة وعربوا عن اجلزء 

النقطة فقالوا النقطة شيء ال ينقسم وصار األكثرون من الفالسفة إىل أن األجسام ال تتناهى يف جتزيها 
امللة مث اعترفوا بأنه تنتهي قسمتها بالفعل وال تنتهي قسمتها بالقوة  وانقسامها وإىل هذا صار النظام من أهل
  ويعنون بالقوة صالحية اجلزء لالنقسام 

والعجب أهنم اتفقوا على أن األجرام متناهية احلدود واألقطار منقطعة األطراف واألكتاف وكذلك على كل 
ا تنقسم أجزاء بال هناية واجلملة احملدودة كيف مجلة ذات مساحة فإن هلا غايات ومنقطعات باجلهات مث قضوا بأهن

  تنقسم أجزاءا ال تتناهى وال حياط هبا 

  قلت والكالم يف ذلك من وجهني 
أحدمها أنا نعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن الرسول والصحابة والتابعني وأئمة املسلمني مل يبنوا شيئا من أمر 

ه وليس املراد بذلك أهنم مل ينطقوا هبذا اللفظ فإنه قد جتدد بعدهم الدين على ثبوت اجلوهر الفرد وال انتفائ
ألفاظ اصطالحية يعرب هبا عما دل عليه كالمهم يف اجلملة وذلك مبنزلة تنوع اللغات وتركيب األلفاظ املفردات 

ف األمة وأئمتها وإمنا املقصود أن املعىن الذي يقصده املثبتة والنفاة بلفظ اجلوهر الفرد مل ينب عليها أحد من سل
مسألة واحدة من مسائل الدين وال ربطوا بذلك حكما علميا وال عمليا فدعوى املدعى انبناء أصل اإلميان باهللا 
واليوم اآلخر على ذلك يضاهي دعوى املدعي أمنا بينوه من اإلميان باهللا واليوم اآلخر ليس هو على ما بينوه بل 

زوا الكذب يف هذا الباب ملصلحة اجلمهور كما يقول حنو ذلك من يقوله إما أهنم ما كانوا يعلمون احلق أو جيو
من املنافقني من املتفلسفة والقرامطة وحنوهم من الباطنية فإهنم إذا أثبتوا من أصول الدين ما يعلم باالضطرار أنه 



ا منه علما وعمال ليس من أصول الدين لزم قطعا تغيري الدين وتبديله وهبذا زاد أهل هذا الفن يف الدين ونقصو
وإذا كان كذلك مل يكن اخلوض يف هذه املسألة مما يبىن الدين عليه بل مسألة من مسائل األمور الطبيعية كالقول 

  يف غريها من أحكام األجسام الكلية 
وأيضا فإنه أطبق أئمة اإلسالم على ذم من بىن دينه على الكالم يف اجلواهر واألعراض مث هؤالء الذين ادعوا 

قف اإلميان باهللا تعاىل واليوم اآلخر على ثبوته قد شكوا فيه وقد نفوه يف آخر عمرهم كإمام املتأخرين من تو
املعتزلة أيب احلسني البصري وإمام املتأخرين من األشعرية أيب املعايل اجلويين وإمام املتأخرين من الفالسفة 

توقف املعاد على ثبوته وذكر ذلك غري مرة يف أثناء  واملتكلمني أيب عبداهللا الرازي فإنه يف كتابه بعد أن بني
  مناظرته للفالسفة قال يف املسألة 

ملا أورد حجج نفاة اجلوهر الفرد فقال وأما املعارضات اليت ذكروها واعلم أنا منيل إىل التوقف يف هذه املسألة 
ن هذه املسألة من حمارات بسبب تعارض األدلة فإن إمام احلرمني صرح يف كتاب التلخيص يف أصول الفقه أ

العقول وأبو احلسني البصري هو أحذق املعتزلة توقف فيها فنحن أيضا خنتار التوقف فأي ضالل يف الدين 
  وخذالن له أعظم من مثل هذا 

الوجه الثاين دعواهم أن هذا قول املسلمني أو قول مجهور متكلمي املسلمني ومن املعلوم أن هذا إمنا قاله أبو 
  عالف ومن اتبعه من متكلمي املعتزلة والذين أخذوا ذلك عنهم اهلذيل ال

وقد نفى اجلوهر الفرد من أئمة املتكلمني من ليسوا دون من أثبته بل األئمة فيهم أكثر من األئمة يف أولئك 
فنفاه حسني النجار وأصحابه كأيب عيسى برغوث وحنوه وضرار بن عمرو وأصحابه كحفص الفرد وحنوه ونفاه 

شام بن احلكم وأتباعه وهو املقابل أليب اهلذيل فإهنما متقابالن يف النفي واإلثبات ونفته الكالبية أبو حممد أيضا ه
عبداهللا بن سعيد بن كالب وذووه ونفاه أيضا طائفة من الكرامية كمحمد بن صابر ونفاه ابن الراوندي وليس 

ام ظاهر الفساد وكذلك قول الفالسفة أيضا وأكثر نفي هؤالء موافقة منهم ال للفالسفة وال للنظام بل قول النظ
  هؤالء الذين ذكرناهم من النجارية والضرارية 

والكالبية والكرامية وغريهم ال يقولون يف ذلك بقول النظام والفالسفة وال يقولون بإثباته وذلك أن دعوى 
ا ذكره املثبتون وكذلك قول مثبتيه الفالسفة قبول األجسام واحلركات واألزمنة لالنقسام إىل غري هناية باطل كم

باطل مبا ذكره نفاته من أنه ال بد من انقسامه حىت إن أبا املعايل وغريه اعترفوا بأنه غري حمسوس ومن تدبر أدلة 
الفالسفة القائلني مبا ال يتناهى من االنقسام القائلني بوجود اجلزء الذي ال يقبل االنقسام وجد أدلة كل واحدة 

  تبطل األخرى  من الطائفتني
والتحقيق أن كال املذهبني باطل والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة املخالفة للطائفتني أن األجسام إذا 
تصغرت أجزاؤها فإهنا تستحيل كما هو موجود يف أجزاء املاء إذا تصغر فإنه يستحيل هواء أو ترابا فال يبقى 

بتون له فإن هذا باطل مبا ذكره النفاة من أنه ال بد أن يتميز جانب له موجود ممتنع عن القسمة كما يقوله املث
عن جانب وال يكون قابال للقسمة إىل غري هناية فإن هذا أبطل من األول بل يقبل القسمة إىل حد مث يستحيل 

ل نوعا إذا كان صغريا وليس استحالة األجسام يف صغرها حمدودا حبد واحد بل قد يستحيل الصغري وله قدر يقب
من القسمة وغريه ال يستحيل حىت يكون أصغر منه وباجلملة فليس يف شيء منها قبول القسمة إىل غري هناية بل 



هذا إمنا يكون يف ملقدرات الذهنية فأما وجود ماال يتناهى بني حدين متناهيني فمكابرة وسواء كان بالفعل أو 
ة بل األجسام تستحيل مع قبول االنقسام فال يقبل بالقوة ووجود موجود ال يتميز جانب له عن جانب مكابر

شيء منها انقساما ال يتناهى كما أهنا إذا كثرت وعظمت تنتهي إىل حد تقف عنده وال تذهب إىل أبعاد ال 
  تتناهى 

ولكن بىن هذه الطائفة املشهورة من املتكلمني على مسمى هذا االسم اهلائل الذي هو اجلوهر الفرد عندهم وهو 
  حقيق ماال ميكن أحد أن حيضر جبنسه باتفاقهم عند الت

ا أشبهه باملعصوم املعلوم الذي ابتدعته القرامطة واملنتظر املعصوم الذي ابتدعته  وعند احملققني المس له وم
الرافضة والغوث الذي ابتدعته جهال الصوفية هو نظري ما يعظم هنا بل هؤالء الفالسفة املشائني وأتباعهم يف 

ا يدعونه يف النفوس والعقول من أهنا شيء ال داخل العامل وال خارجه وال متحرك وال اجلوهر اجملر د وهو م
ساكن وال متصل بغريه وال منفصل عنه وأمثال هذه الترهات فقول هؤالء يف إثبات هذا اجلوهر اجملرد كقول 

ء يدعون أنه هذا اجلوهر أولئك يف اجلوهر الفرد مث إن هؤالء وهؤالء يدعون أن هذا هو حقيقة اإلنسان هؤال
اجملرد وهؤالء يقولون إنه جوهر واحد منفرد أو جواهر كل منها يقوم به حياة وعلم وقدرة أو تقوم األعراض 

  املشروطة باحلياة ببعضها وثبت احلكم للجملة وعلى هذه املقاالت يثبتون املعاد 

  فصل

رب إىل العقول من معرفة ذات اهللا تعاىل مث املشبهة مث قال الرازي العاشر أن معرفة أفعال اهللا تعاىل وصفاته أق
  وافقونا على أن معرفة أفعال اهللا تعاىل وصفاته على خالف حكم احلس واخليال 

يقال له إن أردت أن أفعال اهللا تعاىل وصفاته تثبت بال مثال فهذا حق فإن اهللا تعاىل ليس كمثله شيء ال يف ذاته 
قال تعاىل ليس كمثله شيء وقال تعاىل فال تضربوا هللا األمثال إن اهللا يعلم وأنتم  وال يف صفاته وال يف أفعاله كما

ال تعلمون وذلك أنا ال نعلم الشيء إال أن ندركه نفسه أو ندرك ما قد يكون مماثال له أو مشاهبا له من بعض 
  م الوجوه واهللا يعلم األشياء كلها وحنن ال نعلم فليس لنا أن نضرب له األمثال بال عل

وإن أراد به أن يثبت ما يعلم باحلس أو العقل عدمه فهذا باطل وقد تقدم هذا يف أول هذه املقدمة وبينا الفرق 
بينما يعلم عدمه وبني ما يعلم عدم مثاله كما بينا الفرق بينما يعلم عدمه وبينما ال يعلم وجوده أو كيفيته وهذا 

  تباه فيه يقع من لبس احلق بالباطل ما اهللا به عليم األصل ينبغي استبصاره واستذكاره فإنه بسبب االش
وأيضا فإنه ال اختصاص للحس واخليال بكوهنما يثبت على خالف حكمهما فإنه إن أراد أهنا تنايف ما علم 

باحلس واخليال تنايف معرفة أفعاله ألن احلس واخليال يدرك عدم ذلك فهذا باطل ولو أراد أنه يثبت من أفعاله 
ظريه أو ماال حييط العلم حبقيقته حبس وال خيال فيقال وماله ال يعلم نظريه بعقل وال علم وال قياس ماال يعلم ن

فال فرق بني ثبوهتا هبذا االعتبار على خالف حكم احلس واخليال أو على خالف حكم العلم والعقل وهذا 
  الكالم أيضا كالم نافع يف هذه املواضع 

  لم والعقل يدرك من أفعاله ماال يدركه احلس واخليال لوجهني وليس ألحد أن يفرق بينهما بأن الع



أحدمها أنه ال فرق يف هذا بني أفعال اهللا تعاىل وصفاته وبني سائر األشياء فإن اإلنسان إذا أحس أمرا أو ختيله 
اس حصل له من العلم والعقل بسبب ذلك ما مل يدركه احلس واخليال كما يعقل األمور العامة الكلية عند إحس

بعض أفرادها بالقياس واالعتبار وال جيوز أن يقال يف مجيع املعقوالت إهنا ثبت على خالف حكم احلس واخليال 
وإن أراد أحد هبذا اللفظ هذا املعىن مل يضر ذلك إذ يكون التقدير أن اإلنسان ينال بعقله من العلم ماال يناله 

  سوس واملعقول بل ذلك يوجب تصادقهما وموافقتهما حبسه وهذا ال نزاع فيه لكن ال يقتضي ذلك تنايف احمل
الوجه الثاين إن احلس ميكنه إدراك كل موجود فما من شيء من اإلدراك إال وميكن معرفته باإلحساس الباطن أو 

الظاهر كما قد نبهنا على ذلك فيما تقدم من هذه األجوبة بل هذا املنازع وأصحابه قالوا من ذلك ما هو من 
يف مسألة الرؤية وغريها حيث جيوزون رؤية كل موجود بل جيوزون تعلق احلواس اخلمس من أبلغ األمور 

السمع والبصر والشم والذوق واللمس بكل موجود فلم يبق عندهم يف املوجودات ما ميتنع أن يكون حمسوسا 
أن يقال ماال ميكننا فال يصح أن يقال إنه يدرك بالعقل والعلم ما ميتنع إدراكه باحلس إال إذا قيد االمتناع ب

إحساسه يف هذه احلال أو ما تعجز قدرتنا عن إحساسه وحنو ذلك وإال فإحساسه ممكن واهللا تعاىل قادر عليه 
  ويفعل من ذلك ما يشاء كما يشاء وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

  اك من وجوه مث قال أبو عبداهللا الرازي أما تقرير هذا املعىن يف أفعال اهللا تعاىل فذ
أحدها أن الذي شاهدناه هو تغري الصفات مثل انقالب املاء والتراب نباتا وانقالب النبات جزء بدن حيوان فأما 

  حدوث الذوات ابتداء من غري سبق مادة 

وطينة فهذا شيء ما شاهدناه البتة وال يقضي جبوازه ومهنا وخيالنا مع أنا سلمنا أنه هو احملدث للذوات ابتداء 
  غري سبق مادة وطنية من 

  قلت الكالم على هذا من وجوه 
أحدها قوله مل نشاهد إال تغري الصفات ليس هذا خماطبة باللغة املعروفة واالصطالح املشهور بل هذا يفهم قصدا 

ام اللون  فاسدا ال يقوله أحد وذلك أن الصفة يف االصطالح املشهور هي عرض يقوم جبوهر قائم بنفسه كقي
ح باجلسم فإذا قال القائل مل نشاهد إال تغري الصفات كان مقتضاه أن اجلواهر واألجسام ال تتبدل والطعم والري

وال تستحيل وال تنقلب وإمنا تتغري أعراضها القائمة هبا مثل تغري الشمس والقمر والنجوم حبركاهتا ومعلوم أن 
وتستحيل كما ذكره من انقالب املاء هذا باطل بل نفس اجلواهر اليت هي أعيان قائمة بنفسها تنقلب وتتبدل 

والتراب نباتا فلم يكن التغري يف جمرد أعراض املاء والتراب وإمنا ذلك مثل أن ينقل من موضع إىل موضع أو 
جيمع ويفرق أو يسخن ويربد وحنو ذلك فأما إذا صار املاء والتراب نباتا فقد انقلبت احلقيقة وتبدلت وكذلك 

يضة طريا وكذلك إذا صار النبات املأكول دما مث عظما وحلما وعروقا وحنو ذلك فال إذا صار املين حيوانا والب
يقال يف مثل هذا مل نشهد إال تغري الصفة بل شهدنا تبدل احلقيقة وتغري األعيان القائمة بنفسها اليت هي جواهر 

  مبعىن استحالتها وانتقاهلا من حقيقة يف ذاهتا وقدرها ووضعها وسائر األمور 
مل نشهد تكون شيء إال من شيء فهذا حق كما أخرب اهللا تعاىل به يف كتابه العزيز كما قال خلق اإلنسان لكن 

  من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من نار وقال ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه 



ضغة عظاما فكسونا العظام حلما مث نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا امل
أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وقال تعاىل وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد 
موهتا وبث فيها من كل دابة وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرى بني يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال 

به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون وقال واهللا سقناه لبلد ميت فأنزلنا 
أنبتكم من األرض نباتا مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا وقال تعاىل هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها 

لقينا فيها وقال تعاىل واألرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وقال تعاىل واألرض مددناها وأ
رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماءا مباركا فأنبتنا به 
جنات وحب احلصيد والنخل باسقات هلا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك اخلروج وهذا يف 

  وببعض ويف بعض  كتاب اهللا تعاىل كثري يبني خلق األشياء بعضها من بعض
ويقررنا أنا نرى ذلك ونشهده كقوله تعاىل أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلا مالكون إىل 

قوله تعاىل أومل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني وقال تعاىل يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من 
 من إىل قوله تعاىل مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لكم وقال تعاىل أفال ينظرون البعث فإنا خلقناكم من تراب مث

إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت وإىل اجلبال كيف نصبت وإىل األرض كيف سطحت اآليات 
خذ أربعة وقال إبراهيم عليه السالم رب أرين كيف حتيي املوتى قال أومل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال ف

  من الطري فصرهن إليك اآلية 

  الوجه الثاين قوله فأما حدوث الذوات ابتداءا من غري سبق مادة وال طينة فهذا شيء ما شاهدناه البتة 
ليست هذه املخلوقات من املاء والطني مثل الصور اليت يصورها بنو آدم من املواد مع أن الذات باقية كتصوير 

ن الفضة وتصوير السرير والباب وحنو ذلك من اخلشب وتصوير الثوب من الغزل اخلامت والدرهم وحنو ذلك م
فإن هذه املواضع مل حتدث فيها الذوات وإمنا تغريت صفة الذات وأما احليوانات والنباتات املشهودة فنفس هذه 

أبدع الذوات شهدنا حدوثها وخلقها لكن خلقت من شيء آخر ليس هو من جنسها وال من حقيقتها وهذا من 
األمور وأعظمها فلم يكن ما منه خلقت هذه األمور وإن مساها بعض الناس مادة مثل املواد املعروفة تكون بعينها 
باقية يف الصور وتكون من جنس الصور وإذا كان كذلك فقد شهدنا إبداع هذه احلقائق املوجودة وصفاهتا بعد 

ا خلقناه من قبل ومل يك شيئا غاية ما يف هذا الباب أنا أن مل تكن موجودة كما قال تعاىل أوال يذكر اإلنسان أن
شهدنا خلقها من شيء ليس هو من جنسها وال من حقيقتها وشهدنا أهنا ختلق من أوضع األشياء وأحقرها 

حيوان ... الذي حارت الربية فيه ... وأبعدها عن صفات الكمال كخلق اإلنسان من تراب كما قال الشاعر 
   ...مستحكم من مجاد 

وهذا الذي شهدنا من أبلغ اإلبداع أنه خيلق من الشيء ماال يكون جمانسا له وال يكون األصل مشتمال على ما 
يف الفرع من الصفات فهذه األمور املخلوقة اليت مل تكن موجودة يف أصلها وال كامنة فيه هي مبدعة بعد العدم 

  لقائمة هبا مبدعة بعد ال منقولة من وصف إىل وصف ولو كانت منقولة فنفس الصفات ا

العدم فقد شهدنا إبداع اجلواهر واألعراض بعد عدمها وهذا كاف يف ذلك إذ ال جيب أن نشهد إبداع كل 
جوهر وعرض بعد العدم بل إذا شهدنا إبداع ما شاء اهللا من اجلواهر واألعراض بعد عدمها كان ذلك حمسوسا 



ا بطريق االعتبار والقياس ما مل نشهد ا لنا مث عقلن ه وهكذا علمنا جبميع األشياء حنس بعض أفرادها ونقيس م
  غاب على ما شهدناه وإال فال ميكن أن يعلم الشخص بإحساسه كل شيء 

فظهر بذلك أن طريق علمنا بأفعال اهللا حسا وعقال مثل طريق علمنا جبميع األمور وظهر أمنا غاب عنا من أفعال 
ا ليس على خالف ما أحسس ناه وختيلناه بل هو من جنسه ومشابه له فضال عن أن يكون مباينا اهللا وعلمناه بعقلن

  له 
وحنن قد بينا فيما تقدم الفرق بينما يعلم عدمه وامتناعه حبس أو عقل وبني ماال يعلم له نظري حبس أو عقل 

إنه ليس فاألول ال جيوز أن يكون موجودا خبالف الثاين فإنه جيوز أن يكون موجودا وهذا ينفعنا يف ذات اهللا ف
كمثله شيء وأما أفعاله وخملوقاته ففي الذي أشهدناه عربة ملا مل نشهده والغائب من جنس الشاهد وذلك ألن 
ا زوجني لعلكم تذكرون فلو مل يكن الغائب من  املماثلة ثابتة يف املفعوالت كما قال تعاىل ومن كل شيء خلقن

لى خالف حكم العقل فاحلس واخليال كما يف ذاته تعاىل أفعاله تعاىل نظريا للشاهد مل جيز رده وال يقال إنه ع
فكيف إذا كان الغائب نظري الشاهد حيث أشهدنا إبداع اجلواهر وصفاهتا بعد عدمها يا سبحان اهللا أميا أبلغ يف 
عقل اإلنسان إبداع اإلنسان بعد عدمه أم إبداع طينته اليت خلق منها بعد عدمها فإذا كان قد شهد هذا اجلوهر 

  ظيم املوصوف بصفات الكمال بعد عدمه أفليس ذلك أعظم من الع

إبداع تراب أو ماء بعد عدمه واهللا سبحانه وتعاىل ملا خلق السموات واألرض خلق آدم آخر املخلوقات كما 
خلق قبله  ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة ومن خلق آخر املخلوقات مل ميكنه أن يشهد خلق نفسه وال ما 

يما مل كما قال تعاىل م يما شهده يف املخلوقات عربة ف ا أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم وله ف
  يشهده 

  الوجه الثالث قوله أما حدوث الذوات ابتداءا فهذا شيء ما شاهدناه البتة وال يقضي جبوازه ومهنا وال خيالنا 
يالنا حييل ذلك ومينعه أو تريد أنه ال يعلم فيقال له قولك ال يقضي جبوازه ومهنا وال خيالنا أتريد أن ومهنا وخ

  جوازه وأميا أردت فعنه جوابان 
أحدمها أن ال نسلم أن ومهنا وخيالنا حييل ذلك ومينعه لوجهني أحدمها أن الوهم واخليال ال مينع كل ما مل يعلم 

اين إن الوهم واخليال قد نظريه وإن قيل إنه ال يدركه إال أن يريد الوهم واخليال الفاسد فهذا ال نزاع فيه الث
ا أحسه من إبداع اجلواهر وأعراضها بعد عدمها    أدرك نظري هذا كما قدمناه من ختيل م

اجلواب الثاين عن التقدير األول أنا لو سلمنا أن ومهنا وخيالنا حييل ذلك فليس حمذورا إذا علمنا جوازه بعقلنا 
م والتخيل يكون ممتنعا وإمنا قيل ما أحالته الفطرة اإلنسانية أو حسنا فإن أحدا مل يقل إن كل ما أحاله جمرد التوه

  والبديهة والفرق بينهما ما تقدم 
وأما اجلوابان على التقدير الثاين وهو أن الوهم واخليال ال يعلمان جواز ذلك فأحدمها أن ال نسلم أن الوهم 

  واخليال ال يعلم جواز ذلك فإن اإلنسان 

املوجودات بعد عدمها وهو يؤلف بتخيل من ذلك ما مل يتخيله كما هو عادة  قد يتخيل ما أحسه حبواسه من
التخيل فيتخيل نظري ذلك وما يركبه من ذلك مما ليس له نظري كما يتخيل جبل ياقوت وحبر زئبق فيتخيل من 

ن الوهم املخلوقات ما ليس له نظري ويتخيل اإلبداع الذي ليس نظري فكيف مبا له نظري الثاين أنا لو سلمنا أ



واخليال ال يعلم جواز ذلك مل يضر ولو مل يعلم جواز نظريه أو وجوده حبس أو عقل فكيف إذا علم ذلك فإن 
  املدفوع ما علم بالفطرة امتناعه ال ما عجز جمرد الوهم عن معرفته 

  الوجه الرابع قوله مع أنا سلمنا أنه تعاىل هو احملدث للذوات ابتداءا من غري سبق مادة وطنية 
ه  ا سلمناه فكيف إذا مل يدفعه ما علمنا يقال له هذا الذي تذكره إمنا ينفعك أن لو كان ما علمناه بالفطرة يدفع م
ال بضرورة بل ال يدفعه ضرورة وال نظر بل كيف إذا كان ما شهدناه نظريا له ومشاهبا بل كيف إذا كان الذي 

داءا إمنا هي ذوات بسيطة كاملاء وحنوه ومن املعلوم شهدناه أبلغ من الذي سلمناه فإن الذوات اليت ابتدعت ابت
أن إبداع هذا اإلنسان املركب مبا فيه من األعضاء املختلفة ومنافعها وقواها واألخالط املختلفة ومقاديرها 
وصفاهتا من أشياء بسيطة أعظم يف االقتدار وأبلغ يف احلكمة من إبداع شيء بسيط ال من شيء ألن هذه 

ائنة بعد عدم وتأليفها وتركيبها كذلك وما فيها من اجلواهر والتأليف والصفات الكائن بعد املركبات كلها ك
ا شهدنا من اخللق األول أبلغ مما أخربنا به من اخللق الثاين يف  العدم أبلغ مما يف تلك البسائط وهذا كما أن م

ضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من  املعاد كما قال تعاىل وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وقال
  حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي 

أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ونظائره يف القرآن فإذا كان مستقرا يف الفطرة العقلية أن ابتداء اخللق 
بسائط املفردات أعظم من إعادته فمستقر فيها أن إبداع املركبات وتركيبها وصفاهتا بعد العدم أبلغ من إبداع ال

ا    لكن املركب ال بد أن يكون مسبوق
قال الرازي وثانيها أنا ال نعقل حدوث شيء وتكوينه إال يف زمان خمصوص مث حكمنا بأن الزمان حدث ال يف 

  زمان البتة 
دعواه حيث ادعى أن معرفة أفعال اهللا على  فيقال لو قال مل نتوهم أو مل نتخيل أ مل حنس لكان مناسبا للفظ 

الف احلس واخليال ومل يدع أهنا على خالف املعقول فإن ذلك سد عليه طريق اإلقرار هبا ويوجب جحودها خ
حيث ال يثبت ما خيالف املعقول إال أن يفسر املخالف للمعقول بعدم النظري وحينئذ فال فرق بني خمالفة املعقول 

ملعقول وهو ال يتم غرضه إال أن يبني الفرق واحملسوس يف أن ذلك ال يكون مانعا يف وجود ما خيالف احملسوس وا
  بينهما بثبوت ما حييله احلس دون العقل كما قدمناه 

وتلخيص النكتة أن يقال إذا مل تعقل حدوث شيء إال يف زمان وأثبتت ما مل تعقله فهل هذا حجة لك يف إثبات 
ل امتناعه مل يكن له بعد هذا أن حييل ما تعلم بعقلك امتناعه أم ال فإن كان هذا حجة لك يف إثبات ما يعلم العق

وجود شيء بعقله بل جيوز املمتنعات املعلوم امتناعها بالعقل ضرورة ونظرا وهذا ال يقوله عاقل وإن قال ليس 
ا لك يف حمل النزاع ألن املنازع يدعي أنه يعلم  هذا حجة يف إثبات ما يعلم بالعقل امتناعه مل يكن ذلك نافع

  رته وهذا مل يدل على إحالة ما عيلم امتناعه بالعقل كما سلمته وال باحلس ألنك مل تذكره امتناع ما أثبتته بفط

مث يقال كوننا مل نشهد حدوث شيء إال يف زمان مبنزلة كوننا مل نشهد حدوث شيء إال يف مكان مث كما أن هذا 
ا يف ذلك عدم النظري يقتضي افتقار كل مكان إىل مكان فكذلك ذاك يقتضي افتقار كل زمان إىل زمان وأك ثر م

فيما شهدناه وجمرد عدم النظري ال يكون حجة على نفي الشيء املعلوم حبس أو عقل فلم يقل أحد من العقالء 
إن الشيء الذي يعلم ثبوته ال جيوز اإلقرار به حىت يكون له مثل ونظري مطابق له وهذا كما أنا مل نشهد شيئا إال 



لق خالق كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال يزال الناس يسألونكم حىت له خالق مث ال جيب أن يكون للخا
يقولوا هذا وقد أخرجاه يف الصحيحني عن عروة عن أيب هريرة ورواه أبو داود يف الرد على اجلهمية من سننه 

سلم ال يزال الناس يتساءلون ح ىت يقال هذا ورواه النسائي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
خلق اهللا فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باهللا وهو أيضا فيها عن عروة عن أيب هريرة  اهللا خلق اخللق فمن 

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأيت أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حىت يقول 
لم من حديث حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته ورواه مس

سلم قال ال يزال الناس يسألونكم عن العلم حىت يقولوا هذا اهللا خلقنا فمن خلق اهللا قال وهو  صلى اهللا عليه و 
آخذ بيد رجل يعين قد سأله فقال صدق اهللا ورسوله قد سألين اثنان وهذا الثالث أو قال سألين واحد وهذا 

ه أيضا أبو داود والنسائي من طريق آخر وفيه فإذا قالوا ذلك فقولوا اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل الثاين ورا
  يولد ومل يكن له كفوا أحد مث يتفل عن يساره ثالثا 

ويقال له الزمان الذي رأينا األشياء حتدث فيه هو مقدار حركة الشمس والقمر أو ما يشبه ذلك إذ مل نشهد 
  احلركة أو ما يقرب من ذلك  زمانا غري مقدار

لتنوع عبارات الناس يف تفسري الزمان وإذا كان الزمان من مجلة األعراض مفتقرا إىل احلركة واملتحرك إذا كان 
له وجود يف اخلارج فمعلوم أنا شهدنا حدوث سبب الزمان املوجب له املتقدم عليه بالذات وهو احلركات 

واحلركة متقدمة على الزمان بالذات وإذا كان كل منهما مقارن لآلخر ال  واحلركة والزمان متقاربان يف الوجود
ينفك عنه فليس القول باحتياج احلركة اليت هي احلدوث واالنتقال إىل الزمان بأوىل من القول باحتياج الزمان 

ملسبب إىل إىل احلركة واحلدوث بل هذا الثاين أقرب ألن افتقار املعلول إىل العلة واملشروط إىل الشرط وا
  السبب أظهر من األول 

يوضح ذلك أن الزمان قد يراد به الليل والنهار كما يراد باملكان السموات واألرض وهذا هو الذي يعنيه 
ا يف السموات  طوائف منهم الرازي يف كتابه هذا كما ذكر ذلك حيث قال احلجة احلادية عشرة قوله قل ملن م

ا سكن يف الليل والنهار واألرض قل هللا قال وهذا مشعر بأن امل ا فيه ملك هللا تعاىل وقوله تعاىل وله م كان وكل م
وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك هللا تعاىل وجمموع اآليتني يدالن على أن املكان واملكانيات والزمان 

كره أبو مسلم والزمانيات كلها ملك هللا تعاىل وذلك يدل على تنزيهه عن املكان والزمان قال وهذا الوجه ذ
األصفهاين يف تفسريه واعلم أن يف تقدمي ذكر املكان على ذكر الزمان سرا لطيفا وحكمة عالية يشري إىل أنه 

  سببه ما تقدم 
قلت وإذا كان املراد باملكان واملكانيات السموات واألرض وما فيهما وبالزمان والزمانيات الليل والنهار وما 

   سبحانه وتعاىل سكن فيهما فمن املعلوم أن اهللا

خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور مث الذين كفروا برهبم يعدلون وقد قال تعاىل إن يف خلق 
السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب وحنو ذلك يف القرآن ومعلوم أن النهار تابع 

عرضيا كما يقوله قوم أو أجسام سود كما يقوله للشمس وأما الليل فسواء كان عدم النور أو كان وجودا 
بعضهم فاهللا جاعل ذلك كله وهو سبحانه وتعاىل كما قال عبداهللا بن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار 



نور السموات من نور وجهه وقد جاء يف قوله تعاىل وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا إن أهل اجلنة يعرفون مقدار 
نوار تظهر من جهة العرش فيكون بعض األوقات عندهم أعظم نورا من بعض إذ ليس عندهم البكرة والعشي بأ

  ظلمة وهذه األنوار املخلوقة كلها خلقها اهللا تعاىل 
فقول القائل بعد هذا مل نعقل حدوث شيء إال يف زمان خمصوص مث حكمنا بأن الزمان حدث ال يف زمان مثل أن 

ه إال يف ليل أو هنار مث حكمنا بأن الليل والنهار حدثا ال يف ليل وال هنار ومل يقال أنا مل أعقل حدوث شيء وتكوين
نعقل شيئا إال يف السموات واألرض مث عقلنا حدوث السموات واألرض ال يف مسوات وأرض ومعلوم أن هذا 

هو يشهد الكالم من أفسد الكالم يف احلس والعقل فإن اإلنسان كما يشهد حدوث األشياء ال يف ليل وهنار ف
  أيضا حدوث الليل والنهار يف غري ليل وال هنار 

وقد يراد بالزمان جمرد التقدير باحلوادث كما يقال هذا قبل هذا بكذا وكذا وهذا بعد هذا بكذا وكذا فيكون 
املراد به تقدير ما بني احلوادث حبوادث أخر وهذا التقدير من جنس العدد للمعدودات فإنه بالعدد يظهر 

  حد املعدودين على اآلخر ونقصانه عنه ومساواته له مث مع ذلك فليس العدد للمعدودات وبزيادة أ

أمرا موجودا يف اخلارج قائم بنفسه أو عرض قائم فيها وإمنا هو من باب الفصل والتمييز بني بعضها وبعضها 
نذكره إن شاء اهللا تعاىل وهي ممتازة ومنفصلة بذواهتا وأعياهنا ال بشيء غري ذلك والعدد هلا كاحليز هلا كما س

وكذلك الوقت هلا وهلذا يفرق بني الوقت والعدد كما يروى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن ذكر اهللا مأمور 
  به يف كل حال ليس له وقت وال عدد أي ليس له وقت خمصوص وال عدد خمصوص كالصالة وغريها 

يه األذهان حيث يشتبه عليها ما يأخذه  الذهن من احلقائق املوجودة يف اخلارج بنفس احلقاق وهذا موضع تغلط ف
املوجودة يف اخلارج كما يشتبه على بعض الناس الصور الذهنية الكلية املطلقة أهنا توجد يف اخلارج حىت يظن 

أهنا بعينها موجودة يف اخلارج فالعلم باحلقائق وبعددها وزماهنا ومكاهنا كله متقارب وال ريب أن احلقائق 
نفسها متميز بعضها عن بعض بنفسها مبا فيها من الصفات القائمة هبا وما يتبع ذلك من حيزها  موجودة يف

ووقتها وعددها وليست هذه األمور جواهر وأعراضا منفصلة عن تلك احلقائق بل هي تارة لسبب بينها وبني 
هي أمور وجودية أو عدمية غريها إمنا يعقل باعتبار الغريين وهلذا يكثر تنازع الناس يف مثل هذه األمور هل 

وبكل حال فقول القائل إن كل وقت يفتقر إىل وقت وكل حيز إىل حيز مبنزلة قوله كل عدد يفتقر إىل عدد 
  وقوله كل حقيقة قائمة بنفسها تفتقر إىل حقيقة قائمة بنفسها 

من قول القائل  ومما يوضح ذلك أن يقال له أيضا قول القائل مث حكمنا بأن الزمان حدث ال يف زمان أضعف
حكمنا بأن احلركة حدثت بال حركة فإن الزمان هو مفتقر إىل احلركة دون زمان آخر واحلركة هي سبب 
الزمان وإن كانت مقارنة له وليست مفتقرة إىل حركة أخرى فالتعجب من حدوث حركة بال حركة وهي 

  سبب الزمان وأعين عن الزمان 

جب املتعجب من حدوث زمان يف غري زمان وإذا كان التعجب من من الزمان عنها أقرب إىل الصواب من تع
عدم افتقار كل حركة إىل حركة نوعا من السخف واهلذيان فالتعجب من عدم افتقار كل زمان إىل زمان أبلغ 

ا يورده  منه يف السخف واهلذيان كما يتعجب من عدم افتقار كل فاعل إىل فاعل وهذا السؤال من آخر م
  ان لعلمه بأنه آخر مراتب الباطل واهلذيان ويسأل عنه الشيط



قال وثالثها أنا ال نعلم فاعال يفعل بعد ما مل يكن فاعال إال لتغري حالة وتبدل صفة مث إنا اعترفنا بأنه تعاىل خلق 
  العامل من غري شيء من ذلك 

املنكرين للصانع حيث  يقال هذه الوجوه اليت أوردها هنا هي من حجج الدهرية إما القائلني بقدم العامل وإما
حيتجون هبا على امتناع إبداع كل شيء بعد العدم ويوجبون قدم مادة وكذلك يوجبون قدم مدة وكذلك 

يقولون ميتنع حدوث الفعل بدون حدوث قدرة وال إرادة وال علم وال غري ذلك من أسباب الفعل وهذه حجج 
آرسطو وإن كان من معظميه من يزعم أنه مل يكن قائال  الدهرية املتفلسفة املشائني املنتسبني إىل معلمهم األول

بقدم العامل ولكن تكلم بكالم جممل يف ذلك كما زعمه بعض الفالسفة اليهود فيما مجعه وألفه بني فلسفته وبني 
امللة اليت بعث اهللا هبا الرسل فاملقصود هنا أن نعرف أصل هذا الكالم ونعلم أن هذا الرازي وإن أورده هنا من 

ة أصحابه املسلمني املوافقني على حدوث العامل يف احتجاجهم على إخوان هلم مسلمني يف مسائل الصفات جه
فإن هذه احلجج هو دائما يذكرها يف معارضة حجج املسلمني وسائر أهل امللك على نفي قدم العامل فتارة يظهر 

  منه التحري وتكافؤ 

ب الذي ال هو مع هؤالء وال مع هؤالء وتارة ينصر املسلمني مبا األدلة وتقابل الطائفتني مبنزلة املنافق املذبذ
يصلح من اجلدل ويكثر مما ال يصلح وتارة يؤيد أقوال أولئك املشركني الصابئني املبدلني تأييد عاجز عنهم أو 

  معاون هلم أو معترض عليهم حبق أو باطل 
بالبديهة ويزعم أن هذا من حكم احلس واخليال وحنن يف هذا املقام الذي غرضه أن يقرر ثبوت ما يعلم امتناعه 

ا هو نظري ما مل  املردود واحتجاجه مبا ذكره من أفعال اهللا تعاىل جنيب عنه بأن نبني أنا شهدنا من أفعال اهللا تعاىل م
ا شهدناه أو دونه وبأن نبني أنه إذا أثبت من أفعال اهللا تعاىل م ا نشهده أو أبلغ منه وأن ما تعجب منه هو مثل م
مل نشهد نظريه فال حمذور يف ذلك فإن ثبوت ماال يعلم له نظري ليس مبحذور يف حس وال عقل وبأن نبني أن 

احلس والعقل يف ذلك سواء فال يثبت ماال يعلم هبا عدمه ويثبت مامل يعلم هبا نظريه وقد ذكرنا ذلك يف املادة 
  واملدة 

  الدهرية كثرية حسنة لكن ليس هذا موضعها ونصوص املسلمني وسائر أهل امللل ومعارضتهم هلؤالء 
وكذلك ما ذكره يف الفاعل وهي حجة ابن سينا أفضل متأخري هؤالء الدهرية فإهنا هي اليت اعتمدها حيث 

زعم أن الذات الواحدة ال يصدر عنها شيء بعد أن مل يكن صادرا إال حبدوث أمر من األمور والكالم يف ذلك 
نع احلدوث فيجب القدم مث ذكر يف كيفية صدور العامل بصدور العقل مث العقل األمر كالكالم يف األول فيمت

والنفس والفلك من الكالم ال يرتضيه أسخف الناس عقال وال يستحسن أحد أن يستعمله إال يف املضاحك 
  واهلزليات دون ما هو من أعظم اإلهليات وذكروا هم ما اختص به العامل من املقادير 

ما املوجب لتخصيصه بذلك دون غريها إىل غري ذلك مما ليس هذا موضعه إذ الغرض والصفات غري ذلك و
  جواب ما ذكره الرازي وهو من منط الذي قبله أيضا لوجوه 

أحدها أن غاية ما يذكره إثبات فاعل ليس له نظري وثبوت فعل ليس له نظري وهذا ال نزاع فيه وليس ذلك 
يكون نظريا ملورد النزاع وكون ذلك على خالف حكم احلس ممتنعا ال يف حس وال خيال وال عقل حىت 

  واخليال هو مثل كونه على خالف حكم العقل والقياس 



الوجه الثاين أن االنتهاء إىل فاعل ال فاعل له مما يعلم بالفطرة والضرورة العقلية كما يعلم بالفطرة والضرورة 
ع موجود ال داخل العامل وال خارجه فإذا كان هذا مما العقلية امتناع حدوث فعل بال فاعل وكما قالوه يف امتنا

يعلم بالضرورة الفطرية كيف جيعل معارضا أيضا ملا يعلم بالضرورة الفطرية فالفطرة الضرورية تعلم امتناع أن 
يكون لكل فاعل فاعال وامتناع أن يكون الفعل بال فاعل وأن يكون الفاعل ال داخل املفعول القائم بنفسه وال 

  وإذا كان كذلك فتمثيل الفاعل الذي ال فاعل له بالفاعل له فاعل ممتنع أيضا يف الفطرة الضرورية  خارجه
الوجه الثالث أن قوله مل نشهد فاعال بعد أن مل يكن فاعال إال لتغري حال وتبدل صفة إن أراد به استحالته من 

مر والكواكب كل يف فلك يسبحون حال إىل حال حبيث أن ذاته تستحيل فليس األمر كذلك فإن الشمس والق
  ومع هذا مل يتغري حاهلا ومل تتبدل صفاهتا 

وإن عىن به أن نفس احلركة هو تغري وتبدل كما يقوله من يقوله من املتكلمني كان املعىن مل نشهد فاعال إال 
اىل وتقدس خالق متحركا ومتحوال إما حركة روحانية وإما حركة جسمانية فقوله بعد ذلك مث إنا اعترفنا بأنه تع

العامل من غري شيء من ذلك مما ينازعه فيه خصومه هنا وغري خصومه فإن املتكلمني يسمون هذه مسألة حلول 
احلوادث بذاته وقد علم أن مذهب الكرامية القول هبا وهم خصومه يف هذه املسألة وقد ذكر يف أعظم كتبه 

النفي فال ميكنه أن يقيم عليهم فيها دليال عقليا وغاية ما هناية العقول أنه ليس يف هذه املسألة دليل عقلي على 
اعتصم فيها مبا ادعاه من اإلمجاع على أن سبحانه وتعاىل غري موصوف بالنقائص وإن احلادث إن كان صفة 
كمال فقد كان قبل ذلك ناقصا وإن مل يكن صفة كمال فاإلمجاع منعقد على أنه تعاىل ال يوصف بغري صفة 

لمنا على ما ذكر يف غري هذا املوضع وإذا مل يكن يف ذلك دليل عقلي مل يصح أن يكون ذلك الكمال وقد تك
  معارضا ملا يقول املنازع إنه معلوم بالفطرة الضرورية 

ومن أعجب العجب قوله عن املشبهة وهم عنده الكرامية واحلنابلة أهنم وافقوه على ما ادعاه من أن معرفة 
ى خالف احلس واخليال مث حيتج على ذلك بأنه فعل بعد أن مل يكن فاعال من غري أفعال اهللا تعاىل وصفاته عل

حدوث شيء بذاته وهو يعلم أن القول حبلول احلوادث يف ذاته تعاىل وتقدس هو شعار الكرامية وأهنم متفقون 
ري فعل منهم مث إن على ذلك وهذا مثل أن يقال عن املعتزلة وقد وافقونا على أن اهللا تعاىل حيدث أفعال العباد بغ

  القول بذلك هو مذهب أكثر أهل احلديث بل قول أئمة أهل احلديث وهو الذي نقلوه عن سلف 

األمة وأئمتها وكثري من الفقهاء والصوفية أو أكثرهم وفيهم من الطوائف األربعة احلنفية واملالكية والشافعية 
 غري موضع من كتبه أن القول حبلول احلوادث يلزم واحلنبلية من ال حيصي عدده إال اهللا تعاىل وقد ذكره هو يف

كل الطوائف حىت املعتزلة والفالسفة وذكر ذلك عن أيب الربكات البغدادي صاحب املعترب وهو من أعظم 
  الفالسفة املتأخرين قدرا وأنه قال إن ألوهيته هلذا العامل ال تتم إال بذلك فكيف حيكى االتفاق على خالف ذلك 

الفاعل منا وإن حدثت فيه حركة فاحملدث هلا غريه وخالق العامل ال حمدث لفعله إال هو فهذا هو فإن قال قائل 
  الفرق 

قيل هذا حق كما أن ذاتنا حمدثة أحدثها غرينا وهو سبحانه قدمي واجب الوجود رب كل شيء ومليكه هو 
خلق اهللا منتهى مسائل الشي طان اليت يظل هبا اإلنسان مع اخلالق وما سواه خملوق وهلذا كان السؤال عن من 

ظهور فسادها بالربهان والرازي مل يستدل بكونه فاعال ملا ال يفعله من غري حمرك من خارج وإمنا استدل بكونه 



فاعال من غري فعل يف نفسه وهذا هو الذي ينازعونه فيه وهو لو استدل باألول مل يصح ألهنا هي مسألة وجود 
مقصوده أن يبني أن أفعاله على خالف حكم احلس واخليال ليس مقصوده أن  الصانع نفسه وهو يف هذا املقام

  نفسه على خالف احلس واخليال 
ا بأنه تعاىل وتقدس خالق  قال الرازي ورابعها أنا ال نعقل فاعال يفعل إال جللب منفعة أو دفع مضرة مث اعترفن

  العامل بغري شيء من هذا 

ن هذا السؤال هو ببحوث القدرية واملعتزلة أخص كما أن الذي قبله والكالم عليه من منط الذي قبله وإن كا
  ببحوث الفالسفة والدهرية أخص وذلك من وجوه 

أحدها أن غاية هذا ثبوت ماال نظري له وليس ذلك ممتنعا كما تقدم وال فرق يف ذلك بني حكم احلس واخليال 
  وحكم العقل كما تقدم غري مرة 
من أجلب لنفسه منفعة من غريه أو دفع عن نفسه مضرة من غريه كان حمتاجا إىل الثاين أنه هو خالق كل شيء و

ه عن غريه وبذلك أخرب عن نفسه كما  ذلك وهذه حال الفقر إىل غريه فما دل على أنه رب العاملني دل على غنا
  قبل  قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ومتام الكالم كما بيناه

رفنا بأنه  الوجه الثالث أن يقال ما تعين بقولك إنا ال نعقل فاعال يفعل فعال إال جللب منفعة أو دفع مضرة مث اعت
تعاىل خالق العامل لغري شيء من هذا أتريد أنه سبحانه منزه عن نعوت املخلوقني الناقصني احملتاجني إىل غريهم يف 

احلي من اإلنسان وغريه يطلب ما ينفعه ويالئمه من غريه ويدفع  اجتالب منافعهم ودفع مضارهم كما يوجد أن
ما خيلف عليه من الضرر من نفسه ومن غريه فهذا حق فإنه سبحانه وتعاىل غين عن العاملني ال حيتاج إليهم بل 
هو األحد الصمد احلي القيوم وهو سبحانه ال خياف ضرر شيء ال من نفسه وال من غريه بل العباد عاجزون 

سلم يا عن  أن يلحقوا به ضررا أو نفعا قال تعاىل يف احلديث الصحيح الذي رواه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين 

أو تريد أنه سبحانه وتعاىل ال حيب فعله ويرضاه ويفرح به فإن أردت هذا مل يسلم ال ذلك فإن الكتاب والسنة 
  اتفاق سلف األمة قد دل على وصفه باحملبة والرضا والفرح و

  أو تريد أنه ال حيدث له من هذه األمور ما مل يكن قبل ذلك فهذا هو الوجه األول وقد تقدم الكالم عليه 
مث قال الرازي وأما تقرير ذلك يف الصفات فذلك من وجوه أحدها أنا ال نعقل ذاتا تكون عاملة مبعلومات ال 

ا على التفصيل دفعة واحدة وأنا إذا جربنا أنفسنا وجدناها مىت اشتغلت باستحضار معلوم معني امتنع هناية هل
عليها يف تلك احلالة استحضار معلوم آخر مث إنا مع ذلك نعتقد أنه تعاىل وتقدس عامل مبا ال هناية له من 

ا جبميع املعلومات أمرا على  املعلومات على التفصيل من غري أن حيصل فيه اشتباه والتباس فكان كونه تعاىل عامل
  خالف مقتضى الوهم واخليال 
  والكالم على هذا من وجوه 

أحدها أن هذا الكالم أن علم اهللا ليس من جنس علومنا وال مماثال له وأنا ال نستطيع أن نعلم كعلم اهللا تعاىل 
كما ال يظن أن ذاته كذات اهللا تعاىل ال  وهذا من أوضح األمور وأبينها عند اخلاصة والعامة فإن أحدا من اخللق

يظن أن علمه كعلم اهللا تعاىل ومن املعلوم لكل أحد أن اهللا أكرب وأعظم مما يعلمونه ويقولونه فيه فكذلك علمه 



وقدرته وسائر صفاته أكرب وأعظم من أن يعلم كنه علمه أو يوصف ومل يقل أحد من البشر أن علم اهللا تعاىل 
ا    مثل علمن

ا فيه أنه ليس وال تو هم أحد ذلك وال ختيله فأي شيء يف هذا مما هو على خالف مقتضى الوهم واخليال غاية م
  مثلما نتومهه ونتخيله من نفوسنا وهذا ال ريب فيه 

وهذا يظهر بالوجه الثاين وهو أن اهللا سبحانه ليس مثلما نعلمه ونعقله وحنسه من نفوسنا فضال عن أن يكون 
ه من نفوسنا فال اختصاص للوهم واخليال بذلك وإذا كان اهللا سبحانه ليس مثلما حنسه مثلما نتخيله ونتومه

ا ملا حنسه  ا ملا نعلمه مل جيب أن يكون منافي   ونعلمه ونعقله ونتخيله فينا ومل يكن يف ذلك ما يقتضي أن يكون منافي
 خارجه علم فطري ضروري ليس ويتقرر هذا بالوجه الثالث وهو أن العلم بامتناع موجود ال داخل العامل وال

  هو من خصائص الوهم واخليال وأما ما ذكره من إحاطة علم اهللا تعاىل فليس عندنا اعتقاد ينفي ذلك حبال 
الوجه الرابع إن كلما وصف اهللا به علم اهللا ليس عندنا اعتقاد ينفي ذلك ال حمسوس وال متوهم وال متخيل وال 

الباطلة اليت مل تعلم بضرورة وال نظر وال ريب أن ذات اهللا وصفاته على معقول إال أن يكون من االعتقادات 
ال فرق يف ذلك بينما يظن أنه  خالف االعتقادات الباطلة اليت يظن أهنا معقولة أو حمسوسة أو متخيلة ولكن 

  معقول ومعلوم وما يظن أنه حمسوس ومتخيل 
ه أعظم من تفاوهتم يف قوى األبدان الوجه اخلامس أن قوى بين آدم يف العلم متفاوتة تفاوتا  ال ينضبط طرفا

ولبعضهم من القوة على استحضار معلومات يف وقت واحد ما ليس لبعض وليس لذلك حد معلوم للناس 
  يعتقدون أن أحدا من البشر ال ميكن أن يكون أقوى يف ذلك بل فوق كل ذي علم عليم 

كان بنو آدم متفاوتني يف العلم والقدرة ومل يكن عجز حىت ينتهي ذلك إىل اهللا تعاىل كما قال السلف وإذا 
أحدهم ما يقدر عليه اآلخر من العلوم واألعمال مانعا من اعتقاده ذلك لغريه مع كونه جمانسا له مساويا يف 

احلقيقة فألن ال يكون عجز أحدهم عما يوصف اهللا تعاىل به من العلم مانعا من اعتقاد وجوب ذلك يف ربه عز 
  ق األوىل واألخرى وال يكون ذلك معتقدا ما خيالف حمسوسه وال معقوله و جل بطري

الوجه السادس أنه إذا كان اآلدمي يعلم من اقتدار غريه على استحضار العلوم املفصلة يف زمن واحد ماال يقدر 
ال  يقدر هو عليه كان ذلك دليال عنده على أن رب العاملني أوىل بأن يكون موصوفا بالعلم مبعلومات مفصلة 

  العبد عليها 
الوجه السابع أن العبد يعلم أن ربه يدبر أمر السموات واألرض يف آن واحد ال يشغله شأنه عن شأن ومعلوم 
أن التدبري حيتاج إىل قدر زائد عن العلم من القدرة واملشيئة واحلكمة مع أن العبد يعلم عجز نفسه عن نظريه 

  شيء عليم وإن كان عاجزا عن ذلك بطريق األوىل واألحرى  من حنو ذلك فأن يكون معتقدا بأن ربه بكل
ا ذكره يف قدرة اهللا تعاىل ويف مسعه  وباجلملة فهذا الوجه من الوجوه اليت ذكرها يف تقريره هذه املقدمة وكذلك م

  ويف بصره بعد هذا كما سنذكره 
األفعال الشاقة تكون سببا للكالل قال الرازي وثانيها أنا نرى كل من فعل فعال فال بد له من آلة وأداة فإن 

  واملشقة لذلك الفاعل مث إنا نعتقد 



  أنه سبحانه وتعاىل يدبر من العرش إىل ما حتت الثرى مع أنه منزه عن املشقة واللغوب والكالل 
يقال له ال ريب أن اهللا تعاىل يقول يف كتابه العزيز وسع كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما أي ال 

ه وال يثقل عليه وقال يف الكتاب ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من يكرث
لغوب واللغوب اإلعياء وإمنا يستريح من إعياء ومنه قول أيب قتادة يف حديث محار الوحش فسعى القوم حىت 

نا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب وهذا لغبوا وقال أهل اجلنة احلمد هللا الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميس
  مما ال يتنازع فيه املسلمون 

ا ذكرته من وجوه    وإذا كان كذلك فالكالم على م
أحدها أن هذا بيان قدرة اهللا تعاىل كاملة تامة ال نقص فيها ليست مثل قدرة العبادة كما ذكرنا يف العلم وهذا 

  لمعقول وإمنا هو خمالف ملقدار صفاتنا حق ومل يقل أحد إن هذا خمالف ال للمحسوس وال ل
الثاين أن هذا نسبة هذا أن املعلوم واملعقول واحملسوس واملتخيل نسبة واحدة فقولك إن ثبوت هذا على خالف 

  حكم الوهم واخليال كقول القائل إنه ثابت على خالف حكم العقل والعلم 
صفاتنا وقد مضى أن انتفاء مثل الشيء ال يوجب  الثالث إن هذا معناه أن اهللا ليس مثلنا وال صفاته كمقدار

  انتفاءه فكيف إذا كان إمنا نفى مماثلته لنا فقط 

وإن كان اهللا تعاىل ليس كمثله شيء وقد قدمنا أنه إن عىن ثبوته على خالف احلس واخليال عدم النظري فهو حق 
  بالقياس وال بعدم النظري لكن نفي موجود ال داخل العامل وال خارجه معلوم بالفطرة البديهية ال 

ال داخل وال  الرابع أن هذه القدرة ليس عندنا اعتقاد بنفيها ال حمسوس وال معقول خبالف وجود موجود 
  خارجه فإن عندنا من العلوم الضرورية والنظرية ما ينفي ذلك 

مانعا من اعتقاد اخلامس أن قوى بين آدم يف الفعل خمتلفة فإذا كان عجز أحدهم عما يقدر عليه اآلخر ليس 
ثبوت تلك القدرة مع اشتراكهم يف اجلنس فأن ال يكون عجز أحدهم مانعا من اإلميان بقدرة خالقه أوىل 

  وأحرى 
ا ليس هو عنده وال يكون ذلك ممتنعا ال يف حسه  السادس أنه إذا كان أحدهم يعلم من قدرة غريه على العمل م

  خالقه ما ليس هو عنده أوىل وأحرى وال يف خياله وال يف عقله فأن يعلم من قدرة 
قال الرازي وثالثها أنا نعتقد أنه يسمع أصوات اخللق من العرش إىل ما حتت الثرى ويرى الصغري والكبري فوق 

أطباق السموات العلى وحتت األرضني السفلى ومعلوم أن الوهم البشري واخليال اإلنساين قاصران عن 
  د أنه تعاىل كذلك االعتراف هبذا املوجود مع أنا نعتق

يقال له ال ريب أنه سبحانه وتعاىل كما قالت عائشة رضي اهللا عنها يف احلديث الصحيح سبحان الذي وسع 
  مسعه األصوات لقد كانت اجملادلة تناجي رسول 

 اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كالمها فأنزل اهللا تعاىل قد مسع اهللا قول اليت
جتادلك يف زوجها ويف الصحيحني عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو 

قرشيان وثقفي فتحدثوا بينهم حبديث فقال أحدهم أترون اهللا يسمع ما تقول فقال اآلخر يسمع أن أعلنا وال 
ا كنتم تستترون أن يشهد يسمع إن أسررنا فقال الثالث إن مسع منه شيئا فإنه يسمع كله فأنزل اهللا  تعاىل وم



عليك مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثريا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي 
  ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين 

إال أن  لكن الكالم يف سعة مسعه وبصره سبحانه وتعاىل كالكالم يف سعة علمه وقدرته سواء وليس فيما ذكره
ذلك ليس مثل مسعنا وبصرنا وثبوت مثل هذا مما ال ينازع فيه عاقل وال ينفيه حس وال عقل وال ختيل بل ثبوت 
ماال نظري له يف اخللق ال ينفيه احلس والعقل فكيف مبا ليس له نظري مساو أيضا فالعقل واحلس واخليال والوهم 

  بالنسبة إىل هذا سواء 
شري واخليال اإلنساين قاصران عن االعتراف هبذا املوجود مبنزلة قول القائل إن فقوله ومعلوم أن الوهم الب

العقل البشري والعلم اإلنساين قاصران عن االعتراف هبذا املوجود وهو ال يقول إن اهللا ثابت على خالف حكم 
  العقل والعلم فيلزمه يف احلس والوهم واخليال مثل ذلك 

د به أن الوهم واخليال يعجز عن إدراك ذلك مل يضر فإن العجز عن إدراك وأيضا فقوله على خالف ذلك إن أرا
الشيء من بعض الوجوه ال ينفي القدرة على معرفته من وجه آخر وإن أراد أن الوهم واخليال يدرك ما ينايف 

  ذلك مل يصح ذلك فليس يف ومهنا وخيالنا الصحيح ما ينايف ذلك وإن فرض اعتقاد فاسد 

ا أن لفظ الوهم واخليال يقال على ينايف ذلك فهو ك االعتقاد الذي يظن صاحبه أنه معقول أو معلوم وقد قدمن
  الباطل تارة وعلى املطابق أخرى فاملطابق ال ينايف ذلك والباطل ال نزاع فيه 

ابتا وأيضا فاعتقاد امتناع موجود ال داخل العامل وال خارجه ثابت بالضرورة الفطرية واملتوهم املتخيل ال يكون ث
  بالفطرة الضرورية كما تقدم 

قال الرازي فثبت أن الوهم واخليال قاصران عن معرفة اهللا سبحانه وتعاىل وصفاته ومع ذلك فإنا نثبت األفعال 
والصفات على خمالفة الوهم واخليال وقد ثبت أن معرفة كنه الذات أعلى وأجل وأغمض من معرفة الصفات 

  فة الصفات واألفعال فألن نعزهلما من معرفة الذات أوىل وأحرى فلما عزلنا الوهم واخليال يف معر
فهذه الدالئل العشرة دالة على أن كونه سبحانه وتعاىل منزه عن احليز واجلهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل 

  وذلك هو متام املطلوب وباهللا التوفيق 
  قلت قد تقدم الكالم على أصول هذا غري مرة من وجوه متعددة 

ال داخل العامل وال أحدها  أن القصور عن معرفة الشيء غري العلم بانتفائه واملنازع له قال إين أعلم انتفاء موجود 
  خارجه مل يقل إين قاصر أو عاجز عن معرفة وجوده 

الثاين أن قصور الوهم واخليال ال يستلزم قصور العلم والعقل واحلس واملنازع له يقول إن ذلك ال يعلم بعقل 
  فإذا كان غريه معقوال مل جيب أن يكون هذا معقوال وال غريه 

الثالث أن املنازع له قال أنا أعلم بالفطرة اإلنسانية التامة امتناع هذا املوجود ال يقول إن ذلك نعتقده بومهنا 
ا وعقلنا    وخيالنا دون علمن

نتفاءه واألول مسلم ومورد الرابع أن مجيع ما ذكره إمنا يدل على ثبوت ماال نظري له ال يدل على ما نعتقد ا
  النزاع من الثاين 

اخلامس أن الوهم واخليال املطابق والعلم والعقل واإلحساس فيما ذكره سواء كما تقدم بيانه مث إنه مل يعزل 



العلم والعقل يف معرفة اهللا تعاىل فال يعزل احلس الصحيح وأما الفاسد فهو معزول وإن قيل إنه معقول ومعلوم 
  يذكره اجلهمية وغريهم من أهل اإلحلاد من العقليات اليت يسموهنا عقليات وهي جهليات كما يعزل ما 

السادس أن املنازع له قد يسلم أن يعزل الوهم واخليال يف معرفة أفعال اهللا تعاىل وصفاته وذاته لكن مل يعزل 
ة تنفي كون ذلك معلوما الفطرة اإلنسانية واملعارف الضرورية ومسألتنا من هذا الباب ومل يذكر حجة واحد

  بالضرورة وال يقبل االحتجاج على خالف ما يعرف بالضرورة 
السابع أنه إمنا أثبت أن أفعال اهللا تعاىل وصفاته ليست مماثلة ألفعالنا وصفاتنا وذلك ال يقتضي كوهنا ثابتة على 

ا ذكره انتفاء املثل يف خالف الوهم واخليال فإن الوهم واخليال ال ينفي ما مل يكن مثاله موجودا فيه ب ل غاية م
ا يقدره  الوجود والوهم واخليال ال ينفي ماال مثل له بل الوهم واخليال من أعظم األشياء إثباتا ملا ال نظري له يف م

  ويصوره من األمور اليت تكون موجودة فيه وليس هلا نظري يف اخلارج 

عن احليز واجلهة ليس أمرا يدفعه صريح العقل وذلك وأما قوله فهذه الدالئل العشرة دالة على أن كونه منزها 
  متام املطلوب 

فقد تبني بأدىن نظر أنه ليس فيها وجه واحد يبني إمكان وجود ذلك ال اإلمكان الذهين وال اخلارجي أعين مل 
رة أو يثبت أن العقل يعلم إثبات ذلك وال أنه ال يعلم امتناعه ولو مل يكن عندنا اعتقاد ينفي إمكان ذلك بضرو

ا بالضرورة وقد تقدم أن ما أعتقد  نظر فكيف إذا كان اعتقاد امتناع ذلك معلوما بالنظر فكيف إذا كان معلوم
امتناعه بالضرورة وأراد الرجل أن يبني أنه غري ممتنع بالضرورة وال بالنظر بل هو ممكن يف الذهن فال بد أن يبني 

ال يعلم امتناعه يف الذهن ليبقى اإلمكان الذهين مع أن  أمنا يعلم امتناعه بالضرورة والنظر ليس هو الذي
  اإلمكان الذهين ال يستلزم اإلمكان اخلارجي كما تقدم 

  فصل 
مث إن املنازعني له إذا كانوا يقولون نعلم بالضرورة امتناع ذلك وقالوا إمنا يقوله النفاة إنه احلق الذي جيب 

متناعه بضرورة العقل بل يقولون إنا نعلم بضرورة العقل أن وصف واجب الوجود به فإنه ممتنع وجوده معلوم ا
رب العاملني فوق العامل فنحن نعلم بضرورة العقل وجوب ما ادعى امتناعه بالنظر وامتناع ما ادعى إمكانه 

بالنظر وقد يقولون حنن نعلم بالفطرة والضرورة أن املوجود الذي ليس هو صفة لغريه أو أن واجب الوجود ال 
  يكون 

إال قائما بنفسه ميتنع غريه أن يكون حبيث هو وأنه ليس خياال وشبحا يف النفس بل هو شيء موجود له التحقق 
والثبوت الذي يعلم بالقلوب أنه حتقق وثبوت وإن مساه املنازع حتيزا وجتسيما وحنو ذلك وتعلم بالضرورة 

ة والفطرة أنه ما من موجودين حيني عاملني والفطرة أمنا ال يكون كذلك ال يكون إال معدوما كما نعلم بالضرور
قادرين بل ما من موجودين إال ومها مشتركان يف مسمى الوجود والثبوت وأن متيز أحدمها عن اآلخر خباصيته 
اليت ختصه سواء كان واجبا أو مل يكن وما به االشتراك ليس هو ما به االمتياز وال مستلزما له وإال كان أحدمها 

ن املشترك مستلزما للميز فإنه إذا مل يكن أحدمها خمتصا مبا مييزه بل حيث حتقق املشترك حتقق هو اآلخر إذا كا
املميز واملشترك ثابت هلما فإذا كان املميز ثابت هلما مل يكن ألحدمها متيز خيصه فال يكون أحدمها غري اآلخرة إذ 

ان كل منهما موصوفا بقدر مشترك والقدر ال بد يف املعينني من أن ميتاز أحدمها عن اآلخر مبا خيصه وإذا ك



املشترك أن يكون ألحدمها شبه ما باآلخر ولو من بعض الوجوه امتنع أن يكون يف الوجود موجود ال يشارك 
املوجودات يف شيء من األمور الوجودية وال يشاهبها يف شيء من ذلك وهلذا كان السلف واألئمة يقولون إن 

ذلك كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف رده على اجلهمية ملا ذكر عنهم ما وصفوه  العقالء يعلمون بعقلهم انتفاء
من السلوب وأهنم قالوا كلما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خالفه وهذا معىن قول املؤسس وذويه 

كاألشياء إنه على خالف احلس واخليال أو العقل وقد تقدم ذكر ذلك قال فقلنا هو شيء قالوا هو شيء ال 
فقلنا إن الشيء الذي ال كاألشياء قد عرف أهل العقل أنه ال شيء فعند ذلك تبني للناس أهنم ال يثبتون شيئا 
ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة مبا يقرون به يف العالنية فإذا قيل هلم من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر 

  هو جمهول هذا اخللق فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا اخللق 

ال يعرف بصفة قالوا نعم فقلنا قد عرف املسلمون بأنكم ال تثبتون شيئا إمنا تدفعون عن أنفسكم الشنعة مبا 
تظهرون فذكر أوال أمنا يقال إنه شيء مث يقال إنه ال كاألشياء أي ال يشاهبها بوجه من الوجوه بل خيالفها من 

لعلم بذلك عام يف أهل العقل وملا ذكر ثانيا من يعبدون كل وجه فهذا قد عرف أهل العقل أنه ال شيء ألن ا
قالوا نعبد املدبر هلذا اخللق فهذا إخبار عن املعبود الذي جتب عبادته يف الدين فلما قالوا هو جمهول ال يعرف 
بصفة قد علم املسلمون أنكم ال تثبتون شيئا ألن املسلمني يوجبون عبادة اهللا تعاىل فذكر أوال عن عموم أهل 

ا يناسبه وذلك ألن  العقل أهنم ال يثبتون شيئا وذكر ثانيا عن أهل الدين أهنم ال يعبدون شيئا ذكر يف كل مقام م
ا فال يكون معبودا فهنا  اجملهول ال يعرف فال يقصد وال يعبد ومن ال يعرف بصفة متيزه عن غريه مل يكن معلوم

جتسيم وذكر أوال أنه ميتنع أن ال يكون بينه وبني  ذكر أن ال بد من صفة متيزه عن غريه والنفاة يقولون هذا
شيء من املوجودات قدر مشترك وال شبه بوجه من الوجوه والنفاة يقولون هذا تشبيه فهم مبا عنوه بلفظ 

التشبيه والتجسيم أوجبوا أن يكون املوصوف بنفي ذلك على املعىن الذي قصدوه معدوما بل واجب العدم 
لفظ حيتمل نفي معان باطلة مثل نفي كونه مشاهبا للمخلوقات مماثال هلا من بعض ممتنع الوجود وإن كان ال

الوجوه فإن نفي هذا واجب وكذلك نفي كونه يقبل التفريق والتفكيك فال يكون صمدا أحدا هو أيضا واجب 
صدوا به ما فتكلموا أيضا باللفظ اجململ املتشابه الذي حيتمل احلق والباطل ولكن قصدوا به ما هو باطل وإن ق

هو أيضا حق أومهوا الناس أهنم مل يقصدوا به إال نفي ما هو باطل كما قال أمحد رمحه اهللا يتكلمون باملتشابه من 
  الكالم ويومهون جهال الناس مبا يشبهون عليهم 

  فصل

أثبته املنازع ويقول املنازعون حنن نعلم بالنظر العقلي واالستدالل كما علمنا بالفطرة الضرورية امتناع وجود ما 
من أنه ال داخل العامل وال خارجه ونعلم انتفاء ذلك وثبوت هذه بالكتاب والسنة واإلمجاع وبالنقل املتواتر عن 
األنبياء املتقدمني وباتفاق أهل الفطر السليمة من مجيع العقالء فصاروا يقولون إن كل واحد من ثبوت ما يقوله 

لفطرة والضرورة والبديهة والذوق والوجد ويعلم بالفطرة واألدلة العقلية ونفي ما يقوله اجلاحد املخالف يعلم با
يعلم باألدلة الشرعية الكتاب والسنة واإلمجاع ويعلم بالنقل املتواتر عن األنبياء ويعلم باتفاق العقالء ذوي 

  الفطر السليمة 



وهم بل بالرباهني اليت هي أصح من وإذا استدلوا بالنظر والقياس واملعقول والرباهني اليت حيتج بنظريها خمالف
  ذلك وهي حق يف أنفسها قرروا ذلك من وجوه 

يلة جامعة وهو أن يقال ال ريب أن قياس الغائب على الشاهد يكون تارة حقا وتارة باطال  أحدها وفيه قاعدة جل
اثال ملا أحسه إذ من وهو متفق عليه بني العقالء فإهنم متفقون على أن اإلنسان ليس له أن جيعل كلما مل حيسه مم

املوجودات أمور كثرية مل حيسها ومل حيس ما مياثلها من كل وجه بل من األمور الغائبة عن حسه ماال يعلمه أو ما 
ا يعلمه بالقياس واالعتبار على ما شاهده وهذا هو املعقول  يعلمه باخلرب حبسب ما ميكن تعريفه به كما أن منها م

  سوس ابتداءا هو ما حيسه بظاهره أو باطنه وهذا بني كما أن األول هو املسموع واحمل
القسم الثاين وهو أهنم متفقون على أن من األمور الغائبة عن حسه ما يعلمه بالقياس واالعتبار على ما يشهده 

ا يغيب عنه من أفراد اآلدميني    كما يعلم م

فإمنا يسميه الفقهاء وحنوهم جنسا  والبهائم واحلبوب والثمار وأفراد األطعمة واألشربة واللباس وحنو ذلك
واحدا أو هو ماله اسم جامع جيمع أنواعا مييز بينها بالصفات كاحلنطة والثمر واإلنسان والفرس وهو الذي 

يسميه املنطقيون النوع وما هو أخص من ذلك وإن كان قد يسمى أيضا جنسا أو صنفا أو نوعا كالعريب 
ين واملعقلي وحنو ذلك ال ريب أن اإلنسان مل حيس مجيع أعيانه وأفراده والعربي والفارسي والرومي وكالتمر الرب

  وإمنا يعلم غائبها بالقياس على شاهدها فهذا أصل متفق عليه بني العقالء 
ومن حكى من أهل الكالم أن من األمم أمة ال تقر بشيء من املعقوالت وإمنا تقر مبا أحسته ويذكرون ذلك عن 

يب أن هذا النقل وقع فيه غلط من هؤالء وتغليط من أولئك وقد ذكر اإلمام أمحد رمحه الربامهة السمنية فال ر
اهللا أصل هذا النقل ملا ذكر مبدأ حدوث اجلهمية يف هذه امللة فقال وكان مما بلغنا من أمر اجلهم عدو اهللا أنه 

تعاىل فلقي ناسا من  كان من أهل خراسان من الترمذ وكان صاحب خصومات وكالم وكان أكثر كالمه يف اهللا
املشركني يقال هلم السمنية فعرفوا اجلهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت يف ديننا وإن 

ظهرت حجتك علينا دخلنا يف دينك فكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا له ألست تزعم أنه لك إالها قال اجلهم 
ال قالوا فشممت له رائحة قال ال قالوا نعم فقالوا له هل رأيت إهلك قال ال قالوا فهل  مسعت كالمه قال 

فوجدت له حسا قال ال قالوا فوجدت له جمسا قال ال قالوا فما يدريك أنه إله فتحري اجلهم فلم يدر من يعبد 
أربعني يوما مث إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقة من النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح 

عيسى صلى اهللا على نبينا وعليه هي من روح اهللا تعاىل ومن ذات اهللا تعاىل فإذا أراد أن حيدث أمرا اليت يف 
  دخل يف بعض خلقه فتكلم على لسان 

ISLAMICBOOK.WS مين|  ٢٠١٠ المسل لجميع    جميع الحقوق متاحة 

  



اجلهمية: كتاب  لبيس    بيان ت
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

فيأمر مبا يشاء وينهى عما شاء وهو روح غائب عن األبصار فاستدرك اجلهم حجة مثل هذه احلجة فقال للسمين 
ه حسا أسلت تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال ال قال مسعت كالمه قال ال قال فوجدت ل

أو جمسا قال ال قال فكذلك اهللا ال يرى له وجه وال يسمع له صوت وال تشم له رائحة وهو غائب عن األبصار وال 
يكون يف مكان دون مكان ووجد ثالث آيات يف القرآن من املتشابه قوله ليس كمثله شيء وهو اهللا يف السموات 

هؤالء اآليات وتأول القرآن على غري تأويله وكذب  ويف األرض و ال تدركه األبصار فبىن أصل كالمه كله على
بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزعم أن من وصف من اهللا شيئا مما وصف به نفسه أو حدث عنه رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان كافرا وكان من املشبهة فأضل بشرا كثريا 
عروفا ببعض حواسه اخلمس وأن ماال يعرفه هو بشيء من حواسه فقد ذكر بأن السمنية طالبوه بأن يكون إالهه م

اخلمس فإنه ال يعلمه وهذا يقتضي أمنا ال حيسه اإلنسان بشيء من حواسه اخلمس فإنه ال يعرفه وهذا تغليظ منهم 
وظن أهنم يقولون إن مذهبهم أن اإلنسان ال يعرف شيئا إال ما حيسه ببعض حواسه اخلمس مث إن اجلهم أجاهبم 

دعوى وجود موجود ال ميكن إحساسه أيضا فقطعهم مع غلطه يف املناظرة ومغالطتهم أيضا ولو كانوا هم ال يقرون ب
إال مبا أحسه أحدهم مل يكونوا قد انقطعوا مبثل هذه املناظرة ألن غايتها إثبات وجود موجود غري حمسوس فيقاس 

ا مسعوا مثل هذا الكالم وال أمكن خماطبتهم به كما ال الرب عليه فلو مل يكونوا يقرون بشيء من القياس العقلي مل
  ميكن أن حيتج بقول األنبياء على من كذهبم 

وال يقال هو أقام احلجة عليهم ببيان وجود موجود غري حمسوس مث قاس عليه ألنه يقال لو كان من أصلهم أهنم ال 
من غري احملسوس وكانوا يقولون هذا يعلم وجوده  يقبلون القياس يف احملسوس لكانوا ال يقبلونه فيما لزمهم القول به

  كما ذكرت فمن أين جيب علينا أن نعترف بنظريه إذا كان من أصلهم أن الشيء ال يعرف حكمه من جهة النظري 
بل الذي يقال إن القوم كانوا يقولون ال يكون شيء موجودا إال أن ميكن إحساسه فال يصدق اإلنسان بوجود ماال 

شيء من احلواس ال يقولون اإلنسان املعني ال يعلم إال ما أحسه هو بل ينكر ما أخربه مجيع الناس من ميكن معرفته ب
األمور اليت متاثل ما أحسه وينكر أيضا وجود نظري ما أحسه أو ال ميكنه االعتراف بذلك فإن هذا ال يتصور أن 

تبلغ مبلغ التواتر ال يتفقون على إنكار ما يعرف  تقوله طائفة مدنية وقد ذكر هذا املتكلمون فقالوا إن الطائفة اليت
بالضرورة كما ذكر املؤسس يف هذا الكتاب إن الطائفة العظيمة من العقالء ال جيتمعون على إنكار الضروريات فال 
ينقلهم ذلك السلب العام عن طائفة من العقالء وال يبني به أن طوائف العقالء يقعوا يف شيء من هذا السلب وكال 

مرين باطل بل التحقيق أن العقالء ال يتفقون على إنكار العلوم الضرورية من غري تواطئ واتفاق كما ال يتفقون األ
على الكذب من غري تواطئ وال اتفاق وذلك أن اهللا تعاىل خلق اإلنسان يعلم األمور الضرورية بغري اختياره كم 

ه عن فطرته وكذلك خلقه بفطرته يريد العدل واملصلحة جيهل بعضها وخلقه بفطرته خيرب مبا يعلمه إال ملعارض يغري
  إال ملعارض فهو وإن كان ظلوما جهوال فذاك يف كثري من األمور أما أن تكون 

أمة من األمم جتهل كل شيء أو تكذب يف كل شيء أو تظلم يف كل شيء فهذا ال يتفق أبدا فإن اجتماع بين آدم 
الذي ال يعيشون بدونه ال يتصور مع هذا اإلنكار وذلك أهنم ال بد أن  يف الدنيا وهو االجتماع الفطري الطبيعي



يقروا بأن ألحدهم أبا وأخا وحنو ذلك ومن املعلوم أنه مل يعرف حبسه إحبال أبيه ألمه وال والدة أمه له وكذلك مل 
يشهد الوالدة يف العادة  حيس والدة أهله وأهل مدينته مع أنه ال بد هلم من اعتراف أن هذه أم فالن وهذا ابنها وإمنا

بعض النساء وكذلك ال بد أن يعرف أن آباءهم وأمهاهتم مولودون وأن أجدادهم ماتوا وأن الناس ميوتون يف اجلملة 
ومل حيس كل منهم موت من غاب عنه وال أن أحدهم يستعني باآلخر جللب منفعة ودفع مضرة مباينة فيصلح له 

نواع الصناعات واملعاوضات الذي مل يشهد حبسه تفاصيل ذلك بل يستفيده طعاما وشرابا أو لباسا وحيصل ذلك بأ
من إخبار املباشرين له وكذلك ما يكون يف قريته ومدينته من أحوال أهلها وصناعتهم وأحواهلم اليت تتعلق مصلحته 

بعضا  هبا ال يعرف كل منهم كل شيء يف ذلك باملشاهدة بل بعضهم يشهد ذلك وخيرب غريه حىت خيرب بعضهم
باملدائن القريبة منهم وأحواهلا وال خيفى على سليم العقل أن الطعام الذي يأكله واللباس الذي يلبسه قد أويت به إليه 

من مكان مل يشهده وصنع بأساب متنوعة مل يشهد عامتها وكذلك ال بد لكل مة من رئيس مطاع وكبري منهم ال 
 تتعلق مصاحلهم هبا وإمنا يتسامعون هبا وهلذا جاءت الشريعة يشهدونه وأكثرهم ال يشهدون تفاصيل أحواله اليت

بقبول شهادة االستفاضة يف هذا وأمثاله كاملوت والنسب باتفاق الفقهاء وإن كان هلم فيما يقبل فيه غري ذلك أقوال 
  خمتلفة 

طرية الضرورية لبين ففي اجلملة قبول األخبار املستفيضة واملتواترة وحنو ذلك فيما حيس جنسه هو من األمور الف
  آدم كما أن األكل والشرب والنكاح 

هلم كذلك فمن قال إن أمة من األمم عاشت بدون هذه العلوم واألقوال كمن قال إهنا عاشت بدون هذه احلياة 
  وهذه األفعال 

من ال ولكن اشتبه النوع بالشخص فلما كان قوهلم إمنا ال يعرف جبنس احلواس مل يعترف به اشتبه ذلك بأن كل 
يعرف هذا اجلنس املعني مل يعترف به وبني القولني بون عظيم جدا فإن هذا الثاين يف غاية اجلحد والتكذيب وهلذا 

  اشتد إنكار الناس كلهم هلذا القول وجعل هؤالء املتكلمني هذا أحد أنواع السفسطة 
من ينكر مجلة العلوم وجيحدها ولكن غلطهم يف تفصيل السفسطة كغلطهم يف مجلتها فإهنم ذكروا أن من الناس 

ومنهم من يشك ويقول ال أدري ويسموهنم املتجاهلة والالأدرية ومنهم من يقول إن احلقائق تتبع العقائد مث قالوا 
منهم من يعترف باحلسيات فقط ومنهم من يضم إىل ذلك املتواترات ويقولون إن رئيس هؤالء شخص يقال له 

نوية واجلهمية إىل رئيسهم وهذا غلط فإن أمة من األمم ال يتصور أن تنكر ذلك سفسطاء نسبوا إليه كما نسبت املا
وال يتصور أن عاقال يصر على إنكار ذلك ولكن قد يعرض للعقل نوع من الفساد كما يعرض للحس فينكر املنكر 

ا طائفة عقالء لذلك ما دام به ذلك املرض واآلفة العارضة لعقله أو حسه أما أن يكون ذلك مقالة ومذهبا يقوهل
يعيشون بني بين آدم فهذا ال يتصور ولكن وقع اشتباه يف هذا النقل فإن هذه الكلمة هي كلمة معربة وأصلها 
  باليونانية سوفسقيا أي حكمة مموهة فإن سوفيا باليونانية هي احلكمة وهلذا يقولون فيلسوف أي حمب احلكمة 

ية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة ومفلطية فهذه املموهة املغلطية وهم قسموا احلكمة القياسية إىل مخس أنواع برهان
  هي اليت تشبه 

احلق وتوهم أهنا حق باطلة قطعا ال جيوز أن يظن صدقها وال أن تتأثر النفس عنها فإن الشعرية قد تتأثر النفس عنها 
ذبه لكن ملا فيها من التخيل والتشبيه كما يتأثر اإلنسان عن أقوال الشعر اليت فيها من املدح والذم ما جيزم عقله بك

يؤثر يف النفس وإن علم أهنا ليست مطابقة وأما هذه املموهة فهي تشبه احلق الربهاين وحنوه مما ينبغي قبوله وهي يف 



  احلقيقة باطلة جيب ردها ولكن موهت كما ميوه احلق بالباطل فسموها سوفسقيا أي حكمة مموهة 
انية يف حدود املأة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكالم وتصرفوا فيها من مث إنه ملا عربت الكتب اليون

أنواع الباطل يف األمور اإلهلية ما ضل به كثري منهم وفيها من أمور الطب واحلساب ماال يضر كونه يف ذلك وصار 
أصوهلم وقواعدهم فيقبلون ما وافق الناس فيها أشتاتا قوم يقبلوهنا وقوم حيلون ما فيها وقوم يعرضون ما فيها على 

ذلك دون ما خالفه وقوم يعرضوهنا على ما جاءت به الرسل من الكتاب واحلكمة وحصل بسبب تعريبها أنواع من 
الفساد واالضطراب مضموما إىل ما حصل من التقصري والتفريط يف معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب واحلكمة 

سنة من مسمى احلكمة يظن كثري من الناس أنه حكمة هذه األمة أو حنوها من حىت صار ما مدح من الكتاب وال
األمم كاهلند وغريهم ومل يعلموا أن اسم احلكمة مثل اسم العلم والعقل واملعرفة والدين واحلق والباطل واخلري 

ا تنازعوا يف حتقيق والصدق واحملبة وحنو ذلك من األمساء اليت اتفق بنو آدم على استحسان مسمياهتا ومدحها وإمن
مناطها وتغيري مسمياهتا فإن كل أمة من أهل الكتب وغري أهل الكتب تسمي هبذه األمساء ما هو عندها كذلك من 

  القول والعمل وإن كانت يف كثري من ذلك أو أكثره إن تتبع إال الظن 

ني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم وما هتوى األنفس وهلذا قال تعاىل وتقدس كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبي
الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه فإمنا يفصل النزاع بني اآلدميني كتاب منزل من السماء وهلذا أمر 

اهللا تعاىل املؤمنني عند تنازعهم بالرد إليه كما قال تعاىل وتقدس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول 
ر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر ذلك خري وأويل األم

  وأحسن تأويال وهذا وحنوه مبسوط يف غري هذا املوضع 
وإمنا املقصود هنا أن الناقلني للمقاالت وأهل اجلدل صاروا يعريون باللفظة املعربة من سوفسقيا وهي سوفسطا عن 

لذي يتضمن إنكار احلق ومتويهه بالباطل وظن من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة يف كل حق هذا املعىن ا
وليس األمر كذلك وإمنا هو عارض لبين آدم يف كثري من أمورهم فكل من جحد حقا معلوما وموه ذلك بباطل فهو 

أنكره قال تعاىل وتقدس مسفسط يف هذا املوضع وإن كان مقرا بأمور أخرى وهو معاند سوفسطائي إذا علم ما 
وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهؤالء سفسطائيون يف هذا اجلحود وإن كانوا مقرين بأمور أخرى 
وقال تعاىل وتقدس فإهنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون وهلذا كان مجهور من كذب باحلق الذي 

  حدين املعاندين وهم من شر السوفسطائني بعث به رسله من ذوي التميز هم من اجلا
فهكذا ما ذكروه عن السمنية إمنا كان أصل قوهلم أن املوجود ال بد أن ميكن أن يكون حمسوسا بإحدى احلواس ال 

  أنه ال بد ملن أقر به أن حيس به 

يرى متفقون على أن ماال وهذا األصل الذي قالوه عليه أهل األثبات فإن أهل السنة واجلماعة املقرين بأن اهللا تعاىل 
  ميكن معرفته بشيء من احلواس فإمنا يكون معدوما ال موجودا 

فكان حق اجلهم أن يقول هلم إن أردمت أين ال بد أن أحس بإالهي فال جيب عندكم أن ينكر اإلنسان ما مل حيسه هو 
ن أردمت أنه ال بد أن يكون قد وإن أردمت أنه ال بد أن ميكن أن حيس به فإالهي ميكن أن يرى وأن يسمع كالمه وإ

عرفه باحلس بعض اآلدميني فهذا مع أنه غري واجب فقد مسع كالمه من مسعه من الرسل وهو أحد احلواس وقد رواه 
بعضهم أيضا عند كثري من أهل األثبات وكان يقول هلم أتريدون أنه ال بد أن حيسه هذا احلس الظاهر أم يكفي 

ه األول منقوض بأحوالنا الباطنية اجلسمانية والنفسانية وأما الثاين فمسلم وقد إحساس الباطن إياه وشهوده إيا



  شهدته بعض القلوب 
فعدل عن ذلك وادعى وجود موجود ال ميكن إحساسه وهو الروح وهذا هو قول املتفلسفة املشائني فيها وحجته 

إحساسه وال يكون داخل العامل وال هذه من جنس حجة أيب عبداهللا الرازي ملا ادعى جواز وجود موجود ال ميكن 
خارجه واحتج على ذلك بقول هؤالء املتفلسفة ومن وافقهم يف العقول والنفوس ويقول بقوهلم وقول من وافقهم 

من متكلمي املسلمني يف النفس الناطقة فجهم أول هؤالء ومقدمهم األول وهلذا ألزمته هذه احلجة أن يصف الرب 
  حتاد بنحو مما قالته النصارى يف املسيح لكن أولئك خصوه تعاىل وتقدس من احللول واال

  باملسيح واجلهمية تطلقه يف املوجودات فقوهلم يف كل مكان نظري قول النصارى إنه حال يف املسيح 
إذا تبني ذلك فنقول املتكلمون والفالسفة كلهم على اختالف مقاالهتم هم يف قياس الغائب على الشاهد مضطر بني 

تعمله فيما يثبته ويرد على منازعه ما استعمله يف ذلك وإن كان قد استعمل هو يف موضع آخر ما هو كل منهم يس
دونه وسبب ذلك أهنم مل ميشوا على صراط مستقيم بل صار قبوله ورده هو حبسب القول ال حبسب ما يستحقه 

قوله ويرد منها ما خالف قوله وإن  القياس العقلي كما جتدهم أيضا يف النصوص النبوية كل منهم يقبل منها ما وافق
كان املردود من األخبار املقبولة باتفاق أهل العلم باحلديث والذي قبله من األحاديث املكذوبة باتفاق أهل العلم 

واحلديث فحاهلم يف األقيسة العقلية كحاهلم يف النصوص السمعية هلم يف ذلك من التناقض واالضطراب ماال حيصيه 
  إال رب األرباب 

وأما السلف واألئمة فكانوا يف ذلك من العدل واالستقامة وموافقة املعقول الصريح واملنقول الصحيح حبال آخر 
فالعصمة وإن كانت شاملة جلماعتهم فآحادهم مع ذلك ال جيترؤون يف خمالفة النصوص املشهورة واملعقوالت 

القياس العقلي على النحو الذي ورد به القرآن يف املعروفة على ما جيترئ عليه هؤالء املسفسطون وكانوا يستعملون 
األمثال اليت ضرهبا اهللا تعاىل للناس فإن اهللا ضرب للناس يف القرآن من كل مثل وبني باألقيسة العقلية املقبولة بالعقل 

  الصريح من املطالب اآلهلية واملقاصد الربانية ماال تصل إليه آراء هؤالء املتكلمني يف 

  ئل يف األحكام والدالئل كما قد تكلمنا على ذلك يف غري موضع املسائل والوسا
واهللا تعاىل له املثل األعلى فال جيوز أن يقاس على غريه قياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع وال يقاس مع غريه 

لقياس هو قياس مشول تستوي أفراده يف حكمه فإن اهللا سبحانه ليس مثال لغريه وال مساويا له أصال بل مثل هذا ا
ضرب األمثال هللا وهو من الشرك والعدل باهللا وجعل الند هللا وجعل غريه له كفوا ومسيا وهم مع هذا كثري والرباءة 
من التشبيه والذم له وهم يف مثل هذه املقاييس داخلون يف حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل باهللا وجعل غريه له كفوا 

ات والقدر وغري ذلك وهلذا ذكر الوزير أبو املظفر ابن هبرية يف كتاب وندا ومسيا كما فعلوا يف مسائل الصف
اإليضاح يف شرح الصحاح أن أهل السنة حيكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات 
ذلك متداوالت بني اخلالق وخلقه وحترجوا من أن يقولوا مشتركة ألن اهللا تعاىل ال شريك له بل هللا املثل األعلى و

هو قياس األوىل واألحرى فكلما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه ألنه أكمل 
منه وألنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال فاخلالق أحق به وأوىل وأحرى به منه ألنه أكمل منه وألنه هو الذي أعطاه 

ن هو موصوفا به إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما ذلك الكمال فاملعطي الكمال لغريه أوىل وأحرى أن يكو
  يستحقه وجعله لغريه فإن ذلك ال ميكن بل وهب 



له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك كاحلياة والعلم والقدرة وكذلك ما كان منتفيا عن املخلوق لكونه نقصا 
  املوضع وعيبا فاخلالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك وقد بسطت هذه القاعدة يف غري هذا 

وعلى هذا فجميع األمور الوجودية احملضة يكون الرب أحق هبا ألن وجوده أكمل وألنه هو الواهب هلا فهو أحق 
باتصافه هبا ومجيع األمور العدمية احملضة يكون الرب أحق بالتنزيه عنها ألنه عن العدم أبعد من سائر املوجودات 

تنايف العدم وما كان فيه وجود وعدم كان أحق مبا فيه من الوجود وألن العدم ممتنع لذاته على ذاته وذاته بذاته 
وأبعد عما فيه من العدم فهذا أصل ينبغي معرفته فإذا أثبت له صفات الكمال من احلياة والعلم والقدرة والكالم 

ا صحيحا والسمع والبصر وغري ذلك هبذه الطريق القياسية العقلية اليت هللا فيها املثل األعلى كان ذلك اعتبار
وكذلك إذا نفي عنه الشريك والولد والعجز واجلهل وحنو ذلك مبثل هذه الطريق وهلذا كان اإلمام أمحد وغريه من 

  األئمة يستعملون مثل هذه الطريق يف األقيسة العقلية اليت ناظروا هبا اجلهمية 
من احلقيقة والصفة والقدرة ما  وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن كون املوجود قائما بنفسه أو موصوفا أو أن له

استحق به أال يكون حبيث غريه وأن ال يكون معدوما بل ما أوجب أن يكون قائما بنفسه مباينا لغريه وأمثال ذلك 
هو من األمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار على هذا الصراط املستقيم فكل ما كان أقرب إىل 

  كان أقرب إىل املعدوم فهو عنه أبعد  الوجود كان إليه أقرب وكلما
الوجه الثاين أن يقال من املعلوم أن لفظ الوجود هو يف أصل اللغة مصدر وجدت الشيء أجده وجودا ومنه قوله 

  تعاىل فلم جتدوا ماءا 

 وقوله حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده وقوله أمل جيدك يتيما فآوى ووجدك ضاال فهدى وأمثال ذلك
فاملوجود هو الذي حيده الواجد فنسبة املوجود إىل الوجود كنسبة املعلوم إىل العلم واملذكور إىل الذكر واحملس 

احملسوس إىل احلس واملشهود واملرئي إىل الرؤية وهذا االسم إمنا يستحقه من يكون موجودا لواجد جيده لكن هم يف 
ا يكون حبيث يشهده الشاهد ويراه الرائي وجيده الواجد مثل هذا قد يقولون مشهود ومرئي وموجود وحنو ذلك مل

وإن تكلموا بذلك يف الوقت الذي ال يكون فيه يشهده ويراه وجيده غريه وقد ال يقولون هذا إال يف الوقت الذي 
يشهده الشاهد ويراه الرائي وجيده الوجد وكثريا ما يقصدون به املعىن األول فيطلقون املوجود على ما هو كائن 

  ابت لكونه حبيث جيده الواجد ث
وكذلك لفظ الوجود يريدون هبا تارة املصدر الذي هو األصل فيها ويريدون هبا تارة املفعول أي املوجود كما يف 

لفظ اخللق وحنوه وكذلك لفظ الفعل فإهنم يقولون وجد هذا وهذا صيغة فعل مبين للمفعول فقد يريدون بذلك أنه 
أنه كان وحصل حىت صار حبيث جيده الواجد مث ملا صار هذا املعىن هو الغالب يف وجده واجد وقد يريدون بذلك 

قصدهم صار لفظ املوجود عندهم والوجود يراد به الثبوت والكون واحلصول من غري أن يستشعر فيه وجود واجد 
 يقصد الناطق إال له ال بالفعل وال باالستحقاق فهذه ثالث معان لكن غروب هذا املعىن عن الذهن إمنا كان ملا مل

  نفس الكون والثبوت وإن كان املعىن اآلخر الزم له 
وحينئذ فنقول اتفاق الناس على استعمال هذا اللفظ يف هذا املعىن دليل على تالزمها فكما أن كل ما وجده واجد 

يكون حيث  فله حصول يف نفسه فكما له حصول يف نفسه فإنه حبيث جيده الواجد وال جيوز أن يسمى باملوجود ما
  ال جيده الواجد ألن هذا سلب ملعىن اللفظ الذي به صح إطالقه على هذا املسمى 



كما أن اسم احلي والعامل والقادر ملا أطلقوه على املسمى باعتبار كونه عاملا وحيا وقادرا مل جيز أن خترج هذه املعاين 
ال يريد به إال ما فيه من معىن اإلضافة مثل قول من هذه األمساء وهلذا كثريا ممن أطلق هذا االسم على اهللا تعاىل 

الداعي يا مقصود يا موجود وقول املذكر والداعي يا من جييب من قصده أو من طلب اهللا صادقا وجده وعلى هذا 
دل قوله حىت إذا جاءه مل جيده شيئا ووجد اهللا عنده فإمنا دل على هذا املعىن بلفظ الفعل املاضي وهو قوله ووجد 

نده لكنه عداه إىل مفعولني وإذا كان كذلك علم أنه جيب أن يكون حبيث جيده القاصد والطالب وجيده اهللا ع
الواجدون وهذا بعينه هو أنه حبيث حيسونه فإن وجود الشيء وإحساسه متالزمان بل هو هو ال يستعمل لفظ 

  موجود ووجدته فيما ال حيس وال ميكن اإلحساس به البتة 
ثبتة هبذا كما قال القاضي أبو يعلى حيث قال يف قوله اآلخر أثبت اجلهة بعد أن كان ينفيها وهذا معىن احتجاج امل

وألن من نفى اجلهة من املعتزلة واألشعرية يقولون ليس هو يف جهة وال خارج منها وقائل هذا مبثابة من قال إثبات 
ن العوام ال يفرقون بني قول القائل موجود مع وجود غريه ال يكون أحدمها قبل وجود اآلخر وال بعده قال وأل

طلبته فلم أجده يف موضع ما وبني قوله طلبته فإذا هو معدوم فبينوا أن املستقر يف فطر الناس أن قوهلم طلبته فلم 
أجده يف موضع ما هو يدل على أهنم مل حيسوه يف أين من األيون هذا مبنزلة قوهلم فإذا هو معدوم ألن ضد املعدوم 

يث جيده الواجد وقولنا حبيث جيده الواجد هو إشارة إىل األين الذي يوجد فيه فماال أين له وال حيث هو ما يكون ح
  ميتنع أن جيده الواجد وما امتنع ألن جيده الواجد مل يكن موجودا 

د بل كان معدوما كما بني أن نفي األين واحليث وحنومها من الظروف من مجيع الوجوه كنفي املقارنة بالقبل والبع
  واملع ومعلوم أن هذا ال ينطبق إال على املعدوم فكذلك اآلخر 

والذي حيقق هذا أنك لست جتد أحدا من أهل الفطر السليمة مع ذكائه ونظره وجودة تصوره إال إذا بينت له 
ثال حقيقة قول السالبة قال هذا ال شيء وهلذا كثر كالم الناس فيهم باخلرب عنهم بأهنم معطلون وأهنم أعدموه وأم

  ذلك وقد استقرئت أنا يف طوائف من اآلدميني فوجدت فطرهم كلهم على هذا 
الوجه الثالث أن يقولوا حنن نعلم بالضرورة العقلية أن املوجود إما أن يكون موصوفا وإما أن يكون صفة أو نعلم 

ل له أنت توافقنا على ما أن القائم بنفسه ال يكون إال موصوفا وهذا متفق عليه بني الصفاتية ومن نازع يف ذلك قي
هو معلوم بالفطرة من أن املوجود القائم بنفسه ال بد أن يوصف أي خيرب عنه مبا هو خمتص به متميز به عن غريه إذ 

املوجود يف اخلارج ال يكون مرسال مطلقا ال يتميز بشيء بل فساد هذا معلوم بالضرورة باتفاق العقالء املتفقني على 
اخلارج كليا مطلقا بل ال يكون إال خمصوصا معينا وإذا كان كذلك فال يعين باملوصوف إال ما أن الكلي ال يكون يف 

يوصف سواء قيل إن الصفة ذاتية أو معنوية كقولنا املوجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه وكذلك نعلم أن املوجود 
هذه العبارات االصطالحية فإن من فهم هذا إما جسم وإما عرض وإما متحيز وإما قائم مبتحيز ملن كان يفهم معاين 

وهذا وهذا وتصوره تصورا تاما حصل له حينئذ العلم البديهي والضروري الفطري فإن العلم البديهي يعنون به ما 
  كان تصور طرفيه كافيا يف التصديق به فعدم التصديق به كثريا ما يكون لعدم التصور الصحيح للطرفني 

د ال يتصور أكثر الناس من إذا هل االصطالح هبا فإذا تصوروا معناها ومعىن املوصوف وهذه العبارات اجململة ق
والقائم بنفسه كان علمهم هبذا كعلمهم هبذا كل ذلك فطري ولذلك اتفق على ذلك حمققو املثبتة وحمققو النفاة أما 

هنم مضطرون إىل أن يقولوا هو النفاة العقالء من املتفلسفة والقرامطة وأهل الوحدة وأمثال هؤالء فقد علموا أ
الوجود املطلق وهو ال يتعني وال يتخصص وال كذا وال كذا لعلمهم بأنه مىت كانت له حقيقة معينة يف اخلارج 



وخاصة متيزها لزم أن يكون جسما متحيزا داخل العامل أو خارجه وهم قد يسلمون نفي ذلك فصاروا دائرين بني 
ا النفي والتعطيل فذهبوا إىل هذا لكنهم ظنوا إمكان وجود ما أثبتوه يف اخلارج املعىن الذي مسوه جتسيما وبني هذ

ومجيع العقالء يعلمون بالفطرة الضرورية استحالة وجود مطلق يف اخلارج ويعلمون أن املطلق بشرط اإلطالق 
ن العلوم الفطرية وجوده يف األذهان ال يف األعيان وهؤالء أيضا يعلمون ذلك إذا تدبروه ورجعوا إىل ما معهم م

  الصحيحة العقلية 
وهلذا ملا خاطبت هبذا غري واحد من أفاضل أهل الوحدة الكبار وثبت هذا هلم تبني األمر وعلموا من أين دخل 

الداخل على من كان عندهم أئمة العامل يف التحقيق والعرفان ومن كان حاذقا يف هذه األمور منهم يقول ثبت عندنا 
رائح العقول ولذلك عرب هذا بالكشف والذوق واملشاهدة وهذا ال حيصل إال بالرياضة يف الكشف ما يناقض ص

  واجملاهدة واخللوة وحنو ذلك من الطرق العبادية الزهدية الصوفية 
وقلت لبعض أكابرهم ملا خاطبين يف هذا وكان مهتما يف ذلك وطلب مين أن ال أخاطبه باألدلة الشرعية من الكتاب 

  ال أقول إهنا خرب والسنة وقال أنا 

واخلرب حمتمل لكن أمور أخرى وكنت علمت من حاله ما علمت معه ضعف تلك األدلة يف نفسه وكان خماطبته 
باألمور العقلية أيسر عليه وأبني له وإن كان ذلك مما بينه كتاب اهللا تعاىل الذي ضرب للناس فيه من كل مثل 

املؤمنني عند التنازع يف ظلمات و يف قول خمتلف يؤفك عنه من  وجعله حاكما بني الناس فيما اختلفوا فيه وأخرب
أفك وقال فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور كما قال تعاىل أفلم يسريوا يف األرض فتكون 

ق املعقول هلم قلوب يعقلون هبا وحنو ذلك مما يبني أن القول املختلف باطل وذم من ال يعقل مثل ذلك ويعمى عن احل
فقلت له ال نزاع يف أنه قد حيصل من العلم بالكشف واملشاهدة ماال حيصل مبجرد العقل سواء كان لألنبياء فقط أو 

لألنبياء واألولياء أو هلم ولغريهم لكن جيب الفرق بني ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته بني ماال 
ل انتفاءه بني حمارات العقول وحماالت العقول فإن الرسل صلوات اهللا عليهم يعلم العقل ثبوته وبني ما يعلم العق

وسالمه قد خيربون مبحارات العقول وهو ما تعجز العقول عن معرفته وال خيربون مبحاالت العقول وهو ما يعلم 
بار عن األنبياء العقل استحالته قلت وهذا بني واضح فلو قال قائل إنه يعلم بالكشف والذوق واملشاهدة أو باألخ

عليهم الصالة والسالم أو غري ذلك أن الواحد ليس نصف االثنني وأن الواجب لذاته يكون ممتنعا لذاته وأن 
املخلوق مياثل اخلالق يف احلقيقة وأن الوجود كله ممكن الوجود ليس يف الوجود وجود واجب وال وجود قدمي وحنو 

تناعها وإمكاهنا فمن ادعى أنه يعلم بالكشف والبصر أو بالسماع ذلك من القضايا اليت يعلم العقل وجوهبا وام
واخلري عن األنبياء عليهم السالم ما ينايف هذا كانت هذه الدعوى باطلة فلما بينت له ذلك اعترف هبذا األصل وبه 

  يتبني زيف هؤالء فلما تقرر 

شرط اإلطالق وأن الكليات بشرط هذا ثبت له أن العقل الصريح مينع أن يكون يف اخلارج وجود كلي مطلق ب
إطالقها أو عمومها إمنا وجودها يف األذهان ال يف اخلارج وكان عارفا هبذه العلوم وبينت له ما تستلزم أقواهلم 
الكثرية من اجلمع بني املتناقضات اليت هي معلوم استحالتها ببداية العقول وما كان كذلك فإذا ادعى أنه عرفه 

لم أنه خياالت فاسدة وأذواق فاسدة وذلك أنه ال بد من أحد األمرين إما أن يكون قد كشفا وشهودا أو ذوقا ع
شهد ما وجوده يف األذهان فاعتقد وجوده يف األعيان كما يقع لكثري من الناس ومعلوم أن شهود الشيء غري العلم 

وجود يف النفس أو اخلارج وكثريا بكونه يف النفس أو اخلارج وهؤالء قد حيصل هلم جمرد الشهود من غري متييز بني امل



ما يضلهم الشيطان بتخيالت ال حقيقة هلا يف اخلارج وإما أن يكون قد شهد ما وجوده يف اخلارج فظن أنه اخلالق 
وإمنا هو خملوق ليس هو اخلالق فكل شهود وذوق وكشف يدعى فيه أن املشهود بالقلب هو اهللا وذلك مما يناقض 

ف الكتاب والسنة واإلمجاع فإنه يكون املشهود به إما يف الذهن وإما يف اخلارج ولكن املعلوم بصريح العقل وخيال
  ليس هو اهللا وال هو ما يقال هو وجوده وال ذاته وبسط الكالم يف هذا له موضع آخر 

قه فإن املؤسس وأمثاله وإن كانوا هم وهؤالء يشتركون يف إنكار األصل وهو إنكار حقيقة وجود اهللا ومباينته خلل
الذي يستلزم إنكاره هذه املقاالت املتناقضة ويف اإلقرار يثبتون ما خيالف ذلك من األمور املمتنعة لكن هو وأمثاله ال 

  يقولون هبذا ويسلمون أنه ليس وجودا مطلقا بل له حقيقة ختتص به ميتاز هبا عن من سواه 

ن قول هؤالء النفاة فاملثبتة يعلمون بصريح العقل ولكن املقصود بيان أنه هو وأمثاله كما يعلمون بصريح العقل بطال
امتناع أن يكون موجودا معينا خمصوصا قائما بنفسه ويكون مع ذلك ال داخل العامل وال خارجه وأنه يف اصطالحهم 

ال جسم وال عرض وال جسم وال متحيز كما يعلمون أنه ميتنع أن يقال إنه ال قائم بنفسه وال قائم بغريه فإنك إذا 
فسرهتم عن معىن التحيز ومعىن اجلسم فسروه مبا يعلم أنه املوصوف بأنه القائم بنفسه وهلذا ال يعقل أحد ما هو است

قائم بنفسه إال ما يقولون هو متحيز وجسم فدعوى املدعني وجود موجود ليس مبتحيز وال جسم وال قائم مبتحيز 
  بغريه  أو جسم مثل دعواهم وجود موجود ليس قائما بنفسه وال قائما

وهذا يتبني بالوجه الرابع وهو أن يقال هم ال ينازعون أن املوجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه واهللا سبحانه 
وتعاىل قائم بنفسه وإن نازعوا يف وصف غريه بأنه قائم بنفسه لتنازعهم يف أن القائم بنفسه هل يراد به املوجود 

واملخصص واملكان وغري ذلك لكن املقصود هنا أنه ال يعقل ما هو قائم  املستغين عن احملل أو املستغين عن احملل
بنفسه مبعىن أنه غري حال يف حمل إال ما هو خمتص مبا يقولون إنه جهة وإن كان حقيقته أمرا عدميا وما تصح عليه 

له هل تعقل احملاذاة على اصطالحهم وما هو يف اصطالحهم جسم ومتحيز هو املعدوم يف صرائح العقول ومن قيل 
شيئا قائما بنفسه ليس يف حمل وهو مع هذا ليس جبسم وال جوهر وال متحيز ومع هذا إنه ال جيوز أن يكون فوق 
غريه وال حتته وال عن ميينه وال عن يساره وال أمامه وال وراءه وأنه ال يكون جمامعا له وال مفارقا له وال قريبا منه 

ال عنه وال مماسا له وال حمايثا له وأنه ال يشار إليه بأنه هنا أو هناك وال يشار وال بعيدا عنه وال متصال به وال منفص
  إىل شيء منه دون شيء وال يرى منه شيء دون شيء وحنو 

ذلك من األوصاف السلبية اليت جيب أن يوصف هبا ما يقال إنه ليس جبسم وال متحيز لقال حاكما بصريح عقله 
مسعنا ورأينا إنه يقول ذلك عامة من يذكر له ذلك من أهل العقول الصحيحة هذه صفة املعدوم ال املوجود كما 

الذكية وكما جيده العاقل يف نفسه إذا تأمل هذا القول وأعرض عما تلقنه من االعتقادات السلبية وما اعتقده من 
يت تصد القلوب عما يعظمها ويعظم قائلها واعتقاده أهنم حرروا هذه املعقوالت فإن هذه العقائد التقليدية هي ال

  فطرت عليه كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه 
مث إن هذه املقاالت السلبية مل يقل شيئا منها إمام من أئمة املسلمني وال نطق هبا كتاب وال سنة والطوائف املتكلمون 

  ن ال حيصيه إال اهللا قد أنكرها من حذاقهم م
فإن قيل االستغناء عن احملل وصف سليب فإذا كان القيام بالنفس وصفا سلبيا مل يدل على معىن ثبويت وهو كونه 

  متحيزا أو جسما 
قال له منازعه أوال هذا منقوض بوصف األجسام واجلواهر بأهنا قائمة بنفسها غنية عن احملل فإن هذا السلب 



  يستلزم هذا الثبوت 
قالوا ثانيا حنن مل جنعل نفي السلب هو الثبوت وإمنا قلت الشيء املوجود احملكوم عليه املخرب عنه هبذا السلب هو و

الذي يعلم القلب أنه حمكوم عليه خمرب عنه هبذا الثبوت ونعلم أن ال يكون هذا السلب عن أمر موجود إال مع هذا 
  الثبوت 

مر الوجودي املسلوب عنه احملل فهذا األمر الوجودي هو الذي مسوه املتحيز وقالوا ثالثا املستلزم هلذا الثبوت هو األ
  واجلسم 

وقالوا رابعا وهو الوجه اخلامس إن القائم بنفسه ال يقوم بالقائم بنفسه وال يكونان يف حيز واحد بل كل منهما ميتنع 
ا ذكروا عن النظام أهنا تتداخل قالوا أن يكون حبيث هو اآلخر وهذا معىن قول املتكلمني إن األجسام ال تتداخل ومل

هذا قريب من جحد الضرورة ومن قال تتداخل مل يرد املعىن الذي يعلم بالضرورة بطالنه ولكن النظام جعل 
أعراض اجلسم غري احلركة أجساما كاللون والطعم والريح وهذه متداخلة يف حمل واحد وهذا ال نزاع فيه وإمنا 

أما اجلسم القائم بنفسه فلم يقل أحد أنه يداخل مثله بل إذا حتلل يف تضاعيف غريه زاد النزاع يف تسميته أجساما ف
ذلك الغري يف نفس حجمه وإذا كان القائمان بأنفسهما ال يكون أحدمها حبيث اآلخر وإن كان القيام بالنفس عبارة 

وجسم خيصه وحنو ذلك من  عن عدم احملل فمعلوم أن كل واحد منهما له حيث خيصه وهو حيزه أو له قدر خيصه
العبارات وذلك مانع من احملايثة واملداخلة وإال فإذا قدر أن كال من الصفتني عدمي فاألمور العدمية ال تكون مانعة 

  من األمور الوجودية 
يز واملتكلمون قد ذكروا تعليق منع كون اجلسم حبيث اجلسم اآلخر فقال املعتزلة وطائفة من الصفاتية املانع منه التح
واملوجب هلذا االمتناع التحيز وعلى هذا فيجب نفي احلكم النتفاء علته فما ال يكون متحيزا ال يكون مانعا من 
ذلك ما ذكرناه وقال بعضهم املوجب لذلك تضاد كوهنما وعلى هذا فما ال يكون ال يضاد غريه واألكوان إمنا 

المتناع ال يعلل أي هي ثابتة للذات وعلى هذا تكون لألجسام باتفاقهم وهو ظاهر وقال بعضهم االستحالة وا
  فاملعلوم إن ذلك ثابت للذوات املتحيزة فما ال يكون متحيزا ال تعقل فيه هذه 

االستحالة وعلى كل تقدير فيجب أن يكون ما ليس مبتحيز إذا كان قائما بنفسه أن ال يكون مانعا لغريه أن يداخله 
بالضرورة أن القائم بنفسه مانع لغريه من املداخلة وهذا احلكم خمتص  وهذا باطل قطعا وإذا كانت القلوب تعلم

  باملتحيز علم أهنا ال تعلم قائما بنفسه إال املتحيز 
الوجه السادس أن يقال ما علم به أن املوجود املمكن واحملدث ال يكون إال جسما أو عرضا أو ال يكون إال جوهرا 

أو قائما مبتحيز أو ال يكون إال موصوفا أو ال يكون إال قائما بنفسه أو  أو جسما أو عرضا أو ال يكون إال متحيزا
بغريه يعلم به أن املوجود ال يكون إال كذلك فإن الفطرة العقلية اليت حكمت بذلك مل تفرق فيه بني موجود 

فطرة السليمة وموجود ولكن ملا اعتقدت أن املوجود الواجب القدمي ميتنع فيه هذا أخرجته من التقسيم ال ألن ال
والعقل الصريح مما خيرج ذلك وحنن مل نتكلم فيما دل على نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب املعارض 

وسنتكلم عليه وإمنا املقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم يف املمكن واحملدث هو بعينه يعلم به التقسيم يف 
خيرجون القدمي من هذا التقسيم مما اعتقدوه ملا اعتقدوه وهذا قول طائفة املوجود مطلقا واملعتزلة ومن اتبعهم الذين 

من الفالسفة ال مجيعهم وكذلك ذاك قول طائفة من املتكلمني ال مجيعهم وكما أن قول هؤالء الفالسفة مل يكن مانعا 
ملن خالفوه من  للمتكلمني ومن وافقهم من الفالسفة من هذا التقسيم فكذلك قول هؤالء املتكلمني ليس مانعا



  مجاهري الناس وأهل الكالم والفلسفة من هذا التقسيم 
وهلذا قال أئمة املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة والنجارية والضرارية ومن أخذ ذلك عنهم من متكلمي الصفاتية 

  كاألستاذ أيب املعايل إمام احلرمني وأمثاله يف 

إما أن يكون بال أول والذي له أول هو احلادث وهذه قسمة تقسيم املوجودات املوجود إما أن كون له أول و
بديهية مستندة إىل إثبات ونفي احلوادث إىل احملل وهذه القسمة أيضا تستند إىل نفي وإثبات قال ولو قيل هذه 
القسمة قسمة املوجودات مل يكن بعيدا غري أن الوجود األول ال بدو له وال هناية لوجوده وكذلك أيضا ال هناية 

لذاته وال هناية لصفاته وجودا وحكما فكذلك ال يتطرق إىل ذات القدمي وال إىل صفاته األوهام وال جتول فيه 
  األفكار 

قلت وهذا ال مينع من التقسيم فإن وصفه بالنهاية وعدمها فيه ما هو معروف يف موضعه وهو ال يريد بسلبها أن ذاته 
هي متناهية أو ليست متناهية فهي عنده ال تقبل أحدا من الوصفني كما ال  ال تتناهى إمنا يريد أهنا حبيث ال يقال فيها

تقبل الوصف باحملايثة واملباينة والدخول واخلروج وحنو ذلك واخللو عن هذين الوصفني فرع إمكان ذلك أو ثبوته 
يل فكيف تكون فال جيعل دليال على ما يقتضي وجوده إذ الشيء ال يكون دليال على نفسه إذا كان مطلوبا بالدل

  دعوى اإلمكان والثبوت دليال على وجود الشيء قبل العلم بوجوده 
وأيضا فقوله ال تتطرق إليه األوهام وال جتول فيه األفكار إن أراد به ال حتيط به وال تدركه فهذا حق وإن أراد به ال 

  تثبته وال تقر به فهذا باطل 
ال مينع صحة التقسيم كما إذا قلنا املوجود إما قدمي وإما حادث  وأيضا فعدم التناهي وعدم تطرق األوهام واألفكار

واملوجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغريه وإما خالق وإما خملوق وقد قال أوال يف أقسام املوجودات تنقسم قسمني 
  موجود ال افتتاح لوجوده وهذا القدمي سبحانه وصفاته وموجود 

قسمة بديهية مستندة إىل إثبات ونفي ألن املوجود إما أن يكون له أول وإما  لوجوده افتتاح وهو احلادث قال وهذه
أن ال يكون له أول فإذا كان قد أدخله يف تقسيم املوجود إىل قدمي وحمدث فكذلك جيب أن يدخله يف قسمة 

أن الباري  املوجود إىل مستقل ومفتقر بل هذا التقسيم أبني وأوضح والعقالء متفقون عليه فإنه ال نزاع بينهم
سبحانه هو موجود مستقل غري مفتقر كما أهنم متفقون على أنه قدمي غري حمدث لكن العلم باستقالله وقيامه بنفسه 
هو أوىل به وأبني وأسبق يف القلب من كونه قدميا كما أن العلم بوجوده أوىل به من العلم بوجوب وجوده إذ لو مل 

ن يكون واجبا خبالف العكس فإن ما مل يكن قدميا وحده أو مل يكن واجبا يكن مستقال بنفسه غنيا عن احملل امتنع أ
  بنفسه ميتنع أن يكون مستقال أو موجودا فصار هذا مع هذا كالذات والصفات 

وأيضا فإذا كان املوجود األزيل ال بدو له وال هناية لوجوده وذلك ال مينع من دخوله يف تقسيم املوجود إىل قدمي 
  ال هناية لذاته وضعا إن صح ذلك ال يكون مانعا من دخوله يف التقسيم إىل مستقل ومفتقر  وحادث فكذلك كونه

ومما يبني ذلك أن التقسيم األول بالنسبة إىل الدهر والزمان كالتقسيم الثاين بالنسبة إىل احليز واملكان فإن احلادث 
ملكان والقدمي ال حتصره األزمنة كاملستقبل الذي ال بالنسبة إىل الدهر والزمان كاملفتقر إىل حمل بالنسبة إىل احليز وا

  حتويه األمكنة 
مث قال هؤالء احملدث الذي يستغين عن احملل هو اجلوهر يف اصطالح املتكلمني واملفتقر إىل احملل هو العرض ويشمل 

  القسمني اسم العامل مث إن طائفة من متكلمة املعتزلة ملا أثبتوا أعراضا ال يف حمل كاإلرادة 



والكراهة والفناء اتفق سائر العقالء على أن هذا خروج عن املعقول لكونه أثبت ماال يقوم بنفسه ال يف حمل فكذلك 
من أثبت قائما بنفسه ليس مباينا لغريه فإن علم العقل باستحالة عرض ال يف حمل كعلمه باستحالة قائم بنفسه ليس 

تناقضني يف احلس واخليال والعقل كذلك يف الثاين مجع بني مبباين أو ليس جبسم كما أن األول فيه مجع بني امل
  املتناقضني يف احلس واخليال والعقل 

  مث قالوا فإن قيل هل يف املقدور حدوث ما خيرج عن القسمني 
قلنا إمنا يوصف الرب سبحانه وتعاىل باالقتدار على املمكنات وليس ذلك من املمكنات فإن الذي حيصره ويضبطه 

أو حكما على هذا احلكم قسمان أحدمها موجود وهو جرم متحيز لو اتصل مبثله اتصل به على طريق الذكر حسا 
اجملاورة ال باملداخلة واحلقيقية بل ينحاز أحدمها عن اآلخر وخيتص عنه جبهة ويصري أحد جهاته ولو نظر الناظر إليهما 

وصفه قد يسمى قائما بنفسه الستغنائه عن أدركهما شيئني متجاورين لكل واحد منهما حظ من املساحة وما هذا 
حمل يقوم به فيكون صفة له ومعىن حتيزه شغله احليز وأنه إذا وجد يف فراغ أخرجه عن كونه فراغا وما هذا وصفه 

يسمى جوهرا وأما القسم الثاين وهو الذي لو قدر شيئان منه ال ميتنع حصوهلما يف حمل واحد وحيث واحد وال 
  ه يتصور ازدحامهما في

ومن تأمل ما ذكرنا من القسمني وأنصف علم استحالة تقدير قسم ثالث خارج عن القسمني وهذا الكالم يتناول 
املوجود مطلقا ويقال فيه مطلقا ما قاله يف احملدث فإن قوله الذي يضبطه الذكر حسا أو حكما يعم ذلك يف املوجود 

  حسا  ال يفرق يف ذلك بني كونه قدميا أو حمدثا بل ضبط الذكر

أو حكما هلذين القسمني هو للموجود مطلقا من غري تقييد حبدوث أو قدم ويبني ذلك أن الذكر يضبط هذين 
القسمني قبل علمه بانقسام املوجود إىل حمدث وقدمي وقبل علمه باستحالة وصف القدمي بأحدمها أو هبما أو جواز 

  ذلك عليه 
تقسيم فهو مقبول مطلقا وإن مل يكن مقبوال فليس مقبوال مطلقا إذ وباجلملة فحكم الفطرة إن كان مقبوال يف هذا ال

الفطرة ال تفرق وهلذا كان يقول غري واحد من الفضالء العاملني بالفلسفة والشريعة ما مث إال مذهب املثبتة أو 
  الفالسفة وما بينهما متناقض وثبت أن الفالسفة أكثر تناقضا 

د لكل موجود يف اخلارج من صفة وخاصة ينفصل هبا ويتميز هبا عما سواه يعلم الوجه السابع أن ما به يعلم أنه ال ب
أنه ال بد لكل موجود من حد ومقدار ينفصل به عما سواه إذ كل موجود فال بد له من صفة ختصه وقدر خيصه 

عناه من وقوع وليس املراد باحلد هنا احلد النوعي فإن ذلك هو القول الدال على احملدود وهو كلي ال مينع تصور م
الشركة فيه وإذا أريد باحلد نفس احملدود وحقيقته فليس يف اخلارج حمدود كلي بشرط كونه كليا بل يقال حقيقة 

هذا تشبه حقيقة هذا فاحلدود على هذا تتشابه وتتماثل إذا عين هبا حقيقة املوجودات اخلارجية وال بد لكل موجود 
ر موجود قائم بنفسه ليس له صفة وال قدر هو الذي يراد بالكيفية من هذه احلدود واحلقائق كما ذكرنا وتقدي

والكمية كتقدير موجود ليس قائما بنفسه وال بغريه وهو الذي يراد بالعرض واجلوهر وهلذا كان السلف واألئمة 
علم يقولون إن الكيف غري معقول وغري معلوم ويقولون إن هللا عز و جل حدا ال يعلمه إال هو فهم دائما ينفون 

  العباد بكيفية الرب وكيفية صفاته وحبده وحد صفاته ال ينفون ثبوت ذلك يف نفسه بل ينفون علمنا به 

يبني هذا أن الذي قاله أئمة أهل الكالم يف الصفة يقال مثله يف القدر قال األستاذ أبو املعايل ذهب قدماء املعتزلة إىل 
قيقته وجوب وجوده وقال أبو هاشم أخص وصف اإلله به أن حقيقة اإلله قدمه وذلك أخص وصفة وقال بعضهم ح



حال هو عليها يوجب كونه حيا عاملا قادرا قال فهذا قول جهم ال بيان له قال وأما أصحابنا فقال بعضهم حقيقته 
تقدسه عن مناسبة احلوادث يف جهات االتصاالت وقال بعضهم حقيقته غناه وقال بعضهم حقيقته قيامه بنفسه بال 

ال وهذه العبارات تشري إىل نفي احلاجة وقال األستاذ يعين أبا إسحاق حقيقة اإلله صفة تامة اقتضت له التنزه هناية ق
عن مناسبة احلدثان قال أبو املعايل وهذا أيضا فيه إيهام ألنه يلقى من صفة النفي إثبات قال وحكى القاضي أبو 

إىل إدراكها هذا األوان قال وسنعود إىل هذا يف كتاب  جعفر السمناين عن القاضي أيب بكر حقيقة اإلله ال سبيل
اإلدراكات قال وكان شيخنا أبو القاسم القشريي يقول هو الظاهر بآياته الباطن فال سبيل إىل درك حقيقته وقال 
األستاذ أبو املعايل ال شك يف ثبوت وجوده سبحانه وتعاىل فأما املوجود املرسل من غري اختصاص بصفة متيزه عن 

ريه فمحال لكن ليس يتطرق إليها العقول وال هي علم هجمي وال علم مبحوث عنه إنا ال نقول إن حقيقة اإلله ال غ
يصح العلم هبا فإنه سبحانه وتعاىل يعلم حقيقة نفسه وليس للمقدور املمكن من مزايا العقول عندنا موقف ينتهي إليه 

  م حبقيقة اإلله وال ميتنع يف قضية العقل مزية لو وجدت القتضت العل

قلت املقصود هنا أنه بني امتناع أن يكون وجوده مرسال وهو املطلق من غري اختصاص بصفة متيزه عن غريه وأنه 
  يعلم تلك احلقيقة وجوز أن يعلمها العباد 

  وأما الذي أحال عليه يف كتاب اإلدراكات فإنه قال يف باب الرؤية 
  فصل 

أن يدرك باحلواس اخلمس ولكن جيوز أن خيلق اهللا تعاىل ألهل الثواب حاسة  قال ضرار بن عمرو إن الباري يستحيل
سادسة ختالف احلواس اخلمس فيدركونه هبا مث قال هذا الرجل هللا عز و جل مائية ال يعلمها يف وقتنا إال هو مث تردد 

ها من يدرك الرب تعاىل ويراه فقال مرة ال يصح أن يعلم مائية الرب تعاىل يف الدنيا والعقىب غريه وقال مرة بل يعلم
وهو سبحانه رأى نفسه عامل مبائيته وحنن إذا رأيناه علمنا مائيته قال القاضي أبو بكر اخللسة قد تطلق واملراد هبا 
اإلدراك يقال أحس فالن إذا أدركه وقد يراد هبا اجلارحة فإن أراد ضرار باحلاسة اجلارحة والبينة املخالفة لبقية 

قد سبق الرد على من قال اإلدراك مفتقر إىل بينة وإن زعم أن اإلدراك هو الذي أثبته خارج من احلواس شاهدا ف
قبيل اإلدراكات إال أنه خمالف هلا خمالفة متعلقه متعلق اإلدراكات فهذا صحيح ولكنه أخطأ يف تسميته سادسا وإن 

عن اخلمس واخلمسني قال القاضي فلو هو أومى فيما ذهب إليه إىل اختالف اإلدراكات فتخرج اإلدراكات شاهدا 
قال قائل فما مذهب الرجل قلنا مذهبه إثبات الرؤية بشرط بينة سادسة وصرف احلاسة إىل البينة والتأليف دون 

  اإلدراك 
قلت احلاسة يراد هبا اإلدراك ويراد هبا القوة اليت يف العضو والسادس جيوز أن يراد به البينة والتأليف وجيوز أن يراد 

  القوة  به

وجيوز أن يراد به اإلدراك أي خيلق جنسا من الرؤية خمالفا للجنس املوجود يف الدنيا وهذا من جنس قول هؤالء 
  الذين يقولون يرى ال يف جهة وليس املقصود هنا ذلك 

نفاة قال وأما املائية اليت أثبتها فقد صار إىل إثباهتا بعض الكرامية ومل يسلكوا يف ذلك مسلك ضرار فإنه من 
الصفات وإن عىن هبا صفة نفسه وحاال فهو مذهب أيب هاشم فإنه صار إىل أنه سبحانه وتعاىل يف ذاته على صفة 

وحالة وهي أخص وصفه وهبا خيالف خلقه وهذا تصريح مبذهب ضرار وإمنا اختلفا يف العبارة فإن أبا هاشم مساها 
يف إثبات األحوال وقال القاضي أبو بكر ال بعد عندي خاصة ومساها ضرار مائية وقد رددنا على أيب هاشم مذهبه 



فيما قاله ضرار فإن الرب سبحانه وتعاىل خيالف خلقه بأخص صفاته فيعلم على اجلملة اختصاص الرب بصفة خيالف 
هبا خلقه وال سبيل إىل صرف األخص إىل الوجود والعدم وال شك يف امتناع صرفها إىل الصفات املعنوية فهذا 

قال يف ذلك قال وقد تردد القاضي يف أن الذين يرون اهللا يف الدار اآلخرة هل يعلمون تلك الصفة اليت أقصى ما ي
يسميها أخص وصفه ومساها ضرار مائية أم ال فمرة قال يعلموهنا ومرة قال ال يعملها أحد إال اهللا تعاىل قال وقد 

ديس عن األحياز واجلهات واالنفراد بنعوت قدمنا من مذهب األستاذ أيب إسحاق أنه أوجب هللا صفة توجب التق
اجلالل فإنا نعلم أنه ليس من قبيل ما نشاهده من اجلواهر واألعراض وأنه مما ال يتصور يف األوهام ولسنا نعين بقولنا 
 ليس يف العامل وال خارج العامل نفي وجوده تعاىل كما نسبتنا إىل ذلك اجملسمة وإمنا نعين به إثبات وجود غري حمدود

بوجه ومن أثبت هللا حدا وهناية من وجه فيلزمه إثبات النهاية من سائر اجلهات فإن قول القائل إنه يف العامل أو خارج 
  العامل يقتضي حدا وهناية يصح ألجلهما عليه الدخول 

يف العامل أو اخلروج منه وقال بعض املتكلمني أخص وصفه وجوب وجوده وقال بعض أصحابنا أخص وصفه قيامه 
فسه مع انتفاء النهاية واحلجمية وهذا معىن قول األستاذ ومل ينقل عن شيخنا أيب احلسن رمحه اهللا تعاىل يف ذلك بن

شيء غري أنه قال إمنا ينفرد الرب سبحانه عن األغيار باآلهلية وهي قدرته على االختراع واستحقاقه لنعوت اجلالل 
صحاب أنه قال هللا سبحانه وتعاىل مائية مث فسرها بصفاته وذكر األستاذ أبو بكر يف كتاب االنتصار عن بعض األ

اليت تفرد هبا عن املخلوقات من العلم احمليط والقدرة الكاملة واإلرادة النافذة وغري ذلك من تقدسه عن مسات 
يريدون  احلدث ومن الكرامية من أثبت هللا كيفية ومائية فإن عنوا باملائية ما أشار أليه القاضي واألستاذ وما أراهم

ذلك فيبقى بيننا وبينهم االختالف يف االسم فنحن نقول املائية تقتضي اجلنس والكيفية تقتضي الكمية والشكل 
  ويتعاىل اهللا عن ذلك فإنه ليس نوعا جلنس وال جنسا لنوع بل هو األحد الصمد 

ن يكون له ما جيانسه أي مياثله قلت ليس هذا موضع بسط الكالم على هذا فإن قوله املائية تقتضي اجلنس إمنا يعين أ
يف حقيقته وليس األمر كذلك فإن من أثبت له مائية وهي احلقيقة اليت ختصه وميتاز هبا عن غريه مل يلزمه أن تكون 

تلك املائية من جنس املائيات كما أن الذين يطلقون عليه اسم الذات ال يلزمهم أن تكون ذاته من جنس سائر 
ت قدر ما يتفقان فيه فهذا ال بد منه على كل تقدير ولفظ اجلنس فيه عدة اصطالحات الذوات وإن فسر ذلك بثبو

فإن فسر مبا يوجب مثال هللا فهو منتف عنه وإن فسر باحلد اللغوي الذي هو مدلول األمساء املتواطأة واملشككة كما 
ألثبات والنزاع يف ذلك معروف يف اسم احلي والعليم والقدير وحنو ذلك من األمساء فهذا ال بد منه باتفاق أهل ا

  عن املالحدة ومن ضاهاهم ونفي ذلك تعطيل حمض 

وأما قوله الكيفية تقتضي الكمية والشكل فإنه إن أراد أهنا تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إمنا أرادوا 
عون أنه ما من موصوف بصفة الصفات اليت ختصه كما تقدم وإذا كان هذا مستلزما للكمية فهو الذي يذكره املناز

األولة قدر خيصه وأكثر أهل احلديث والسنة من أصحاب اإلمام أمحد رمحه اهللا وغريهم ال ينفون ثبوت الكيفية يف 
نفس األمر بل يقولون ال نعلم الكيفية ويقولون ال جتري ماهيته يف مقال وال ختطر كيفيته ببال بل كما قال الشريف 

أبو الفرج املقدسي وغريمها وهو موافق لقول السلف رضي اهللا عنهم واألئمة كما قالوا ال أبو علي ابن أيب موسى و
يعلم كيف هو إال هو كما قال مالك االستواء معلوم والكيف جمهول وأمثال هذا كثري يف كالمهم ومنهم من ينفي 

غريه وهذا موافق لقول نفاة ذلك ويقول ال ماهية له فتجري يف مقال وال كيف فيخطر ببال وهذا قول ابن عقيل و
  الصفات 



فقد تبني أن األقوال يف وجود احلق على مراتب فمن قال إنه وجود مطلق فقوله باطل بالبديهة ومن قال إنه يتميز 
بصفات سلبية مثل امتناع عدمه وحنو ذلك فهو نظريه بل هو هو ومن قال يتميز ببعض الصفات املعنوية كعلمه 

بذلك لكن ال بد من ذات موصوفة بتلك الصفة وأن تكون الذات هلا حقيقة يف نفسها  وقدرته قيل له وإن اختص
يتميز هبا عن سائر احلقائق وإن القول الرابع وهو أن له حقيقة خيتص هبا هو الصواب ومعلوم أن املوجود ينظر يف 

  نفسه ويف صفته ويف قدره وإن كان اسم الصفة يتناول قدره ويستلزم ذاته أيضا 
علم بصريح العقل أنه ال بد له من وجود خاص أو حقيقة يتميز هبا وال بد له من صفات ختتص به ال يشركه فإذا 

  فيها أحد فيقال وكذلك قدره 

فإن املوجود ال يتصور أن يكون موجودا إال بذلك ودعوى وجود موجود بدون ذلك دعوى ختالف البديهة 
  بالتعطيل ألنه الزم قوله وإن كان ال يعلم لزومه والضرورة العقلية وكذلك حكموا على من نفى ذلك 

والتحقيق أنه مجع يف قوله بني اإلقرار مبا يستلزم وجوده واإلقرار مبا يستلزم عدمه فهو مقر به من وجه منكر له من 
ا وال وجه متناقض من حيث ال يشعر وهلذا يقول املشايخ العارفون إن هؤالء املنكرين ال تتنور قلوهبم وال يفتح عليه
ينالون زينة أولياء اهللا تعاىل الكاملني ملا عندهم من اجلحود واإلنكار املانع هلم من حقيقة معرفة اهللا تعاىل وحمبته 

والقرب منه فإهنم التزموا التكذيب باحلق الذي تقرهبم معرفته وقصده إىل اهللا تعاىل ففاهتم من معرفة اهللا وقصده 
ن واليته اليت نعت هبا أولياءه املتقني العاملني وإن كانوا قالوا من ذلك حبسب ما والتقرب إليه بقلوهبم ما به ينالو

  عندهم من اإلميان والتقوى 
الوجه الثامن إنه قد ثبت بالسنة املتواترة وباتفاق سلف األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة 

سبحانه وتعاىل يرى يف الدار اآلخرة باألبصار عيانا وقد دل على أهل اإلسالم الذين ائتموا هبم يف دينهم أن اهللا 
ذلك القرآن يف مواضع كما ذلك مذكور يف مواضعه واألحاديث الصحيحة يف ذلك كثرية متواترة يف الصحاح 
والسنن واملساند وقد اعتىن جبمعها أئمة مثل الدارقطين يف كتاب الرؤية وأيب نعيم األصبهاين وأيب بكر اآلجري 

  وطوائف كثريون ويف الصحيحني حنو عشرة أحاديث فيها أن رؤية األبصار ليست ممتنعة 

واجلهمية الذين يدخلون يف هذا االسم عند السلف كاملعتزلة والنجارية والفالسفة ينكرون الرؤية ويقولن ألن ذلك 
لرؤية كانت من أكرب يستلزم أن يكون جبهة من الرائي وأن يكون جسما متحيزا وذلك منتف عندهم ومسألة ا

املسائل الفارقة بني السنة املثبتة وبني اجلهمية حىت كان علماء أهل احلديث والسنة يصنفون الكتب يف األثبات 
ويقولون كتاب الرؤية والرد على اجلهمية وكذلك األحاديث اليت تنكرها اجلهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعها 

  ويعدون من أنكر الرؤية معطال 
اخلالل يف كتاب السنة أخربين حنبل قال مسعت أبا عبداهللا يقول وأدركنا الناس وما ينكرون من هذه األحاديث قال 

شيئا أحاديث الرؤية وكانوا حيدثون هبا على اجلملة ميروهنا على حاهلا غري منكرين لذلك وال مرتابني قال ومسعت أبا 
نكرون الرؤية قال ومسعت أبا عبداهللا يقول قالت اجلهمية إن اهللا عبداهللا يقول القوم يرجعون إىل التعطيل يف قوهلم ي

ال يرى يف اآلخرة وحنن نقول إن اهللا يرى لقول اهللا تعاىل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة وقال تعاىل ملوسى فإن 
ن ربكم كما ترون استقر مكانه فسوف تراين فأخرب اهللا تعاىل أنه يرى وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إنكم ترو

هذا القمر رواه جرير وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال كلكم خيلو به ربه إن اهللا يضع كنفه على عبده 
فيسأله ماذا عملت هذه أحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تروى صحيحة عن اهللا تعاىل أنه يرى يف 



و سلم غري مدفوعة والقرآن شاهد أن اهللا يرى يف القيامة وقول  اآلخرة أحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  إبراهيم ألبيه يا أبت مل تعبد ماال يسمع وال يبصر فثبت أن اهللا يسمع 

ويبصر وقال اهللا تعاىل يعلم السر وأخفى وقال إنين معكما أمسع وأرى وقال أبو عبداهللا فمن دفع كتاب اهللا ورده 
اهللا عليه و سلم واخترع مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر خسرانا مبينا ومسعت واألخبار عن رسول اهللا صلى 

أبا عبداهللا يقول من قال إن اهللا ال يرى يف اآلخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على اهللا أمره يستتاب فإن تاب 
يقولون إن اهللا تبارك  وإال قتل وروى عن يعقوب بن خبتان أنه مسع أبا عبداهللا يقول صارت حجتهم كفرا صراحا

وتعاىل ال يرى يف اآلخرة ومسعته يقول كفرهم ضروب وعن حنبل مسعت أبا عبداهللا يقول إن اهللا ال يرى يف الدنيا 
  ويرى يف اآلخرة فثبت يف القرآن ويف السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والصحابة والتابعني 

نقضه على اجلهمي املريسي العنيد فيما افترى على اهللا تعاىل يف التوحيد مث وقال اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد يف 
انتدب املريسي الضال لرد ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الرؤية يف قوله عليه السالم إنكم سترون 

ر فأقر اجلاهل باحلديث ربكم يوم القيامة ال تضامون يف رؤيته كما ال تضامون يف رؤية الشمس والقمر ليلة البد
وصححه وثبت روايته عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأمسج تفسري ولو قد رد 

احلديث أصال كان أعذر له من تفاسريه هذه املقلوبة اليت ال يوافقه عليها أحد من أهل العلم وال من أهل العربية 
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنكم سترون ربكم ال تضامون يف رؤيته تعلمون أن فادعى اجلاهل أن تفسري قول ر

لكم ربا ال تشكون فيه كما ال تشكون يف القمر أنه قمر ال على أن أبصار املؤمنني تدركه جهرة يوم القيامة ألنه 
كم تعلمون أن لكم ربا ال نفى ذلك عن نفسه بقوله ال تدركه األبصار قال وليس على معىن املشبهة فقوله ترون رب

تعتريكم فيه الشكوك والريب أال ترون أن األعمى جيوز أن يقال ما أبصره أي ما أعلمه وهو ال يبصر شيئا وجيوز 
  أن يقول الرجل نظرت يف املسألة 

وليس للمسألة جسم ينظر إليه فقوله نظرت فيها رأيت فيها فتومهت املشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من جهة 
  يان الع

فيقال لك أيها املريسي أقررت باحلديث وثبته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخذ احلديث حبلقك ملا أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قرن التفسري باحلديث فأوضحه وخلصه فجمعهما مجيعا إسناد واحد حىت مل يدع 

توهم هؤالء الذين مسيتهم جبهلك مشبهة فالتفسري فيه مأثور مع ملتأول فيه مقاال فأخرب أمته بروية العيان نصا كما 
احلديث وأنت تفسره خبالف ما فسره الرسول صلى اهللا عليه و سلم من غري أثر تأثره عمن هو أعلم منك فأي 
د شقي من األشقياء وأي غوي من األغوياء يترك تفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املقرون حبديثه املقبول عن

  العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب مث يقبل تفسريك احملال الذي ال تأثره إال عن من هو أجهل منك وأضل 
أليس قد أقررت أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ترون ربكم ال تضامون فيه كما ال تضامون يف رؤية الشمس 

صحابه ال تشكون يوم القيامة يف ربوبيته وهذا والقمر يعين معاينة قلت وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أل
التفسري مع ما فيه من معاندة الرسول حمال باطل خارج عن املعقول ألن الشك يف ربوبية اهللا زائل عن املؤمن 

والكافر يوم القيامة وكل مؤمن وكافر يعلم يومئذ أنه رهبم ال يعتريهم يف ذلك شك فيقبل اهللا ذلك من املؤمن وال 
ن الكافرين واليعذرهم يومئذ مبعرفتهم ويقينهم به فما فضل املؤمن على الكافر يوم القيامة عندك يف معرفة يقبله م

  الرب إذ مؤمنهم وكافرهم ال يعتريه يف ربوبيته شك 



 أو ما علمت أيها املريسي أنه من مات ومل يعرف قبل موته أن اهللا ربه يف حياته حىت يعرفه بعد مماته فإنه ميوت كافرا
ومصريه النار أبدا ولن ينفعه اإلميان يوم القيامة يرى من آياته إن مل يكن آمن به من قبل فما موضع بشرى رسول 

  اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم للمؤمنني برؤية رهبم يوم القيامة إذ كل مؤمن وكافر يف الرؤية يومئذ سواء عندك إذ كل ال 
  يعتريه فيه شك وال ريبة 

ريسي قول اهللا تعاىل ربنا أبصرنا ومسعنا فارجعنا نعمل صاحلا إنا موقنون ولو ترى إذ وقفوا على أومل تسمع أيها امل
رهبم قال أليس هذا باحلق قالوا بلى وربنا فقد أخرب تعاىل عن الكفار أهنم به يومئذ موقنون فكيف املؤمنني من 

اىل قد علموا قبل أن سألوه أن اهللا رهبم ال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذين سألوه هل نرى ربنا تع
يعتريهم يف ذلك شك وال ريب أو مل تسمع ما قال اهللا تعاىل يوم تأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن 

آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا يقال يف تفسريه إهنا طلوع الشمس من مغرهبا فإذا مل ينفع الرجل إميانه عند 
يات يف الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إىل اهللا تعاىل فاعقل أيها املريسي ما جيلب عليك كالمك اآل

  من احلجج اآلخذة حبلقك 
وأما إدخالك على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما حقق من رؤية الرب تعاىل يوم القيامة فإمنا يدخل على من 

اد اهللا تعاىل به وعقل فأوضحه تفسريا وعربة تعبريا ففسر األمرين مجيعا تفسريا شافيا كافيا عليه نزل وقد عرف ما أر
سأله أبو ذر هل رأيت ربك يعين يف الدنيا قال نور أىن أراه حدثنا احلوضي وغريه عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن 

ىن قوله ال تدركه األبصار يف احلياة الدنيا فحني عبداهللا بن سفيان عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فهذا مع
سئل عن رؤيته يف املعاد قال نعم جهرة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر ففسر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  املعنيني على خالف ما ادعيت 

هرة أهنا كرؤية الشمس والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ تتوهم يف رؤية اهللا ج
والقمر مث تدعي أنه من توهم من مسيتهم جبهلك مشبهة فرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف دعواك أول املشبهة إذ 

  شبه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبهه هؤالء املشبهون يف دعواك 
ة فقلت أال ترى أن قوم موسى حني قالوا وأما أغلوطتك اليت غلطت هبا جهال أصحابك يف رؤية اهللا تعاىل يوم القيام

أرنا اهللا جهرة أخذهتم الصاعقة وقالوا لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذهتم الصاعقة وقالوا أو نرى ربنا لقد 
  استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا فادعيت أن اهللا تعاىل أنكر عليهم ذلك وعاهبم بسؤاهلم الرؤية 

تقرأ كتاب اهللا وقلبك غافل عما يتلى عليك فيه أال ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية فيقال هلذا املريسي 
اهللا يف الدنيا إحلافا فقالوا لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة ومل يقولوا حىت نرى اهللا يف اآلخرة ولكن يف الدنيا 

رؤيته يف اآلخرة كما سأل أصحاب فأخذهتم الصاعقة لظلمهم وسؤاهلم ما حظره على أهل الدنيا ولو قد سألوه 
حممد حممدا صلى اهللا عليه و سلم مل تصبهم تلك الصاعقة ومل يقل هلم إال ما قال حممد صلى اهللا عليه و سلم 

ألصحابه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة فقال نعم ال تضارون يف رؤيته فلم يعبهم اهللا تعاىل وال رسوله بسؤاهلم 
وبشرهم بشرى مجيلة كما رويت أيها املريسي عنه وقد بشرهم اهللا تعاىل هبا قبله يف كتابه  عن ذلك بل حسنه هلم

  فقال عز من قائل وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة وقال للكفار كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون 



ذي أمليناه يف اجلهمية وروينا إىل أن قال وقد فسرنا أمر الرؤية وروينا ما جاء فيها من اآلثار يف الكتاب األول ال
منها صدرا يف صدر هذا الكتاب أيضا فالتمسوها هناك واعرضوا ألفاظها على قلوبكم وعقولكم تنكشف لكم 

  عورة كالم هذا املريسي وتأويله ودحوض حجته إن شاء اهللا تعاىل 
حديث جرير وأيب هريرة وأيب وهو يف الكتاب األول الذي أحال عليه ذكر يف ذلك عدة من األحاديث واآلثار مثل 

سعيد املشهورين الطويلني وهذه يف الصحيحني ومثل حديث صهيب يف قوله تعاىل للذين أحسنوا احلسىن وزيادة 
وحديث أيب موسى وجابر يف الورود وهذه يف صحيح مسلم ومثل ابن عمر يف الدجال واعلموا أن أحدا منكم لن 

يح وذكر حديث أيب بكر الصديق املرفوع وحديث عبادة يف الدجال يرى ربه حىت ميوت وهذه األلفاظ يف الصح
وحديث ابن احلسني عن بعض الصحابة وحديث ابن عباس وحديث أنس يف يوم املزيد وحديث عمار بن ياسر 

الذي فيه أسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك وحديثا عن ابن عمر يف النظر وهذه األحاديث يف السنن 
د وذكر اآلثار عن الصديق وحذيفة وأيب موسى وابن أيب ليلى والضحاك وعامر بن سعد يف تفسري الزيادة أهنا واملسان

النظر إىل وجه اهللا تعاىل وذكر قول أيب موسى فكيف بكم إذا رأيتم اهللا جهرة وذكر أيضا النظر إليه عن عمار 
  ذلك أكثر مما رواه وأنس والضحاك وعكرمة وكعب وعمر بن عبدالعزيز والذي تركه من 

مث قال أبو سعيد فهذه أحاديث كلها وأكثر منها قد رويت يف الرؤية على تصديقها واإلميان هبا أدركت أهل الفقه 
  من مشائخنا ومل يزل املسلمون 

قدميا وحديثا يرووهنا ويؤمنون هبا ال يستنكروهنا وينكروهنا ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إىل الضالل بل كان 
من أكرب رجائهم وأجزل سؤاهلم اهللا تبارك وتعاىل يف أنفسهم النظر إىل وجه اهللا الكرمي خالقهم يوم القيامة حىت ما 

يعدلون به شيئا من نعيم اجلنة قال وقد كلمت بعض أولئك املعطلة وذكر كالما طويال يف تقرير الرؤية واجلواب عن 
  شبه النفاة إىل أن قال 
ل هذه اآلثار قلت أجل وال كتاب اهللا تعاىل تقبلون أراكم إن مل تقبلوها أتشكون أهنا مروية وقال بعضهم إنا ال نقب

عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثوهنا عن أعالم الناس وفقهائهم قرنا بعد قرن قالوا نعم قلنا فحسبنا 
الفقهاء فما تواتر عنهم مثلها حجة لدعواكم بإقراركم هبا عليكم حجة لدعوانا أهنا مشهورة مروية تداوهلا العلماء و

اليت كذبتها اآلثار كلها فال تقدرون أن تأتوا فيها خبرب وال أثر وقد علمتم إن شاء اهللا تعاىل أنه ال يستدرك سنن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إال هذه اآلثار واألسانيد على ما فيها من 

ي السبب إىل ذلك والنهج الذي درج عليه املسلمون وكانت إمامهم يف دينهم بعد كتاب اهللا تعاىل االختالف وه
منها يقتبسون العلم وهبا يقضون وهبا يفتون وعليها يعتمدون وهبا يتزينون يورثها األول منهم اآلخر ويبلغها الشاهد 

هنا السنن واآلثار والفقه والعلم ويضربون يف منهم الغائب احتجاجا واحتسابا يف أدائها إىل من مل يسمعها يسمو
طلبها شرق األرض وغرهبا حيلون هبا حالل اهللا تعاىل وحيرمون هبا حرامه ومييزون هبا بني احلق والباطل والسنن 

والبدع ويستدلون هبا على تفسري القرآن ومعانيه وأحكامه ويعرفون هبا ضاللة من ضل عن اهلدى فمن رغب عنها 
  عن آثار السلف وهديهم ويريد خمالفتهم ليتخذ دينه هواه وليتأول كالم اهللا برأيه خالف ما عىن فإمنا يرغب 

اهللا به فإن كنتم من املؤمنني وعلى منهاج أسالفهم فاقتبسوا العلم من أثرهم واقتبسوا اهلدى يف سبيلهم وارضوا 
م أعلم بكتاب اهللا منهم وال مثلهم وال ميكن هبذه اآلثار إماما كما رضي هبا القوم ألنفسهم إماما فلعمري ما أنت

االقتداء هبم إال باتباع هذه اآلثار على ما تروى فمن مل يقبلها فإنه يريد أن يتبع غري سبيل املؤمنني وقال اهللا ومن 



  يتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا 
ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم يف تيه ال خمرج لكم منه ألن املعقول  فقال قائل منهم ال بل نقول باملعقول قلنا هنا

ليس لشيء واحد موصوف حبدود عند مجيع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك لكان راحة للناس ولقلنا به ومل 
هول نعد ولكن اهللا تبارك وتعاىل قال كل حزب مبا لديهم فرحون فوجدنا املعقول عند كل حزب ما هم عليه واجمل

عندهم ما خالفهم فوجدنا فرقكم معشر اجلهمية يف املعقول خمتلفني كل فرقة منكم تدعي أن املعقول عندها ما تدعو 
إليه واجملهول ما خالفها فحني رأينا املعقول اختلف منا ومنكم ومن مجيع أهل األهواء ومل نقف له على حد بني يف 

عقوالت كلها إىل أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وإىل املعقول كل شيء رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن ترد امل
عند أصحابه املستفيض بني أظهرهم ألن الوحي كان ينزل بني أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم وكانوا 

دنا ما وافق مؤتلفني يف أصول الدين مل يتفرقوا فيه ومل تظهر فيهم البدع واألهواء اجلائزة عن الطريق فاملعقول عن
هديهم واجملهول ما خالفهم وال سبيل إىل معرفة هديهم وطريقهم إال هذه اآلثار وقد انسلختم منها وانتفيتم منها 

  بزعكمم فأىن هتتدون 

قلت كالم السلف واألئمة كثري يف مسألة الرؤية وتقرير وجودها بالسمع وتقرير جوازها بالعقل وتقرير أن نفي 
ل وقد نبه السلف ومتكلمة الصفاتية على ما هو معلوم باملعقول أنه من قال إنه ال ميكن جوازها مستلزم للتعطي

  رؤيته فقد لزمه أن يعطله وجيعله معدوما ألنه إذا كان موجودا جازت رؤيته 
مث للناس هنا طريقان أحدمها وهي طريقة أيب حممد ابن كالب وغريه كأيب احلسن ابن الزاغوين أن كل ما هو قائم 

سه فإنه جتوز رؤيته ومل يلتزم ذلك يف سائر األعراض والصفات والثانية وهي طريقة أيب احلسن األشعري ومن بنف
اتبعه وقد سلكها القاضي أبو يعلى وغريه أن كل موجود تصح رؤيته سواء كان قائما بنفسه أو قائما بغريه وقد 

ألجل ذلك لوازم يظهر فسادها وقد بينا يف غري  قرروا ذلك بطرق منها ما هو غري بني ويرد عليه أسولة والتزموا
  هذا املوضع كيف تقرر الطريقة العقلية يف ذلك على وجه يفيد املقصود ولكن نشري هنا إشارة فنقول 

معلوم أن الرؤية تعلق باملوجود دون املعدوم ومعلوم أهنا أمر وجودي حمض ال يسيطر فيها أمر عدمي كالذوق الذي 
من املذوق وكاألكل والشرب الذي يتضمن استحالة املأكول واملشروب ودخوله يف مواضع يتضمن استحالة شيء 

من اآلكل والشارب وذلك ال يكون إال عن استحالة وخلق وإذا كانت أمرا وجوديا حمضا وال تتعلق إال مبوجود 
تضمنا أمرا عدميا والثاين فاملصحح هلا الفارق بني ما ميكن رؤيته وماال ميكن رؤيته إما أن يكون وجودا حمضا أو م

باطل ألن العدم ال يكون له تأثري يف الوجود احملض فال يكون سببا له وال يكون أيضا شرطا أو جزءا من السبب إال 
أن يتضمن وجودا فيكون ذلك الوجود هو املؤثر يف الوجود ويكون ذلك العدم دليال عليه ومستلزما له وحنو ذلك 

  التأمل وهذا من األمور البينة عند 

ومن قال من العلماء إن العدم يكون علة لألمر الثبويت أو جزء علة أو شرط علة فإمنا يقولون ذلك يف قياس الداللة 
وحنوه مما يستدل فيه بالوصف على احلكم ال يقول أحد إن نفس العدم هو املقتضى للوجود وال يقول إن الوصف 

  احملض وشروط العلة هي من مجلة أجزاء العلة التامة  املركب من وجود وعدم مها مجيعا مقتضيان للوجود
وإذا كان املقتضي جلواز الرؤية واملصحح للرؤية والفارق بينما جتوز رؤيته وبينما ال جتوز إما أن يكون وجودا حمضا 

أو غري ذلك  فال حاجة بنا إىل تعيينه سواء قيل هو مطلق الوجود أو القيام بالنفس أو بالعني بشرط املقابلة واحملاذاة
  مما يقال إنه مع وجوده تصح الرؤية ومع عدمه متتنع لكن املقصود أنه أمور وجودية 



وإذا كان كذلك فقد علم أن اهللا تعاىل هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود إذ وجوده هو الوجود الواجب 
ية احملضة فإهنا هي الصفات اليت هبا ووجود كل ما سواه هو من وجوده وله وله الكالم التام يف مجيع األمور الوجود

يكون كمال الوجود وحينئذ فيكون اهللا وله املثل األعلى أحق بأن جتوز رؤيته لكمال وجوده ولكن مل نره يف الدنيا 
لعجزنا عن ذلك وضعفنا كما ال نستطيع التحديق يف شعاع الشمس بل كما ال تطيق اخلفاش أن تراها ال المتناع 

ه وعجزه كما قد ال يستطاع مساع األصوات العظيمة جدا ال لكوهنا ال تسمع بل لضعف رؤيتها بل ضعف بصر
السامع وعجزه وهلذا حيصل لكثري من الناس عند مساع األصوات العظيمة ورؤية األشياء اجلليلة ضعف أو رجفان 

  أو حنو ذلك مما سببه ضعفه عن الرؤية والسماع ال لكون 

اعه وهلذا وردت األخبار يف قصة موسى عليه الصالة و السالم وغريه بأن الناس إمنا ال ذلك األمر مما متتنع رؤيته ومس
يرون اهللا يف الدنيا للضعف والعجز واهللا سبحانه وتعاىل قادر على أن يقويهم على ما عجزوا عنه ومتام بسط هذا 

  وتقريره له يف موضع آخر 
اية العقول أن املرئي القائم بنفسه ال يكون إال جبهة من الرائي وأمنا املقصود أن نقول إذا ثبتت رؤيته فمعلوم يف بد

وهذه الرؤية اليت أخرب هبا النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فأخرب أن 
بل من املعلوم رؤيته كرؤية الشمس والقمر ومها أعظم املرئيات ظهورا يف الدنيا وإمنا يراهم الناس فوقهم جبهة منهم 

أن رؤية ماال يكون داخل العامل وال خارجه ممتنع يف بداية العقول وهذا مما اتفق عليه عامة عقالء بين آدم من 
السلف واألئمة وأهل احلديث والفقه والتصوف ومجاهري أهل الكالم املثبتة والنافية والفالسفة وإمنا خالف فيه فريق 

لفقهاء كما قد يوافقهم القاضي أبو يعلى يف املعتمد هو وغريه ويقولون ما من أصحاب األشعري ومن وافقهم من ا
قاله أولئك يف الرؤية إنه يرى ال يف جهة ويلتزمون ما اتفق أهل العقول على أنه من املمتنع يف بداية العقول بل 

رؤية ما ليس مبتحيز وال  يقولون إن املعلوم ببداية العقول أنه ال يرى إال ما هو متحيز أو قائم مبتحيز ومن ادعى
قائما مبتحيز فقد خرج عن ضرورات العقول باتفاق عقالء بين آدم من مجيع الطوائف إال هذا الفريق الذي اتفق 
الناس على تناقضهم فإن موافقيهم من اجلهمية الفالسفة واملعتزلة وحنوهم على إمكان وجود موجود ليس مبتحيز 

بالعقل وإن كانوا عند مجهور العقالء خمالفني لضرورة العقل فإهنم ال  وال حال فيه وعلى إمكان معرفة ذلك
يوافقوهنم على أن من كان كذلك فإنه يرى بل هؤالء يوافقون مجهور العقالء يف أن ماال يكون متحيزا وال حاال يف 

  متحيز 

ملا تأملوا ذلك عادوا يف  ال ميكن رؤيته حىت إن أئمة أصحاب األشعري املتأخرين كأيب حامد وابن اخلطيب وغريمها
الرؤية إىل قول املعتزلة أو قريب منه وفسروها بزيادة العلم كما يفسرها بذلك اجلهمية واملعتزلة وغريهم وهذا يف 
احلقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص واإلمجاع املعلوم جوازها بدالئل املعقول بل املعلوم بدالئل العقول امتناع 

نفسه ال ميكن تعلقها به لكن هؤالء املثبتة الذين وافقوا عامة املؤمنني على إمكان رؤيته وجود موجود قائم ب
وانفردوا عن اجلماعة بأنه يرى ال فوق الرائي وال عن ميينه وال عن مشاله وال يف شيء من جهاته هم قد وافقوا 

وجود هبذا الوصف أبعد عن أولئك اجلهمية يف وجود موجود يكون كذلك فموافقتهم هلؤالء يف إمكان وجود م
الشرع والعقل من قوهلم ميكن رؤية هذا املوجود وهلذا تنكر الفطر وجوده أعظم مما تنكر رؤيته بتقدير وجوده كما 

  قد ذكرنا أن قوهلم هو فوق العرش وليس جبسم أقرب من قوهلم ال داخل العامل وال خارجه 
لشريعة والفلسفة كالقاضي أيب الوليد ابن رشد احلفيد فإنه قال يف وهذا أيضا مما عظم فيه إنكار املدعني للجمع بني ا



كتابه الذي مساه مناهج األدلة يف الرد على األصولية وقال ما ذكرناه عنه قبل هذا يف مسائل اجلسم ومسألة اجلهة 
ال وإذا تبني وزعم ما ذكرناه عنه إىل قوله ولذلك اضطررنا حنن أيضا إىل وضع قول يف موافقة احلكمة للشريعة ق

هذا فلنرجع إىل حيث كنا فنقول إن الذي بقي علينا من هذا اخلرب ومن املسائل املشهورة هي مسألة الرؤية فإنه قد 
  يظن أن هذه املسألة هي بوجه ما داخلة يف هذا اجلزء املتقدم لقوله تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار 

الواردة يف الشرع بذلك مع كثرهتا وشهرهتا فشنع األمر عليهم وسبب وقوع ولذلك أنكرها املعتزلة وردت اآلثار 
هذه الشبهة يف الشرع أن املعتزلة ملا اعتقدوا انتفاء اجلسمية عنه سبحانه وتعاىل واعتقدوا وجوب التصريح هبا 

ية إذ كل مرئي يف جلميع املكلفني ووجب عندهم إذا انتفت اجلسمية أن تنتفي اجلهة وإذا انتفت اجلهة انتفت الرؤ
جهة من الرائي فاضطروا هلذا املعىن لرد الشرع املنقول واعتلوا لألحاديث بأهنا أخبار آحاد وأخبار اآلحاد ال 

  توجب العلم مع أن ظاهر القرآن معارض هلا أعين قوله تعاىل ال تدركه األبصار 
ية وبني جواز الرؤية ملا ليس جبسم باحلس فعسر وأما األشعرية فراموا اجلمع بني االعتقادين أعين بني انتفاء اجلسم

ذلك عليهم وجلؤوا يف ذلك إىل حجج سوفسطائية مموهة أعين احلجج اليت توهم أهنا حجج وهي كاذبة وذلك أنه 
يشبه أن يكون يف احلجج ما يوجد يف الناس أعين أنه كما يوجد يف الناس الفاضل التام الفضيلة فيوجد فيهم من هو 

الفضل ويوجد فيهم من يوهم أنه فاضل وليس بفاضل وهو املرائي وكذلك األمر يف احلجج أعين أن دون ذلك يف 
منها ما هو يف غاية اليقني ومنها ما هو دون اليقني ومنها حجة مرائية وهي اليت توهم أهنا يقني وهي كاذبة واألقاويل 

ملعتزلة ومنها أقاويل هلم يف إثبات جواز الرؤية ملا اليت سلكها األشعرية يف هذه املسألة منها أقاويل يف دفع دليل ا
  ليس جبسم وأنه ليس يعرض من فرضها حمال 

فأما ما عاندوا به قول املعتزلة أن كل مرئي فهو يف جهة من الرائي فمنهم من قال إن هذا إمنا هو حكم الشاهد ال 
حكم الشاهد إىل الغائب وأنه جائز أن حكم الغائب وإن هذا املوضوع ليس هو من املواضع اليت جيب فيها نقل 

  يرى اإلنسان ما ليس يف جهة إذا كان جائزا أن يرى اإلنسان بالقوة املبصرة نفسها دون عني 

وهؤالء اختلط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصر فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس يف جهة أعين يف مكان وأما 
ه أن يكون املرئي منه يف جهة وال يف كل جهة فقط بل يف جهة ما إدراك البصر فظاهر من أمره أن من شرط

خمصوصة ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من املرئي بل بأوضاع حمدودة وشروط حمدودة 
أيضا وهي ثالثة أشياء حضور الضوء واجلسم الشفاف املتوسط بني البصر واملبصر وكون املبصر ذا ألوان ضرورة 

الرد هلذه األمور املعروفة بنفسها يف اإلبصار هو رد لألوائل املعلومة بالطبع للجميع وإبطال جلميع معلوم املناظرة و
  واهلندسة 

وقد قال القوم أعين األشعرية إن أحد املواضع اليت جيب أن ينقل فيها حكم الشاهد إىل الغائب هو الشرط مثل 
من الشاهد شرطا يف وجود العلم وإن كان ذلك قلنا هلم وكذلك تظهر حكمنا أن كل عامل حي لكون احلياة تظهر 

  يف الشاهد أن هذه األشياء هي شروط يف الرؤية فأحلقوا الغائب فيها بالشاهد على أصلكم 
وقد رام أبو حامد يف كتابه املعروف باملقاصد أن يعاند هذه املقدمة أعين كل مرئي يف جهة من الرائي بأن اإلنسان 

ته يف املرآة وأن ذاته ليست منه يف جهة غري جهة مقابلة وذلك أنه ملا كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست يبصر ذا
حتل يف املرآة اليت يف اجلهة املقابلة فهو يبصر ذاته يف غري جهة وهذه مغالطة فإن الذي يبصر هو خيال ذاته واخليال 

  ة منه هو يف جهة إذ كان اخليال يف املرآة واملرآة يف جه



وأما حجتهم اليت أتوا هبا يف إمكان رؤية ما ليس جبسم فإن املشهور عنهم يف ذلك حجتان إحدامها وهي أشهر 
  عندهم ما يقولونه من أن الشيء 

ال خيلو أن يرى من جهة ما هو متلون أو من جهة أنه جسم أو من جهة أنه لون أو من جهة أنه موجود ورمبا عددوا 
دة مث يقولون وباطل أن يرى من قبل أنه جسم إذ لو كان ذلك كذلك ملا رؤي اللون جهات أخر غري هذه املوجو

وباطل أن يرى ملكان أنه لون إذ لو كان كذلك ملا رؤي اجلسم وإذا بطلت مجيع هذه األقسام اليت تتوهم يف هذا 
ملرئي منه ما هو مرئي بذاته الباب فلم يبق أن يرى الشيء إال من قبل أنه موجود واملغالطة يف هذا القول بينة فإن ا

ومنه ما هو مرئي لذاته وهذه هي حال اللون واجلسم فإن اللون مرئي بذاته واجلسم مرئي من قبل اللون ولذلك ملا 
مل يكن له لون مل يبصر ولو كان الشيء إمنا يرى من حيث هو موجود فقط لوجب أن تبصر األصوات وسائر 

  لسمع وسائر احلواس اخلمس حاسة واحدة وهذه كلها خالف ما يعقل احملسوسات اخلمس فكان يكون البصر وا
وقد اضطر املتكلمون ملكان هذه املسألة وما أشبهها إىل أن يسلموا أن األلوان ممكنة أن تسمع واألصوات ممكنة أن 

ة السمع ترى وهذا كله خروج عن الطبع وعن ما ميكن أن يعقله اإلنسان فإنه يف الظاهر أن حاسة البصر غري حاس
وأن حموس هذه غري حموس تلك وأن آلة هذه غري آلة تلك وأنه ليس ممكن أن ينقلب البصر مسعا كما ليس ميكن أن 
يعود اللون صوتا والذين يقولون إن الصوت ميكن أن يبصر يف وقت ما فقد جيب أن يسألوا فيقال هلم ما هو البصر 

وان وغريها مث يقال هلم ما هو السمع فال بد أن يقولوا هو قوة تدرك فال بد أن يقولوا هو قوة تدرك هبا املرئيات األل
هبا األصوات فإذا وضعوا هذا قيل هلم فهل البصر عند إدراكه هو بصر فقط أو مسع فقط فإن قالوا هو مسع فقط 

نه يدرك فقد سلموا أنه ال يدرك األلوان وإن قالوا إنه بصر فقط فليس يدرك األصوات وإذا مل يكن بصرا فقط أل
  األصوات وال مسعا فقد ألنه يدرك األلوان 

فهو بصر ومسع معا وعلى هذا فتكون األشياء كلها شيئا واحدا حىت املتضادات وهذا شيء فيما أحسبه يسلمه 
املتكلمون من أهل ملتنا أو يلزمهم تسليمه يعين هؤالء األشعرية وهو رأي سوفسطائي ألقوام قدماء مشهورين 

  بالسفسطة 
الطريقة الثانية اليت سلكها املتكلمون يف جواز الرؤية فهي الطريقة اليت اختارها أبو املعايل يف كتابه املعروف  وأما

باإلرشاد وتلخيصها أن احلواس إمنا تدرك ذوات األشياء وما تنفصل به املوجودات بعضها من بعض فهو أحوال 
ت هي نفس املوجود املشترك جلميع املوجودات فإذا ليست بذوات فاحلواس ال تدركها وإمنا تدرك الذوات والذا

احلواس إمنا تدرك الشيء من حيث هو موجود وهذا كله يف غاية الفساد ومن أبني ما يظهر به فساد هذا القول أنه 
لو كان البصر إمنا يدرك األشياء ملا أمكنه أن يفرق بني األبيض واألسود ألن األشياء ال تفترق بالشيء الذي تشترك 

يه وإال لكان باجلملة ال ميكن يف احلواس ال يف البصر أن يدرك فصول األلوان وال يف السمع أن يدرك فصول ف
األصوات وال يف الطعم أن يدرك فصول املطعومات وللزم أن تكون مدارك احملسوسات باحلس واحدا فال يكون 

منا تدرك احلواس ذوات األشياء املشار إليها فرق بني مدرك البصر وهذا كله يف غاية اخلروج عما يعقله اإلنسان وإ
حملسوساهتا اخلاصة هبا فوجه املغالطة يف هذا هو أن ما يدرك ذاتيا أخذ أنه مدرك بذاته ولوال النشأ على هذه األقاويل 

  وعلى التعظيم للقائلني هبا أمكن أن يكون فيها شيء من اإلقناع وال وقع هبا التصديق ألحد سليم الفطرة 
يف مثل هذه احلرية الواقعة يف الشريعة حىت أجلأت القائمني بنصرهتا يف زعمهم إىل مثل هذه األقاويل اهلجينة  والسبب

  اليت هي ضحكه من عىن بتمييز أصناف 



األقاويل أدىن عناية هو التصريح يف الشرع مبا مل يأذن اهللا ورسوله به وهو التصريح بنفي اجلسمية للجمهور وذلك 
ن جيتمع يف اعتقاد واحد أن ها هنا موجودا ليس جبسم وأنه مرئي باألبصار ألن مدارك احلواس هي أن من العسري أ

يف األجسام أو أجسام ولذلك رأى قوم أن هذه الرؤية هي مزيد علم يف ذلك الوقت وهذا أيضا ال يليق اإلفصاح 
تخيلون هو عندهم عدم وكان ختيل ما به للجمهور وأنه ملا كان العقل من اجلمهور ال ينفك من التخيل بل ما ال ي

ليس جبسم ال ميكن والتصديق بوجود ما ليس مبتخيل غري ممكن عندهم عدل الشرع عن التصريح هلم هبذا املعىن 
فوصف هلم نفسه سبحانه وتعاىل بأوصاف تقرب من قوة التخيل مثل ما وصفه به من السمع والبصر والوجه وغري 

شيء من املوجودات املتخيلة وال يشبهه ولو كان القصد تعريف اجلمهور أنه ليس  ذلك مع تعريفهم أنه ال جيانسه
جبسم ملا صرح هلم بشيء من هذا بل ملا كان أرفع املوجودات املتخيلة هو النور ضرب املثال به إذ كان النور هو 

وجودة يف املعاد أعين تلك أشهر املوجودات عند احلس والتخيل وهبذا النحو من التصور أمكن أن يفهموا املعاين امل
املعاين مثلت هلم بأمور متخيلة حمسوسة فإذا مىت أخذ الشرع يف أوصاف اهللا تعاىل على ظاهره مل تعرض فيه هذه 

الشبهة وال غريها ألنه إذا قيل له نور وأنه له حجابا من نور كما جاء يف القرآن والسنن الثابتة مث قيل إن املؤمنني 
رة كما ترى الشمس مل يعرض يف هذا شك وال شبهة يف حق اجلمهور وال حق العلماء وذلك أنه يرونه يف الدار اآلخ

قد تربهن عند العلماء أن تلك احلال مزيد علم لكن مىت صرح به للجمهور بطلت عندهم الشريعة كلها أو كفروا 
  ل املصرح هلم هبا فمن خرج عن منهاج الشريعة يف هذه األشياء فقد ضل عن سواء السبي

وأنت إذا تأملت الشرع وجدته مع أنه قد ضرب للجمهور يف هذه املعاين املثاالت اليت مل ميكن تصورهم إياها دوهنا 
فقد نبه العلماء على أن تلك املعاين نفسها اليت ضرب مثاالهتا للجمهور فيجب أن يوقف عند حد الشرع يف حنو 

التعليمان كالمها فتفسد احلكمة الشرعية النبوية ولذلك قال  التعليم الذي خص به صنفا صنفا من الناس وأال خيتلط
عليه السالم إنا معشر االنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازهلم وأن خناطبهم على قدر عقوهلم ومن جعل الناس شرعا 

  واحدا يف التعليم فهو كمن جعلهم شرعا واحدا يف عمل من األعمال وهذا كله خالف احملسوس واملعقول 
تبني لك من هذا أن الرؤية معىن ظاهر وأنه ليس يعرض فيه شبهه إذا أخذ الشرع على ظاهره يف حق اهللا تبارك  وقد

  وتعاىل أعين إذا مل يصرح فيه بنفي اجلسمية وال بإثباهتا 
ال قلت قد عرف أن هذا الرجل يرى رأي الفالسفة وإمنا أخربت به الرسل يف اإلميان باهللا واليوم اآلخر أكثره أمث

مضروبة وهذا من أفسد اآلراء وهو قول حذاق املنافقني الزنادقة وإن كانوا ال يعلمون أن ذلك نفاقا وزندقة بل 
  حيسبونه كمال التحقيق واملعرفة كما حيسب ذلك هؤالء املتفلسفة وليس هذا املوضع موضع بيان ذلك 

ة يف الرؤية وأهنا مزيد علم ما يرى حنوا منه طائفة وإمنا املقصود أنه مع كونه يف الباطن يرى رأي الفالسفة واملعتزل
من متأخري األشعرية فقد علم أنه ال ميكن إثبات الرؤية اليت أخرب هبا الشارع مع نفي ما يقولون إنه اجلسم بل 
مما  إثباهتا مستلزم ملا يقولون إنه اجلسم واجلهة فقد تبني أنه من مجع بني هذين فإنه مكابر للمعقول واحملسوس وهذا

  قد بينه بالدليل فيقبل منه 

وأما زعمه أهنا يف الباطن مزيد علم فهو مل يذكر على ذلك حجة وقد بني فيما تقدم أنه ال صحة له على أصل ذلك 
وهو نفي كونه جسما إال إثبات أن النفس الناطقة ليست جبسم وبني فساد ما احتج به املتكلمون على أنه ليس 

ن األصل الذي بىن عليه هو هذا النفي وهي مسألة النفس أضعف بكثري وأن مجهور جبسم حبجج واضحة ومعلوم أ
العقالء يضحكون مما يقوله هؤالء يف النفس من الصفات السلبية أكثر مما يضحكون ممن يثبت رؤية مرئي ليس هو 



  يف اصطالحهم جبسم وال يف جهة كما قد بيناه يف غري هذا املوضع 
اجلهمية من املعتزلة وحنوهم أن الرؤية اليت أخرب هبا الرسول مزيد علم فمن مسع  وأما دعواه ودعوى غريه من

  النصوص علم باالضطرار أن الرسول إمنا أخرب برؤية املعاينة 
وأيضا فإن أدلة املعقول الصرحية جتوز هذه الرؤية وإن مل يسلك يف ذلك ما ذكروه من املسالك الضعيفة فإن تلك 

أصحاهبا أثبتوا رؤية ما ليس يف جهة وال هو متحيز وال حال يف متحيز فاحتاجوا لذلك أن  املسالك إمنا ضعفت ألن
حيذفوا من الرؤية الشروط اليت ال تتم الرؤية بدوهنا العتقادهم امتناع تلك الشروط يف حق اهللا تعاىل فأما إذا قيل إن 

املرئي جبهة من الرائي وأن يكون متحيزا الرؤية املعروفة يصح تعلقها بكل قائم بنفسه وإن شرط فيها أن يكون 
وقائما مبتحيز كانت األدلة العقلية على إمكان هذه الرؤية ماال ميكن العقالء أن يتنازعوا يف جوازها وإمنا ينفيها من 
نفاها لظنه أن اهللا تعاىل ليس فوق العامل وأنه على اصطالحهم ليس جبسم وال متحيز وال حال يف املتحيز وحنو ذلك 

  الصفات السلبية اليت ابتدعوها مع خمالفتها لصحيح املنقول وصريح املعقول  من

واملقصود أن املنازعني للمؤسس يقولون له حنن نثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع ونثبت باألدلة العقلية الصرحية 
 جهة وإال مبا يكون إمكان رؤية الرب نثبت بالضرورة وبالنظر أن الرؤية ال تتعلق إال مبا يكون يف اصطالحهم يف

متحيزا أو حاال يف املتحيز وإذا ثبت أن الرؤية ال تتعلق إال مبتحيز أو حال يف املتحيز مع أن املصحح هلا هو الوجود 
وكماله ثبت أنه ليس يف املوجودات ماال يكون متحيزا وال حاال يف املتحيز بل ثبت امتناع وجود ذلك وهذا يبقي 

  ملالئكة ويف الرب سبحانه وتعاىل كما تقدم من الوجوه وكما ذكروه من الضرورة العقلية هذه الصفة يف النفس ويف ا
الوجه التاسع أن يقال قد ثبت بالفطرة اليت اتفق عليها أهل الفطر السليمة وبالنقول املتواترة عن املرسلني من 

أن اهللا تعاىل عز و جل فوق العامل األخبار وما نطقت به كتب اهللا واتفق عليه املؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع 
وثبت أيضا بالكتاب والسنة واإلمجاع أنه استوى على العرش فالعلو على العامل معروف بالفطرة واملعقول وبالشرعة 
واملنقول وأما االستواء فإمنا علم بالسمع املنقول وأكثر أهل الكالم والفلسفة من النفاة واملثبتة يقولون هذا ال ميكن 

يكون جسما متحيزا فيكون التحيز من لوازم علوه على العرش كما قد يقول ذلك أهل الفطر السليمة إذا إال أن 
بني هلم معىن الكالم وهذا يقتضي املعقول واملنقول يستلزم ذلك وهذه املقدمة الثانية قد قررها املؤسس ومتأخرو 

لصفات وسائر أهل الفطر السليمة حىت أئمة أصحابه يف غري موضع واألوىل قد قررها عامة الناس من املثبتني ل
  أصحابه وإذا ثبت هذا يف واجب الوجود امتنع أن يكون غريه من النفس وغريها موصوفا هبذا السلوب ألن أحدا 

مل يقل ذلك من العقالء وألن الفطرة والشرعة يقضي ذلك فيها أيضا فإهنم يعلمون هبذه الطرق أن مجيع هذه األمور 
   وجزء منه ميتنع أن تكون ال داخلة فيه وال خارجة منه داخلة يف العامل

  فصل

مث قال الرازي ولنختم هذا الباب مبا روي عن أرسطا ليس أنه كتب يف أول كتابه يف اإلهليات من أراد أن يشرع يف 
  املعارف اإلهلية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى 

ة فإنه ذكر مراتب تكوين اجلسد يف قوله تعاىل ولقد خلقنا قال أبو عبداهللا الرازي وهذا الكالم موافق للوحي والنبو
اإلنسان من ساللة من طني فلما آل األمر إىل تعلق الروح بالبدن قال مث أنشأناه خلقا آخر وذلك كالتنبيه على أن 

فلهذا كيفية تعلق الروح ليس مثل انقالب النطفة من حال إىل حال بل هذا نوع آخر خمالف لتلك األنواع املتقدمة 



السبب قال مث أنشأناه خلقا آخر فكذلك اإلنسان إذا تأمل يف أحوال األجرام السفلية والعلوية وتأمل يف صفاهتا 
فذلك له قانون فإذا أراد أن ينتقل منها إىل معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى وعقال آخر 

  آخر الكالم يف هذه املقدمة  خبالف العقل الذي به اهتدى إلىمعرفة اجلسمانيات وهذا
  قلت والكالم على هذا من وجوه 

أحدها أن هذا الكالم هو وما ذكره من احلجة أشبه بكالم أهل اجلهل والضالل ومن ال يدري ما خيرج منه من 
  املقال من كالم أهل العقل 

ني باحلق وما أحسن ما قال اإلمام والعلم والبيان وهو أشبه بكالم جهال القصاص واملغالطني من كالم العلماء اجملادل
أمحد رمحه اهللا يف بشر املريسي إمام اجلهمية قال كان صاحب خطب مل يكن صاحب حجج بل هذا الكالم دون 

  كالم أهل اخلطب واحلجج 
 الثاين أن يقال له أمل يكن يف أثارة األنبياء واملرسلني ما يستغىن به يف أعظم املطالب وأشرف املعارف عن ما يروى

عن معلم املبدلة من الضالني الذين انتقلوا عن احلنيفية الثابتة بالعقل والدين وهو رأس هؤالء الدهرية مث هذا الكالم 
  مل تعلم أنه ثابت عنه وإمنا قلت مبا يروى عنه فهو منقطع هؤالء الصابئة املبدلني 

مني مل تقم به حجة إن مل يكن ذلك ثابتا بنقل الثالث أنه لو نقل واحد يف هذا الباب شيئا من اإلسرائيليات عن املتقد
نبينا حممد صلى اهللا عليه و سلم عنهم وأما يذكره لنا أهل الكتابني ومن أسلم منهم عن األنبياء املتقدمني فليس لنا 

تصديقه وال تكذيبه إن مل يكن فيما علمناه ما يدل على صدقه أو كذبه كما يف صحيح البخاري عن حيىي بن أيب 
عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية ألهل اإلسالم كثري 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا اآلية 
بيه أنه بينما هو جالس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويف سنن أيب داود عن ابن أيب متيلة األنصاري عن أ

وعنده رجل من اليهود مر جبنازة فقال يا حممد هل تتكلم هذه اجلنازة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اهللا أعلم 
  كذبوهم قال اليهودي إهنا تتكلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال ت

وقولوا آمنا باهللا ورسله فإن كان باطال مل تصدقوه وإن كان حقا مل تكذبوه وروى البخاري أيضا عن الزهري عن 
عبداهللا بن عبداهللا بن عتبة أن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله 

أخربكم ربكم أن أهل الكتاب بدلوا كالم اهللا وغريوه  أحدث الكتب عهدا بالرمحن تقرؤونه حمضا مل يشب وقد
وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال أال هناكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ال واهللا ما 
ع رأينا أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم وروى البخاري أيضا عن الزهري أخربين محيد بن عبدالرمحن مس

معاوية حيدث رهطا من قريش باملدينة وذكر كعب األحبار فقال إن كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين حيدثون 
  عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب 

فإذا كان أهل الكتاب الذي أنزله اهللا تعاىل والذي وجب علينا أن نؤمن مبا فيه وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه و 
سلم و قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم اآلية وقال قولوا آمنا باهللا ورسله إذا رووا لنا شيئا من ذلك مل 

  نصدقه إن مل نعلم من غري ذلك أهنم صادقون وهم يقرؤون ذلك بلسان األنبياء مث يترمجون لنا بالعربية 
هم بلغتهم اليونانية وغريها مث ترمجوها بالعربية كيف نقبل ذلك فهؤالء الذين قرؤوا كتب الصابئة من الفالسفة وغري

منهم واملنقول عنهم ليسوا أنبياء وال ممن يصدقون لو شافهونا إذ كان من علماء أهل الكتابني مل يقبل ما يقولونه 



أشد تبديال  فكيف وهم من الصابئة املتكلمني يف العلم اإلهلي مبا خيالف ما جاءت به الرسل عليهم السالم وهم
  وتغيريا من أهل الكتابني بشيء كثري فكيف يف كالم مرسل مل يوجد يف كتبهم وإمنا نقل عنهم مطلقا 

الوجه الرابع أن مجيع العقالء الذين خربوا كالم آرسطو وذويه يف العلم اإلهلي علموا أهنم من أقل الناس نصيبا يف 
فإن كالمه وكالم ذويه يف احلساب والعدد وحنوه من الرياضيات معرفة العلم اإلهلي وأكثر الناس اضطرابا وضالال 

مثل كالم بقية الناس والغلط يف ذلك قليل نادر وكالمهم يف الطبيعيات دون ذلك غالبه جيد وفيه باطل وأما 
كالمهم يف اإلهليات ففي غاية االضطراب مع قلته فهو حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقي وال مسني 

نتقل هو قليل كثري الضالل عظيم املشقة يعرفه كل من له نظر صحيح يف العلوم اإلهلية فكيف يستدل بكالم مثل في
  هؤالء يف العلم اإلهلي وحاهلم هذه احلال 

وهذا املصنف هو القائل لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليال وال تروي عليال 
رق طريقة القرآن هذا مبنزلة أن يستدل الرجل يف مسائل احللول والتثليث بكالم بطرس صاحب ورأيت أقرب الط

الرسائل اليت عند النصارى وهو ممن غري دين املسيح وبدله وقد اعترف أساطني الفلسفة بأن العلم اإلهلي ال سبيل 
ذكر ذلك عنهم صاحب هذا الكتاب أبو هلم إال العلم واليقني فيه وإمنا يؤخذ فيه باألوىل واألخلق األحرى وممن 

عبداهللا الرازي الذي مساه املطالب العالية فإذا كانوا معترفني بأنه ليس عندهم علم وال يقني يف العلم اإلهلي كيف 
  يستدل بكالمهم فيه 

ل من أراد الوجه اخلامس يقال له مل تقبل هذه الوصية اليت نقلتها عن الذي ائتممت به من أئمة الضالل وذلك أنه قا
  أن يشرع يف املعارف اإلهلية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى وهذا يناسب ترتيب تعاليمه حيث ينقل أتباعه 

من درجة إىل درجة كما ينقلهم من املنطق والرياضي إىل الطبيعي مث إىل اإلهلي الذي هلم فجعل ذلك معلقا على 
ن النظر يف هذا الباب اعتقادا واجبا على مجيع املسلمني إرادة الشرع يف املعارف اإلهلية وأنت جعلت ما تذكره م

خاصتهم وعامتهم بل كفرت يف الكتاب من خالفك فلو تركت الناس على ما هم عليه إال من أراد أن يشرع يف 
معارفك لكنت متابعا هلذا اإلمام املضل لكنك ابتدأت خبطاب ذلك امللوك والعامة وغريهم ممن مل يرد الشروع يف 

  اإلهلية  معارفك
الوجه السادس أن يقال ما معىن قوله فليستحدث لنفسه فطرة أخرى والفطرة هي اخللقة اليت فطر اهللا عباده عليها 

أتريد أن يبدل خلقته وما فيها من قوى اإلدراك واحلركة وهذا غري مقدور للبشر فإن اهللا تعاىل فطر عباده على ذلك 
ف والعلوم ويستحدث لنفسه معارف ختالف ذلك وهذا هو الذي يصلح أن أم تريد أن يترك ما فطر عليه من املعار

يريده فهذا أمر بتبديل فطرة اهللا تعاىل اليت فطر عليها عباده وهي طريقة املبتدعة املبدلني لفطرة اهللا تعاىل وشرعته 
أو ميجسانه أو يشركانه  كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه

فأهل الكتاب املنزل بدلوا وحرفوا من كتاب اهللا تعاىل ما به بدلوه وحرفوه وهم مع الصابئني واملشركني القائمني 
  بالنظر العقلي بدلوا من فطرة اهللا اليت فطر اهللا عباده عليها وغريوا منها ما غريوه 

كانوا قبله والذين كانوا مؤمنني باهللا واليوم اآلخر الذين أثىن وهلذا قيل إن آرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين 
عليهم القرآن فهذا الكالم املنقول عنه يوافق ذلك وهؤالء احملرفة املبدلة يف هذه األمة من اجلهمية وغريهم اتبعوا 

 واهللا سبحانه سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم فغريوا فطرة اهللا تعاىل وبدلوا كتاب اهللا



وتعاىل خلق عباده على الفطرة اليت فطرهم عليها وبعث إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه فصالح العباد وقوامهم 
  بالفطرة املكملة بالشريعة 

املنزلة وهؤالء بدلوا وغريوا فطرة اهللا وشرعته خلقه وأمره وأفسدوا اعتقادات الناس وإراداهتم إدراكاهتم وحركاهتم 
ملهم من هذا وهذا كما بدل الذين ظلموا من بين إسرائيل القول الذي أمروا به والعمل الذي أمروا به قوهلم وع

ففي الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه قيل هلم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا الباب يزحفون 
  على أستاههم وقالوا حبة يف شعرة 
مبدأ التجهم يف هذه األمة كان أصله من املشركني ومبدلة الصابئني من اهلند  وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع أن

واليونان وكان من مبدلة أهل الكتاب من اليهود وأن اجلعد بن دهم مث اجلهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا ذلك 
  عنهم 

الروم من بالد النصارى وعربت وأنه بعد ذلك أواخر املائة الثانية وقبلها وبعدها اجتلبت كتب اليونان وغريهم من 
وانتشر مذهب مبدلة الصابئة مثل آرسطو وذويه ظهر يف ذلك الزمان اخلرمية وهم أول القرامطة الباطنية الذين 
كانوا يف الباطن يأخذون بعض دين الصابئني املبدلني وبعض دين اجملوس كما أخذوا عن هؤالء كالمهم يف العقل 

م يف النور والظلمة وكسوا ذلك عبارات وتصرفوا فيه وأخرجوه إىل املسلمني والنفس وأخذوا عن هؤالء كالمه
وكان من القرامطة الباطنية يف اإلسالم ما كان وهم كانوا مييلون كثريا إىل طريقة الصابئة املبدلني ويف زمنهم صنفت 

منهم وكانوا إذ ذاك قد  رسائل إخوان الصفا وذكر ابن سينا أن أباه كان من أهل دعوهتم من أهل دعوة املصريني
ملكوا مصر وغلبوا عليها قال ابن سينا وبسبب ذلك اشتغلت يف الفلسفة لكوهنم كانوا يروهنا وظهر يف غري هؤالء 

من التجهم ما ظهر وظهر بذلك تصديق ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه و سلم كما ثبت يف الصحيحني عن أيب 
اهللا عليه و سلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حىت لو سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى 

  دخلوا جحر ضب 

لدخلتموه قالوا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن وروى البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب صلى 
اعا بذراع فقيل يا رسول اهللا اهللا عليه و سلم أنه قال ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت مأخذ القرون شربا بشرب وذر

  كفارس والروم قال فمن الناس إال أولئك 
ومعلوم أن أهل الكتاب أقرب إىل املسلمني من اجملوس والصابئني واملشركني فكان أول ما ظهر من البدع فيه شبه 

فكان إمنا من اليهود والنصارى والنبوة كل ما ظهر نورها انطفت البدع وهي يف أول األمر كانت أعظم ظهورا 
يظهر من البدع ما كان أخف من غريه كما ظهر يف أواخر عصر اخللفاء الراشدين بدعة اخلوارج والتشيع مث يف 
أواخر عصر الصحابة ظهرت القدرية واملرجئة مث بعد انقراض أكابر التابعني ظهرت اجلهمية مث ملا عربت كتب 

تقلت بتوسط الفرس إىل املسلمني وكتب اليونان انتقلت الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم وكتب اهلند ان
بتوسط الروم إىل املسلمني فظهرت املالحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول اجملوس واليونان مع ما أظهروه 

  من التشيع وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيال وكفرا كفرهم من جنس كفر فرعون بل شر منه 
ل هذه الوصية خمالفة ملا بعث اهللا تعاىل به رسله وأن يقروهم على فطرهتم اليت فطروا عليها الوجه السابع أن يقا

وبذلك جاءهتم الرسل مل يأمروهم باستحداث فطرة غري الفطرة اليت فطروا عليها وال بتغيري تلك الفطرة كما أمرهم 



باده على اإلقرار به وعبادته وحده قال تعاىل هؤالء املبدلون لفطرة اهللا تعاىل وكتبه واهللا سبحانه وتعاىل قد فطر ع
  فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا 

اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوه وأقيموا 
ا لديهم فرحون وهؤالء الصابئة الصالة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مب

املبدلون ومن بدل دينه من اليهود والنصارى وسائر املشركني هم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا 
لديهم فرحون هم من الذين اختلفوا من بعد ما كانوا أمة واحدة كما قال تعاىل كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا 

ن وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين النبيني مبشرين ومنذري
  أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا بينهم 

وهلذا يوجد يف هؤالء الصابئة املتفلسفة وغريهم من االختالف واالفتراق يف أصول الدين أعظم مما يوجد بني اليهود 
أقرب إىل اهلدى من الصابئني فمبتدعتهم دون مبتدعة الصابئني والتفرق واالختالف يف والنصارى ألن أهل الكتاب 

الصابئني أكثر وهلذا فيهم من عبادة األصنام والكواكب والشرك ماال يوجد منه يف أهل الكتابني وإن كان قد وجد 
ما فطر اهللا تعاىل عليه عباده  فيهم من الشرك ما وجد فهو يف أولك أعظم وهؤالء وأمثاهلم هم الذين بدلوا وغريوا

وأرسل به رسله وصار فيهم من االستكبار وطلب العلو ودعوى التحقيق يف العلوم واملعارف وعلو اهلمة يف 
األعمال ما هم يف احلقيقة متصفون عنده كما قال تعاىل فيهم الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم إن يف 

غيه وقال تعاىل وتقدس فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم وحاق صدورهم إال كرب ما هم ببال
  هبم ما كانوا 

به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا 
ل ما أويت رسل اهللا اهللا أعلم حيث جيعل رسالته سيصيب وقال تعاىل وإذا جاءهتم آية قالوا لن نؤمن حىت نؤتى مث

  الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون 
وباجلملة فهؤالء وأشباههم أعداء الرسل وسوس امللل وخطاب القرآن هلم كثري جدا فإهنم أئمة ألتباعهم وهم من 

إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعريا خالدين فيها أبدا ال جيدون السادة والكرباء الذين قال اهللا تعاىل يف أتباعهم 
وليا وال نصريا يوم تقلب وجوههم يف النار يقولون يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال وقالوا ربنا أنا أطعنا سادتنا 

سى من أكابر ملوك وكرباءنا فأضلونا السبيال ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كبريا وكان فرعون مو
هؤالء وقد ذكر اهللا تعاىل يف قصته يف القرآن ما فيه عربة وكذلك مشركو قريش الذين كفروا برسول اهللا صلى اهللا 

عليه و سلم أوال كان فيهم الشبه هبؤالء أن يكونوا أئمة من كفر بعدهم كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف 
  هذا الشأن مؤمنهم تبع ملؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم  احلديث الصحيح الناس تبع لقريش يف

وكان يف أئمة الكفر الوحيد الذي قال اهللا تعاىل ذرين ومن خلقت وحيدا وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا إىل 
قوله تعاىل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فاستعمل نظر أهل املنطق من التفكري الذي يطلب به احلد األوسط مث 

قدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من احلد األوسط إىل املطلوب وكذب بكون القرآن كالم اهللا تعاىل وجعله الت
  كالم البشر وهذا يف احلقيقة قول هؤالء املتفلسفة كما قد بيناه يف غري هذا الكتاب 



باده وما وصت به رسله فأمر األمة بقبول وصية أمثال هؤالء دون أن يذكر يف ذلك ما أوصى اهللا تعاىل به ع
والوصية متضمنة تبديل فطرة اهللا تعاىل بفطرة أخرى من أعظم تبديل الفطرة يف العلوم واألعمال وذلك من تبديل 

  دين اهللا 
  فصل 

قال أبو عبداهللا الرازي املقدمة الثانية اعلم أنه ليس كل موجود جيب أن يكون له نظري وشبيه وأنه ليس يلزم من 
شبيه نفي ذلك الشي واحتج عليه بثالث حجج مث قال فظهر فساد قول من يقول ال ميكن أن نعقل نفي النظري وال

وجود موجود ال يكون متصال بالعامل وال منفصال عنه إال إذا وجدنا له نظريا فإن عندنا املوصوف هبذه الصفة ليس 
  ذا الكالم ساقط بالكلية إال اهللا وبينا أنه ال يلزم من عدم النظري والشبيه عدم الشيء فثبت أن ه

قلت نفي النظري واملثل والكفئ والسمي وحنو ذلك عن اهللا سبحانه وتعاىل متفق عليه بني املسلمني الذين يؤمنون 
بالقرآن وقد بينا فيما تقدم بالدالئل القاطعة الشرعية والعقلية أنه ميتنع أن يكون هللا مثل بوجه من الوجوه وبينا أن 

خلقه ممتنع لذاته وأنه يستلزم كون الشي الواحد موجودا معدوما قدميا حمدثا خالقا خملوقا ممكنا التماثل بينه وبني 
  واحلجج الثالثة اليت ذكرها الرازي يف هذا املطلوب ضعيفة كما سنبينه إن شاء اهللا وإن كانت 

الرجل رمبا يقول احلق  هذه املقدمة يف نفسها حقا إذا فسرت مبا يوافق الكتاب والسنة والعقل الصريح فإن هذا
ولكن تكون احلجج اليت يقيمها عليه ضعيفة وكثريا ما يقول ما ليس حبق وكثريا ما يتناقض وهو يف هذه املقدمة مل 
يثبت نفي الشبيه والنظري عن اهللا تعاىل ولكن أراد أن يثبت أنه ال جيب أن يكون لكل موجود نظري وشبيه فأثبت 

لنظري عن اهللا تعاىل ومىت ثبت نفي املثل عن اهللا تعاىل ثبت سلب هذا العموم سلب هذا العموم مل يثبت نفي ا
النتقاض هذه القضية العامة الكلية وال يلزم من ثبوت نقيض هذه القضية وسلبها ثبوت نفي املثل عن اهللا فإنه إذا مل 

لوجوب ال ينفي الوجود جيب أن يكون لكل موجود نظري مل يلزم من ذلك عدم وجود النظري لكل موجود إذ نفي ا
ولو ثبت أن يف املوجودات ماال نظري له بل ما جيب نفي النظري عنه مل يثبت مبجرد هذا اإلهبام أنه اهللا إال بدليل آخر 

  فكيف إذا مل يثبت إال جمرد عدم وجوب النظري لكل موجود 
إنه ال ميكننا أن نعقل وجود  وإذا عرف مضمون هذه املقدمة فإن ما استفاد هبا قوله فثبت فساد قول من يقول

  موجود ال يكون متصال بالعامل وال منفصال عنه إال إذا وجدنا له نظريا 
وإذا كان هذا هو الذي استفاده هبذه املقدمة فينبغي أن يعلم أن هذا الكالم ال يقوله من جيزم بقول وال يقوله أحد 

ه قول لكن لعله قد قاله بعض اجلهال باملذاهب والدالئل من أهل األقوال املعتربة وما أعلم أحدا يقوله ممن يذكر ل
وأهل الريب والشك يف ذلك وذلك أن املنازعني له عندهم يعلم بضرورة العقل ونظره امتناع وجود موجود ال 
ع داخل وال خارجه وإذا كان هذا ممتنعا عندهم مل جيز أن يكون هلذا املمتنع نظري ومل جيز أن يقول عاقل إن هذا املمتن

  ال أعقله إال إذا كان له نظري فإن هذا يكون تعليقا لعقله على وجود نظريه ويكون 

عاقال له إذا كان له نظري ومىت جوز وجود نظريه مل يكن هو يف نفسه ممتنعا عنده والقائل هلذا إن كان يعتقد امتناعه 
يعتقد إمكانه مل حيتج عقله إىل وجود مل جيز أن يكون له يف نفسه وجود فضال عن أن جيوز وجود نظري له وان كان 

نظري لكن قد يقول هذا من ال يعلم امتناعه وال إمكانه ويقول أنا ال أعقل شيئا إال بشيء له نظري فهذه املقدمة تبطل 
  هذا القول لو كان أقام حجة صحيحة عليها 

كن له نظري من كل وجه فهذا ال ينفعه وحتقيق األمر أن لفظ النظري إن أراد به هذا القائل أين ال أعقل شيئا إن مل ي



فإنه سلم أن اهللا تعاىل ليس له نظري من كل وجه وإن قال إن مل يكن له نظري من بعض الوجوه يعىن أن يكون بينه 
وبني غريه مشاهبة يف شيء فالرازي مل يقم دليال على إفساد هذا بل قد سلم يف كتبه أن هذا يف كتبه أن هذا يقول 

كتابه هناية العقول وهو أجل ما صنفه يف الكالم يف املسألة الثالثة يف أن خمالف احلق من أهل الصالة كل أحد قال يف 
هل يكفر أوال قال قال أبو احلسن األشعرى يف أول كتاب مقاالت االسالميني اختلف املسلمون بعد نبيهم صلى اهللا 

 أن اإلسالم جيمعهم ويعمهم قال فهذا مذهبه عليه و سلم يف أشياء ضلل بعضهم بعضا فصاروا فرقا متباينني إال
وعليه أكثر األصحاب ومن األصحاب من كفر املخالفني قال فأما الفقهاء فقد نقل عن الشافعي رمحه اهللا أنه قال ال 

أرد شهادة كل أهل األهواء واألقوال إال اخلطابية فاهنم يعتقدون حل الكذب وأما أبو حنيفة فقد حكى احلاكم 
  تصر يف كتاب املنتقى عن أيب حنيفة أنه مل يكفر صاحب املخ

أحدا من أهل القبلة وحكى الرازى عن الكرخي وغريه مثل ذلك قال وأما املعتزلة فالذين كانوا قبل أبو احلسني 
حتامقوا وكفروا أصحابنا يف إثبات الصفات وخلق األعمال قال وأما املشبهة فقد كفرهم خمالفوهم من أصحابنا ومن 

لة وكان االستاذ أبو اسحق يقول أكفر من يكفرين فكل خمالف يكفرنا نكفره وإال فال قال والذي خنتاره أنا ال املعتز
نكفر أحدا من أهل القبلة وهذا الذي اختاره آخرا خالف ما ذكره يف تأسيسه وحمصلة من تكفري اجملسمة ومن 

  غريهم 
فقال وأما تكفري املشبهة فقد كفرهم أصحابنا واملعتزلة  واملقصود هنا أنه ذكر حجج من كفر املشبهة وتكلم عليها

من وجوه إىل أن قال ورابعها أن األمة جممعة على أن املشبه كافر مث املشبه ال خيلو إما أن يكون هو أن يذهب اىل 
لك كون اهللا تعاىل وتقدس مشبها خللقه من كل الوجوه أوليس واألول باطل ألن أحدا من العقالء مل يذهب اىل ذ

وال جيوز أن جيمعوا على تكفري من ال وجود له بل املشبه الذي يثبت االله على صفة يشبهه فيها خبلقه واجملسم 
كذلك ألنه إذا اثبت جسما خمصوصا غري معني فإنه يشتبه عليه باألجسام احملدثة فثيت أن اجملسم مشبه وكل مشبه 

  كافر باإلمجاع فاجملسم كافر 
ذا قوله اجملسم مشبه واملشبه كافر قلنا إن عنيتهم باملشبه من يكون قائال بكون اهللا تعاىل مث قال يف اجلواب عن ه

  وتقدس شبيها خبلقه من كل الوجوه 

فال شك يف كفره لكن اجملسمة ال يقولون بذلك فال يلزم من قوهلم بالتجسيم قوهلم بذلك أال ترى أن الشمس 
رافنا باشتراكهما يف اجلسمية كوننا مشبهني للشمس والقمر بالنمل والقمر والنمل والبق أجسام وال يلزم من اعت

  والبق 
قال وإن عنيتم باملشبه من يقول بكون اهللا تعاىل شبيها خبلقه من بعض الوجوه فهذا ال يقتضي الكفر ألن املسلمني 

إن عنيتم باملشبه من اتفقوا على أن اهللا موجود وشيء وعامل وقادر واحليوانات أيضا كذلك وذلك ال يوجب الكفر و
يقول اإلله جسم خمتص باملكان فال نسلم انعقاد اإلمجاع على تكفري من يقول بذلك بل هو دعوى اإلمجاع يف حمل 

  النزاع فال يلتفت إليه 
قلت هذا الكالم منه تسليم ألن كون اهللا شبيها خبلقه من لعض الوجوه متفق عليه بني املسلمني التفاقها على أن اهللا 

 موجود وشيء وعامل وقادر وعلى هذا فما من موجود إال وله شبيه من بعض الوجوه الشتراكها يف الوجود تعاىل
والشبه فقوله بعد هذا ال جيب أن يكون لكل موجود نظري وشبيه إن عىن به شبيها به من كل وجه فقد ذكر أن 

د ذكر أن هذا حمل وفاق بني املسلمني أحدا من العقالء مل يذهب اىل ذلك وإن عىن به شبيها من بعض الوجوه فق



  وإن أراد نوعا من التشبيه فهو مل يذكره يف هذه املقدمة ومل يوضح سبيال 
ومن العجب أنه ذكر يف هنايته على لسان منازعيه إمجاع املسلمني على تكفري املشبهة وأنه ليس هو الذي يذهب إىل 

ن هذا مل يذهب إليه عاقل فتعني أن يكون هو الذي أثب اإلله كون اهللا تعاىل وتقدس شبيها خبلقه من كل الوجوه فإ
  على صفة شبهه معها خبلقه مث ذكر هو إمجاع املسلمني على كون اهللا شبيها 

  خبلقه من بعض الوجوه فالذي ذكر أولئك إمجاع املسلمني على تكفري قائله ذكر هو إمجاع املسلمني على القول به 
ول يف علم األصول الذي صنفه بعد هذا الكتاب وقرر يف أوله أن علم أصول الدين وهذا الذي قرره يف هناية العق

أجل العلوم وأشرفها وأعالها وأهناها قال مث إن مجاعة من األفاضل الذين ال يوجد أمثاهلم إال على تباين األعصار 
دين يشتمل على هنايات ونوادر األدوار ملا طال اقتراحهم لدي وكثر إحلاحهم علي يف تصنيف كتاب يف أصول ال

األفكار العقلية وغايات املباحث العلمية صنفت هذا الكتاب بتوفيق اهللا تعاىل على حنو ملتمسهم وأوردت فيه من 
الدقائق واحلقائق ما ال يكاد يوجد يف شيء من كتب األولني واآلخرين والسابقني والالحقني من املوافقني واملخالفني 

الكتب املصنفة يف هذا املعىن بثالثة أمور أحدها االستقصاء يف األسولة واألجوبة والتعمق  وإن كتايب يتميز على سائر
يف حبار املشكالت على وجه رمبا يكون انتفاع صاحب كل مذهب بكتايب هذا أكثر من انتفاعه بالكتب اليت صنفها 

إذا مل أجد ألصحاب ذلك أصحاب ذلك املذهب فإين أوردت من كل كالم زبدته ومن كل حبث نقاوته حىت أين 
املذهب كالما بعول عليه ويلتفت إليه يف نصرة مذهبهم وتقرير مقالتهم استنبطت من نفسي أيضا ما ميكن أن يقال 

يف تقرير ذلك املذهب وحترير ذلك املطلب وإن كنا نرد بالعاقبة كل رئي ونزيف كل رواية سوى ما اختاره أهل 
  باهرة واألدلة القاهرة أن ذلك الذي جيب له االنقياد بالسمع والطاعة السنة واجلماعة ونبني بالرباهني ال

وثانيهما استنباط األدلة احلقيقية والرباهني اليقينية املفيدة للعلم احلقيقي واليقني التام ال اال لزامات اليت املقصود من 
  إيرادها جمرد التعجيز وأالفحام 

ذي يوجب إلزامه على ملتزمه إيراد مجيع مداخل الشكوك والشبهات وثالثها الترتيب العجيب والتلفيق األنيق ال
واإلجتناب على احلشو واالطناب وهذا كله ال يعلمه إال من تقدم حتصيله ألكثر كالم العلماء وحتقق وقوعه على 

لعقلية والشكوك جمامع العقالء من احملقني واملبطلني واملوافقني واملخالفني حىت ميكن بعد ذلك فهم ما فيه من األدلة ا
العويصة القوية فأين قل ما تكلمت يف املبادىء واملقدمات بل أكثر العناية كان مصروفا إىل ختليص النهايات 

  والغايات 
قال وملا خرج الكتاب على هذا الوجه مسيته هناية العقول يف دراية األصول ليكون االسم موافقا واللفظ مطابقا 

تعاىل الكرمي وطلب مرضاته والفوز العظيم بثوابه واهلرب من أليم عذابه وسألت  للمعىن وجعلته خالصا لوجه اهللا
  اهللا تعاىل أن بعظم يل اإلنتفاع للمسلمني يف الدارين وجيعله سبب السعادة يف املنزلتني أنه قريب جميب 
اسم املشبهة  فهذا وصفه لكالمه يف هذا الكتاب الذي صنفه بعد هذا وقد نقض فيه ما ذكر يف هذا الكتاب يف

وتكفريهم وذكر اتفاق املسلمني على إثبات التشبيه من بعض الوجوه وإذا كانوا متفقني عليه كيف يكون صاحبه 
هو املشبه املذموم يف قول املسلمني وذكر أن القائلني باجلسم واختصاص اهللا تعاىل باملكان وإن عناهم متكلم بلفظ 

  فال حجة على تكفريهم 
كتاب ضد هذين القولني يف اسم التشبيه ويف تكفري املشبه مع أن احلج اليت ذكرها يف هذا وقد ذكر يف هذا ال

  الكتاب من جانب منازعه 



  قوية عظيمة توافق ما رجع إليه يف هنايته فقال يف القسم الرابع وقد جعله ثالثة فصول قال 
إن قلنا إنه جسم خمتص باحليز واجلهة إال أنا الفصل الثاين يف أن اجملسم هل يوسف بأنه مشبه أم ال قال اجملسم إنا و

نعتقد أنه حبالف سائر األجسام يف ذاته وحقيقته وذلك مينع من القول بالتشبيه فإن إثبات املساواة يف بعض األمور 
ال يوجب إثبات التشبيه ويدل على ذلك أنه تعاىل صرح يف كتابه باملساواة يف الصفات الكثرية ومل يقل أحد بأن 

وجب التشبيه فاألول قال سبحانه وتعاىل يف صفة نفسه إنين معكما أمسع وأرى وقال يف صفة اإلنسان ذلك ي
فجعلناه مسيعا بصريا الثاين قال واصنع الفلك بأعيننا وقال يف اإلنسان ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا الثالث 

ا عملت أيدينا أنعاما ويف اإلنسان يد اهللا فوق قال بل يداه مبسوطتان ويف اإلنسان مبا قدمت يداك وقال يف نفسه مم
أيديهم الرابع قال الرمحن على العرش استوى ويف اإلنسان لتستووا على ظهوره اخلامس قال يف صفة نفسه العزيز 

اجلبار ووصف اخللق بذلك فقال إخوة يوسف أيها العزيز وقال كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار 
لعظيم مث وصف العرش فقال رب العرش العظيم والسابع وصف نفسه احلفيظ العليم ووصف والسادس مسى نفسه ا

يوسف هبا فقال إين حفيظ عليم وقال وبشروه بغالم عليم وقال يف آية أخرى بغالم حليم الثامن مسى حتيتنا سالما 
من الصالة اللهم أنت السالم  فقال حتيتهم يوم يلقونه سالم ومسى نفسه سالما كما صلى اهللا عليه و سلم بعد فراغه

  ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام التاسع املؤمن قال 

تعاىل وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا ووصف نفسه تعاىل به فقال السالم املؤمن العاشر احلكم قال اهللا أال له احلكم 
عشر الراحم الرحيم وهو ظاهر الثاين عشر  ووصفنا به فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها احلادي

الشكور فقال إن ربنا لغفور شكور الثالث عشر العلي واإلنسان يسمى بذلك منهم كعلي رضي اهللا عنه الرابع 
عشر الكبري قال يف نفسه وهو العلي الكبري وقال إن له أبا شيخا كبريا وقال يف حكاية عن املرأتني وأبونا شيخ كبري 

حلكيم واهللا تعاىل وصف نفسه وكتابه السادس عشر الشهيد قال يف حق اخللق فكيف إذا جئنا من اخلامس عشر ا
كل أمة بشهيد وقال يف حق نفسه أومل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد السابع عشر قال اهللا تعاىل فتعاىل اهللا 

يأتونك مبثل إال جئناك باحلق هو الذي امللك احلق وقال وباحلق أنزلناه وباحلق نزل امللك يومئذ احلق للرمحن وال 
أرسل رسوله باهلدى ودين احلق الثامن عشر الوكيل قال تعاىل وهو على كل شيء وكيل وقد يوصف اخللق بذلك 
فيقال فالن وكل فالنا التاسع عشر املوىل قال تعاىل ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم مث قال 

ولكل جعلنا موايل والنيب صلى اهللا عليه و سلم قال من كنت مواله فعلي مواله العشرون الويل قال  تعاىل يف حقنا
تعاىل إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا امرأة أنكحت نفسها بغري إذن وليها 

  فنكاحها باطل وقال تعاىل 

ياء بعض احلادي والعشرون احلي قال اهللا تعاىل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم وقال واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أول
وجعلنا من املاء كل شيء حي الثاين والعشرون قال تعاىل إمنا هو إله واحد ويقع هذا الوصف على أكثر األشياء 

ن توابا رحيما ومسى اخللق به فيقال ثوب واحد وإنسان واحد الثالث والعشرون الثواب قال اهللا تعاىل إن اهللا كا
فقال إن اهللا حيب التوابني الرابع والعشرون الغين قال اهللا تعاىل واهللا الغين وقال إمنا السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم اخلامس والعشرون النور قال 

 نور السموات واألرض وقال يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم السادس والعشرون اهلادي قال اهللا اهللا تعاىل اهللا
تعاىل ولكن اهللا يهدي من يشاء وقال إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد السابع والعشرون االستماع قال اهللا تعاىل فاذهبا 



ن والعشرون القدمي قال تعاىل حىت عاد كالعرجون بآياتنا إنا معكم مستمعون وقال ملوسى فاستمع ملا يوحى الثام
  القدمي 

قال واعلم أنه ال نزاع يف أن لفظ املوجود والشيء والواحد والذات واملعلوم واملذكور والعامل والقادر واحلي واملريد 
شاهبة من بعض والسميع والبصري واملتكلم والباقي واقع على احلق سبحانه وتعاىل وعلى خلقه فثبت مبا ذكرناه أن امل

  الوجوه ال توجب أن يكون قائله موصوفا بأنه شبه اهللا 

باخللق وبأنه مشبه وحنن ال نثبت املشاهبة بينه وبني خلقه إال يف بعض األحوال والصفات إال أنا نعتقد أنه تعاىل وإن 
ذه الطائفة كذب وزور كان جسما إال أنه خبالف سائر األجسام يف ذاته وحقيقته فثبت أن إطالق اسم املشبه على ه

  وهذا مجلة كالمهم يف هذا الباب 
قال واعلم أن حاصل هذا الكالم من جانبنا أنا قد دللنا يف القسم األول من هذا الكتاب على أن األجسام متماثلة 

بالتشبيه يف متام املاهية فلو كان الباري جسما لزم أن يكون مثال هلذه األجسام يف متام املاهية وحينئذ فيكون القول 
الزما أما ما مل يدل الدليل على أن األشياء املتساوية يف املوجودية والعاملية والقادرية فإنه ال جيب متاثلها يف متام املاهية 

  فظهر الفرق 
قلت قد ذكر ما ذكر يف حجج الذين مساهم جمسمة مع تقصري فيها فإهنا حجج كثرية جدا ومع هذا فلم ميكنه أن 

بيه من بعض الوجوه كما قرره وال أمكنه أن مينع أن هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق املسلمني مينعهم ثبوت التش
لكن ادعى أن التجسيم يوجب إثبات مثل هللا يف متام ماهيته وذلك ليس تشبيها يف بعض األمور بل هو مماثلة يف 

  كمال احلقيقة واملاهية 
ه فهو مشبه بل هو أعظم من أن يقال مشبه بل هو جاعل هللا قلت وال ريب أن من أثبت هللا مثال يف كمال حقيقت

تعاىل كفوا وشبها ولذا قال فاألشياء املستركة يف املوجودية والعاملية والقادرية ال جيب متاثلها يف متام املاهية قلت 
  هما وهذا حق فإن اشتراك الشيئني يف كوهنما موجودين أو عاملني أو قادرين ال يوجب استواءمها يف حقيقت

والغرض أنه يف هذا الكتاب أيضا قد اعترف بأن التشبيه من بعض الوجوه ثابت بالكتاب والسنة واتفاق العقالء 
فضال عن املسلمني لكن خصومه اجملسمة إمنا عاهبم بإثباهتم املشاهبة يف متام املاهية وهذا مورد النزاع بينه وبينهم 

لقسط بينه وبينهم إذا انتهينا إىل ذكر حججه اليت أحال عليها ونبني وسنذكر إنشاء اهللا تعاىل ما جيب من احلكم با
أن األجسام كلها هل هي مستوية يف متام ماهيتها وكمال حقيقتها أم ال إذ هذا ليس موضع الكالم يف ذلك وهذا 

قامت عليه الفصل وإن كان ذكره يف آخر الكتاب فذكرناه يف هذا املوضع لنبني اعترافه واعتراف سائر اخللق مبا 
األدلة الشرعية والعقلية من ثبوت املشاهبة يف بعض األمور وأن ذلك ال يستلزم التماثل يف احلقيقة وظهر بذلك ما يف 

  هذا اللفظ من العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد 
د مبا نفاه هبذه واملقصود هنا أن لفظ الشبيه والنظري فيه إمجال كبري واشتراك يف اللفظ وإمجال يف املعىن فإن أرا

املقدمة نفي التشبيه من كل وجه فهذا حمل وفاق وال ينفعه ذلك وإن أراد به نفي التشبيه من بعض الوجوه فقد ذكر 
أن هذا متفق على ثبوته فلم يرد نفيه ومل يقم دليال على نفيه والقول الذي ذكره عن بعض منازعيه ال ميكننا عقل 

وجدنا له نظريا قد ذكرنا أنه ال يقوله من يعلم امتناع موجود ال متصل وال موجود ال متصل وال منفصل إال إذا 
منفصل وال يقوله من يعلم إمكانه وإمنا يقوله الواقف الذي يطلب للشيء نظريا وقد ذكر هذا الرازي أنه ال يطلب 

باتفاق املسلمني  أحد من العقالء نظريا من كل وجه وذكر أن الشبيه من بعض الوجوه ثابت للرب سبحانه وتعاىل



فضال عن أن يكون ثابتا لغريه وهذا املنازع له ال يطلب إال نظريا من بعض الوجوه فإذا كان مطلوبه حاصال باتفاق 
املسلمني مل يكن قوله فاسدا فأحد األمرين الزم إما أن ال يكون قال أحد هذا القول أو يكون هذا القول حقا مسلما 

  تصح مناظرة قائله باالتفاق وعلى التقديرين فال 

فإن قيل هذا املنازع طلب نظريا يف مورد النزاع وهو أين ال أثبت موجودا ال داخل العامل وال خارجه إن مل يكن له 
  شبيه من هذا الوجه واملخالفون له ال يثبتون املشاهبة من هذا الوجه 

د بدون هذا التشبيه اخلاص إذ قيل هذا حق وهو تشبيه من وجه خمصوص لكن املصنف مل يثبت جواز وجود موجو
لو أثبت ذلك لكان قد أثبت جواز موجود ال يكون داخل العامل وال خارجه وذلك لو أثبت كانت له مغنيا عن هذه 

املقدمة بل ادعى أنه ال جيب الوجود الشبيه والنظري لكل موجود ولفظ الشبيه جممل كما ذكره هو وإذا كانت 
وما هو أعم منه وما هو أخص منه مل تكن إقامة الدليل عليها دافعة للخصم وهذا  الدعوى جمملة حتتمل مورد النزاع

  بني 
وأما حججه فإنه قال احلجة األوىل أن بديهة العقل ال تستبعد وجود موجود موصوف بصفات خمصوصة حبيث 

أنه ال يلزم من عدم  يكون كل ما سواه خمالفا له يف تلك اخلصوصية إذا مل يكن هذا مدفوعا يف بداية العقول علمنا
  نظري الشيء عدم ذلك الشيء 

وعلى هذا وجوه األول إن عدم استبعاد البديهة ال يقتضي عدم استبعاد العلم النظري وكذلك كونه غري مدفوع يف 
بديهة العقل ال يقتضى أنه ال يكون مدفوعا يف نظره فإن حاصل هذا أنه ال يعلم بالبديهة امتناع هذا وفرق بني أن ال 

علم بالبديهة امتناعه وبني أن يعلم بالبديهة إمكانه وإذا مل يعلم بالبديهة امتناعه مل جيز أن يقال فعلمنا أنه ال يلزم من ي
عدم نظري الشيء عدم الشيء فإن هذا مل يعلم مما ذكره إمنا أفاد عدم العلم البديهي بوجود موجود ال نظري له مل 

  يعدم 

ال نعلم بالبديهة أن الشيء قد يكون موجودا وال يكون له نظري أو نعلم بالبديهة وجود علم بإمكانه ولو كان قد ق
إمكان وجود شيء ال نظري له لكان الدليل تاما لكن هو مل يذكر إال اإلمكان الذهين دون اخلارجي واإلمكان الذهين 

  ان ليس فيه علم ال باالمتناع وال باإلمكان ولكن العلم باإلمكان اخلارجي فيه باإلمك
الثاين أن الذي ادعاه أنه ال يستبعد وجود موجود موصوف بصفات خمصوصة حبيث يكون كل ما سواه خمالفا له يف 
تلك اخلصوصية وهذا إثبات للمخالفة يف اخلصوصية وإن كانت املشاهبة ثابتة يف غري اخلصوصية حبيث يكون بينهما 

قد حكى اإلمجاع على أن أحدا من العقالء مل يثبت املشاهبة قدر مشترك وقدر مميز واملنازع له مل ينف وجود هذا بل 
  من كل وجه فال يفيده هذا الوجه 

الثالث أن املنازع له الذي ذكره يف هذه املقدمة طلب إثبات شيء يكون ال داخل العامل وال خارجه وذكر أنه ال يقر 
وجود ال يقتضي وجود شبيه له من هذا الوجه إما هبذا إال إذا علم املشاهبة يف هذا فإن مل يقم دليال على أن وجود امل

دليال خيص هذا الوجه أو دليال يعم هذا الوجه وغريه مل يكن قد استدل وهذا الدليل إمنا فيه جواز املخالفة يف تلك 
  اخلصوصية وال يلزم من جواز املخالفة يف تلك اخلصوصية جواز املخالفة يف كونه ال داخل العامل وال خارجه 

ل احلجة الثانية وهو أن الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يشاهبه أو ال يتوقف واألول باطل ألهنما لو كانا مث قا
متشاهبني وجب استواؤمها يف مجيع اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاين توقف الثاين على وجود 

  لعقول األول بل توقف كل واحد منهما على نفسه وذلك حمال يف بداية ا



  يقال هذه احلجة أفسد من اليت قبلها من وجوه 
أحدها أن هذه إمنا تنفي وجوب التشابه املوجب لالستواء يف مجيع اللوازم وهذا هو التماثل وقد حكى اإلمجاع على 

ن أن أحدا من العقالء ال يثبت هللا مثال يشاركه يف مجيع اللوازم وال ريب أن انتفاء هذا الظاهر وإذا كان أحد م
  العقالء مل يقل هبذا مل ينفعه يف دفع ما ذكره عن منازعه الذي طلب التشابه يف صفة واحدة ال يف مجيع اللوازم 

الوجه الثاين أنه كثريا ما حيتج مبثل هذه احلجة يف كتبه وهي من األغاليط وال مييز بني دور التقدم والتأخر وبني دور 
شيئني علة لآلخر ألن العلة متقدمة للمعلول فيلزم أن يكون كل منهما التفاوت وذلك أنه ميتنع أن يكون كل من ال

علة لآلخر ومعلوال له فيلزم تقدمه عليه وتأخره عنه وذلك يلزم تقدمه على نفسه بدرجتني وتأخره عن نفسه 
أن يكون كل بدرجتني ويستلزم كونه علة لنفسه ومعلوال لنفسه ألنه يكون علة علته ومعلوال معلوله مجيعا وال ميتنع 

من الشيئني مقارنا لآلخر حبيث ال يوجد إال معه كاألمور املتضايفة مثل األبوة والبنوة وحنو ذلك وهذا دور الشروط 
فيجوز أن يكون وجود كل من األمرين شرطا يف وجود اآلخر حبيث ال يوجد إال معه فهذا جائز ليس مبمتنع فقوله 

اهبه إن أراد بالتوقف توقف العلل حبيث يكون كل منهما موجودا مع وجود الشيء إما أن يتوقف على وجود ما يش
  اآلخر فلم قال إن هذا ممتنع 

قوله ألن التشابه يقتضي االستواء يف اللوازم فيلزم من توقف وجود هذا على وجود الثاين توقف وجود الثاين على 
  وجود األول 

أول املسألة وهو توقف الشيء على وجود ما يشبهه فلم يقال له غايته إنه توقف كل منهما على وجود اآلخر وهذا 
  قلت إن هذا حمال إذا أريد بالتوقف 

وجوب وجوده معه ال وجوب وجوده به ومعلوم أن هذا ال يقتضي وقف الشيء على نفسه وأن هذا ليس مبحال يف 
ه أو وجوده به فهذه بداية العقول بل احملال أن يكون وجود كل منهما بوجود اآلخر وفرق بني كون وجوده مع

احلجة كما قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف هؤالء يتمسكون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال الناس مبا يلبسون 
  عليهم 

الوجه الثالث أن يقال خنتار القسم الثاين وهو أن وجود الشيء ال يتوقف على وجود ما يشبهه بل جيوز وجوده 
ده ال يتوقف على النظري أنه ال جيب أن يكون له نظري وإن مل يتوقف عليه وجوده بدونه لكن مل قلت إذا كان وجو

  كمعلويل العلة الواحدة ال يتوقف أحدمها على اآلخر بأن كان وجود أحدمها مستلزما لوجود اآلخر 
ال إذا وجدنا وأيضا فاملنازع الذي ذكرته ال ميكننا أن نعقل وجود موجود ال يكون متصال بالعامل وال منفصال عنه إ

له نظريا إمنا نفى عقل نفسه فلم قلت إنه إذا جاز وجود هذا املوجود ميكن عقلنا له وهذا ال حيصل إال إذا ثبت أنه 
  ميكن أن يعقل كل ما جاز وجوده وهذا مل تذكر عليه حجة 

ذلك الشيء عني غريه مث قال احلجة الثالثة هو أن تعني كل شيء من حيث أنه هو ممتنع احلصول يف غريه وإال لكان 
وذلك باطل يف بداية العقول فثبت أن تعني كل شيء من حيث أنه هو ممتنع احلصول يف غريه فعلمنا أن عدم النظري 

  واملساوي ال يوجب القول بعدم الشيء 

  يقال هذه احلجة أفسد من غريها وهي أيضا من غلطاته فإنه مل يذكر فيها ما يدل على مطلوبه لوجوه 
إثبات نظري الشيء وشبهه ومثله يقتضي أن يكون عني أحدمها ليست عني اآلخر إذ لو كانت عينه عينه مل أحدها أن 

يكن مثله ونظريه بل كان هو إياه وإذا كان نفس إثبات النظري يقتضي التغاير يف التعيني صار وجود النظري مستلزما 



لزوم فكون عني الشيء ميتنع أن يكون لغريه ال المتناع كون أحدمها عني اآلخر وثبوت الالزم ال يقتضي عدم امل
يقتضي نفي ذلك كما ال يقتضي ثبوته وإذا مل يكن مقتضيا ثبوت النظري وال نفيه مل يكن فيه إعدام الدليل على 

وجوب النظري وعدم الدليل ليس دليل العدم فتبني أن ما ذكره ال مينع وجوب النظري كما ال يوجب ثبوت النظري 
  أنه ال يدل على ثبوت النظري ولكن غايته 

  لكن قد يقول هو إذا كان تعيينه ميتنع أن يكون لغريه فال يقتضي وجود التعيني وجوده وال عدمه 
فيقال هذه احلجة مل تفد غري ما هو معروف بدوهنا من أنه ميكن العقل أن يتصور وجود الشيء الذي ليس له نظري 

امة دليل خاص على نفي احلاجة إىل النظري وإمنا غايتها وجود عني وأن ذلك ممكن فإن هذه احلجة ليس فيها إق
الشيء من غري نظري ولو قال قائل قد يكون وجود الشيء موقوفا على نظريه لكون وجوده مشروطا بوجود النظري 

في التالزم أو وجود الغري كاألمور املتضايفة وأنتم مل تقيموا دليال على نفي وجوب التالزم فإنه ليس يف حجته ما ين
  لكان قوله صحيحا لكن يقال حنن نتصور إمكان وجوده بدون التالزم فال حاجة إىل حجته 

يبني ذلك أنه يكون امتناع كون عني الشيء حاصال يف غريه مينع وجوب الشبيه أو النظري فإن ذلك يستلزم أن 
  يكون إثبات الشيء مستلزما 

يقتضي ثبوت التغاير يف التعيني وأن أحدمها ليست عني اآلخر فلو كان لعدمه ألن إثبات التشابه والتناظر والتساوي 
هذا التغاير يف التعيني مانعا من وجوب مشابه لكان الزما الشيء بل بعض معناه مانعا من وجوبه فإن الالزم ال مينع 

  وجوب امللزوم وال يوجب وجوده 
يقتضي عدم نظري ذلك التعيني يف الثاين وإمنا يقتضي الوجه الثاين أن كون تعيني الشيء ممتنع احلصول يف غريه ال 

عدم نفس ذلك التعيني يف الثاين واملنازع إمنا يثبت نظري التعيني يف الثاين ال نفس التعيني فلم قلت إن نظري ذلك 
  التعيني غري واجب فإن قلت يلزم أن يكون لكل نظري نظريا قيل له كل من التعيينني نظري اآلخر 

أن تعني الشيء يف اقتضائه لنفي وجوب ملثل كما هو يف اقتضائه لنفي وجود املثل مث من املعلوم أنه إذا  الوجه الثالث
كان امتناع حصول العني يف الغري يقتضي نفي املثل وجب أن ال يكون لشيء من األشياء نظري وال شبيه وال مثل 

ان عدم حصول عني الشيء يف غريه يقتضي عدم فإنه ما من شيء إال له عني خمصوصة ميتنع حصوهلا يف غريه فإن ك
مثله ونظريه فليس يف الوجود ماله نظري وشبيه وهذا من أبطل األشياء وإذا مل يكن تعيني الشيء مانعا من وجود 

  النظري مل يكن مانعا من وجوب النظري فإنه ال يدل على هذا وال هذا 

  فصل

اىل جسم اختلفوا فمنهم من يقول إنه على صورة اإلنسان مث املنقول عن قال الرازي املقدمة الثالثة أن القائلني بأنه تع
  مشبهة األمة أنه على صورة 

اإلنسان الشاب وعن مشبهة اليهود أنه على صورة إنسان شيخ وهؤالء جيوزون االنتقال والذهاب واجمليء على اهللا 
  تعاىل وأما احملققون من املشبهة فاملنقول عنهم أنه على صورة نور من األنوار 

م هو أن القوم يف الدهر وقال وذكر أبو معشر املنجم أن سبب إقدام الناس على اختاذ عبادة األوثان دينا ألنفسه
األقدم كانوا على مذهب املشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العامل نور عظيم فلما اعتقدوا ذلك اختذوا وثنا هو أكرب 

األوثان على صورة اإلله وأوثانا أخرى أصغر من ذلك الوثن على صورة املالئكة واشتغلوا بعبادة هذه األوثان على 



  واملالئكة فثبت أن دين عبادة األصنام كالفرع على مذهب املشبهة  اعتقاد أهنم يعبدون اإلله
واعلم أن كثريا من هؤالء ميتنع من جواز احلركة والسكون على اهللا تعاىل وأما الكرامية فهم يقولون باألعضاء 

أن يقال إنه واجلوارح بل يقولون إنه خمتص مبا فوق العرش مث إن هذا املذهب حيتمل وجوها ثالثة فإنه تعاىل إما 
مالق للعرش وإما أن يقال إنه مباين عنه ببعد منتاه وإما أن يقال إنه مباين ببعد غري متناه وقد ذهب إىل كل واحد 

من هذه األقسام الثالثة طائفة من الكرامية واختلفوا أيضا يف أنه تعاىل خمتص بتلك اجلهات لذاته أو ملعىن قدمي 
  لكالم يف املقدمات وباهللا التوفيق وبينهم اختالف يف ذلك فهذا متام ا

قلت هذا الكالم فيه تقصري كثري يف معرفة مذاهب الناس وحتقيقها وذلك أن القائلني بأن اهللا تعاىل فوق العرش 
والقائلني بالصفات اخلربية وهم السلف وأهل احلديث وأئمة األمة ومجاهريها ومجهور الصفاتية من الكالبية 

  هور املشهورين باإلمامة يف الفقه والتصوف واألشعرية والكرامية ومج

يف األمة من مجيع الطوائف مجهورهم ال يقول هو جسم وال ليس جبسم ملا يف اللفظني من اإلمجال واالشتراك املشتمل 
على احلق والباطل ومنهم طوائف يقولون هو جسم وطوائف يقولون ليس جبسم مث إن كثريا من أئمة السنة 

يقولون إنه فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه حبد ومنهم من مل يطلق لفظ احلد وبعضهم  واحلديث أو أكثرهم
أنكر احلد وممن ذكر ما عنده يف ذلك من مذاهب أهل احلديث والكالم وإن كان مبقاالت أهل الكالم أخرب أبو 

يه أخذ الرازي وغريه مذهبه احلسن األشعري يف كتاب مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني الذي من أو ما ذكر ف
  يف عدم تكفري أهل الصالة 

قال أبو احلسن هذه حكاية قول مجلة أصحاب احلديث وأهل السنة مجلة ما عليه أصحاب احلديث وأهل السنة 
اإلقرار باهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله وأن اهللا سبحانه وتعاىل إله واحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ صاحبة وال 

ولدا وأن حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 
وأن اهللا على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وأن له يدين بال كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال 

ي بأعيننا وأن له وجها كما قال تعاىل ويبقى وجه ربك تعاىل بل يداه مبسوطتان وأن له عينني بال كيف كما قال جتر
ذو اجلالل واإلكرام وأن أمساء اهللا تعاىل ال يقال إهنا غري اهللا كما قال املعتزلة واخلوارج وأقروا أن هللا علما كما قال 

عن اهللا تعاىل كما أنزله بعمله وكما قال وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا ذلك 
  نفته املعتزلة وأثبتوا هللا تعاىل القوة كما قال او مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وذكر 

مذهبهم يف القدر إىل أن قال ويقولون إن القرآن كالم اهللا غري خملوق والكالم يف اللفظ و الوقف من قال بالوقف 
فظ بالقرآن خملوق وال يقال غري خملوق ويقولون إن اهللا يرى باألبصار يوم أو اللفظ فهو مبتدع عندهم ال يقال الل

القيامة كما يرىالقمر ليلة البدر يراه املؤمنون وال يراه الكافرون ألهنم عن اهللا حمجوبون قال تعاىل كال إهنم عن 
 تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا رهبم يومئذ حملجوبون وأن موسى عليه السالم سأل اهللا تعاىل الرؤية يف الدنيا وأن اهللا

فأعلمه بذلك أنه ال يراه يف الدنيا بل يراه يف اآلخرة وذكر مذهبهم يف باب اإلميان والوعيد واألمساء واألحكام إىل 
أن قال ويقولون إن اهللا مل يأمر بالشر بل هنى عنه وأمر باخلري فلم يرض بالشر وإن كان مريدا له وذكر مذهبهم يف 

  الفة والتفضيل الصحابة واخل
مث قال ويصدقون باألحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا ينزل إىل السماء الدنيا فيقول 

هل من مستغفر فأغفر له كما جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا ينزل إىل مساء الدنيا 



ون بالكتاب والسنة كما قال تعاىل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا فيقول هل من مستغفر فأغفر له ويأخذ
والرسول ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن ال يبتدعوا يف دينهم مامل يأذن به اهللا ويقرون أن اهللا جييء يوم 

وحنن أقرب إليه من  القيامة كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا وأن اهللا تعاىل يقرب من خلقه كيف شاء كما قال
حبل الوريد وذكر مذهبهم يف األمراء والصالة خلفهم وترك اخلروج عليهم وأشياء غري ذلك مث قال وبكل ما 

  ذكرنا من قوهلم نقول وإليه نذهب 

مث قال فأما أصحاب عبداهللا بن سعيد القطان يعين ابن كالب فإهنم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون 
اهللا مل يزل حيا عاملا قادرا مسيعا بصريا عظيما جليال كبريا كرميا مريدا متكلما جوادا ويثبتون العلم والقدرة أن 

واحلياة والسمع والبصر والعظمة واجلالل والكربياء واإلرادة والكالم صفات هللا تعاىل وذكر غري ذلك قال وكان 
وأنه على ما مل يزل وأنه مستو على عرشه كما قال وأنه فوق  يزعم أن الباري مل يزل وال مكان وال زمان قبل اخللق

  كل شيء 
مث قال ذكر قول زهري األثري فأما أصحاب زهري األثري فإن زهريا كان يقول إن اهللا تعاىل بكل مكان وأنه مع ذلك 

د وال جيوز مستو على عرشه وأنه يرى باألبصار بال كيف وأنه موجود الذات بكل مكان وأنه ليس جبسم وال حمدو
عليه احللول واملماسة ويزعم أنه جييء يوم القيامة كما قال وجاء ربك بال كيف ويزعم أن القرآن كالم حمدث غري 

خملوق وأن القرآن يوجد يف أماكن كثرية يف وقت واحد وإن إرادة اهللا وحمبته قائمان باهللا تعاىل ويقول باالستثناء 
ذين حكينا قوهلم يف الوعيد ويقول يف القدر بقول املعتزلة وذكر قوله يف كما يقول أصحاب االستثناء املرجئة ال

  اإلميان أنه موافق لقول املرجئة 
قال وأما أبو معاذ التومين فإنه يوافق زهريا يف أكثر أقواله وخيالفه يف القرآن ويزعم أن كالم اهللا غري حمدث وال 

  ادته وحمبته خملوق وهو قائم باهللا ال يف مكان وكذلك قوله يف إر

وقال يف باب اختالف الناس يف الباري هل هو يف مكان دون مكان أم ال يف مكان أم يف كل مكان وهل حتمله 
احلملة أو حيمله العرش وهل هم مثانية أمالك أم مثانية أصناف من املالئكة اختلفوا يف ذلك على سبع عشرة مقالة قد 

مكان حال وقول من قال ال هناية له وأنه هاتني الفرقتني أنكرت  ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه يف كل
  القول بأنه يف مكان دون مكان 

قال وقال القائلون هو جسم خارج من مجيع صفات اجلسم ليس بطويل وال عريض وال عميق وال يوصف بطعم 
العلى معىن أنه فوقه غري وال لون وال جمسة وال شيء من صفات األجسام وأنه ليس يف األشياء وال على العرش إ

  مماس له وأنه فوق األشياء وفوق العرش ليس بينه وبني األشياء أكثر من أنه فوقها 
قال وقال هشام بن احلكم إن ربه تعاىل يف مكان دون مكان وأن مكانه هو العرش وأنه مماس للعرش وأن العرش قد 

مماس له قال وقال بعض من ينتحل احلديث إن حواه وحده وقال بعض أصحابه أن الباري قد مأل العرش وأنه 
  العرش مل ميتلىء به وأنه يقعد نبيه صلى اهللا عليه و سلم معه على العرش 

قال وقال أهل السنة وأصحاب احلديث ليس جبسم وال يشبهه األشياء وأنه على العرش كما قال الرمحن على 
قول استوى بال كيف وأن له وجها كما قال ويبقى وجه العرش استوى وال نقدم بني يدي اهللا تعاىل يف القول بل ن
  ربك ذو اجلالل واإلكرام وأن له يدين كما قال خلقت 



بيدي وأن له عينني كما قال جتري بأعيننا وأنه جييء يوم القيامة هو ومالئكته كما قال تعاىل وجاء ربك وامللك صفا 
يقولوا شيئا إال ما وجدوه يف الكتاب أو جاءت به الرواية صفا وأنه ينزل إىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث ومل 

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  وقالت املعتزلة إن اهللا استوى على عرشه مبعىن استوىل وقال بعض الناس االستواء القعود والتمكن 

ىل وإنه إذا غضب ثقل على قال واختلف الناس يف محلة العرش ما الذي حتمل قال قائلون احلملة حتمل الباري تعا
كواهلهم وإذا رضي خف فيتبينون غضبه من رضاه وأن العرش له أطيط إذا ثقل عليه كأطيط الرحل قال األشعري 

وقال بعضهم ليس يثقل الباري وال خيف وال حتمله احلملة ولكن العرش هو الذي خيف ويثقل وحتمله احلملة قال 
بعضهم مثانية أصناف قال وقال قائلون إنه تعاىل على العرش وإنه بائن منه ال وقال بعضهم احلملة مثانية أمالك وقال 

  بعزلة وإشغال ملكان غريه بل بينونة ليس على العزلة والبينونة من صفات الذات 
قال أبو احلسن األشعري واختلفوا يعين األمة يف العني واليد الوجه على أربع مقاالت فقالت اجملسمة له يدان 

جه وعينان وجنب يذهبون إىل اجلوارح واألعضاء وقال أصحاب احلديث لسنا نقول يف ذلك إال ما قال ورجالن وو
اهللا تعاىل أو جاءت به الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنقول وجه بال كيف ويدان وعينان بال كيف 

أطلق ذلك وال أطلق غريه فأقول هي صفات  وقال عبداهللا ابن كالب أطلق اليد والعني والوجه خربا ألن اهللا تعاىل
  هللا تعاىل كما قال يف العلم والقدرة واحلياة إهنا صفات 

وقالت املعتزلة بإنكار ذلك إال الوجه وقالت اليد مبعىن النعمة وقوله جتري بأعيننا أي بعلمنا واجلنب مبعىن األمر 
جنب اهللا أي يف أمر اهللا وقالوا نفس الباري هي هو  وقالوا يف قوله تعاىل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت يف

وكذلك ذاته هي هو وتألوا قوله الصمد على وجهني أحدمها أنه السيد واآلخر أنه املصمود إليه باحلوائج قال وأما 
بقى وجهه فإن املعتزلة قالت فيه قولني قال بعضهم وهو أبو اهلذيل وجه اهللا هو اهللا تعاىل وقال غريه معىن قوله وي

  وجه ربك أي يبقى ربك من غري أن يكون يثبت وجها يقال إنه هو اهللا تعاىل أو ال يقال ذلك فيه 
قال واختلفوا يف رؤية اهللا تعاىل باإلبصار على تسع عشرة مقالة فقال قائلون جيوز أن نرى اهللا باإلبصار يف الدنيا 

ليه احللول يف األجسام وأصحاب احللول إذا رأوا ولسنا ننكر أن يكون بعض من نلقاه يف الطرقات وأجاز بعضهم ع
إنسانا يستحسنونه مل يدروا لعل إهلهم فيه وأجاز كثري ممن أجاز رؤيته يف الدنيا مصافحته ومالمسته ومزاورته إياهم 
وقالوا إن املخلصني يعانقونه يف الدنيا واآلخرة إذ أرادوا ذلك حكي ذلك عن أصحاب مضر وكهمس وحكي عن 

دالواحد بن زيد أهنم كانوا يقولون إن اهللا تعاىل يرى على قدر األعمال فمن كان عمله أفضل رآه أصحاب عب
أحسن وقد قال قائلون إنا نرى اهللا تعاىل يف الدنيا يف النوم فأما يف اليقظة فال وروي عن رقبة بن مصقلة أنه قال 

صلى الفجر بطهر العشاء أربعني سنة قال وامتنع رأيت رب العزة يف النوم فقال ألكرمن مثواه يعين سليمان التيمي 
  كثري من القول إنه يرى يف الدنيا ومن سائر ما أطلقوه وقالوا إنه يرى يف اآلخرة 

قال واختلفوا أيضا يف ضرب آخر فقال قائلون نرى جسما حمدودا مقابال لنا يف مكان دون مكان وقال زهري 
ى عرشه وحنن نراه يف اآلخرة على عرشه بال كيف وكان يقول إن األثري ذات الباري يف كل مكان وهو مستو عل

  اهللا تعاىل جييء يوم القيامة إىل مكان مل يكن خاليا منه وأنه ينزل إىل مساء الدنيا ومل تكن خالية منه 
صار وهو قال واختلفوا يف رؤية اهللا تعاىل باألبصار هل هي إدراك له باألبصار أم ال فقال قائلون هي إدراك له باألب

  يدرك األبصار وقال قائلون يرى اهللا تعاىل باألبصار وال يدرك باألبصار 



واختلفوا يف ضرب آخر فقال قائلون نرى اهللا جهرة ومعاينة وقال قائلون ال يرى اهللا جهرة وال معاينة ومنهم من 
ضرار وحفص الفرد إن اهللا ال يقول أحدق إليه إذا رأيته ومنهم من يقول ال جيوز التحديق إليه وقال قائلون منهم 

يرى باألبصار ولكن خيلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غري حواسنا هذه فندركه هبا وندرك ما هو بتلك احلاسة 
وقالت البكرية إن اهللا خيلق صورة يوم القيامة يرى فيها ويكلم خلقه منها وقال احلسني النجار جيوز أن حيول اهللا 

  جيعل هلا قوة العلم فيعلم هبا ويكون ذلك العلم رؤية له أي علما له تعاىل العني إىل القلب و

قال وأمجعت املعتزلة على أن اهللا تعاىل ال يرى باألبصار واختلفت هل يرى بالقلوب فقال أبو اهلذيل وأكثر املعتزلة 
واخلوارج وطوائف من املرجئة  أن اهللا تعاىل يرى بقلوبنا مبعىن أنا نعلمه هبا وأنكر ذلك الفوطي وعباد وقالت املعتزلة

وطوائف من الزيدية إن اهللا ال يرى باألبصار بالدنيا واآلخرة وال جيوز ذلك عليه واختلفوا يف الرؤية هللا تعاىل يف 
األبصار وهل جيوز أن تكون أو هي كائنة ال حمالة على مقالتني فقال قائلون جيوز أن يرى اهللا تعاىل يف اآلخرة 

لون إنه بتاتا وقال نقول إنه يرى باألبصار وقال قائلون نقول باألخبار املروية ومبا جاء يف القرآن باألبصار وقال قائ
  أنه يرى باألبصار يف اآلخرة بتاتا يراه املؤمنون 

  قال وكل اجملسمة إال نفرا يسريا يقولون بإثبات الرؤية وقد يثبت الرؤية من ال يقول بالتجسيم 
لباري تعاىل مل يزل عاملا قادرا حيا أم ال يقال ذلك على مقالتني فقال قائلون مل يزل اهللا قال واختلفوا هل يقال إن ا

تعاىل عاملا قادرا حيا وزعم كثري من اجملسمة أن الباري كان قبل أن خيلق اخللق ليس بعامل وال قادر وال مسيع وال 
ك فكان الشيء ألن معىن أراد حترك وليست بصري وال مريد مث أراد وإرادته عندهم حركته فإذا أراد كون شيء حتر

احلركة غريه وكذلك قالوا يف قدرته وعلمه ومسعه وبصره إهنا معان وليست غريه وليست بشيء ألن الشيء هو 
  اجلسم وقال قائلون إن حركة الباري غريه 

ن يأىب أن يكون واختلف القائلون بتحركه تعاىل على مقالتني فزعم هشام أن حركة الباري هي فعله الشيء وكا
الباري يزول مع قوله يتحرك وأجاز عليه السكاك الزوال وقال ال جيوز عليه الطفر وحكي عن رجل كان يعرف 

  بأيب شعيب أن الباري يسر بطاعة أوليائه وينتفع هبا وبإنابتهم ويلحقه العجز مبعاصيهم إياه 
مكان بل هو على ما مل يزل عليه وقال قائلون الباري يف قال واختلف املعتزلة يف املكان فقال قائلون إن الباري ال يف 

  كل مكان مبعىن أنه حافظ األماكن وذاته مع ذلك موجودة بكل مكان 
وقال أيضا اختلفت املعتزلة يف املكان فقال قائلون الباري بكل مكان مبعىن أنه مدبر لكل مكان وأن تدبريه يف كل 

لة أبو هذيل واجلعفران واإلسكايف واجلبائي وقال قائلون الباري ال يف مكان مكان والقائلون هبذا القول مجهور املعتز
بل هو على ما مل يزل وهو قول هشام الفوطي وعبا د بن سليمان وأيب زفر وغريهم من املعتزلة قال وقالت املعتزلة 

  يف قول اهللا تعاىل الرمحن على العرش استوى يعين استوىل 
ف الناس يف التجسيم قد أخربنا عن املنكرين للتجسيم أهنم يقولون إن الباري تعاىل قال أبو احلسن وهذا شرح اختال

  ليس جبسم وال حمدود وال ذي هناية وحنن اآلن خنرب عن أقاويل اجملسمة واختالفهم يف التجسيم 

عت املعتزلة قلت وهذا الذي أحال عليه ذكره يف قول املعتزلة فقال هذا شرح قول املعتزلة يف التوحيد وغريه أمج
على أن اهللا واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وليس جبسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم 

وال شخص وال جوهر وال عرض وال بذي لون وال طعم وال رائحة وال جمسة وال بذي حرارة وال برودة وال رطوبة 



 افتراق وال يتحرك وال يسكن وال يتبعض وليس بذي وال يبوسة وال طول وال عرض وال عمق وال اجتماع وال
أبعاض وال أجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات وال بذي ميني ومشال وأمام وخلف وفوق وحتت وال حييط به 
مكان وال جيري عليه زمان وال جتوز عليه املمساسة وال العزلة وال احللول يف األماكن وال يوصف بشيء من صفات 

ة على حدوثهم وال يوصف بأنه متناهي وال يوصف مبساحة وال ذهاب يف اجلهات وليس مبحدود وال اخللق الدال
والد وال مولود وال حتيط به األقدار وال حتجبه األستار وال تدركه احلواس وال يقاس بالناس وال يشبهه اخللق بوجه 

بال وتصور بالوهم فغري مشبه له ومل يزل من الوجوه وال جتري عليه اآلفات وال حتل به العاهات وكل ما خطر بال
أوال سابقا متقدما للمحدثات موجود قبل املخلوقات ومل يزل عاملا قادرا حيا وال يزال كذلك ال تراه العيون وال 

تدركه األبصار وال حتيط به األوهام وال يسمع باألمساع شيء ال كاألشياء عامل قادر حي ال كالعلماء القادرين 
القدمي وحده وال قدمي غريه وال إله سواء وال شريك له يف ملكه وال وزير له يف سلطانه وال معني على  األحياء وأنه

إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق مل خيلق اخللق على مثال سبق وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر وال 
  أصعب منه ال جيوز عليه اجترار املنافع وال تلحقه املضار 

السرور واللذات وال يصل إليه األذى واآلالم ليس بذي غاية فيتناهى وال جيوز عليه الفناء وال يلحقه وال يناله 
  العجز والنقص تقدس عن مالمسة النساء وعن اختاذ الصاحبة واألبناء 

 قال أبو احلسن فهذه مجلة قوهلم يف التوحيد وقد شركهم يف هذه اجلملة اخلوارج وطوائف من الشيعة وإن كانوا
  للجملة اليت يظهروهنا ناقضني وهلا تاركني 

  مث ذكر من اختالفهم يف مسائل الصفات ما ليس هذا موضع حكايته كالما طويال 
  قلت فهذا هو قوله قد أخربنا عن املنكرين للتجسيم أهنم يقولون إن الباري ليس جبسم وال حملول وال ذي هناية 

م يف التجسيم قال واختلفت اجملسمة فيما بينهم من التجسيم وهل وحنن اآلن خنرب عن أقاويل اجملسمة واختالفه
للباري تعاىل وتقدس قدر من األقدار ويف مقداره على ست عشر مقالة وقال هشام بن احلكم إن اهللا جسم حمدود 
عريض عميق طويل طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه نور ساطع له قدر من األقدار مبعىن أن له مقدارا يف طوله 

  وعرضه وعمقه ال يتجاوزه يف مكان دون مكان كالسبيكة الصافية يتألأل كاللؤلؤة املستديرة من مجيع 

جوانبها ذو لون وطعم ورائحة وجمسة لونه هو طعمه وهو رائحته وهو جمسته وهو نفسه لون ومل يثبت لونا غريه 
  وإنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد 

أن اهللا يشبه األجسام اليت خلقها من جهة من اجلهات ولوال ذلك ما دلت قال وحكى عنه ابن الراوندي أنه يزعم 
  عليه وحكى عنه أنه قال إنه جسم ال كاألجسام ومعىن ذلك أنه شيء موجود 

قال وقد ذكر عن بعض اجملسمة أنه كان يثبت الباري ملونا ويأىب أن يكون ذا طعم ورائحة وجمسة وأن يكون طويال 
ه يف مكان دون مكان من وقت خلق اخللق قال وقال قائلون إن الباري وأنكروا أن يكون وعريضا وعميقا وزعم أن

  موصوفا بلون أو طعم أو رائحة أو جمسة أو شيء مما وصفه هشام غري أنه تعاىل على العرش مباين له دون ما سواه 
هو جسم وهو يف كل مكان قال أبو احلسن واختلفوا يف مقدار الباري تعاىل بعد أن جعلوه جسما فقال قائلون 

وفاضل عن مجيع األماكن وهو مع ذلك متناه غري أن مساحته أكرب من مساحة العامل إال أنه أكرب من كل شيء وقال 
بعضهم مساحته على قدر العامل وقال بعضهم إن الباري عز و جل جسم له مقدار من املساحة وال ندري كم ذلك 

األقدار وأحسن األقدار يكون ليس بالعظيم اجلايف وال بالقليل القميء  املقدار وقال بعضهم هو تعاىل يف أحسن



وحكى عن هسام بن احلكم إن أحسن األقدار أن يكون سبعة أشبار بشرب نفسه وقال بعضهم ليس ملساحة الباري 
  تعاىل هناية 

وا وما كان كذلك ال وال غاية وأنه ذاهب يف اجلهات الست اليمني والشمال واألمام واخللف والفوق والتحت قال
يقع عليه اسم جسيم وال طويل وال عريض وال عميق وليس بذي حدود وال هيئة وال قطب وقال بعضهم إن 

معبودهم هو الفضاء وليس جبسم واألشياء قائمة به قال وقال داود اجلواريب ومقاتل بن سليمان إن اهللا جسم وأنه 
ارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينني وهو مع جثة على صورة اإلنسان حلم ودم وشعر وعظم له جو

هذا ال يشبه غريه وال يشبهه غريه وحكى عن اجلواريب أنه كان يقول أجوف من فيه إىل صدره ومصمت ما سوى 
  ذلك وكثري من الناس يقولون هو مصمت ويتأولون قول اهللا تعاىل الصمد املصمت الذي ليس بأجوف 

اليقي إن اهللا تعاىل على صورة اإلنسان وأنكر أن يكون حلما ودما وأنه نور ساطع قال وقال هشام بن سامل اجلو
يتألأل بياضا وأنه ذو حواس مخس كحواس اإلنسان مسعه غري بصره وكذلك سائر حواسه له يد ورجل وأذن وعني 

وممن قال  وأنف وفم وأن له وفرة سوداء قال أبو احلسن وممن قال بالصورة من ينكر أن يكون الباري جسما
  بالتجسيم من ينكر أن يكون الباري 

وقد ذكر أبو حممد احلسن بن موسى النبخي يف كتاب اآلراء والديانات وهو ممن يذهب مذهب املعتزلة يف توحيدهم 
  وعدهلم فقال يف 

شيعة كتابه باب قول املوحدين واملسبهني زعمت املعتزلة بأمجعها واخلوارج بأسرها وأكثر الزيدية وكثري من ال
واملرجئة سوى أصحاب احلديث من أهل اإلرجاء أن اهللا ليس جبسم وال صورة وال جزء وال عرض وليس يشبه 

  شيئا من ذلك 
وقال هشام بن احلكم وعلي بن منصور وحممد بن اخلليل والسكاك ويونس بن عبدالرمحن ومن قال بقوهلم من 

هشام بن احلكم وأصحابه عليها فاجتمعت حكاية احلاكني الشيع إن اهللا تعاىل جسم ال كاألجسام هذه مجلة اجتمع 
هلذا القول عنه إال ما أومأ إليه الراوندي يف كتابه الذي احتج به ملذهب هشام يف اجلسم فزعم أنه تعاىل وتقدس 

يشبه اخللق من جهة دون جهة والذي صح عندي من قول هشام بعد ذلك عمن وافقه من أصحابه بعد يف احلكاية 
كان يزعم أن اهللا تعاىل بعد حدوث األماكن يف مكان دون مكان وأنه جيوز أن يتحرك ومسعت قوما من  عنه أنه

أصحابه حيكون عنه أنه يزعم أنه نور وقال آخرون منهم إنه كان يزعم أنه متناهى الذات واختلف احلاكون من 
ما رأيت أصحابه يدفعوهنا عنه فمن ذلك خمالفي هشام عن هشام فحكوا عنه دروبا من األقاويل خمتلفة ال تليق به و

أن اجلاحظ ذكر عن النظام أن هشاما قال يف التشبيه يف سنة واحدة مخسة أقاويل قطع يف آخرها أن معبوده بشرب 
نفسه سبعة أشبار وحكى أبو عيسى الوراق يف كتابه عن املشبهة عن كثري من خمالفي هشام أنه كان يزعم أن القدمي 

وقال بعضهم إنه على هيئة البلورة الصافية املستوية االستدارة اليت من حيث أتيتها رأيتها على  على هيئة السبيكة
هيئة واحدة وحكى بعضهم كما قلت إنه سبعة أشبار قال وحكى بعضهم أنه ذو صورة وحكوا غري ذلك أيضا مما 

  رأيت أصحاب هشام يدفعونه عنه وينكرونه ويزعمون أنه مل يرد على 

األجسام وإمنا أراد بذلك إثباته أنه نور لقوله تعاىل اهللا نور السموات واألرض وينفون عنه املساحة قوله جسم ك
والذرع والشرب والتحديد قال ومسعت ذلك من غري واحد منهم ممن ينتحل القول باجلسم وناظرونا به وقد وجدت 



أيب جعفر األحول املعروف بشيطان األمر على ما حكاه الوراق من ذلك وقد أضاف قوم القول يف اجلسم إىل 
الطاق الذي يسميه أصحابه مؤمن الطاق وامسه حممد بن النعمان وايل هشام بن سامل املعروف باجلواليقي وايل أيب 

مالك احلضرمي قال وليس من هؤالء أحد جرد القول باجلسم ولكنهم كانوا يقولون هو نور على صورة اإلنسان 
فقاس من حكى ذلك عنهم عليهم وحكى من طريق القياس إذ كان احلاكي كذلك وينكرون قول القائل باجلسم 

يعتقد أن الصور ال تكون إال لألجسام فغلط عليهم وهكذا غلط كثري من أهل الكالم وذكر أن هشام بن سامل وأبا 
فرويا عمن يوجبان  جعفر األحول أمسكا بعد قوهلما بالصورة عن الكالم يف اهللا تعاىل رجعا إىل تأويل أنه من القرآن

تصديقه أنه سئل عن قول اهللا تعاىل وإن إىل ربك املنتهى قال فإذا بلغ الكالم إىل اهللا فأمسكا عن الكالم يف ذلك 
واخلوض فيه حىت ماتا وأقام على القول بالصورة من أقام عليه من أتباعهما قال النوخبيت وأقول إن هذا الذي ذكره 

من أصحاب هشام بن سامل يزعمون نه مل يزل يناظر على القول بالصورة إىل أن  الوراق قد روي وقد رأيت نفرا
  مات 

قال أبو عيسى وأما علي بن إمساعيل بن ميثم فإن أصحابه وخمالفيه خمتلفون يف اإلخبار عنه فبعضهم يزعم أنه كان 
  يقول باجلسم والصورة وبعضهم 

يقول بالصورة وال يقول باجلسم قال وال ثبت عندي يف ابن  يزعم أنه كان ال يقول بالصورة وبعضهم يزعم أنه كان
  ميثم أنه قال بالصورة وال باجلسم 

قال أبو عيسى يف هذا الباب وقد حكى ذلك يل كثري من املتكلمني أن مقاتل بن سليمان ونعيم بن محاد املصري 
صورة واألعضاء قال أبو عيسى وبلغين وداود اجلواريب يف خلق كثري من العامة وأصحاب احلديث قالوا إن هللا تعاىل 

عن داود اجلواريب أنه قال اعفوين عن الفرج واجلثة واسألوين عما وراء ذلك أو قال عما شئتم وقد حكى كثري من 
املتكلمني عن داود ومقاتل أهنما قاال إن معبودهم جسم وحلم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس 

يشبه غريه وال يشبهه غريه وحكى عن اجلواريب حكاية أخرى أنه كان يقول إنه أجوف من وعينني وهو مع ذلك ال 
  فمه إىل صدره ومصمت ما سوى ذلك وذكر أن مقاتل بن سليمان يأىب هذا القول األخري 

م جسم وحكى إبراهيم النظام يف كتابه عن املشبهة أن قوما ال أدري هم يف امللة أو ليسوا يف امللة زعموا أن معبوده
فضاء وأن األجسام كلها فيه وحكى أن آخرين قالوا هو فضاء وليس جبسم ألن اجلسم حيتاج إىل مكان وهو نفسه 

املكان وحكى اجلاحظ يف كتابه عن املشبهة أن بعضهم قال هو جسم يف مكانه إال أنه فاضل عن األماكن خال أن له 
ال إلىنهاية وهو ليس جبسم وهذا أيضا قول ما علمت  هناية الزمة قال وزعم بعضهم أنه ذاهب يف اجلهات الست

  أن أحدا من أهل الصالة قال به وال كان شيئ منه وهذه أقاويل أهل امللة 
قال النوخبيت وللفالسفة القدماء يف الباري أقوال مظلمة غري بينة وكان عنايتهم بغري أمر الديانات وكان أكثر 

  كالمهم يف أمور الطبيعة والنفس 

والكون والفساد واجلواهر واألعراض وقد زعم آرسطاطا ليس على ما قرأناه يف مقالة الالم اليت فسرها  والفلك
ثامسطيوس أن اهللا تعاىل جوهر أزيل بسيط غري مركب ليس جبسم وال جتوز عليه احلركة والسكون واالجتماع 

ة إنه حياة وقال يف موضع آخر منها إنه واالفتراق ومساه مرة عقال وطبيعة تارة وقال يف موضع آخر من هذه املقال
يعقل ذاته ويعلم ذاته وسائر األشياء اليت هو علة هلا وذكر فرفوريوس يف رسالته اليت زعم أنه حيكي فيها مذاهب 

أرسطاطا ليس يف الباري واملبادئ إنه يصف اهللا تعاىل ألنه خري وأنه حكيم وأنه قوي وزعم أفالطون يف كتابه كتاب 



  ن أشياء ال ينبغي لإلنسان أن جيهلها منها أن له صانعا وأن صانعه يعلم أفعاله فأثبت هللا العلم بأفعاله النواميس أ
وزعم قوم من فالسفة دهرنا أن أفالطون إمنا وضع هذا على سبيل التأديب للناس وحبسب السنة وما كان يذهب 

طون فهو ما ذكره يف كتابه وحكى حيىي النحوي إليه ال على االعتقاد قال وهذا ظن من هؤالء القوم فأما قول أفال
يف املقالة األوىل من كتابه يف تفسري مسع الكنان أن اهللا تعاىل إمنا يعرف بالسلب فيقال إنه ال شبه له وال مثال إال 

الشمس وحدها فإنه كما أن الشمس تفوق مجيع األشياء اليت يف العامل كذلك تفوق العلة األوىل مجيع املوجودات 
  تفضلها فضال جيوز كل قياس قال وكما أن الشمس تدبر مجيع األشياء على طريقة واحدة و

وقال أبو احلسن األشعري أيضا اختلفت الروافض أصحاب اإلمامة يف التجسيم وهم ست فالفرقة األوىل هشامية 
عن هشام وزاد أصحاب هشام بن احلكم الرافضي يزعمون أن معبودهم جسم وله هناية وحد وذكر مثل ما تقدم 

أهنم مل يعينوا طوال غري الطويل وإمنا قالوا طوله مثل عرضه على اجملاز دون التحقيق وأنه قد كان ال يف مكان مث 
حدث املكان بأن حترك فحدث املكان حبركته فكان فيه وزعم أن املكان هو العرش قال وذكر أبو اهلذيل يف بعض 

م ذاهب جاء يتحرك تارة ويسكن أخرى ويقعد مرة ويقوم أخرى وأنه كتبه أن هشام بن احلكم قال له إن ربه جس
طويل عريض عميق ألن ما مل يكن كذلك دخل يف حد التالشي قال فقلت له فأميا أعظم إهلك أو هذا اجلبل قال 

  وأومأت إىل جبل أيب قبيس قال فقال هذا اجلبل يومى عليه أي هو أعظم منه 
شام بن احلكم كان يقول إن بني إهله وبني األجسام املشاهدة تشاهبا من جهة من قال وذكر أيضا ابن الراوندي أن ه

اجلهات لوال ذلك ما دلت عليه وحكى عنه خالف هذا أنه كان يقول إنه جسم وأبعاض ال يشبهها وال تشبهه غري 
تصل منه الذاهب يف أن هشام بن احلكم يف بعض كتبه كان يزعم أن اهللا تعاىل إمنا يعلم ما حتت الثرى بالشعاع امل

عمق األرض ولوا مالبسته ملا وراء ما هنالك ملا درى ما هناك وزعم أن بعضه يرى وهو شعاعه وأن الثرى حمال 
على بعضه ولو زعم هشام أن اهللا يعلم ما حتت الثرى بغري اتصال وال خرب وال قياس كان قد ترك تعلقه باملشاهدة 

  ربه يف عام واحد مخسة أقاويل زعم مرة أنه كالبلورة وزعم مرة وقال باحلق وذكر عن هشام أنه قال يف 

أنه كالسبيكة وزعم مرة أنه غري صورة وزعم مرة أنه بشرب نفسه سبعة أشبار مث رجع عن ذلك وقال هو جسم ال 
  كاألجسام 

اس له وأنه قال وزعم أبو عيسى الوراق أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إىل أن اهللا تعاىل وتقدس على العرش مم
  ال يفضل عن العرش وال يفضل العرش عنه 

قال والفرقة الثانية من الرافضة اإلمامية يزعمون أن رهبم ليس بصورة وال كاألجسام وإمنا يذهبون يف قوهلم إنه 
 جسم إىل أنه موجود وال يثبتون الباري تعاىل ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متالصقة ويزعمون أن اهللا تعاىل وتقدس على

  العرش مستو بال مماسة وال كيف 
  والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن رهبم تعاىل وتقدس على صورة اإلنسان ومينعون أن يكون جسما 

والفرقة الرابعة منهم اهلشامية أصحاب هشام بن صاحل اجلواليقي يزعمون أن رهبم على صورة اإلنسان وينكرون أن 
تألال بياضا وأنه ذو حواس مخس كحواس اإلنسان له يد ورجل وأنف يكون حلما ودما ويقولون هو نور ساطع ي

وأذن وعني وفم وأنه يسمع بغري ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم قال وحكى أبو عيسى الوراق أن 
  هشام بن سامل كان يزعم أن لربه تعاىل وتقدس وفرة سوداء وأن ذلك نور أسود 



ب العاملني ضياء خالص ونور حبت وهو كاملصباح الذي من حيث ما جئته يلقاك بأمر والفرقة اخلامسة يزعمون أن ر
  واحد وليس بذي صورة 

  وال أعضاء وال اختالف يف األجزاء وأنكروا أن يكون على صورة اإلنسان أو على صورة شيء من احليوان 
شبه األشياء وال يتحرك وال يسكن قال والفرقة السادسة من الرافضة يزعمون أن رهبم ليس جبسم وال صورة وال ي

وال مياس وقالوا يف التوحيد بقول املعتزلة واخلوارج وهؤالء قوم من متأخريهم فأما أوائلهم فكانوا يقولون ما 
  حكيناه عنهم من التشبيه 

 قال أبو احلسن واختلف الرافضة يف محلة العرش هل حيملون العرش أم حيملون الباري تعاىل وتقدس وهم فرقتان
فرقة يقال هلم اليونسية أصحاب يونس بن عبدالرمحن القمي موىل آل يقطني ويزعمون أن احلملة حيملون الباري 
واحتج يونس يف أن احلملة تطيق محله وشبههم بالكركي وأن رجليه حيمالنه ومها دقيقتان وقالت فرقة أخرى إن 

  احلملة حتمل العرش والباري يستحيل أن يكون حمموال 
احلسن األشعري واختلفت الروافض يف إرادة اهللا تعاىل وهم أربع فرق الفرقة األوىل منهم وهم أصحاب قال أبو 

هشام بن احلكم وهشام اجلواليقي يزعمون أن إرادة اهللا تعال حركة وهي معىن ال هي اهللا وال هي غريه وأهنا صفة 
رك فكان ما أراد والفرقة الثانية منهم أبو مالك هللا تعاىل ليست غريه وذلك أهنم يزعمون أن اهللا إذا أراد الشيء حت

  احلضرمي وعلي بن ميثم ومن تابعهما يزعمون أن إرادة اهللا تعاىل غريه وهي حركة اهللا تعاىل كما قال 

هشام إال أن هؤالء خالفوه فزعموا أن اإلرادة حركة وأهنا غري اهللا هبا يتحرك والفرقة الثالثة منهم وهم القائلون 
ل واإلمامة يزعمون أن إرادة اهللا تعاىل ليست حبركة فمنهم من أثبتها غري املراد فيقول إهنا خملوقة هللا تعاىل ال باالعتزا

بإرادة ومنهم من يقول إرادة اهللا تعاىل لتكوين الشيء وإرادته ألفعال العباد هي أمره إياهم بالفعل وهي غري فعلهم 
فكانت والفرقة الرابعة منهم يقولون ال نقول قبل الفعل إن اهللا تعاىل  وهم يأبون أن يكون اهللا تعاىل أراد املعاصي

  أراده فإذا فعلت الطاعة قلنا أرادها وإذا فعلت املعصية فهو كاره هلا غري حمب هلا 
وذكر عنهم يف القول بأن اهللا حي عامل قادر مسيع بصري إله وغري ذلك مقاالت يطول وصفها مجهورها يقتضي وصفه 

  التحول كما يف اإلرادة باحلركة و
قال أبو احلسن األشعري مقاالت املرجئة يف التوحيد فقال القائلون منهم يف التوحيد بقول املعتزلة وقال قائلون منهم 

بالتشبيه وهم ثالث فرق فقالت الفرقة األوىل منهم وهم أصحاب مقاتل بن سليمان إن اهللا تعاىل جسم وأن له مجة 
حلم ودم وشعر وعظم له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينني مصمت وأنه على صورة اإلنسان 

وهو مع هذا ال يشبه غريه وال يشبهه وقالت الفرقة الثانية أصحاب داود اجلواريب مثل ذلك غري أهنم قالوا أجوف 
  من فيه إىل صدره مصمت ما سوى ذلك وقالت الفرقة الثالثة هو جسم كاألجسام 

أن القول بأن اهللا تعاىل فوق العرش وثبوت الصفات اخلربية هو قول أهل السنة وأصحاب  فقد ذكر األشعري
احلديث وذكر أن ذلك قول ابن كالب وأصحابه وقوله وذكر التنازع يف نفي هذه الصفات وإثباهتا بني فرق األمة 

شيعة وإثبات اجلسم وهذه فنفي اجلسم وهذه الصفات هو قول املعتزلة واخلوارج وطائفة من املرجئة ومتأخري ال
  الصفات قول مجهور اإلمامية املتقدمني وطائفة من املرجئة وغريهم 

وهو مع هذا مل يذكر تفصيل أقوال أئمة اإلسالم وسلف األمة وعلماء احلديث وإمنا ذكر قوال جممال وهلم يف هذا 



صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه ما  الباب من األقوال املفصلة وعندهم يف ذلك من النصوص الثابتة عن رسول اهللا
  هو معروف عند أهله 

وقد ذكر األشعري عشرة أصناف فقال واختلف املسلمون عشرة أصناف الشيع واخلوارج واملرجئة واملعتزلة 
واجلهمية والضرارية واحلسينية وهم النجارية والبكرية والعامة وأصحاب احلديث والكالبية أصحاب عبداهللا بن 

  القطان  سعيد بن كالب
ومعلوم أن أئمة األمة وسلفها ليسوا يف شيء من هذه الطوائف إال يف أهل احلديث والعامة وهؤالء مع مجهور الشيع 
واملرجئة والكالبية واألشعرية من أهل األثبات بأن اهللا تعاىل فوق العرش والصفات اخلربية وإن كان فيهم من يثبت 

ا نفي ذلك مطلقا فإمنا ذكره عن املعتزلة واخلوارج وأما الضرارية والبكرية اجلسم ومنهم من ال ينفيه وال يثبته وأم
والنجارية فتوافقهم يف بعض ذلك وتوافق أهل األثبات يف بعض ذلك وهذه املقالة اليت نسبها هو ايل املعتزلة هي 

  املشهورة يف كالم األئمة علماء احلديث مبقاله اجلهمية فإن األمية نسبوها غلى من 

هذه املقاالت وابتدعها ودعا الناس إليها واملعتزلة إمنا أخذوها عنه كما ذكر ذلك اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه  أحدث
أخذ ذلك عن اجلهم قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو بن عبيد هم املعتزلة فإن أول املعتزلة هو 

املنزلتني وإنفاذ الوعيد وبه اعتزلوا اجلماعة مث دخلوا بعد واصل بن عطاء وإمنا كان شعار املعتزلة أوال هو املنزلة بني 
ذلك يف إنكار القدر وأما إنكار الصفات فإمنا ظهر بعد ذلك وكذلك حكاية ذلك عن اخلوارج إمنا يكون عن 

متأخرة اخلوارج املوجودين بعد حدوث هذه املقاالت اليت صنفها املعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو ذلك وأما قدماء 
اخلوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعني فماتوا قبل حدوث هذه األقوال املضافة إىل املعتزلة واجلهمية 

وذلك أن مقاالت هؤالء وحنوهم إمنا نقلها من كتب املقاالت اليت صنفها املعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو ذلك مل 
باخلوارج ملوافقتهم هلم يف إنفاذ الوعيد ونفي اإلميان يقف هو على شيء من كالم اخلوارج واملعتزلة يستكثر 

واخلروج عن األئمة واألمة لكن األشعري كان مبقاالت املعتزلة أعلم منه بغريها لقراءته عليهم أوال وعلمه 
  مبصنفاهتم وكثريا ما حيكي قول اجلبائي عنه مشافهة 

د هبا جهم القول بأن اجلنة والنار تبيدان وتفنيان وقد ذكر مقالة جهم يف كتابه فقال ذكر قول اجلهمية الذي تفر
وأن اإلميان هو املعرفة باهللا فقط والكفر هو اجلهل به فقط وأنه ال فعل ألحد يف احلقيقة إال هللا تعاىل وحده وأنه هو 

وإمنا الفاعل وأن الناس إمنا تنسب إليهم أفعاهلم على اجملاز كما يقال حتركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس 
فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس اهللا تعاىل إال أنه خلق لإلنسان قوة كان هبا الفعل وخلق له إرادة للفعل 

  واختيارا له منفردا بذلك كما خلق له طوال كان به طويال ولونا كان به 

ن أحوز املازين يف آخر متلونا قال وكان اجلهم ينتحل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وقتل جهم مبرو قتله سلم ب
ملك بين أمية قال وحيكى عنه قال يقول ال أقول إن اهللا تعاىل شيء ألن ذلك تشبيه له باألشياء قال وكان يقول إن 

علم اهللا تعاىل حمدث فيما حكي عنه ويقول خبلق القرآن وإنه ال يقال إن اهللا مل يزل عاملا باألشياء قبل أن تكون 
شعري يف كتاب اإلبانة له بعد اخلطبة أما بعد فإن كثريا من املعتزلة وأهل القدر مالت هبم وكذلك قال أبو احلسن األ

أهواؤهم إىل التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسالفهم فتأولوا القرآن على رأيهم تأويال مل ينزل اهللا به سلطانا وال 
سلف املتقدمني فخالفوا روايات الصحابة  أوصح به برهانا وال نقلوه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال عن

رضي اهللا عنهم أمجعني عن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف رؤية اهللا تعاىل باألبصار وقد جاءت بذلك روايات من 



اجلهات املختلفات وتواترت هبا اآلثار وتتابعت هبا األخبار وأنكروا شفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمذنبني 
ا الرواية يف ذلك عن السلف املتقدمني وجحدوا عذاب القرب وأن الكفار يف قبورهم يعذبون وقد أمجع على وردو

ذلك الصحابة والتابعون ودانوا خبلق القرآن نظريا لقول إخواهنم من املشركني الذين قالوا إن هذا إال قول البشر 
ر نظريا لقول اجملوس الذين أثبتوا خالقني أحدمها خيلق فزعموا أن القرآن كقول البشر وأثبتوا أن العباد خيلقون الش

  اخلري واآلخر خيلق الشر 
وزعمت القدرية أن اهللا خيلق اخلري وأن الشيطان خيلق الشر وزعموا أن اهللا تعاىل يشاء ماال يكون ويكون ماال يشاء 

  خالفا ملا أمجع عليه املسلمون من أن 

ردا لقول اهللا تعاىل وما تشاؤون إال أن يشاء اهللا فأخرب اهللا أنا ال نشاء شيئا ما شاء اهللا كان وما مل يشأكم مل يكن و
إال قد شاء اهللا أن نشاءه ولقوله ولو شاء اهللا ما اقتتلوا وقوله ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولقوله تعلى فعال ملا 

فيها إال أن يشاء اهللا وهلذا مساهم رسول يريد ولقوله سبحانه وتعاىل خربا عن شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم جموس هذه األمة ألهنم دانوا بديانة اجملوس وضاهوا قوهلم وزعموا أن للخري والشر خالقني 

كما زعمت اجملوس ذلك وأنه يكون من الشر ماال يشاء اهللا كما قالت اجملوس وزعموا أهنم ميلكون الضر والنفع 
دا لقوله اهللا تعاىل قل ال أملك لنفسي نفعاوال ضرا إال ما شاء اهللا وإعراضا عن القرآن وعما أمجع ألنفسهم ر

املسلمون عليه وزعموا أهنم ينفردون بالقدرة على ما مل يصفو اهللا بالقدرة عليه كما أثبت اجملوس للشيطان من 
ة إذ دانوا بديانة اجملوس ومتسكوا بأقاويلهم ومالوا القدرة على الشر ما مل يثبتوه هللا عز و جل فكانوا جموس هذه األم

إىل أضاليلهم وقنطوا الناس من رمحة اهللا وأيسوهم من روح اهللا وحكموا على العصاة بالنار واخللود فيها خالفا 
عن  لقول اهللا تعاىل ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء وزعموا أن من دخل الناء ال خيرج منها خالفا ملا جاءت به الرواية

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا خيرج من النار قوما بعد ما امتحشوا فيها وصاروا محما ودفعوا أن يكون هللا 
وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله جتري بأعيننا وقوله تعاىل 

صلى اهللا عليه و سلم من قوله صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ينزل  ولتصنع على عيين ونفوا ما روي عن رسول اهللا
  إىل مساء الدنيا قال وأنا ذاكر ذلك بابا بابا إن شاء اهللا تعاىل 

قال فإن قيل قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به 
  نون تقولون وديانتكم اليت هبا تدي

قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا اليت هبا ندين التمسك بكتاب اهللا عز و جل وبسنة نبينا صل اهللا عليه وسلم وما 
روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن بذلك معتصمون ومبا كان أمحد بن حنبل نضر اهللا وجهه ورفع 

فون ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق درجته وأجزل مثوبته قائلون وملا خالف قوله خمال
عند ظهور الضاللة وأوضح به املناهج وقمع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه من إمام 

  مقدم وكبري مفهم وعلى مجيع أئمة املسلمني 
وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا وما روى الثقات عن رسول اهللا ومجلة قولنا أنا نقر باهللا تبارك وتعاىل ومالئكته 

صلى اهللا عليه و سلم ال نرد من ذلك شيئا وأن اهللا عز و جل واحد أحد فرد صمد ال غريه مل يتخذ صاحبة وال 
بور وأن ولدا وأن حممد عبده ورسوله واجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف الق

اهللا مستو على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وأن له وجها كما قال عز و جل ويبقى وجه ربك ذو 



اجلالل واإلكرام وأن له يدين كما قال عز و جل بل يداه مبسوطتان وقال سبحانه وتعاىل خلقت بيدي وأن له 
أمساء اهللا غريه كان ضاال وأن هللا تعاىل علما كما  عينني بال كيف كما قال عز و جل جتري بأعيننا وأن من زعم أن

  قال تعاىل 

أنزله بعلمه وقال سبحانه وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه ونثبت هللا قدرة وقوة كما قال تعاىل أومل يروا أن اهللا 
عتزلة واجلهمية الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ونثبت هللا تعاىل السمع والبصر وال ننفي ذلك عنه كما نفته امل

واخلوارج ونقول إن كالم اهللا تعاىل غري خملوق وأنه مل خيلق شيئا إال وقد قال له كن كما قد قال سبحانه وتعاىل إمنا 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأنه ال يكون يف األرض شيء من خري أو شر إال ما شاء وأن األشياء 

  الكالم يف مسائل القدر وخلق األفعال  تكون مبشيئة اهللا تعاىل وذكر
إىل أن قال ونقول إن القرآن كالم اهللا غري خملوق منه بدأ وإليه يعود وأن من قال خبلق القرآن كان كافرا وندين 

بأن اهللا تعاىل يرى باألبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه املؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول اهللا 
اهللا عليه و سلم ونقول إن الكافرين إذا رآه املؤمنون عنه حمجوبون كما قال اهللا عز و جل كال إهنم عن رهبم صلى 

يومئذ حملجوبون وأن موسى سأل اهللا عز و جل الرؤية يف الدنيا وأن اهللا تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك 
هل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب اخلمر كما موسى أنه ال يراه يف الدنيا ونرى أال نكفر أحدا من أ

دانت بذلك اخلوارج وزعمت أهنم بذلك كافرون ونقول إن من عمل كبرية وما أشبهها مستحال هلا غري معتقد 
لتحرميها كان كافرا ونقول إن اإلسالم أوسع من اإلميان وليس كل إسالم إميانا وندين بأن اهللا تعاىل يقلب القلوب 

  القلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن وأنه يضع السموات على أصبع واألرضني على  وأن

أصبع كما جاءت الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وندين بأن ال ننزل أحدا من املوحدين املتمسكني 
نة للمذنبني وخناف عليهم أن باإلميان جنة وال نارا إال من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باجلنة ونرجو اجل

يكونوا بالنار معذبني ونقول إن اهللا عز و جل خيرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفاعة حممد صلى اهللا عليه و 
سلم ونؤمن بعذاب القرب وبأن امليزان حق واحلوض حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق وأن اهللا عزوجل 

ذنبني وأن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة يف ذلك عن يوقف العباد باملوقف وحياسب امل
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت رواها الثقات عدال عن عدل حىت تنتهي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

و سلم ونثين عليهم مبا أثىن وندين حبب السلف رضي اهللا عنهم الذين اختارهم اهللا تعاىل لصحبة نبيه صلى اهللا عليه 
اهللا تعاىل عليهم ونتوالهم ونقول إن اإلمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وأن 

اهللا سبحانه وتعاىل أعز به اإلسالم والدين وأظهره على املرتني وقدمه املسلمون لإلمامة كما قدمه رسول اهللا صلى 
للصالة مث عمر بن اخلطاب رضوان اهللا عليه مث عثمان نضر اهللا وجهه قتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا مث  اهللا عليه و سلم

علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فهؤالء األئمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونكف عما شجر بينهم وندين 
  الفضل غريهم  هللا تعاىل أن األئمة األربعة راشدين مهديني فضالء ال يوازيهم يف

ونصدق جبميع الروايات اليت يثبتها أهل النقل من النزول إىل السماء الدنيا وأن الرب عز و جل يقول هل من سائل 
هل من مستغفر وسائر ما أثبتوه ونقلوه خالفا ملا قاله أهل الزيغ والتضليل ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب اهللا 

إمجاع املسلمني وما كان يف معناه وال نبتدع يف دين اهللا تعاىل بدعة مل يأذن اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم و



تعاىل هبا وال نقول على اهللا ماال نعلم ونقول إن اهللا عز و جل جييء يوم القيامة كما قال تعاىل وجاء ربك وامللك 
يه من حبل الوريد وكما قال عز و صفا صفا وأن اهللا تعاىل يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعاىل وحنن أقرب إل

جل مث دىن فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن ومن ديننا أن نصلي اجلمعة واألعياد خلف كل بر وفاجر وسائر 
الصلوات واجلماعات كما روي عن عبداهللا بن عمر أنه كان يصلي خلف احلجاج ونرى املسح على اخلفني سنة يف 

لك ونرى الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح واإلقرار بإمامتهم وتضليل من احلضر والسفر خالفا لقول من أنكر ذ
رأى اخلروج عليهم إذا ظهر منهم ترك االستقامة وندين بترك اخلروج عليهم بالسيف وترك القتال يف الفتنة ونقر 

ر ونكري خبروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونؤمن بعذاب القرب ومنك
ومسألتهما للمدفونني يف قبورهم ونصدق حبديث املعراج ونصحح كثريا من الرؤيا يف املنام ونقر أن لذلك تفسريا 

ونرى الصدقة عن موتى املسلمني والدعاء هلم ونؤمن بأن اهللا تعاىل ينفعهم بذلك ونصدق بأن يف الدنيا سحرة 
الة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم وتوارثهم وسحرا وأن السحر كائن موجود يف الدنيا وندين بالص

ونقر أن اجلنة والنار خملوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن األرزاق من قبل اهللا تعاىل يرزقها عباده 
  حالال وحراما وأن الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وخيبطه خالفا لقول املعتزلة واجلهمية 

 تعاىل الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس وكما قال من شر كما قال اهللا
الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من اجلنة والناس ونقول إن الصاحلني جيوز أن خيصهم اهللا تعاىل 

ا يف اآلخرة مث يقول اقتحموها كما جاءت بآيات يظهرها عليهم وقولنا يف أطفال املشركني إن اهللا يؤجج هلم نار
الرواية بذلك وندين بأن اهللا تعاىل يعلم ما العباد عاملون وإىل ما هم صائرون وما كان وما يكون وماال يكون أن لو 
كان كيف كان يكون وبطاعة األئمة ونصيحة املسلمني ونرى مفارقة كل داعية إىل بدعة وجمانبة أهل األهواء وقال 

ا ذكرنا من قولنا ومما بقي منه مما مل نذكره بابا بابا وشيئا شيئا مث ذكر من دالئل ذلك وحججه ما قد وسنحتج مل
  يذكر بعضه إن شاء اهللا تعاىل عند الكالم على ما ذكره الرازي من األدلة 

ي العنيد فيما وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي يف كتابه الذي مساه نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهم
افترى على اهللا يف التوحيد قال فيه باب احلد والعرش وادعى املعارض ايضا أنه ليس له حد وال غاية وال هناية قال 

وهذا األصل الذي بىن عليه جهم مجيع ضاللته واشتق منه أغلوطاته وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من 
قد علمت مرادك أيها األعجمي تعين أن اهللا تعاىل ال شيء ألن اخللق كلهم علموا  العاملني فقال له قائل ممن حاوره

أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إال وله حد وغاية وصفة وأنه ال شيء ليس له حد وال غاية وال صفة فالشيء 
  أبدا موصوف ال حمالة وال شيء يوصف بال حد وال غاية وقولك ال حد له تعين أنه ال شيء 

ال أبو سعيد واهللا تعاىل له حد ال يعلمه غريه وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده غاية يف نفسه ولكن نؤمن باحلد ونكل ق
علم ذلك إىل اهللا تعاىل وملكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق مسواته فهذان حدان اثنان قال وسئل ابن املبارك مبا 

حبد قال حبد حدثناه احلسن بن الصباح البزار عن علي بن  نعرف ربنا قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل
احلسني بن شقيق عن ابن املبارك فمن ادعى أنه ليس هللا حد فقد رد القرآن وادعى أنه ال شيء ألن اهللا تعاىل وصف 

هم حد مكانه يف مواضع كثرية من كتابه فقال الرمحن على العرش استوى أأمنتم من يف السماء خيافون رهبم من فوق
إين متوفيك ورافعك إيل إليه يصعد الكلم الطيب فهذا كله وما أشبهه شواهد ودالئل على احلد ومن مل يعترف به 

فقد كفر بتنزيل اهللا تعاىل وجحد آيات اهللا تعاىل وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا فوق عرشه فوق 



قال أعتقها فإهنا مؤمنة فقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  مساوته وقال لألمة السوداء أين اهللا قالت يف السماء
إهنا مؤمنة إهنا لو مل تؤمن بأن اهللا يف السماء مل تكن مؤمنة وأنه ال جيوز يف الرقبة املؤمنة إال من حيد اهللا أنه يف السماء 

يب بن شيبة عن احلسن عن كما قال اهللا ورسوله فحدثنا أمحد بن منيع البغدادي األصم حدثنا أبو معاوية عن شب
عمران بن احلصني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ألبيه يا حصني كم تعبد اليوم إهلا قال سبعة ستة يف األرض 

وواحد يف السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي يف السماء فلم ينكر النيب صلى اهللا عليه و سلم على 
ني يف السماء كما قاله النيب صلى اهللا عليه و سلم فحصني يف كفره يومئذ كان أعلم الكافر إذ عرف أن إله العامل

باهللا اجلليل األجل من املريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من اإلسالم إذ ميز بني اإلله اخلالق الذي يف السماء وبني 
افرين أن اهللا يف السماء وحدوده اآلهلة واألصنام املخلوقة اليت يف األرض وقد اتفقت الكلمة من املسلمني والك

  بذلك إال املريسي 

الضال وأصحابه حىت الصبيان الذين مل يبلغوا احلنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصيب شيء يرفع يديه إىل ربه 
  يدعوه يف السماء دون ما سواها فكل أحد باهللا تعاىل ومبكانه أعلم من اجلهمية 

يت ألفها وعددها يف كتابه من الوجه والسمع والبصر وغري ذلك يتأوهلا قال مث انتدب املعارض لتلك الصفات ال
وحيكم على اهللا تعاىل وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء حبكم بشر بن غياث املريسي ال يعتمد فيها 

الكلمة قد  على إمام أقدم منه وال أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك منه إذ صرح بامسه وسلم فيها حلكمه ملا أن
اجتمعت من عامة الفقهاء يف كفره وهتوك ستره وافتضاحه يف مصره وسائر االمصار الذين مسعوا بذكره وذكر 

  الكالم يف الصفات 
وقال اخلالل يف كتاب السنة أخربنا أبوبكر املروذي قال مسعت أبا عبداهللا قيل له روى عن علي بن احلسن بن شقيق 

يف نعرف اهللا عز و جل قال علىالعرش حبد قال قد بلغين ذلك عنه وأعجبه مث قال أبو عن ابن املبارك أنه قيل له ك
عبداهللا هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام مث قال وجاء ربك وامللك صفا صفا قال اخلالل أخربنا 

ال كنا عند أيب عبداهللا قال احلسن بن صاحل العطار حدثنا هارون بن يعقوب اهلامشي مسعت أيب يعقوب بن العباس ق
فسألناه عن قول ابن املبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال يف السماء السابعة على عرشه حبد فقال أمحد هكذا على 

  العرش استوى حبد فقلنا له ما معىن قول ابن املبارك حبد قال ال أعرفه ولكن 

ب أأمنتم من يف السماء تعرج املالئكة والروح إليه هلذا شواهد من القرآن يف مخسة مواضع إليه يصعد الكلم الطي
وهو على العرش وعلمه مع كل شيء قال اخلالل وأخربنا حممد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر األثرم حدثنا حممد 
بن إبراهيم القيسي قال قلت ألمحد بن حنبل حيكى عن ابن املبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال يف السماء السابعة 

رشه حبد فقال أمحد هكذا هو عندنا قال اخلالل أخربنا حرب بن إمساعيل قال قلت السحاق يعين ابن راهويه على ع
  على العرش حبد قال نعم حبد وذكر عن ابن املبارك قال هو على عرشه بائن من خلفه حبد 
حاب األثر وأهل السنة وقد ذكر أيضا حرب بن إمساعيل يف آخر كتابه يف املسائل كلها هذا مذهب أئمة العلم وأص

املعروفني هبا املقتدى هبم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والشام واحلجاز وغريهم عليها فمن 
خالف شيئا من هذه املذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن اجلماعة زائل عن منهج السنة 

يم بن خملد وعبداهللا بن الزبري احلميدي وسعيد بن منصور وغريهم وسبيل احلق وهو مذهب أمحد وإسحاق بن إبراه



ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قوهلم أن اإلميان قول وعمل إىل أن قال وخلق اهللا سبع مسوات بعضها فوق 
  بعض وقد تقدم حكاية 

يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه ال قوله إىل قوله ألن اهللا تبارك وتعاىل على العرش فوق السماء السابعة العليا 
خيلو من علمه مكان وهللا عرش وللعرش محلة حيملونه وله حد اهللا تعاىل أعلم حبده واهللا تعاىل على عرشه عز ذكره 

  وتعاىل جده وال إله غريه ولكن هذا اللفظ حيتمل أن يعود فيه احلد إىل العرش بل ذلك أظهر فيه 
طال التأويل رأيت خبط أيب إسحاق حدثنا أبو بكر أمحد بن نصر الرفاء مسعت أبا قال القاضي أبو يعلى يف كتاب إب

بكر بن أيب داود مسعت أيب يقول جاء رجل إىل أمحد بن حنبل فقال هللا تعاىل حد فقال نعم ال يعلمه إال هو قال اهللا 
  تبارك وتعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش يقول حمدقني 

يف كتاب السنة أخربين يوسف بن موسى أن أبا عبداهللا قيل له وال يشبه ربنا تبارك وتعاىل شيئا وروى اخلالل أيضا 
من خلقه وال يشبهه شيء من خلقه قال نعم ليس كمثله شيء قال أخربين عبيداهللا بن حنبل حدثين أيب حنبل بن 

حد وال صفة يبلغها واصف وحيده إسحاق قال قال عمي حنن نؤمن باهللا تعاىل على العرش كيف شاء وكما شاء بال 
أحد فصفات اهللا له ومنه وهو كما وصف نفسه ال تدركه األبصار حبد وال غاية وهو يدرك األبصار وهو عامل الغيب 

والشهادة عالم الغيوب وال يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه ليس يف اهللا شيء حمدود وال يبلغ علم 
وقدرته وسلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وكان اهللا تعاىل قبل أن قدرته أحد غلب األشياء كلها بعلمه 

يكون شيئا واهللا تعاىل األول وهو اآلخر وال يبلغ أحد حد صفاته والتسليم ألمر اهللا والرضا بقضائه نسأل اهللا 
  التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير 

ها واصف أو حبد أحد فنفى أن حتيط به صفة العباد أو حدهم فهو يف هذا الكالم أخرب أنه بال حد وال وصف يبلغ
وكذلك قال ال تدركه األبصار حبد وال غاية فبني أن األبصار ال تدرك له حدا وال غاية وقال أيضا وال يدركه صفة 
واصف وهو كما وصف نفسه وليس من اهللا تعاىل شيء حمدود كما قال بعد هذا وال يبلغ أحد حد صفاته فنفى يف 

  ذا الكالم كله أن يكون وصف العباد أو حد العباد يبلغه أو يدركه كما ال تدركه األبصار ه
قال اخلالل وأخربين علي بن عيسى أن حنبل حدثهم قال سألت أبا عبداهللا عن األحاديث اليت تروى أن اهللا تعاىل 

ه هذه األحاديث فقال أبو عبداهللا نؤمن هبا ينزل إىل مساء الدنيا وأن اهللا تعاىل يرى وأن اهللا تعاىل يضع قدمه وما أشب
ونصدق هبا وال كيف وال معىن وال نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق ونعلم أن ما ثبت به الرسول 

حق إذا كانت بأسانيد صحيحة وال نرد على قوله وال نصف اهللا تبارك وتعاىل بأعظم مما وصف به نفسه بال حد وال 
ل يف مواضع أخر ليس كمثله شيء يف ذاته كما وصف به نفسه قد أمجل تبارك وتعاىل بالصفة لنفسه غاية وقال حنب

فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء فيعبد اهللا تعاىل بصفاته غري حمدودة وال معلومة إال مبا وصف نفسه قال تعاىل 
 تقدير وال يبلغ الواصفون وصفاته وهو السميع البصري وقال حنبل يف مواضع أخر قال فهو مسيع بصري بال حد وال

منه وله وال نتعدى القرآن واحلديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه تعاىل وال نتعدى ذلك وال تبلغه صفة 
الواصفني نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاهبه وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ووصف وصف به نفسه 

وم القيامة ووضع كنفه عليه هذا كله يدل على أن اهللا تعاىل يرى يف اآلخرة من كالم ونزول وخلوة بعبده ي
  والتحديد يف هذا بدعة والتسليم هللا بأمره بغري صفة 



وال حد إال ما وصف به نفسه مسيع بصري مل يزل متكلما حيا عاملا غفورا عامل الغيب والشهادة عالم الغيوب فهذه 
د وهو على العرش بال حد كما قال مث استوى على العرش كيف شاء املشيئة صفاته وصف هبا نفسه ال تدفع وال تر

إليه عز و جل واالستطاعة له ليس كمثله شئ وهو خالق كل شئ وهو كما وصف نفسه مسيع بصري بال حد وال 
ه منه ال تقدير قول إبراهيم ألبيه مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئا فثبت أن اهللا مسيع بصري صفات

نتعدى القرآن واحلديث واخلرب يضحك اهللا وال يعلم كيف ذلك إال بتصديق الرسول صلى اهللا عليه و سلم وتثبيت 
  القرآن ال يصفه الواصفون وال حيده أحد تعاىل اهللا عما يقول اجلهمية واملشبهة 

س كمثله شئ فقلت له ليس كمثله شئ وقال أبو عبد اهللا قال يل إسحاق بن إبراهيم ملا قرأ الكتاب باحملنة تقول لي
وهو السميع البصري قال ما أردت هبا قلت القرآن وصفه من صفات اهللا وصف هبا نفسه ال ننكر ذلك وال نرده 

قلت له املشبهة ما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقال حنبل يف موضع آخر وقد تقدم فقد شبه اهللا 
الم سوء وهذا حمدود الكالم يف هذا ال أحبه قال أبو عبد اهللا جردوا القرآن وقال تعاىل خبلقه وهذا حيده وهذا ك

النىب صلى اهللا عليه و سلم يضع قدمه نؤمن به وال حنده وال نرده على رسول اهللا بل نؤمن به قال اهللا تعاىل وما 
اء به والنهي عما هنى وأمساؤه آتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فقد أمرنا اهللا عز و جل باألخذ مبا ج

وصفاته منه غري خملوقة ونعوذ باهللا من الزلل واالرتياب والشك إنه على كل شئ قدير وقال اخلالل وزادين أبو 
  القاسم عن حنبل 

زيز يف هذا الكالم وقال تبارك وتعاىل ال إله إال هو احلي القيوم ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن الع
  اجلبار املتكرب هذه صفات اهللا عز و جل وأمساؤه تبارك وتعاىل 

فهذا الكالم من اإلمام أىب عبد اهللا أمحد رمحه اهللا يبني أنه نفى أن العباد حيدون اهللا تعاىل أو صفاته حبد أو يقدرون 
ه له حد يعلمه هو ال يعلمه ذلك بقدر أو أن يبلغوا إىل أن يصفوا ذلك وذلك ال ينايف ما تقدم من إثبات أنه يف نفس

غريه أو أنه هو يصف نفسه وهكذا كالم سائر أئمة السلف يثبتون احلقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكر من 
  كالمهم يف غري هذا املوضع ما يبني ذلك 

وايتني وهذه وأصحاب اإلمام أمحد منهم من ظن أن هذين الكالمني يتناقضان فحكى عنه يف إثبات احلد هللا تعاىل ر
طريقة الروايتني والوجهني ومنهم من نفى احلد عن ذاته تعاىل ونفى علم العباد به كما ظنه موجب ما نقله حنبل 

وتأول ما نقله املروذي واألثرم وأبو داود وغريهم من إثبات احلد له على أن املراد إثبات حد للعرش ومنهم من قرر 
نفى احلد مبعىن آخر والنفي هو طريقة القاضي أىب يعلى أوال يف املعتمد وغريه األمر كما يدل عليه الكالمان أو تأول 

  فإنه كان ينفي احلد واجلهة وهو قوله األول قال 
  فصل 

وقد وصف اهللا تعاىل نفسه باالستواء على العرش والواجب إطالق هذه الصفة من غري تفسري وال تأويل وأنه استواء 
  لعلو والرفعة وال على معىن االستيالء والعلم وقد قال أمحد يف رواية حنبل حنن الذات على العرش ال على معىن ا

نؤمن أن اهللا تعاىل على العرش كيف شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيده أحد قال فقد أطلق 
يروى عن ابن املبارك القول يف ذلك من غري كيفية االستواء وقد علق القول يف موضع آخر فقال يف رواية املروذي 

أنه قيل له كيف نعرف اهللا تعاىل قال على العرش حبد قال قد بلغين ذلك وأعجبه قال القاضي وهذا حممول على أن 
  احلد راجع إىل العرش ال إىل الذات وال إىل االستواء وقصد أن يبني أن العرش مع عظمته حمدود 



لذي يقوله أئمة األشعرية املتقدمني وهو قريب من قول أيب حممد قلت وهذا الذي قاله القاضي يف االستواء هنا هو ا
ابن كالب وأيب العباس القالنسي وغريهم من أهل احلديث والفقه وهلذا قال خالفا ملن قال من املعتزلة معناه 

وهذا قول االستيالء والغلبة وخالفا ملن قال من األشعرية معناه العلو من طريق الرتبة واملنزلة والعظمة والقدرة 
بعض األشعرية ال أئمتهم املتقدمون قال وخالفا للكرامية واجملسمة معناه املماسة للعرش باجللوس عليه مث أنه قال يف 
احلجة والذي بني صحة ما ذكرنا أنه مقالة السلف من أهل اللغة وغريهم فذكر ابن قتيبة يف كتاب خمتلف احلديث 

اهللا تعاىل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي استقررت وذكر الرمحن على العرش استوى استقر كما قال 
ابن بطة عن ابن اإلعرايب قال أرادين ابن أيب داود أن أطلب يف بعض لغات العرب ومعانيها الرمحن على العرش 

  استوىل فقلت واهللا ما يكون هذا 

ى خالف ما يقر يف قلوب العامة فهو وال أصبته وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرمحن على العرش استوى عل
  جهمي وعن عبد الوهاب قال الرمحن على العرش استوى قال قعد وعن ابن املبارك قال اهللا على العرش حبد 

والقاضي يف هذا الكتاب ينفي اجلهة عن اهللا كما قد صرح بذلك يف غري موضع كما ينفي أيضا هو وأتباعه كأيب 
يز واجلسم والتركيب والتأليف والتبعيض وحنو ذلك مث رجع عن نفي اجلهة واحلد احلسن ابن الزاغوىن وغريه التح

وقال بإثبات ذلك كما ذكر قوليه مجيعا فقال يف كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات ملا تكلم على حديث 
يف غري موضع  األوعال فإذا ثبت أنه تعاىل على العرش فالعرش يف جهة وهو على عرشه وقد منعنا يف كتابنا هذا

إطالق اجلهة عليه والصواب جواز القول بذلك ألن أمحد قد اثبت هذه الصفة اليت هي االستواء على العرش وأثبت 
أنه يف السماء وكل من أثبت هذا اثبت اجلهة وهم أصحاب ابن كرام وابن مندة األصبهاين احملدث والداللة عليه أن 

آن أنه مستو على العرش فاقتضى أنه يف جهة وألن كل عاقل من العرش يف جهة بال خالف وقد ثبت بنص القر
مسلم وكافر إذا دعا اهللا تعاىل فإما يرفع يديه ووجهه إىل حنو السماء ويف هذا كفاية وألن من نفى اجلهة من املعتزلة 

   واألشعرية يقولون ليس هو يف جهة وال خارجا منها وقائل هذا مبثابة من قال بإثبات موجود مع وجود

غريه وال يكون وجود أحدمها قبل وجود اآلخر وال معه وال بعده وألن العوام ال يفرقون بني قول القائل طلبته فلم 
أجده يف موضع ما وبني قوله طلبته فإذا هو معدوم قال وقد احتج ابن منده على إثبات اجلهة بأنه ملا نطق القرآن 

السنة مبثل ذلك وبأن اجلنة مسكنه وأنه يف ذلك وهذه األشياء  بأن اهللا تعاىل على العرش وأنه يف السماء وجاءت
  أمكنة يف أنفسها فدل على أنه يف مكان 

قلت وهذا الكالم من القاضي وابن منده وحنومها يقتضي أن اجلهة أمر وجودي وهلذا حكوا عن النفاة أنه ليس يف 
أن اجلهة واحلد هي من اهللا تعاىل وهو ما حاذى جهة وال خارجا منها وأهنا غريه ويف كالمه الذي سيأيت ما يقتضي 

  لذات العرش فهو املوصوف بأنه جهة وحد مث ذكر أن ذلك من صفات الذات 
مث قال وإذا ثبت استواؤه وأنه يف جهة وأن ذلك من صفات الذات فهل جيوز إطالق احلد عليه قد أطلق أمحد القول 

ارك نعرف اهللا على العرش حبد فقال أمحد بلغين ذلك وأعجبه وقال بذلك يف رواية املروذي وقد ذكر له قول ابن املب
األثرم قلت ألمحد حيكى عن ابن املبارك نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه حبد فقال أمحد هكذا هو عندنا 

أيب يقول  قال ورأيت خبط أيب إسحاق حدثنا أبو بكر أمحد بن نصر الرفاء قال مسعت أبا بكر بن أيب داود قال مسعت
جاء رجل إىل أمحد بن حنبل فقال هللا تبارك وتعاىل حد قال نعم ال يعلمه إال هو قال اهللا تعاىل وترى املالئكة حافني 

من حول العرش يقول حمدقني قال فقد أطلق أمحد القول بإثبات احلد هللا تعاىل وقد نفاه يف رواية حنبل فقال حنن 



شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيده أحد فقد نفى احلد نؤمن بان اهللا تعاىل على العرش كيف 
  عنه على الصفة املذكورة وهو احلد الذي يعلمه خلقه واملوضع الذي أطلقه حممول على معنيني أحدمها على معىن انه 

ل عنهم غري تعاىل يف جهة خمصوصة وليس هو ذاهبا يف اجلهات الستة بل هو خارج العامل متميز عن خلقه منفص
داخل يف كل اجلهات وهذا معىن قول أمحد حد ال يعلمه إال هو والثاين أنه على صفة يبني هبا من غريه ويتميز وهلذا 

  يسمى البواب حدادا ألنه مينع غريه من الدخول فهو تعاىل فرد واحد ممتنع عن االشتراك له يف أخص صفاته 
  موضع من كتابنا وجيب أن جيوز على الوجه الذي ذكرنا قال وقد منعنا من إطالق القول باحلد يف غري 

مث قال وجيب أن حيمل اختالف كالم أمحد يف إثبات احلد على اختالف حالتني فاملوضع الذي قال إنه على العرش 
حبد معناه أمنا حاذى العرش من ذاته هو حد له وجهة له واملوضع الذي قال هو على العرش بغري حد معناه ما عدى 

ة احملاذية للعرش وهي الفوق واخللف واألمام واليمنة واليسرة وكان الفرق بني جهة التحت احملاذية للعرش وبني اجله
غريها ما ذكرنا أن جهة التحت حتاذي العرش مبا قد ثبت من الدليل والعرش حمدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من 

هو حمدود بل هو مار يف اليمنة واليسرة والفوق  الذات أنه حد وجهة وليس كذلك فيما عداه ألنه ال حياذي ما
واألمام واخللف إىل غري غاية فلذلك مل يوصف واحد من ذلك باحلد واجلهة وجهة العرش حتاذي ما قابله من جهة 

  الذات ومل حتاذ مجيع الذات ألنه ال هناية هلا 
ش والتحت دون اجلهات اخلمس خيالف قلت هذا الذي مجع به بني كالمي أمحد وأثبت احلد واجلهة من ناحية العر

ما فسر به كالم أمحد أوال من التفسري املطابق لصريح الفاظه حيث قال فقد نفى احلد عنه على الصفة املذكورة وهو 
  الذي يعلمه خلقه واملوضع الذي أطلقه حممول على معنيني أحدمها يقال على 

مل متميز عن خلقه منفصل عنهم غري داخل يف كل جهة خمصوصة وليس هو ذاهبا يف اجلهات بل هو خارج العا
اجلهات وهذا معىن قول أمحد حد ال يعلمه إال هو والثاين أنه على صفة يبني هبا عن غريه ويتميز فهو تعاىل فرد واحد 

ممتنع عن االشتراك له يف أخص صفاته قال منعنا من إطالق القول باحلد يف غري موضع من كتابنا وجيب أن جيوز 
لوجه الذي ذكرناه فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثالثة هو املطابق لكالم أمحد وغريه من األئمة وقد على ا

قال إنه تعاىل يف جهة خمصوصة وليس هو ذاهبا يف اجلهات بل هو خارج العامل متميز عن خلقه منفصل عنهم غري 
لو كان مراد أمحد رمحه اهللا احلد من جهة العرش داخل يف كل اجلهات وهذا معىن قول أمحد حد ال يعلمه إال هو و

فقط لكان ذلك معلوما لعباده فاهنم قد عرفوا أن حده من هذه اجلهة هو العرش فعلم أن احلد الذي ال يعلمونه 
  مطلق ال خيتص جبهة العرش 

بن إبراهيم  وروى شيخ اإلسالم يف ذم الكالم ما ذكره حرب بن إمساعيل الكرماين يف مسائلة قال قلت إلسحاق
وهو اإلمام املشهور املعروف بابن راهويه ما تقول يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة اآلية قال حيث ما كنت 
هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه قلت إلسحاق على العرش حبد قال نعم حبد وذكره عن ابن 

حرب أيضا قال إسحاق بن إبراهيم ال جيوز اخلوض يف أمر اهللا املبارك قال هو على عرشه بائن من خلقه حبد وقال 
تعاىل كما جيوز اخلوض يف فعل املخلوقني لقول اهللا تعاىل ال يسأل عما يفعل وهم يسألون وال جيوز ألحد أن يتوهم 

  على اهللا بصفاته 



ميكن أن يكون اهللا عز و جل  وأفعاله يعين كما نتوهم فيهم وإمنا جيوز التفكر والنظر يف أمر املخلوقني وذكر أنه
موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثاها إىل مساء الدنيا كما يشاء وال يسأل كيف نزوله ألن اخلالق يصنع ما شاء 

  كما شاء 
وروى شيخ اإلسالم عن حممد بن إسحاق الثقفي مسعت إسحاق بن إبراهيم احلنظلي قال دخلت يوما على طاهر بن 

اهللا بن طاهر وعنده منصور بن طلحة فقال يل منصور يا أبا يعقوب تقول إن اهللا ينزل إىل مساء  عبد اهللا وأظنه عبد
الدنيا كل ليلة قلت ونؤمن به إذا أنت ال تؤمن إن لك ربا يف السماء فال تسألين عن هذا فقال ابن طاهر أمل أهنك 

يل عبد اهللا بن طاهر يا أبا يعقوب هذه  عن هذا الشيخ وروى عن حممد بن حامت مسعت إسحاق بن راهويه يقول قال
األحاديث اليت ترووهنا وقال يف النزول ما هي قال قلت أيها األمري هذه األحاديث جاءت جمئ األحكام احلالل 

واحلرام ونقلها العلماء وال جيوز أن ترد هي كما جاءت بال كيف فقال عبد اهللا بن طاهر صدقت ما كنت اعرف 
رواية قال رواها من روى الطهارة والغسل والصالة واألحكام وذكر أشياء فإن يكونوا مع وجوهها حىت اآلن ويف 

  هذه عدوال وإال فقد ارتفعت األحكام وبطل الشرع فقال شفاك اهللا كما شفيتين أو كما قال 

بن احلسن وروى أيضا شيخ اإلسالم ما ذكره أبو حممد عبد الرمحن ابن أيب حامت يف الرد على اجلهمية حدثنا علي 
السلمي مسعت أيب يقول حبس هشام بن عبيد اهللا وهو الرازي صاحب حممد بن احلسن الشيباين رجال يف التجهم 

فتاب فجئ به إىل هشام ليمتحنه فقال احلمد هللا على التوبة أتشهد أن اهللا تعاىل على عرشه بائن من خلقه فقال 
  قال ردوه إىل احلبس فإنه مل يتب أشهد أن اهللا على عرشه وال أدري ما بائن من خلقه ف

  قال شيخ اإلسالم شرحت مسألة حد البينونة يف كتاب الفاروق باب أغىن عن تكريره هاهنا 
قال شيخ اإلسالم وسألت حيىي بن عمار عن أيب حامت ابن حبان البسيت قلت رأيته قال كيف مل أره وحنن أخرجناه 

  قدم علينا فأنكر احلد هللا فأخرجناه من سجستان  من سجستان كان له علم كثري ومل يكن كبري دين
قلت وقد أنكره طائفة من أهل الفقه واحلديث ممن يسلك يف اإلثبات مسلك ابن كالب والقالنسي وأيب احلسن 

  وحنوهم يف هذه املعاين وال يكاد 

مان اخلطايب وغريمها وهلذا يتجاوز ما أثبته أمثال هؤالء مع ماله من معرفة بالفقه واحلديث كأيب حامت هذا وأيب سلي
يوجد للخطايب وأمثاله من الكالم ما يظن أنه متناقض حيث يتأول تارة ويتركه أخرى وليس مبتناقض فإن أصله إن 
الصفات اليت يف القرآن واألخبار املوافقة له أو ما يف االخبار املتواترة دون ما يف األخبار احملضة أو دون ما يف غري 

يقة ابن عقيل وحنوه وهي إحدى طريقي أئمة األشعرية كالقاضي أيب بكر ابن الباقالين وهم مع املتواترة وهذه طر
  هذا يثبتوهنا صفات معنوية 

قال اخلطايب يف الرسالة الناصحة له ومما جيب أن يعلم يف هذا الباب وحيكم القول فيه أنه ال جيوز أن يعتمد يف 
ة أسانيدها وعدالة ناقليها فإن قوما من أهل احلديث قد تعلقوا منها الصفات إال األحاديث املشهورة إذ قد ثبت صح

بألفاظ ال تصح من طريق السند وإمنا هي من رواية املفاريد والشواذ فجعلوها أصال يف الصفات وأدخلوها يف مجلتها 
مكانه فزعموا كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله صلى اهللا عليه و سلم فأعود إىل ريب فأجده مبكانه أو يف 

على هذا املعىن أن اهللا تعاىل مكانا تعاىل اهللا عن ذلك وإمنا هذه لفظة تغرد هبا من هذه القصة شريك بن عبد اهللا ابن 
أيب منر وخالفه أصحابه فيها ومل يتابعوه عليها وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد وال تقبل الستحالتها وألن خمالفة 

تالف البينة وإذا تعارضت البينتان سقطتا معا وقد حتتمل هذه اللفظة لو كانت أصحاب الراوي له روايته كاخ



صحيحة أن يكون معناها أن جيد ربه عز و جل مبكانه األول من اإلجابة يف الشفاعة واإلسعاف باملسألة إذ كان 
  ويشفعه يف مسألتهم مرويا يف اخلرب أنه يعود مرارا فيسأل ربه تعاىل يف املذنبني من أمته كل ذلك يشفعه فيهم 

قال ومن هذا الباب أن قوما منهم زعموا أن هللا حدا وكان أعال ما احتجوا به يف ذلك حكاية عن ابن املبارك قال 
علي بن احلسن بن شقيق قلت البن املبارك نعرف ربنا حبد أو نثبته حبد فقال نعم حبد فجعلوه أصال يف هذا الباب 

عن ذلك سبيل هؤالء القوم عفانا اهللا وإياهم أن يعلموا أن صفات اهللا تعاىل ال تؤخذ  وزادوا احلد يف صفاته تعاىل اهللا
إال من كتاب أو من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دون قول أحد من الناس كائنا من كان علت درجته أو 

ئل مقال ولناظر جمال على أن نزلت تقدم زمانه أو تأخر ألهنا ال تدرك من طريق القياس واالجتهاد فيكون فيها لقا
هذه احلكاية قد رويت لنا أنه قيل له أنعرف ربنا جبد قال نعم جبد باجليم ال باحلاء وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له 

تعاىل حد ال كاحلدود كما نقول يد ال كاأليدي فيقال له إمنا أحوجنا إىل أن نقول يد ال كاأليدي ألن اليد قد جاء 
آن ويف السنة فلزم قبوهلا ومل جيز ردها فأين ذكر احلد يف الكتاب والسنة حىت نقول حد ال كاحلدود ذكرها يف القر

كما نقول يد ال كاأليدي أرأيت إن قال جاهل رأس ال كالرؤوس قياسا على قولنا يد ال كاأليدي هل يكون احلجة 
  ل به وملا جيئ ذكر الرأس مل جيز القول به عليه إال نظري ما ذكرناه يف احلد من أنه ملا جاء ذكر اليد وجب القو
  قلت أهل اإلثبات املنازعون للخطايب وذويه جييبون عن هذا بوجوه 

أحدها أن هذا الكالم الذي ذكرناه إمنا يتوجه لو قالوا إن له صفة هي احلد كما تومهه هذا الراد عليهم وهذا مل يقله 
إذ ليس يف الصفات اليت يوصف هبا شئ من املوصوفات كما  أحد وال يقوله عاقل فإن هذا الكالم ال حقيقة له

  وصف باليد والعلم صفة معينة يقال هلا احلد وإمنا احلد ما يتميز به الشئ 

عن غريه من صفته وقدره كما هو املعروف يف لفظ احلد يف املوجودات فيقال حد اإلنسان وحد كذا وهي من 
ن وهي جهاته وجوانبه املميزة له ولفظ احلد يف هذا أشهر يف اللغة الصفات املميزة له ويقال حد الدار والبستا

والعرف العام وحنو ذلك و ملا كان اجلهمية يقولون ما مضمونه إن اخلالق ال يتميز عن اخللق فيجحدون صفاته اليت 
ويقولون إنه ال يباين  متيز هبا وجيحدون قدره حىت يقول املعتزلة إذا عرفوا أنه حي عامل قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته

غريه بل إما أن يصفوه بصفة املعدوم فيقولوا ال داخل العامل وال خارجه وال كذا وال كذا أو جيعلوه حاال يف 
املخلوقات أو وجود املخلوقات فبني ابن املبارك أن الرب سبحانه وتعاىل على عرشه مباين خللقه منفصل عنه وذكر 

ليس له حد وما ال حد له ال يباين املخلوقات وال يكون فوق العامل ألن ذلك احلد ألن اجلهمية كانوا يقولون 
مستلزم للحد فلما سألوا أمري املؤمنني يف كل شئ عبد اهللا بن املبارك مباذا نعرفه قال بأنه فوق مساواته على عرشه 

و موجود فوق العرش بائن من خلقه فذكروا الزم ذلك الذي تنفيه اجلهمية وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي ه
ومباينته للمخلوقات فقالوا له حبد قال حبد وهذا يفهمه كل من عرف ما بني قول املؤمنني أهل السنة واجلماعة وبني 

  اجلهمية املالحدة من الفرق 
ى الوجه الثاين قوله سبيل هؤالء أن يعلموا أن صفات اهللا تعاىل ال تؤخذ إال من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا صل

اهللا عليه و سلم دون قول أحد من الناس فيقولون له لو وفيت أنت ومن اتبعه بإتباع هذه السبيل مل حتوجنا حنن 
  وأئمتنا إىل نفي بدعتكم بل تركتم موجب الكتاب والسنة يف النفي واإلثبات 



املسلمني بل والعقل ال يقضي أما يف النفي فنفيتم عن اهللا تعاىل أشياء مل ينطق هبا كتاب وال سنة وال إمام من أئمة 
بذلك عند التحقيق وقلتم إن العقل نفاها فخالفتم الشريعة بالبدعة واملناقضة املعنوية وخالفتم العقول الصرحية وقلتم 

ليس هو جبسيم وال جوهر وال متحري وال يف جهة وال يشار إليه حبس وال يتميز منه شئ عن شئ وعربمت عن ذلك 
وال مركب وأنه ال حد له وال غاية تريدون بذلك انه ميتنع عليه أن يكون له حد وقدر أو  بأنه تعاىل ليس مبنقسم

يكون له قدر ال يتناها و أمثال ذلك ومعلوم أن الوصف بالنفي كالوصف باإلثبات فكيف ساغ لكم هذا النفي بال 
  ألهل هذا الكالم  كتاب وال سنة مع اتفاق السلف على ذم من ابتدع ذلك وتسميتهم إياهم جهمية وذمهم

وأما يف اإلثبات فإن اهللا تعاىل وصف نفسه بصفات ووصفه رسوله بصفات فكنتم أنتم الذين تزعمون أنكم من أهل 
السنة واحلديث دع اجلهمية واملعتزلة تارة تنفوهنا وحترفون نصوصها أو جتعلوهنا ال تعلم إال أماين وهذا مما عاب اهللا 

تارة تقروهنا إقرارا تنفون معه ما أثبته املنصوص من أن يكون النصوص نفته وتاركني من تعاىل به أهل الكتاب قبلنا و
املعاين اليت دلت عليه ماال ريب يف داللتها عليه مع ما يف مجعهم بني األمور املتناقضة من خمالفة صريح املعقول فأنت 

تجمعوا بني النفي واإلثبات وإما أن تثبتوا ما ال وأئمتك يف هذا الذي تقولون إنكم تثبتونه إما أن تثبتوا ما تنفونه ف
حقيقة له يف اخلارج وال يف النفس وهذا الكالم تقوله النفاة املثبتة هلؤالء كمثل األشعري واخلطايب والقاضي أيب يعلى 

  وغريهم من الطوائف 

ثبات على ما أوجبه الكتاب ويقول هؤالء املثبتة كيف سوغتم ألنفسكم هذه الزيادات يف النفي وهذا التقصري يف اإل
والسنة وأنكرمت على أئمة الدين ردهم لبدعة ابتدعها اجلهمية مضموهنا إنكار وجوب الرب تعاىل وثبوت حقيقته 

وعربوا عن ذلك بعبارة فأثبتوا تلك العبارة ليبينوا ثبوت املعىن الذي نفاه أولئك وأين يف الكتاب والسنة أنه حيرم رد 
له فإن هذا اللفظ مل نثبت به صفة زائدة على ما يف الكتاب والسنة بل بينا به ما عطله املبطلون  الباطل بعبارة مطابقة

  من وجود الرب تعاىل ومباينته خللقه وثبوت حقيقته 
ويقولون هلم قد دل الكتاب والسنة على معىن ذلك كما تقدم احتجاج اإلمام أمحد لذلك مبا يف القرآن مما يدل على 

له حد يتميز به عن املخلوقات وأن بينه وبني اخللق انفصاال ومباينة حبيث يصح معه أن يعرج األمر إليه  أن اهللا تعاىل
ويصعد إليه ويصح أن جيئ هو ويأيت كما سنقرر هذا يف موضعه فإن القرآن يدل على املعىن تارة باملطابقة وتارة 

  أو التزاما  بالتضمن وتارة بااللتزام وهذا املعىن يدل عليه القرآن تضمنا
ومل يقل أحد من أئمة السنة إن السين هو الذي ال يتكلم إال باأللفاظ الواردة اليت ال يفهم معناها بل من فهم معاىن 
النصوص فهو أحق بالسنة ممن مل يفهمها ومن دفع ما يقوله املبطلون مما يعارض تلك املعاين وبني أن معاين النصوص 

  ة هلا فهو أحق بالسنة من غريه وهذه نكت هلا بسط له موضع آخر تستلزم نفي تلك األمور املعارض

وممن نفى لفظ احلد أيضا من أكابر أهل اإلثبات أبو نصر السجزى قال يف رسالته املشهورة إىل أهل زبيد وعند أهل 
بال كيف حبيث  احلق أن اهللا سبحانه مباين خللقه بذاته وأن األمكنة غري خالية من علمه وهو بذاته تعاىل فوق العرش

  ال مكان 
وقال أيضا فاعتقد أهل اخلق أن اهللا سبحانه وتعاىل فوق العرش بذاته من غري مماسة وأن الكرامية ومن تابعهم على 

  القول باملماسة ضالل 
وقال وليس من قولنا إن اهللا فوق العرش حتديد له وإمنا التحديد يقع للمحدثات فمن العرش إىل ما حتت الثرى 

اهللا سبحانه وتعاىل فوق ذلك حبيث ال مكان وال حد التفاقنا أن اهللا تعاىل كان وال مكان مث خلق املكان وهو حمدود و



كما كان قبل خلق املكان قال وإمنا يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه وتعاىل على مكان وقد علم أن األمكنة 
لألمكنة ومن حلها وفوق كل حمدث فال حتديد لذاته  حمدودة فإن كان فيها بزعمهم كان حمدودا وعندنا أنه مباين

  يف قولنا هذا لفظه 
وأما قول الرازي وذكر أبو معشر املنجم أن سبب إقدام الناس على اختاذ عبادة األوثان دينا ألنفسهم هو أن القوم 

قدوا ذلك اختذوا وثنا يف الدهر األقدم كانوا على مذهب املشبهة وكانوا يعتقدون أن إله العامل نور عظيم فلما اعت
  هو أكرب األوثان على صورة اإلله وأوثانا أخرى أصغر من ذلك 

الوثن على صورة املالئكة واشتغلوا بعبادة هذه األوثان على اعتقاد أهنم يعبدون االله واملالئكة فثبت أن دين عبادة 
  األصنام كالفرع على مذهب املشبهة 

  فالكالم على هذا من وجوه 
ن العجب أن يذكر عن أيب معشر ما يذم به عبادة األوثان وهو الذي اختذ أبا معشر أحد األئمة الذين أحدها انه م

اقتدى هبم يف األمر بعبادة األوثان ملا ارتد عن دين اإلسالم وأمر باإلشراك باهللا تعاىل وعبادة الشمس والقمر 
خماطبة النجوم وقد قيل إنه صنفه ألم امللك عالء والكواكب واألوثان يف كتابه الذي مساه السر املكتوم يف السحر و

الدين ابن حممد أيب بكر ابن جالل الدين هو أهنا أعطته عليه ألف دينار وكان مقصودها ما فيه من السحر 
والعجائب والتوصل بذلك إىل الرئاسة وغريها من املآرب وقد ذكر فيه عن أيب معشر أنه عبد القمر وأن يف عبادته 

األسرار والفوائد ما ذكر فمن تكون هذه حاله يف الشرك وعبادة األوثان كيف يصلح أن يذم أهل  ومناجاته من
التوحيد الذين يعبدون اهللا تعاىل ال يشركون به شيئا ومل يعبدوا ال مشسا وال قمرا وال كوكبا وال وثنا بل يرون 

مدة وإن كانوا قد رجعوا عن هذه الردة إىل  اجلهاد هلؤالء املشركني الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغريمها
اإلسالم فإن سرائرهم عند اهللا لكن ال نزاع بني املسلمني إن األمر بالشرك كفر وردة إذا كان منا مسلم وأن مدحه 
والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم فأهل التوحيد وإخالص الدين هللا تعاىل وحده الذين يرون 

  الء املشركني ومن ارتد إليهم من أعظم جهاد هؤ

الواجبات و أكرب القربات كيف يصلح أن يعيبهم بعض املرتدين إىل املشركني بأهنم يوافقون املشركني على أصل 
الشرك وهؤالء ال يؤمنون باهللا ومبا أنزل إىل انبيائه وما أشبه حال هؤالء بقوله تعاىل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون 

له عن سواء السبيل فإن هؤالء النفاة اجلهمية منهم من عبد الطاغوت وأمر بعبادته مث هؤالء يعيبون من منا إىل قو
  آمن باهللا ورسوله 

يوضح ذلك أن هذا الرازي اعتمد يف اإلشراك وعبادة األوثان على مثل تنكلوا شاه البابلي ومثل طمطم اهلندي 
معلوم أن الكلدانيني والكشدانيني من أهل بابل وغريهم أتباع منرود ومثل ابن وحشية أحد مردة املتكلمني بالعربية و

بن كنعان البابلي وغريه وأهل اهلند هم أعظم األمم شركا وهم اعداء إبراهيم اخلليل إمام احلنفاء فكيف يكون 
فية الذين اتبعوا أتباع هؤالء املشركني أعداء إبراهيم اخلليل عليه السالم معريين بأتباع املشركني ألهل امللة احلن

إبراهيم وآل إبراهيم يف إثبات صفات اهللا وأمسائه وعبادته فإن هؤالء اجلهمية ينكرون حقيقة خلة اهللا تعاىل وتكليمه 
  كما أنكره سلفهم أعداء اخلليل وأعداء الكليم 

بن درهم أنه وأول من أظهر يف اإلسالم التجهم وهذا املذهب الذي نصره الرازي وأبو معشر وحنوها هو اجلعد 
  زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال وال كلم موسى تكليما تعاىل اهللا عما يقول اجلعد علوا كبريا مث نزل فذحبه 



فهذا أول اجلهمية نفاة الصفات يف هذه األمة هو مكذب حقيقة ما خص اهللا به إمام احلنفاء املخلصني الذين يعبدون 
الذي اصطفاه برساالته وبكالمه واهللا تعاىل يفضل هذين الرسولني وخيصهما يف اهللا ال يشركون به شيئا وكليم اهللا 

مثل قوله تعاىل إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى وقوله أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى وإبراهيم 
م يف السماء السادسة الذي وىف ومها اللذان رآمها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة املعراج فوق األنبياء كله

والسابعة فرأى أحدمها يف السادسة ورأى اآلخر يف السابعة وقد جاءت األحاديث اليت يف الصحيح بعلو هذا وعلو 
  هذا 

فإذا كان سلف اجلهمية وخماطيب الكواكب هم من أعظم املشركني املعادين لرسل اهللا تعاىل اآلمرين بعبادة اهللا تعاىل 
لح هلم أن يعيبوا أهل األميان باهللا ورسوله الذين يقرون بتوحيد اهللا وعبادته وحده ال وحده ال شريك له كيف يص

شريك له يقرون بتوحيد اهللا العلمي القويل كالتوحيد الذي ذكره يف سورة قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل 
أنا عابد ما عبدمت وال أنتم عابدون ما  يولد قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد وال

أعبد لكم دينكم ويل دين كيف يصلح ألولئك الذين أشركوا وأمتوا باملشركني يف نقيض التوحيد من هذين الوجهني 
فأمروا بعبادة غري اهللا ودعائه ورغبوا يف ذلك وعظموا قدره وجهلوا من ينكر ذلك وينهى عنه وأنكروا من أمساء 

ته وحقيقة عبادته ما ال يتم األميان والتوحيد إال به كيف يصلح هلؤالء أن يعيبوا أولئك باتباع اهللا تعاىل وصفا
املشركني وجيعلوا موافقيهم على هذا الكفر أعظم قدرا من أولئك املؤمنني الدين ليس هلم نصيب من قوله أمل تر إىل 

نصريا فإن سبب نزول هذه اآلية ما فعله كعب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت اىل قوله 
  بن األشرف رئيس اليهود من تقدميه لدين املشركني على دين 

املؤمنني ملا كان بينه وبني املؤمنني من العداوة فمن آمن باجلبت وهو السحر والطاغوت وهو ما عظم بالباطل من 
له ففيه شبه من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين  دون اهللا تعاىل مثل رؤساء املشركني وله من علوم املسلمني ما

يؤمنون باجلبت والطاغوت وإذا كان هؤالء يتعصبون ألولئك املشركني وينصروهنم ويذمون املؤمنني ويعيبوهنم أمل 
يكن هلم نصيب من قوله تعاىل ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال فيكون هلم نصيب من 

اىل أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا ومتام الكالم يف قوله تعاىل أمل تر إىل الذين قوله تع
يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 

لوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا وإذا قيل هلم تعا
  عنك صدودا وهذه اآلية مطابقة حلال هؤالء كما بيناه يف غري موضع 

الوجه الثاين أن االستدالل يف توحيد اهللا تعاىل الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه مبثل كالم أيب معشر املنجم ونقله 
ازي وذويه أترى أبا معشر لو كان من علماء أهل الكتاب املسلمني كمن أسلم من عن األمم املتقدمة يليق مبثل الر

الصحابة والتابعني ونقل لنا شيئا عن األنبياء املتقدمني أكان جيوز لنا يف الشريعة تصديق ذلك اخلرب إذ مل نعلم صدقه 
  نا صلى اهللا عليه و سلم من جهة أخرى إذا كان الناقل لنا إمنا أخربه عن أهل الكتاب ويف الصحيح عن نبي

أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم فإما أن حيدثوكم حبق فتكذبوه وأما أن حيدثوكم بباطل 
فتصدقوه فكيف وأبو معشر الناقل لذلك وإمنا خربة الرجل بكالم الصائبة املشركني عباد الكواكب وحنوهم وهم 

  حيد الذي بعث اهللا به رسله وحبال أهله املؤمنني مع الكفار املشركني من أقل الناس خربة ومعرفة بالتو
الوجه الثالث إن هذه احلكاية تقتضي أن الناس كانوا قبل ابتداع الشرك على املذهب الذي مساه مذهب املشبهة 



ون هذا االعتقاد وأهنم كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العامل نور عظيم فلما اعتقدوا ذلك اختذوا وثنا كما ذكره فيك
وهو مذهب القوم يف الدهر األقدم قبل عبادة األوثان مث إنه بسبب هذا االعتقاد استحسنوا عبادة األوثان ومعلوم 

أن الناس كانوا قبل الشرك على دين اهللا وفطرته اليت فطر الناس عليها وهي دين اإلسالم العام الذي ال يقبل اهللا من 
كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي أحد غريه كما قال تعاىل وما 

بينهم وقال تعاىل كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني 
ونوح عشرة قرون كلها على الناس فيما اختلفوا فيه وقد ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال كان بني آدم 

اإلسالم وثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ذكر يف حديث الشفاعة عن نوح قول أهل املوقف له 
وأنت أول نيب بعثه اهللا إىل أهل األرض وقد قال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا 

يف كل أمة رسوال يدعوها إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له واجتناب الطاغوت الطاغوت فإذا كان اهللا قد بعث 
  ونوح أول من بعثه اهللا تعاىل إىل أهل األرض علم أنه مل يكن قبل قوم نوح 

مشركون كما قال ابن عباس وإذا كان كذلك وأولئك على اإلسالم ومذهبهم هو املذهب الذي مساه مذهب 
  اية أن هذا هو مذهب األنبياء واملرسلني واملسلمني من كل أمة املشبهة ثبت مبوجب هذه احلك

الوجه الرابع إن يف هذه احلكاية إهنم اشتغلوا بعبادة هذه األوثان على اعتقاد اهنم يعبدون اإلله واملالئكة وقد ذكر 
هنم يعبدون اهللا إذا عبدوا اهللا تعاىل قول املشركني يف كتابه الذين جعلوا معه إهلا آخر فلم يذكر أهنم كانوا يعتقدون أ

األوثان ولكن ذكر أهنم اختذوا هذه األوثان شفعاء وذكر أهنم قالوا إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى ولكن يف هؤالء 
اجلهمية االحتادية من يقول إن عباد األوثان ما عبدوا إال اهللا تعاىل وأن عابد الوثن هو العابد هللا كما ذكرنا ذلك 

  عن صاحب الفصوص وذويه وهو من رؤساء هؤالء اجلهمية وأئمتهم  فيما تقدم
الوجه اخلامس أن عبادة األوثان إمنا هي مشهورة ومعروفة عن نفاة الصفات من الفالسفة الصابئني سلف أيب معشر 

أيب معشر والرازي وذويهم مثل النمرود بن كنعان وقومه أعداء اخلليل عليه الصالة و السالم وأتباعه وأولياء رهط 
ومثل فرعون عدو موسى كليم الرمحن عز و جل وأتباعه وأولياء اجلهمية نفاة الصفات ومن يدخل فيهم من 

  االحتادية والقرامطة وكما صرح بعضهم مبواالته فرعون وتعظيمه كما فعل صاحب البالغ األكرب والناموس األعظم 

يصرح مبواالة فرعون ومل يعتقد مواالته فإنه موافق  الذي صنفه للقرمطة وكما فعله صاحب الفصوص وذويه ومن مل
له فيما كذب فيه موسى حيث قال يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فاطلع إىل إله 

موسى وإين ألظنه كاذبا قال خالئق من العلماء وممن قال ذلك أبو احلسن األشعري إمام طائفة الرازي قال فرعون 
  يف قوله إن اهللا فوق السموات وهؤالء النفاة يوافقون فرعون يف هذا التكذيب ملوسى كذب موسى 

الوجه السابع إن القول الذي يسمونه مذهب املشبهة بل التشبيه الصريح ال يوجد إال يف أهل الكتب االهلية 
كتاب فال يعرف عنه كاليهود واملسلمني كما ذكر الرازي ذلك عن مشبهة اليهود ومشبهة املسلمني ومن ليس له 

شئ من التشبيه الذي يعري أهله بأنه تشبيه أو الذي يقول منازعوهم إنه تشبيه ومن املعلوم أن أصل الشرك مل يكن 
من أهل الكتب وإمنا كان من غريهم فإن اهللا مل يبعث رسوال ومل ينزل كتابا إال بالتوحيد كما قال تعاىل ولقد بعثنا يف 

اهللا واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الضاللة وقال تعاىل وما كل أمة رسوال أن أعبدوا 
أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فأعبدون وقال تعاىل وأسأل من أرسلنا من قبلك من 

به نوحا والذي أوحينا إليك  رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون وقال تعاىل شرع لكم من الدين ما وصى



وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه اهللا جيتين 
  إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعاىل أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا وقال 

  الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعلمون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأتقون ياأيها الرسل كلوا من 
ومل حيدث يف أهل الكتب وأتباع الرسل من العرب وبين إسرائيل وغريهم شرك إال مأخوذ من غري أهل الكتاب كما 

إبراهيم إمام احلنفاء ابتدعه هلم ابتدع عمرو بن حلي بن قميثة سيد خزاعة الشرك يف العرب الذين كانوا على ملة 
بأوثان نقلها من الشام من البلقاء اليت كانت إذ ذاك دار الصابئة املشركني سلف أيب معشر وذويه وكذلك بنو 
إسرائيل عبد منهم األوثان كما ذكر اهللا ذلك يف كتابه تعاىل وتقدس وإمنا حدث فيهم هذا من جرياهنم الصابئة 

ذويه فإذا كان أصل املذهب الذي مسوه مذهب التشبيه ال يعرف إال عن من هو من أهل املشركني سلف أيب معشر و
كتاب منزل من السماء وأهل الكتب مل يكونوا هم نواهم الذين ابتدعوا الشرك أوال علم أن الشرك مل يبتدعه أوال 

  القوم الذين مساهم أهل التشبيه 
اه تشبيها فمن املعلوم أن املرسلني كلهم ليس فيهم من تكلم بنقيض الوجه الثامن أنه إذا كان اإلشراك متضمنا ملا مس

هذا املذهب وال هنى الناس عن هذا الذي مساه تشبيها فليس يف القرآن عن حممد صلى اهللا عليه و سلم وال عن 
املرسلني أهنم املرسلني املتقدمني وال يف التوراة واألجنيل وغريمها من الكتب وال يف األحاديث املأثورة عن أحد من 

هنوا املشركني أو غريهم أن يقولوا إن اهللا تعاىل فوق السموات أو فوق العرش أو فوق العامل أو أن يصفوه بالصفات 
  اخلربية اليت يسميها هؤالء تشبيها بل وال عنهم حرف واحد بأن اهللا ليس 

وال حنو ذلك فإن كان الشرك متضمنا  بداخل العامل وال خارجه وال يشار إليه وال ليس جبسم وال جوهر وال متحيز
ملا مسوه تشبيها والرسل مل تنه عما مسوه تشبها وال ذموه وال أنكروه وال تكلموا مبا هو عند هؤالء توحيد وتنزيه 
ينايف هذا التشبيه عندهم أصال ثبت أن املرسلني صلوات اهللا عليهم وسالمه كلهم كانوا مقررين هلذا الذي مسوه 

تضي أنه حق فهذا النقل الذي نقله أبو معشر واحتج به الرازي إن كان حقا فهو من أعظم احلجج تشبيها وذلك يق
على صحة مذهب خصومهم الذين مسوهم مشبهة وإن مل يكن حقا فهو كذب فهم إما كاذبون مفترون وأما 

  خمصومون مغلوبون كاذبون مفترون يف نفس املذهب الذي انتصروا عليه 
رك كان فاشيا يف العرب ومل يعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة اهللا وقبلهم كان الوجه التاسع أن الش

يف أمم كثرية وله أسباب معروفة مثل جعل األوثان صورا ملن يعظمونه من األنبياء والصاحلني وطالسم ملا يعبدونه 
عتقد أن هذا الوثن صورة اهللا والشرك من املالئكة والنجوم وحنو ذلك ومل يعرف عن أحد من هؤالء املشركني أنه ا

يف أيام االسالم ما زال بأرض اهلند والترك فاشيا واهلند فالسفة وهم من أعظم سلف أيب معشر ومع هذا فليس يف 
  اهلند والترك من يقول هذا فعلم أن هذا أول مفترى 

رك أعظم وأكثر وأن الشرك يف الوجه العاشر لو كان هذا من أسباب الشرك فمن املعلوم أن غريه من أسباب الش
غري هؤالء الذي مساهم مشبهة أكثر فإن كان الشرك يف بعض مثبتة هذه الصفات عيبا فالشرك يف غريهم أكثر 

  وأكثر كان الطعن والعيب على نفاة الصفات مبا يوجد فيهم من الشرك أعظم وأكرب 

مذهب الشبهة كالم جممل فإن من الفرع ما الوجه احلادي عشر قوله فثبت أن دين عبادة األصنام كالفرع على 
يكون الزما ألصله فإذا كان األصل مستلزما لوجود الفرع الفاسد كان فساد الفرع وعدمه دليال على فساد 



األصل وعدمه ومن الفروع ما يكون مستلزما لألصل ال يكون الزما له وهو الغالب فال يلزم من فساده وعدمه 
  من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه  فساد األصل وعدمه ولكن يلزم

فاألول كما قال تعاىل ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة كيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني 
بإذن رهبا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ماهلا 

تان كلمة األميان واعتقاد التوحيد وكلمة الكفر واعتقاد الشرك فال ريب أن االعتقادات توجب من قرار فالكلم
األعمال حبسبها فإذا كان االعتقاد فاسدا أورث عمال فاسدا ففساد العمل وهو الفرع يدل على فساد أصله وهو 

ر اهللا تعاىل وعن الصالة ويوقع االعتقاد كذلك األعمال احملرمة اليت تورث مفاسد كشرب اخلمر الذي يصد عن ذك
العداوة والبغضاء فهذه املفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع الزم لألصل ففسادها يدل على فساد األصل 

  وهكذا كل أصل فهو علة لفرعه وموجب له 
اليت  وأما القسم الثاين فاألصل الذي شرطا ال يكون علة كاحلياة املصححة للحركات واإلدراكات وأصول الفقه

هي العلم بأجناس أدلة الفقه وصفة االستدالل وحنو ذلك فهذه األصول ال تستلزم وجود الفروع وإذا كان الفرع 
فاسدا مل يوجب ذلك فساد أصله إذ قد يكون فساده من جهة أخرى غري جهة األصل وذلك نظري تولد احليوان 

  بعضه من بعض فالوالدان 

  احلي من امليت وخيرج امليت من احلي فالكافر يلد املؤمن واملؤمن يلد الكافر أصل للولد واهللا تعاىل وتقدس خيرج 
وإذا كان كذلك فمن املعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات بل اعتقاد التشبيه احملض ليس موجبا لعبادة األصنام وال 

شر ميكن معه أن جيعل الصنم داعيا إليه وباعثا عليه أكثر ما يف الباب أن يقال اعتقاد أن اهللا تعاىل وتقدس مثل الب
على صورة اهللا خبالف من مل يعتقد هذا االعتقاد فإنه ال جيعل الصنم على صورة اهللا تعاىل فيكون ذلك االعتقاد 

شرطا يف اختاذ الصنم على هذا الوجه وهذا القدر إذا صح مل يوجب فساد ذلك االعتقاد بالضرورة فإن كل باطل 
رادات وتوابعها هي مشروطة بأمور صحيحة واعتقادات صحيحة ومل يدل فساد هذه يف العامل من االعتقادات واإل

الفروع املشروطة على فساد تلك األصول اليت هي شرط هلا فإن اإلنسان ال يصدر منه عمل إال بشرط كونه حيا 
  قادرا شاعرا ومل يدل فساد ما يفعله من االعتقادات واالرادات على فساد هذه الصفات 

ركوا باهللا تعاىل وتقدس وعبدوا معه إهلا آخر كانوا يقولون إمنا نعبدهم ليقربونا إىل اهللا زلفى ويقولون هم والذين أش
شفعاؤنا عند اهللا ويعتقدون أن اهللا ميلكهم كما كانوا يقولون يف تلبيتهم لبيك ال شريك لك إال شريكا هو لك متلكه 

لكم مما متلكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه  وما ملك وقد قال تعاىل ضرب لكم مثال من أنفسكم هل
سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم وقد أخرب عنهم سبحانه وتعاىل بقوله تعاىل ولئن سألتهم من خلق السموات 
واألرض ليقولن اهللا وقال قل ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون قل من رب 

  السبع ورب العرش العظيم سيقولون هللا قل أفال تتقون قل من بيده ملكوت كل شئ السموات 

وهو جيري وال جيار عليه أن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل فأىن تسحرون وقال تعاىل وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم 
  مشركون قال عكرمة يؤمنون أنه رب كل شئ وهم يشركون به 

العتقادهم أنه رب كل شئ وملكيه وأن هذه الشفعاء والشركاء ملكه وآمنوا بأنه رب  فإذا كانوا إمنا أشركوا به
كل شئ مث اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه األوثان تنفعهم عنده فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك الذي هو فرع 

  مشروط بذلك األصل قادحا يف صحة ذلك األميان واإلقرار احلق الذي قالوه 



شر إن الذين أشركوا باهللا تعاىل حقيقه من عباد الشمس والقمر والكواكب واملالئكة واألنبياء الوجه الثاين ع
والصاحلني والذين اختذوا أوثانا هلذه املعبودات إمنا فعلوا ذلك العتقادهم وجود االشمس والقمر والكواكب 

م هبا قادحا يف وجودها ويف اعتقاد ما هي واملالئكة واألنبياء واعتقادهم ما تفعله من اخلري تشبيها فهل يكون إشراكه
متصفة أم ال فإن كان كذلك فيلزم أبا معشر والرازي أن يقدحوا يف العلوم الطبيعية والرياضية ويقدحوا يف املالئكة 

  والنبيني وإن مل يكن كذلك كان ما ذكره من احلجة باطال 
  ى مذهب املشبهة الوجه الثالث عشر قوله فثبت أن دين عبادة األصنام كالفرع عل

يقال له الثبوت إمنا يكون بذكر حجة عقلية أو مسعية وهب ما ذكره أبو معشر إمنا هو خرب عن أمم متقدمني مل 
  يذكرهم ومل يذكر إسناده يف معرفة ذلك وليس أبو معشر من حيتج بنقله يف الدين بإمجاع أئمة الدين فإنه 

قال اهللا تعاىل وتقدس يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن مل يكن كافرا منافقا كان فاجرا فاسقا وقد 
فلو قدر أن هذا النقل نقله بعض أئمة التابعني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لكن هذا خربا مرسال ال يثبت 

االنقطاع ممن ال به حكم يف فرع من الفروع فكيف والناقل له مثل أيب معشر عن أمم متقدمة فهذا خرب يف غاية 
  تقبل روايته فهل حيسن بذي عقل أو دين أن يثبت هبذا شيئا يف أصول الدين 

ومن العجب أن هذا الرجل احملاد هللا ولرسوله عمد إىل األخبار املتفيضة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت 
يع العارفني فقدح فيها قدحا يشبه الزنادقة توارثها عنه أئمة الدين وورثة األنبياء واملرسلني واتفق على صحتها مج

املنافقني مث حيتج يف أصول الدين بنقل أيب معشر أحد املؤمنني ياجلبت والطاغوت أئمة الشرك والضالل نعوذ باهللا من 
  ششرورهم وأقواهلم واهللا املستعان على ما يصفون واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 

  فصل

  الدالئل السمعية على أنه تعاىل منزه عن اجلسمية واحليز واجلهة  قال الرازي الفصل الثاين يف تقرير
قلت مل يذكر يف هذا الفصل حجة تدل على مطلوبه داللة ظاهرة فضال عن أن تكون نصا بل إما أن يكون ما ذكره 

  عدمي الداللة على مطلوبه أو يكون على نقيض مطلوبه أدل منه على مطلوبه وذلك يتبني بذكر حججه 

جة األوىل قوله تعاىل قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد قال وأعلم قد اشتهر قال احل
يف التفسري أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن ماهية ربه وعن نعته وصفته فانتظر اجلواب من اهللا تعاىل فأنزل 

ب أن تكون من احملكمات ال من املتشاهبات ألنه تعاىل جعلها اهللا هذه السورة إذا عرفت هذا فنقول هذه السورة جي
جوابا عن سؤال السائل وأنزهلا عند احلاجة وذلك يقتضي كوهنا من احملكمات ال من املتشاهبات وإذا ثبت هذا 

  وجب اجلزم بأن كل مذهب خيالف هذه السورة كان باطال 
ا باطال هو حق ال ريب فيه بل هذه السورة تعدل قلت كون هذه السورة من احملكمات وكون كل مذهب خيالفه

ثلث القرآن كما ثبت ذلك يف األحاديث الصحيحة وهي صفة الرمحن كما ثبت ذلك يف احلديث الصحيح وعليها 
اعتمد األئمة يف تنزيه اهللا كما ذكره الفضيل بن عياض واإلمام أمحد وغريهم من أئمة اإلسالم وهي على نقيض 

  منها على مطلوهبم كما قررناه يف موضعه وإمنا نذكر منه هاهنا ما ييسره اهللا مطلوب اجلهمية أدل 
لكن سائر اآليات املذكورة فيها أمساء اهللا وصفاته مثل أية الكرسي وأول احلديد وآخر احلشر وحنو ذلك هي كذلك 

  حد الصمد كل ذلك من اآليات احملكمات لكن هذه السورة ذكر فيها ما مل يذكر يف غريها من امسه األ



ومثل نفي األصول والفروع والنظراء مجيعا وإال فأمسه الرمحن أنزله اهللا ملا أنكر املشركون هذا اإلسم فأثبته اهللا 
لنفسه ردا عليهم وهذا أبلغ يف كونه حمكما من هذه السورة إذ الرد على املنكر أبلغ يف إثبات نقيض قوله من 

إثبات وقد قال وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحن أنسجد ملا  جواب السائل الذي مل يرد عليه بنفي وال
تأمرنا وزادهم نفورا وقال تعاىل كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم 

ان إبن يل صرحا يكفرون بالرمحن قل هو ريب ال إله إال هو عليه توكلت وإليه متاب وكذلك قول فرعون يا هام
لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإين ألظنه كاذبا هذا أبلغ يف كون موسى صرح له بأن 

  إهله فوق السموات حىت قصد تكذيبه بالفعل من األخبار عن ذلك بلفظ موسى 
ل هل تضارون يف رؤية الشمس وكذلك مسألة الصحابة للنيب صلى اهللا عليه و سلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقا

صحوا ليس دوهنا سحاب وهل تضارون يف رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب فقالوا ال قال فإنكم ال تضارون 
يف رؤيته كما ال تضارون يف رؤية الشمس والقمر وسائر ما يف هذا املعىن من األحاديث الصحيحة املتواترة مع 

لتصريح هو من أبلغ ما يكون يف إثبات هذه الرؤية وأبعد عن التشابه كما ورودها على سؤال السائل وجوابه هبذا ا
يظنه الرازي وغريه ممن حيرف الرؤية عن حقيقتها إتباعا للمريسي وغريه من اجلهمية وإن كان الرازي يف الظاهر 

  مقرا بالرؤية فإن إقراره هبا كإقرار املريسي وذويه بألفاظها مث حيرفون الكلم عن مواضعه 
قال الرازي فنقول إن قوله تعاىل أحد يدل على نفي اجلسمية ونفي احليز واجلهة أما داللته على أنه تعاىل ليس  مث

  جبسم فذلك ألن اجلسم أقله 

  أن يكون مركبا من جوهرين وذلك ينايف الوحدة وقوله أحد مبالغة يف الوحدانية فكان قوله أحد منافيا للجسمية 
يس جبوهر فنقول أما الذين ينكرون اجلوهر الفرد فإهنم يقولون إن كل متحيز فال بد وأن قال وأما داللته على أنه ل

يتميز أحد جانبيه عن الثاين وذلك ألنه ال بد أن يتميز ميينه عن يساره وقدامه عن خلفه وفوقه عن حتته وكلما متيز 
يسار ال ميني فلو كان ميينه عني  فيه شئ فهو منقسم ألن ميينه موصوف بأنه ميني ال يسار ويساره موصوف بأنه

يساره ألجتمع يف الشئ الواحد أنه ميني وليس بيمني ويسار وليس بيسار فيلزم اجتماع النفي واإلثبات يف الشئ 
الواحد وهو حمال قالوا فثبت أن كل متحيز فهو منقسم وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد فلما كان اهللا موصوفا 

متحيزا أصال وذلك ينفي كونه جوهرا وأما الذين يثبتون اجلوهر الفرد فأنه ال ميكنهم  بأنه أحد وجب أن ال يكون
االستدالل على نفي كونه تعاىل جوهرا من هذا االعتبار وميكنهم أن حيتجوا هبذه اآلية على نفي كونه جوهرا من 

راد به أيضا نفي الضد والند ولو وجه آخر وبيانه هو أن األحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف يف الذات فقد ي
كان تعاىل جوهرا فردا لكان كل جوهر فرد مثال له وذلك ينفي كونه أحدا مث أكدوا هذا الوجه بقوله تعاىل ومل 

يكن له كفوا أحد ولو كان جوهرا لكان كل جوهر فرد كفوا له فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على 
وإذا ثبت أنه تعاىل ليس جبسيم وال جوهر وجب أن ال يكون يف شئ من األحياز  أنه تعاىل ليس جبسم وال جبوهر

واجلهات ألن كل ما كان خمتصا حبيز وجهة فإن كان منقسما كان جسما وقد بينا إبطال ذلك وإن مل يكن كان 
  جوهرا وملا بطل القسمان ثبت أنه ميتنع أن يكون يف جهة أصال 

  ة على أنه تعاىل ليس جبسم وال جوهر وال يف حيز وجهة أصال فثبت أن قوله أحد يدل داللة قطعي
قلت هذا االستدالل هو معروف قدميا من استدالل اجلهمية النافية فأهنم يزعمون أن إثبات الصفات ينايف التوحيد 

دمي ويزعمون أهنم هم املوحدون فإن من أثبت الصفات فهو مشبه ليس مبوحد وأنه يثبت تعدد القدماء ال جيعل الق



واحدا فقط فاجلهمية من املتلفسفة واملعتزلة وغريهم يبنون على هذا وقد يسمون أنفسهم املوحدين وجيعلون نفي 
الصفات داخال يف مسمى التوحيد ومبين ذلك على أصل واحد وهو أهنم مسوا أقواهلم بأمساء ما أنزل اهللا هبا من 

األمساء الواردة يف الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها  سلطان إن هي إال أمساء مسوها هم وآباؤهم وجعلوا مسمى
  هم فأحلدوا يف أمساء اهللا وآياته وحرفوا الكلم عن مواضعه 

وقد ذكر تلبيسهم ومتويههم وإحلادهم أئمة السلف واخللف وممن نبه عليه اإلمام أمحد قال يف رسالته يف الرد على 
نا هذه الصفات إن زعمتم أن اهللا ونوره واهللا وقدرته واهللا وعظمته فقد الزنادقة واجلهمية فقالت اجلهمية لنا ملا وصف

قلتم بقول النصارى حني زعمتم أن اهللا مل يزل ونوره ومل يزل وقدرته قلنا ال نقول أن اهللا مل يزل وقدرته وال نقول 
ون موحدين أبدا حىت ومل يزل ونوره ولكن نقول مل يزل بقدرته ونوره ال مىت قدر وال كيف قدر فقالوا ال تكون

  تقولوا قد كان اهللا وال شئ فقلنا حنن نقول قد كان اهللا وال شئ ولكن 

إذا قلنا إن اهللا مل يزل بصفاته كلها أليس إمنا نصف إهلا واحدا جبميع صفاته وضربنا هلم مثال يف ذلك فقلنا أخربونا 
سم شئ واحد ومسيت خنلة جبميع عن هذه النخلة أليس هلا جذع وكرب وليف وسعف وخوص ومجار وأمسها أ

صفاهتا فكذلك اهللا وله املثل األعلى جبميع صفاته إله واحد ال نقول إنه قد كان يف وقت من األوقات وال قدرة حىت 
خلق قدرته والذي ليس له قدرة هو عاجز وال نقول قد كان يف وقت من األوقات وال يعلم والذي ال يعلم هو 

عاملا قادرا مالكا ال مىت وال كيف قال ومسى اهللا رجال كافرا أمسه الوليد بن املغرية  جاهل ولكن نقول مل يزل اهللا
املخزومي فقال ذرين ومن خلقت وحيدا وقد كان الذي مساه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان 

  صفاته إله واحد ورجالن وجوارح كثرية وقد مساه وحيدا جبميع صفاته وكذلك اهللا وله املثل األعلى جبميع 
فهذا القول الذي ذكره اإلمام أمحد عنهم أهنم قالوا ال تكونون موحدين أبدا حىت تقولوا قد كان اهللا وال شئ وهو 

كالم جممل ولكن مقصودهم أنه مل يكن موجودا بشئ يقال إنه من صفاته فإن ثبوت الصفات يستلزم عندهم 
الذي يزعمونه يف تأليف اجلسم من أجزائه وإما التركيب الذي  التركيب والتجزءة إما تركيب املقدار كالتركيب

يزعمونه يف احلدود وهو التركيب من الصفات كما يقولون النوع مركب من اجلنس والفصل ويستلزم أيضا 
التشبيه والتوحيد عندهم نفي التشبيه والتجسيم ويقولون إن األول يعنون به عدم النظري والثاين يعنون به أنه ال 

  سم ينق
وهم يفسرون الواحد والتوحيد مبا ليس هو معىن الواحد والتوحيد يف كتاب اهللا وسنة رسوله وليس هو التوحيد 

  الذي أنزل اهللا به كتابه وأرسل به رسوله وهذا أصل عظيم جتب معرفته 

ويعربون عن هذا  فقال نفاة الصفات من اجلهمية واملعتزلة والفالسفة وحنوهم الواحد هو الذي ال صفة له وال قدرة
املعىن بعبارات فيقول من يريد هذا املعىن من الفالسفة كابن سينا وأمثاله إن واجب الوجود واحد من كل وجه ليس 

فيه أجزاء حد وال أجزاء كم أو يقال ليس فيه كثره حد وال كثرة كم ويقال ليس فيه تركيب احملدود من اجلنس 
  لعبارات أنه ليس هللا صفة وال له قدرة والفصل وال تركيب األجسام ومقصود هذه ا

وكذلك تقول اجلهمية من املعتزلة وغريهم إن القدمي واحد ليس معه يف القدم غريه ولو قامت به الصفات لكان معه 
غريه وأنه ليس جبسم إذ اجلسم مركب مؤلف منقسم وهذا تعدد ينايف التوحيد أو يقولون أيضا إن ثبوت الصفات 

 ذاته خالف التوحيد ويسمون أنفسهم املوحدين والعلم الذي يعلم به هذا علم التوحيد يقتضي كثرة وعددا يف
وهذا عندهم أول األصول اخلمسة اليت هي عندهم التوحيد والعدل واملنزلة بني املنزلتني وإنفاذ الوعيد واألمر 



  باملعروف والنهي عن املنكر 
ته املوحدين ووضع هلم املرشدة املتضمنة ملثل عقيدة املعتزلة ومن هنا أخذ حممد ابن التومرت هذا اللقب ومسى طائف

  وغريهم من 

اجلهمية يف التوحيد مل يذكر اعتقاد الصفاتية كابن كالب واألشعري فضال عن اعتقاد السلف واألئمة لكن ذكر يف 
د من القدر مذهب أهل اإلثبات وهذا الذي ذكر يشبه قول حسني النجار وضرار بن عمرو وكان حفص الفر

  أصحاب النجار وكان برغوث من أصحاب ضرار وذاك خصم الشافعي وهذا من خصوم أمحد 
وذهب حسني النجار وطائفة من املعتزلة إىل أن معىن الواحد هو الذي ال شبيه له كما يقول فالن واحد دهره وقد 

نفي الصفات عندهم هو نفي يقولون التوحيد جيمع املعنيني مجيعا فاألول نفي التجسيم وهذا نفي التشبيه فإن 
التجسيم وهذا نفي التشبيه والتوحيد ينايف التشبيه والتجسيم ومجاع قوهلم أن التوحيد ثالث معان أنه واحد يف 

نفسه ال صفة له وال قدر فليس مبركب وال حمدود وال موصوف بصفة تقوم به وهو أيضا واحد ال شبيه له فهذان 
واحد يف أفعاله ال شريك له فهذا الثالث هو متفق عليه بني املسلمني لكن الناس  نفي التجسيم والتشبيه والثالث أنه

يقولون هذا التوحيد ال يتم للقدرية الذين جيعلون بعض العامل مفعوال لغري اهللا وجيعلون من يفعل كفعل اهللا فإن هذا 
  إثبات شريك له يف امللك 

املسلمني على نفي التشبيه فإهنم يدخلون يف اسم التشبيه كل من  مث أن املعتزلة وغريهم من اجلهمية وإن وافقهم بقية
أثبت هللا صفة كما هو معروف عنهم ولذلك نقله عنهم األئمة كما ذكر اإلمام أمحد يف الرد عليهم فقال يف وصف 
هللا اجلهم وتأول القرآن على غري تأويله وكذب بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وزعم أن من وصف من ا
شيئا وصف به نفسه يف كتابه أو حدث عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان كافرا وكان من املشبهة وأضل 

  بشرا كثريا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حنيفة 

وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين اجلهمية وأكثر الشيعة املتأخرين على هذا التوحيد ونفي القدر وأما 
  يعة املتقدمون الذين أدركوا زمن األئمة فكان جهورهم على اإلثبات وغالب اإلمامية مصرحون بالتجسيم الش

قلت أصحاب عمرو بن عبيد هم املعتزلة فإن عمرا هو اإلمام األول الذي ابتدع دين املعتزلة هووواصل بن عطاء 
مر حمنة املسلمني على دين اجلهمية ملا دعوا وأما الذين اتبعوه من أصحاب أيب حنيفة فهم من جنس الذين قاموا بأ

الناس إىل القول خبلق القرآن وغريه من أقوال اجلهمية وهم مثل بشر املريسي وأمحد بن أيب داود قاضي القضاة 
  وأمثاهلم 

وملا دخلت اجلهمية هذا النفي الذي ابتدعوه يف مسمى التوحيد أظهر املسلمون خالفهم من األئمة والفقهاء وأهل 
  حلديث والكالم كما ا

وروى أبو عبد الرمحن السلمي ومن طريقه شيخ اإلسالم األنصاري عن عبد الرمحن بن مهدي قال دخلت على 
مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن اهللا عمرا فإنه ابتدع هذه البدع 

ة والتابعون كما تكلموا يف األحكام والشرائع ولكنه باطل يدل من الكالم ولو كان الكالم علما لتكلم فيه الصحاب
على باطل وكان املثبتة من أهل الكالم خيالفوهنم يف مسمى الواحد وكذلك الصفاتية وقد تقدم كالم أيب حممد ابن 

  قا للشئ كالب يف معىن الواحد وأنه قال يف كتاب التوحيد يف معىن قول القائل إن اهللا واحد ويف معىن قولنا مطل



إنه واحد فقال معىن قولنا اهللا واحد أنه منفرد بنفسه ال يدخله غريه وقال يف معىن مطلق قولنا إنه واحد إنه قد يقال 
ذلك ملا هو أشياء كثرية جمتمعة وهو أجسام متماثلة كما يقال إنسان واحد وقولنا للخالق واحد ال على هذا املنهاج 

يدخله غريه قال وقد كان اهللا واحدا قبل خلقه فلم تداخله األشياء حني خلقها ومل ألجل أنه املنفرد بنفسه الذي ال 
يداخلها ولو كان ذلك كذلك مل يكن واحدا قال ولو كان داخال فيها لكان حكمه حكمها ولو كانت داخلة فيه 

ات أو املخلوقات فيه كان كذلك ومن زعم أهنا فيه أو هو فيها لزمه أن حيكم فيه حبكم املخلوق إذ كان يف املخلوق
فلما استحال يف ربنا أن يداخل املخلوقني فيكون بعضا هلم أو يداخلوه فيكونوا بعضا له مل جند منزلة ثالثة غري أنه 

بائن خبلق األشياء فهي غري داخلة فيه وال مماسة له وال هو داخل فيها وال ماس هلا ولوال أن ذلك كذلك كان 
الطول والعرض قيل هلم هذا حمال ألنه واحد ال كاآلحاد عظيم ال تقاس عظمته  حكمه حكمها فإن قالوا فيعتقبه

باملخلوقات كما أنه كبري عليم ال كالعلماء كذلك هو واحد عظيم ال كاآلحاد العظماء فإن قلت العظيم ال يكون 
لوقات قال ابن إال متحيزا قيل لك والعليم ال يكون إال متحيزا وكذلك السميع والبصري ألنك تقيس على املخ

فورك وحكى حاكون عن ابن كالب أنه ال يصح أن يضبط بالوهم شئ واحد أراد أنه إن كان قدميا فال بد من 
  صفات وإن كان حمدثا فمن أعراض 

قلت هذا الكالم يقال إبطاال ملذهب اجلهمية وحنوهم من الفالسفة واملعتزلة إن الواحد ال صفة له فيقال هلم فيمتنع 
  ول أن يكون يف الوجود واحد كما سنبني إن شاء اهللا خمالفة وقوهلم للغة والعقل والشرع على هذا الق

وكان كثري من متكلمة الصفاتية من أصحاب األشعري وحنوهم فسروا الواحد والتوحيد بنحو تفسري املعتزلة 
  وغريهم من اجلهمية ومل يفسروه 

تفسريهم إياه مبا ينفي التجسيم والتشبيه مل يلتزموا أن مبا ذكره ابن كالب وال بغري ذلك كما سنذكره لكن مع 
ذلك ينفي الصفات بل عندهم تفسري الواحد بذلك ال ينايف ثبوت الصفات القائمة به وهذا من مواضع النزاع بينهم 

وبني املعتزلة والفالسفة وغريهم من اجلهمية فإن هؤالء يزعمون أن نفي الصفات داخل يف مسمى الواحد وأما 
  فاتية فينكرون ذلك الص

قال األستاذ أبو املعايل قال أصحابنا الواحد هو الشئ الذي ال ينقسم أو ال يصح انقسامه قال القاضي أبو بكر ولو 
قلت الواحد هو الشئ كان كافيا ومل يكن يف احلد تركيب ويف قول القائل الشئ الذي ال ينقسم نوع تركيب قال 

التركيب يف احلدود وهو أن يأيت احلاد بوصف زائد يستغين عنه وقد ال تفهم من األستاذ أبو املعايل يقال للقاضي 
الشئ املطلق ما تفهم من القيد وليس يفهم من الشئ ما يفهم من الواحد الذي ال ينقسم فإن الوحدة تشعر بانتفاء 

والشئ املطلق هو القسمة عن الشئ املقصود من التحديد واإليضاح أجاب القاضي بأن قال كالمنا يف احلقائق 
الواحد الذي ال ينقسم قال منازعوه ويقال قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشئ فهما أمران 

متالزمان فال بد من التعرض هلما مث قال أبو املعايل مث قال أصحابنا إذا سئلنا عن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بني 
ود القسمة وقد يطلق واملراد به نفي األشكال والنظائر عنه وقد يطلق واملراد أنه معان فقد يراد به الشئ ال يقبل وج

  ال ملجأ ومالذ سواه وهذه املعاين متحققة يف وصف القدمي سبحانه وتعاىل 
وقال األستاذ أبو بكر ابن فورك إنه سبحانه واحد يف اته ال قسيم له وواحد يف صفاته ال شبيه له وواحد يف أفعاله 

ك له وحكي عن أيب إسحاق األسفرائيين أنه قال الواحد هو الذي ال يقبل الرفع والوضع يعين الوصل ال شري
  والفصل 



قال األنصاري أشار إىل وحدة اإلله فإن اجلوهر واحد ال ينقسم ولكن يقبل النهاية واإلله سبحانه واحد على 
  احلقيقة فال يقبل فصال وال وصال 

ترجع إىل صفة إثبات أم هي من األوصاف اليت تفيد النفي قلنا قال بعض املتكلمني قال فإن قال قائل الوحدانية 
املقصد من الواحد انتفاء ما عدى املوجود الفرد ورمبا مييل القاضي أبو بكر إىل هذا وقال اجلبائي كونه واحدا ثابت 

ألحتاد صفة إثبات مث هي صفة ال للنفس وال للمعىن وطرد ذلك شاهدا وغائبا والذي يدل عليه كالم القاضي أن ا
  النفس 

قال أبو املعايل فإن قيل أوضحوا معىن التوحيد قيل مراد املتكلمني من إطالق هذه اللفظة الوحدانية واحلكم بذلك 
وأبو املعايل كثريا ما يقول قال املوحدون ويعين هبم هؤالء وسلك سبيله ابن التومرت يف لفظة املوحدين لكن مل 

الصفات الثبوتية كما يذهب إليه أبو املعايل وحنوه لكن اقتصر على الصفات السلبية وعلى  يذكر يف مرشدته
  األحكام وهذه طريقة املعتزلة والنجارية وحنوهم 

وكذلك قد وافق هؤالء يف تفسري الواحد هبذه املعاين الثالثة طائفة من أصحاب اإلمام أمحد وغريهم قال القاضي أبو 
كر ابن الباقالين وأما الواحد والفرد والوتر فمعناه استحالة التجزئة واالنقسام والتبعيض عليه يعلى يف املعتمد كما ذ

فقال ونفي الشريك عنه ونفى الثاين عنه فيما مل يزل ونفي املثل عنه تعاىل وعن صفاته األزلية فجعل يف هذا املوضع 
  اسم الواحد يعم 

ويالت ألخبار الصفات ففسر الواحد مبا ال شريك له وجعل هذه املعاين هذه املعاين الثالثة وأما يف كتاب إبطال التأ
ثالثة أقوال فقال وأما وصفه بأنه واحد فمعناه الذي ال شريك له القهار ويقهر كل جبار واألحد والواحد مبعىن 

م الواحد واحد وقيل معناه شيء وكل شيء واحد وكل واحد شيء فإذا قيل للجملة إهنا واحدة فإنه يقدر فيها حك
  الذي ال ينقسم وقيل املراد به نفي النظري كقوله فالن واحد زمانه 

لكن كثري ممن يفسر الواحد بعدم التجزي يريد بذلك ما يعرفه الناس من معىن التجزي وهو انفصال جزء عن اآلخر 
سم بقوهلم ليس كما يعنون بلفظ املنقسم انفصال قسم من قسم وليس هذا فقط هو املعىن الذي يريده نفاة اجل

مبنقسم وال متجزئ فإن هذا املعىن ال يشترطون فيه وجود األنفصال وال إمكان وجوده وهذا االصطالح قول أيب 
الوفاء ابن عقيل يف كتاب الكفاية باب يف نفي الولد والتجزية وهو سبحانه واحد ال يتجزأ لقوله تعاىل مل يلد ألنه لو 

و انفصال جزء من الوالد قال سبحانه وجعلوا من عباده جزءا يعين ولدا قال كان والدا لكان متجزئا ألن الولد ه
ألن التجزي ال جيوز إال على املركبات وقد أفسدنا التركيب حيث أفسدنا كونه جسما قال وخنص هذا بداللة 

ب فيها الطباع أخرى فنقول إن االيالد حتلل والتحلل ال جيوز إال على ذات مستحيالة تتعاقب عليها األزمان وتتغال
تأخذ من األغذية حظا وتعيد منها فضال والقدمي سبحانه ذات ال يداخله شئ وال يداخل شيئا وال يتصل بشيء وال 

ينفصل عنه شيء ألنه واحد والتجزي واالنقسام ال يتصور إال على آحاد التأمت باالجتماع فتوحدت وتفككت 
  عقول والعلوم ملا مل توصف بالتركيب مل تتسلط عليها التجزءة باالنقسام فتعددت أال ترى أن العلل واألحكام وال

وكذلك قال أبو الوفاء ابن عقيل يف باب نفي التشبيه وهو سبحانه غري مشبه باألشياء فليس جبسم وال جوهر وال 
عرض وال على صفة من صفات املوجودات قال سبحانه ليس كمثله شئ معناه ليس مثله شئ والكاف زائدة 

على أنه ليس جبسيم وال مشبه لألشياء أنه لو كان جسما لكان مؤلفا ألن حقيقة اجلسم هو املؤلف وهلذا  والداللة
أدخلت عليه العرب التزايد فيقال هذا أجسم ويراد به أكثر أجساما وأكرب جثة ولو كان مؤلفا ألحتاج إىل مؤلف 



االنقسام والتفكك وااللتآم ولو جوزنا قدم كما احتاجت سائر األجسام وجياز عليه ما جيوز عليها من التجزي و
غائب مع كونه جسما القتبسنا العلم حبدث هذا اجلسم احلاضر حدث الغائب وألن املشبه للشئ ما سد مسده وقام 
مقامه فلو أشبه هذه األشياء املوجودة أو أشياء منها لسد مسده وقام مقامه يف القدم واألحداث والصفة واالختراع 

من صفات القدمي سبحانه وألنه لو كان يشبهها من وجه من الوجوه ألحتاج إىل ما احتاجت إليه من إىل غري ذلك 
  األمكنة لوجود قدم الكائنات ويف ويف ذلك إما قدم العامل أو حدث القدمي وكالمها حمال فما أدى إليه حمال 

لكن ليس يف نقلهم أهنم يوجبون كون قلت وطائفة أخرى جتعل قول النصارى يف األقانيم مبعىن األجزاء واألبعاض 
الوالدة انفصال جزء عن غريه كما يذكر األولون قال أبو عبد اهللا بن اهليصم الفصل الرابع وأما القول يف أنه 

أحدي الذات فإن النصارى زعمت أن اهللا جل عن قوهلم أقانيم ثالثة رب واحد وفسر بعضهم األقانيم بأهنا 
واص قال وقال أهل التوحيد إن اهللا واحد يف ذاته ليس بذي أقانيم وال أبعاض األشخاص وقال بعضهم إهنا اخل

واحتجت النصارى بأنكم قد وافقتمونا على أن اهللا عز ذكره قد كان مل يزل وله حياة وكالم وذلك ما أردناه بقولنا 
  أقانيم ثالثة 

ليستا يف حكم الذات وال يقع عليهما اسم اهللا قال والرد عليهم أن يقال هلم إن احلياة والكالم عندنا صفتان لذاته و
فإن اهللا هو املوصوف هبما دوهنما وليس يصح إضافة شئ من أفعال الربوبية إليهما ألن احلياة والكالم ال يفعالن 
وإمنا يفعل احلي املتكلم وهو اهللا املوصوف هبما وليس كذلك قولكم من قبل أنكم جعلتم الروح واالبن أقنومني 

ا اسم اهللا وأفعال الربوبية عندكم منسوبة إىل جمموع األب والبن والروح القدس قد جعلتموها مبنزلة أركان يتناوهلم
اإلنسان اليت يتناوهلا جمموعها اسم اإلنسان وتنسب إىل مجلتها أفعاله وهذا هو وصفه بالتجزئة والتبعيض وليس ما 

  وصفنا به من احلياة والكالم كذلك 
اهللا عندنا وعندكم موصوفا بالقدرة والعلم واملشيئة والسمع والبصر والرمحة والعزة كما كان  مث يقال هلم وإذ كان

موصوفا باحلياة والكالم فهال جعلتم هذه كلها أقانيم له ومالكم قصرمت األقانيم على الثالثة ويف هذا ما يدل على 
هذه الصفات وبينها وإمنا ذهبتم فيها مذهب أنكم مل تذهبوا من األقانيم مذهب إثبات الصفات له لذلك فرقتم بني 

  األبعاض واألجزاء تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
قلت مذهب النصارى لكونه متناقضا يف نفسه ال يعقل إذ ال حقيقة له كما ال تعقل املمتنعات صاروا يضطربون يف 

نقله فلهذا ذكر هذا أن األقانيم قوله فكل طائفة منهم تفسره بغري ما تفسره األخرى وكذلك يضطرب الناس يف 
عندهم أبعاض كأركان اإلنسان وأن كان اآلخرون من النصارى ال يقولون ذلك فإن عندهم كل واحد من األقانيم 

  إله يدعى ويعبد مع قوهلم أن الثالثة إله واحد وبعض اإلله ليس هو إهلا 

 يقولون إن الواحد هو املتحد باملسيح فإن كان ولكن عندهم الذات املوصوفة باألمور الثالثة مع كل صفة أقنوم مث
متحدا لصفة فالصفة ليست إهلا خيلق ويرزق وعندهم املسيح إله وإن كان املتحد الذات فيكون املسيح هو األب 
واالبن والروح القدس إله وهم ال يقولون ذلك وإمنا يقولون املتحد به الكلمة اليت هي االبن ويقولون هو ابن اهللا 

يقولون أيضا هو اهللا ألن املتحد به هو الذات اليت هو اهللا فيجعلون املتحد به هو الذات بصفة دون الذات لذلك و
بالصفتني األخريني ومن املعلوم أن الصفات ال تفارق الذات وقد يكونون يقولون كما حكى هذا األقانيم أبعاض 

  وأجزاء كل منهما إله أيضا 
بنفي التجزي واالنقسام ليس هو وجود االنقسام بانفصال بعضه عن بعض وال وإذا عرف أن مراد أئمة هذا القول 



إمكان ذلك وان كان اللفظ يف ذلك أظهر منه يف غريه فإن عامة ألفاظهم االصطالحية ال يريدون هبا ما هو املعروف 
فيهم يتكلمون باملتشاهبة من  يف اللغة من معناها بل معاين اختصوا هم بالكالم فيها نفيا وإثباتا وهلذا قال اإلمام أمحد

  الكالم ويلبسون على جهال الناس مبا يشبهون عليهم 
وهذان املعنيان مما اتفق املسلمون فيما أعلمه على تنزه اهللا وتقدسه عنهما فإن اهللا سبحانه أحد صمد ال يتجزى 

ما تقسم األجسام  ويتبعض وينقسم مبعىن أنه ينفصل بعضه عن بعض كما ينفصل اجلسم املقسوم املعضى مثل
املتصلة كاخلبز واللحم والثياب وحنو ذلك وال ينفصل عن احليوان ما ينفصل من عضالته وهذه املعاين هو منزه عنها 

مبعىن أهنا معدومة وأهنا ممتنعة يف حقه فال تقبل ذاته التفريق والتبعيض بل ليس هو بأجوف كما قال الصحابة 
  والتابعون 

ي ال جوف له كما سيأيت بيانه وأكثر الناس ال يفهمون من نفي التبعيض والتجزئة يف تفسري الصمد أنه الذ
واالنقسام والتركيب إال هذين املعنيني وحنومها وذلك متفق على نفيه بني املسلمني اللهم إال أن يكون بعض من ال 

ن بعض الكفار فبنوا أعلم من اجلهال الضالل قد جوز على اهللا أن ينفصل منه بعضه عن بعض كما حيكى ذلك ع
آدم ال ميكن حصر ما يقولونه وإمنا املقصود أن املقاالت احملكية عن طوائف األمة مل أجد فيها من حكى هذا القول 

  عن أحد من الطوائف 
وإمنا مراد أئمة هذا القول من اجلهمية والفالسفة واملعتزلة ومن اتبعهم من الصفاتية بنفي ذلك ما ينفونه عن اجلسم 

ق وهو أنه ال يشار إىل شيء منه دون شيء وال يتميز منه شيء عن شيء حبيث ال يكون له قدر وحد وجوانب املطل
وهناية وال عني قائمة بنفسها ميكن أن يشار إليها أو يشار إىل شيء منها دون شيء وال ميكن أيضا عند التحقيق أن 

الصفاتية فرييدون أنه ال صفة له إذ وجود  يرى منه شيء دون شيء وهذا عندهم نفي الكم واملساحة وأما غري
  الصفات يستلزم التجسيم والتجزئة والتركيب كما سيأيت بيان قوهلم فيه 

وهؤالء ينفون التجسيم والتشبيه وهم متناقضون يف ذلك عند النفاة واملثبتة الذين خيالفوهنم كما أن النفاة تثبت 
ذلك متناقضون عند مجاهري العقالء وكذلك من أثبت أنه حي  موجودا مطلقا جمردا عن الصفات واملقادير وهم يف

عامل قادر ونفي الصفات كانت متناقضا عند مجاهري العقالء ومن أثبت من الصفاتية اخلربية كالوجه واليدين مع نفي 
عري التجسيم والتشبيه هم متناقضون يف ذلك عند من خيالفهم من الصفاتية واملثبتة كما هو قول ابن كالب واألش
وغريمها مث متكلمة أهل احلديث وفقهاؤهم الذين يوافقون هؤالء على النفي مع إثبات املعاين الواردة يف آيات 

  الصفات وأحاديثها هم متناقضون يف ذلك عند هؤالء 

 وهلذا ملا صنف القاضي أبو يعلى كتابه الذي مساه كتاب إبطال التأويالت ألخبار الصفات وقال يف أوله أمحده محدا
يرضيه وأستعينه على أوامره ونواهيه وابرأ إليه من التجسيم والتشبيه وصار يف عامة ما يذكره من أحاديث الصفات 

يقر احلديث على ما يقول إنه ظاهره ومقتضاه مع قوله بنفي التجسيم كما يقول سائر الصفاتية يف الوجه واليد 
  ند أكثر أهل اإلثبات والنفي وكما يقولونه يف العلم والقدرة وحنو ذلك وهذا تناقض ع

وهلذا صار يف أصحاب اإلمام أمحد وغريهم من يشهد بتناقضه إما مائال إىل النفي كرزق اهللا التميمي وابن عقيل 
وابن اجلوزي وغريهم وأما مائال إىل اإلثبات كطوائف أجل وأكثر من هؤالء من أهل السنة واحلديث وغريهم 

هم يوافقونه على جممل ما ذكره وإن نازعوه يف بعض املواضع وهؤالء أكثر وطوائف آخرون من أصحاب أمحد وغري
وأجل من املائلني إىل النفي كالشريف أيب جعفر وأيب احلسن القزويين والقاضي أبو احلسني وأيب وإن كانو خيالفونه 



  يف أشياء مما أثبتها إما لضعف احلديث أو لضعف داللته 
تكلمني وغريهم هو التمثيل واملتشاهبان مها املتماثالن ومها ما سد أحدمها سد صاحبه وأما التشبيه فهو يف اصطالح امل

وقام مقامه وناب منابه وبينهم نزاع يف إمكان التشابه الذي هو التماثل من وجه وهل التشابه الذي هو التماثل 
خالف فيه املثبتة املمثلة الذين  بنفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات وهذا التشبيه أيضا منتف عن اهللا وإمنا

  وصفهم األئمة وذموهم كما قال اإلمام أمحد املشبه الذي يقول بصر كبصري ويد كيدي وقدم 

كقدمي ومن قال هذا فقد شبه اهللا خبلقه وكما قال إسحاق وأبو نعيم وحمققو املتكلمني على أن هذا التشابه الذي 
فات بل املوافقة يف مجيع الصفات الذاتية اليت هبا يقوم هبا أحدمها مقام هو التماثل ال يكون باملوافقة يف بعض الص

  اآلخر 
وأما التشبيه يف اللغة فإنه قد يقال بدون التماثل يف شئ من احلقيقة كما يقال للصورة املرسومة يف احلائط إهنا تشبه 

  احليوان ويقال هذا يشبه هذا يف كذا وكذا وإن كانت احلقيقتان خمتلفتني 
ذا كان أئمة أهل السنة وحمققو أهل الكالم مينعون من أن يقال ال يشبه األشياء بوجه من الوجوه فأن مقتضى وهل

  هذا كونه معدوما ومنهم طوائف يطلقون هذا 
لكن من هؤالء من يريد بنفي التشابه نفي التماثل فال يكون بينهما خالف معنوي إذ هم متفقون على نفي التماثل 

  كما دل على ذلك القرآن كما قد بيناه يف غري هذا املوضع كما يعلم أيضا بالعقل  بوجه من الوجوه
وأما النفاة من اجلهمية وأشباههم فال يريدون بذلك إال نفي الشبه بوجه من الوجوه وهذا عند كل من حقق هذا 

 الرازي كما سنذكر كالمه املعىن ال يصلح إال للمعوم وقد قرر ذلك غري واحد من أئمة املتكلمني حىت أبو عبد اهللا
  يف ذلك 

وكذلك لفظ التجسيم هو كلفظ التأليف والتركيب والتبعيض والتجزئة من معناه ما هو متفق على نفيه بني 
  املسلمني ومنه ما هو متفق على نفيه بني علماء املسلمني من مجيع الطوائف إال ما حيكى عن غالة اجملسمة من أهنم 
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اجلهمية: كتاب  لبيس    بيان ت
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

ميثلونه باألجسام املخلوقة وأما املعىن اخلاص الذي يعنيه النفاة واملثبتة الذين يقولون هو جسم ال كاألجسام فهذا 
ثبات ما يستلزمه كما مورد النزاع بني أئمة أهل الكالم وغريهم وهو الذي يتناقض سائر الطواف من نفاته إل

يتناقض مثبتوه مع نفي لوازمه وهلذا كان الذي عليه أئمة اإلسالم إهنم ال يطلقون األلفاظ املبتدعة املتنازع فيها ال 
نفيا وال إثباتا إال بعد االستفسار والتفصيل فيثبت ما أثبته الكتاب والسنة من املعاين وينفي ما نفاه الكتاب والسنة 

  من املعاين 
ملقصود هنا أن التوحيد الذي أنزل اهللا به كتبه وأرسل به رسله وهو املذكور يف الكتاب والسنة وهو املعلوم وا

باألضرار من دين اإلسالم ليس هو هذه األمور الثالثة اليت ذكرها هؤالء املتكلمون وإن كان فيها ما هو داخل يف 
ن ليس توحيدهم التوحيد الذي ذكر اهللا ورسوهلبل التوحيد الذي جاء به الرسول فهم مع زعمهم أهنم املوحدو

التوحيد اللذي يدعون االختصاص به باطل يف الشرع والعقل واللغة وذلك أن توحيد الرسل واملؤمنني هو عبادة 
اهللا وحده فمن عبد اهللا وحده ومل يشرك به شيئا فقد وحده ومن عبد من دونه شيئا من األشياء فهو مشرك به ليس 

له الدين وإن كان مع ذلك قائال هبذه املقاالت اليت زعموا أهنا التوحيد حىت لو أقر بأن اهللا وحده  مبوحد خملص
خالق كل شئ وهو التوحيد يف األفعال الذي يزعم هؤالء املتكلمون أنه يقر أن ال إله إال هو ويثبتون مبا تومهوه من 

  دليل التمانع وغريه لكان مشركا 

ين بعث الرسول إليهم ابتداءا وأنزل القرآن ببيان شركهم ودعاهم إىل توحيد اهللا وهذه حال مشركي العرب الذ
وإخالص الدين له فإهنم كانوا يقرون بإن اهللا وحده هو الذي خلق السموات واألرض كما أخرب اهللا بذلك عنهم يف 

ن األرض ومن فيها إن القرآن كما يف قوله ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا ويف قوله قل مل
كنتم تعلمون سيقولون هللا قل أفال تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون هللا قل أفال 
تتقون قل من بيده ملكوت كل شئ وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون هللا قل فأىن تسحرون وقال 

ركون قال ابن عباس تسأهلم من خلق السموات واألرض فيقولون اهللا وهم تعاىل وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مش
مع هذا يعبدون غريه فهذا الشرك املذكور يف القرآن يف مواضع كثرية املضاد لإلخالص والتوحيد كما يف حديث 

  جابر وابن عمر وسعد وغريهم وقد بسطنا الكالم يف هذا يف غري املوضع 
يتناول التوحيد يف العلم والقول وهو وصفه مبا يوجب أنه يف نفسه أحد صمد ال والتوحيد الذي جاء به الرسول 

  يتبعض ويتفرق فيكون شيئني وهو واحد متصف بصفات ختتص به ليس له فيها شبيه وال كفؤ 
والتوحيد يف اإلدارة والعمل وهو عبادته وحده ال شريك له وقد أنزل اهللا سوريت اإلخالص قل يا أيها الكافرون و 

ل هو اهللا أحد الواحدة يف توحيد العمل وهلذا كان القول فيها ال أعبد ما تعبدون وهي مجلة إنشائية فعلية واألخرى ق
  يف توحيد العلم وهي قوله قل هو اهللا أحد وهبذا كان 

وهلذا  القول مجلة خربية امسية والكالم إما إنشاء وإما إخبار فاإلخبار يكون عن العلم واإلنشاء يكون عن اإلرادة
قال اهللا تعاىل وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم وقال قل إمنا يوحى إيل إمنا إهلكم إله واحد فهل أنتم 

مسلمون وقال قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل إمنا إهلكم إله واحد وقال وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني إمنا هو إله 



طلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم إىل قوله أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن واحد فإياي فارهبون وقال وان
هذا لشيء عجاب ويف القرآن من نفي األلوهية عن غريه من املخلوقات وإثباهتا له وحده ما ال حيصى إال بكلفة 

له إال هو كل شئ هالك إال وجهه كقوله فال تدع مع اهللا إهلا آخر فتكون مع املعذبني وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إ
رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذوه وكيال ربنا رب السموات واألرض لن ندعو من دونه إهلا لقد قلنا إذا 

شططا هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لو ال يأتون عليهم بسلطان بني فمن أظلم ممن أفترى على اهللا كذبا ال جتعل 
فتقعد مذموما خمذوال فاعلم أنه ال إله إال هو إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال اهللا يستكربون وحنو  مع اهللا إهلا آخر

  ذلك مما يتضمن وحدانيته يف اإلهلية فال جيوز أن يكون إله معبود إال هو 
األشعري فإن هذا  واإلهلية تتضمن استحقاقه للعبادة والدعاء ال أهنا مبعىن القدرة على االختراع كما يذكر ذلك عن

  هو الربوبية اليت كان املشركون يقرون هبا 
وهلذا خاطبين بعض األعيان من الفضالء املتفلسفني وأخذ يقول إن الفالسفة يوحدون وأهنم من أعظم الناس توحيدا 

  ويفضلهم على النصارى يف التوحيد فبينت له أن األمر ليس كذلك بل النصارى يف التوحيد خري منهم وأهنم 

مشركون ال موحدون فقلت الفالسفة الذين تذكرهم إما مشركون يوجبون الشرك ويوالون عليه ويعادون وإما 
صابئون يسوغون الشرك وجيوزون عبادة ما سوى اهللا وكتبهم مشحونة هبذا وهلذا كان أحسن أحواهلم أن يكونوا 

هؤالء إال منهم وهل عبدت الكواكب  صابئة أو هم علماء الصابئة وهل كان منرود وقومه وفرعون وقومه وغري
وبينت هلا اهلياكل كل وأصنامها إال برأي هؤالء املتفلسفة بل وهل عبد الصاحلون وعكف على قبورهم ومثلت 

صورهم إال بآرائهم حىت الذين كانوا متظاهرين باإلسالم منهم قد صنفوا يف اإلشراك باهللا وعباده الكواكب 
  شرك من الفوائد وحتصيل املقاصد واألصنام وذكروا ما يف هذا ال

وباألضرار يعلم من عرف دين الرسل حممد وغريه أهنم إمنا بعثوا بالنهي عن هذا اإلشراك ومجيع الرسل بعثوا بذلك 
كما قال تعاىل ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت وقال تعاىل واسأل من أرسلنا من 

نا من دون الرمحن آهلة يعبدون وقال وما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن قبلك من رسلنا أجعل
  آهلة يعبدون وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون 

املشركني وقد اتفق املسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خري من دين من ال كتاب له من 
  والصابئني وغريهم 

والعلماء على تنوع أصنافهم من الفقهاء واملفسرين واملتكلمني وأرباب املقاالت وأن اختلفوا يف الصابئني فلتنوعهم 
وهلذا كان للفقهاء فيهم طريقان أحدمها أن يف كوهنم من أهل الكتاب قولني للشافعي وأمحد والطريق الثاين أهنم 

  بدين أهل الكتاب كان منهم وإال فال هذا هو املختار عندهم  صنفان فمن تدين منهم

وأما الشرك الذي يف النصارى فإمنا ابتدعوه تشبها بأولئك فكان فيهم قليل من شرك أولئك قال تعاىل وقالت 
بل اليهود عزيز ابن عبد اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك قوهلم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من ق

  كالذين قالوا املالئكة أوالد اهللا كما يقوله هؤالء املتفلسفة الصابئون فإهنم كانوا قبل النصارى 
قلت وأما التوحيد الذي يذكر عن الفالسفة من نفي الصفات فهو مثل تسمية املعتزلة ملا يقولونه توحيدا وهذا يف 

يقولون إن مث إهلني متباينني بل يقولون قوال متناقضا  التحقيق تعطيل مستلزم للتمثيل واإلشراك وأما النصارى فهم ال
حيث جيعلون الثالثة واحدا وجيعلون الواحد هو املتحد باملسيح دون غريه مع عدم إمكان حتيز واحد عن غريه وهذا 



الكفر دون كفر الفالسفة بكثري وتكلمت يف ذلك بكالم بعد عهدي به وفساد هذا وتناقضه أعظم حىت لقد قال 
  هللا بن املبارك إنا لنحكي قول اليهود والنصارى وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية عبد ا

وهذا يتبني مبا نقوله وهو أن ما فسر به هؤالء اسم الواحد من هذه التفاسري اليت ال أصل هلا يف الكتاب والسنة 
  وكالم السلف واألئمة باطل بال ريب شرعا وعقال ولغة 

غة مطبقون على أن معىن الواحد يف اللغة ليس هو الذي ال يتميز جانب منه عن جانب وال أما يف اللغة فإن أهل الل
يرى منه شئ دون شيء إذ القرآن وحنوه من الكالم العريب متطابق على ما هو معلوم باألضرار يف لغة العرب وسائر 

ت إما أجسام وإما أعراض عند اللغات أهنم يصفون كثريا من املخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك جسما إذ املخلوقا
  من جيعلها غريها وزائدة عليها 

وإذا كان أهل اللغة متفقني على تسمية اجلسم الواحد واحدا امتنع أن يكون يف اللغة معىن الواحد الذي ال ينقسم 
ذكر إذا أريد بذلك أنه ليس جبسم وأنه ال يشار إىل شئ منه دون شئ وسيأيت بيان هذا ونذكر ما يف اللغة يف 

الواحد مع كونه موصوفا ذا مقدار بل ال يوجد يف اللغةاسم واحد إال على ذي صفة ومقدار لقوله تعاىل الذي 
خلقكم من نفس واحدة وقال ذرين ومن خلقت وحيدا وقال وإن كانت واحدة فلها النصف وسئل النيب صلى اهللا 

ال ال يصلي أحدكم يف الثوب الواحد ليس عليه و سلم يصلي الرجل يف الثوب الواحد فقال أو كلكم ثوبان وق
  على عاتقه منه شئ وسيأيت بسط هذا إن شاء اهللا 

وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول هلم فيه أكثر العقالء وأهل الفطر السليمة إنه أمر ال يعقل وال له وجود 
له صفات وال قدر وال يتميز منه شئ  يف اخلارج وإمنا هو أمر مقدر يف الذهن ليس يف اخلارج شئ موجود ال يكون

  عن شئ حبيث ميكن أن ال يرى وال يدرك وال حياط به وإن مساه املسمي جسما 
وأيضا فإن التوحيد إثبات لشئ هو واحد فال بد أن يكون له يف نفسه حقيقة ثبوتية خيتص هبا ويتميز هبا عما سواه 

ال جمرد عدم املثل إذا مل يفد ثبوت أمر وجودي كان صفة حىت يصح أنه ليس كمثله شئ يف تلك األمور الثبوتية و
للعدم فنفي املثل والشريك يقتضي ما هو حقيقة يستحق هبا واحدا وهلذا فسر ابن كالب وغريه الواحد بأنه املنفرد 

  عن غريه املباين له وهذا املعىن داخل يف معىن الواحد يف الشرع وإن مل يكن إياه ولذلك أهل اإلثبات 

ل السنة واحلديث يصنفون كتب التوحيد يضمنوهنا ثبوت الصفات اليت أخرب هبا الكتاب والسنة ألن تلك من أه
الصفات يف كتابه تقتضي ثبوت الصفات اليت أخرب هبا الكتاب والسنة ألن تلك الصفات يف كتبه تقتضي التوحيد 

  ومعناه 
قرآن والسنة وكالم املؤمنني املتفق عليه مبدح أو ذم وأما الشرع فنقول مقصود املسلمني أن األمساء املذكورة يف ال

تعرف مسميات تلك األمساء حىت يعطوها خقها ومن املعلوم باألضرار أن اسم الواحد يف كالم اهللا مل يقصد به سلب 
 الصفات وسلب إدراكه باحلواس وال نفي احلد والقدر وحنو ذلك من املعاين اليت ابتدع نفيها اجلهمية واتباعها وال

  يوجد نفيها يف كتاب وال سنة وال عن صاحب وال أئمة املسلمني 
قال اإلمام عثمان بن سعيد الدرامي يف كتابه الذي مساه نقض عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما 

ريسي افترى على اهللا يف التوحيد وذكر أن بعض من كان بنواحيه ممن أظهر معارضة السنة واآلثار بكالم بشر امل
وصنف يف ذلك إىل أن قال افتتح هذا املعارض كتابه بكالم نفسه منشأ لكالم املريسي مدلسا على الناس مبا يوهم 

  أنه حيكي ويرى من قبله 



من اجلهال ومن حواليه من األغمار أن مذاهب جهم واملريسي يف التوحيد كبعض اختالف الناس يف األميان يف 
ان وكاختالفهم يف التشيع والقدر وحنومها كيال ينفروا من مذاهب جهم واملريسي القول والعمل والزيادة والنقص

  أكثر من نفورهم من كالم الشيعة واملرجئة والقدرية 
قال وقد أخطأ املعارض حمجة السبيل وغلط غلطا كثريا يف التأويل ملا أن هذه الفرق مل يكفرهم العلماء بشيء من 

ا مل يشك أحد منهم يف أكفارهم مسعت حمبوب بن احلسن االنطاكي أنه مسع اختالفهم واملريسي وجهم وأصحاهبم
وكيعا يكفر اجلهمية وكتب أيل علي بن خشرم أن ابن املبارك خيرج اجلهمية من عداد املسلمني ومسعت حيىي بن حيىي 

اختالف هذه وأبا توبة وعلي بن املديين يكفرون اجلهمية ومن يدعي أن القرآن خملوق فال يقيس الكفر ببعض 
الطرق إال امرؤ جهل العلم ومل يوفق فيه لفهم فادعى املعارض أن الناس قد تكلموا يف األميان ويف التشيع والقدر 
وحنوه وال جيوز ألحد أن يتأول يف التوحيد غري الصواب إذ مجيع خلق اهللا تدرك باحلواس اخلمس اللمس والشم 

  عارض ال يدرك بشيء من هذه اخلمس والذوق والبصر بالعني والسمع واهللا بزعم امل
قال فقلنا هلذا املعارض الذي ال يدي كيف يتناقض أما قولك ال جيوز ألحد أن يتأول يف التوحيد غري الصواب فقد 
صدقت وتفسري التوحيد عم األمة وصوابه قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ا خملصا دخل اجلنة أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا من قاهلا فقد وحد اهللا وكذلك و سلم من جاء هب
روى جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه أهل بالتوحيد يف حجة الوداع فقال لبيك اللهم لبيك 

  لبيك ال شريك لك لبيك إن 

دثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن حامت ابن إمساعيل عن جعفر بن حممد عن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك ح
  أبيه عن جابر فهذا تأويل التوحيد وصوابه عن األمة 

فمن أدخل احلواس اخلمس أيها املعارض يف صواب التأويل من أمة حممد ومن عداها فأشر إليه غري ما ادعيتم فيه 
  ونظرائه  من الكذب على ابن عباس من رواية بشر املريسي

وملن تأول يف التوحيد غري الصواب لقد تأولت أنت فيه غري الصواب إذ ادعيت أن اهللا ال يدرك ولن يدرك بشيء 
من هذه احلواس اخلمس إذ هو يف دعواك ال شيء واهللا مكذب من ادعى هذه الدعوى يف كتابه إذ يقول عز و جل 

وال يزكيهم فاخرب يف كتابه أن موسى أدرك منه الكالم مسعه  وكلم اهللا موسى تكليما وال يكلمهم اهللا يوم القيامة
وهو أحد احلواس عندك وعندنا ويدرك يف اآلخرة بالنظر إليه باألعني وهي احلاسة الثانية كما قال اهللا تعاىل وجوه 

ن الشمس يومئذ ناضرة إىل رهبا ناضرة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترو
والقمر جهرا ال تضامون يف رؤيته وروى عدي بن حامت الطائي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منكم 

من أحد إال سيكلمه اهللا ليس بينه وبينه ترمجان فذاك الناطق من قول اهللا وهذا الصحيح املشهور من قول رسول اهللا 
  فلذلك قلنا إن املعارض قد تأول فيه غري الصواب صلى اهللا عليه و سلم فأي صواب أبني من هذا 

وروى أبو عبد الرمحن السلمي يف ما صنفه يف ذم الكالم ما ذكره أيضا من طريقه شيخ اإلسالم أبو إمساعيل اهلري 
  يف تصنيفه املشهور يف ذلك قال 

لعباس ابن سريح ما أبو عبد الرمحن مسعت أبا نصر أمحد بن خالد السجزي يقول مسعت أيب يقول قلت أليب ا
التوحيد قال توحيد أهل العلم ومجاعة املسلمني أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتوحيد أهل الباطل 

  اخلوض يف األعراض واألجسام وإمنا بعث النيب صلى اهللا عليه و سلم بإنكار ذلك 



ذلك هو عند أهل السنة واجلماعة مستلزم العدم  ويف النفي الذي يذكر النفاة ويفسرون به اسم اهللا الواحد وغري
مناف ملا وصف به نفسه يف كتابه من أنه األحد الصمد وأنه العلي العظيم وأنه الكبري املتعال وأنه استوى على 

العرش وأنه يصعد إليه ويوقف عليه وأنه يرى يف اآلخرة كما ترى الشمس والقمر وأنه يكلم عباده وأنه السميع 
له وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه وهو ال يكون له البصري وقو

  قدر يف نفسه وإمنا قدره عندهم يف القلوب وكذلك ال يكون له يف نفسه عظمة وإمنا عظمته يف النفوس 
  وذلك يظهر بالكالم على حجته وذلك من وجوه 

يكون مركب من جوهرين وذلك ينايف الوحدة وقوله أحد مبالغة يف الوحدانية فكان أحدها أنه قال اجلسم أقله أن 
  قوله أحد منافيا للجسمية 

يقال له هذا يقتضي أن شيئا مما يقال له جسم ال يوصف بالوحدة حيث قلت إن اجلسم مركب وذلك ينايف الوحدة 
  ومعلوم أن هذا خالف 

اهللا تعاىل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ما يف الكتاب والسنة وخالف لغة العرب قال 
وخلق منها زوجها ومعلوم أن النفس الواحدة اليت خلق منها زوجها هو آدم وحواء خلقت من ضلع آدم القصرياء 

ذا من جسده خلقت مل ختلق من روحه حىت يقول القائل الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة اليت ال تركيب فيها وإ
كانت حواء خلقت من جسد آدم وجسد آدم جسم من األجسام وقد مساها اهللا نفسا واحدة علم أن اجلسم قد 

يوصف بالوحدة وأبلغ من ذلك ما ذكره اإلمام أمحد وغريه من قوله ذذرين ومن خلقت وحيدا فإن الوحيد مبالغة 
 ومع هذا فهو جسم من األجسام وقال تعاىل يف الواحد فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد يف صفة فأنه واحد أوىل

يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها 
النصف فوصف املرأة بأهنا واحدة وهذا جسم موصوف بالوحدة حيث مل يكن هلا نظري يف كونه بنتا هلذا امليت وقال 

أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا وقال تعاىل ودخل معه السجن فتيان قال أحدمها  تعاىل وإن
إين أراين أعصر مخرا اآليات وقال تعاىل قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه والفرد والوتر من 

ا خلقناكم أول مرة وقال تعاىل ونرثه ما يقول ويأتينا جنس لفظ الواحد وقد قال تعاىل ولقد جئتمونا فرادى كم
فردا وقال تعاىل فجاءت إحدامها متشي على استحياء إىل قوله قالت يا أبت استأجره وقد قال تعاىل بعثناهم ليتسألوا 

ورقكم هذه بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم فابعثوا أحدكم ب
  وقال تعاىل أيود أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا وقال تعاىل واضرب هلم مثال رجلني جعلنا ألحدمها جنتني 

من أعناب وقال وآتيتم أحداهن قنطارا وقال تعاىل أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب وقال تعاىل وإذا 
 صلى اهللا عليه و سلم سئل أيصلي الرجل يف الثوب الواحد بشر أحدهم باألنثى يف موضعني ويف الصحيح أن النيب

فقال اولكلكم ثوبان ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه هنى أن يصلي الرجل يف الثوب الواحد ليس 
عاتقه منه شيء بل يف الصحيح من لفظ النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال يصلني أحدكم يف ثوب واحد ليس على 

تقه منه شيء ويف الصحيح عن عمر بن أيب سلمة قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف ثوب عا
واحد مشتمال به ويف حديث املتالعنني الذي يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا يعلم أن أحدكما 

جالن عند النيب صلى اهللا عليه و سلم كاذب فهل منكما من تائب ويف الصحيح عن سلمان بن صرد قال استب ر
فجعل أحدمها حتمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه الذي 



جيد أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ويف حديث إبراهيم اللهم أنت واحد يف السماء وأنا واحد يف األرض ويف 
س قال مر النيب صلى اهللا عليه و سلم على قربين فقال إهنما يعذبان ومايعذبان يف كبري أما الصحيح عن ابن عبا

أحدمها فكان ال يستتر من البول وأما اآلخر فكان ميشي بالنميمة ويف السنن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال إذا 
م قال إن أحدكم إذا قام إىل الصالة غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سل

فإمنا يناجي ربه ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا أستيقظ أحدكم من نوم الليل فال يغمس 
يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثا ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال 

يطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد مل يضره الشيطان ويف الصحيحني عنه النيب صلى اللهم جنبنا الش
اهللا عليه و سلم من حديث ابن عباس وهو البخاري من حديث أيب برزة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أصصبح 

  يقول ألصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويف الصحيحني 

عليه و سلم أنه قال إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل وجهه وال عن ميينه وليبصق عن يساره أو حتت عنه صلى اهللا 
قدمه اليسرى ويف لفظ البخاري إذا قام أحدكم إىل الصالة فال يبصق أمامه ويف لفظ مسلم ما بال أحدكم يقوم 

كم ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن مستقبل ربه فيتنخع أمامه أحيب أن يستقبل فينتخع يف وجهه فإذا تنخع أحد
النيب صلى اهللا عليه و سلم قال يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق ربك 

فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته ويف صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعلمنا 
ما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم باألمر ويف الصحيحني عن أيب هريرة االستخارة يف األمور كلها ك

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يستجاب ألحدكم ما مل يعجل وفيها أنه قال ألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره 
قظ أحدكم من منامه خري من أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه ويف رواية ألن يأخذ ويف الصحيحني قال إذا استي

فليستنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه ويف الصحيحني أيضا أنه قال ال يبولن أحدكم يف املاء 
الدائم مث يغتسل منه وفيهما عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وما تصدق أحد بصدقه من طيب وال يقبل اهللا إال 

رة فتربو يف كف الرمحن حىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم الطيب إال أخذها الرمحن بيمينه فإن كانت مت
  فلوه ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستديرها ويف الصحيحني إنه قال إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض 
فيهما إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه وفيهما ال يقولن أحدكم أسق ربك وضيء ربك وفيهما بداخله إزاره احلديث و

أنه قال بئس ما ألحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي وفيهما ال ميشي أحدكم يف نعل واحد 
أحدكم على مليء  وفيهما إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا وفيهما أنه قال مطل الغين ظلم وإذا اتبع

فليتبع وفيهما أنه قال إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبه يف داره ويف الصحيحني لو اطلع يف بيتك أحد ومل 
تأذن له فحذفته حبصاة فقأت عينه ما كان عليك جناح ويف الصحيحني عن أيب بكر قال قلت لرسول اهللا أينطلق 

حيحني أيضا أنه قال ال يضربن أحدكم امرأته ضرب العبد مث جيامعها أحدنا إىل مىن ومذاكريه تقطر منيا ويف الص
بالليل ويف الصحيحني أنه قال ال يزال أحدكم يف صالة ما دامت الصالة حتبسه وفيهما أيضا أنه قال إن املالئكة 

ة إال يوما تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله ما مل حيدث ويف الصحيحني عنه أنه قال ال يصومن أحدكم يوم اجلمع
قبله أو بعده وفيهما أنه قال السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ويف الصحيحني أنه قال ال 

ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس له مححمة الألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته شاة هلا يعار ال 



رقبته هلا صياح رقاق حتقق ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته صامت ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على 
وفيهما أنه قال أما خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام وفيهما أنه قال ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به 

ال إذا صلى أحدكم وفيما أنه قال لقاب قوس أحدكم يف اجلنة خري مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وفيهما أنه ق
  للناس فليخفف وفيهما أنه قال 

إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة بعشر أمثاهلا احلديث وفيهما أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 
إذا نام ثالث عقد وفيهما أنه قال إذا نظر أحدكم إىل من فضل عليه يف املال واخللق فلينظر إىل من اسفل منه 

حديث داود فذهب الذئب بابن إحدامها وفيهما أنه قال نعم ما ألحدهم حيسن عبادة ربه وينصح لسيده وفيهما يف 
وفيهما إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال جيهل ويف لفظ إذا أصبح أحدكم صائما وفيه فإن شامته أو قاتله 

إحدامها األخرى حبجر وفيهما عنه صلى  أحد فليقل إين صائم وفيهما عن أيب هريرة اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت
اهللا عليه و سلم قال ال ميوت ألحد من املسلمني ثالثة من الولد وفيهما عنه أنه قال إذا قال أحدكم آمني وقالت 

املالئكة يف السماء آمني فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ويف مسلم إذا ثوب بالصالة فال يسعى 
يف الصحيحني عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تسبوا أصحايب فو الذي نفسي إليها أحدكم و

بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم  عليه و سلم قال إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري

  فليسجد سجدتني وهو جالس 
الوجه الثاين أن االستدالل بالقرآن إمنا يكون على لغة العرب اليت أنزل هبا بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعاىل وما 

رف أرسلنا من رسول إال بلسان قومه وقال بلسان عريب مبني فليس ألحد حيمل ألفاظ القرآن على غري ذلك من ع
عام واصطالح خاص بل ال حيمله إال على معاين عنوها هبا إما من املعىن اللغوي أو أعم أو مغايرا له مل يكن له أن 

  يضع القرآن 

على ما وضعه هو بل يضع القرآن على مواضعه اليت بينها اهللا ملن خاطبه بالقرآن بلغته ومىت فعل غري ذلك كان 
علوم أنه ما من طائفة إال وقد تصطلح على ألفاظ يتخاطبون هبا كما أن من ذلك حتريفا للكالم عن مواضعه ومن امل

املتكلمني من يقول األحد هو الذي ال ينقسم وكل جسم منقسم ويقول اجلسم هو مطلق املتحيز القابل للقسمة 
ان النيب صلى حىت يدخل يف ذلك اهلواء وغريه لكن ليس له أن حيمل كالم اهللا وكالم رسوله إال على اللغة اليت ك

  اهللا عليه و سلم خياطب هبا أمته وهي لغة العرب عموما ولغة قريش خصوصا 
ومن املعلوم املتواتر يف اللغة الشائع بني اخلاص والعام أهنم يقولون درهم واحد ودينار واحد ورجل واحد وامرأة 

ائر ألفاظ العدد فيقولون واحدة وشجرة واحدة وقرية واحدة وثوب واحد وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة س
رجل واحد ورجالن اثنان وثالثة رجال وأربعة رجال وهذا من أظهر اللغة واشهرها وأعرفها فكيف جيوز أن يقال 

أن الوحدة ال يوصف هبا شيء من األجسام وعامة ما يوصف بالوحدة يف لغة العرب إمنا هو جسم من األجسام 
  املثل كما نذكره إن شاء اهللا  وحتريف هؤالء للفظ الواحد كتحريفهم للفظ

الوجه الثالث أن أهل اللغة قالوا إسم األحد مل جيئ امسا يف اإلثبات إال هللا لكنه مستعمل يف النفي والشرط 
واالستفهام كقوله تعاىل يف نفس السورة اليت ذكرها ومل يكن له كفوا أحد وكقوله تعاىل فليعما عمال صاحلا وال 

ل وأنه ملا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إمنا أدعوا ريب وال أشرك به أحدا يشرك بعباده به أحد وقا



قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا قل إين لن جيريين من اهللا أحد ولن أجد من دونه ملتحدا وقال تعاىل قال له 
  صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك 

لكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحدا وقال وما ألحد عنده من نعمة جتزى وقال تعاىل وال يلتفت منكم أحد  رجال
وامضوا حيث تؤمرون وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال ال 

حدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت أحد أغري من اهللا ويف السنن من غري وجه أنه قال ال ألفني أ
به أو هنيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال من قال ال إله إال 
نه اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يف يوم مأة مرة كتبت له مأة حسنة وحط ع

مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل قال مثل ما قال أو 
زد عليه ويف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا فتح مكة خطب الناس فقال إن اهللا حبس عن مكة الفيل 

ي وال حتل ألحد بعدي وإمنا حلت يل ساعة من هنار ويف رواية وسلط عليها رسوله واملسلمني وإهنا مل حتل ألحد قبل
فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقولوا إمنا أحلها اهللا لرسوله ومل حيلها لك ويف الصحيحني 

عيت جوابا ...  وقفت فيها أصيالنا أسائلها... أيضا عنه أنه قال أحلت لنا الغنائم ومل حتل ألحد قبلنا وقال النابغة 
  ... والنؤي كاحلوض باملظلومة اجللد ... إال األواري أليامنا أبينها ... وما بالربع من أحد 

فلو كان لفظ األحد ال يقع على جسم أصال لكان التقدير ومل يكن ما ليس جبسم كفوا له وهذا عنده ليس إال 
رد كفوا له وأما سائر املوجودات فلم ينف مكافأهتا له اجلوهر الفرد عند من يقول به فيكون املعىن مل يكن اجلوهر ف

  وال أشرك بريب ما ليس جبسم ولن جيريين من اهللا ما ليس 

جبسم ومعلوم أن عامة ما يعلم من القائمة بأنفسها هي أجسام كأجسام بين آدم وغريهم واألرواح تدخل يف مسمى 
لوم أن اهللا مل ينه عن أن يشرك به ما ليس جبسم فقط بل ذلك عند عامة املسلمني وإن مل تدخل عند بعضهم ومن املع

هنيه عن أن يشرك به األجسام أيضا ال سيما وعامة ما أشرك به من األوثان والشمس والقمر والنجوم إمنا هي 
  أجسام 

اهللا ويف السنن حديث أيب بكر الصديق ملا أستأذنه أبو بردة يف قتل بعض الناس فقال إهنا مل تكن ألحد بعد رسول 
صلى اهللا عليه و سلم ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال لن يدخل أحدا منكم عمله اجلنة ويف 
لفظ لن ينجو أحد منكم بعمله وفيهما أنه قال غزا نيب من األنبياء فقال لقومه ال يتبعين رجل ملك امرأة وهو يريد 

فها وال أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أوالدها وفيهما أنه قال أن يبين هبا وال أحد بىن بيوتا ومل يرفع سقو
ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترمجان ويف الصحيحني أن األقرع ابن حابس قال للنيب 

نار أحد بايع صلى اهللا عليه و سلم أن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ويف الصحيحني أنه قال ال يدخل ال
  حتت الشجرة 

الوجه الرابع أن قوله ألن اجلسم أقله أن يكون مركب من جوهرين هذا إمنا يتم على رأي املثبتني للجوهر الفرد 
وإال فنفاته عندهم اجلسم يف نفسه واحد بسيط ليس مركبا من اجلواهر املنفردة وهذا املصنف قد صرح يف أشرف 

ضة من اجلانبني وهو ملا أقام أدلته على إثبات اجلوهر الفرد يف هذا الكتاب يف مسألة كتبه عنده أن هذه املسألة متعار
  املعاد وزعم أهنا قاطعة مث ذكر املعارضات قال يف اجلواب أما املعارضات اليت ذكروها فأعلم إنا منيل إىل التوقف 



يف أصول الفقه أن هذه املسألة من  يف هذه املسألة بسبب تعارض األدلة فإن إمام احلرمني صرح يف كتاب التلخيص
حمارات العقول وأبو احلسني البصري وهو أحذق املعتزلة توقف فيها منحن أيضا خنتار التوقف فإذن ال حاجة بنا إىل 

  جواب عما ذكره 
ة وهو فإذا كان أذكى املتأخرين من األشعرية النافية للصفات اخلربية وأمامهم وهو أبو املعايل وأذكى متأخري املعتزل

أبو احلسني وابن اخلطيب إمام متبعيه توقفوا يف كون اجلسم هل هو مركب من اجلواهر املنفردة اليت ال تنقسم أم 
ليس مركبا منها كانت هذه املقدمة اليت استدل هبا مما ال يعلم صحتها أفاضل الطوائف املتبوعني املوافقني له فقوله 

ن هذه املقدمة ممنوعة فال يسلم له منازعوه أن اجلسم أقله أن يكون بتسليمهم ذلك حجة فاسدة وأقل ما يف ذلك أ
مركبا من جوهرين والنزاع يف ذلك بني أهل الكالم بعضهم مع بعض وبني املتفلسفة أيضا مشهور وهو مل يذكر 

  حجة على كونه مركبا فال يكون قد ذكر دليال أصال 
ئ إىل غري غاية فما من جزء إال وهو حيتمل التقسيم فيكون عدم فإن قيل نفاة الفرد يقولون أنه يقبل التقسيم والتجز

  الوحدة يف اجلسم أبلغ على قوهلم 
قيل هؤالء أن قالوا أن لفظ الواحد ال يقال إال على ما ال يقبل القسمة وعندهم كل شئ قابل للقسمة فهذا اللفظ 

فاء والنزاع ما ال يصلح أن يكون اللفظ عندهم ليس له مسمى معلوم متفق عليه أصال إذ مورد النزاع فيه من اخل
  خمتصا 

به إذ اللفظ املشهور بني العامة واخلاصة ال يكون مسماه ما قد تنازع الناس يف إثباته وال يعلم إال بدقيق النظر إن 
  سلم ثبوته 

 وأيضا فهؤالء يصرحون بأن اجلسم يف نفسه واحد بسيط ليس مركبا من جوهرين وال من جواهر وإذا كانوا
  يصفونه بالوحدة ومينعون أن يكون مركبا ال من جوهرين امتنع أن تصح هذه احلجة على أصلهم 

  فهذه الوجوه األربعة تبني بطالن ما ذكره من داللة اسم األحد على نفي كونه جسما 
فإن كان  الوجه اخلامس إن اجلسم إما أن يكون مركبا من اجلواهر املنفردة وأقل ما يترتب من جوهرين أو ال يكون

األول صحيحا بطلت احلجة الثانية اليت ذكرها على نفي كونه جوهرا فإهنا مبنية على أن اجلسم ليس أقله أن يكون 
مركبا من جوهرين وإن كان باطال فسدت هذه احلجة اليت نفى هبا كونه جسما فثبت بطالن إحدى احلجتني وبقيت 

  تكلم عليها إن شاء اهللا احلجة الثالثة اليت ذكرها لنفي اجلوهر الفرد وسن
وذلك أن اجلسم إن كان أقله مركبا من جوهرين فاجلوهر ليس مبنقسم بل هو فرد فال تصح تلك احلجة وإن مل 
يكن أقله مركبا من جوهرين بطلت هذه احلجة فبطلت إحدى احلجتني إما اليت نفى هبا التجسيم أو اليت نفى هبا 

  األخرى اجلوهر ويلزم من بطالن إحدامها بطالن 
الوجه السادس أن يقال ما ذكرته يف منع اجلوهر الفرد وأن كل متحيز فهو منقسم قد اعترفت بأن هذه احلجة 

  مكافئة لنظريها ومل تعلم احلق يف ذلك 

مث يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد هذا ال يصح على قول هؤالء فأنتم تقولون اجلسم واحد يف 
 احلس وهو واحد مستقل ليس مركبا من اجلواهر املنفردة فتصفونه بالوحدة وإن قالوا أنه نفسه كما أنه واحد يف

قابل لالنقسام فقبوله لإلنقسام عندهم ال مينع وصفه بالوحدة عندهم و تسميتهم إياه واحدا بل يصفون بالوحدة ما 
  هو أبلغ من ذلك فيقولون واحد واحد باجلنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص 



جه السابع أن يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد مل تذكر على هذا دليال أصال ال بينة وال شبهة الو
وهو مل يذكر قبل هذا إال أن اجلسم مركب من جوهرين وقال وذلك ينايف الوحدة وتلك أيضا دعوى مل تقم عليها 

للقسمة فإن هذا ليس فيه من التعدد ما يف ذلك دليال ولو ثبت ذلك يف ما هو مركب بالفعل مل يثبت فيما هو قابل 
املركب فكيف إذا مل تذكر حجة على شيء من ذلك فأين هذا الثبوت الذي أحال عليه والشيء ال يقال فيه ثبت 

  إال إذا كان معلوما بالبديهة أو قد أقيمت عليه حجة 
رين يقولون إنه ال موجود إال جسم أو ما الوجه الثامن إن طوائف كثرية من أبناء جنسك املتكلم من األولني واآلخ

قام به أوال موجود إال اجلسم فقط وأنه ال يعقل موجود إال كذلك فهؤالء عندهم إذا فسرت األحد مبا ليس جبسم 
وال جوهر يقولون لك فسرته باملعدوم مثل أن تفسره مبا ال يقوم بنفسه أو بغريه أو تفسره مبا ليس خبالق وال خملوق 

ا ليس بقدمي وال حمدث فتحتاج أوال أن تثبت وجود موجود غري اجلسم ليمكنك تفسري لفظ األحد به أو تفسره مب
وإذ كانت حجتك موقوفة على هذه املقدمة فلو ثبتت هذه املقدمة استغنيت عن هذه األدلة اليت ذكرت إهنا مسعية ال 

  تتم 

يس نصا يف اللغة وال ظاهرا بل إن كان صحيحا الوجه التاسع أن يكون لفظ األحد ال يقال على اجلسم واجلوهر ل
فإمنا يعلم هبذه املقدمات اخلفية اليت فيها نزاع عظيم بني أهل األرض ومعلوم إن إفهام املخاطبني مبثل هذه الطريق ال 
ن جيوز وليس هذا من البالغ املبني الذي وصف اهللا به الرسول وقد وصف كتابه بأنه بيانا للناس وليس هذا من البيا

يف شيء ال سيما والقوم كانوا يستعملون لفظ الواحد واألحد يف كالمهم وهم ال يعلمون إال اجلسم أو ما قام به ال 
يطلقون هذا اللفظ إال على ذلك فإذا قصد هبذا اللفظ أن يبني هلم أن معناه ال يكون جسما كانوا قد خوطبوا 

ال تدل عليه باملطابقة وال بالتضمن وال بااللتزام الظاهر بل بنقيض معىن لغتهم ولو فرض أن لغتهم ال تنفي هذا فهي 
بلزوم خفي ال يصلح مثله لداللة اللفظ فإنه حيتاج أن يقال هلم لفظ األحد والواحد ينفي العدد فهذا ظاهر مث يقال 

له وكل ما هلم وكل ما ترونه وتعلمونه من املوجودات فليس هو واحدا ألن ميينه ليست بيساره وأعاله ليس هو أسف
يتميز منه شيء عن شيء فليس هو بواحد وال أحد ومعلوم أن هذا ال خيطر ببال عامة اخللق بل ال يتصوره إال بعد 

كلفة وشدة وإذا تصوروه أنكرته فطرهتم وأنكروا أن يكون هذا لساهنم الذي خوطبوا به واستلزم ذلك أن يقال 
هذه الكواكب ليس واحدا وكل مساء من السموات الشمس ليست واحدة والقمر ليس واحدا وكل كوكب من 

ليست واحدة وكل إنسان ليس بواحد وكل عني ويد ورجل وحاجب وأنف وسن وشفة ورأس وشجرة وورقة 
  ومثرة وغري ذلك ليس واحدا إذ هذا مجيعه مييز جانب منه عن جانب وأعاله عن أسفله 

ا الذين يقولون ليس اهللا علم وال قدرة وال حياة فإن تعدد الوجه العاشر أن هذه احلجة حيتج هبا نفاة الصفات بأسره
  الصفات مينع أن يكون املوصوف هبا 

أحدا وينايف الوحدة ألن هناك عددا من الصفات والوحدة تنايف العدد ولذا احتج اجلهمية احملضة هبذه احلجة كما 
ة ويقول بإثبات الصفات السبع من احلياة هو ممن يثبت الصفات يف اجلمل! ذكره اإلمام أمحد وغريه وهذا املستدل 

والعلم والقدرة والسمع والبصر والكالم واإلرادة فإن كانت هذه احلجة صحيحة لزم إبطال مذهبه ذاك وإن كانت 
باطلة لزم بطالن هذا االستدالل وما كان جوابه عن استدالل نفاة الصفات مطلقا هبا كان جوابا ملنازعيه يف إثبات 

  عه بل ذلك يبطل استدالله بذلك على اجملسمة احملضة العلو وما يتب
الوجه احلادي عشر أن يقال أعظم الناس نفيا للصفات غالة الفالسفة والقرامطة وأئمتهم من املشركني الصابئني 



 وغريهم وهم ال بد إذا أثبتوا الصانع أن يثبتوا وجوده ويثبتوا أنه واجب الوجود غري ممكن الوجود وأن أبدع العامل
سواء قالوا إنه علة أو والدا أو غري ذلك فمسمى الوجود إن كان هو مسمى الوجوب لزم أن يكون كل موجود 
واجبا بنفسه وهو خالف املشهود باإلحساس وإن كان هذا املسمى ليس هذا املسمى ففيه معنيان وجود ووجوب 

  ود ليس الوجوب جمرد عدم إذ هو توكيد الوجود والعدم احملض ال يؤكد بالوج
فإن كان لفظ األحد والواحد مينع تعدد املعاين املفهومة الثبوتية بالكلية كما يزعم ابن سينا وذويه من مرتدة العرب 
املتبعني ملرتدة الصابئة إنه إذا كان واحدا من كل وجه فيه تعدد من جهة الصفة وال من جهة القدر ويعرب عن ذلك 

أن يكون الوجوب والوجود واإلبداع معىن واحد وهو معلوم الفساد بأنه ليس فيه أجزاء حد وال أجزاء كم لزم 
  بالبديهة وإن كان 

هو نفسه مقسما باألحد والواحد مع ثبوت هذه املعاين املتعددة علم أن هذا االسم ال يوجب نفي الصفات بل هو 
ذات وهو قائم  سبحانه أحد واحد ال شبيه له وال شريك وليس كمثله شيء بوجه من الوجوه وكذلك هو أيضا

بنفسه باتفاق اخلالئق كلهم وسائر الذوات وكل ما هو قائم بنفسه يشاركه يف هذا االسم ومعناه كما يشاركه يف 
اسم الوجود ومعناه وهو سبحانه يتميز عن سائر الذوات وسائر ما هو قائم بنفسه مبا هو خمتص به من حقيقته اليت 

بوجوب وجوده وخصوص تلك احلقيقة ليس هو املعىن العام املفهوم من  متيز هبا وانفرد واختص عن غريه كما متيز
القيام بالنفس ومن الذوات كما أن خصوص وجوب الوجود ليس هو املعىن العام املفهوم من الوجود فسواء مسى 

بالعبارات املسمي هذا تعادا أو تركيبا أو مل يسمه هو ثابت يف نفس األمر ال ميكن دفعه واحلقائق الثابتة ال تدفع 
  اجململة املبهمة وأن شنع هبا اجلاهلون 

الوجه الثاين عشر قوله أن مثبتة اجلوهر الفرد ميكنهم االحتجاج هبذه اآلية على نفي كونه جوهرا فردا من وجه آخر 
وهو أن األحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف يف الذات فقد يراد به نفي الضد والند ولو كان تعاىل جوهرا 

  فردا لكان كل جوهر فرد كفوا له 
  يقال هذه الداللة مشتركة بني مجيع الناس نفاة اجلوهر وغريهم فكل أحد ميكنه من ذلك ما أمكن هؤالء 

وأيضا فاملطلوب هبذا الدليل وهو نفي كونه جوهرا فردا أمر متفق عليه بني اخلالئق كلهم بل هو معلوم بالضرورة 
  ليس يف القدر بقدر اجلوهر الفرد فإنه عند مثبتيه أمر ال حيسه أحد من حقارته  العقلية أن رب السموات واألرض

فهو أصغر من الذرة واهلباه وغري ذلك فكيف خيطر ببال أحد أن رب العاملني هبذا القدر حىت حيتاج هذا إىل دليل 
أحد مينع الكفؤ فيمنع أن على نفيه وال ريب أن كونه واحدا مينع أن يكون له شبيه وكذلك قوله مل يكن له كفوا 

  يكون من اجلواهر املتماثلة لكن هذه الداللة إمنا تتم إذا كانت اجلواهر املنفردة يف حقائقها 
  الوجه الثالث عشر قوله وإذا ثبت أنه ليس جبسم وال جوهر وجب أن ال يكون يف شيء من األحياز واجلهات 

من متكلمي الصفاتية ويقولون قد يكون يف اجلهة ما ليس  يقال له هذا مما ينازعك فيه كثري من أصحابك وغريهم
جبسم وهذا هو الذي سلمته هلم يف أشرف كتبك وهو هناية العقول قال املسألة الثالثة يف أنه تعاىل ليس يف اجلهة 

ل وقبل اخلوض يف االستدالل ال بد من البحث عما ال يكون جسما هل ميكن بعقل حصوله يف اجلهة أم ال فإن مل يعق
حصوله كانت الداللة على نفي اجلسمية كافية يف نفي اجلهة قال وزعم من أثبت اجلهة ونفي اجلسمية أنا نعلم 

بالضرورة اختصاص األكوان باجلهات املخصوصة مثل الكون القائم بأعلى اجلدار والكون القائم بأسفله وال يضرنا 
لتبعية حمللها ألنا نقول احلصول يف اجلهة أعم من يف ذلك ما يقال األكوان إمنا حتصل يف اجلهات على طريق ا



احلصول يف اجلهة باالستقالل أو التبعية وتسليم اخلاص يتضمن تسليم العام فإذا سلمتم اختصاص األكوان باجلهات 
  على سبيل التبعية فقد سلمتم اختصاص 

  اصه باحليز واجلهة األكوان باجلهات ومىت ثبت ذلك أنه ال يلزم من نفي كون الشيء جسما نفي اختص
قال وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي اجلسمية عن اهللا إقامة الدليل على نفي حصوله يف احليز واجلهة 

  مث احتج على ذلك مبا تكلمنا عليه يف موضعه ملا ذكرناه 
سم نفي اختصاصه فهذا الكالم وإن كان ملن قال باألول أن يقول يلزم من نفي كون الشيء جسما أو قائما جب

باحليز واجلهة لكن املقصود هنا أن كثريا من الصفاتية أهل الكالم كأيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب وأيب 
احلسن األشعري وغريهم من أئمة الصفاتية املتكلمني من يقول ليس جبسم وال جوهر ويقول مع ذلك إنه فوق 

لق لفظ اجلهة ومنهم من ال يطلق لفظ اجلهة ولفظ احليز وهذا العرش كما قرروه يف كتبهم لكن من هؤالء من يط
قول طوائف من الفقهاء أهل املذاهب األربعة ومن الصوفية وأهل احلديث وغريهم جيمعون بني نفي اجلسم وبني 

  كونه نفسه فوق العرش 
هان الذي ألجله جيب قال أبو عبد اهللا الرازي واعلم أنه تعاىل كما نص على أنه تعاىل واحد فقد نص على الرب

احلكم بأنه أحد وذلك أنه قال هو اهللا أحد وكونه إهلا يقتضي كونه غنيا عما سواه وكل مركب فإنه مفتقر إىل كل 
واحد من أجزائه وكل واحد من أجزائه غريه فكل مركب فهو مفتقر إىل غريه وكونه إهلا مينع من كونه مفتقرا إىل 

وكونه أحدا يوجب القطع بأنه ليس جبسم وال جوهر وال يف حيز وجهة غريه وذلك يوجب القطع بكونه أحدا 
  فثبت 

  أن قوله تعاىل هو اهللا أحد برهان قاطع على ثبوت هذه املطالب 
قال الشيخ رمحه اهللا مضمون هذه احلجة االحتجاج مبا يف أمسائه من الداللة على لفظ الغىن على عدم هذه الصفات 

ل من هذه الصفات مل يوجب حاجة الرب إليها وقال أيضا إن هذه احلجة من جنس وقال إن ثبوت ما أثبته الدلي
حجة اجلهمية احملضة على نفي الصفات بأنه لو كانت له علم وقدرة وحياة لكان حمتاجا يف أن يعلم ويقدر ويتكلم 

هو غين عن نفسه إىل علم وقدرة وكالم وقال إن الغين الصمد هو غين عن خملوقاته ومصنوعاته ال يصح أن يقال 
وذاته وقال إن املخلوق إذا صح تسميته بأنه غين وأنه صمد مع ماله من الصفات وال ينايف ذلك إطالق هذا االسم 

  كيف يصح أن يقال إن تسمية اخلالق هبذه األمساء ينايف هذه الصفات 
ؤلف يف اللغة ما ركبه مركب وقال الشيخ رمحه اهللا ومعىن املركب عندهم أعم من معناه يف اللغة فإن املركب وامل

وألفه مؤلف كاألدوية من املعاجني واألشربة وحنو ذلك وباملركب ما ركب على غريه أو فيه كالباب املركب يف 
موضعه وحنوه ومنه قوله تعاىل يف أي صورة ما شاء ركبك وبالتأليف التوفيق بني القلوب وحنو ذلك ومنه قوله تعاىل 

ف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم أنه واملؤلفة قلوهبم وقوله وأل
  عزيز حكيم وقوله إذ كنتم أعداءا فألف بني قلوبكم 

وللناس اصطالحات يف املؤلف واملركب كما للنحاة اصطالح فقد يعنون بذلك اجلملة التامة وقد يعنون ما ركب 
به املضاف وما يشبهه وهو ما ينصب يف النداء وللمنطقيني وحنوهم من أهل تركيب مزج كبعلبك وقد يعنون 

الكالم اصطالحات آخر يعنون به ما دل جزؤه على جزء معناه فيدخل يف ذلك املضاف إذا قصد به اإلضافة دون 



كله تأليف العلمية وال يدخل فيه بعلبك وحنوه ومنهم من يسوي بني املؤلف واملركب ومنهم من يفرق بينهما وهذا 
يف األقوال وأما التأليف يف األعيان فأولئك إذا قالوا أن اجلسم هو املؤلف واملركب ال يعنو به ما كان مفترقا 

فاجتمع وال ما يقبل التفريق بل يعنون به ما متيز منه جانب عن جانب كالشمس والقمر وغريمها من األجسام وأما 
ذا يدخلون يف ذلك تأليفا عقليا ال يوجد يف األعيان ويدعون أن النوع املتفلسفة فاملؤلف واملركب عندهم أعم من ه

  تؤلف من اجلنس والفصل فإذا قلت اإلنسان حيوان ناطق قالوا إن اإلنسان مؤلف من هذين وإمنا هو موصوف هبما 
ال تعاىل وأما لفظ اجلسم فإن اجلسم عند أهل اللغة كما ذكره األصمعي وأبو عبيد وغريمها هو اجلسد والبدن ق

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهلم وقال تعاىل وزاده بسطة يف العلم واجلسم فهو يدل يف اللغة 
على معىن الكثافة والغلظ كغلظ اجلسد مث يراد به نفس الغليظ وقد يراد به غلظه فيقال هلذا الثوب جسم أي غلظ 

ف مث صار لفظ اجلسم يف اصطالح أهل الكالم أعم من ذلك وكثافة ويقال هذا أجسم من هذا أي أغلظ وأكث
فيسمون اهلواء وغريه من األمور اللطيفة جسما وإن كانت العرب ال تسمى هذا جسما وبينهم نزاع فيما يسمى 

جسما هل هو مركب من اجلواهر املنفردة اليت ال يتميز منها شيء إما جواهر متناهية كما يقول النظام والتزم 
ملعروفة بطفرة النظام أو هو مركب من املادة والصورة كما يقوله من يقوله من املتفلسفة أو ليس مركبا ال الطفرة ا

  من هذا وال من هذا كما 

يقوله أكثر الناس وهو قول اهلامشية والكالبية والنجارية والضرارية وكثري من الكرامية على ثالثة أقوال وكثري من 
  ألوالن والصواب أنه ليس مركبا المن هذا وال من هذا كما قد بسط يف موضعه الكتب ليس فيها إال القوالن ا

واملقصود هنا بيان منشأ النزاع يف مسمى اجلسم والنظار كلهم متفقون فيما أعلم على أن اجلسم يشار إليه وأن 
وقد تنازع العقالء أيضا  اختلفوا يف كونه مركبا من األجزاء املنفردة أو من املادة والصورة أوال من هذا وال من هذا

هل ميكن وجود موجود قائم بنفسه ال يشار إليه وال ميكن أن يرى على ثالثة أقوال فقيل ال ميكن ذلك بل هو ممتنع 
وقيل بل هو ممتنع يف احملدثات املمكنة اليت تقبل الوجود والعدم دون الواجب وقيل بل ذلك ممكن يف املمكن 

ومن وافقهم من أهل امللل ومثبتو ذلك يسموهنا اجملردات واملفارقات وأكثر  والواجب وهذا قول بعض الفالسفة
العقالء يقولون إمنا وجود هذه يف األذهان ال يف األعيان وإمنا يثبت من ذلك وجود نفس اإلنسان اليت تفارق بدنه 

  وتتجرد عنه 
من األجزاء املنفردة وال من املادة  فإذا عرف تنازع النظار يف حقيقة اجلسم فال ريب أن اهللا سبحانه ليس مركبا

والصورة وال يقبل سبحانه التفريق واالتصال وال كان متفرقا فاجتمع بل هو سبحانه أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل 
يكن له كفوا أحد فهذه املعاين املعقولة من التركيب كلها منتفية عن اهللا تعاىل لكن املتفلسفة ومن وافقهم تزيد على 

ل إذا كان موصوفا بالصفات كان مركبا وإذا كانت له حقيقة ليست هي جمرد الوجود كان مركبا ذلك وتقو
فيقول هلم املسلمون املثبتون للصفات النزاع ليس يف لفظ املركب فإن هذا اللفظ إمنا يدل على مركب ركبه غريه 

املركب على ما كانت أجزاؤه متفرقة ومعلوم أن فالنا ال يقول أن اهللا تعاىل مركب هبذا االعتبار وقد يقال لفظ 
  فجمع إما مجع امتزاج وإما غري امتزاج كتركيب األطعمة واألشربة 

واألدوية واألبنية واللباس من أجزائها ومعلوم نفي هذا التركيب عن اهللا وال نعلم عاقال يقول أن اهللا تعاىل مركب 
ملنفردة أو من املادة والصورة وهو التركيب اجلسمي هبذا االعتبار وكذلك التركيب مبعىن أنه مركب من اجلواهر ا

وهذا أيضا منتف عن اهللا تعاىل والذين قالوا أن اهللا جسم قد يقول بعضهم أنه مركب هذا التركيب وإن كان كثري 



منهم بل أكثرهم ينفون ذلك ويقولون إمنا نعين بكونه جسما أنه موجود أو قائم بنفسه وأنه يشار إليه أو حنو ذلك 
  ن باجلملة هذا التركيب وهذا التجسيم جيب تنزيه الرب عنه لك

وأما كونه سبحانه ذاتا مستلزمة لصفات الكمال له علم وقدرة وحياة فهذا ال يسمى مركبا فيما يعرف من اللغات 
قد بسط  وإذا مسى هذا مركبا مل يكن النزاع معه يف اللفظ بل يف املعىن العقلي ومعلوم أنه ال دليل على نفي هذا كما

يف موضعه بل الداللة العقلية توجب إثباته وهلذا كان مجيع العقالء مضطرين إىل إثبات معن متعددة هللا تعاىل فاملعتزيل 
يسلم أنه حي عامل قادر ومعلوم أن كونه حيا ليس هو معىن كونه عاملا ومعىن كونه عاملا ليس معىن كونه قادرا 

ولذيذ ومتلذ ولذة وعاشق ومعشوق وعشق ومعلوم بصريح العقل أن واملتفلسف يقول إنه عاقل ومعقول وعقل 
كونه حيب ليس كونه حمبوبا وكونه معلوما ليس معىن كونه عاملا ومعىن كونه قادرا مؤثرا فاعال وذلك هو نفس ذاته 

ألقوال فيجعل العلم هو القدرة وهو الفعل وجتعل القدرة هي القادر والعلم هو العامل والفعل هو الفاعل وهذه ا
صريح العقل وجمرد تصورها التام يكفي يف العلم بفسادها وليس فرارهم إال من معىن التركيب وليس معهم قط 

حجة على نفي مسمى التركيب جبميع هذه املعاين بل عمدهتم أن املركب مفتقر إىل أجزائه وأجزاؤه غريه واملفتقر 
حلجة ألفاظها كلها جمملة فلفظ الواجب بنفسه يراد به الذي إىل غريه ال يكون واجبا بنفسه بل يكون معلوما وهذه ا

  ال فاعل له 

فليس له علة فاعلة ويراد به لذي ال حيتاج شيء إىل مباين له ويراد به القائم بنفسه الذي ال حيتاج إىل مباين له 
واجب الوجود قائم وعلى األول والثاين فالصفات واجبة الوجود والربهان إمنا قام على أن املمكنات هلا فاعل 

  بنفسه أي غين عما سواه والصفة ليست هي الفاعل 
وقوله إذا كانت له ذات وصفات كان مركبا واملركب مفتقر إىل أجزائه وأجزاؤه غريه فلفظ الغري جممل يراد بالغري 

وافقهم من  املباين فالغريان ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر بزمان أو مكان أو وجود وهذا اصطالح األشعرية ومن
الفقهاء أتباع األئمة األربعة ويراد بالغريين ما ليس أحدمها اآلخر أو ما جاز العلم بأحدمها مع اجلهل باآلخر وهذا 
اصطالح طوائف من املعتزلة والكرامية وغريهم وأما السلف كاإلمام أمحد وغريه فلفظ الغري عندهم يراد به هذا 

بأن علم اهللا غريه وال أطلقوا القول بأنه ليس غريه وال يقولون هو هو وال هو ويراد به هذا وهلذا مل يطلقوا القول 
غريه بل ميتنعون عن إطالق اجململ نفيا وإثباتا ملا فيه من التلبيس فإن اجلهمية يقولون ما سوى اهللا خملوق وكالمه 

يدخل علمه وكالمه يف لفظ الغري  غريه فيكون خملوقا فقال أئمة السنة إذا أريد بالغري والسوى ما هو مباين له فال
والسوى كما مل يدخل يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم من حلف بغري اهللا فقد أشرك وقد ثبت يف السنة جواز 
احللف بصفاته كعزته وعظمته فعلم فعلم أهنا ال تدخل يف مسمى الغري عند اإلطالق وإذا أريد بالغري أنه ليس هو 

ليس هو العامل والكالم ليس هو املتكلم وكذلك لفظ افتقار املفعول إىل فاعله وحنو ذلك إياه فال ريب أن العلم 
ويراد به التالزم مبعىن أنه ال يوجد أحدمها إال مع اآلخر وإن مل يكن أحدمها مؤثرا يف اآلخر كاألمور املتضايقة مثل 

و كان عاملا لكان مركبا من ذات وعلم فليس األبوة والبنوة واملركب قد عرف ما فيه من اإلشراك فإذا قال القائل ل
  املراد 

  به أن هذين كانا مفترقني فاجتمعا وال أنه جيوز مفارقة أحدمها بل املراد أنه إذا كان عاملا فهناك ذات وعلم قائم هبا 
دونه  وقوله واملركب مفتقر إىل أجزائه فمعلوم أن افتقار اجملموع إىل أبعاضه ليس مبعىن أن بعض فعله أو وجدت

وأثرت فيه بل املعىن أنه ال يوجد إال بوجود اجملموع ومعلوم أن الشيء ال يوجد إال بوجود نفسه وإذا قيل هو مفتقر 



إىل نفسه هبذا املعىن مل يكن ممتنعا بل هذا هو احلق فإن نفس الواجب ال يستغين عن نفسه وإذا قيل هو واجب بنفسه 
نفسه موجودة بنفسها مل تفتقر إىل غريه يف ذلك ووجوده واجب ال يقبل فليس املراد أبدعت وجوده بل املراد أن 

العدم حبال فإذا قيل مثال العشر مفتقر إىل العشرة مل يكن يف هذا افتقار هلا إىل غريها وإذا قيل هي مفتقرة إىل الواحد 
وإذا مل يكن ذلك ممتنعا بل  الذي هو جزؤها مل يكن افتقارها إىل بعضها أعظم من افتقارها إىل اجملموع اليت هي هو

هو احلق فأنه ال يوجد جزئه والدليل إمنا دل على أن املمكنات هلا مبدع واجب بنفسه خارج عنها أما كون ذلك 
املبدع مستلزما لصفاته أو ال يوجد إال متصفا بصفات الكمال فهذا مل ينف حبجة أصال وال هذا التالزم سواء مسي 

  ون اجملموع واجبا قدميا أزليا ال يقبل العدم حبال فقرا أو مل يسم مما ينايف ك
وأيضا فتسمية الصفات القائمة باملوصوف جزءا له ليس هو من اللغة املعروفة إمنا هو اصطالح هلم كما يسمون 
املوصوف مركبا وإال فحقيقة األمر أن الذات املستلزمة للصفة ال توجد إال وهي متصفة بالصفة وهذا حق وإذا 

  اصطالحهم احملدث ومسي هذا جزءا فاجملموع ال يوجد إال بوجود جزئه الذي هو تنزل إىل 

بعضه وإذا قيل هو مفتقر إىل بعضه مل يكن هذا إال دون قول القائل هو مفتقر إىل نفسه الذي هو اجملموع وإذا كان 
ت أن جزئه مباين له وأنه جيوز ال حمذور فيه فهذا أوىل وإذا قيل أجزاؤه غريه والواجب ال يفتقر إىل غريه قيل إن أرد

مفارقة أحدمها اآلخر بوجه من الوجوه فهذا باطل فليس جزؤه غريه هبذا التفسري وإن أردت أنه ميكن العلم بأحدمها 
دون العلم باآلخر كما نعلم أنه قادر قبل العلم بأنه عامل ونعلم الذات قبل العلم بصفاهتا فهو غريه هبذا التفسري وقد 

لعقل أنه ال بد من إثبات معان هي أعيان هبذا التفسري وإال فكونه قائم بنفسه ليس هو كونه عامل علم بصريح ا
وكونه عاملا ليس كونه حيا وكونه حيا ليس كونه قادرا ومن جعل هذه الصفة هي األخرى وجعل الصفات كلها 

هو والبياض والسواد والبياض هو هي املوصوف فقد انتهى يف السفسطة إىل الغاية وليس هذا إال كمن قال السواد 
األسود واألبيض مث هؤالء الذين نفوا املعاين اليت يتصف هبا كلهم متناقضون جيمعون يف قوهلم بني النفي واإلثبات 

  وقد جعلوا هذا أساس التعطيل والتكذيب مبا علم بصريح املعقول وصحيح املنقول 
يب من اجلواهر الفردة أو من املادة والصورة فقد أصاب يف واملقصود هنا أن من نفى اجلسم وأراد به نفي الترك

املعىن لكن منازعوه يقولون هذا الذي قلته ليس هو مسمى اجلسم يف اللغة وال هو أيضا حقيقة اجلسم االصطالحي 
وإن كان منازعوه ممن ينفي التركيب من هذا وهذا فالفريقان متفقان على تنزيه الرب عن ذلك لكن أحدمها يقول 

في اجلسم ال يفيد هذا التنزيه وإمنا يفيده لفظ هذا التركيب وحنوه واآلخر يقول بل لفظ اجلسم يفيد هذا التنزيه ن
ومن قال هو جسم فاملشهور عن نظار الكرامية وغريهم ممن يقول هو جسم أنه يفسر ذلك بأنه املوجود أو القائم 

  بنفسه ال مبعىن املركب وقد اتفق 

أنه جسم وأراد هذا املعىن فقد أصاب يف املعىن لكن إمنا خيطؤه يف اللفظ أما من يقول اجلسم  الناس على أن من قال
هو املركب فيقول أخطأت استعملت لفظ اجلسم يف القائم بنفسه أو املوجود وأما من يقول بأن كل جسم مركب 

فة وال تكلم هبذا اللفظ أحد فيقول تسميتك لكل موجود أو قائم بنفسه جسما ليس هو موافقا للغة العرب املعرو
  من السلف واألئمة وال قالوا أن اهللا جسم فأنت خمطئ يف اللغة والشرع وإن كان املعىن الذي أردته صحيحا 

قال الرازي وأما قوله اهللا الصمد فالصمد هو السيد املصمود إليه يف احلوائج وذلك يدل على أنه ليس جبسم وعلى 
ما بيان داللته على نفي اجلسمية فمن وجوه األول إن كل جسم فهو مركب وكل أنه غري خمتص باحليز واجلهة أ

مركب فهو حمتاج إىل واحد من أجزائه وكل من أجزائه غريه فكل مركب فهو حمتاج إىل غريه واحملتاج إىل الغري ال 



  يكون غنيا فلم يكن صمدا مطلقا 
ة قد يظن إهنا خمتلفة وليس كذلك بل كلها صواب قال الشيخ رمحه اهللا واالسم الصمد فيه للسلف أقوال متعدد

واملشهور منها قوالن أحدمها أن الصمد هو الذي ال جوف له والثاين أنه السيد الذي يصمد إليه يف احلوائج واألول 
هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعني وطائفة من أهل اللغة والثاين قول طائفة من السلف واخللف ومجهور 

   اللغويني

  واالشتقاق يشهد للقولني مجيعا وهو على األول أدل 
وكون الصمد يصمد إليه يف احلوائج هو حق أيضا وهو مقرر للتفسري األول ودال عليه فال ينايف أن يكون هو نفسه 

  جمتمعا ال جوف له بل كونه يف نفسه كذلك فهو املوجب الحتياج الناس إليه 
على نفي اجلسم واحلد فباطل أيضا هو قلب الداللة فإن كون املوصوف وأما استدالل هؤالء املتأخرين بذلك 

  مصمتا ال مينع أن يكون جسما أو حمدودا كسائر ما وصف بأنه مصمد 
وأما استدالل اجملسمة الذين يقولون أن اهللا حلم ودم وعظم وحنو ذلك والذين جيعلون الباري من جنس شئ من 

وجوه أحدها أن هذا اللفظ على ذلك من تفاسريه الثاين أن املالئكة موصوفة األجسام املخلوقة هبذا االسم فباطل ل
  بأهنا صمد واألجسام املصمتة موصوفة بأهنا صمد وليست جلما ودما 

قال الرازي لو كان مركبا من اجلوارح واألعضاء الحتاج يف اإلبصار إىل العني ويف الفعل إىل اليد ويف املشي إىل 
  صمدا مطلقا  الرجل وذلك ينايف كونه

قلت هذه احلجة كان ميكن أن يذكرها يف اسم اهللا كما ذكرها يف االسم الصمد إذ مضموهنا االحتجاج مبا يف أمسائه 
  من الداللة على الغىن على عدم هذه 

الصفات لكن ملا كانت من جنس احلجة اليت قبلها مل يذكرها إال يف االسم الصمد لظهور داللته على الغىن وقد 
أن لفظ اجلوارح واألعضاء مما ال يقوهلا الصفاتية فمضمون حجته أنه لو كان اهللا خلق آدم بيديه وكتب  قدمنا

التوراة بيده وخلق عدن بيده لكان اهللا حمتاجا يف الفعل إىل يد وذلك ينايف كونه صمدا وهذا قد ثبت بالكتاب 
  والسنة الصحيحة املتفق على صحتها املتلقاة بالقبول 

ى هذا من وجوه أحدها أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات مل يوجب حاجة الرب إليها فأن اهللا والكالم عل
سبحانه قادر أن خيلق ما خيلقه بيديه وقادر أن خيلق ما خيلقه بغري يديه وقد وردت األثارة من العلم بأنه خلق بعض 

الدرامي حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين هشام بن  األشياء بيديه وخلق بعض األشياء بغري يديه قال عثمان بن سعيد
سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال لقد قالت املالئكة يا ربنا منا املالئكة 

آدم  املقربون ومنا محلة العرش ومنا الكرام الكاتبون وحنن نسبح اهللا بالليل والنهار وال نسأم وال نفتر خلقت بين
فجعلت هلم الدنيا وجعلتهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فكما جعلت هلم الدنيا فأجعل لنا اآلخرة فقال لن أفعل مث 

عادوا فاجتهدوا املسألة فقال لن أفعل مث عادوا فاجتهدوا املسألة مبثل ذلك فقال لن أجعل صاحل ذرية من خلقت 
 بن أمحد مب حنبل يف كتاب السنة عن النيب صلى اهللا عليه بيدي كمن قلت له كن فكان وقد روى حنو هذا عبد اهللا

و سلم أظنه مرسال قال الدرامي حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبيد بن مهران وهو 
  الكاتب حدثنا جماهد قال قال عبد اهللا بن عمر خلق اهللا أربعة أشياء بيده العرش والقلم 



لسائر اخللق كن فكان وقال حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب وعدن وآدم مث قال 
عن ميسرة قال إن اهللا مل ميس شيئا من خلقه غري ثالث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده 

دة عن أنس عن كعب قال مل وقال حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتا
خيلق اهللا بيده غري ثالث خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده مث قال هلا تكلمي قالت قد أفلح 
املؤمنون وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حديث الشفاعة أن موسى يقال له أنت موسى 

واح بيده ويف لفظ وكتب لك التوراة بيده وثبت يف صحيح مسلم عن النيب اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك األل
  صلى اهللا عليه و سلم أنه قال وغرس كرامة أوليائه يف جنة عدن بيده 

وأما الفعل باليد غري اخللق فقد ثبت بالكتاب والسنة قبضه األرض والسموات وقد تواترت بذلك األحاديث 
له يطوي اهللا السموات يوم القيامة مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول أنا امللك املشهورة يف الصحيحني وغريمها كقو

أين اجلبارون أين املتكربون مث يطوي األرض بيده األخرى ويف رواية مسلم بشماله مث يقول أنا امللك أين اجلبارون 
يتكفؤ أحدكم خبزته يف السفر  أين املتكربون وقوله تكون األرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها اجلبار بيده كما

  نزال ألهل اجلنة 
وهذا كما أنه سبحانه وتعاىل قد كتب يف اللوح احملفوظ ويف غريه ما كتبه من مقادير اخلالئق وقال تعاىل ما أصاب 

  من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم 

كم وال تفرحوا مبا آتكم مث مل تدل إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري لكي ال تأسوا على ما فات
كتابته لذلك على انه حمتاج إىل الكتاب والكتاب خوف النسيان والغلط مع أن الكتاب أمر منفصل عنه فخلقه ما 

  خيلقه بيديه أوىل أن ال يدل على حاجته إىل ذلك 
السموات واألرض الدنيا الوجه الثاين أن يقال له إنه سبحانه الغين الصمد القادر وقد خلق ما خلقه من أمر 

واآلخرة باألسباب اليت خلقها وجعل بعض املخلوقات سببا لبعض كما قال تعاىل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني 
يدي رمحته حىت إذا أقلت سحابا ثقاال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به املاء فأخرجنا به من كل الثمرات وقال تعاىل وما 

فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وقال تعاىل ونزلنا من السماء ماءا  أنزل اهللا من السماء من ماء
مباركا فأنبتنا به جنات وحب احلصيد وقال تعاىل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل 

  الثمرات وقال تعاىل فأنبتنا به حدائق ذات هبجة 
يوجب حاجته إىل خملوقاته وال ينايف كونه صمدا غنيا عن غريه فكيف  فإذا كان خلقه بعض املخلوقات ببعض ال

يكون خلقه آلدم بيده وقبضه األرض والسموات بيده موجبا حلاجته إىل غريه ومن املعلوم ان فعل الفاعل بيده أبعد 
  عن احلاجة إىل الغري من فعله مبصنوعاته 

ة على نفي الصفات فإن قوهلم لو كان له علم وقدرة الوجه الثالث إن هذه احلجة من جنس حجة اجلهمية احملض
  وحياة وكالم لكان حمتاجا يف أن 

يعلم ويقدر ويتكلم إىل علم وقدرة وكالم مبنزلة قول هذا القائل لو كان له يد لكان حمتاجا يف الفعل إىل اليد وذلك 
هذا أوكد ألنه قد تقدم أنه قادر على ينايف كونه صمدا فما كان جوابه ألولئك كان جوابا له عن هؤالء ال سيما بل 

اخللق والفعل بيده وبغري يده وال جيوز أن يقال أنه عامل بال علم وقادر بال قدرة فإن كان ثبوت الصفات موجبا 
  حاجته إليها فاحلاجة يف هذه أقوى وإن مل تكن موجبة حاجته إليها بطلت احلجة 



ه ومصنوعاته ال يصح أن يقال هو غين عن نفسه وذاته كما تقدم الوجه الرابع إن الغين الصمد هو غين عن خملوقات
وصفاته تعاىل ليست خارجة عن ذاته فوجود الصفات والفعل هبا كوجود الذات والفعل هبا وقد تقدم الكالم على 

فسه ما يف هذا من األلفاظ اجململة مثل االفتقار واجلزء وغري ذلك وبينا أن ذلك مثل قول القائل واجب الوجود بن
  وهو موجود بنفسه وبنفسه فعل وحنو ذلك من العبارات 

الوجه اخلامس إن املخلوق إذا صح تسميته بأنه غين وأنه صمد مع ماله من الصفات وال ينايف ذلك إطالق هذا 
  االسم كيف يصح أن يقال إن تسمية اخلالق هبذه األمساء ينايف هذه الصفات 

لى أن األجسام متماثلة واألشياء املتماثلة جيب اشتراكها يف اللوازم فلو احتاج قال الرازي الثالث إنا نقيم الداللة ع
بعض األجسام إىل بعض لزم كون الكل حمتاجا إىل ذلك اجلسم ولزم أيضا كونه إىل نفسه وكل ذلك حمال وملا كان 

   ذلك حماال وجب أن ال حيتاج إىل شيء من األجسام ولو كان كذلك مل يكن صمدا على اإلطالق

وأما احتجاجهم بقوهلم األجسام متماثلة فهذا إن كان حقا فهو متاثل يعلم بالعقل ليس فيه أن اللغة اليت نزل هبا 
القرآن تطلق لفظ املثل على كل جسم وال أن اللغة اليت نزل هبا القرآن تقول إن السماء مثل األرض والشمس 

ار مثل التراب والتراب مثل اهلواء واهلواء مثل املاء واملاء والقمر والكواكب مثل اجلبال واجلبال مثل البحار والبح
مثل النار والنار مثل الشمس والشمس مثل اإلنسان واإلنسان مثل الفرس والفرس مثل احلمار والفرس واحلمار 
ا مثل السفرجل والرمان والرمان مثل الذهب والفضة والذهب والفضة مثل اخلبز واللحم وال يف اللغة اليت نزل هب

القرآن أن كل شيئني اشتركا يف املقدارية حبيث يكون كل منهما له قدر من األقدار كالطول والعرض والعمق أنه 
مثل اآلخر وال أنه إذا كان كل منهما حبيث يشار إليه اإلشارة احلسية يكون مثل اآلخر بل وال فيها إن كل شيئني 

ة كان أحدمها مثل اآلخر بل اللغة اليت نزل هبا القرآن تبني أن كانا مركبني من اجلواهر الفردة أو من املادة والصور
اإلنسانني مع اشتراكهما يف أن كل منهما جسم حساس نام متحرك باإلرادة ناطق ضحاك بادئ البشرة قد ال يكون 

هو باطل أحدمها مثل اآلخر كما قال تعاىل وإن تتلوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم إىل أن قال فكيف و
  يف العقل كما بسطناه يف موضع آخر 

وكذلك أيضا يقولون إن الصفات ال تقوم إال جبسم متحيز واألجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون 
  مماثال لسائر األجسام وهذا هو التشبيه 

ثبتون جييبون عن هذا تارة وأصل كالم هؤالء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم واألجسام متماثلة وامل
  مبنع املقدمة األوىل وتارة مبنع املقدمة 

الثانية وتارة مبنع كل من املقدمتني وتارة باإلستفصال وال ريب أن قوهلم بتماثل األجسام قول باطل سواء فسروا 
فأما إذا فسروه  اجلسم مبا يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو باملوجود أو باملركب من اهليويل والصورة وحنو ذلك

باملركب من اجلواهر املفردة وعلى أهنا متماثلة فهذا ينبين على صحة ذلك وعلى إثبات اجلوهر الفرد وعلى أنه 
  متماثل ومجهور العقالء خيالفوهنم يف ذلك 

تصا باحليز وقال أبو عبد اهللا الرازي وأما بيان داللته على أنه تعاىل منزه عن احليز واجلهة فهو أنه تعاىل لو كان خم
واجلهة لكان إما أن يكون حصوله يف احليز املعني واجبا أو جائزا فإن كان واجبا فحينئذ يكون ذاته تعاىل مفتقرا يف 
الوجود والتحقق إىل ذلك احليز املعني وأما ذلك احليز املعني فأنه يكون غنيا عن ذاته املخصوص ألنا لو قرضنا عدم 

يز املعني مل يبطل ذلك احليز أصال وعلى هذا التقدير يكون تعاىل حمتاجا إىل ذلك حصول ذات اهللا تعاىل يف ذلك احل



احليز فلم يكن صمدا على اإلطالق أما إن كان حصوله يف احليز املعني جائزا ال واجبا فحينئذ يفتقر إىل خمصص 
  خيصصه باحليز املعني وذلك يوجب كونه حمتاجا وينايف كونه صمدا 

لكرامية وال غريهم يقولوا أنه يف جهة موجودة حييط هبا وحيتاج إليها بل كلهم متفقون على أن اهللا فيقال له أوال ال ا
  تعاىل مستغن عن كل ما سواه سواء مسي جهة أو مل يسم جهة نعم قد يقولون هو يف جهة يعنون بذلك أنه فوق 

أهنا ثالمثائة موضع والسنن متواترة عن وأيضا فمن املعلوم أن القرآن ينطق بالعلو يف مواضع كثرية جدا حىت قيل 
النيب صلى اهللا عليه و سلم مبثل ذلك وكالم السلف املنقول عنهم بالتواتر يقتضي اتفاقهم على ذلك وأنه مل يكن 

فيهم من ينكره ومن يريد التشنيع على الناس ودفع هذه األدلة الشرعية والعقلية ال بد أن يذكر حجة ولنفرض أنه 
أئمة أصحابه وهو مل يذكر دليال إال قوله ومل يعلموا أن كل ما هو يف جهة فهو حمدث وحمتاج إىل تلك  ال بناظره إال

اجلهة فيقال له مل يعلموا ذلك ومل تذكر ما به يعلمون ذلك فإن قولك هو حمتاج إىل تلك اجلهة إمنا يستقيم إذا كانت 
ب أن من قال إن الباري ال يقوم إال مبحل حيل فيه ال اجلهة أمرا وجوديا وكانت الزمة له ال يستغين عنها فال ري

  يستغين عن ذلك وهي مستغنية عنه فقد جعله حمتاجا إىل غريه وهذا مل يقله أحد 
وأيضا مل نعلم أحدا قال إنه حمتاج إىل شئ من خملوقاته فضال عن أن يكون حمتاجا إىل غري خملوقاته وال يقول أحد أن 

نه خالق العرش واملخلوق مفتقر إىل اخلالق ال يفتقر اخلالق إىل املخلوق وبقدرته قام العرش اهللا حمتاج إىل العرش مع أ
وسائر املخلوقات وهو الغين عن العرش وكل ما سواه فقري إليه فمن فهم عن الكرامية وغريهم من طوائف اإلثبات 

ه كان موجودا قبل العرش فإذا كان أهنم يقولون أن اهللا حمتاج إىل العرش فقد افترى عليهم كيف وهم يقولون أن
موجودا قائما بنفسه قبل العرش ال يكون إال مستغنيا عن العرش وإذا كان اهللا فوق العرش مل جيب أن يكون حمتاجا 
إليه فإن اهللا قد خلق العامل بعضه فوق بعض ومل جيعل عاليه حمتاجا إىل سافله فاهلواء فوق األرض وليس حمتاجا إليها 

  ات فوق السحاب واهلواء واألرض وليست حمتاجة إىل ذلك وكذلك السمو

والعرش فوق السموات واألرض وليس حمتاجا إىل ذلك فكيف يكون العلي األعلى خالق كل شيء حمتاجا إىل 
  خملوقاته لكونه فوقها عاليا عليها 

عامل كله مل يقل أنه يف جهة وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ اجلهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم فمن قال إنه فوق ال
موجودة إال أن يراد باجلهة العرش ويراد بكونه فيها أنه عليها كما قيل يف قوله أنه يف السماء أي على السماء وعلى 

هذا التقدير فإذا كان فوق املوجودات كلها وهو غين عنها مل يكن عنده جهة وجودية يكون فيها فضال عن أن 
هة ما فوق العامل فذلك ليس بشيء وال هو أمر وجودي حىت يقال أنه حمتاج إليه أو غري حيتاج إليها وإن أريد باجل

حمتاج إليه وهؤالء أخذوا لفظ اجلهة باالشتراك وتومهوا وأومهوا إذا كان يف جهة كان يف شيء غريه كما يكون 
كل ما سواه وهذه مقدمات كلها  اإلنسان يف بيته مث رتبوا على ذلك أنه يكون حمتاجا إىل غريه واهللا تعاىل غين عن

  باطلة 
وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن اهللا حتوزه املخلوقات فاهللا أعظم وأكرب بل قد وسع كرسيه السموات واألرض 

وإن أراد أنه منحاز عن املخلوقات أي مباين هلا منفصل عنها ليس حاال فيها فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق 
  بائن من خلقه مسواته على عرشه 

وأما لفظ املتحيز فهو يف اللغة اسم ملا يتحيز إىل غريه كما قال تعاىل ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو 
  متحيزا إىل فئة وهذا ال بد أن حييط به حيز وجودي وال بد أن ينتقل من حيز إىل حيز وعلوم أن اخلالق جل جالله 



يكون متحيزا هبذا املعىن اللغوي وأما أهل الكالم فاصطالحهم يف املتحيز أعم من  ال حييط به شيء من خملوقاته فال
هذا فيجعلون كل جسم متحيز واجلسم عندهم ما يشار إليه فتكون السموات واألرض وما بينهما متحيزا على 

به معىن معدوما  اصطالحهم وإن مل يسم ذلك متحيزا يف اللغة واحليز تارة يريدون به معىن موجودا وتارة يريدون
ويفرقون بني مسمى احليز ومسمى املكان فيقولون املكان أمر موجود واحليز تقدير مكان عندهم فمجموع األجسام 
ليست يف شيء موجود فال تكون يف مكان وهي عندهم متحيزة ومنهم من يتناقض فيجعل احليز تارة موجودا وتارة 

ك يف غري هذا املوضع فمن تكلم باصطالحهم وقال إن اهللا متحيز معدوما كالرازي وغريه كما بسط الكالم على ذل
مبعىن أحاط به شيء من املوجودات فهذا خمطىء فهو سبحانه بائن من خلقه وما مث موجود إال اخلالق واملخلوق وإذا 

ر وإن أراد كان اخلالق بائنا عن املخلوق امتنع أن يكون اخلالق يف املخلوق وامتنع أن يكون متحيزا هبذا االعتبا
باحليز أمرا عدميا فاألمر العدمي ال شيء وهو سبحانه بائن عن خلقه فإذا مسي العدم الذي فوق العامل حيزا وقال 

ميتنع أن يكون فوق العامل لئال يكون متحيزا فهذا معىن باطل ألنه ليس هناك موجود غريه حىت يكون فيه وقد علم 
  يف غري هذا املوضع  بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه كما بسط

قال الرازي وأما قوله ومل يكن له كفوا أحد فهذا أيضا يدل على أنه ليس جبسم وال جوهر ألنا سنقيم الداللة على 
أن اجلواهر متماثلة فلو كان تعاىل جوهرا لكان مثال جلميع اجلواهر فكان كل واحد من اجلواهر كفوا له ولو كان 

  ن اجلسم جسما لكان مؤلفا من اجلواهر أل

يكون كذلك وحينئذ يعود اإللزام املذكور فثبت أن هذه السورة من أظهر الدالئل على أنه تعاىل ليس جبسم وال 
  جبوهر وال حاصل يف مكان وحيز 

قال الشيخ وكذلك قوله ومل يكن له كفوا أحد فإن املعىن مل يكن أحد من اآلحاد كفوا له فإن كان األحد عبارة عما 
شيء عن شيء وال يشار إىل شيء منه دون شيء فليس يف املوجودات ما هو أحد إال ما يدعونه من ال يتميز منه 

اجلوهر الفرد وهذا عند أكثر العقالء ميتنع وجوده ومن رب العاملني وحينئذ ال يكون قد نفى عن شيء من 
  املوجودات أن يكون كفوا للرب ألنه مل يدخل يف مسمى أحد 

م أمثاله يدور يف هذا الباب على متاثل األجسام وقد ذكر النزاع يف متاثل األجسام وإن ومن العجب إن كالمه كال
القائلني بتماثلها من املتكلمني بنوا ذلك على أهنا مركبة من اجلواهر املنفردة وإن اجلواهر متماثلة مث أنه يف مسألة 

رجع إليه هذه األمور كالما بال علم بل متاثل اجلواهر ذكر أنه ال دليل على متاثلها فصار أصل كالمهم الذي ت
خبالف احلق مع أنه كالم يف اهللا تعاىل وقد قال تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي 

  بغري احلق وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 
أمحد بن حنبل وغريه كانوا إذا ذكر هلم أهل البدع األلفاظ اجململة كلفظ اجلسم واملقصود هنا أن أئمة السنة ك

  واجلوهر واحليز وحنوها مل يوافقهم ال على 

إطالق اإلثبات وال على إطالق النفي وأهل البدع بالعكس ابتدعوا ألفاظا ومعاين إما يف النفي وإما يف اإلثبات 
ب اعتقاده والبناء عليه مث نظروا يف الكتاب والسنة فما أمكنهم أن وجعلوها هي األصل املعقول احملكم الذي جي

  يتأولوه على قوهلم تأولوه وإال قالوا هذا من األلفاظ املتشاهبة 
وقال الرازي وأعلم أنه كما إن الكفار ملا سألوا الرسول صلى اهللا عليه وسسلم عن صفة ربه فأجاب اهللا هبذه 

نزها عن أن يكون جسما أو جوهرا أو خمتصا باملكان فكذلك فرعون سأل موسى السورة الدالة على كونه تعاىل م



عليه السالم عن صفة اهللا تعاىل فقال وما رب العاملني مث إن موسى مل يذكر اجلواب عن هذا السؤال إال بكونه تعاىل 
على أنه تعاىل ليس  خالقا للناس ومدبرا هلم وخالق السموات واألرض ومدبرا هلما وهذا أيضا من أقوى الدالئل

مبتحيز وال يف جهة ألنا سنبني إن شاء اهللا تعاىل أن كون الشيء جسما ومتحيزا عني الذات ونفسها وحقيقتها ال أنه 
صفة قائمة بالذات وأما كونه خالقا لألشياء ومدبرا هلا فهو صفة ولفظة ما سؤال عن املاهية وطلب للحقيقة فلو 

عن قوله وما رب العاملني بذكر كونه متحيزا أوىل من اجلواب عنه بذكر كونه خالقا كان تعاىل متحيزا لكان اجلواب 
ولو كان كذلك كان جواب موسى عليه السالم خطأ ولكان طعن فرعون بأنه جمنون ال يفهم السؤال وال يذكر يف 

متحيزا فال جرم ما كان  مقابلة السؤال ما يصلح أن يكون جوابا متجها الزما وملا بطل ذلك علمنا أنه تعاىل ما كان
ميكن تعريف حقيقته سبحانه وتعاىل إال بأنه خالق مدبر فال جرم كان جواب موسى عليه السالم صحيحا وكان 

  سؤال فرعون سؤاال فاسدا 

فثبت أنه كما كان جواب حممد صلى اهللا عليه و سلم عن سؤال الكفار عن صفة اهللا تعاىل يدل على تنزيه اهللا تعاىل 
  ز فكذلك جواب موسى عليه السالم عن التحي

وقد ظن بعض الناس إن سؤال فرعون وما رب العاملني هو سؤال عن ما هية الرب كالذي يسأل عن حدود األشياء 
فيقول ما اإلنسان ما امللك ما اجلين وحنو ذلك قالوا وملا مل يكن للمسئول عنه ماهية عدل موسى عن اجلواب إىل 

رب السموات واألرض وهذا قول قاله بعض املتأخرين وهو باطل فإن فرعون إمنا بيان ما يعرف به وهو قوله 
استفهم استفهام إنكار وجحد مل يسأل عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا وهلذا قال يف متام الكالم 

ا وجحدا يقول ليس لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني وقال وإين ألظنه كاذبا فاستفهامه كان إنكار
للعاملني رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبني موسى أنه معروف عنده وعند احلاضرين وأن آياته ظاهرة بينة ال 
ميكن معها جحده وأنكم إمنا جتحدون بألسنتكم ما تعرفونه بقلوبكم كما قال موسى يف موضع آخر لفرعون لقد 

بصائر وقال اهللا تعاىل وجحدوا هبا واستيقنتها انفسهم ظلما  علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واألرض
وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين ومل يقل فرعون ومن رب العاملني فإن من سؤال عن عينه يسأل هبا من عرف 
جنس املسؤول عنه أنه من أهل العلم وقد شك يف عينه كما يقول لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان من أرسلك 

أما ما فهي سؤال عن الوصف يقول أي شيء هو هذا وما هو هذا الذي امسيته رب العاملني قال ذلك منكرا له و
  جاحدا 

فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب فقال رب السموات 
  واألرض وما بينهما إن كنتم موقنني 

لق فأي يقني كان لكم بشيء من األشياء فأول اليقني اليقني هبذا الرب كما قالت ومل يقل موقنني بكذا وكذا بل أط
الرسل لقومهم أيف اهللا شك وإن قلتم ال يقني لنا بشيء من األشياء بل سلبنا كل علم فهذه دعوى السفسطة العامة 

علم وهلذا قيل يف حد  ومدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل ال بد له من
العقل إنه علوم ضرورية وهي اليت ال خيلو منها عاقل فلما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون وهذا 

من افتراء املكذبني على الرسل ملا خرجوا من عاداهتم اليت هي حممودة عندهم نسبوهم إىل اجلنون وملا كانوا مظهرين 
والشك فيه هذه حال عامتهم ودينهم وهذا عندهم دين حسن وإمنا إهلهم الذي  للجحد باخلالق أو لالسترابة

يطيعونه فرعون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون فبني له موسى إنكم الذين سلبتم العقل النافع وأنتم أحق 



ضرورية يقينيه هبذا الوصف فقال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فإن العقل مستلزم لعلوم 
وأعظمها يف الفطرة اإلقرار باخلالق فلما ذكر أوال أن من أيقن بشيء فهو موقن به واليقني بشيء هو من لوازم 

العقل بني ثانيا أن اإلقرار به هو من لوازم العقل ولكن احملمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن مل يعمل به 
أيضا ملن مل يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقني فإن اليقني أيضا يراد به العلم املستقر  صاحبه قيل أنه ليس له عقل ويقال

يف القلب ويراد به العمل هبذا العلم فال يطلق املوقن إال على من أستقر يف قلبه العلم والعمل وقوم فرعون مل يكن 
مرين إن كان لك يقني فقد عرفته وإن عندهم إتباع ملا عرفوه فلم يكن هلم عقل وال يقني وكالم موسى يقتضي األ

كان لك عقل فقد عرفته وإن ادعيت أنه ال يقني لك وال عقل لك فكذلك قولك فهذا إقرار منكم بسبكم خاصية 
  اإلنسان ومن يكن هكذا ال يصلح له ما أنتم عليه من 

ستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا دعوى االهلية مع أن هذا باطل منكم فانكم موقنون به كما قال تعاىل وجحدوا هبا وا
ولكم عقل تعرفونه به ولكن هواكم يصدكم عن إتباع موجب العقل وهو إرادة العلو يف األرض والفساد فأنتم ال 

عقل لكم هبذا االعتبار كما قال أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري وقال تعاىل عن 
أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال قال تعاىل عن فرعون وقومه  الكفار أم حتسب أن أكثرهم يسمعون

فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني واخلفيف هو السفيه الذي ال يعمل بعلمه بل يتبع هواه وبسط هذا 
  له موضع آخر 

يكن موسى أخربه أن إهله فوق مل  واهللا تعاىل قد أخرب عن فرعون أنه طلب أن يصعد ليطلع إىل إله موسى فلو مل
يقصد ذلك فإنه لو مل يكن مقرا به فإذا مل خيربه موسى به مل يكن إثبات العلو ال منه وال من موسى عليه الصالة و 

  السالم فال يقصد االطالع وال حيصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إىل إله موسى 
رعون كذب موسى يف أن ربه فوق فاملقرون بذلك متبعون ملوسى وحممد فموسى صدق حممدا يف أن ربه فوق وف

  واملكذبون بذلك موافقون لفرعون 
وإن كانوا يعربون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إمجال وإهبام وإيهام كقوهلم ليس مبتحيز وال جسم وال جوهر وال 

  تنزيه الرب تعاىل عن النقائص هو يف جهة وال مكان وأمثال هذه العبارات اليت تفهم منها العامة 

  ومقصدهم هبا أنه ليس فوق السموات رب وال على العرش إله يعبد وال عرج بالرسول إىل اهللا 
قال أبو عبد اهللا الرازي وأما اخلليل صلى اهللا عليه و سلم فقد حكى اهللا تعاىل عنه يف كتابه بأنه استدل حبصول 

قال عند متام االستدالل وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض التغري يف أحوال الكواكب على حدوثها مث 
حنيفا واعلم أن هذه الواقعة تدل على تنزيه اهللا تعاىل وتقديسه عن التحيز واجلهة أما داللتها على تنزيه اهللا تعاىل 

  عن التحيز فمن وجوه 
ول ما صح على أحد املثلني وجب أن أحدها أنا سنبني إن شاء اهللا تعاىل أن األجسام متماثلة فإذا ثبت ذلك فنق

يصح على املثل اآلخر فلو كان تعاىل جسما أو جوهرا وجب أن يصح عليه كل ما صح على غريه وأن يصح على 
غريه كل ما صح عليه وذلك يقتضي جواز التغري عليه وملا حكم اخلليل عليه السالم بأن املتغري من حال إىل حال ال 

  كان جسما لصلح عليه التغري لزم القطع بأنه تعاىل ليس مبتحيز أصال يصلح لآلهلية وثبت أنه لو 
الثاين أنه عليه السالم قال عند متام االستدالل وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض فلم يذكر يف صفات 

م على قومه اهللا تعاىل إال كونه خالقا للعامل واهللا مدحه على هذا الكالم وعظمه فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهي



نرفع درجات من نشاء ولو كان إله العامل جسما موصوفا مبقدار خمصوص وشكل خمصوص ملا كمل العلم به تعاىل 
إال بعد العلم بكونه جسما متحيزا ولو كان كذلك ملا كان مستحقا للمدح والتعظيم مبجرد معرفة كونه خالقا للعامل 

  ال معرفة اهللا تعاىل دل ذلك على أنه تعاىل ليس مبتحيز فلما كان هذا املقدار من املعرفة كافيا يف كم

الثالث أنه تعاىل لو كان جسما لكان كل جسم مشاركا له يف متام املاهية فالقول بكونه تعاىل جسما يقتضي إثبات 
 عليهم الشريك هللا تعاىل وذلك ينايف قوله وما أنا من املشركني فثبت مبا ذكرناه أن العظماء من األنبياء صلوات اهللا

  كانوا قاطعني بتنزيه اهللا تعاىل وتقديسه عن اجلسمية واجلوهرية واجلهة وباهللا التوفيق 
وقد ظن طائفة من اجلهمية واملعتزلة وغريهم أن مراده بقوله هذا ريب أن هذا خالق العامل وأنه استدل باألفوال وهو 

لدالة على حدوث األجسام وحدوث العامل وهذا احلركة واالنتقال على عدم ربوبيته وزعموا أن هذه احلجة هي ا
  غلط من وجوه 

أحدها أن هذا القول مل يقله أحد من العقالء ال من قوم إبراهيم وال غريهم وال توهم أحدهم أم كوكبا أو القمر أو 
أو الشمس خلق هذا العامل وإمنا كان قوم إبراهيم مشركني يعبدون هذه الكواكب زاعمني أن يف ذلك جلب منفعة 

دفع مضرة على طريقة الكلدانيني والكشدانيني وغريهم من املشركني أهل اهلند وغريهم وعلى طريقة هؤالء صنف 
الكتاب الذي صنفه أبو عبد اهللا ابن اخلطيب الرازي يف السحر والطلمسات ودعوة الكواكب وهذا دين املشركني 

ء وهلذا قال اخلليل ياقوم أين برئ مما تشركون وقال من اهلند واخلطا والنبط والكلدانيني والكشدانيني وغري هؤال
  أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فأهنم عدو يل إال رب العاملني وأمثال ذلك 

  وأيضا فاألفول يف لغة العرب هو املغيب واالحتجاب ليس هو احلركة واالنتقال 

إىل أن يغيب بل كان نفس احلركة اليت يشاهدها من حني تطلع  وأيضا فلو كان احتجاجه باحلركة واالنتقال مل ينتظر
  إىل أن تغيب األفول 

  وأيضا فحركتها بعد املغيب واالحتجاج غري مشهودة وال معلومة 
وأيضا لو كان قوله هذا ريب هذا رب العاملني لكانت قصة إبراهيم عليه السالم حجة عليهم ألنه حينئذ مل تكن 

  ونه رب العاملني وإمنا املانع هو األفول احلركة عنده مانعة من ك
وهو املخالفون إلبراهيم ولنبينا ولغريمها من األنبياء عليهم الصالة والسالم وذلك أن اهللا تعاىل قال فلما جن عليه 
 الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني فلما رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل
يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم أين برئ 
مما تشركون اين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني فقد أخرب اهللا يف كتابه أنه 

ا مل يقل اخلليل ال أحب البازغني وال املتحركني وال من حني بزغ الكواكب والقمر والشمس وإىل حني أفوهل
املتحولني وال أحب من تقوم به احلركات وال احلوادث وال قال شيئا مما يقوله النفاة حني أفل الكوكب والشمس 

والقمر واألفول باتفاق أهل اللغة والتفسري هو املغيب واالحتجاب بل هذا معلوم باألضرار من لغة العرب اليت نزل 
هبا القرآن وهو املراد باتفاق العلماء فلم يقل إبراهيم ال أحب اآلفلني إال حني أفل وغاب عن األبصار فلم يبق مرئيا 

وال مشهودا فحينئذ قال ال أحب اآلفلني وهذا يقتضي أ كونه متحركا منتقال تقوم به احلوادث بل كونه جسما 
  على نفي حمبته متحيزا تقوم به احلوادث مل يكن دليال عند إبراهيم 



فإن كان إبراهيم إمنا استدل باألفوال على أنه ليس رب العاملني كما زعموا لزم من ذلك أن يكون ما يقوم به 
األفول من كونه متحركا منتقال حتله احلوادث بل ومن كونه جسما متحيزا مل يكن دليال عند إبراهيم على أنه ليس 

إبراهيم حجة على نقيض مطلوهبم ال على تعيني مطلوهبم وهكذا أهل برب العاملني وحينئذ فيلزم أن تكون قصة 
  البدع ال يكادون حيتجون حبجة مسعية وال عقلية إال وهي عند التأمل حجة عليهم ال هلم 

ولكن إبراهيم عليه السالم مل يقصد بقوله هذا ريب أنه رب العاملني وال كان أحد من قومه يقولون أنه رب العاملني بل 
مشركني مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا يدعوهنا من دون اهللا ويبنونن هلا كانوا 

اهلياكل وقد صنفت يف مثل مذهبهم كتب مثل كتاب السر املكتوم يف السحر وخماطبة النجوم وغريه من الكتب 
هنم عدو يل إال رب العاملني وقال تعاىل قد كانت وهلذا قال اخلليل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون فإ

لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أنا براء منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا 
ون إين بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهللا وحده وهلذا قال اخلليل يف متام الكالم إين برئ مما تشرك

وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني بني أنه إمنا يعبد اهللا وحده فله يوجه وجهه 
إذا توجه قصده إليه يتبع قصده وجهه فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إىل اهللا 

أقر بوجود الصانع فإن هذا كان معلوما عند قومه مل يكونوا تعاىل وهلذا قال وما أنا من املشركني مل يذكر أنه 
  ينازعونه يف وجود 

فاطر السموات واألرض وإمنا كان النزاع يف عبادة غري اهللا واختاذه ربا فكانوا يعبدون الكواكب السماوية 
  ويتخذون هلا أصناما أرضية 

يس هو قائم على عبده يف كل وقت والذين وقوله ال أحب اآلفلني فاآلفل هو الذي يغيب تارة ويظهر تارة فل
يعبدون ما سوى اهللا من الكواكب وحنوها ويتخذوهنا أوثانا يكونون يف وقت البزوغ طالبني سائلني ويف وقت 

األفول ال حيصل مقصودهم وال ومرادهم فال جيلبون منفعة وال يدفعون مضرة وال ينتفعون إذ ذاك بعبادة فبني ما يف 
من دون اهللا من النقص وبني ما لربه فاطر السموات واألرض من الكمال بأنه اخلالق الفاطر العليم اآلهلة اليت تعبد 

  السميع البصري واهلادي الرازق احمليي املميت 
ففي اجلملة االحتجاج بلفظ التغري إن كان مسعيا فاألفول ليس هو التغري وإن كان عقليا فإن أريد بالتغري الذي ميتنع 

  النزاع مل حيتج به وإن أريد به مواقع اإلمجاع فال منازعة فيه على الرب حمل 
وملا فسر هؤالء األفوال باحلركة وفتحوا باب حتريف الكلم عن مواضعه دخلت املالحدة من هذا الباب ففسر ابن 

ممكنة سينا وأمثاله من املالحدة األفول باإلمكان الذي ادعوه حيث قالوا أن األفالك قدمية أزلية وهي مع ذلك 
وكذلك ما فيها من الكواكب والنريين قالوا فقول إبراهيم ال أحب اآلفلني أي ال أحب املمكن املغلول وإن كان 

  قدميا أزليا وأين يف لفظ األفول ما يدل على هذا املعىن ولكن هذا 

والشمس شأن احملرفني للكلم عن مواضعه وجاء بعدهم من جنس من زاد يف التحريف فقال املراد بالكواكب 
والقمر هو النفس والعقل الفعال والعقل األول وقد ذكر ذلك أبو حامد الغزايل يف بعض كتبه وحكاه عن غريه يف 

بعضها وقال هؤالء الكواكب والشمس والقمر ال خيفى على عاقل إهنا ليست رب العاملني خبالف النفس والعقل 
كانت موجودة من عجائب حتريفات املالحدة الباطنية  وداللة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه املعاين لو

كما يتأولون العمليات مع العمليات ويقولون الصلوات اخلمس معرفة أسرارنا وصيام رمضان كتمان أسرارنا 



واحلج هو الزيارة لشيوخنا املقدسني وفتح هلم هذا الباب اجلهمية والرافضة حيث صار بعضهم يقول اإلمام املبني 
طالب والشجرة امللعونة يف القرآن بنو أمية والبقرة املأمور بذحبها عائشة واللؤلؤ واملرجان احلسن  علي بن أيب

  واحلسني 
قال الرازي احلجة الثانية من القرآن قوله تعاىل ليس كمثله شيء ولو كان جسما لكان مثال لسائر األجسام يف متام 

  باهرة أن األجسام كلها متماثلة وذلك كاملناقض هلذا النص املاهية ألنا سنبني إن شاء اهللا تعاىل بالدالئل ال
قال الشيخ وكذلك إذا قالوا املوصوفات تتماثل واألجسام تتماثل واجلواهر تتماثل وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعاىل 

ا على ليس كمثله شيء على نفي مسمى هذه األمور اليت مسوها هبذه األمساء يف اصطالحهم احلادث كان هذا افتراء
القرآن فأن هذا ليس هو املثل يف لغة العرب وال لغة القرآن وال غريمها قال تعاىل وإن تتلوا يستبدل قوما غريكم مث 

  ال يكونوا أمثالكم 

فنفى مماثلة هؤالء مع اتفاقهم يف اإلنسانية فكيف يقال إن لغة العرب توجب أن كل ما يشار إليه مثل كل ما يشار 
تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق مثلها يف البالد فأخرب أنه مل خيلق مثلها يف  إليه وقال تعاىل أمل

البالد وكالمها بلد فكيف يقال إن جسم فهو مثل لكل جسم يف لغة العرب حىت حيمل على ذلك قوله ليس كمثله 
  ... ليس كمثل الفىت زهري ... شيء وقد قال الشاعر 

  ... هم يف الناس من بشر ما إن كمثل... وقال 
قال الرازي فإن قيل مل ال جيوز أن يقال أنه تعاىل وإن كان أنه خمالف لغريه من األجسام كما أن اإلنسان والفرس 
وإن أشتركا يف اجلسمية لكنهما خمتلفان يف األحوال والصفات وال جيوز أن يقال الفرس مثل اإلنسان فكذا هنا 

  واجلواب من جهتني 
سنقيم الداللة على أن األجسام كلها متماثلة يف متام املاهية فلو كان تعاىل جسما لكان ذاته مثال لسائر  األول إنا

األجسام وذلك خيالف هذا النص واإلنسان والفرس ذات كل واحد منهما مماثلة لذات اآلخر واالختالف إمنا وقع 
ص كل واحدة منهما بصفاته املخصوصة من يف الصفات واألعراض والذاتان إذا كانتا متماثلتني لكان اختصا

اجلائزات ال من الواجبات ألن األشياء املتماثلة يف متام الذات واملاهية ال جيوز اختالفهم يف اللوازم فلو كان الباري 
تعاىل جسما لوجب أن يكون اختصاصه بصفاته املخصوصة من اجلائزات ولو كان كذلك لزم افتقاره إىل املدبر 

  يبطل القول بكونه تعاىل إله العامل  واملخصص وذلك

والقول بتماثل األحسام يف غاية الفساد والرازي نفسه قد بني بطالن ذلك يف غري موضع بل نقول جمرد اشتراك 
االثنني يف كون كل منهما جسما أو متحيزا أو موصوفا أو مقدارا أو غري ذلك ال مينع اختصاص أحدمها بصفات 

اختصاصه باحليز إىل سبب غري اجلسمية املشتركة يلزم أن يكون ذلك املخصص له  الزمة له وليس إذا احتاج
خمصص آخر بل املشاهد خالف ذلك فإن اختصاص األجسام املشهودة باحيازها ليس للجسمية املشتركة بل ألمر 

  خيصها هو من لوازمها مبعىن أن املقتضي لذاهتا هو املقتضي لذلك الالزم إىل أن قال 
يف كل ما يقدر من املوصوفات املستلزمة لصفاهتا كاحليوانية والناطقية لإلنسان وكذلك االعتداء والنمو وهذا مطرد 

للحيوان والنبات مثال فإن كون النبات ناميا مغتذيا هو صفة الزمة له ال لعموم كونه جسما وال لسبب غري حقيقته 
ات أقرب إىل أن تكون داخلة يف حقيقته من كونه اليت خيتص هبا بل حقيقته مستلزمة لنموه واغتذائه وهذه الصف

ممتدا يف اجلهات وإن كان ذلك أيضا الزما له فإنا نعلم أن النار والثلج والتراب واخلبز واإلنسان والشمس والفلك 



ا وغري ذلك كلها مشتركة يف أهنا متحيزة ممتدة يف اجلهات كما أهنا مشتركة يف أهنا موصوفة بصفات قائمة هبا ويف أهن
حاملة لتلك الصفات وما به افترقت وامتاز بعضها عن بعض أعظم مما فيه اشتركت فالصفات الفارقة بينها املوجبة 

الختالفها ومباينة بعضها لبعض أعظم مما يوجب تشاهبها ومناسبة بعضها لبعض فمن يقول بتماثل اجلواهر واألجسام 
قدارية وتوابعها وسائر الصفات عارضة هلا تفتقر إىل سبب غري يقول أن احلقيقة هي ما اشتركت فيه من التحيزية وامل

الذات ومن يقول باختالفها يقول بل املقدارية للجسم والتحيزية للمتحيز كاملوصوفية للموصوف واللونية 
والعرضية للعرض والقيام بالنفس للقائمات بأنفسها وحنو ذلك ومعلوم أن املوجودين إذا اشتركا يف أن هذا قائم 

  فسه بن

وهذا قائم بنفسه مل يكن أحدمها مثال اآلخر وإذا اشتركا يف أن هذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طعم وهذا 
عرض وهذا عرض مل يكن أحدمها مثال لآلخر وإذا اشتركا يف أن هذا موصوف وهذا موصوف مل يكن أحدمها مثال 

ومكان وهلذا حيز ومكان كان أوىل أن ال يوجب هذا لآلخر وإذا اشتركا يف أن هذا مقدار وهلذا مقدار وهلذا حيز 
متاثلها ألن الصفة املوصوف أدخل يف حقيقته من القدر للمقدار واملكان للتمكن واحليز للمتحيز فإذا كان 

اشتراكهما فيما هو أدخل يف احلقيقة ال يوجب التماثل فاشتراكهما فيما هو دونه يف ذلك أوىل بعدم التماثل 
  ه األمور مبسوط يف غري هذا املوضع والكالم على هذ

قال الرازي الثاين أن تقدير أن يكون هو تعاىل مشاركا لسائر األجسام يف اجلسمية وخمالفا هلا يف املاهية املخصوصة 
جيب وقوع الكثرة يف ذات اهللا تعاىل ألن اجلسمية مشترك فيها بني اهللا وبني غريه وخصوصية ذاته غري مشتركة فيما 

تعاىل وبني غريه وما به املشاركة غري ما به املمايزة وذلك يقتضي وقوع التركيب يف ذاته املخصوصة وكل بني اهللا 
  مركب ممكن ال واجب على ما بيناه فثبت أن السؤال ساقط واهللا أعلم 

الرب يتغري  قال الشيخ رمحه اهللا يذكرون لفظ التكثر و التغري ومها لفظان جممالن يتوهم السامع أنه تكثر اآلهلة وأن
ويستحيل من حال إىل حال إىل أن قال مث إهنم ينفون ذلك من غري دليل أصال بل نقول جمرد اشتراك االثنني يف 

  كون كل منهما جسما أو متحيزا أو موصوفا 

أو مقدرا ال مينع من اختصاص أحدمها بصفات الزمة له فإن كون النبات ناميا مغتذيا هو صفة الزمة له ال لعموم 
  ه جسما وال لسبب غري حقيقته اليت اختص هبا بل حقيقة مستلزمة لنموه واغتذائه كون

وحينئذ فقوله ما به االشتراك غري ما به االمتياز قلنا مل يشتركا يف شيء خارجي حىت حيوجهما اشتراكهما فيه إىل 
حيوجهما التماثل إىل مميز بني عينيهما بل  االمتياز بل مها ممتازان بأنفسهما وإمنا تشاهبا أو متاثال يف شيء واملتماثالن ال

كل منهما ممتاز عن اآلخر بنفسه وإن أريد باملشترك بينهما املعىن املطلق الكلي فذاك ال يفتقر إىل ما به االمتياز 
وليس له ثبوت يف األعيان حىت يقال أنه يلزم أن يكون املطلق يف األعيان من غري خمصص وإن أريد به ما يقوم بكل 

ما من املشترك وهو ما يوجد يف األعيان من الكلي فذاك ال اشتراك فيه يف األعيان فإن كل ما ألحدمها فهو منه
خمتص به ال اشتراك فيه وحينئذ فاملوجود من الوجوب هو خمتص بأحدمها بنفسه ال يفتقر إىل خمصص فال يكون 

  ك بطل ما احتجوا به على كونه ممكنا الوجوب الذي لكل منهما يف اخلارج مفقرا إىل خمصص وإذا مل يكن ذل
قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة الثالثة قوله تعاىل واهللا الغين وانتم الفقراء دلت هذه اآلية على كونه غنيا ولو كان 

  جسما ملا كان غنيا ألن كل 



إىل اجلهة  جسم مركب وكل مركب حمتاج إىل كل واحد من أجزائه وأيضا لوجوب اختصاصه باجلهة لكان حمتاجا
  وذلك يقدح يف كونه غنيا على اإلطالق 

احلجة الرابعة قوله تعاىل ال إله إال هو احلي القيوم والقيوم من يكون قائما بنفسه مقوما لغريه فكونه قائما بنفسه 
 عبارة عن كونه غنيا عن كل ما سواه وكونه مقوما لغريه عبارة عن احتياج كل ما سواه إليه فلو كان جسما لكان
هو مفتقرا إىل غريه وهو جزؤه ولكان غريه غنيا عنه وهو جزؤه فحينئذ ال يكون قيوما وأيضا لو وجب حصوله يف 

  شئ من األحياز لكان مفتقرا حمتاجا إىل ذلك احليز فلم يكن على اإلطالق 
ال جيوز أيضا أن  فإن قيل ألستم تقولون إنه جيب أن يكون موصوفا بالعلم ومل يقدح ذلك عندكم يف كونه قيوما فلم

يقال إنه جيب أن حيصل يف حيز معني ومل يقدح ذلك يف كونه قيل عندنا أن ذاته كاملوجب لتلك الصفة وذلك ال 
يقدح يف وصف الذات بكونه قيوما أما هنا فال ميكن أن يقال أن ذاته توجب ذلك احليز املعني ألن بتقدير أن ال 

ذلك وال عدمه فكان احليز غنيا عنه وكان هو مفتقرا إىل ذلك احليز يكون حاصال يف ذلك احليز مل يلزم بطالن 
  فظهر الفرق واهللا أعلم 

  قلت ولقائل أن يقول هذا باطل من وجوده 
أحدها إن الذين قالوا إنه جسم ال يقول أكثرهم أنه مركب من األجزاء بل وال يقولون إن كل جسم مركب من 

  من األجزاء فقط ال يكون حجة على من قال أنه ليس مبركب  األجزاء فالدليل على امتناع ما هو مركب

وإن كان بناءا على إن جسم مركب فهذا ممنوع وإن قيل ال نعين باألجزاء أجزاءا كانت موجودة بدونه وإمنا نعين 
إليه هبا أنه ال بد أن يتميز منه شئ عن شئ قيل فحينئذ ال يلزم أن يكون ذلك الذي ميكن أن يصري جزءا غري مفتقر 
إذ هو ال بد منه يف وجود اجلملة وليس موجودا دوهنا فاجلملة ال تستغين عنه وهو أيضا ال يستغين عنها فتكون 

  احلجة باطلة 
الثاين أن يقال ما تعين بقولك إنه يكون مفتقرا إىل كل واحد من تلك األجزاء أتعين أنه يكون مفعوال للجزء أو 

وجوده مشروطا بوجود اجلزء حبيث ال يوجد أحدمها إال مع اآلخر فإن ادعيت  معلوال لعلة فاعلة أم تعين أنه يكون
األول كان التالزم باطال فأنه من املعلوم أن األجسام اليت خلقها اهللا تعاىل ليس شئ من أجزائها فاعال هلا وال علة 

ان دعوى أن ذلك قضية كلية فاعلة هلا فإذا مل يكن شئ من املركبات املخلوقة جزؤه فاعال له وال علة فاعلة له ك
من أفسد الكالم فإنه ال يعلم ثبوهتا يف شئ من اجلزئيات املشهودة فضال عن أن تكون كلية وإن قيل نعين باالفتقار 
أنه ال يوجد هذا إال مع هذا قيل ومل قلتم إن مثل هذا ممتنع على الواجب بنفسه فإن املمتنع عليه أن يكون فاعال أو 

بإمكان علة فاعلة ال تفعل باالختيار فأما كونه ال يكون وجوده مستلزما للوازم ال يكون موجودا  علة فاعلة إذا قيل
  إال هبا فالواجب بنفسه ال ينايف ذلك سواء مسيت صفات أو أجزاء أو ما مسيت 

للمكنات ويظهر هذا بالوجه الثالث وهو أن النايف ملثل هذا التالزم إن كان متفلسفا فهو يقول إن ذاته مستلزمة 
املنفصلة عنه فكيف مينع أن تكون مستلزمة لصفاته الالزمة له وملا هو داخل يف مسمى امسه وهو أيضا يسم أن ذاته 
تستلزم كونه واجبا وموجودا وعاقال وعقال ولذيذا وملتذا به وحمبا لذاته وحمبوبا هلا وأمثال ذلك من ااملعاين املتعددة 

  فإذا قيل هذه كلها شئ واحد 

ذا مع كونه معلوم الفساد بالضرورة لكونه تضمن أن العلم هو احلب وأن العامل احملب هو العلم واحلب فإن قيل ه
قدر إمكانه فقول القائل إن اجلسم ليس مبركب من اهليلويل والصورة وال من اجلواهر املنفردة بل هو واحد بسيط 



زلة وأمثاهلم فهم يسلمون أن ذاته تستلزم أنه حي أقرب إىل العقل من دعوى احتاد هذه احلقائق وإن كان من املعت
عامل قادر وإن كان من الصفاتية فهم يسلمون استلزام ذاته للعلم والقدرة واحلياة وغري ذلك من الصفات فما من 
طائفة من الطوائف إال وهي تضطر إىل أن جتعل ذاته مستلزمة للوازم وحينئذ فنفي هذا التالزم ال سبيل ألحد إليه 

  مسي افتقارا أم مل يسم وسواء قيل أن هذا يقتضي التركيب أو مل يقل  سواء
الوجه الرابع أن يقال قول القائل إن املركب مفتقر إىل كل واحد من تلك األجزاء أتعين باملركب تلك األجزاء أو 

رة إىل تلك األجزاء تعين به اجتماعها أو األمرين أو شيئا رابعا فإن عنيت األول كان املعين أن تلك األجزاء مفتق
وكان حاصله أن الشئ املركب مفتقر إىل املركب وأن الشيء مفتقر إىل نفسه وأن الواجب بنفسه مفتقر إىل 

الواجب نفسه ومعلوم أن الواجب بنفسه ال يكون مستغنيا عن نفسه بل وجوبه بنفسه يستلزم أن نفسه ال تستغين 
  ونه واجبا بنفسه ال مانع لكونه واجبا بنفسه عن نفسه فما ذكرمتوه من االفتقار هو حتقيق لك

وإن قيل أن املركب هو االجتماع الذي هو اجتماع األجزاء وتركيبها قيل فهذا االجتماع هو صفة وعرض 
لألجزاء ال يقول عاقل أنه واجب بنفسه دون األجزاء بل إمنا يقال هو الزم لألجزاء والواجب بنفسه هو الذات 

جزاء ال جمرد الصفة اليت نسبة بني األجزاء وإذا مل يكن هذا هو نفس الذات الواجبة بنفسها القائمة بنفسها وهي األ
  وإمنا هو صفة هلا فالقول فيه كالقول يف غريه مما 

  مسيتموه أنتم أجزاءا وغايته أن يكون بعض األجزاء مفتقرا إىل سائرها وليس هذا هو افتقار الواجب بنفسه إىل جزئه 
كب هو اجملموع إي األجزاء واجتماعها فهذا من جنس أن يقال املركب هو األجزاء لكن على هذا وإن قيل أن املر

التقدير صار االجتماع جزءا من األجزاء وحينئذ فإذا قيل هو مفتقر إىل األجزاء كان حقيقته أنه مفتقر إىل نفسه إي 
  ال يستغين عن نفسه وهذا حقيقة وجوبه بنفسه ال مناف لوجوبه بنفسه 

  إن عنيت به شيئا رابعا فال يعقل هنا شيء رابع فال بد من تصويره مث هذا الكالم عليه و
وإن قال بل اجملموع يقتضي افتقاره إىل كل جزء من األجزاء قيل افتقار اجملموع إىل ذلك اجلزء كافتقاره إىل سائر 

  األجزاء وذلك وسائر األجزاء هي اجملموع فعاد إىل أنه مفتقر إىل نفسه 
ن قيل فأحد اجلزأين مفتقر إىل اآلخر أو قيل اجلملة مفتقرة إىل كل جزء إىل آخره قيل أوال ليس هذا هو حجتكم فإ

فإمنا ادعيتم افتقار الواجب بنفسه إىل جزئه وقيل ثانيا إن عنيت بكون أحد اجلزأين مفتقرا إىل اآلخر أن أحدمها 
املركبات املمكنة ليس أحد أجزائها علة فاعلة لآلخر وال  فاعل لآلخر أو علة فاعلة له فهذا باطل بالضرورة فإن

فاعال له باختياره فلو قدر أن يف املركبات ما يكون جزؤه فاعال جلزئه مل يكن له مركب كذلك فال تكون القضية 
كلية فال جيب أن يكون مورد النزاع داخال فيما جزؤه مفتقر إىل جزئه فكيف إذا مل يكن من املمكنات شيء من 

لك فكيف يدعى يف الواجب بنفسه إذا قدر مركبا أن يكون بعض اجزائه علة فاعلة للجزء اآلخر وإن عنيت أن ذ
  أحد اجلزأين ال يوجد إال مع اجلزء اآلخر فهذا إمنا فيه تالزمهما وكون 

يف كون أحدمها مشروطا باآلخر وذلك دور معي اقتراين وهو ممكن صحيح ال بد منه يف كل متالزمني وهذا ال ينا
اجملموع واجبا باجملموع وإذا قيل يف كل من األجزاء هل هو واجب بنفسه أم ال قيل إن أردت هل هو مفعول 

معلول لعلة فاعلة أم ال فليس يف األجزاء ما هو كذلك بل كل منها واجب بنفسه هبذا االعتبار وأن عنيت أنه هل 
دون اآلخر وال هو واجب بنفسه هبذا االعتبار والدليل فيها ما يوجد بدون وجود اآلخر فليس فيها ما هو مستقل 

  دل على إثبات واجب بنفسه غين عن الفاعل والعلة الفاعلة ال على أنه ال يكون شيء غين عن الفاعل للوازم 



فلفظ الواجب بنفسه فيه إمجال واشتباه دخل بسببه غلط كثري فما قام عليه الربهان من إثبات الواجب بنفسه ليس 
فرضه هؤالء النفاة فإن املمكن هو الذي ال يوجد إال مبوجد يوجده فكونه موجودا بنفسه مستلزما للوازم ال هو ما 

ينايف أن يكون ذاتا متصفة بصفات الكمال وكل من الذات والصفات مالزم لآلخر وكل من الصفات مالزمة 
ب قيل إن أردمت تعدد اإلله املوجود لألخرى وكل ما يسمى جزأ فهو مالزم لآلخر وإذا قيل هذا فيه تعدد الواج

بنفسه اخلالق للممكنات فليس كذلك وأن أردمت تعدد معان وصفات له أو تعدد ما مسيتموه اجزاءا له فلم قلتم إنه 
إذا كان كل من هذه واجبا بنفسه أي هو موجود بنفسه ال مبوجد يوجده مع أن وجوده ملزوم لوجود اآلخر يكون 

وت معنيني أو شيئني واجبني متالزمني يكون ممتنعا وهكذا كما تقول املعتزلة إنكم إذا أثبتم ممتنعا ومل قلتم إن ثب
الصفات قلتم بتعدد القدمي فيقال هلم إن قلتم إن ذلك يتضمن تعدد آهلة قدمية خالقة للمخلوقات فهذا التالزم باطل 

ل فعامة ما يلبس به هؤالء النفاة ألفاظ جمملة وإن قلتم يستلزم تعدد صفات قدمية لإلله القدمي فلم قلتم إن هذا حما
  متشاهبة إذا فسرت معانيها وفصل بني 

ما هو حق منها وبني ما هو باطل زالت الشبهة وتبني أن احلق الذي ال حميد عنه هو قول أهل اإلثبات للمعاين 
  والصفات 

قدير أن يكون حاصال يف ذلك احليز مل يلزم قوله أما هاهنا فال ميكن أن يقال إن ذاته توجب ذلك احليز املعني ألن بت
  بطالن ذلك وال عدمه فكان احليز غنيا عنه وكان هو مفتقرا إىل ذلك احليز فظهر الفرق واهللا أعلم 

قال ابن تيمية رمحه اهللا وأيضا مل نعلم أحدا قال إنه حمتاج إىل شيء من خملوقاته فضال عن أن يكون حمتاجا إىل غري 
أحد إن اهللا حمتاج إىل العرش مع أنه خالق العرش واملخلوق مفتقر إىل اخلالق ال يفتقر اخلالق إىل  خملوقاته وال يقول

املخلوق وبقدرته قام العرش وسائر املخلوقات وهو الغين عن العرش وكل ما سواه فقري إليه فمن فهم عن الكرامية 
فقد أفترى عليهم كيف وهم يقولون إنه كان وغريهم من طوائف اإلثبات إهنم يقولون أن اهللا حمتاج إىل العرش 

موجودا قبل العرش فإذا كان موجودا قائما بنفسه قبل العرش ال يكون إال مستغنيا عن العرش وإذا كان اهللا فوق 
  العرش مل جيب أن يكون حمتاجا إليه فإن اهللا قد خلق العامل بعضه فوق بعض ومل جيعل عاليه حمتاجا إىل سافله 

ي مكانا وحيزا وجهة لإلنسان يكون مفتقرا إليه بل ولغري اإلنسان أيضا كاحتياج القميص إىل ال بسه وكثري مما يسم
  واستغناء صاحبه عنه وكذلك 

احليز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء املتصلة به اليت حتوزه وهو جوانبه وتلك تكون داخلة فيه فال تكون 
الشيء املنفصل عنه الذي حييط به كالقميص املخيط وهذا قد يكون  مستغنية عنه مع حاجته إليها وقد يراد به

مفتقرا إىل اإلنسان كقميصه وقد يكون مستغنيا عنه وإن كان مستغنيا عن اإلنسان لكن اإلنسان ال حيتاج إىل حيز 
هي ال بعينه فليس اإلنسان مفتقرا إىل حيز معني خارج عن ذاته حبال بل وكذلك سائر املوجودات وأما احلهة ف

تكون جهة إال بالتوجه فهي مفتقرة إىل كوهنا جهة إىل املتوجه واملتوجه ال يفتقر إىل جهة بعينها حبال إىل أن قال 
  فكيف يف حق اخلالق الغين عن كل ما سواه املفتقر إليه كل ما سواه 

  ال يفىن بوجه من الوجوه وقد بسطت معىن القيوم يف موضع آخر وبينا أنه الدائم الباقي الذي ال يزول وال يعدم و
قال الرازي احلجة اخلامسة قوله تعاىل هل تعلم له مسيا قال ابن عباس رضي اهللا عنهما هل تعلم له مثال ولو كان 

  متحيزا لكان كل واحد من اجلواهر مثال 
ا وقوله ومل يكن وأما التمثيل فقد نطق القرآن بنفيه عن اهللا يف مواضع كقوله ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له مسي



  له كفوا أحد وقوله فال جتعلوا هللا أندادا 
  وقوله فاعبدوا واصطرب لعبادته هل تعلم له مسيا أي نظريا يستحق مثل امسه 

  ويقال مساميا يساميه وهذا معىن ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مسيا مثيال أو شبيها 
اب ال من الوضع احملدث فليس ألحد أن يقول إن األلفاظ وموجب األدلة السمعية يتلقى من عرف املتكلم باخلط

اليت جاءت يف القرآن موضوعة ملعاين مث يريد أن يفسر مراد اهللا بتلك املعاين هذا من فعل أهل االحلاد املفترين فإن 
دوا إىل ما هؤالء عمدوا إىل معاين ظنوها ثابتة فجعلوها هي معىن الواحد والواجب والغين والقدمي ونفي املثل مث عم

جاء يف القرآن والسنة من تسمية اهللا تعاىل بأنه أحد و واحد وغين وحنو ذلك يف نفي املثل والكفؤ عنه فقالوا هذا 
  يدل على املعاين اليت مسيناها هبذه األمساء وهذا من أعظم االفتراء على اهللا 

وأرادوا أن يستدلوا بقوله تعاىل ليس كمثله وكذلك إذا قالوا املوصوفات تتماثل واألجسام تتماثل واجلواهر تتماثل 
  شيء على نفي مسمى هذه األمور اليت مسوها هبذه األمساء يف اصطالحهم احلادث كان هذا افتراءا على القرآن 

ويقال له أتعين باحليز ما هو من لوازم املتحيز وهو هنايته وحده الداخل يف مسماه أم تريد باحليز شيئا موجودا 
العرش فأن أريد باحليز املعىن األول وهو ما هو من لوازم كل متحيز فإن حيزه هبذا التفسري داخل يف منفصال عنه ك

مسمى ذاته ونفسه وعينه إىل أن قال وال نسلم أنه ممتنع والقدر واحليز الداخل يف مسمى املتحيز الذي هو من 
  لوازمه أبلغ من صفاته الذاتية فإن كل وجود 

هو جوانبه احمليطة به ميتنع أن يكون هو إياه والقدمي الذي ميتنع وجوده مع اهللا هو ما كان  متحيز بدون احليز الذي
شيئا منفصال عنه بل كل شيء يكون داخال يف مسماه ليس خارجا عنه إىل أن قال يقال له كل جسم فإنه خمتص 

يز وجودي ينفصل عنه فذاك حبيزه وحيزه الذي هو جوانبه وهنايته وحدوده الداخل يف مسماه وأما اختصاصه حب
شيء آخر ال يلزم كما قد بيناه فعلم أن ذلك ال ينايف ما ذكره من دليل حدوث األجسام مع أن ذلك الدليل ال 

  نرتضيه 
ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد االجتماع واجتماعه بعد االفتراق فال نسلم أن ما ال يكون كذلك 

عنيت به ما يشار إليه أو يتميز منه شيء عن شيء مل نسلم أن مثل هذا ممتنع بل نقول أن  يلزم أن يكون حقريا وإن
كل موجود قائم بنفسه فإنه كذلك وأن ما ال يكون كذلك فال يكون إال عرضا قائما بغريه وأنه ال يعقل موجود إال 

  ما يشار إليه أو ما يقوم مبا يشار إليه 
   حيتاج إىل الرب وعند هؤالء أن الباقي حال بقائه ال

قال الرازي احلجة السادسة قوله تعاىل هو اهللا اخلالق البارئ املصور وجه االستدالل به أنا بينا يف سائر كتبنا أن 
اخلالق يف اللغة هو املقدر ولو كان تعاىل جسما لكان متناهيا ولو كان متناهيا لكان خمصوصا مبقدار معني وملا وصف 

  يكون تعاىل هو املقدر جلميع  نفسه بكونه خالقا وجب أن

  املقدرات مبقاديرها املخصوصة فإذا كان هو مقدرا يف ذاته مبقدار خمصوص لزم كونه مقدارا لنفسه وذلك حمال 
وأيضا لو كان جسما لكن متناهيا وكل متناه فإنه حميط به حد أو حدود خمتلفة وكل ما كان كذلك فهو مشكل 

لكان له صورة مث أنه تعاىل وصف نفسه بكونه مصورا فيلزم كونه مصورا وكل مشكل فهو صورة فلو كان جسما 
  لنفسه وذلك حمال فيلزم أن يكون منزها عن الصورة واجلسمية حىت ال يلزم هذا احملال 



لفظ اخللق املراد به الفعل الذي يسمى املصدر كما يقال خلق خيلق خلقا كقوله وما خلقكم وال بعثكم إال كنفس 
خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وقوله ما أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق واحدة وقوله 

  أنفسهم وليس الكالم يف لفظ خلق املراد به املخلوق ومنه قوله هذا خلق اهللا 
ة والناس تنازعوا يف نفس اخللق واألحداث والتكوين هل هو من صفات اهللا أم ال وهذا املؤسس وأصحابه مع املعتزل

يقولون إن اخللق هو املخلوق ليس ذلك صفة هللا حبال وأما مجهور الفقهاء وأهل احلديث والصوفية وطوائف من 
  أهل الكالم فيقولون إن الفعل نفسه واخللق من صفاته ولكن املخلوق ليس من صفاته 

يه فيما ذكر وإن وقال يف قوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى العطف يقتضي اشتراك املعطوف واملعطوف عل
  بينهما مغايرة يف الصفات 

  فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى لكن هذا االسم والصفة ليس هو ذاك االسم والصفة 
  قوله لزم أن يكون مقدرا لنفسه 

نفس معلوم أن الشيء ال يوجد إال بنفسه وإذا قيل هو مفتر إىل نفسه هبذا املعىن مل يكن ممتنعا بل هذا هو احلق فأن 
الواجب ال يستغين عن نفسه وإذا قيل هو واجب بنفسه فليس املراد ابدعت وجوده بل املراد أن نفسه موجودة 

  بنفسها مل تفتقر إىل غريه يف ذلك ووجوده واجب ال يقبل العدم حبال 
  قوله وأيضا لو كان جسما لكان متناهيا وكل منته فإنه حميط به حد أو حدود خمتلفة 

من جنس قوهلم لو كان فوق العرش لكان إما أن يكون أصغر منه أو بقدره أو أكرب منه ببعد متناه  يقال هذه احلجة
أو غري متناه وهذه حجج اجلهمية قدميا كما ذكر األئمة والكالم على هذه احلجة يف مقامني أحدمها منع املقدمة 

  األوىل والثاين منع املقدمة الثانية 
فوق العرش وليس له حد وال مقدار وال هو جسم كما يقول ذلك كثري من أما األول فهو قول من يقول هو 

  الصفاتية من الكالبية أئمة األشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف األربعة وغريهم وأهل احلديث 

 ينفي هذه األمور والصوفية وغري هؤالء وهم أمم ال حيصيهم إال اهللا إىل أن قال وأما املقام الثاين فهو كالم من ال
اليت حيتج هبا عليه نفاة العلو على العرش ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معىن 
أو ال يتعرض هلا بنفي وال إثبات وهذا املقام هو الذي تكلم فيه سلف األمة وأئمتها ومجاهري أهل احلديث وطائفة من 

  ريهم وكالم هؤالء أسد يف العقل والدين إىل أن قال والكالم على هذا من وجوه أهل الكالم والصوفية وغ
أحدها أن يقال قوله إن كل ما كان متناهيا من مجيع اجلوانب كانت حقيقته قابلة للزيادة والنقصان وكلما كان 

آدم من املسلمني واليهود  كذلك كان حمدثا على ما بيناه يقال له قد تقدم الكالم على هذه احلجة وبينا أن مجيع بىن
والنصارى والصابئني واجملوس واملشركني خيالفونك يف هذه املقدمة وبينا فساد ما ذكره من احلجة عليها بوجوه 

كثرية بيانا واضحا إىل أن قال ويقال له وإذا نازعك إخوانك املتكلمون اجلهمية من اجملسمة وغري اجملسمة املوافقون 
لذين يقولون ال هناية لذاته ومساحته مع قوهلم إنه جسم ومع قوهلم ليس جبسم فما لك أنه ليس فوق العرش ا

حجتك عليهم إىل أن قال وقد يقول هؤالء هب أنه قام دليل على تناهي العامل وتناهي املخلوقات وتناهي األبعاد 
  ه اليت فيها احملدثات فلم قلت إن ذلك حمال يف حق الباري وهذا يقوله مثبتة جلسم ونفات

  وهلذا مل يكن البتداء وجوده وال لدوام بقائه حد وال هناية وال غاية وال يقال مثل ذلك يف عظمة ذاته وقدره بل يقال 



ال تدركه األبصار وال حييطون به علما أو يقال وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة اآلية وهلذا 
همية وغريمها ملا قاسوا النهاية يف الذات واملكان على النهاية يف الوجود والزمان كان جهم وأبو اهلذيل ومها إماما اجل

عدوا حكم هذا إىل حكم هذا وحكم هذا إىل حكم هذا فقال بان املخلوق يتثبت له النهايات مجيعا وأثبتوها يف 
  االنتهاء فقال اجلهم بفناء اجلنة والنار وقال أبو اهلذيل بفناء احلركات كلها 

الرازي احلجة السابعة قوله تعاىل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وصف نفسه بكونه ظاهرا وباطنا ولو كان  قال
جسما لكان ظاهره غري باطنه فلم يكن الشيء الواحد موصوفا بأنه ظاهر وبأنه باطن ألنه على تقدير كونه جسما 

احد ظاهرا وباطنا وأيضا املفسرون قالوا أنه ظاهر يكون الظاهر منه سطحه والباطن منه عمقه فلم يكن الشيء الو
حبسب الدالئل باطن حبسب أنه ال يدركه احلس وال يصل إليه اخليال ولو كان جسما ملا أمكن وصفه بأنه ال يدركه 

  احلس وال يصل إليه اخليال 
سموات رب وال على العرش قال الشيخ رمحه اهللا اعتقاد النفاة هو أنه ال داخل العامل وال خارجه وأنه ليس فوق ال

إله وإن حممدا صلى اهللا عليه و سلم مل يعرج به إىل اهللا وإمنا عرج به إىل السموات فقط ال إىل اهللا وأن املالئكة ال 
تعرج إىل اهللا بل إىل ملكوته وأن اهللا ال ينزل منه شيء وال يصعد إليه شيء وأمثال ذلك وأن كانوا يعربون عن ذلك 

  يها إمجال وإهبام وإيهام كقوهلم ليس بعبارات مبتدعة ف

مبتحيز وال جسم وال جوهر وال هو يف جهة وال مكان وأمثال هذه العبارات اليت تفهم منها العامة تنزيه الرب تعاىل 
  عن النقائض 

ولفظ اجلسم فيه إمجال قد يراد به املركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت أو ما يقبل التفريق واالنفصال أو 
ركب من مادة و صورة أو املركب من األجزاء املفردة اليت تسمى اجلواهر الفردة واهللا تعاىل منزه عن ذلك كله امل

أو كان متفرقا فاجتمع أو أن يقبل التفريق والتجزئة اليت هي مفارقة بعض الشيء بعضا وانفصاله عنه أو غري ذلك 
ه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات واهللا تعاىل يرى يف اآلخرة من التركيب املمتنع عليه وقد يراد باجلسم ما يشار إلي

وتقوم به الصفات ويشري إليه الناس عند الدعاء بأيديهم وقلوهبم ووجوههم وأعينهم فإن أراد بقوله ليس جبسم هذا 
مل تقم دليال  املعىن قيل له هذا املعىن الذي قصدت نفيه هبذا اللفظ معىن ثابت بصحيح املنقول وصريح املعقول وأنت

على نفيه وأما اللفظ فبدعة نفيا وإثباتا فليس يف الكتاب وال السنة وال قول أحد من سلف األمة وأئمتها إطالق 
لفظ اجلسم يف صفات اهللا تعاىل ال نفيا وال إثباتا وكذلك لفظ اجلوهر واملتحيز وحنو ذلك من األلفاظ اليت تنازع 

ا وإن قال كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه األيدي فإنه ال يكون إال جسما أهل الكالم احملدث فيها نفيا وإثبات
مركبا من اجلواهر الفردة أو من املادة والصورة قيل له هذا حمل نزاع فأكثر العقالء ينفون ذلك وأنت مل تذكر على 

الكالم واإلرادة واألفعال  ذلك دليال وهذا منتهى نظر النفاة فإن عامة ما عندهم أن ما تقوم به الصفات ويقوم به
وما ميكن رؤيته باإلبصار ال يكون جسما مركبا من اجلواهر الفردة أو من املادة والصورة وما يذكرونه من العبارة 
  فإىل هذا يعود وقد تنوعت طرق أهل اإلثبات يف الرد عليهم فمنهم من سلم هلم أنه يقوم به األمور االختيارية من 

كون إال جسما ونازعهم فيما يقوم به من الصفات اليت يتعلق منها ششيء باملشيئة والقدوة األفعال وغريها وال ي
ومنهم من نازعهم يف هذا وهذا وقال بل ال يكون هذا جسما وال هذا جسما ومنهم من سلم هلم أنه جسم 

  ونازعهم يف كون القدمي ليس جبسم 
ستطاعوا أن يظهروه ويقال ظهر اخلطيب على املنرب وظاهر وقوله تعاىل هو الظاهر ضمن معىن العايل كما قال فما ا



الثوب أعاله خبالف بطانته وكذلك ظاهر البيت أعاله وظاهر القول ما ظهر منه وبان وظاهر اإلنسان خالف باطنه 
فكلما عال الشيء ظهر وهلذا قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس 

مل يقل ليس شيء أبني منك وال أعرف وهبذا تبني خطأ من فسر الظاهر بأنه املعروف كما يقوله من فوقه شيء و
يقول الظاهر بالدليل الباطن باحلجاب كما يف كالم أيب الفرج وغريه فلم يذكر مراد اهللا ورسوله وإن كان الذي 

ال بد أن يكون البطون والظهور ملن  ذكره له معىن صحيح وقال أنت الباطن فليس دونك شيء فيهما معىن اإلضافة
يظهر ويبطن وإن كان فيهما معىن التجلي واخلفاء ومعىن آخر كالعلو يف الظهور فإنه سبحانه ال يوصف بالسفول 
وقد بسطنا هذا يف اإلحاطة لكن إمنا يظهر من اجلهة العالية علينا فهو يظهر علما بالقلوب وقصدا له ومعاينة إذا 

هو باد عال ليس فوقه شيء ومن جهة أخرى يبطن فال يقصد منها وال يشهد وإن مل يكن شيء رؤي يوم القيامة و
  أدىن منه فإنه من ورائهم حميط فال شيء دونه سبحانه 

والرب تعاىل ال يكون أعلى منه قط بل هو العلي إال على وال يزال هو العلى األعلى مع أنه يقرب إىل عباده ويدنو 
  ء ويأيت كما منهم وينزل إىل حيث شا

شاء وهو يف ذلك العلي األعلى الكبري املتعايل علي يف دنوه قريب يف علوه فهذا وإن مل يتصف به غريه فلعجز 
املخلوق أن جيمع بني هذا وهذا كما يعجز أن يكون هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهلذا قيل أليب سعيد اخلراز 

  أراد أنه جيتمع له ما يتناقض يف حق اخللق مب عرفت اهللا قال باجلمع بني النقيضني و
ولو أراد جمرد االنكشاف والتجلي لناىف ذلك وصفه بالبطون ألن كون الشيء ظاهرا مبعىن كونه معلوما أو مشهودا 

  ينايف كونه باطنا 
ك وقد روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول أنت األول فليس قبل

شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عين 
الدين واغنين من الفقر فأخرب بأنه ليس فوقه شيء يف ظهوره وعلوه على األشياء وأنه ليس دونه شيء فال يكون 

  ع األمسني يدالن على اإلحاطة والسعة أعظم بطونا منه حيث بطن يف اجلهة األخرى من العباد إىل أن قال وجممو
قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة الثامنة قوله تعاىل وال حييكون به علما وقوله ال تدركه األبصار وذلك يدل على كونه 
تعاىل منزها عن املقدار والشكل والصورة وإال لكان اإلدراك والعلم حميطني به وذلك على خالف هذين النصني فإن 

 جيوز أن يقال أنه وإن كان جسما لكنه جسم كبري فلهذا املعىن ال حييط به اإلدراك والعلم قلنا لو كان قيل مل ال
  األمر كذلك لصح أن يقال بأن علوم اخللق وأبصارهم ال حتيط بالسموات وال باجلبال وال بالبحار وال باملفاوز فإن 

علوم ال تصل إىل متام أجزائها ولو كان األمر كذلك ملا هذه األشياء أجسام كبرية واألبصار ال حتيط بأطرافها وال
  كان يف ختصيص ذات اهللا تعاىل هبذا الوصف فائدة 

وأما احتجاج النفاة بقوله تعاىل ال تدركه األبصار فاآلية حجة عليهم ال هلم ألن اإلدراك أما أن يراد به مطلق الرؤية 
كل من رأى شيئا يقال إنه أدركه كما ال يقال أحاط به كما سئل  أو الروية املقيدة باإلحاطة واألول باطل ألنه ليس

ابن عباس رضي اهللا عنهما عن ذلك فقال ألست ترى السماء قال بلى قال أكلها ترى قال ال ومن رأى جوانب 
ا املقام اجليش أو اجلبل أو البستان أو املدينة ال يقال أنه أدركها وإمنا يقال أدركها إذا أحاط هبا رؤية وحنن يف هذ

ليس علينا بيان ذلك وإمنا ذكرنا هذا بيانا لسند املنع بل املستدل باآلية عليه أن يبني إن اإلدراك يف لغة العرب 
مرادف للرؤية وأن كل من رأى شيئا يقال يف لغتهم إنه أدركه وهذا ال سبيل إليه كيف وبني لفظ الرؤية ولفظ 



وقد يقع إدراك بال رؤية أو اشتراك لفظي فإن اإلدراك يستعمل  اإلدراك عموم وخصوص فقد تقع رؤية بال إدراك
يف إدراك العلم وإدراك القدرة فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن مل يشاهده كاألعمى الذي طلب رجال هاربا فأدركه 

ى ومل يره وقد قال تعاىل فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى إنا ملدركون قال كال إن معي ريب سيهدين فنف
موسى اإلدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد يكون رؤية بال إدراك واإلدراك هنا هو إدراك القدرة إي ملحقون 
حماط بنا وإذا انتفى هذا اإلدراك هنا هو إدراك القدرة إي ملحقون حماط بنا وإذا انتفى هذا اإلدراك فقد تنتفي 

  إحاطة البصر أيضا 

ال حدثنا أبو زرعة ثنا منجاب بن احلارث أنبأ بشر بن عمارة عن أيب روق عن وقد جاء حيث رواه ابن أيب حامت ق
عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قوله تعاىل ال تدركه األبصار قال لو أن 

هللا أبدا وهذا له شواهد مثل اجلن واإلنس والشياطني واملالئكة منذ خلقوا إىل أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا با
ما يف الصحاح يف تفسري قوله تعاىل واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه قال ابن عباس ما 

  السموات السبع واألرضون السبع ومن فيهن يف كف الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم 
نفسه سبحانه وتعاىل ومعلوم أن كون الشيء ال يرى ليس صفة ومما يبني ذلك أن اهللا تعاىل ذكر هذه اآلية ميدح هبا 

مدح ألن النفي احملض ال يكون مدحا إن مل يتضمن أمرا ثبوتيا ألن املعدوم أيضا ال يرى واملعدوم ال ميدح فعلم أن 
لما وال يلزم جمرد نفي الرؤية ال مدح فيه وإن كان املنفي هو اإلدراك فهو سبحانه ال حياط به رؤية كما ال حياط به ع

من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية بل يكون ذلك دليال على أنه يرى وال حياط به فإن ختصيص اإلحاطة 
يقتضي أن مطلق الرؤية ليس مبنفي وهذا اجلواب قول أكثرالعلماء من السلف وغريهم وقد روي معناه عن ابن 

يص وال خروج عن ظاهر اآلية فال حنتاج أن نقول ال نراه يف عباس رضي اهللا عنهما وغريه فال حتتاج اآلية إىل ختص
  الدنيا أو نقول 

  التدركه األبصار بل املبصرون أو ال تدركه كلها بل بعضها وحنو ذلك من اإلقوال اليت فيها تكلف 
إذا دعان  قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة التاسعة قوله تعاىل وإذا سألك عبادي عين فأين قريب أجيب دعوة الداعي

فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون وسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أقريب ربنا فنناجيه فأنزل اهللا تعاىل 
  هذه اآلية ولو كان اهللا تعاىل يف السماء أو يف العرش ملا صح القول بأنه تعاىل قريب من عباده 

جل وبني قربه من داعيه وعابديه فنقول قد وصف اهللا  قال الشيخ رمحه اهللا فصل يف اجلمع بني علو الرب عز و
نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو واالستواء على العرش والفوقية يف كتابه يف آيات كثرية حىت قال بعض 
كبار أصحاب الشافعي يف القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن اهللا عال على اخللق وأنه فوق عباده وقال غريه 

المثائة دليل تدل على ذلك مثل قوله إن الذين عند ربك وله من يف السموات واألرض ومن عنده فلو كان فيه ث
املراد بأن معىن عنده يف قدرته كما يقول اجلهمية لكان اخللق كلهم يف قدرته ومشيئته مل يكن فرق بني من يف 

اإلستيالء لكان مستويا على مجيع املخلوقات  السموات ومن يف األرض ومن عنده كما أن االستواء لو كان املراد به
  ولكان مستويا على العرش قبل أن خيلقه دائما 

وقد افترق الناس يف هذا املقام أربع فرق فاجلهمية النفاة الذين يقولون ليس داخل العامل وال خارج العامل وال فوق 
  وال حتت ال يقولون بعلوه وال بفوقيته 



فوض ومجيع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كاخلوارج والشيعة والقدرية والرافضة بل اجلميع عندهم متأول أو م
واملرجئة وغريهم إال اجلهمية فإهنم ليس معهم عن األنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي وقسم ثان 

امهم يقولون إنه عني يقولون إنه بذاته يف كل مكان كما يقوله النجارية وكثري من اجلهمية عبادهم وصوفيتهم وعو
وجود املخلوقات كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركبا من احللول واالحتاد 

ومجيع ما حيتجون به حجة عليهم فإن املعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه وعندهم أنه يف كل مكان والقسم الثالث 
ل مكان ويقول أنا أقر هبذه النصوص وهذه ال أصرف واحدا فيها عن ظاهره من يقول أنه فوق العرش وهو يف ك

وهذا قول طوائف ذكرهم األشعري يف املقاالت اإلسالمية وهو موجود يف كالم طائفة من الساملية والصوفية لكنه 
فاهنم أثبتوا أن اهللا  غلط أيضا وأما القسم الرابع فهم سلف األمة وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة

تعاىل فوق مسواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع انبيائه 
  وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية وهو أيضا قريب جميب 

ريب أجيب دعوة الداع إذا وهلذا ملا ذكر اهللا سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال وإذا سألك عبادي عين فإين ق
دعان فهنا هو نفسه سبحانه وتعاىل القريب الذي جييب دعوة الداعي ال املالئكة وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه و 

سلم يف احلديث املتفق على صحته أنكم ال تدعون أصم وال غائبا وإمنا تدعون مسيعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب 
أما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكالبية ومن مينع قيام إىل أحدكم من عنق راحلته و

  األفعال االختيارية بذاته 

  وأما السلف وأئمة احلديث والسنة فال مينعون ذلك وكذلك كثري من أهل الكالم 
مساء لكان خملوقا لنفسه  قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة العاشرة لو كان تعاىل يف جهة فوق لكان مساء ولو كان

وذلك حمال فكونه يف جهة فوق حمال وإمنا قلنا أنه تعاىل لو كان يف جهة فوق لكان مساء لوجهني األول أن السماء 
مشتق من السمو وكل شيء مساك فهو مساء فهذا هو االشتقاق األصلي اللغوي وعرف القرآن أيضا متقرر عليه 

اىل وننزل من السماء من جبال فيها من برد أنه السحاب قالوا وتسمية السحاب بدليل أهنم ذكروا يف تفسري قوله تع
بالسماء جائز ألنه حصل فيها معىن السمو وذكروا أيضا يف تفسري قوله تعاىل وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنه من 

ا بالسمو والعلو مساء السحاب فثبت أن االشتقاق اللغوي والعرف القرآين متطابقان على تسمية كل ما كان موصوف
الثاين أنه تعاىل لو كان فوق العرش لكان من جلس يف العرش ونظر إىل فوق مل ير إال هناية ذات اهللا تعاىل فكانت 

نسبة هناية السطح األخري من ذات اهللا تعاىل إىل سكان العرش كنسبة السطح األخري من السموات إىل سكان 
فوق العرش لكان ذاته كالسماء لسكان العرش فثبت أنه تعاىل لو كان  األرض وذلك يقتضي القطع بأنه لو كان

  خمتصا جبهة فوق لكان ذاته مساء 
وإمنا قلنا أنه لو كان ذاته خملوقا لقوله تعاىل تنزيال ممن خلق األرض والسموات العلى ولفظة السموات لفظة مجع 

  مقرونة باأللف 

 تعاىل وكذلك قوله تعاىل أن ربكم اهللا الذي خلق السموات والالم وهذا يقتضي كون كل السموات خملوقة هللا
واألرض يف ستة أيام يدل على ما ذكرناه فثبت أنه تعاىل لو كان خمتصا جبهة فوق لكان مساء ولو كان مساء لكان 

  خملوقا لنفسه وهذا حمال فوجب أن ال يكون خمتصا جبهة فوق 
م املستديرة وأيضا فهب إن هذا اللفظ يف أصل الوضع يتناول فإن قيل لفظ السماء خمتص يف العرف هبذه األجرا



فرق ممنوع وكيف ال نقول ذات اهللا تعاىل إال أن ختصيص العموم جائز قلنا أما اجلواب عن األول فهو أن هذا ال
ذلك وقد دللنا على أن بتقدير أن يكون اهللا تعاىل خمتصا جبهة فوق فإن نسبة ذاته تعاىل إىل سكان العرش كنسبة 
السماء إىل سكان األرض فوجب القطع بأنه لو كان خمتصا جبهة فوق لكان مساء وأما اجلواب عن الثاين فهو أن 

الضرورة فلو قام دليل قاطع عقلي على كونه تعاىل خمتصا جبهة فوق لزمنا املصري  ختصيص العموم إمنا يصار إليه عند
إىل التخصيص أما ما مل يقم شيء من الدالئل على ذلك بل قامت القواطع العقلية على امتناع كونه تعاىل يف اجلهة 

  فلم يكن بنا إىل التزام هذا التخصيص ضرورة فسقط هذا الكالم 
أمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور من توهم أن مقتضى هذه اآلية أن قال الشيخ يف قوله أ

يكون اهللا يف داخل السموات فهو جاهل ضال باالتفاق وإن كنا إذا قلنا أن الشمس والقمر يف السماء يقتضي ذلك 
الشيء يف املكان وكون اجلسم  فإن حرف يف متعلق مبا قبله ومبا بعده فهو حبسب املضاف إليه وهلذا يفرق بني كون

يف احليز وكون العرض يف اجلسم وكون الوجه يف املرآة وكون الكالم يف الورق فإن لكل نوع من هذه األنواع 
  خاصة يتميز 

هبا عن غريه وإن كان حرف يف مستعمال يف ذلك فلو قال قائل العرش يف السماء أو يف األرض لقيل يف السماء ولو 
ماء أم يف األرض لقيل اجلنة يف السماء وال يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات بل وال قيل اجلنة يف الس

اجلنة فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال إذا سألتم اهللا اجلنة فاسألوه الفردوس فأنه أعلى 
العرش فوق األفالك مع أن اجلنة يف السماء اجلنة وأوسط اجلنة وسقفها عرش الرمحن فهذه اجلنة سقفها الذي هو 

يراد به العلو سواء كان فوق األفالك أو حتتها قال تعاىل فليمدد بسبب إىل السماء وقال تعاىل وأنزلنا من السماء 
  ماء طهورا 

يف  وملا كان قد استقر يف نفوس املخاطبني أن اهللا هو العلي األعلى وأنه فوق كل شيء كان املفهوم من قوله أنه
السماء أنه يف العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك اجلارية ملا قال هلا أين اهللا قالت يف السماء إمنا أرادت العلو مع عدم 
ختصيصه باألجسام املخلوقة وحلوله فيها وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق املخلوقات كلها فما فوقها كلها هو يف 

رف وجودي حييط به إذ ليس فوق العامل شيء موجود إال اهللا كما لو قيل السماء وال يقتضي هذا أن يكون هناك ظ
العرش يف السماء فإنه خال يقتضي أن يكون العرش يف شيء آخر موجود خملوق وإن قدر أن السماء املراد هبا 
فسيحوا  األفالك كان املراد أنه عليها كما قال وألصلبنكم يف جذوع النخل وكما قال فسريوا يف األرض وكما قال

  يف األرض ويقال فالن يف اجلبل ويف السطح وأن كان على أعلى شيء فيه 
مث من توهم أن كون اهللا يف السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه فهو كاذب إن نقله عن غريه وضال أن اعتقده 

  يف ربه وما مسعنا أحدا يفهمه من اللفظ 

املسلمني هل يفهمون من قوله سبحانه ورسوله أن اهللا يف السماء إن وال رأينا أحدا نقله عن واحد ولو سئل سائر 
السماء حتويه لبادر كل أحد منهم إىل أن يقول هذا شيء لعله مل خيطر ببالنا وإذا كان األمر هكذا فمن التكلف أن 

 امساء و هو على العرش جيعل ظاهر اللفظ شيئا حماال ال يفهمه الناس منه مث يريد أن يتأوله بل عند املسلمني أن اهللا يف
واحد إذ السماء إمنا يراد به العلو فاملعىن أن اهللا يف العلو ال يف السفل وقد علم املسلمون أن كرسيه سبحانه وتعاىل 

وسع السموات واألرض وإن الكرسي يف العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة وإن العرش خلق من خملوقات اهللا ال 
  فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا حيصره وحيويه  نسبة له إىل قدرة اهللا وعظمته



وما يف الكتاب والسنة من قوله أأنتم من يف السماء وحنو ذلك قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس املخلوق 
العايل العرش فما دونه فيقولون قوله يف السماء مبعىن على السماء كما قال وألصلبنكم يف جذع النخل أي على 

ا قال فسريوا يف األرض أي على األرض وال حاجة إىل هذا بل السماء اسم جنس للعايل ال خيص جذوع النخل وكم
شيئا فقوله يف السماء أي يف العلو دون السفل وهو العلي األعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك 

  غريه العلي األعلى سبحانه وتعاىل 
به أمر موجود وأمر معدوم فمن قال أنه فوق العامل كله مل يقل أنه يف جهة وقد قدمنا فيما مضى أن لفظ اجلهة يراد 

موجودة إال أن يراد باجلهة العرش ويراد بكونه فيها أنه عليها كما قيل يف قوله أنه يف السماء أي على السماء وعلى 
  هذا التقدير فإذا كان فوق املوجودات كلها وهو غين عنها مل يكن 

ون فيها فضال عن أن حيتاج إليها وإن أريد باجلهة ما فوق العامل فذاك ليس بشيء وال هو أمر عنده جهة وجودية يك
  وجودي حىت يقال أنه حمتاج إليه أو غري حمتاج إليه 

ومن عرف هنايات أقدام املتفلسفة واملتكلمني يف هذا الباب عرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة ورأى إن 
ل إىل دعوى ال حقيقة هلا أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية ال تقع إال جزئية أو غالب ما يعتمدونه يؤو

دعوى إمجاع ال حقيقة له أو التمسك يف املذهب والدليل باأللفاظ املشتركة مث أن ذلك إذا ركب بالفاظ كثرية 
  طويلة غريبة عمن مل يعرف اصطالحهم أومهت الغر ما يومهه السراب للعطشان 

أبو عبد اهللا الرازي احلجة احلادية عشرة قوله تعاىل قل ملن ما يف السموات واألرض قل هللا وهذا مشعر بأن  قال
املكان وكل ما فيه ملك هللا تعاىل وقوله وله ما سكن يف الليل والنهار وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك 

يات والزمان والزمانيات كلها ملك هللا تعاىل وذلك يدل على هللا تعاىل وجمموع اآليتني يدالن على أن املكان واملكان
تنزيهه عن املكان والزمان وهذا الوجه ذكره أبو مسلم االصفهاين رمحه اهللا تعاىل يف تفسريه وأعلم أن يف تقدمي ذكر 

  املكان على ذكر الزمان سرا شريفا وحكمة عالية 

هار كما يراد باملكان السموات واألرض وهذا هو الذي يعنيه قال الشيخ رمحه اهللا الزمان قد يراد به الليل والن
  طوائف منهم الرازي يف كتابه هذا 

واملكان املشهور املعروف هو األعيان املشهودة وما يقوم هبا سواء قيل أن املكان هو نفس األجسام اليت يكون 
املالصق للسطح الظاهر للجسم احملوي  الشيء عليها أو فيها أو قيل إن املكان هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي

وأما الزمان املعروف فأنه تابع للجسم سواء قيل أنه تقدير احلركة أو مقارنة حادث حلادث أو مرور الليل والنهار 
قال اهللا تعاىل يف كتابه احلمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور وقال إن يف خلق السموات 

الليل والنهار ال نزاع بني أهل امللل أن اهللا سبحانه كان قبل أن خيلق هذه األمكنة واألزمنة وأن واألرض واختالف 
  وجوده ال جيب أن يقارن وجود هذه األمكنة واألزمنة كما تقدم بيان ذلك 

وال ريب أن كل تقدم يوصف به املخلوق على غريه فالباري يوصف به وزيادة أخرى وهذا من باب قياس األوىل 
إن التقدم على الغري من صفات الكمال كالعلو وكل علو يثبت للمخلوق فهو به أحق وكل تقدم يثبت للمخلوق ف

فهو به أحق فإذا كان األولون متقدمني على اآلخرين تقدما معلوما مبقارنة ذلك الزمان فالرب أيضا متقدم على 
مس وغروهبا كما أن غريه موجود مع ذلك هؤالء تقدما معلوما مبقارنة ذلك الزمان فهو موجود مع طلوع الش



ووجوده أكمل فمقارنته له أكمل وليس يف ذلك ما يقتضي أنه حمتاج إىل الزمان بل بينا أن مقارنة املخلوق للزمان 
  ال توجب حاجة املخلوق إليه 

  فاخلالق أوىل أن يكون حمتاجا إىل الزمان إذا كان الزمان قد قارن وجوده حني وجود الزمان 
هذا أن املقارنة يدل عليها لفظ مع فيكون اهللا مع خلقه عموما أو خصوصا مما أمجع عليه املسلمون ودل عليه  يبني

القرآن يف غري موضع فهو مع كل شيء معية عامة وخاصة فلماذا ميتنع أن يكون مع الزمان واملكان على الوجه 
  الذي يليق به وذلك أمر واجب ال حمالة 

حبدوث العامل أو بقدمه ووجوبه عنه يف أن العامل مفتقر إليه حمتاج إليه وأنه متقدم عليه باملرتبة وال نزاع بني من يقول 
  والعلية والذات 

ومن يقول أنه يف كل مكان أو يقول إنه مقارن للوجود فكال القولني يف احلقيقة يوجب افتقاره إىل املخلوقات ومينع 
وإن قالوا مع ذلك هو مباين للعامل وفوقه أو قالوا هو قبل العامل  أن يكون واجب الوجود وإن أصحاب هذه األقوال

ومتقدم عليه فال حقيقة لكالمهم وقوهلم صريح يف معىن ذلك والتكذيب به ومن قال منهم ليس بداخل العامل وال 
ون حقيقة ربوبيته وال خبارجه فهو كمن قال ال قبل العامل وال معه وكل من هؤالء ينازع يف أنه إله العامل املعبود ال يثبت

حقيقة إهليته بل هم مشركون به وجاحدون ومعطلون وإن كان جهمية املتفلسفة أشد إشراكا وجحودا من جهمية 
  املتكلمني 

وقال يف سياق حديث اجلارية املعروف أين اهللا قالت يف السماء ليس معىن ذلك أن اهللا يف جوف السماء وقد قال 
  مالك بن أنس إن اهللا فوق 

سماء وعلمه يف كل مكان إىل أن قال فمن أعتقد أن اهللا يف جوف السماء حمصور حماط به وإنه مفتقر إىل العرش ال
أو غري العرش من املخلوقات أو أن استواءه على عرشه كاستواء املخلوق على كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل ومن 

ه ويسجد وأن حممدا مل يعرج به إىل ربه وال اعتقد أنه ليس فوق السموات إله يعبد وال على العرش رب يصلى ل
  نزل القرآن من عنده فهو معطل فرعوين ضال مبتدع 

وهؤالء قد يقولون كان وال مكان وال زمان وهو اآلن على ما عليه كان وهذه الزيادة االحلادية وهو قوهلم وهو 
ا نفسه من استوائه على العرش ونزوله اآلن على ما عليه كان قصد هبا املتكلمة املتجهمة نفي الصفات اليت وصف هب

إىل السماء الدنيا وغري ذلك فقالوا كان يف األزل ليس مستويا على العرش وهو اآلن على ما عليه كان فال يكون 
  على العرش ملا يقتضي ذلك من التحول والتغري 

سببه فإن الزمان يفتقر إىل  وقول الرازي واعلم إن يف تقدمي ذكر الزمان سرا شريفا وحكمة عالية يشري إىل أنه
  احلركة واحلركة هي سبب الزمان وإن كانت مقارنة له 

قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة الثانية عشرة قوله تعاىل وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية ولو كان اخلالق يف 
قرب منه قوله تعاىل الذين العرش لكان حامل العرش حامال ملن يف العرش فيلزم احتياج اخلالق إىل املخلوق وي

  حيملون العرش 

  قال الشيخ رمحه اهللا 
  فصل 



للناس يف أن اهللا فوق العرش والعامل قوالن مشهوران لعامة الطوائف من املتكلمني وأهل احلديث والصوفية والفقهاء 
قات واخلالق وبني من أصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغريهم أحدمها أنه جمرد نسبة وإضافة بني املخلو

العرش والرب جتددت خبلقه للعرش من غري أن يكون هو يف نفسه حترك أو تصرف بنفسه شيئا وهذا قول من يقول 
ميتنع حلول احلوادث بذاته ومتتنع احلركة عليه والقول الثاين هو املشهور عن السلف وأئمة احلديث وكثري من أهل 

ربعة وغريهم أنه استوى عليه بعد خلق السموات واألرض كما دل عليه الكالم والفقهاء والصوفية من الطوائف األ
القرآن فيكون قد استوى عليه بعد أن مل يكن مستويا عليه وكذلك استواؤه إىل السماء وجميؤه وإتيانه كما وردت 

 األدلة بذلك النصوص املتواترة الصحيحة وعلى هذا التقدير فليس يف ذلك انقالب لذاته بل قد ذكر أنه ليس يف
  العقلية ما حييل ذلك 

  فصل للناس يف محلة العرش قوالن

  أحدمها أن محلة العرش حيملون العرش وال حيملون من فوقه 
والثاين أهنم حيملون العرش ومن فوقه كما تقدم حكاية القولني فيذكر ما يقوله الفريقان يف جواب هذه احلجة فإهنم 

  ينازعونه يف املقدمتني مجيعا 
ن جهة األولني ال نسلم أن من محل العرش جيب أن حيمل ما فوقه إال أن يكون ما فوقه معتمدا عليه وإال فيقال م

  فاهلواء والطري وغري ذلك مما هو 

فوق السقف ليس حمموال ملا حيمل السقف وكذلك السموات فوق األرض وليست األرض حاملة السموات وكل 
يا فإذا مل جيب يف املخلوقات أن يكون الشيء حامال ملا فوقه بل قد يكون مساء فوقها مساء وليست السفلى حاملة للعل

وقد ال يكون مل يلزم أن يكون العرش حامال للرب تعاىل إال حبجة تبني ذلك وإذا مل يكن العرش حامال مل يكن محلة 
  العرش حاملة ملا فوقه بطريق األوىل 

نية فيقولون ال نسلم أن العرش ومحلته إذا كانوا حاملني هللا لزم أن الوجه الثاين أن الطائفة األخرى متنع املقدمة الثا
يكون اهللا حمتاجا إليهم فإن اهللا هو الذي خيلقهم وخيلق قواهم وأفعاهلم فال حيملونه إال بقدرته ومعونته كما ال 

عاه عباده فأجاهبم وهو يفعلون شيئا من األفعال إال بذلك فال حيمل يف احلقيقة نفسه إال نفسه كما أنه سبحانه إذا د
سبحانه الذي خلقهم وخلق دعاءهم وأفعاهلم فهو اجمليب ملا خلقه وأعان عليه من األفعال وكذلك إذا فرح بتوبة 
التائب من عباده أو غضب من معاصيهم وغري ذلك مما فيه إثبات نوع حتول عن أفعال عباده فإن هذا يقوله كثري 

احلديث وغريهم فيه مقامان مشكالن أحدمها مسألة حلول احلوادث والثانية  من أهل الكالم مع موافقة مجهور أهل
تأثري املخلوق فيه وجواب املسألة األوىل مذكور يف غري هذا املوضع وجواب السؤال الثاين أنه ال خالق وال بارئ 

ن حول وقوة فبه هو وال مصور وال مدبر ألمر األرض والسماء إال هو فال حول وال قوة إال به وكل ما يف عباده م
  سبحانه فيعود األمر إىل أنه هو املتصرف بنفسه سيحانه وتعاىل الغين عما سواه 

وهؤالء يقولون هذا الذي ذكرناه أكمل يف صفة الغين عما سواه والقدرة على كل شيء مما يقوله النفاة فإن أولئك 
أيت وال جييء وال يقدر أن خيلق يف عباده قوة يقولون ال يقدر أن يتصرف بنفسه وال يقدر أن ينزل وال يصعد وال ي

  حيملون هبا عرشه الذي هو عليه ويكونون إمنا محلوه وهو فوق عرشه بقوته 



وقدرته من كونه ال يقدر على مثل ذلك وال ميكنه أن يقيم نفسه إال بنفسه كما أنه سبحانه إذا خلق األسباب 
ن ذلك أكمل وأبلغ يف االقتدار من أن خيلق الشيء وحده وخلق هبا أمورا أخرى ودبر أمر السموات واألرض كا

بغري خلق قوة أخرى من غريه خيلقه هبا فإن من يقدر على خلق القوى يف املخلوقات أبلغ ممن ال يقدر على ذلك 
 وهلذا كان خلقه للحيوان وملا فيه من القوى واإلدراك واحلركات من أعظم اآليات الدالة على قدرته وقوته قال اهللا

  تعاىل إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني 
قال عثمان بن سعيد الدرامي يف نقضه على املريسي وصاحبه وأعجب من هذا كله قياسك اهللا بقياس العرش 

ومقداره ووزنه من صغري أو كبري وزعمت كالصبيان العميان إن اهللا أكرب من العرش أو أصغر منه أو مثله فإن كان 
 العرش أعظم منه وإن كان أكرب من العرش فقد ادعيتم فيه فضال عن العرش وإن كان مثله إذا اهللا أصغر فقد صريمت

ضم إىل العرش السموات واألرض كانت أكرب مع خرافات تكلم هبا وترهات يلعب هبا وضالالت يضل هبا لو كان 
ز كله وهذا النظر وكل هذه من يعمل هللا لقطع قشرة لسانه واخليبة لقوم هذا فقيههم واملنظور إليه مع التميي

  اجلهاالت والضالالت 
فيقال هلذا البقباق النفاج إن اهللا أعظم من كل شيء وأكرب من كل خلق ومل حيمله العرش عظما وال قوة وال محلة 

  العرش محلوه بقوهتم وال استقلوا بعرشه ولكنهم محلوه بقدرته 

ه وهبائه ضعفوا عن محله واستكانوا وجثوا على ركبهم حىت وقد بلغنا أهنم حني محلوا العرش وفوقه اجلبار يف عزت
لقنوا ال حول وال قوة إال باهللا فاستقلوا به بقدرة اهللا وإرادته ولوال ذلك ما استقل به العرش وال احلملة وال 

السموات وال األرض وال من فيهن ولو قد شاء الستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف 
على عرش عظيم أكرب من السموات واألرض وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش أكرب من السموات 

  السبع واألرضني السبع ولو كان العرش يف السموات واالرضني ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة 
ش يف العظمة والسعة فكيف تقله فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن اهللا يف األرض يف مجيع أمكنتها واألرض دون العر

األرض يف دعواك وال يقله العرش الذي هو أعظم منها وأوسع وادخل هذا القياس الذي أدخلت علينا يف عظم 
تاعرش وصغره وكربه على نفسك وعلى أصحابك يف األرض وصغرها حىت تستدل على جهلك وتفطن ملا يورد 

  اجع عليك وآخذ حبلقك عليك حصائد لسانك فأنك ال حتتج بشيء إال هو ر
وقد حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل قال أول ما خلق اهللا حني كان عرشه على املاء محلة عرشه 

فقالوا ربنا ملا خلقتنا فقال خلقتكم حلمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على محل عرشك وعليه عظمتك وجاللك 
قال قالوا ربنا ومن يقوى على محل عرشك وعليه عظمتك وجاللك ووقارك ووقارك فيقول هلم إين خلقتكم لذلك 

قال فقال خلقتكم حلمل عرشي قال فيقولون ذلك مرارا قال فقال هلم قولوا ال حول وال قوة إال باهللا فيحملكم 
  والعرش قوة اهللا 

  دة أسرهم إال بقوة اهللا وتأييده قال أفال تدري أيها املعارض أن محلة العرش مل حيملوا العرش ومن عليه بقوهتم وبش
وقال يف كتابه حدثين حممد بن بشار بندار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قال مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن 
يعقوب بن عتبة وعن جبري بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ه فوق أرضه مثل القبة وأشار النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده مثل القبة وأنه ليئط به إن اهللا فوق عرشه فوق مسوات
  أطيط الرحل بالراكب 



وهذا احلديث قد رواه اإلمام أمحد يف كتاب الرد على اجلهمية عن عدة مشايخ منهم ابن بشار قال فيه عن جبري بن 
 صلى اهللا عليه و سلم إعرايب فقال يا رسول اهللا حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول اهللا

جهدت األنفس وضاعت العيال وهنكت األموال وهلكت األنعام فاستسق اهللا لنا فإنا نستشفع بك على اهللا 
ونستشفع باهللا عليك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه ال يستشفع باهللا على أحد خلقه شأن اهللا أعظم من 

ي ما اهللا إن عرشه على مسواته هلكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل ذلك وحيك أتدر
بالراكب قال ابن بشار يف حديثه إن اهللا فوق عرشه وعرشه فوق مسواته وساق احلديث وقوله يف احلديث إن اهللا ال 

أن يفعل وهذا كما يقوله الشعراء خماطبا  يستشفع به على أحد من خلقه أي اهللا هو الذي يفعل ال يشفع إىل غريه يف
  شفيعي إليك اهللا ال شيء غريه ... للنيب صلى اهللا عليه و سلم 

وهذا احلديث قد يطعن فيه بعض املشتغلني باحلديث انتصارا للجهمية وإن كان ال يفقه حقيقة قوهلم وما فيه من 
اسم املؤرخ وحيتجون بأنه تفرد به حممد بن إسحاق عن التعطيل أو استبشاعا ملا فيه من ذكر األطيط كما فعل أبو الق

يعقوب بن عتبة عن جبري مث يقول بعضهم ومل يقل ابن إسحاق حدثين فيتحمل أن يكون منقطعا وبعضهم يتعلل 
بكالم بعضهم يف ابن إسحاق مع إن هذا احلديث وأمثاله وفيما يشبهه يف اللفظ واملعىن مل يزل متداوال بني أهل 

ا عن سالف ومل يزل سلف األمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من اجلهمية العلم خالق
متلقني لذلك بالقبول حىت قد رواه اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية يف كتابه يف التوحيد الذي اشترط فيه 

ندار كما رواه الدرامي وأبو داود سواء وكذلك رواه أنه ال حيتج فيه إال بأحاديث الثقاة املتصلة اإلسناد رواه عن ب
عن أيب موسى حممد بن املثىن هبذا اإلسناد مثله سواء فقال حدثنا حممد بن بشار حدثنا وهب يعين ابن جرير ثنا أيب 

مسعت حممد بن إسحاق حيدث عن يعقوب بن عتبة وعن جبري بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال يا رسول اهللا جهدت األنفس وجاعت العيال وهنكت األموال رسول 

وهلكت األنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على اهللا ونستشفع باهللا عليك فقال رسول اهللا وحيك أتدري ما تقول 
  فسبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما زال يسبح حىت عرف ذلك 

جوه أصحابه مث قال وحيك إنه ال يستشفع باهللا على أحد من مجيع خلقه شأن اهللا أعظم من ذلك وحيك أتدري يف و
ما اهللا إن اهللا على عرشه وعرشه على مسواته ومسواته على أرضه هكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليئط به أطيط 

  أن وهبا حدثهم هبذا اإلسناد مثله سواء الرحل بالراكب قال ابن خزمية قرئ على أيب موسى وأنا أمسع 
وممن أحتج به احلافظ أبو حممد بن حزم يف مسألة استدارة األفالك مع أن أبا حممد هذا من أعلم الناس ال يقلد غريه 

  وال حيتج إال مبا تثبت عنده صحته وليس هذا املوضوع 
رأي السخيف الفاسد الذي حيتج به قياسو وهؤالء حيتجون يف معارضة ذلك من احلديث مبا أوهى عند أهله من ال

اجلهمية كاحتجاج أيب القاسم املؤرخ يف حديث أماله يف التنزيه حبديث أسنده عن عوسجة وهذا احلديث مما يعلم 
صبيان أهل احلديث أنه كذب خمتلق وأنه مفترى وأنه مل يروه قط عامل من علماء املسلمني املقتدى هبم يف احلديث 

ء من دواوين اإلسالم وال يستجيز أهل العلم والعدل منهم أن يورد مثل ذلك إال على بيان أنه وال دونوه يف شي
كذب كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال من حدث عين حبديث وهو يرى أنه كذب فهو 

املوضوعات فإمنا سلك سبيل من أحد الكذابني فمن رد تلك األحاديث املتلقاة بالقبول واحتج يف نقضها مبثل هذه 
  ال عقل له وال دين وإن كان يف ذلك ممن يتبع الظن وما هتوى األنفس وهو من املقلدين لقوم ال علم هلم حبقيقة 



حاهلم كما قال تعاىل وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى 
  أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب لقضي بينهم وإن الذين 

وروى أيضا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن خليفة قال 
أتت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت ادع اهللا أن يدخلين اجلنة فعظم الرب وقال إن كرسيه وسع 

وانه ليقد عليه فما يفضل منه إال قدر أربع أصابع ومد أصابعه األربعة وإن له أطيطا كأطيط  السموات واألرض
  الرحل اجلديد إذا ركبه من يثقله 

وقال أيضا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد وهو ابن سلمة عن الزبري بن عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا الفهري أن 
وال هنار نور السموات من نور وجهه وإن مقدار كل يوم من أيامكم عنده  ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل

ثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم باألمس أول النهار اليوم فينظر فيها ثالث ساعات فيطلع فيها على ما يكره 
سرادقات فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذين حيملون العرش جيدونه يثقل عليهم الذين حيملون العرش و

  العرش واملالئكة 
  وأصحاب هذا القول قد يستشهدون مبا روي عن طائفة يف تفسري قوله تعاىل تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 

قال عثمان بن سعيد يف رده على اجلهمية حدثنا عبد اهللا بن صاحل املصري قال حدثين الليث وهو ابن سعد حدثين 
ن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار قال أتى رجل كعبا وهو يف نفر خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل أ

فقال يا أبا إسحاق حدثين عن اجلبار فأعظم القوم قوله فقال كعب دعوا الرجل فإن كان جاهال يعلم وإن كان عاملا 
  إزداد علما قال كعب أخربك أن اهللا 

ما بني السماء الدنيا واألرض وكثفهن مثل ذلك خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن مث جعل ما بني كل مسائني ك
مث رفع العرش فاستوى عليه فما يف السموات مساء إال هلا أطيط كأطيط العال يف أول ما يرحتل من ثقل اجلبار فوقهن 

وهذا األثر وإن كان هو رواية كعب فيحتمل أن يكون من علوم أهل الكتاب وحيتمل أن يكون مما تلقاه عن 
ة أهل الكتاب اليت ليس عندنا شاهد هو ال يدافعها وال يصدقها وال يكذهبا فهؤالء األئمة املذكورة الصحابة ورواي

يف إسناده هم من أجل األئمة وقد حدثوا به هم وغريهم ومل ينكروا ما فيه من قوله من ثقل اجلبار فوقهن فلو كان 
  وجه هذا القول منكرا يف دين اإلسالم عندهم مل حيدثوا به على هذا ال

وقد ذكر ذلك القاضي أبو يعلى األزجي فيما خرجه من أحاديث الصفات وقد ذكره من طريق السنة عبد اهللا بن 
أمحد بن حنبل حدثين أيب حدثين أبو املغرية حدثنا عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد بن معدان أنه كان يقول 

هار إذا قام املشركون حىت إذا قام املسبحون خفف عن محلة إن الرمحن سبحانه ليثقل على محلة العرش من أول الن
  العرش 

قال القاضي وذكر أبو بكر بن أيب خيثمة يف تارخيه بإسناده حدثنا عن ابن مسعود وذكر فيه فإن مقدار كل يوم من 
فيطلع منها أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة فتعرض عليه أعمالكم باألمس أول النهار اليوم فينظر فيه ثالث ساعات 

  على ما يكره فيغضبه ذلك فأول من يعلم بغضبه الذي حيملون العرش جيدونه 

يثقل عليهم فيسبحه الذين حيملون العرش وذكر اخلرب القاضي فقال أعلم أنه غري ممتنع محل اخلرب على ظاهره وأن 
ك ألنا ال نثبت ثقال من جهة ثقله حيصل بذات الرمحن إذ ليس يف ذلك ما حييل صفاته قال على طريقته يف مثل ذل

املماسة واالعتماد والوزن ألن ذلك من صفات األجسام ويتعاىل عن ذلك وإمنا نثبت ذلك لذاته ال على وجه 



املماسة كما قال اجلميع أنه عال على األشياء ال على وجه التغطية هلا وإن كان يف حكم الشاهد بأن العايل على 
  الشيء يوجب تغطيته 

ه تتجدد له صفة يثقل هبا على العرش ويزول يف حال كما تتجدد له صفة اإلدراك عند خلق املدركات قال وقيل أن
  وتزول عند عدم املدركات 

قال القاضي قيل هذا غلط ألن اهليبة والتعظيم مصاحب هلم يف مجيع أحواهلم وال جيوز مفارقتها هلم وهلذا قال 
ذكره من قول القائل احلق ثقيل وكالم فالن ثقيل فإمنا مل حيمل على سبحانه يسبحون الليل والنهار ال يفترون وما 

ثقل ذات ألهنا معاين واملعاين ال توصف بالثقل واخلفة وليس كذلك هنا ألن الذات ليست معاين وال أعراض فجاز 
حلكم وألن الكالم وصفها بالثقل وأما قوله تعاىل إنا سنلقي عليك قوال ثقيال فقد فسره أهل النقل أن املراد به ثقل ا

  ليس بذات 
قال فإن قيل حيمل على إنه خيلق يف العرش ثقال على كواهلهم وجعل لذلك إمارة هلم يف بعض األحوال إذا قام 

املشركون قيل هذا غلط ألنه يفضي أن يثقل عليهم بكفر املشركني وخيفف عنهم بطاعة املطيعني وهذا ال جيوز ملا 
يس كذلك إذا محلناه على ثقل الذات ألنه ال يفضي إىل ذلك ألن ثقل ذاته عليهم فيه من املواخذ بفعل الغري ول

  تكليف هلم وله أن يثقل عليهم يف التكليف وخيفف 

  قلت املقصود هنا التنبيه على أصل كالم الناس يف ذلك 
ن املتفلسفة يقولون وأما الكالم يف اخلفة والثقل وحنو ذلك فرمبا نتكلم عليه إن شاء اهللا يف موضعه فإن طوائف م

السموات ليست خفيفة وال ثقيلة قالوا ألن اجلسم الثقيل هو الذي يتحرك إىل أسفل وهو الوسط واخلفيف هو 
الذي يتحرك إىل فوق من الوسط واألفالك مستديرة ال تتحرك إىل فوق وال إىل أسفل لذلك مل نصفها بثقل وال خفة 

هذا النزاع قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا إذا اصطلحوا على أهنم ال كما مل يصفوها بشيء من الطبائع األربعة و
يسمون خفيفا وال ثقيال إال ما هو كذلك فهو نزاع لفظي وأما النزاع يف كون أجسام السموات ميكن صعودها 

أن تقوم  واخنفاضها إال أن اهللا ميسكها بقدرته كما قال إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال وقال ومن آياته
السماء واألرض بأمره فهذا نزاع معنوي وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث كريب عن ابن عباس عن جويرية 
بنت احلارث أم املؤمنني أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف مسجدها 

ارقتك عليها قالت نعم فقال النيب صلى اهللا مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على احلال الذي ف
عليه و سلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزهنن سبحان اهللا وحبمده عدد 
خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فاملقصود باحلديث هناية ما ميكن من املعدود وغاية ما ميكن من القول 

  كالم الرب ورضاه وذكر عدد خلقه وزنة عرشه واحملبوب هو 
الوجه الثالث أن يقال هذه املسألة تدل على نقيض مطلوبك فإنه أثبت أن العرش له محلة وأنه حيمل مع ذلك اليوم 

  ويوم القيامة وظاهر هذا اخلطاب 

ذلك أيضا فقد دل أنه على العرش حيمل مع ذلك على أن محلة العرش حيملونه أم مل يدل على ذلك فإن دل على 
على ما هو من أبلغ نقيض مطلوبه مث إذا خالف هو هذه اآلية حيتاج إىل تأويلها أو تفويضها فال تكون اآليات املثبتة 
للعرش وحلملته أو حلمل املالئكة ملا فوقه تنفي كونه على العرش هذا تعليق على الدليل ضد موجبه ومقتضاه ولكن 

عارض فيحتاج إىل اجلمع بني موجب اآلية وبني هذا الدليل ال تكون اآلية ألجل ما قوله يلزم االفتقار من باب الت



  يقال أنه يعارضها تدل على نقيض مدلوهلا هذا ال يقوله عاقل 
الوجه الرابع يف تقرير ذلك مث أن قوله الذين حيملون العرش ومن حوله وقوله وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية 

ل ويوجب أن ذلك العرش ليس هو امللك كما تقوله طائفة من اجلهمية فإن امللك هو جمموع يوجب أن هللا عرشا حيم
اخللق فهنا دلت اآلية على أن هللا مالئكة من مجلة خلقه حيملون عرشه وآخرون يكونون حوله وعلى أنه يوم القيامة 

  بتة أقرب منه إىل قول النافية بال ريب حيمله مثانية إما مثانية أمالك وإما مثانية أصناف وصفوف وهذا إىل مذهب املث
الوجه اخلامس أن العرش يف اللغة السرير بالنسبة إىل ما فوقه وكالسقف بالنسبة إىل ما حتته فإذا كان القرآن قد 
جعل هللا عرشا وليس هو بالنسبة إليه كالسقف علم أنه بالنسبة إليه كالسرير بالنسبة إىل غريه وذلك يقتضي أنه 

  فوق العرش 
الوجه السادس أن إضافة العرش خمصوصة إىل اهللا لقوله وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية يقتضي أنه مضاف إىل 

  اهللا إضافة ختصه كما يف سائر املضافات إىل اهللا كقوله بيت اهللا وناقة اهللا وحنو ذلك وإذا كان 

ن بينه وبني اهللا من النسبة ما ليس لغريه العرش مضافا إىل اهللا يف هذه اآلية إضافة اختصاص وذلك يوجب أن يكو
فما يذكره اجلهمية من االستيالء والقدرة وغري ذلك أمر مشترك بني العرش وسائر املخلوقات وهذه اآلية اليت 
احتج هبا تنفي أن يكون الثابت من اإلضافة هو القدر املشترك وتوجب اختصاصا للعرش باهللا ليس لغريه كقوله 

يدل على قول املثبتة أو هو إىل الداللة عليه أقرب وأيهما كان فقد دلت اآلية على نقيض  عرش ربك وهذا إمنا
مطلوبه وهو الذي ألزمناه فلم يذكر آية من كتاب اهللا على مطلوبه إال وهي ال داللة فيها بل داللتها على نقيض 

  مطلوبه أقوى 
ن االبتداء بتخليق العرش أوىل من االبتداء بتخليق قال الرازي احلجة الثانية عشرة لو كان مستقرا على العرش لكا

السموات ألن تقدير القول بأنه مستقر على العرش يكون العرش مكانا له والسموات مكان عبيده واألقرب إىل 
العقول أن تكون هتيئة مكان نفسه مقدما على هتيئة مكان العبيد لكن من املعلوم أن ختليق السموات مقدم على 

لقوله تعاىل إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش وكلمة مث  ختليق العرش
  للتراخي 

قلت احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شهيدا واحلمد هللا الذي 
لذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يوم األشهاد جعل لرسوله منه سلطانا نصريا واحلمد هللا الذي ينصر رسله وا

ينصرهم بسلطان احلجة وسلطان القدرة وهو الذي يأيت رسله واملؤمنني به حجة على من خالفهم وجادهلم فيه 
بالباطل كما قال وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال فإن هذا الرجل وأمثاله ال حيتجون حبجة إال وهي عليهم ال 

  هلم 

يزيد فهم ذلك من يكون اهللا قد أيده بروح منه وكتب يف قلبه اإلميان وجعل يف قلبه من نور يفهم دقيق ذلك لكن 
وأما جليله فيفهمه مجهور الناس وهذه من جليل ذلك وذلك أنه ال خالف بني املسلمني وأهل الكتاب أن العرش 

رش لكان االبتداء بتخليق العرش أوىل من خلق قبل السموات واألرض فقول هذا احملتج لو كان مستقرا على الع
االبتداء بتخليق السموات ال يضرهم بل ينفعهم فإن األمر يف الترتيب ذلك ما كان قول املثبتة يستلزم تقدمي خلق 

  العرش فهكذا وقع وهللا احلمد وإن مل يكن مستلزما هذا الترتيب بطلت هذه احلجة فهي باطلة على التقديرين 
املعلوم أن ختليق السموات مقدم على ختليق العرش فيقال هذا مل يعلمه أحدا ال من األولني وال من أما قوله لكن من 



  اآلخرين وال قاله أحد يعرف بالعلم 
وأما احتجاجه على تقدم خلق السموات بقوله إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى 

منا ذكر أنه استوى على العرش بعد خلق السموات واألرض فأين قوله مث على العرش وكلمة مث للتراخي فهنا إ
استوى على العرش ومن قوله خلق العرش هذا ال خيفى على أحد فليس يف كتاب اهللا ما يوهم خلق العرش فضال 

  عن أن يدل فال داللة يف القرآن على خلق السموات بعد العرش 
لعرش قبل خلق السموات واألرض هبذه اآلية اليت ذكرها وبغريها فإن الوجه الثاين أن القرآن يدل على أن خلق ا

  قوله خلق السموات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يقتضي أنه استوى على العرش بعد خلق 

السموات واألرض ومل يذكر أنه خلقه حينئذ ولو كان خلقه حينئذ لكان قد ذكر خلقه مث استواءه عليه وألن ذكره 
ستواء عليه دون خلقه دليل على أنه كان خملوقا قبل ذلك وألنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق املسلمني وأهل لال

الكتاب أن اخللق كان يف ستة أيام وقد قال تعاىل وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على 
رض يف ستة أيام وأن عرشه كان حينئذ على املاء ويف املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال فأخرب أنه خلق السموات واأل

الصحيح عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال كان اهللا وال شيء وكان عرشه على املاء 
  وكتب يف الذكر كل شيء مث خلق السموات واألرض قال البخاري يف كتاب التوحيد والرد على اجلهمية والزنادقة 

عاىل وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم عن عمران بن حصني قال إين كنت عند النيب صلى باب قوله ت
اهللا عليه و سلم إذ جاءه وفد بين متيم فقال اقبلوا البشرى يا بين متيم فقالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل 

لوا قبلنا جئناك لنفقه يف الدين ولنسألك عن أول اليمن فقال اقبلوا البشري يا اهل اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم فقا
هذا األمر ما كان قال كان اهللا ومل يكن شيء قبله وكان عرشه على املاء مث خلق السموات واألرض وكتب يف 

  الذكر كل شيء 
الوجه الرابع أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن خيلق السموات واألرض وكان ذلك مناسبا يف العقل ألن يكون 

  العرش مكانا له والسموات مكان 

عبيده كان الثابت باآلية اليت تالها وبغريها من اآليات واألحاديث واتفاق املسلمني دليل على مذهب منازعه دون 
  مذهبه 

الوجه اخلامس أنه لو فرض أن اهللا خلق العرش بعد السموات واألرض مل يكن يف هذا ما ينايف أن يكون عليه كما 
ت بعد األرض فسواهن سبع مسوات وهو بكل شيء عليم بعد قوله هو الذي خلق لكم ما يف أنه خلق السموا

األرض مجيعا قال مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني بعد قوله 
 وجعل فيها رواسي من فوقها أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني

  وبارك فيها وقدر فيها قواهتا يف أربعة أيام سواءا للسائلني 
قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة الرابعة عشرة قوله تعاىل كل شيء هالك إال وجهه ظاهر اآلية يقتضي فناء العرش 

حليز واجلهة وإذا ثبت امتنع أن يكون وفناء مجيع األحياز واجلهات وحينئذ يبقى احلق سبحانه وتعاىل منزها عن ا
  اآلن يف جهة واأللزم وقوع التغري يف الذات 

وإذا كان املقصود هنا الكالم يف تفسري اآلية فنقول تفسري اآلية مبا هو مأثور ومنقول عن من قاله من السلف 
ن اإلشراك وإن يدعو معه إهلا واملفسرين من أن املعىن كل شيء هالك إال ما أريد به وجهه فأنه ذكر ذلك بعد هنيه ع



آخر وقوله ال إله إال هو يقتضي أظهر الوجهني وهو أن كل شيء هالك إال ما كان لوجهه من اإلميان واألعمال 
وغريمها روى عن أيب العالية قال إال ما أريد به وجهه وعن جعفر الصادق إال دينه ومعنامها واحد وقد روي عن 

  دنيا يوم القيامة فيقال ميزوا ما كان هللا منها عبادة بن الصامت قال جياء بال

قال فيماز ما كان هللا منها مث يؤمر بسائرها فيلقى يف النار وقد روى عن علي ما يعم ففي تفسري الثعليب عن صاحل بن 
حممد عن سليمان بن عمرو عن سامل األفطس عن احلسن وعن سعيد بن جبري عن علي ابن أيب طالب أن رجال سأله 

عطه شيئا فقال أسألك بوجه اهللا فقال له علي كذبت ليس بوجه اهللا سألتين إمنا وجه اهللا احلق إال ترى إىل قوله فلم ي
كل شيء هالك إال وجهه يعين احلق ولكن سألتين بوجهك اخللق وعن جماهد إال هو وعن الضحاك كل شيء هالك 

  إال اهللا واجلنة والنار والعرش وعن ابن كيسان إال ملكه 
اتفق سلف األمة وأئمتها وسائر أهل السنة واجلماعة على أن من املخلوقات ما ال يعدم وال يفىن بالكلية كاجلنة  وقد

والنار والعرش وغري ذلك ومل يقل بفناء مجيع املخلوقات إال طائفة من أهل الكالم املبتدعني كاجلهم بن صفوان ومن 
تاب اهللا وسنة رسوله وإمجاع سلف األمة وأئمتها ملا يف ذلك من وافقه من املعتزلة وحنوهم وهذا قول باطل خيالف ك

الداللة على بقاء اجلنة وأهلها وبقاء غري ذلك مما ال تتسع هذه الورقة لذكره وقد استدل طوائف من أهل الكالم 
  واملتفلسفة على امتناع فناء مجع املخلوقات بأدلة عقلية 

ني أحدمها أن املتجدد نسبة وإضافة بينه وبني العرش مبنزلة املعية ويسميها وجييبهم أهل السنة واإلثبات جبوابني معروف
ابن عقيل األحوال وجتدد النسب واالضافات متفق عليه بني مجيع أهل األرض من املسلمني وغريهم إذ ال يقتضي 

و مثل جميئه واتيانه ذلك تغريا وال استحالة والثاين إن ذلك وإن اقتضى حتوال من حال إىل حال ومن شأن إىل شأن فه
  ونزوله وتكليمه 

ملوسى وإتيانه يوم القيامة يف صورة وحنو ذلك مما دلت عليه النصوص وقال به أكثر أهل السنة واحلديث وكثري من 
  أهل الكالم وهو الزم لسائر الفرق 

نسان أما مبرض وأما ولفظ التغري لفظ جممل يتوهم السامع أن الرب يتغري ويستحيل من حال إىل حال كما يتغري اإل
بغريه وكما تتغري الشمس إذا اصفر لوهنا وال يدري أنه عندهم إذا أحدث ما مل يكن حمدثا مسوه تغريا وإذا مسع دعاء 

عباده مسوه تغريا وإذا رأى ما خلقه مسوه تغريا وإذا كلم موسى بن عمران مسوه تغريا وإذا رضي عمن أطاعه 
مثل هذه األمور مث أهنم ينفون ذلك من غري دليل أصال فإن الفالسفة جيوزون وسخط على من عصاه مسوه تغريا إىل 

  أن يكون القدمي حمال للحوادث 
قوله فإن قيل احليز واجلهة ليس شيئا موجودا حىت يصري هالكا فانيا قلنا األحياز واجلهات أمور خمتلفة حبقائقها 

هللا تعاىل يف جهة فوق وميتنع حصول ذاته يف سائر اجلهات متباينة مباهياهتا بدليل أنكم قلتم إنه جيب حصول ذات ا
فلوال أن جهة فوق خمالفة باملاهية لسائر اجلهات ملا كانت جهة فوق خمالفة لسائر اجلهات يف هذه اخلاصة وهذا 

  احلكم 
رش ويقول أنه واجلواب عن هذه احلجة وأمثاهلا ينبين على مقامني املقام األول قول من يقول أنه نفسه تعاىل فوق الع

  ليس جبسم وال متحيز كما ذكر ابن كالب واألشعري وكثري من الصفاتية واملنازعون هلم يف كونه فوق العرش 



  كالرازي ومتأخري األشعرية وكاملعتزلة يدعون أن هذا تناقض خمالف للضرورة العقلية إىل أن قال 
حيز وله حد وهناية ويطلق عليه أيضا لفظ اجلهة فإن وأما القسم الثاين فهو مقام من سلم له أنه فوق العرش وهو مت

أهل اإلثبات متنازعون يف لفظ اجلهة ويف ذلك نزاع بني أصحاب اإلمام أمحد وغريهم كما أهنم متنازعون يف اسم 
  احلد أيضا فنقول على هذا التقدير فالكالم على هذا من وجوه 

و عدمي أو إضايف مضطرب متناقص فإنه وإن كان قد قرر األول أن كالم هذا وغريه يف احليز هل هو أمر وجودي أ
هنا أنه وجودي فقد قرر يف غري هذا املوضع أنه عدمي ويكفي نقض كالمه بكالمه فأنا قد اعتمدنا هذا مرات فإن 
ي هذا موجود يف عامة هؤالء حتقيقا لقوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا خبالف احلق الذ
يصدق بعضه بعضا فقد ذكر يف الربهان الرابع بعد هذا نقض هذا فقال الرابع وهو أنا نعلم بالضرورة أن األحياز 
بأسرها متساوية ألهنا فراغ حمض وخالء صرف وإذا كانت بأسرها متساوية يكون حكمها واحدا وذلك مينع من 

إن قالوا فلم ال جيوز أن يكون اختصاصه جبهة فوق القول بأنه تعاىل واجب االختصاص ببعض األحياز على التعيني ف
أوىل قلنا هذا باطل لوجهني أحدمها أنه قبل خلق العامل ما كان إال اخلالء الصرف والعدم احملض فلم يكن هناك فوق 
ة وال حتت فبطل قولكم الثاين أنه لو كان الفوق متميزا عن التحت بالتميز الذايت لكانت اجلهات أمورا وجودية ممتد
قابلة لالنقسام وذلك يقتضي تقدم اجلسم ألنه ال معىن باجلسم إال ذلك فهذا تصريح يف أهنا خمتلفة يف احلقائق وأهنا 

  خالء صرف وفراغ حمض وهذا يناقض ما ذكره هنا ومن مل يكن لسانه وراء قلبه كان كالمه كثري التقلب والتناقض 

هذا احليز بعد أن كان حاصال يف حيز آخر فهذه األحياز قال الرازي وأيضا فألنا نقول هذا اجلسم حصل يف 
معدودة متباينة متعاقبة والعدم احملض ال يكون كذلك فثبت أن هذه األحياز أمور متخالفة باحلقائق متباينة بالعدد 

وكل ما كان كذلك امتنع أن يكون عدما حمضا فكان أمرا موجودا وإذا ثبت هذا دخل حتت قوله تعاىل كل شيء 
  ك إال وجهه وإذا هلك احليز واجلهة بقي ذات اهللا تعاىل منزها عن احليز وبقية الكالم قد تقدمت هال

وأما قوله أن اجلوهر إذا انتقل من حيز إىل حيز فاملتروك مغاير ال حمالة للمطلوب فيقال إن كان االنتقال يف أجسام 
نسلم إن هناك شيء يكون متروكا ومطلوبا أصال  العامل املوجودة فهذه أمور وجودية وإن كان فيما ليس كذلك فال

بل األحياز املوجودة ال يكون املنتقل فيها طالبا حليز دون حيز بل قصده شيء آخر فكيف جيب أن يكون منتقل 
  ومتحرك طالبا حليز وجودي يكون فيه وتاركا حليز وجودي 

واآلخر فهذا يقتضي أن يكون ذاته متقدما يف  قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة اخلامسة عشرة قوله تعاىل هو األول
الوجود على كل ما سواه وإن يكون متأخرا يف الوجود عن كل ما سواه وذلك يقتضي أنه كان موجودا قبل احليز 

واحلهة ويكون موجودا بعد فناء احليز واجلهة وإذا ثبت هذا فالتقريب ما ذكرناه يف احلجة الثالثة عشرة والرابعة 
  عشرة 

لشيخ رمحه اهللا يف شرح حديث عمران بن حصني كان اهللا ومل يكن شيء قبله وهو اآلن على ما عليه كان قال ا
وهذه الزيادة وهو قوله وهو اآلن على ما عليه كان كذب مفترى على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل أن قال 

يت وصف هبا نفسه من استوائه على العرش ونزوله وهذه الزيادة االحلادية قصد هبا املتكلمة املتجهمة نفي الصفات ال
إىل السماء الدنيا وغري ذلك فقالوا كان يف األزل ليس مستويا على العرش وهو اآلن على ما عليه كان فال يكون 

  على العرش ملا يقتضي ذلك من التحول والتغري 
إضافة بينه وبني العرش مبنزلة املعية ويسميها وجييبهم أهل السنة واإلثبات جبوابني معروفني أحدمها أن املتجدد نسبة و



ابن عقيل األحوال وجتدد النسب واإلضافات متفق عليه بني مجيع أهل األرض من املسلمني وغريهم إذ ال يقتضي 
ذلك تغريا وال استحالة والثاين أن ذلك وإن اقتضى حتوال من حال إىل حال ومن شأن إىل شأن فهو مثل جميئه واتيانه 

وتكليمه ملوسى وإتيانه يوم القيامة يف صورة وحنو ذلك مما دلت عليه النصوص وقال به اكثر أهل السنة ونزوله 
  واحلديث وكثري من أهل الكالم وهو الزم ألهل الفرق 

قال الرازي احلجة السادسة عشرة قوله تعاىل واسجد واقترب ولو كان يف جهة الفوق لكانت السجدة تفيد البعد 
  ال القرب منه وذلك خالف األصل عن اهللا تعاىل 

سئل الشيخ رمحه اهللا عن العرش هل هو كروي وإذا كان كرويا واهللا حميط به فما فائدة أن العبد يقصد العلو حني 
  دعائه وعبادته دون 

التحت فقال اجلواب عن هذا السؤال بثالث مقامات األول أنه مل يثبت أن العرش فلك مستدير الثاين أن العرش 
مل بالنسبة إىل اهللا يف غاية الصغر سواء كان كرويا أو ال الثالث لو قدر أنه كروي فهو فوق املخلوقات مطلقا والعا

  إىل أن قال 
وإذا كان األمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير حميط باملخلوقات كان هو أعالها وسقفها وهو فوقها مطلقا فال 

لعلو ال من جهاته الباقية أصال ومن توجه إىل الفلك التاسع أو الثامن أو يتوجه إليه وإىل ما فوقه اإلنسان إال من ا
غريه من األفالك من غري جهة العلو كان جاهال باتفاق العقالء فكيف بالتوجه إىل العرش أو إىل ما فوته واهللا تعاىل 

صة يف يد أحدنا إىل أن حميط باملخلوقات كلها إحاطة تليق به فأن السموات السبع واألرض يف يده أصغر من احلم
  قال 

وهذا السؤال أمنا ورد لتوهم املتوهم أن نصف الفلك يكون حتت األرض وحتت ما على وجه األرض من اآلدميني 
والبهائم وهذا غلط عظيم فلو كان الفلك حتت األرض من جهة لكان حتتها من كل جهة فكان يلزم أن يكون 

إذ الفلك هو فوق األرض مطلقا وأهل اهليئة يقولون لو أن األرض الفلك حتت األرض مطلقا وهذا قلب للحقائق 
خمروقة إىل ناحية أرجلنا وألقي يف اخلرق شيء ثقيل كاحلجر وحنوه لكان ينتهي إىل املركز حىت لو ألقي من تلك 

المها ومل يكن الناحية حجر آخر للتقيا مجيعا يف املركز ولو قدر أن إنسانني التقيا يف املركز بدل احلجرين للتقت رج
  أحدمها حتت صاحبه بل كالمها فوق املركز وكالمها حتت الفلك إىل أن قال 

وإذا كان مطلوب أحدمها ما فوق الفلك مل يطلبه إال من اجلهة العليا مل يطلبه من جهة رجليه أو ميينه أو يساره 
  لوجهني أحدمها أن مطلوبه من اجلهة العليا 

قدر رجل أو ملك يصعد إىل السماء أو إىل ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه أقرب أقرب إليه من مجيع اجلهات فلو 
إذا أمكنه ذلك وال يقول عاقل إنه خيرق األرض مث يصعد من تلك الناحية إىل من قال ولو أن رجال أراد أن خياطب 

غرب فتنحرف عن مست الشمس والقمر فإنه ال خياطبه إال من اجلهة العليا مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد ت
الرأس فكيف مبن هو فوق كل شيء دائما ال يأفل وال يغيب سبحانه وتعاىل الوجه الثاين أنه إذا قصد أسفل بدون 

علو كان ينتهي قصده إىل املركز وأن قصده أمامه أو ورائه أو ميينه أو يساره من غري قصد العلو كان منتهى قصده 
لو ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه اجلهات أو مل يقصدها ولو فرض أنه قال أجزاء اهلواء فال بد له من قصد الع

أقصد من اليمني مع العلو أو من السفل مع العلو كان مبنزلة من يقول أريد أن أحج من املغرب فأذهب إىل خراسان 
  مث أذهب إىل مكة 



ل ولو كان تعاىل جسما لكان مثال لكل قال الرازي احلجة السابعة عشرة قوله تعاىل فال جتعل هللا أندادا والند املث
واحد من األجسام ملا سنبني إن شاء اهللا تعاىل أن األجسام كلها متماثلة فحينئذ يكون الند موجودا على هذا التقدير 

  وذلك على مضادة هذا النص 
وله تعاىل ليس كمثله قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا تعاىل وأما التمثيل فقد نطق الكتاب بنفيه عن اهللا يف غري موضع كق

شيء وقوله هل تعلم له مسيا وقوله ومل يكن له كفوا أحد وقوله فال جتعل هللا أندادا وقوله فال تضربوا هللا األمثال 
  ولكن وقع يف لفظ التشبيه إمجال إىل أن قال 

 يتصف بشيء فإن التشبيه الذي جيب نفيه عن الرب تعاىل اتصافه بشيء من خصائص املخلوقني كما أن املخلوق ال
من خصائص اخلالق وإن يثبت للعبد شيء مياثل فيه الرب وأما إذا قيل حي وحي وعامل وعامل وقادر وقادر وقيل هلذا 
قدرة وهلذا قدرة وهلذا علم وهلذا علم كان نفس علم الرب مل يشركه فيه العبد ونفس علم العبد ال يتصف به الرب 

أن قال وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤالء  تعاىل عن ذلك وكذلك يف سائر الصفات إىل
  مبطلون ضالون 

وأما احتجاجهم بقوهلم األجسام متماثلة فهذا إن كان حقا فهو متاثل يعلم بالعقل ليس فيه أن اللغة اليت نزل هبا 
اء مثل األرض والشمس القرآن تطلق لفظ املثل على كل جسم وال أن اللغة اليت نزل هبا القرآن تقول إن السم

  والقمر والكواكب مثل اجلبال واجلبال مثل األهنار 
ومن العجب أن كالمه وكالم أمثاله يدور يف هذا الباب على متاثل األجسام وقد ذكر النزاع يف متاثل األجسام وإن 

هر متماثلة مث إنه يف مسألة القائلني بتماثلها من املتكلمني بنوا ذلك على أهنا مركبة من اجلواهر املنفردة وأن اجلوا
متاثل اجلواهر ذكر أنه ال دليل على متاثلها فصار أصل كالمهم الذي ترجع إليه هذه األمور كالما بال علم بل 

خبالف احلق مع أنه كالم يف اهللا تعاىل وقد قال تعاىل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي 
ا باهللا ما مل ينزل به سلطانا وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون وقال عن الشيطان إمنا يأمركم بغري احلق وأن تشركو

  بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة الثامنة عشرة احلديث املشهور وهو ما روي أن عمران أبن احلصني قال يا رسول اهللا 
أول هذا األمر فقال كان اهللا ومل يكن معه شيء وقد دللنا مرارا كثرية على أنه تعاىل لو كان خمتصا باحليز أخربنا عن 

  واجلهة لكان ذلك احليز شيئا موجودا معه وذلك على نقيض هذا النص 
لفاظ الثالثة يف قال الشيخ رمحه اهللا الوجه الثالث أنه قال كان اهللا ومل يكن شيئا قبله وقد روي معه وروي غريه واأل

البخاري واجمللس كان واحدا وسؤاهلم وجوابه كان يف ذلك اجمللس وعمران الذي روى احلديث مل يقم منه حني 
أنقضى اجمللس بل قام ملا أخرب بذهاب راحلته قبل فراغ اجمللس وهو املخرب بلفظ الرسول فدل على أنه إمنا قال أحد 

فالذي ثبت عنه لفظ القبل فإنه قد ثبت يف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن األلفاظ واآلخران رويا باملعىن وحينئذ 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه كان يقول يف دعائه أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء 
خر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا موافق ومفسر لقوله تعاىل هو األول واآل
والظاهر والباطن وإذا ثبت يف هذا احلديث لفظ القبل فقد ثبت أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قاله واللفظان 

اآلخران مل يثبت واحد منهما أبدا وكان أكثر أهل احلديث إمنا يروونه بلفظ القبل كان اهللا وال شيء قبله مثل 
ال كان اهللا ومل يكن شيء قبله مل يكن يف هذا اللفظ تعرض احلميدي والبغوي وابن األثري وغريهم وإذا كان إمنا ق



البتداء احلوادث وال ألول خملوق مطلقا بل وال فيه اإلخبار خبلق العرش واملاء وإن كان ذلك كله خملوقا كما أخرب 
  به يف مواضع أخر لكن يف جواب 

ا بينهما وهي املخلوقات اليت خلقت أهل اليمن إمنا كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق السموات واألرض وم
  يف ستة أيام ال بابتداء ما خلقه اهللا قبل ذلك 

قوله لو كان الباري أزال وأبدا خمتصا باحليز واجلهة لكان احليز واجلهة موجودان يف األزل فيلزم إثبات قدمي غري اهللا 
دي أزال وأبدا فليس ذلك عندهم شيئا وذلك حمال بإمجاع املسلمني يقال له هؤالء إن قالوا بأنه خمتص حبيز وجو

خارجا عن مسمى اهللا كما أن احليز الذي هو هنايات املتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجا عنه بل هو منه وعلى 
هذا التقدير فيكون إثباهتم لقدم هذا احليز كإثبات سائر الصفاتية للصفات القدمية من علمه وقدرته وحياته ال فرق 

 قيامه بنفسه وحياته وسائر صفاته الالزمة واحليز مثل احلياة بل أبلغ منه يف لزومه للذات إىل أن قال بني حتيزه وبني
  مث إن هذه احلجة اليت ذكرها من لزوم إثبات قدمي غري اهللا تعاىل مشهورة من حجج النفاة للصفات 

و سلم قيل له أين كان ربنا قال كان يف  قال أبو عبد اهللا الرازي احلجة التاسعة عشرة روي أن النيب صلى اهللا عليه
عماء ليس حتته ماء وال فوقه هواء فقيل العماء باملد الغيم الرقيق وأما العمى بالقصر فهو عبارة عن احلالة املضادة 
للبصر فقال بعض العلماء جيب أن تكون الرواية الصحيحة هي الرواية بالقصر وحينئذ يدل على نفي اجلهة ألن 

 تكن موجودة مل تكن مرئية فأمكن جعل العمى عبارة عن عدم اجلهة ويتأكد هذا بقوله عليه السالم ليس اجلهة إذا مل
  حتته ماء وال فوقه هواء 

قال الشيخ رمحه اهللا وحديث أيب رزين رواه أمحد والترمذي وغريمها قال الترمذي حدثنا أمحد بن منيع قال حدثنا 
ن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أيب رزين قال قلت يا رسول اهللا يزيد بن هارون أنبأنا محاد بن سلمة ع

أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه قال كان يف عماء ما حتته هواء وما فوقه هواء مث خلق عرشه على املاء فهذا احلديث 
ارون ورواه عنه أمحد فيه بيان أنه خلق العرش قبل السموات واألرض وأما قوله يف عماء فعلى ما ذكره يزيد بن ه

  بن منيع وقرره الترمذي من أن معناه ليس معه شيء فيكون فيه داللة على أن اهللا كان وليس معه شيء 
مث لو دل على وجود موجود على قول مل يفسر العماء بالسحاب الرقيق مل يكن يف ذلك دليل على قول الدهرية 

ليستا مبتدعتني وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل أخرب يف كتابه بقدم ما ادعوا قدمه وال بأن مادة السموات واألرض 
بابتداء اخللق الذي يعيده وأخرب خبلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام يف غري موضع وجاءت بذلك 

  األحاديث الكثرية وأخرب أيضا أنه يغري هذه املخلوقات 
ضها ضعيف وكيفما كان األمر فقد ثبت أن يف القرآن قوله وأعلم أن هذه الوجوه اليت ذكرناها بعضها قوي وبع

  واألخبار دالئل كثرية تدل على تنزيه اهللا تعاىل عن احليز واجلهة وباهللا التوفيق 
قال الشيخ وقد بسط الكالم على هذه األمور يف مواضع وبني أن ما ينفيه نفاة الصفات اليت نطلق هبا الكتاب 

   والسنة من علو اهللا على خلقه وغري

ذلك كما أنه مل ينطق به كتاب وال سنة وال قال بقوهلم أحد من املرسلني وال الصحابة وال التابعني فلم يدل عليه 
دليل عقلي بل األدلة العقلية الصرحية املوافقة لألدلة السمعية الصحيحة ولكن هؤالء ضلوا بألفاظ متشاهبة ابتدعوها 

مجيع البدع كبدع اخلوارج والشيعة واملرجئة والقدرية هلا شبه يف نصوص ومعاين عقلية مل مييزوا بني حقها وباطلها و



األنبياء خبالف بدعة اجلهمية النفاة فإنه ليس معهم فيها دليل مسعي اصال وهلذا كانت آخر البدع حدوثا باإلسالم 
وهلذا يصري حمققوهم وملا أحدثت أطلق السلف واألئمة القول بتكفري أهلها لعلمهم بأن حقيقة قوهلم تعطيل اخلالق 

  إىل مثل فرعون مقدم املعطلة بل وينتصرون له ويعظمونه 
واملبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقواهلم وبيان فسادها أحد ركين احلق وأحد املطلوبني فإن هؤالء لو 

اهلم وبني ضالهلم تركوا نصوص األنبياء هلدت وكفت ولكن صالوا عليها صول احملاربني هللا ولرسوله فإذا دفع صي
  كان ذلك من أعظم اجلهاد يف سبيل اهللا 

  قال أبو عبد اهللا الرازي الفصل الثالث يف إقامة الدالئل العقلية على أنه ليس مبتحيز البتة 
أعلم أنا إذا دللنا على أنه تعاىل ليس مبتحيز فقد دللنا على أنه تعاىل ليس جبسم وال جوهر فرد ألن املتحيز إن كان 

  ا فهو اجلسم وإن مل يكن منقسما فهو اجلوهر الفرد منقسم

يقال له قد تقدم أن احليز قد يراد به ما حيوز الشيء وهو هنايته وحدوده الداخلة فيه وقد يراد به الشيء الذي 
يكون منفصل عنه وهو حميط به وكالمها أمر وجودي وقد يراد باحليز ما هو تقدير املكان وهذا هو احليز عند كثري 

  أهل الكالم الذين يفرقون بني لفظ احليز واملكان واحليز على هذا أمر عدمي كما تقدم تقرير ذلك  من
فإذا قال إذا كان متحيزا فاملتحيزات مماثلة له كان هذا مصادرة على املطلوب ألن نفي كونه جسما بناءا على نفي 

اجلوهر فيكون قد جعل الشيء مقدمة يف إثبات اجلوهر ونفي اجلوهر بناءا على نفي التحيز واملتحيز هو اجلسم أو 
  نفسه وهذه هي املصادرة 

قوله فنقول الذي يدل على أنه تعاىل ليس مبتحيز وجوه الربهان األول أنه تعاىل لو كان متحيزا لكان مماثال لسائر 
  املتحيزات يف متام املاهية وهذا ممتنع 

ة والكالم عليها من املقامني املتقدمني أحدمها قول من يقول فيقال هذه احلجة قد تقدم الكالم على موادها غري مر
أنه فوق العرش وهو مع ذلك ليس جبسم وال هو متحيز كما ذكرنا أن هذا قول طوائف كثرية من أهل الكالم 

والفقهاء ومن تبعهم من أهل احلديث والصوفية وغريهم وهذا قول ابن كالب واألشعري وأئمة أصحابه وغريهم 
  فعلى هذا 

ال يلزم من نفي كونه متحيزا نفي كونه على العرش وتقدم ما يف ذلك من دعوى الضرورة من اجلانبني املقام الثاين 
من ال ينفي ذلك بل يسلم إثباته أو ال يتكلم فيه بنفي وال إثبات والكالم يف هذا املقام من وجوه أحدها ال نسلم أنه 

مساويا للمتحيزات وما ذكروه من احلجة مبين على متاثل لو كان خمتصا بشيء من األحياز واجلهات لكان 
املتحيزات وقد تقدم إبطال ذلك مبا ال حاجة إىل إعادته وأن القول بتماثلها من أضعف األقوال بل من أعظمها 

  خمالفة للحس والعقل وملا عليه مجاهري العقالء 
جسام متماثلة واملثبتون جييبون على هذا وأصل كالم هؤالء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم واأل

تارة مبنع املقدمة األوىل وتارة مبنع املقدمة الثانية وتارة مبنع كل من املقدمتني وتارة باإلستفصال وال ريب أن قوهلم 
 بتماثل األجسام قول باطل سواء فسروا اجلسم مبا يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو باملوجود أو باملركب من اهليوىل

والصورة وحنو ذلك فأما إذا فسروه باملركب من اجلواهر املفردة وعلى أهنا متماثلة فهذا يبىن على صحة ذلك وعلى 
إثبات اجلوهر املفرد وعلى أنه متماثل ومجهور العقالء خيالفوهنم يف ذلك إىل أن قال وهلذا يقول هؤالء أن الشيئني ال 

  الء على خالف ذلك يشتبهان من وجه وخيتلفان من وجه وأكثر العق



قوله فيفتقر هنا إىل بيان أنه ميتنع أن يكون مساويا لسائر املتحيزات يف عموم املتحيزية وخمالفا هلا يف ماهيته 
  املخصوصة فنقول الدليل على أن ذلك ممتنع هو أن بتقدير أن يكون مساويا لسائر املتحيزات يف عموم املتحيزية 

به االشتراك مغايرا ال حمالة ملا به االمتياز فحينئذ يكون عموم املتحيزية مغايرا  وخمالفا هلا يف اخلصوصية كان ما
خلصوص ذاته املخصوصة وحينئذ نقول إما أن يكون الذات هي املتحيزية ويكون املتحيزية صفة لتلك الذات وإما 

ملقصود ألنه إذا كان أن يقال املتحيزية صفة وتلك اخلصوصية هي الذات أما القسم األول فإنه يقتضي حصول ا
جمرد املتحيزية هو الذات وثبت أن جمرد املتحيزية أمر مشترك فيه بينه وبني سائر املتحيزات فحينئذ حيصل منه أن 
بتقدير أن يكون تعاىل متحيزا كانت ذاته مماثلة لذوات سائر املتحيزات وليس املطلوب إال ذلك وأما القسم الثاين 

خلصوصية والصفة هي املتحيزية فنقول هذا حمال وذلك ألن تلك اخلصوصية من وهو أن يقال الذات هي تلك ا
حيث اهنا هي هي مع قطع النظر عن املتحيزية إما أن يكون هلا اختصاص باحليز وإما أن ال يكون كذلك واألول 

اليت حمال ألن كل ما كان حاصال يف حيز وجهة على سبيل االستقالل كان متحيزا فلو كانت تلك اخلصوصية 
فرضناها خالية عن التحيز حاصلة يف احليز لكان اخلايل عن التحيز متحيزا وذلك حمال وأما القسم الثاين وهو أن 

يقال إن تلك اخلصوصية غري خمتصة بشيء من األحياز واجلهات فنقول أنه ميتنع أن تكون املتحيزية صفة قائمة هبا 
جلهات واملتحيزية أمر ال يعقل إال أن يكون حاصال يف اجلهات ألن تلك اخلصوصية غري خمتصة بشيء من األحياز وا

والشيء الذي جيب أن يكون حاصال يف اجلهات ميتنع أن يكون حاصال يف الشيء الذي ميتنع حصوله يف اجلهة وإذا 
يف متام  مل تكن املتحيزية صفة للشيء كان نفس الذات وحينئذ يلزم أن يكون األشياء املتساوية يف املتحيزية متساوية

الذات فثبت مبا ذكرنا أن املتحيزات جيب أن تكون كلها متساوية يف متام املاهية وهذا برهان قاطع يف تقرير هذه 
  املقدمة 

قد قدمنا أن هذا املشترك وهو املقدار صفة املقدر قائم به ال نفس املقدار وحقيقته قال تعاىل وكل شيء عنده مبقدار 
درا فجعل املقدار القدر لألشياء مل جيعل ذلك أعيان األشياء أو ذواهتا كما قال تعاىل وقال قد جعل اهللا لكل شيء ق

وما ننزله إال بقدر معلوم وبينا أن كل واحد من املشترك واملميز جيوز أن يكونا سواءا بالنسبة إىل الذات املوصوفة 
يل أنه الذات فليس هو متام احلقيقة بل هبما فليس جعل أحدمها ذاتا واآلخر صفة بأوىل من العكس وبينا أنه وإن ق

احلقيقة موافقة ملا به االشتراك و ما به االمتياز فاملتحيز وإن كان جنسا كما قيل يف اجلوهر باجلنس ال جيب أن يكون 
مماثل األنواع فإن التماثل حيتاج إىل االشتراك يف مجيع الصفات الذاتية وهو قد سلم أن املتحيزات خمتلفة يف الصفات 

فيجوز أن يكون كل جسم وإن كان التقدير ذاته فله صفات ذاتية خمتصة به كما يقول من يقول من املتكلمني 
املنطقيني وغريهم إن اجلوهر جنس وحتته أنواع إضافية وحتت كل نوع أنواع إىل النوع الشامل اخلاص الذي تتفق 

  أفراده يف متام املاهية احلقيقية 
ميتنع أن يكون ذات اهللا تعاىل مساوية لذوات األجسام يف متام املاهية لوجوه األول أن من قال الرازي وإمنا قلنا إنه 

حكم املتماثلني االستواء يف مجيع اللوازم فيلزم من قدم ذات اهللا تعاىل قدم سائر األجسام أو من حدوث سائر 
 مجيع اللوازم فكما صح على سائر األجسام حدوث ذات اهللا تعاىل وذلك حمال الثاين أن املثلني جيب استواؤمها يف

األجسام خلوها عن صفة العلم والقدرة واحلياة وجب أن يصح على ذاته اخللو عن هذه الصفات فحينئذ يكون 
  اتصاف ذاته حبياته وعلمه وقدرته من اجلائزات وإذا كان األمر كذلك امتنع 



وختصيص خمصص وذلك يقتضي احتياجه إىل اإلله  كون تلك الذات موصوفا باحلياة والعلم والقدرة إال بإجياد موجد
  فحينئذ كل ما كان حمتاجا إىل اإلله وهذا يقتضي أن اإلله ميتنع أن يكون جسما 

فإن قيل إن الشيء إذا شابه غريه من وجه جاز عليه من ذلك الوجه أو وجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع 
ذلك القدر املشترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع عن الرب سبحانه وال عليه قيل هب أن األمر كذلك ولكن إذا كان 

نفي ما يستحقه مل يكن ممتنعا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم مسيع بصري وقد مسى بعض عباده حيا مسيعا بصريا 
قصا وال شيئا قيل الزم هذا القدر املشترك ليس ممتنعا على الرب تعاىل فإن ذلك ال يقتضي حدوثا وال إمكانا وال ن

مما ينايف صفات الربوبية وذلك أن القدر املشترك هو مسمى الوجود أو املوجود أو احلياة أو احلي أو العلم أو العليم 
أو السمع أو البصر أو السميع أو البصري أو القدرة أو القدير والقدر املشترك مطلق كلي ال خيتص بأحدمها دون 

يما خيتص باملمكن احملدث وال فيما خيتص بالواجب القدمي فإمنا خيتص به أحدمها اآلخر فلم يقع بينهما اشتراك ال ف
ميتنع اشتراكهما فيه فإذا كان القدر املشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود واحلياة والعلم والقدرة ومل 

 يكن يف إثبات يكن يف ذلك شيء مما يدل على خصائص املخلوقني كما ال يدل على شيء من خصائص اخلالق مل
هذا حمذور أصال بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين ال بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه 

  تعطيل وجود كل موجود وهلذا ملا اطلع األئمة على أن هذا حقيقة قول اجلهمية مسوهم معطلة 

وحدوده الداخل يف مسماه فعلم أن ذلك ال  ويقال له كل جسم فإنه خمتص حبيزه وحيزه الذي هو جوانبه وهنايته
ينايف ما ذكروه من دليل حدوث األجسام مع أن ذلك الدليل ال نرتضيه ال هلذا لكن ملعاين أخر ومع إن املنازعني له 

الذين يقولون أنه جسم أوله حد وقدر ينازعون يف حدوث كل ما كان جسما أوله حد وقدر يقولون دعوى 
ى حدوث كل ذات أو كل موصوف أو كل صفة وموصوف أو حدوث كل قائم بنفسه حدوث مجيع هذا مثل دعو
  أو كل موجود وحنو ذلك 

قال الرازي الثالث أنه ملا كان ذاته تعاىل مساوية لذات سائر املتحيزات فكما صح يف سائر املتحيزات كوهنا 
لزم أن يكون ذاته تعاىل قابلة متحركة تارة وساكنة أخرى وجب أن يكون ذاته أيضا كذلك فعلى هذا التقدير ي

للحركة والسكون وكل ما كان كذلك وجب القول بكونه حمدثا ملا ثبت يف تقرير هذه الدالئل يف مسئلة حدوث 
  األجسام وملا كان حمدثا وحدوثه حمال فكونه جسما حمال 

أن كل قائم بنفسه ال ويقول له اخلصم هب أنك تقول ال بد له إذا كان متحيزا من احلركة والسكون فنحن نقول 
خيلو عن احلركة والسكون فإنه أما أن يكون منتقال أو ال يكون منتقال فإن كان منتقال فهو متحرك وإال فهو ساكن 
واحلركة االختيارية للشيء كمال له كاحلياة وحنوها فإذا قدرنا ذاتني إحدامها تتحرك باختيارها واألخرى ال تتحرك 

  أصال كانت األوىل أكمل 

ول اخلصم قولك احلركة حادثة قلت حادثة النوع أو الشخص األول ممنوع والثاين مسلم قولك ما ال خيلوا عن ويق
احلوادث فهو حادث إن أريد به ما ال خيلو عن نوعها فممنوع والثاين ال يضر وأنت مل تذكر حجة على حدوث 

ة كما عرف إذ لفظ احلادث يراد به نوع احلركة إال حجة واحدة وهو قولك احلادث ال يكون أزليا وهي ضعيف
  النوع ويراد به الشخص 

قال الرازي الرابع أنه لو كان جسما لكان مؤتلف األجزاء وتلك األجزاء تكون متماثلة بأعياهنا وهي أيضا مماثلة 
ألجزاء سائر األجسام وعلى هذا التقدير كما صح االجتماع واالفتراق على سائر األجسام وجب أن يصح على 



  األجزاء وعلى هذا التقدير ال بد له من مركب ومؤلف وذلك على إله العامل حمال  تلك
وأما االجتماع واالفتراق فهو مبين على مسئلة اجلوهر الفرد ومن قال أن األجسام ليست مركبة من اجلواهر الفردة 

يط عنده واحد سواء قبل وهم أكثر الطوائف مل يقل بأن اجلسم ال خيلو من االجتماع واالفتراق بل اجلسم البس
  االفتراق أو مل يقبله وكذلك إذا قدر أن فيه حقائق خمتلفة متالزمة مل يلزم من ذلك أن يقبل االجتماع واالفتراق 

قال أبو عبد اهللا الرازي الربهان الثاين يف بيان أنه ميتنع أن يكون متحيزا هو أنه لو كان متحيزا لكان متناهيا وكل 
  ن حمدث فلو كان متحيزا لكان حمدثا وهذا حمال وذاك حمال متناه ممكن وكل ممك

يقال هذه من حجج اجلهمية قدميا كما ذكر ذلك األئمة وذكروا أن جهما وأتباعه هم أول من أحدث يف اإلسالم 
هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها مثل قوهلم ليس فوق العامل وال داخل العامل وال خارجه وليس يف مكان دون 

ن أو ليس يف مكان وال مبتحيز وال جوهر وال جسم وال له هناية وال حد وحنو هذه العبارات إىل أن قال وإذا مكا
عرف أصل هذا الكالم فجميع السلف واألئمة الذين بلغهم ذلك أنكروا ما فيه من هذه املعاين السلبية اليت تنايف ما 

  جاء به الكتاب والسنة إىل أن قال 
جة يف مقامني أحدمها منع املقدمة األوىل والثاين منع املقدمة الثانية أما األوىل فهو قول من والكالم على هذه احل

يقول هو فوق العرش وليس له حد وال مقدار وال هو جسم كما يقول ذلك كثري من الصفاتية من الكالبية وأئمة 
احلديث والصوفية وغري هؤالء وهم األشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء الطوائف األربعة وغريهم وأهل 

أمم ال حيصيهم إال اهللا إىل أن قال وأما املقام الثاين فكالم من ال ينفي هذه األمور اليت حيتج هبا عليه نفاة العلو على 
العرش ليس هلا أصل يف الكتاب والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معىن أو ال يتعرض هلا بنفي وال إثبات 

  املقام هو الذي يتكلم فيه سلف األمة وأئمتها ومجاهري أهل احلديث  وهذا

وطائفة من أهل الكالم والصوفية وغريهم وكالم هؤالء أسد يف العقل والدين حيث أثبتوا مبا يف الكتاب والسنة 
  وأقروا بفطرة اهللا اليت فطر عليها عباده 

تحيزا لكان متناهيا فالدليل عليه أن كل مقدار فإنه يقبل الزيادة قوله أما املقدمة األوىل وهي بيان أنه تعاىل لو كان م
والنقصان وكل ما كان كذلك فهو متناه وهذا يدل على أن كل متحيز فهو متناه وشرح هذا الدليل قد قررناه يف 

  سائر كتبنا 
وصفه بالزيادة  يقال هب أنك صرحت بأن جماز االسم الصمد هو كونه ال قدر له وإذا مل يكن له قدر فال جيوز

والنقص وال جيوز وصفه بعدم الزيادة والنقص فإن كون الشيء يزيد وينقص أو ال يزيد وال ينقص كونه ذا قدر فما 
ال قدر له وال يقبل الوصف بالزيادة والنقصان وال الوصف فأنه ال يزيد وال ينقص كاملعدوم ال يقال فيه أنه ال يزيد 

بالنهاية وعدمها وإذا كان كذلك فعدم قبول الوصف ثبوت ذلك ونفيه ال  وال ينقص وقد بسطنا هذا يف الوصف
يكون صفة إال للمعدوم ال يكون صفة للموجود كما بينا هذا فيما تقدم فإن املعدوم ال يقبل االتصاف بالصفات 

ما كون الشيء املتقابلة فال يقال فيه عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز وال يزيد منقوص وال غري يزيد منقوص فأ
  غري موصوف بالزيادة والنقصان وال بعدم ذلك وهو موجود وليس بذي قدر فهذا ال يعقل 

قال الرازي وأما املقدمة الثانية وهي بيان أن كل متناه فهو ممكن فذلك ألن كل ما كان متناه فإن فرض كونه أزيد 
  قدرا أو أنقص قدرا 



  أن كل متناه فهو يف ذاته ممكن ممكن والعلم بثبوت هذا اإلمكان ضروري فثبت 
قوله أن املتناهي يقبل الزائد والنقصان قيل لك هذا ممنوع فيما وجوده بنفسه فإن صفاته تكون الزمة لذاته فال ميكن 

  أن تكون على خالف ما هو عليه 
وي متساوية يف قال الرازي املقدمة الثالثة وهي بيان أن كل ممكن حمدث فهو أنه ملا كان الزائد والناقص واملسا

اإلمكان امتنع رجحان بعضها على بعض إال ملرجح واالفتقار إىل املرجح إما أن يكون حال وجوده أو حال عدمه 
فإن كان حال وجوده فإنه يكون إما حال بقائه ألن املؤثر تأثريه بالتكوين فلو افتقر حال بقائه إىل املؤثر لزم تكوين 

م يبق إال أن حيصل االفتقار أما حال حدوثه أو حال عدمه وعلى التقديرين الكائن وحتصيل احلاصل وذلك حمال فل
  فأنه يلزم أن يكون كل ممكن حمدث فثبت أن كل جسم حمدث واإلله ميتنع أن يكون حمدثا وباهللا التوفيق 

ذا قيل فيقولون له أنت دائما تثبت ختصيصا من هذا اجلنس كما تقول أن اإلرادة ختصص أحد املثلني ال ملوجب فإ
  لك هذا يستلزم ترجيح أحد املتماثلني بال رجح قلت هذا شأن اإلرادة واإلرادة صفة من صفاته فإذا كانت ذاته 

مستلزمة ملا من شأنه ترجيح أحد املثلني لذاته بال مرجح فألن تكون ذاته تقتضي ترجيح أحد املثلني بال مرجح أوىل 
  إىل أن قال 

م التناهي أو بالتناهي من جانب دون جانب مع كون قوهلم فاسدا فنفاة كون الرب واملقصود إن هؤالء القائلني بعد
على العرش الذين حيتجون على نفي ذلك بنفي اجلسم وعلى نفي اجلسم هبذه احلجج يلزمهم من التناقض أعظم مما 

فساد أقواهلم بطريق يلزم املثبتني واملقدمات اليت حيتجون هبا هي أنفسها وما هو أقوى منها من جنسها تدل على 
األوىل فإن كانت صحيحة دلت على فساد قوهلم ومىت فسد قوهلم صح قول املثبتة ألمتناع رفع النقيضني وإن 

كانت باطلة مل تدل على فساد قول املثبتة فدل ذلك على أن هذه املقدمات مستلزمة فساد قول النفاة دون قول 
  الشرعية والعقلية  أهل اإلثبات وهذه الطريق هي ثابتة يف األدلة

قال أبو عبد اهللا الرازي الربهان الثالث لو كان إله العامل متحيزا لكان حمتاجا إىل الغري وهذا حمال فكونه متحيزا حمال 
  بيان املالزمة أنه لو كان مساويا لغريه من املتحيزات يف مفهوم كونه متحيزا ولكان خمالفا هلا يف تعينه وتشخصه 

ول االمتياز بالتعني أما أن حيصل االمتياز يف احلقيقة وعلى هذا التقدير يكون املتحيز جنسا حتته مث نقول إن بعد حص
أنواع أحدها واجب الوجود وإما أن ال حيصل االمتياز يف احلقيقة وعلى هذا التقدير يكون املتحيز نوعا حتته 

  أشخاص أحدها واجب الوجود 

ون ذاته مركبا من اجلنس والفصل وكل مركب فهو مفتقر إىل جزئه فنقول األول باطل ألن على هذا التقدير يك
  وجزؤه غريه فلو كان واجب الوجود متحيزا لكان مفتقرا إىل غريه 

والثاين أيضا باطل ألن على هذا التقدير يكون تعينه زائدا على ما هية النوعية وذلك التعني ال بد من مقتض وليس 
صرا يف شخصه وقد فرضنا أنه ليس كذلك فال بد وأن يكون املقتضي لذلك هو تلك املاهية وإال لكان نوعه منح

التعيني شيئا غري تلك املاهية وغري لوازم تلك املاهية فيكون حمتاجا إىل غريه فثبت أنه لو كان متحيزا لكان حمتاجا إىل 
ريه فثبت أن يكون غريه وذلك حمال ألنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود لذاته ال يكون واجب الوجود لغ

  متحيزا حمال 
لفظ احليز واجلهة وحنو ذلك فيه اشتراك كما تقدم فقد يراد به شيء منفصل عن اهللا كالعرش والغمام وقد يراد به 
ما ليس منفصال عنه وهو هنايته وجوانبه وقد يراد به أمر عدمي وهو ما يقدر فيه األجسام وهو املعروف من لفظ 



  ذين يفرقون بني لفظ احليز واملكان فيقولون احليز تقدير املكان احليز عند املتكلمني ال
قوله لكان مساويا لغريه من املتحيزات ال نسلم أنه لو كان متحيزا لكان مساويا للمتحيزات وما ذكروه من احلجة 

ف األقوال بل مبين على متاثل املتحيزات وقد تقدم إبطال ذلك مبا ال حاجة إىل إعادته وأن القول بتماثلها من أضع
  من أعظمها خمالفة للحس والعقل وملا عليه مجاهري العقالء 

وقال الشيخ رمحه اهللا عليه وقد سئل عن جواب شبهة املعتزلة يف نفي الصفات ادعوا أن صفات الباري ليست 
مه أوال فإن يقم زائدة على ذاته ألنه ال خيلو أما أن يقوم وجوده بتلك الصفة املعينة حبيث يلزم من تقدير عدمها عد

فقد تعلق وجوده هبا وصار مركبا من أجزاء ال يصح وجوده إال مبجموعها واملركب معلول وإن كان ال يقوم 
وجوده هبا وال يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول ومها على اهللا حمال فلم يبق إال أن صفات 

  الباري غري زائدة على ذاته وهو املطلوب 
الذي دل عليه الكتاب والسنة أن اهللا سبحانه له علم وقدرة ورمحة ومشيئة وعزة وغري ذلك وساق  فأجاب

النصوص يف ذلك إىل أن قال وأما الشبهة الثانية وهي شبهة التركيب وهي فلسفية معتزلية واألوىل معتزلية حمضة 
بتونه واجبا بنفسه فاعال لغريه ومعلوم فاجلواب عنها أيضا من وجهني أما األول فإهنم يثبتون عاملا وقادرا ويث

بالضرورة أن مفهوم كونه عاملا غري مفهوم الفعل بغريه فإذا كانت ذاته مركبة من هذه املعاين لزم التركيب الذي 
ادعوه وإن كانت عرضية لزم االفتقار الذي ادعوه وإن كان الواجب بنفسه ال يتميز عن غريه بصفة الثبوتية فال 

كن واجبا مل يلزم من التركيب حمال وذلك أهنم إمنا نفوا املعاين الستلزامها ثبوت التركيب املستلزم واجب وإذا مل ي
  نفي الوجوب وهذا حمال إىل أن قال 

وأما ما يذكره املنطقيون من تركيب األنواع من اجلنس والفصل كتركيب اإلنسان من حيوان وناطق وهو املركب 
  األنواع ومما به امتيازه عن غريه من األنواع وتقسيمهم الصفات إىل ذايت  مما به االشتراك بينه و بني سائر

تتركب منه احلقائق وهو اجلنس والفصل وإىل عرضي وهو العرض العام واخلاصة مث احلقيقة املؤلفة من املشترك 
نوع من حيث واملميز هي النوع فنقول هذا التركيب أمر اعتباري ذهين ليس له وجود يف اخلارج كما أن ذات ال

هي عامة ليس هلا ثبوت يف اخلارج بل نفس احلقائق اخلارجة ليس فيها عموم خارجي وال تركيب خارجي كما قلنا 
يف مسئلة املعدوم أنه شيء يف الذهن ال يف اخلارج لتعلق العلم واإلرادة به فإن اإلنسان املوجود يف اخلارج ليس فيه 

ية وبعضها ضاحكية وبعضها حساسية بل العقل يدرك منه معىن ونظري ذوات متميزة بعضها حيوانية وبعضها ناطق
ذلك املعىن ثابت لنوع آخر فيقول فيه معىن مشترك ويدرك فيه معىن خمتصا مث جيمع بني املعنيني فيقول هو مؤلف 

جود والوجوب منهما مث إذا أدرك فيه املعنيني مل يدرك أن أحدمها فيه متميز عن اآلخر منفصل كما أنه إذا أدرك الو
والقيام بالنفس واإلقامة للغري مل يدرك أحد هذه املعاين منفصال عن اآلخر متميزا عنه بل أبلغ من ذلك أن الطعم 
واللون والريح القائمة باجلسم ال يتميز بعضها عن بعض مبحاهلا وإمنا احلس مييز بني هذه احلقائق فهذا النوع من 

خالصه فليس األبعاض كاألعراض وحنن ال ننازع يف تسمية هذا مركبا التركيب ليس من جنس تركيب ابعاضه وا
فإن هذا نزاع لفظي ولكن الغرض أن هذا التركيب ليس من جنس التركيب الذي يعقله بنو آدم بالفطرة األوىل 

  حىت يطلق عليه لفظ األجزاء 
ا إنا ال نسلم أن هناك تركيبا من إذا عرف هذا كان اجلواب من فنني يف احلل كما كان من فنني يف األبطال أحدمه

أجزاء حبال وإمنا هي ذات قائمة بنفسها مستلزمة للوازمها اليت ال يصح وجودها إال هبا وليست صفة املوصوف 



أجزاءا له وال أبعاضا يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حىت يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة 
   فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره

وتصوره هنا منتف واجلواب الثاين أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبا فليس هذا مستلزما لإلمكان وال للحدوث 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه ميتنع أن يكون الرب تعاىل فقريا إىل خلقه بل هو الغين عن العاملني وقد علم 

ودة بذاته وأنه أحد صمد غين بنفسه ليس ثبوته وغناه أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه املقدسة قائمة بنفسه وموج
مستفادا من غريه وإمنا هو بنفسه مل يزل وال يزال حقا صمدا قيوما فهل يقال يف ذلك إنه مفتقر إىل نفسه أو حمتاج 

  إىل نفسه ألن نفسه ال تقوم إال بنفسه فالقول يف صفاته اليت هي داخلة يف مسمى نفسه هو القول يف نفسه 
بعد ذكر كالم أيب حامد يف هتافت الفالسفة وتكلم يف ذلك بكالم حسن بني فيه ما احتاجوا به من األلفاظ  وقال

اجململة كلفظ التركيب فإهنم جعلوا إثبات الصفات تركيبا وقالوا مىت أثبتنا معىن يزيد على مطلق الوجود كان 
حقيقة إال الوجود املطلق لئال يكون مركبا من  تركيبا وادخلوا يف مسمى التركيب مخسة أنواع أحدها أنه ليس له

وجود ماهية والثاين ليس له صفة لئال يكون مركبا من ذات وصفات والثالث ليس له وصف خمتص ومشترك لئال 
يكون مركبا مما به االشتراك وما به االمتياز كتركيب النوع من اجلنس والفصل أو من اخلاصة والعرض العام الرابع 

  العامل لئال يكون مركبا من اجلواهر املفردة وكذلك ال يكون مركبا من املادة والصورة وهو اخلامس أنه ليس فوق 
قال أبو عبد اهللا الرازي الربهان الرابع لو كان إله العامل متحيزا لكان مركبا وهذا حمال فكونه متحيزا حمال بيان 

  املالزمة من وجهني 

رد أن كل متحيز فال بد وأن يتميز أحد جانبيه عن الثاين وكل ما كان أحدمها وهو على قول من ينكر اجلوهر الف
كذلك فهو منقسم فثبت أن كل متحيز فهو منقسم مركب الثاين أن كل متحيز فأما أن يكون قابال للقسمة أو ال 

الصغر  يكون فإن كان قابال للقسمة كان مركبا مؤلفا وإن كان غري قابل للقسمة فهو اجلوهر الفرد وهو يف غاية
واحلقارة وليس العقالء أحد يقول هذا القول فثبت أنه تعاىل لو كان متحيزا لكان مؤلفا منقسما وذلك حمال ألن 
كل ما كان كذلك فهو مفتقر يف حقيقته إىل كل واحد من أجزائه زكل واحد من أجزائه غريه فكل مركب فهو 

اته فكل مركب ممكن لذاته فيلزم أن يكون املمكن لذاته مفتقر يف احلقيقة إىل غريه وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذ
  واجبا لذاته وذلك حمال فيمتنع أن يكون متحيزا 

ولقائل أن يقول إن عنيت بالتحيزية تفرقته بعد االجتماع واجتماعه بعد االفتراق فال نسلم أن ما ال يكون كذلك 
  يلزم أن يكون حقريا 

شيء مل نسلم أن مثل هذا ممتنع بل نقول أن كل موجود قائم بنفسه فإنه  وإن عنيت به ما يشار إليه أو يتميز منه
كذلك وإن ما ال يكون كذلك فال يكون إال عرضا قائما بغريه وإنه ال يعقل موجود إال ما يشار إليه أو ما يقوم مبا 

  يشار إليه 

جزاء إذ ليس يف العقالء من يقول إنه قال أبو عبد اهللا الرازي الربهان اخلامس أنه لو كان متحيزا لكان مركبا من األ
يف حجم اجلوهر الفرد ولو كان مركبا من األجزاء فأما أن يكون املوصوف بالعلم والقدرة واحلياة جزءا واحدا من 
ذلك اجملموع أو يكون املوصوف هبذه الصفات جمموع تلك األجزاء فإن كان األول كان إله العامل هو ذلك اجلزء 

العامل يف غاية الصغر واحلقارة وقد بينا أنه ليس يف العقالء من يقول بذلك وإن كان الثاين فأما إن الواحد فيكون إله 



يقال القائم مبجموع تلك األجزاء علم واحد وقدرة واحدة أو يقال القائم بكل واحد من تلك األجزاء علم على 
ال الكثرية وذلك حمال وإن كان الثاين لزم حدة وقدرة على حدة واألول حمال ألنه يقتضي قيام الصفة الواحدة باحمل
  أن يكون كل واحد منها إهلا قدميا وذلك يقتضي تكثر اآلهلة وهو حمال 

فإن قيل هذا يشكل باإلنسان فإن ما ذكرمت قائم فيه بعينه فيلزم أن ال يكون جسما وهذه مكابرة فإنا نعلم 
  بالضرورة أن اإلنسان ليس إال هذه البنية 

ال جيوز أن يقال قام علم واحد مبجموع تلك األجزاء إال أنه انقسم ذلك اجملموع وقام بكل واحد من مث نقول مل 
  تلك األجزاء جزء من ذلك العلم 

وأيضا مل ال جيوز أن نقول قام بكل واحد من تلك األجزاء علم مبعلوم واحد وقدرة على مقدور واحد وهبذا الطريق 
  علومات قادرا على مجلة املقدورات كان جمموع األجزاء عاملا جبملة امل

واجلواب عن السؤال األول أن نقول أما الفالسفة فقد طردوا قوهلم وزعموا أن اإلنسان ليس عبارة هذه البنية فإن 
اإلنسان عبارة عن الشيء الذي يشري إليه كل إنسان بقوله أنا وذلك الشيء موجود ليس جبسم وال جسماين قالوا 

  أن هذا باطل بالضرورة ألن كل واحد يعلم أن وأما قول من يقول ب

  اإلنسان ليس إال هذه البنية املخصوصة فقد أجابوا عنه بأن اإلنسان مغاير هلذه البنية املشاهدة ويدل عليه وجوه 
  األول أنا قد نفعل أنفسنا حال ما نكون غافلني عن مجلة اعضائنا الظاهرة والباطنة واملعلوم مغاير لغري املعلوم 

ثاين أين أعلم بالضرورة أين أنا اإلنسان الذي كنت موجودا قبل هذه املدة خبمسني سنة ومجلة أجزاء هذه البنية ال
  متبدلة بسبب السمن واهلزال والصحة واملرض والباقي مغاير ملا ليس بباق 

ذا القدر فثبت أن الثالث أن املشاهد ليس إال السطح املوصوف باللون املخصوص وباتفاق العقالء ليس عبارة عن ه
  اإلنسان ليس مبشاهد البتة 

وأما سائر الطوائف والفرق فقد ذكروا الفرق بني الشاهد والغائب من وجهني أحدمها قال األشعري كل واحد من 
أجزاء اإلنسان موصوف بعلم على حدة وقدرة على حدة وهذا يقتضي أن يكون هذا البدن مركبا من أشياء كثرية 

 قادر حي وهذا مما ال نزاع فيه وأما التزام ذلك يف حق اهللا سبحانه وتعاىل فإنه يقتضي تعدد وكل واحد منها عامل
اآلهلة وذلك حمال فظهر الفرق الثاين قال ابن الرواندي اإلنسان جزء واحد ال يتجزأ يف القلب وهذا يقتضي أن 

اهللا تعاىل يلزم كونه يف غاية احلقارة وذلك مل  يكون اإلنسان يف غاية احلقارة وذلك غري ممتنع أما لو قلنا مبثله يف حق
  يقل هبا عاقل 

وأما السؤال الثاين وهو قوله مل ال جيوز أن يقال العلم ينقسم فقام بكل واحد من تلك األجزاء جزء واحد من ذلك 
ل كان فنقول هذا حمال ألن كل واحد من أجزاء العلم إما أن يكون علما وإما أن ال يكون علما فإن كان األو

  القائم بكل واحد من تلك األجزاء علما على حدة وذلك 

غري هذا السؤال وإن كان الثاين مل يكن شئ من تلك األجزاء موصوفا بالعلم واجملموع ليس إال تلك األمور فوجب 
  أن ال يكون اجملموع موصوفا بالعلم والقدرة 

موصوفا بعلم متعلق مبعلوم معني وبقدرة متعلقة  وأما السؤال الثالث وهو قوهلم كل واحد من تلك األجزاء يكون
مبقدور معني فنقول هذا أيضا حمال ألنه يقتضي كون كل واحد من تلك األجزاء عاملا مبعلومات معينة قادرا على 

مقدورات معينة فريجع حاصل الكالم إىل إثبات آهلة كثرية كل واحد منها خمصوص مبعرفة بعض املعلومات 



  املقدورات وذلك يناقض القول بأن إله العامل موجود واحد واهللا أعلم وبالقدرة على بعض 
  ولقائل أن يقول االعتراض على هذا من وجوه 

األول قولك لو اتصف بكل واحد من هذه الصفات فأما أن يكون كل جزء من أجزائه متصفا جبميع هذه الصفات 
ما هو جسم فهو مركب من األجزاء فإن هذا إىل آخره فرع على ثبوت األجزاء وذلك ممنوع فلم قلت إن كل 

مبين على أن األجسام مركبة من اجلواهر املنفردة وهذا ممنوع ومجهور العقالء على خالفه وهو مل يثبته هنا بالدليل 
فيكفي جمرد املنع وبسط ذلك يف موضعه وكل من أمعن يف معرفة هذا املقام علم أن ما ذكروه من أن اجلسم مركب 

فردة متشاهبة عرض هلا التركيب أو من مادة وصورة ومها جوهران من أفسد الكالم وإذا كان كذلك من جواهر من
  أمكن أن يكون كل من الصفات القائمة 

جبميع احملل شائعة يف مجيع املوصوف وال يلزم أن يكون الواحد قام بأجزاء بل القول يف الصفة احلالة كالقول يف 
  احملل الذي هو املوصوف 

لثاين أن يقال القول يف وحدة الصفة وتعددها وانقسامها وعدم انقسامها كالقول يف املوصوف وسواء يف الوجه ا
ذلك الصفات املشروطة باحلياة والقدرة واحلس بل واحلياة نفسها أو اليت ال تشترط باحلياة كالطعم واللون والريح 

ل أهنا قام طعم واحد جبملة التفاحة بل إن قيل إن فإن طعم التفاحة مثال شائع فيها كلها فإذا بعضت تبعض وال يقا
التفاحة أجزاء كثرية قيل قام هبا طعوم كثرية وإن قيل هي شيء واحد قيل قام هبا طعم واحد فإن قيل فهذا هو 

التقدير األول وهو اتصاف كل جزء من هذه األجزاء جبميع هذه الصفات قيل ليس كذلك أما أوال فلمنع التجزي 
فألنه مل يقم بكل جزء إال جزء من الصفة القائمة باجلميع مل تقم مجيع الصفة بكل جزء وحينئذ فيبطل وأما ثانيا 

التالزم املذكور وهو كون كل جزء إهلا فإن اإلله سبحانه وتعاىل هو املتصف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
حملها مل يلزم أن يكون ذلك اجلزء قادرا  قدير أما إذا قدر موصوف قام به جزء من هذه القدرة ال تنقسم هي وال

فضال عن أن يكون ربا إذ القادر ال جيب أن يكون من قام به جزء من القدرة وال احلي من قام به جزء من احلياة 
وال العامل من قام به جزء من العلم فإن قيل كيف يعقل انقسام حمل هذه الصفات فإن اإلنسان تقوم حياته جبميع 

س والقدرة تقوم ببدنه وغريمها من صفاته فكما أن بدنه ينقسم فالقائم ببدنه ينقسم فإن قيل إذا بدنه وكذلك احل
انقسم مل يبق قدرة وال علما وال حياة قيل وكذلك احملل ال يبقى يدا وال عضوا وال قادرا وال حيا وال عاملا وال 

د أو عضو أو بدن حي عامل قادر فكيف يقال فيه حساسا فإن اجلزء املنفرد بتقدير وجوده هو أحقر من أن يقال أنه ي
  أنه إله 

الوجه الثالث أن ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات يف اإلنسان فإن اإلنسان تقوم به احلياة والقدرة واحلس ومل 
اد نذكر العلم وال حنتاج أن نقول كما قالت املعتزلة إن األعراض املشروطة باحلياة إذا قامت جبزء يف اجلملة ع

حكمها إىل مجيع اجلملة بل نذكر من األعراض ما يعلم قيامه بالبدن الظاهر كاحلياة واحلس واحلركة والقدرة فإن 
هذا التقسيم الذي ذكروه يرد عليه فأنه إن قيل أن كل جزء من أجزائه متصف هبذه الصفات لزم تعدد اإلنسان 

ن ال يتعدى حكم الصفة حملها والتقدير أن ظاهر البدن وأن كان املتصف جبملتها بعض اإلجزاء فال أولوية ولزم أ
كله حي حساس وإن قيل أن كل واحد خيتص بصفة فهو معلوم الفساد بالضرورة مع أنه ال أولوية وإن قيل تقوم 

الصفة الواحدة باجلملة لزم قيام الواحد باملتعدد فإذا كان هذا التقسيم واردا على ما يعلم قيام الصفات به ومل ينف 
  قيامها به علم أهنا حجة باطلة 



الوجه الرابع قوله والرابع حمال ألنه يلزم قيام املتحد باملعدد فيقال ال نسلم التالزم فإن هذا القيام مبناه على أنه 
حينئذ يقوم الواحد باملتعدد فإنه فرض قيام علم واحد جبملة أجزاء وهذا األصل فاسد فإن املعلوم من وحدة الصفة 

عددها هو املعلوم من وحدة احملل وتعدده فاحلياة القائمة جبسم حي إذا قيل هي حياة واحدة قيل هو حي احلالية وت
واحد وإذا قيل احلي أجزاء متعددة قيل احلياة أجزاء متعددة فاحلال وحمله سواء يف االحتاد والتعدد حينئذ فقوهلم إنه 

يف أحدمها كان موجودا يف اآلخر وما فسروا به تعدد أحدمها  قام املتحد باملتعدد كالم باطل بل ما فسروا به االحتاد
  كان موجودا يف اآلخر 

الوجه اخلامس أنا ال نسلم احلصر فيما ذكروه من األقسام بتقدير انقسام اجلسم بل من املمكن أن يقال قام كل 
  جزء من أجزاء هذه الصفات جبزء من أجزاء 

التقسيم غري ما ذكره من األقسام ليس فيه اتصاف كل جزء املوصوف وكل جزء منه متصف من الصفة وهذا 
جبميع الصفة وال املتصف جبميعها بعض اجلملة وال كل جزء خمتصا جبميع صفته وال قيام واحد مبتعدد فإن قال 

الصفة ال تنقسم وحملها ينقسم قيل هذه مكابرة للحس والعقل بل انقسامها بانقسام حملها يبني هذا أن من أعظم 
مثبيت اجلوهر الفرد قوهلم إن احلركة قائمة باجلسم والزمان مقدار احلركة والزمان فيه اآلن الذي ال ينقسم فال عمد 

ينقسم اجلزء الذي حيلها فإمنا استدلوا على وجود اجلزء الذي ال ينقسم بوجود جزء من احلركة ال ينقسم فعلم أن 
احلس والعقل وكذلك املتفلسفة القائلون بأن النفس الناطقة انقسام احلال عندهم كانقسام حمله مع أن هذا معلوم ب

ليست جسما عمدهتم أنه يقوم هبا ما ال ينقسم وما ال ينقسم ال يقوم إال مبا ال ينقسم وقد اتفقت الطوائف على أن 
  الصفة إذا مل تنقسم كان حملها ال ينقسم 

هبذه الصفات يقال له إن أردت انه يتصف به الوجه السادس أن قوله إما أن يكون كل جزء من األجزاء متصفا 
كما تتصف به كما تتصف به اجلملة فهذا ال يقوله عاقل فانه ليس يف األجسام ما يكون صفة مجيعه صفة للجوهر 

الفرد منه على الوجه الذي هي به صفة جلميعه وإن أردت أنه متصف به كما يليق بذلك اجلزء فلم قلت إن ما 
الوجه ميكن انفراده عن غريه فضال عن كونه إهلا وهذا ألنه ليس يف مجيع ما يعلم من اتصف بالصفة على هذا 

املوصوفني املنفردين بأنفسهم ما هو جوهر فرد وال يف شيء مما يشاهد من املوصوفني ما هو جوهر فرد بل اجلوهر 
ليه أمثاله كيف يكون حيا الفرد بتقدير وجوده ال حيس به وال يوجد منفردا فما كان ال يوجد وحده حىت ينضم إ

فضال عن أن يكون فرسا أو بعريا فضال عن أن يكون إنسانا أو ملكا أو جنيا فضال عن أن يكون إهلا وهل ذكر 
  مثل هذا يف حق اهللا إال من أعظم الدليل على جهل قائله فإهنم ال يعلمون 

جيب يف حق اهللا إذا قامت به صفات الكمال  شيئا من اجلواهر املنفردة يسمى باسم مجلته لقيام الصفة باجلملة فكيف
  أن يكون بتقدير ما ذكروه جيب فيه مثل ذلك 

السابع أن يقال كما أنه ال جيب يف كل جزء من اإلنسان أن يكون إنسانا ألنه قام به من الصفات ما يقوم باإلنسان 
ة اليت قامت هبا الصفة فلماذا جيب وال يف كل جزء من أجزاء الفرس وسائر احليوان أن يكون فرسا لكونه من اجلمل

يف كل ما كان من اإلله أن يكون إهلا لقيام صفة األله باإلله املوصوف كله مع أن كل واحد من املوجودات ال 
  يكون جزؤه حكم كله لقيام الصفة باجلميع هل هذا إال من أفسد احلجج وإن كان هو من أعظم عمدة النفاة 

أويل الثالث املذكور عن الغزايل من أن معىن قوله خلق آدم على صورته أن اإلنسان قال الشيخ رمحه اهللا وأما الت
ليس جبسم وال جسماين وال تعلق له هبذا البدن إال على سبيل التدبري والتصرف ونسبة ذات آدم إىل هذا البدن 



ه فهذا يشبه ما ذكره كنسبة الباري إىل العامل من حيث أن كل منها غري حال يف هذا اجلسم وإن كان موجودا في
اإلمام أمحد عن اجلهم يف مناظرة املشركني السمنية إىل أن قال وهذا يشبه قول الصائبة املتفلسفة الذين اتبعهم أبو 
حامد حيث ادعوا أن الروح هي كذلك ليست جسما وال يشار إليها وال ختتص مبكان دون مكان ولكنها مدبرة 

ن يف كالم أيب حامد من التناقض يف هذه األمور ما ليس هذا موضع للجسد كما أن الرب مدبر للعامل مع أ
  استقصائه وهبذا تبني ما نبهنا عليه يف غري موضع أن مذهب اجلهمية هو من جنس دين الصائبة املبدلني 

  فإن اإلنسان عبارة عن البدن والروح معا بل هو بالروح أخص منه بالبدن 
اضطربوا يف حمل العلم وحنوه من العبد هل هو جزء منفرد يف القلب كما  فمن قال باملركب من اجلواهر املنفردة

يذكر عن ابن الراوندي أو عن األعراض املشروطة باحلياة إذا قامت جبزء من اجلملة اتصف هبا سائر اجلملة كما 
وحنو ذلك يقوله املعتزلة أو حكم العرض ال يتعدى حمله بل يقوم بكل جوهر فرد عرض خيصه من العلم والقدرة 

كما يقوله األشعري على ثالثة أقوال ومن مل يقل باجلوهر الفرد مل يلزمه ذلك بل يقول أن العرض القائم باجلسم 
ليس مبنقسم يف نفسه كما أن اجلسم ليس مبنقسم وأما قبوله للقسمة فهو كقبول اجلسم للقسمة وهؤالء يقولون أن 

يع بدنه ويقولون أن بدن اإلنسان ليس مركبا من اجلواهر املنفردة فال اإلنسان من تقوم به احلياة والقدرة واحلس جبم
يرد عليهم ما ورد على أولئك وأما األعراض القائمة بروحه من العلم واإلرادة وحنو ذلك فهي أبعد عن االنقسام 

ا جسم وعلى هذا من األعراض القائمة ببدنه وروحه أبعد عن كوهنا مركبة من اجلواهر املنفردة من بدنه وإن قيل أهن
فإن قيل يقوم هبا علم واحد مبعلوم واحد كان هذا مبنزلة أن يقال يقوم بالعني إدراك واحد ملدرك واحد ومبنزلة أن 
يقوم بداخل األذن مسع واحد ملسموع واحد وهذا وغريه مما جييبون به املتفلسفة الذين قالوا أن النفس الناطقة ال 

نزل وليست جبسم فإن عمدهتم على ذلك كوهنا يقوم هبا ما ال ينقسم كالعلم مبا تتحرك وال تسكن وال تصعد وال ت
ال ينقسم وإذا مل تنقسم امتنع كوهنا جسما وكال املقدمتني ممنوعة كما قد بسط اجلواب عن هذه احلجة اليت هي 

  عمدهتم يف غري هذا املوضع 

سما لكانت احلركة إما أن تكون جائزة عليه وأما ال قال أبو عبد اهللا الرازي الربهان السادس أنه تعاىل لو كان ج
تكون جائزة والقسم األول باطل ألنه ملا مل ميتنع أن يكون اجلسم الذي تكون احلركة عليه جائزة إهلا فلم ال جيوز أن 

ور يكون إله العامل هو الشمس أو القمر أو الفلك وذلك ألن هذه األجسام ليس فيها عيب مينع من إهليتها إال أم
ثالث وهي كوهنا مركبة من األجزاء وكوهنا حمدودة متناهية وكوهنا موصوفة باحلركة والسكون فإذا مل تكن هذه 

  األشياء مانعة من اإلهلية فكيف ميكن الطعن يف إهليتها وذلك عني الكفر واإلحلاد وإنكار الصانع تعاىل 
  ركة عليه حمال فنقول هذا باطل من وجوه والقسم الثاين هو أن يقال أنه تعاىل جسم ولكن االنتقال واحل

  األول أن هذا يكون كالزمن املقعد الذي ال يقدر على احلركة وهذا صفة نقص وهو على اهللا تعاىل حمال 
  الثاين أنه تعاىل ملا كان جسما كان مثال لسائر األجسام فكانت احلركة جائزة عليه 

ء واالبعاض ال مينعون من جواز احلركة عليه فأهنم يصفونه الثالث أن القائلني بكونه جسما مؤلفا من األجزا
بالذهاب واجمليء فتارة يقولون أنه جالس على العرش وقدماه على الكرسي وهذا هو السكون وتارة يقولون أنه 

ينزل إىل السماء الدنيا وهذا هو احلركة فهذه جمموع الدالئل على أنه تعاىل ليس جبسم وال جبوهر وباجلملة فليس 
  مبتحيز 



قال الشيخ رمحه اهللا وقد سئل عن من يقول أن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به والعقل 
دل على تنزيه الباري عز و جل عنه إىل آخره فأجاب هذه مسألة كبرية عظيمة القدر اضطرب فيها خالئق من 

فأما املأة األوىل فلم يكن بني املسلمني اضطراب يف هذا  األولني واآلخرين من أوائل املئة الثانية من اهلجرة النبوية
وإمنا نشاء ذلك يف أوائل املأة الثانية ملا ظهر اجلعد بن درهم وصاحبه اجلهم بن صفوان ومن اتبعهما من املعتزلة 

عن ذلك وغريهم على إنكار الصفات قالوا ألن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم واهللا سبحانه وتعاىل منزه 
ألن الصفات اليت هي العلم والقدرة واإلرادة وحنو ذلك أعراض ومعان تقوم بغريها والعرض ال يقوم إال جبسم واهللا 

  تعاىل ليس جبسم ألن األجسام ال ختلوا من األعراض احلادثة وما ال خيلو من احلوادث حمدث 
سم مركب من أجزائه واملركب مفتقر إىل غريه قالوا وإذا كانت األعراض اليت هي الصفات ال تقوم إال جبسم واجل

  وال يكون غنيا عن غريه واجب الوجود بنفسه واهللا تعاىل غين عن غريه واجب الوجود بنفسه 
قالوا وألن اجلسم حمدود متناهى فلو كان له صفات لكان حمدودا متناهيا وذلك ال بد أن يكون له خمصص بقدر 

غنيا قدميا واجب الوجود بنفسه قالوا وألنه لو قامت به الصفات لكان جسم دون قدر وما افتقر إىل خمصص مل يكن 
ولو كان جسما لكان مماثال لسائر األجسام فيجوز عليه ما جيوز عليها وميتنع عليه ما ميتنع عليها وذلك ممتنع على 

  اهللا تعاىل 
ا ال خيلو منها وما ال خيلو من احلوادث أو قالوا إمنا أثبتنا حدوثها حبدوث األفعال اليت هي احلركات وأن القابل هل

  فهو حادث وأن ما قبل اجمليء 

واإلتيان والنزول كان موصوفا باحلركة وما اتصف باحلركة مل خيل منها أو من السكون الذي هو ضدها وما ال خيل 
ع هبذا فلو من احلوادث فهو حادث فإذا ثبت حدوث األجسام قلنا إن احملدث ال بد له من حمدث فأثبتنا الصان

وصفناه بالصفات أو باألفعال القائمة به جلاز أن تقوم األفعال والصفات بالقدمي وحينئذ فال يكون دليال على 
  حدوث األجسام فيبطل دليل إثبات الصانع 

فيقال هلم اجلواب من وجوه أحدها أن بطالن هذا الدليل املعني ال يستلزم بطالن مجيع األدلة وإثبات الصانع له 
كثرية ال ميكن ضبط تفاصيلها وإن أمكن ضبط مجلها الثاين أن هذا الدليل مل يستدل به أحد من الصحابة  طرق

والتابعني وال من أئمة املسلمني فلو كانت معرفة الرب عز و جل واإلميان به موقوفة عليه للزم أهنم كانوا غري 
مني الثالث أن األنبياء واملرسلني مل يأمروا واحدا عارفني باهللا وال مؤمنني به وهذا من أعظم الكفر باتفاق املسل

بسلوك هذا السبيل فلو كانت املعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجبا وإن كانت مستحبة كان مستحبا ولو 
  كان واجبا أو مستحبا لشرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ولو كان مشروعا لنقلته الصحابة 

تعاىل واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم  وقال بعضهم قد قال اهللا
وال يهديهم سبيال فقد ذم اهللا من أختذ إهلا جسدا واجلسد هو اجلسم فيكون اهللا قد ذم من اختذ إهلا هو جسم فيقال 

  له هذا باطل من وجوه 
نفي أن يكون جسما واجلسم يف اصطالح نفاة الصفات  أحدها أن هذا إمنا يدل على نفي أن يكون جسدا ال على

  أعم من اجلسد إىل أن قال 

الثاين أن يقال إن سبحانه منزه أن يكون من جنس شيء من املخلوقات ال أجساد اآلدميني وال أرواحهم وال غري 
على كل  ذلك من املخلوقات فإنه لو كان من جنس شيء من ذلك حبيث تكون حقيقته كحقيقته للزم أن جيوز



منهما ما جيوز على اآلخر وجيب له ما جيب له وميتنع عليه ما ميتنع عليه ألنه يستلزم أن يكون القدمي الواجب 
الوجود بنفسه غري قدمي واجب الوجود بنفسه وأن يكون املخلوق الذي ميتنع غناه غنيا ميتنع افتقاره إىل اخلالق 

  نزه نفسه أن يكون له كفوأ ومثل أو مسي أو ند وأمثال ذلك من األمور املتناقضة واهللا تعاىل 
  واملقصود إمنا أخرجه كان جسدا مصمتا ال روح فيه حىت تبني نقصه وأنه كان مسلوب احلياة واحلركة 

الوجه الثالث وهو إنه سبحانه قال أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال فلم يذكر فيما عابه به كونه ذا جسد 
ابه به أنه ال يكلمه وال يهديهم سبيال ولو كان جمرد كونه ذا بدن عيبا ونقصا لذكر ذلك فعلم أن ولكن ذكر فيما ع

اآلية تدل على نقض حجة من حيتج هبا على أن كون الشيء ذا بدن عيبا ونقصا وهذه احلجة نظري احتجاجهم 
ذلك على كونه ليس رب العاملني ولو باألفول فإهنم غريوا معناه يف اللغة وجعلوه احلركة فظنوا أن إبراهيم احتج ب

  كان كما ذكروه لكان حجة عليهم ال هلم 
الوجه السادس أن اهللا تعاىل ذكر عن اخلليل أنه قال يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا وقال 

ون فاحتج على نفي تعاىل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل
  إهليتها بكوهنا ال تسمع وال تبصر وال تنفع وال تضر مع كون 

كل منها هلا بدن وجسم سواء كان حجرا أو غريه فلو كان جمرد هذا االحتجاج كافيا لذكره إبراهيم اخلليل وغريه 
صفات الكمال عنها كالتكليم من األنبياء عليهم أفضل الصالة والالم بل إمنا احتجوا مبثل ما احتج اهللا به من نفي 

  والقدرة واحلركة وغري ذلك 
الوجه السابع أن يقال ما ذكره اهللا تعاىل أما أن يكون داال على أن إال له سبحانه موصوف ببعض هذه الصفات 

 وإما أن ال يدل فإن مل يدل بطل ما ذكروه وإن دل فهو يدل على إثبات صفات الكمال هللا تعاىل وهو التكليم للعباد
والسمع والبصر والقدرة والنفع والضر وهذا يقتضي أن تكون اآليات دليال على إثبات الصفات ال على نفيها 
  ونفاة والصفات إمنا نفوها لزعمهم إن إثباهتا يقتضي التجسيم والتجسيد فاآليات اليت احتجوا هي عليهم ال هلم 

اهللا تعاىل من الشمس والقمر والكواكب واألوثان الوجه الثامن أنه إذا كان كل جسم جسدا وكل ما عبد من دون 
وغري ذلك أجساما وهي أجساد فإن كان اهللا ذكر هذا يف العجل لينفي به عنه اإلهلية لزم أن يطرد هذا الدليل يف 
مجيع املعبودات ومعلوم أن اهللا مل يذكر هذا يف غري العجل أنه ذكر كونه جسدا لبيان سبب افتتاهنم به ال أنه جعل 

  ك هو احلجة عليهم بل احتج عليهم بكونه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال ذل
ويقول له اخلصم إنك تقول ال بد له إذا كان متحيزا من احلركة والسكون فنحن نقول أن كل قائم بنفسه ال خيلو 

  فهو ساكن عن احلركة والسكون فإنه إما أن يكون منتقال أو ال يكون منتقال فإن كان منتقال فهو متحرك وإال 

ويقول اخلصم قولك احلركة حادثة قلت حادثة النوع أو الشخص األول ممنوع والثاين مسلم قولك ما ال خيلو عن 
  احلوادث فهو حادث إن أريد به ما ال خيلو عن نوعها فممنوع والثاين ال يضر 

ى أقوال عثمان بن سعيد وأما لفظ الزوال واالنتقال فهذا اللفظ جممل وهلذا كان أهل احلديث والسنة فيه عل
الدارمي وغريه أنكر وأعلى اجلهمية قوهلم أنه ال يتحرك وذكروا أثرا أنه ال يزول وفسروا الزوال باحلركة فبني 

عثمان بن سعيد أن ذلك األثر إن كان صحيحا مل يكن حجة هلم ألنه يف تفسري قوله احلي القيوم ذكروا عن ثابت 
قال ابن إسحاق ال يزول عن مكانته قلت والكليب بنفسه الذي يروي هذا  دائم باق ال يزول عما يستحقه كما

احلديث وهو يقول استوى على العرش استقر ويقول مث استوى إىل السماء صعد إىل السماء وأما االنتقال فابن 



قالوا حامد وطائفة يقولون ينزل حبركة وانتقال وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أمحد أنكروا هذا و
بل ينزل بال حركة وانتقال وطائفة ثالثة كابن بطة وغريه يقفون يف هذا وقد ذكر األقوال الثالثة القاضي أبو يعلى 

يف كتاب اختالف الروايتني والوجهني ونفى اللفظ مبجمله واألحسن يف هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما 
ا نفاه اهللا ورسوله كما نفاه وهو أن يثبت النزول واإلتيان واجمليء أثبت اهللا ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي م

  وينفي املثل والسمي والكفؤ والند 
وقد صرح طوائف منهم باحلركة كما صرح بذلك طوائف من أئمة احلديث والسنة وصرحوا بأنه مل يزل متكلما 

  سفة إذا شاء وأن احلركة من لوازم احلياة وقد صرح باحلركة من صرح من الفال

  قوله فهذه جمموع الدالئل على أنه تعاىل ليس جبسم وال جبوهر وباجلملة فليس مبتحيز 
قال الشيخ رمحة اهللا عليه قد بينا يف الرد على أصول اجلهمية النفاة للصفات يف الكالم على تأسيس التقديس وغريه 

ن األدلة الشرعية الكتاب والسنة هي أنفسها أن عامة ما حيتج به النفاة للرؤية والنفاة لكونه فوق العرش وحنوهم م
تدل على نقيض قوهلم وال تدل على قوهلم فضال عما يعترفون هم بداللته على نقيض قوهلم وهكذا أيضا عامة ما 
حيتجون به من األدلة العقلية إذا وصلت معهم فيها إىل آخر كالمهم وما جييبون به معارضهم وجدت كالمهم يف 

  قوهلم وإمنا يذكرونه من املناظرات العقلية هو على قول أهل اإلثبات أدل منه على قوهلم ذلك يدل على نقيض 
  قال أبو عبد اهللا الرازي أما شبه اخلصم فمن وجوه 

الشبهة األوىل أن العامل موجود والباري سبحانه وتعاىل موجود وكل موجودين فال بد وأن يكون أحدمها ساريا يف 
هة وكون الباري تعاىل ساريا يف العامل حمال فال بد وأن يكون مباينا عنه باجلهة وكل ما كان اآلخر أو مباينا عنه باجل

كذلك فهو متحيز مث أنه إما أمن يكون غري منقسم فيكون يف الصغر واحلقارة كاجلوهر الفرد وهو حمال وإما أن 
  يكون شيئا كبريا مركبا من األجزاء واألبعاض وهو املقصود 

ة أنا مل نشاهد حيا عاملا قادرا أال وهو جسم وإثبات شيء على خالف املشاهدة ال يقبله العقل وال يقر الشبهة الثاني
  به القلب فوجب القول بكونه تعاىل جسما 

الشبهة الثالثة أن إله العامل جيب أن يكون عاملا هبذه اجلسمانيات والعامل هبا جيب أن حيصل يف ذاته صورها ومن كان 
  ون جسما فهذه مقدمات ثالث مىت ظهرت لزم القول بأنه جسم كذلك جيب أن يك

أما املقدمة األوىل فقد اتفق املسلمون عليها وأيضا فهذه األجسام املوصوفة هبذه املقادير فال بد هلا من خالق وذلك 
  نيات اخلالق هو اهللا تعاىل وخالق الشيء ال بد وأن يكون عاملا به فثبت أن خالق العامل عامل هبذه اجلسما

وأما املقدمة الثانية فهي يف بيان أن العامل هبذه اجلسمانيات جيب أن حيصل يف ذاته صور اجلسمانيات فالدليل عليه أن 
خالقها جيب أن يكون عاملا هبا قبل وجودها وإال مل يصح منه خلقها وإجيادها والعامل بالشيء جيب أن يتميز ذلك يف 

عاملا هبا وإذا متيز ذلك املعلوم عن غريه فذلك املعلوم ليس عدما حمضا ألن  علمه عن سائر املعلومات وإال مل يكن
العدم احملض ال حيصل فيه االمتياز فذلك املعلوم جيب أن يكون أمرا موجودا وهو غري موجود يف اخلارج ألن الكالم 

  صانع العامل فيما إذا علمها قبل وجودها وملا مل يكن وجوده يف اخلارج وجب أن يكون وجوده يف علم 
وأما املقدمة الثالثة وهي يف بيان أن من حيصل يف ذاته صور اجلسمانيات وجب أن يكون جسما فالدليل عليه أن من 

علم مربعا جمنحا مبربعني متساويني وجب أن حيصل هذا يف ذات ذلك العامل وذلك العامل ال بد وأن مييز بني ذينك 
يف املاهية وال يف لوازمها ألهنما متماثالن يف املاهية فال بد وأن يكون بالعوارض املربعني املتطرفني وذلك االمتياز ليس 



ولو كان حمالمها واحد المتنع امتياز أحدمها عن اآلخر بشيء من العوارض ألن املثلني إذا حصال يف حمل واحد فكل 
  عارض يعرض ألحدمها فهو بعينه عارض لآلخر وذلك مينع من حصول 

ل هذا وجب أن يكون حمل أحد املربعني مغايرا حملل املربع اآلخر حىت يكون امتياز أحد احمللني عن االمتياز وملا بط
الثاين سببا المتياز إحدى الصورتني عن األخرى وامتياز أحد احمللني عن الثاين ال حيصل إال إذا كان ذلك احملل 

كان كذلك فهو جسم فيلزم أن يكون  جسما منقسما فثبت أن خالق العامل مدرك للجسمانيات وثبت أن كل من
  إله العامل جسما 

قال الشيخ رمحه اهللا قلت أبو عبد اهللا الرازي من أعظم الناس منازعة للكرامية حىت يذكر بينه وبينهم أنواع من 
  ذلك وميله إىل املعتزلة واملتفلسفة أكثر من ميله إليهم 
لصفات يسمون كل من أثبتها جمسما بطريق اللزوم إذ كانوا وقال ليس يف احلنابلة من أطلق لفظ اجلسم لكن نفاة ا

يقولون أن الصفات ال تقوم إال جبسم وذلك أهنم اصطلحوا يف معىن اجلسم على غري املعىن املعروف يف اللغة فإن 
  اجلسم يف اللغة هو البدن وهم يسمون كل ما يشار إليه جسما فيلزم على قوهلم 

وما فطر اهللا عليه عباده وما سلف األمة وأئمتها جتسيما وهذا ال خيتص طائفة ال  أن كل ما جاء به الكتاب والسنة
  احلنابلة وال غريهم بل يطلقون لفظ اجملسمة واملشبهة على أتباع السلف كلهم 

 قوله اجلواب عن الشبهة األوىل أنا قد بينا أن قوهلم كل موجودين فإما أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر أو مباينا عنه
  باجلهة مقدمة غري بديهية بل مقدمة حمتاجة يف النفي واإلثبات إىل برهان منفصل فسقط الكالم 

  قوله واجلواب عن الشبهة الثانية ما بيناه أنه ال يلزم من عدم النظري للشيء عدم ذلك الشيء فسقطت هذه الشبهة 
ورة الشجر واخليل فهذه الصورة لو كانت قوله والشبهة الثالثة ساقطة أيضا والدليل عليه أنه ميكننا التخيل ص

منتقشة يف ذاتنا لكانت ذاتنا إما أن يكون هو هذا اجلسم وإما أن يكون جوهرا جمردا واألول حمال ألنا نعلم 
بالضرورة أن األشياء العظيمة ال ميكن انطباعها يف احملل الصغري وأما الثاين فأنه اعتراف بأن صور احملسوسات ميكن 

  ما ال يكون جسما وذلك يوجب سقوط هذه الشبهة وباهللا التوفيق انطباعها في

قال الشيخ فصل قال ابن سينا يف متام مسألة العلم وحنن قد بينا يف كتب أخرى أن كل صورة حملسوس وكل صورة 
فأهنا خيالية فإمنا ندركها بآلة متجزية فيقال له هذا إن كان حقا فهو منتقض على أصلك بعلمه باألفالك والكواكب 

حمسوسة وعندك أنه يعلمها بأعياهنا إىل أن قال وهذه األقوال إذا ضم بعضها إىل بعض لزم أن يكون واجب الوجود 
  على قوله جسما وأن يكون النفس على أقواله أيضا جسما 

اإلدراك إمنا وما ذكره أبو الربكان إمنا هو إلزام البن سينا بطريق املناقضة وليس فيه ما يدل على بطالن ما ذكره من 
أحتج أبو الربكات على بطالن ذلك بأن املدركات كبار واملدرك إذا كان جسما أو قوة يف جسم فهو صغري يسعها 

وهذه حجة ضعيفة فإن القائلني بارتسام املدرك يف املدرك ال يقولون أن املرتسم فيه مساو يف املقدار للموجود يف 
يقة مساوية حلقيقة املوجود يف اخلارج وإمنا هذا من جنس اعتراض الرازي اخلارج كما أهنم ال يقولون أن املرتسم حق

عليهم بأنه لو كان صحيحا لكان من أدرك النار وجب أن يسخن ومن أدرك الثلج وجب أن يربد ومن أدرك 
 الرحى وجب أن يدور ودعوى ذلك مما ال يقوله عاقل وهلذا صاروا يتعجبون بل يسخرون ممن يورد عليهم مثل هذا
وهم يشبهون متثل املدركات يف املدرك بتمثل املرئيات يف املرآة ومعلوم أن ما يف املرآة ليس مماثال يف احلقيقة واملقدار 



للموجود يف اخلارج أما حقيقة فألن غايته أن يكون عرضا يف املرآة واملرئي اخلارج يكون جسما موجودا كالسماء 
رآة وكذلك اإلدراك فأنه عرض قائم باملدرك واملدرك نفسه يكون عينا والشمس واإلنسان وغري ذلك مما يرى يف امل

قائمة بنفسها سواء كان مرئيا أو معلوما بالقلب وأما قدره فألن مقدار املرئي خيتلف باختالف املرآة فإذا كانت 
  كبرية رؤي كبريا وإن كانت صغرية رؤي صغريا وهو 

ج فلذلك إذا قيل أن املدرك يتمثل يف املدرك مل يلزم أن يكون قدره على التقديرين يشبه الصورة املوجودة يف اخلار
يف املدرك مثل قدره يف نفسه فهذا مجلة ما احتج به هؤالء الذين هم فحول النظر وأئمة الكالم والفلسفة يف هذه 

  املسائل 
نة ويسمونه قواطع وقد تبني بكالم بعضهم يف بعض إفساد هذه الدالئل وهذا مجلة ما يعارضون به الكتاب والس

عقلية ويقولون أنه جيب تقدمي مثل هذا الكالم على نصوص التنزيل والثابت من أخبار الرسول وما اتفق عليه سلف 
األمة وأئمتها فلو مل يكن يف املعقول ما يوافق قول الرسول مل جتز معارضته مبثل هذا الكالم فضال عن تقدميه عليه 

جاء به الرسول بل ال جيوز أن يعارض مبثل هذا الكالم األحكام الثابتة  فكيف واملعقول الصريح موافق ملا
بالعمومات واألقيسة والظواهر وأخبار اآلحاد فكيف يعارض بذلك النصوص الثابتة عن املعصوم بل مثل هذا 

يفهمه  الكالم ال يصلح إلفادة ظن وال يقني وإمنا هو كالم طويل بعبارات طويلة وتقسيمات متنوعة يهابه من ما
وعامة من وافق عليه وافق عليه تقليدا ملن قاله قبله ال عن حتقيق عقلي قام يف نفسه وكالم السلف واألئمة يف ذم 

مثل هذا الكالم الذي احتجوا فيه بطريقة األعراض واجلواهر على حدوث األجسام وإثبات الصانع كثري منتشر يف 
األمر علم أن السلف كانوا أعمق من هؤالء علما وأبر قلوبا غري هذا املوضع وكل من أمعن النظر وفهم حقيقة 

  وأقل تكلفا وأهنم فهموا من حقائق األمور ما مل يفهمه هؤالء الذين خالفوهم وقبلوا احلق وردوا الباطل واهللا أعلم 

الصحيح وإمنا  واملقصود هنا نوع تنبيه على إن ما يدعونه من العقليات املخالفة للنصوص ال حقيقة هلا عند االعتبار
هي من باب القعقعة بالشنان ملن يفزعه ذلك من الصبيان ومن هو شبيه بالصبيان وإذا أعطى النظر يف املعقوالت 

حقه من التمام وجدها براهني ناطقة بصدق ما أخرب به الرسول وأن لوازم ما أخرب به الزم صحيح وإن من نفاه نفاه 
كالذي يفزع من اآلهلة املعبودة من دون اهللا أن تضره ويفزع من عدو جلهله حقيقة األمر وفزعا باطنا وظاهرا 

اإلنسان ملا عنده من ضعف اإلميان ومن خالف الرسول مل يسلم من الشرك واإلفك فسبحان ربك رب العزة عما 
  يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 

  آخر اجمللد األول

اجمللد الثاين وأوله فصل قال الرازي يف تأسيسه الفصل الرابع يف إقامة  من كتاب نقض تأسيس اجلهمية ويليه
  الرباهني على أنه ليس خمتصا حبيز وجهة 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قال الشيخ االمام تقي الدين ابو العباس امحد بن تيمية رمحه اهللا ورضي عنه 



  فصل

 اقامة الرباهني على انه ليس مبختص حبيز وجهة مبعىن انه مث قال ابو عبد اهللا الرازي يف تأسيسه الفصل الرابع يف
  يصح ان يشار اليه باحلس انه ها هنا وهناك 

وقد ذكر على ذلك مثانية براهني مع ما بعضها مبين على ما تقدم من نفي انه جسم فانه قرر ان ذلك يستلزم نفي 
  ان يكون على العرش واكثرها غري مبين على ذلك 

ن انه ليس على العرش وال فوق السموات وان الرسول مل يعرج به اليه وانه ال يصعد اليه شيء وهذا الفصل يتضم
وال ينزل من عنده شيء وال ترفع االبصار والرؤوس وااليدي اليه يف الدعاء بل ال تتوجه القلوب اىل فوق قصدا 

مل رب وال اله وليس هناك اال العدم للتوجه اليه اصال يف دعاء وال عبادة وال غري ذلك ويتضمن انه ليس فوق العا
احملض والنفي الصرف وان ما فوق العرش وما حتت االرض السابعة سواء يف ذلك فكما انه ليس يف جوف االرض 

فليس فوق العرش بل منهم من يقول انه يف كل مكان او يف كل موجود اما مبعىن ان تدبريه فيهم واما مبعىن ان ذاته 
هي كل موجود واما ما فوق العرش فليس هناك شيء النه هو ليس هناك عندهم وليس  يف كل مكان او ان ذاته

فوق العامل موجود آخر خملوق حىت يقال انه فيه مبعىن التدبري او بذاته او مبعىن ان وجوده وجوده فهذه اقوال 
  تقول اجلهمية متكلمهم ومتعبدهم لكن متكلموهم اجلهمية اىل النفي املطلق اقرب لكن مث طائفة 

هو بذاته فوق العرش ويف كل مكان كما ذكر ذلك االشعري يف املقاالت عن زهري االثري وايب معاذ التومىن 
واصحاهبم فقال اهنم يقولون ان اهللا بكل مكان وانه مع ذلك مستو على عرشه وانه يرى باالبصار بال كيف وانه 

ليه احللول واملماسة ويزعم انه جييء يوم القيامة كما موجود الذات بكل مكان وانه ليس جبسم ال حمدود وال جيوز ع
قال وجاء ربك وهذا يف نفاة اجلسم يشبه قول بعض مثبتة اجلسم الذين يقولون انه ال هناية له اذ الكالم قد يصف 

  املوجود بصفة املعدوم ويشبه ذلك 
ض فلهذا كثريا ما جيعلونه هو يف كل واما عبادهم فلهم قصد وارادة فيمن يعبدونه والقصد ال بتوجه اىل العدم احمل

مكان او جيعلونه هو الوجود كله والعامة هم اىل هذا اقرب النه ال خترج القلوب ان تعبد شيئا موجودا وبنوا آدم 
قد اشركوا باهللا فعبدوا ما شاء اهللا من املخلوقات فاذا ذكر هلم ما يقتضي عبادة كل شيء كما فعلته االحتادية مل 

ذا نفورهم عن ان تعطل قلوهبم من عبادة شيء من االشياء بالكلية فهؤالء يشركون شركا ظاهرا واما ينفروا عن ه
اولئك فاجلحود احملض اغلب على قلوهبم وهلذا يوجد فيهم من االستكبار عن العبادة وقسوة القلوب ما ال يوجد يف 

  هللا به رسله وانزل به كتبه االخرين وكل واحد من االستكبار واالشراك ينايف االسالم الذي بعث ا
فان االسالم ان تعبد اهللا وحده ال شريك له فمن عبد اهللا وغريه فقد اشرك به كما كان مشركو العرب وغريهم 
  ومن امتنع عن عبادة اهللا كفرعون وحنوه فهو جاحد وهو اكفر من هؤالء وان كان مشركا حيث له آهلة يعبدها 

ام الذي اتفق عليه االولون واالخرون من مجيع عباده املؤمنني كما قال نوح عليه وملا كان االسالم هو دين اهللا الع
السالم فإن توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري اال على اهللا وامرت ان اكون من املسلمني وقال ما كان ابراهيم 

هيم بنيه ويعقوب يا بين ان يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني وقال ووصى هبا ابرا
اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن اال وانتم مسلمون وقال يوسف عليه السالم توفين مسلما واحلقين بالصاحلني كما 

قال اين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما 



شيء اىل قوله ما تعبدون من دونه اال امساءا مسيتموها انتم وآباؤكم ما انزل اهللا هبا من كان لنا ان نشرك باهللا من 
سلطان ان احلكم اال هللا امر اال تعبدوا اال اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس ال يعلمون وقال موسى عليه 

ا انزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا السالم يا قوم ان كنت آمنتم باهللا فعليه توكلوا ان كنتم مسلمني وقال ان
النبيون الذين اسلموا للذين هادوا وقالت بلقيس رب اين ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان هللا رب العاملني وقد 

قال تعاىل ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه هللا وهو حمسن وقال تعاىل وقالوا لن يدخل اجلنة اال من كان هودا او 
هم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقني بلى من اسلم وجهه هللا وهو حمسن فله اجره عند ربه وال نصارى تلك اماني

خوف عليهم وال هم حيزنون وهذا عام يف االولني واالخرين كما قال افغري دين اهللا يبغون وله اسلم من يف 
نزل على ابراهيم وامساعيل السموات واالرض طوعا وكرها واليه يرجعون قل آمنا باهللا وما انزل علينا وما ا

واسحاق ويعقوب واالسباط وما اويت موسى وعيسى والنبيون من رهبم ال نفرق بني احد منهم وحنن له مسلمون 
  ومن يبتغ غري االسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين وقال شهد اهللا انه 

اله اال هو العزيز احلكيم ان الدين عند اهللا االسالم مث قال وما  ال اله اال هو واملالئكة واولو العلم قائما بالقسط ال
اختلف الذين اوتوا الكتاب اال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات اهللا فان اهللا سريع احلساب فان 

فقد اهتدو وان  حاجوك فقل اسلمت وحهي هللا ومن اتبعين وقل للذين اوتوا الكتاب واالميني أأسلمتم فان اسلموا
  تولوا فإمنا عليك البالغ واهللا بصري بالعباد 

وقوله تعاىل ان الدين عند اهللا االسالم وما اختلف الذين اوتوا الكتاب اال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فيه 
بغي وهذا كما قال بيان اهنم اختلفوا يف دين اهللا الذي هو االسالم من بعد ما جاءهم العلم محلهم على االختالف ال

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين 
وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم اليه اهللا جيتيب اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرق الذين 

لعلم بغيا بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك اىل اجل مسمى لقضي بينهم وان اوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم ا
الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت وال تتبع اهواءهم وقل آمنت 

نا وبينكم اهللا مبا انزل اهللا من كتاب وامرت العدل بينكم اهللا ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ال حجة بين
  جيمع بيننا وواليه املصري 

  واختالف اهل الكتاب يف دين اهللا الذي هو االسالم قد تكلمنا عليه يف غري املوضع 

ومن ذلك ان اليهود يغلب عليهم االستكبار والقسوة فهم يعرفون احلق وال يتبعونه وبذلك وصفهم اهللا يف القرآن 
شبه منهم وهلذا يوجد يف متكلمه اجلهمية من املعتزلة وحنوهم شبه كثري  ومن فسد من اهل العلم والكالم كان فيه

حىت ان من احبار اليهود من يقرر االصول اخلمس اليت للمعتزلة ويوجد فيهم من التكذيب بالقدر والصفات 
  وتأويل ما يف التوراة وغري ذلك ما فيه مضاهاة للمعتزلة 

فهم يتعبدون ويرمحون لكن بضالل واشراك وبذلك وصفهم اهللا يف واما النصارى فيغلب عليهم االشراك واجلهل 
القرآن وهلذا يوجد يف متعبدة اجلهمية من االحتادية وغريهم منهم سبه كثري حىت قد رأيت من هؤالء االحتادية من 
اخذ كالم النصارى النسطورية يزنه بكالمهم وحىت ان من النصارى من يأخذ فصوص احلكم البن عريب فيعظمه 
تعظيما شديدا ويكاد يغشى عليه من فرحه به وهلذا يوجد شيوخ االحتادية موالني للنصارى ولعهلم يوالوهنم اكثر 

  من املسلمني 



واذا كان كذلك فينبغي ان يعلم ان الكالم يف هذا الفصل مقصود لنفسه وفيه ينفصل اهل التوحيد من اهل االحلاد 
قت عليه االنبياء كلهم وذكر يف كل كتاب انزل على كل نيب ارسل وقد فان القول بان اهللا فوق العرش هو مما اتف

اتفق على ذلك سلف االمة وائمتها من مجيع الطوائف ومجيع طوائف الصفاتية تقول بذلك الكالبية وقدماء 
  االشعرية وائمتهم 

بته السلف واالئمة مطلقا والكرامية وقدماء الشيعة من االمامية وغريهم خبالف لفظ اجلسم واملتحيز فإن هذا مل يث
وال نفوه مطلقا وان كان فيما اثبتوه ما يوافق ما قد يعنيه مثبتو ذلك وفيما نفوه ما قد يوافق بعض اقوال نفاة ذلك 

وذلك ان اهللا سبحانه له االمساء احلسىن كما مسى نفسه بذلك وانزل كتبه وعلمه من شاء من خلقه كامسه احلق 
االول واالخر والعلي والعظيم والكبري وحنو ذلك وهذه االمساء كلها امساء مدح ومحد والعليم والرحيم واحلكيم و

تدل على ما حيمد به وال يكون معناها مذموما وهي مع ذلك قد تستلزم معاين اذا اخذت مطلقة ومسيت بامسائها 
ا وقيل املريد فاملريد قد يريد عمت احملمود واملذموم مثل امسه الرحيم فانه يستلزم االرادة فاذا اخذت االرادة مطلق

خريا حيمد عليه وقد يريد شرا يذم عليه وكذلك امسه احلكيم و الصادق وغريمها يتضمن انه متكلم فاذا اخذ الكالم 
مطلقا وقيل متكلم فاملتكلم قد يتكلم بصدق وعدل وقد يتكلم بكذب وظلم وكذلك االسم االول يدل على انه 

عىن التقدم وقيل قدمي فإنه يقال على ما تقدم على غريه وان تقدم غريه عليه متقدم على كل شيء فاذا اخذ م
كالعرجون القدمي واالفك القدمي وكذلك اسم احلق بل وسائر االمساء تدل على انه حبيث جيده الواجدون فإذا اخذ 

يكن مث غريه جيده  لفظ الوجود مطلقا مل يدل اال على انه حبيث جيده غريه مل يدل على انه حق يف نفسه وان مل
وكذلك اذا قيل ذات او ثابت او حنو ذلك مل يدل اال على القدر املشترك مل يدل على خصوصية وكذلك اسم 

العلي والعظيم والكبري يدل على انه فوق العامل وانه عظيم وكبري وكذلك يستلزم انه مباين للعامل متحيز عنه حبده 
يدل اال على القدر املشترك مل يدل على ما ميدح به الرب ويتميز به عن وحقيقته فاذا اخذ اسم املتحيز وحنوه مل 

  غريه وقد قال من قال من العلماء ان مثل امسائه اخلافض الرافع واملعز املذل واملعطي 

املانع والضار النافع ال يذكر وال يدعى بأحد االمسني الذي هو مثل الضار والنافع واخلافض الن االمسني اذا ذكرا 
دل ذلك على عموم قدرته وتدبريه وانه ال رب غريه وعموم خلقه وامره فيه مدح له وتنبيه على ان ما فعله من معا

ضرر خاص ومنع خاص فيه حكمة ورمحة بالعموم واذا ذكر احدمها مل يكن فيه هذا املدح واهللا له االمساء احلسىن 
طالق ملا حيمد ويذم ال توجد يف امساء اهللا احلسىن ليس له مثل السوء قط فكذلك ايضا االمساء اليت فيها عموم وا

  الهنا ال تدل على ما حيمد الرب به وميدح 
لكن مثل هذه االمساء ومثل تلك ليس الحد ان ينفي مضموهنا ايضا فيقول ليس بضار وال خافض او يقول ليس 

ل وان كان اثباته يثبت على الوجه مبريد وال متكلم وال بائن عن العامل وال متحيز عنه وحنو ذلك الن نفي ذلك باط
املتضمن مدح اهللا ومحده واذا نفى هاتان فقد تقابل ذلك النفي باالثبات ردا لنفيه وان مل تذكر مطلقة يف الثناء 
والدعاء واخلرب املطلق فإن هذا نوع تقييد يقصد به الرد على املنافق املعطل وهذا يف االثبات والنفي مجيعا فمن 

ص ما ال حيسن ان يثىن على اهللا به ابتداء لكن اذا وصفه بعض املشركني نفي ذلك ردا لقوهلم كمن العيوب والنقائ
يقول ان اهللا فقري ووالد ومولود او ينام وحنو ذلك فينفى عن اهللا الفقر والوالدة وغري ذلك فهذا اصل يف التفريق 

ما مقرونا بغريه واما ملعارضة مبطل وصف اهللا بني ما ذكر من امساء اهللا وصفاته مطلقا وما ال يذكر اال مقيدا ا
  بالباطل ف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 



ومما ينبغي ان يعلم ان املبطل اذا اراد ان ينفي ما اثبته القرآن او يثبت ما نفاه مل يصادم لفظ القرآن اال اذا افرط يف 
من اجلهمية اطالق القول بان اهللا كلم موسى تكليما او ان الرمحن على العرش استوى وحنو  اجلهل مثل من ينكر

  ذلك 

ا عناه اهللا ورسوله ومنهم من  وقد يقول امنا انكرت اطالقه الن مطلقه عنىبه معىن فاسدا ويكون املطلق مل يعن غري م
ا هو من لوازم هذا النص مثل ان يقول يقال ال ميكنه منع اطالق اللفظ فيطلق من التصريف ما جاء به نص آخر وم

الرمحن على استوى وال يقال اهللا وال الرب على العرش استوى او ال يقال هو مستو فاذا قيل الحد هؤالء فقد قال 
يف االية االخرى ان ربكم اهللا الذي خلق السموات واالرض يف ستة ايام مث استوى على العرش وقال اهللا الذي رفع 

ري عمد تروهنا مث استوى على العرش بقي حائرا كما روى ان عمرو بن عبيد قال اليب عمرو بن العالء السموات بغ
احب ان تقرأ هذا احلرف وكلم اهللا موسى تكليما ليكون موسى هو الذي كلم اهللا وال يكون يف الكالم داللة على 

  وكلمه ربه ان اهللا كلم احدا فقال له فكيف تصنع بقوله وملا جاء موسى مليقاتنا 
واذا كان الفاظ النصوص هلا حرمة ال ميكن املظهر لالسالم ان يعارضها فهم يعربون عن املعاين اليت تنافيها بعبارات 
اخرى ابتدعوها ويكون فيها اشتباه وامجال كما قال االمام امحد فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب حممعون 

يف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال على خمالفةالكتاب يقولون على اهللا و
  الناس مبا يشبهون عليهم 

ومن هذا الباب قول املؤسس وحنوه ممن فيه جتهم اقامة الرباهني على انه ليس مبختص حبيز وجهة مبعىن انه يصح ان 
  لى منازعه هبذا الكالم انه ليس على العرش يشار اليه باحلس انه ها هنا وهناك فان املقصود الذي يرده ع

وال فوق العامل كما يذكره يف سائر كالمه وحيرف النصوص الدالة على ذلك ولكن مل يترجم للمسألة بنفي هذا 
املعىن اخلاص الذي اثبتته النصوص بل عمد اىل معى عام جممل يتضمن نفي ذلك وقد يتضمن ايضا نفي معىن باطل 

احلق والباطل فان القائل ليس يف جهة وال حيز يتضمن نفيه انه ليس داخل العامل وال يف اجواف فنفامها مجيعا نفي 
احليوانات وال احلشوش القذرة وهذا كله حق ويتضمن انه ليس على العرش وال فوق العامل وهذا باطل وكان يف 

  نفيه نفي احلق والباطل 
هو يف جهة وحيز النه فوق العرش وهذا مما دخل يف عموم  وهلذا كان اهل االثبات على فريقني منهم من يقول بل

كالم النايف والنافية الكلية السالبة تناقض بإثبات معني كما يف قوله وما قدروا اهللا حق قدره اذ قالوا ما انزل اهللا 
ما  على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى ومقصود هذا املثبت جهة معينة وحيزا معينا وهو

فوق العرش ومنهم ال يطلق انه ال يف جهة وال يف حيز اما الن هذا اللفظ مل ترد به النصوص واما النه مطلق ال يبني 
املقصود احلق وهو انه على العرش وفوق العامل واما الن لفظه يفهم او يوهم معىن فاسدا مثل كونه قد احاط به 

هورا عند الناس بعلم او مشيخة او قضاء او تصنيف قد يظن ان بعض املخلوقات فإن كثريا من النفاة وان كان مش
قول من قال انه يف السماء او يف جهة معناه ان السموات حتيط به وحتوزه وكذلك اذا قال متحيز يظن ان معناه 
يز التحيز اللغوى وهو كونه حتيز يف بعض خملوقاته حىت ينقلون ذلك عن منازعهم اما عمدا او خطأ ورمبا صغروا احل

  حىت يقولوا ان اهللا يف هذه البقعة او هذا املوضع او حنو ذلك من االكاذيب املفتراة 



وايضا فمن املثبتة الضالل من يقول ان اهللا متحيز هبذا االعتبار مثل من يقول انه ينزل عشية عرفة على مجل اورق 
لطواف او يف بعض سكك املدينة وان فيصافح املشاة ويعانق الركبان وان النيب صلى اهللا عليه و سلم رآه يف ا

مواضع الرياض هو موضع خطواته وحنو ذلك مما فيه من وصفه بالتحيز امر باطل مبين على احاديث موضوعة 
  ومفتراة 

وهلذا االمجال واالشتراك الذي يوجد يف االمساء نفيا واثباتا جتد طوائف من املسلمني يتباغضون ويتعادون او 
ى اثبات لفظ او نفيه واملثبتة يصفون النفاة مبا مل يريدوه والنفاة يصفون املثبتة مبا مل يريدوه خيتصمون او يقتتلون عل

الن اللفظ فيه امجال واشتراك حيتمل معىن حقا ومعىن باطال فاملثبت يفسره باملعىن احلق والنايف يفسره باملعىن الباطل 
كر على املثبت انه قال على اهللا الباطل وقد يكون احدمها او مث املثبت ينكر على النايف بأنه جحد من احلق والنايف ين

  كالمها خمطئني يف حق االخر وسبب ذلك مع اشتراك اللفظ نوع جهل ونوع ظلم وال حول وال قوة اال باهللا 
مة واذا كان القول بان اهللا فوق العرش وفوق العامل ولوازم هذا القول الذي يلزم باحلق ال بالباطل هو قول سلف اال
وائمتها وعامة الصفاتية مل يكن رد هذا املؤسس على طائفة او طائفتني بل على هؤالء كلهم وقد ذكرنا بعض ما 
يعرف به مذهبهم يف غري هذا املوضع فإن املقصود االكرب هنا امنا هو النظر العادل فيما ذكره من دالئل الطرفني 

مل يذكرها هو وذكر القائلني باالثبات فلم يكن ذلك هو  ليحكم بينهما بالعدل واما ما للمثبتة من احلجج اليت
  املقصود لكن الكالم حيوج اىل ذكر بعضه فينبه على ذلك فمن ذلك طائفة هذا املؤسس 

وهم ابو احلسن االشعري واتباعه فان قدماءهم مجيعهم وائمتهم الكبار كلهم متفقون على ان اهللا فوق العرش 
معه كأيب املعايل وايب حامد من نفي ذلك او تأويل آيات القرآن كقوله مث استوى ينكرون ما ذكره املؤسس وطائفة 

  مبعىن استوىل وقد ذكرت قبل ذلك قول ايب احلسن االشعري يف كتاب االبانة حيث قال 
هبا  فإن قال قائل قد انكرمت قول املعتزلة والقدرية والرافضة واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت

تدينون قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا اليت هبا ندين التمسك بكتاب اهللا عز و جل وسنة رسوله صلى اهللا عليه 
و سلم وما روى عن الصحابة والتابعني وائمة احلديث وحنن بذلك معتصمون ومبا كان يقول امحد بن حنبل نضر اهللا 

الف قوله جمانبون النه االمام الفاضل والرئيس الكامل الذي ابان اهللا وجهه ورفع درجته واجزل مثوبته قائلون وملا خ
به احلق عند ظهور الضالل واوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه 

  من امام مقدم وكبري مفهم وعلى مجيع ائمة املسلمني 
ىل ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا وما روى الثقاة عن رسول اهللا ومجلة قولنا انا نقر باهللا تبارك وتعا

صلى اهللا عليه و سلم ال نرد من ذلك شيئا وان اهللا عز و جل واحد فرد احد صمد ال اله غريه مل يتخذ صاحبة وال 
ة ال ريب فيها وان اهللا ولدا وان حممدا صلى اهللا عليه و سلم عبده ورسوله واجلنة حق والنار حق وان الساعة آتي

يبعث من يف القبور وان اهللا مستو على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وان له وجها كما قال ويبقى 
  وجه ربك ذو اجلالل 
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  بيان تلبيس اجلهمية: كتاب 
يمية احلراين: املؤلف  م بن ت احللي بن عبد   أمحد 

واالكرام وان له يدين كما قال تعاىل بل يداه مبسوطتان وقال سبحانه وتعاىل ملا خلقت بيدي وان له عينان بال 
 علما كما كيف كما قال عز و جل جتري باعيننا وان من زعم ان اسم اهللا عز و جل غريه كان ضاال وان هللا

قال عز و جل انزله بعلمه وقال سبحانه وما حتمل من انثى وال تضع اال بعلمه ونثبت هللا تعاىل قدرة وقوة كما 
قال سبحانه اومل يروا ان اهللا الذي خلقهم هو اشد منهم قوة ونثبت هللا السمع والبصر وال ننفي ذلك كما نفته 

هللا غري خملوق وانه مل خيلق شيئا اال وقد قال له كن فيكون كما قال املعتزلة واجلهمية واخلوارج ونقول ان كالم ا
سبحانه امنا امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وانه ال يكون يف االرض شيء من خري وال شر اال ما شاء 

آن كان كافرا اهللا وان االشياء تكون مبشيئة اهللا ونقول ان القرآن كالم اهللا غري خملوق وان من قال خبلق القر
وندين بان اهللا يرى باالبصار يوم القيامةكما يرى القمر ليلة البدر ويراه املؤمنون كما جاءت به الروايات عن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونقول ان الكافرين اذا رآه املؤمنون عنه حمجوبون كما قال كال اهنم عن رهبم 
ة يف الدنيا وان اهللا جتلى للجبل فجعله دكا واعلم بذلك موسى ان ال يومئذ حملجوبون وان موسى سأل اهللا الرؤي

  يراه يف الدنيا 

ونرى ان ال نكفر احدا من اهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب اخلمر كما دانت بذلك اخلوارج 
ا اشبهها مستحال هلا كان كافرا اذا كان غري معتقد  وزعموا اهنم بذلك كافرون ونقول ان من عمل كبرية وم

لتحرميها ونقول ان االسالم اوسع من االميان وليس كل اسالم اميانا وندين بان اهللا يقلب القلوب وان القلوب 
بني اصبعني من اصابعه وانه يضع السموات على اصبع واالرضني على اصبع كما جاءت به الرواية عن رسول 

من املوحدين املسلمني باالميان جنة وال نارا اال من شهد له  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وندين بأن ال ننزل احدا
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونرجوا اجلنة للمذنبني وخناف عليهم ان يكونوا بالنار معذبني ونقول ان اهللا 
سلم ونؤمن بعذاب القرب  سبحانه وتعاىل خيرج من النار قوما بعد ما امتحشوا بشفاعة حممد صلى اهللا عليه و 

وبأن امليزان واحلوض حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق وان اهللا يوقف العباد باملواقف وحياسب املؤمنني 
وان االميان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم للروايات الصحيحة يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   صلى اهللا عليه و سلم اليت رواها الثقات عدال عن عدل حىت تنتهي الرواية اىل رسول اهللا
وندين حبب السلف رضي اهللا عنهم الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه ونثين عليهم مبا اثىن اهللا عليهم ونتوالهم 

ونقول ان االمام بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ابو بكر رضي اهللا عنه وان اهللا اعز به الدين واظهره على 
مامة كما قدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للصالة مث عمر بن اخلطاب املرتدين وقدمه املسلمون لال

ظلما وعدوانا مث علي ابن ايب طالب صلوات اهللا  رضوان اهللا عليه مث عثمان بن عفان نضر اهللا وجهه قتله قاتلوه 
  عليه ورضوانه فهؤالء االئمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

نشهد للعشرة باجلنة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ونتوىل سائر وخالفتهم خالفة النبوة و
سلم ونكف عما شجر بينهم وندين اهللا ان االئمة االربعة راشدون  اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ل اىل مهديون فضالء ال يوازيهم يف الفضل غريهم ونصدق جبميع الروايات اليت يثبتها اهل النقل من النزو
السماء الدنيا وان الرب يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه واثبتوه خالفا ملا قاله اهل الزيغ 

  والتضليل 
ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه و سلم وامجاع املسلمني وما كان يف معناه 

هبا وال نقول على اهللا ما ال نعلم ونقول ان اهللا جييء يوم القيامة كما قال  وال نبتدع يف دين اهللا بدعة مل يأذن اهللا
وجاء ربك وامللك صفا صفا وان اهللا يقرب من عباده كيف شاء كما قال سبحانه وحنن اقرب اليه من حبل 

  الوريد وكما قال مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني او ادىن 
كل بر وفاجر وكذلك اجلماعات كما روى عن عبد اهللا بن عمر انه ومن ديننا ان نصلي اجلمعة واالعياد خلف 

كان يصلي خلف احلجاج وان املسح على اخلفني سنة يف احلضر والسفر خالفا لقول من انكر ذلك ونرى 
الدعاء الئمة املسلمني بالصالح واالقرار بامامتهم وتضليل من رأى اخلروج عليهم اذا ظهر منهم ترك االستقامة 

ترك اخلروج عليهم وترك القتال يف الفتنة ونقر خبروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول اهللا وندين ب
سلم ونؤمن بعذاب القرب ومنكر ونكري ومسألتهم يف قبورهم ونصدق حبديث املعراج ونصحح  صلى اهللا عليه و 

لمني والدعاء هلم ونؤمن أن اهللا كثريا من الرؤيا يف املنام ونقول ان لذلك تفسريا ونرى الصدقة عن موتى املس
  ينفعهم بذلك ونصدق بأن يف الدنيا سحرة 

وان رسم السحر كائن موجود يف الدنيا ونؤمن بالصالة على من مات من اهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم 
 وتوارثهم ونقر ان النار واجلنة خملوقتان وان من مات او قتل فبأجله مات او قتل وان االرزاق من قبل اهللا

يرزقها عباده حالال وحراما وان الشيطان يوسوس لالنسان ويشككه وخيبطه خالفا لقول املعزلة واجلهمية كما 
قال اهللا عز و جل الذين يأكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس وكما قال اهللا 

  اجلنة والناس  عز و جل من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس من
ونقول ان الصاحلني جيوز ان خيصهم اهللا بآيات يظهرها عليهم وقولنا يف االطفال اطفال املشركني ان اهللا يؤجج 
هلم نارا يف االخرة مث يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين ان اهللا يعلم ما العباد عاملون واىل ما هم 

ا ال يكو ا يكون وم ن ان لو كان كيف كان يكون وبطاعة االئمة ونصيحة املسلمني ونرى صائرون وما كان وم
ا مل نذكره بابا بابا  ا بقي منه وم مفارقة كل داعية لبدعة وجمانية اهل االهواء وسنحتج ملا ذكرناه من قولنا وم

  وشيئا فشيئا ونتكلم عن مسألة رؤية اهللا باالبصار وعلى القرآن مث قال 

  باب ذكر االستواء

قد نبه عنه قريبا الذي اوله فان قال قائل ما تقولون يف االستواء قيل له ان اهللا مستو على عرشه كما وذكر ما 
قال سبحانه الرمحن على العرش استوى وقال تعاىل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال سبحانه 

  وتعاىل بل رفعه اهللا اليه وقال سبحانه وتعاىل يدبر االمر من 



ماء اىل االرض مث يعرج اليه وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي ابلغ االسباب اسباب السموات الس
فاطلع اىل اله موسى واين الظنه كاذبا فاكذب موسى ان اهللا فوق السموات وقال سبحانه أأمنتم من يف السماء 

رش الذي على السموات وقال ان خيسف بكم االرض فاذا هي متور والسموات فوقها العرش وامنا اراد الع
ا وانه فيهن مجيعا ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون ايديهم اذا  وجعل القمر فيهن نورا ومل يرد ان القمر ميلؤهن مجيع

  دعوا حنو العرش كما ال حيطوهنااذا دعوا حنو االرض 
لعرش استوى انه استوىل وملك قال وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية ان معىن قوله الرمحن على ا

وقهر وان اهللا يف كل مكان وجحدوا ان يكون اهللا على عرشه كما قال اهل احلق فذهبوا يف االستواء اىل 
االستيالء ولو كان هذا كما قالوه كان ال فرق بني العرش واالرض السابعة السفلى الن اهللا عز و جل قادر 

  على كل شيء 
  مث قال ابو احلسن االشعري 

  باب الكالم يف الوجه والعينني والبصر 
قال اهللا تبارك وتعاىل كل شيء هالك اال وجهه وقال سبحانه وتعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام 

  فاخرب سبحانه وتعاىل ان له وجها ال يفىن وال يلحقه اهلالك وقال تعاىل جتري بأعيننا فاخرب عن العينني 

ما قال ال حيد وال يكيف وقال سبحانه واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا وقال عز و وهللا تعاىل ذكره عني ووجه ك
جل ولتصنع على عيين وقال تعاىل وكان اهللا مسيعا بصريا وقال تعاىل ملوسى وهارون انين معكما امسع وأرى 

  فاخرب عن مسعه ورؤيته وبصره 
مسع وبصر ووافقوا النصارى الن النصارى  قال ونفت اجلهمية ان يكون له وجه كما قال وابطلوا ان يكون له

مل تثبت هللا مسعا وال بصرا اال على معىن انه عامل وكذلك قالت اجلهمية قال وحقيقة قول اجلهمية اهنم قالوا ان 
اهللا عامل وال يقولون مسيع بصري على غري معىن عامل وكذلك قول النصارى وقالت اجلهمية ان اهللا عز و جل ال 

ة وال مسع وال بصر وامنا قصدوا اىل تعطيل التوحيد والتكذيب فقالوا مسيع بصري لفظا ومل علم له وال قدر
حيصلوا حتت قوهلم معىن ولوال اهنم خافوا السيف الفصحوا ان اهللا غري مسيع وال بصري وال عامل ولكن خوف 

يخ منهم مقدم السيف منعهم من اظهار كفرهم وكشف زندقتهم وهذا قول املعتزلة واجلهال قال وزعم ش
عندهم ان علم اهللا هو اهللا سبحانه وان اهللا علم فنفى العلم من حيث اوهم انه يثبته حىت الزم ان يقول يا علم 

اغفر يل اذا كان علم اهللا هو اهللا وكان اهللا على قياسه علما وقدرة وهو ابو اهلذيل تعاىل اهللا عز و جل عما 
  يقولون علوا كبريا 
ا قاله املبتدعون وقد دل على صحة ومن سألنا فقال تقول ون ان هللا عز و جل وجها قيل له نقول ذلك خالفا مل

  ذلك قوله سبحانه وتعاىل ويبقى وجه 

ربك ذو اجلالل واالكرام وان سألنا فقال تقولون ان هللا عز و جل يدين قيل له نعم نقول ذلك لقوله سبحانه يد 
سلم خلق آدم بيده وغرس شجرة طوىب بيده وقال سبحانه اهللا فوق ايديهم وروى عن النيب صلى اهللا علي ه و 

وتعاىل بل يده مبسوطتان وجاء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال كلتا يديه ميني وقال سبحانه الخذنا منه 
باليمني وليس جيوز يف لسان العرب وال يف عادة اهل اخلطاب ان يقول القائل عملت كذا وكذا بيدي وهو يعين 



النعمة واذا كان اهللا خاطب العرب بلغتها وما جتده مفهوما يف كالمها ومعقوال يف خطاهبا وال جيوز ان يقول  به
القائل يل عليه يدين يعين به نعمتني ومن دافعنا عن استعمال اللغة ومل يرجع اىل اهل اللسان فيها ودفع ذلك ان 

ال تكون اليد مبعىن النعمة اذ كان ال ميكنه ان يتعلق يف  ان اليد نعمة اىل من جهة اللغة فاذا دفع اللغة لزم ان 
بلها النه ان رجع يف تفسري قوله بيدي يعىن نعميت اىل  حيتج هبا وان ال يقرأ القرآن وال يثبت اليد نعمة من ق

ل االمجاع فليس املسلمون على ما ادعاه من ذلك متفقني وان رجع اىل اللغة ان يقول معىن نعميت ان يقول القائ
  بيدي نعميت وان جلأ اىل وجه ثالث سألناه عنه ولن جيد اىل ذلك سبيال 

ويقال الهل البدع مل زعمتم ان معىن قوله بيدى نعميت ازعمتم ذلك امجاعا او لغة فال جتدون ذلك يف امجاع وال 
خلقت بيدي ال  يف لغة فان قالوا قلنا ذلك من القياس قيل هلم من اين وجدمت يف القياس ان قول اهللا عز و جل

يكون معناه اال نعميت ومن اين ميكن ان يعلم العقل ان يفسر لفظه كذا وكذا مع انا رأينا اهللا عز و جل قد قال 
  يف كتابه الناطق على لسان نبيه وما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه وقال سبحانه افال يتدبورن القرآن 

ره وال ان تعرف العرب معانيه اذا مسعته فلما كان من ال حيسن ولوال ان القرآن بلسان العرب ما جاز ان تتدب
  كالم العرب ال حيسنه وامنا يعرفه العرب اذا مسعوه علم اهنم علموه النه بلساهنم نزل 

قال وقد اعتل معتل بقول اهللا عز و جل والسماء بنيناها بأيد قال االيدي القوة فوجب ان يكون معىن قوله 
  م هذا التأويل فاسد من وجوه بيدي أي بقدريت قيل هل

احدمها ان االيد ليس جبمع اليد الن مجع يد ايدي ومجع اليد اليت هي نعمة ايادي واهللا عز و جل مل يقل بأيدي 
  وال قال بأيادي وامنا قال ملا خلقت بيدي فبطل ان يكون معىن قوله بيدي معىن قوله بنيناها بأيد 

بقدريت وهذا ناقض لقول خمالفينا وجمانب ملذاهبهم الهنم ال يثبتون قدرة  وايضا فول اراد القوة لكان معىن ذلك
  اهللا عز و جل فكيف يثبتون قدرتني 

وايضا فلو كان اهللا عز و جل عىن بقوله ملا خلقت بيدي القدرة مل يكن الدم على ابليس يف ذلك مزية واهللا عز 
نه فلو كان خالقا البليس بيده كما خلق آدم بيده و جل اراد ان يرى فضل آدم عليه السالم اذ خلقه بيديه دو

خلقت  مل يكن لتفضيله عليه بذلك وجه وكان ابليس يقول حمتجا على ربه عز و جل فقد خلقتين بيديك كما 
آدم هبا فلما اراد اهللا تفضيله عليه بذلك قال له موخبا على استكباره على آدم ان يسجد له ما منعك ان تسجد 

تكربت ام كنت من العالني فدل ذلك على انه ليس معىن االية القدرة كان اهللا عز و جل قد ملا خلقت بيدي اس
  خلق االشياء مجيعها بقدرته وانه امنا اراد اثبات يدين مل يشارك ابليس آلدم يف انه خلق هبما 

خلقت بيدي أن يكون يعين بذلك إثبات يدين نعمتني أو ي كون معىن ذلك قال وليس خيلو قول اهللا عز و جل ملا 
إثبات يدين جارحتني أ يكون معىن ذلك إثبات يدين قدرتني أو يكون معناه ليسا نعمتني وال جارحتني وال 
قدرتني وال يوصفان إال كما وصف اله وال جيوز أن يكون معىن ذلك نعمتني ألنه ال جيوز أن يقول القائل 

ند خصومنا جارحتني وال جيوز عند خصومنا أن عملت بيدي وهو يعين نعميت وال جيوز أن يعين عندنا وال ع
يعين قدرتني ألهنم ال يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتني وإذا فسدت األقسام الثالثة صح القسم الرابع 

وهو أن معىن قوله عز و جل بيدي إثبات يدين ليستا قدرتني وال نعمتني وال جارحتني وال يوصفان إال أن يقال 
  كاأليدي خارجا عن سائر الوجوه الثالثة اليت سلفت  إهنما يدان ليست



وأيضا قالوا فلو كان معىن قوله بيدي نعميت لكان ال فضيلة آلدم عليه السالم على إبليس يف ذلك على مذاهب 
خمالفينا ألن اهللا قد إبتدأ إبليس بنعمة على قوهلم كما إبتدأ بذلك آلدم فليس ختلو النعمتان أن تكونا مها بدن 

ا يف آدم فإن كان عين بذلك بدن آدم فاألبدان عند خمالفينا من املعتزلة جنس واحد  آدم أو تكونا عرضني خلق
وإذا كان األبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل يف جسد إبليس على مذاهبهم من النعمة ما حصل يف جسد 

أو قوة أو غري ذلك إال  آدم وكذلك إن كان عىن عرضني فليس من عرض فعله يف بدن آدم من كون أو حياة
وقد فعل من جنسه عندهم يف بدن إبليس فهذا ال يوجب األفضلية آلدم على إبليس يف ذلك واهللا عز و جل إمنا 

  احتج على إبليس بذلك ليد له 

  أن آلدم يف ذلك الفضيلة فدل ما قلناه على أن اهللا عز و جل قال خلقت بيدي مل يعن نعميت 
يكون اهللا عز و جل عين بقوله يدي يدين ليستا نعمتني فإذا قالوا ألن اليدين إذا مل تكن ويقال هلم ما أنكرمت أن 

نعمة مل تكن إال جارحة قيل هلم ومل قضيتم أن اليد إذا مل تكن نعمة مل تكن إال جارحة فإن قالوا رجعنا إىل 
ا فوجدنا ذلك إذا مل يكن نعمة يف الشاه د مل يكن إال جارحة قيل هلم إن كان الشاهد وإىل ما جند فيما بيننا خملوق

رجوعكم إىل الشاهد وعليه عملتم وبه قضيتم على اهللا عز و جل فكذلك مل جتدوا حيا من اخللق إال جسما 
ا فاقضوا بذلك على ربكم تعاىل وإال كنتم لقولكم تاركني والإعتاللكم ناقصني وإن أثبتم حيا ال  حلما ودم

دان اليت اخرب اهللا عنهما يدين ليستا جارحتني وال نعمتني وال كاأليدي كاألحياء فلم أنكرمت أن تكون الي
وكذلك يقال مل جتدوا مدبرا حكيما إال إنسانا وأثبتم الباري مدبرا حكيما ليس كاإلنسان وخالفتم الشاهد فقد 

لك خالف نقضتم إعتاللكم فال متنعوا من إثبات يدين ليستا نعمتني وال جارحتني وال كاأليدي من أجل أن ذ
  الشاهد 

فإن قالوا فإذا أثبتم هللا يدين لقوله سبحانه ملا خلقت بيدي فلم ال أثبتم له أيدي لقوله سبحانه ما عملت أيدينا 
قيل له قد أمجع على بطالن قول من قال ذلك فوجب ان يكون اهللا عز و جل ذكر أيدي ورجع إىل إثبات يدين 

ان اإلمجاع صحيحا وجب أن يرجع من قوله أيدي إىل يدين ألن ألن الدليل قد دل على صحة اإلمجاع وإذا ك
  القرآن على طاهره 

واليزول عن ظاهره إال حبجة فوجدنا حجة أولنا هبا ذكر األيدي على الظاهر إىل ظاهر آخر ووجب أن يكون 
  الظاهر اآلخر على حقيقة ال يزول عنه إال حبجة 
فما أنكرمت أن يكون ذكر األيدي ويريد يدا واحدة قيل له ذكر  فإن قال قائل إذا ذكر اهللا األيدي وأراد يدين

اهللا عز و جل أيدي وأراد يدين ألهنم أمجعوا على بطالن قول من قال أيدي كثرية وقول من قال يد واحدة 
  فقلنا يدان ألن القرآن على ظاهره إال أن تقوم حجة يكون على خالف ظاهره 

ه مما عملت أيدينا على اجملاز قيل له حكم كالم اهللا على ظاهره وحقيقتة فإن قال قائل ما أنكرمت أن يكون قول
وال خيرج الشيء عن ظاهره إىل اجملاز إال حبجة أال ترون أنه إذا كان ظاهر الكالم عموم فإذا ورد بلفظ العموم 

كذلك قوله واملراد به اخلصوص فليس على حقيقة الظاهر وليس جيوز أن يعدل مبا ظاهره العموم بغري حجة ف
عز و جل خلقت بيدي على ظاهره من إثبات األيدي وال جيوز أن يعدل به عن ظاهره األيدي إىل ما ادعاه 

خصومنا بغري حجة فلو كان ذلك جائزا جلاز ملدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على اخلصوص وما ظاهره 



 برهان مل جيز لكم ما ادعيتموه وأنه حمال أن اخلصوص فهو على العموم بغري حجة وإذا مل حيز هذا ملدعيه بغري
يكون جمازا بغري حجة بل واجب أن يكون ملا خلقت بيدي إثبات يدين هللا عز و جل يف غري نعمتني إذا كانت 

  النعمتان ال جيوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعين نعميت 

ونصرة ذكره يف كتاب املقاالت الكبري الذي فيه مقاالت  قلت وهذا القول الذي ذكره األشعري يف اإلبانة
اإلسالميني ومقاالت الطوائف غري اإلسالميني وكتاب مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني أنه قول مجلة 

أصحاب احلديث وأهل السنة فقال بعد أن ذكر مقاالت الشيع مث اخلوارج مث املعتزلة مث اجملسمة مث اجلهمية مث 
مث البكرية مث قوم من النساك مث قال هذه حكاية قول مجلة أصحاب احلديث وأهل السنة مجلة ما عليه  الضرارية

أصحاب احلديث وأهل السنة اإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وما جاء من عند اهللا وما رواه الثقاة عن 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ن ذلك شيئا واهللا تعاىل إله واحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ ال يردون وصل وليس بداية قوه جديده م
صاحبة وال ولدا وأن حممدا عبده ورسوله وأن اجلنة حق والنار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث 

 من يف القبور وأن اهللا على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى وأن له يدين بال كيف كما قال خلقت
بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان وأن له عينني بال كيف كما قال جتري بأعيننا وأن له وجها كما قال ويبقى 

وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام وأن امساء اهللا ال يقال أهنا غري اهللا كما قالت املعتزلة واخلوارج وأقروا أن اهللا 
ا حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا  علما كما قال أنزله بعلمه وكما قال وم

  ذلك عن اهللا كما نفته املعتزلة وأثبتوا هللا القوة كما قال أومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 
 وقالوا إنه ال يكون يف األرض من خري وال شر إال ما شاء اهللا وأن األشياء تكون مبشيئة اهللا كما قال اهللا تعاىل

ا مل يشأ مل يكن وقالوا إن أحدا ال يستطيع أن  ا شاء كان وم وما تشاؤن إال أن يشاء اهللا وكما قال املسلمون م
  يفعل شيئا قبل أن يفعله أو يكون أحد يقدر أن خيرج عن علم اهللا أو وأن يفعل 

اهللا وأن العباد ال يقدرون أن شيئا علم اهللا أنه ال يفعله وأقروا أنه ال خالق إال اهللا وأن أعمال العباد خيلقها 
  خيلقوا شيئا 

وأن اهللا وفق املؤمنني لطاعته وخذل الكافرين ولطف هلم ونظر هلم وأصلحهم وهداهم ومل يلطف بالكافرين وال 
أصلحهم وال هداهم ولو أصلحهم لكانوا صاحلني ولو هداهم لكانوا مهتدين وأن اهللا يقدر أن يصلح الكافرين 

وا مؤمنني ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علمهم وخذهلم ومل يصلحهم وطبع على ويلطف هلم حىت يكون
قلوهبم وأن اخلري والشر بقضاء اهللا وقدره ويؤمنون بقضاء اهللا قدرة خريه وشره حلوه ومره ويؤمنون أهنم ال 

ن احلاجة إىل اهللا يف كل ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا كما قال ويلجئون أمرهم إىل اهللا ويثبتو
  وقت والفقر إىل اهللا يف كل حال 

ويقولون أن القرآن كالم اهللا غري خملوق والكالم يف الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع 
عندهم ال يقال اللفظ بالقرآن خملوق وال يقال غري خملوق ويقولون إن اهللا يرى باإلبصار يوم القيامة كما يرى 

مر ليلة البدر يراه املؤمنون وال يراه الكافرون ألهنم عن اهللا حمجوبون قال اهللا تعاىل وأن موسى سأل اهللا عز و الق
جل الرؤية كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجبون يف الدنيا وأن اهللا تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه ال 



أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه يراه يف الدنيا بل يراه يف اآلخرة وال يكفرون 
  ذلك من الكبائر وهم مبا معهم من األميان مؤمنني وأن ارتكبوا الكبائر واإلميان عندهم هو اإلميان باهللا 

 ومالئكته وكتبه ورسله وبالقدر خريه وشره حلوه ومره وان ما اخطأهم مل يكن ليصيبهم وان ما اصاهبم مل يكن
ليخطئهم واالسالم هو ان تشهد ان ال اله اال اهللا على ما جاء يف احلديث واالسالم عندهم غري االميان ويقرون 

بان اهللا مقلب القلوب ويقرون بشفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهنا الهل الكبائر من امته وبعذاب 
اسبة من اهللا للعباد حق والوقوف بني يدي اهللا القرب وان احلوض حق والصراط حق والبعث بعد املوت حق واحمل

حق ويقرون بان االميان قول وعمل يزيد وينقص وال يقولون خملوق وال غري خملوق ويقولون امساء اهللا هي اهللا 
وال يشهدون على احد من اهل الكبائر بالنار وال حيكمون باجلنة الحد من املوحدين حىت يكون اهللا ينزهلم 

ن امرهم اىل اهللا ان شاء عذهبم وان شاء غفر هلم ويؤمنون بأن اهللا خيرج قوما من املوحدين من حيث شاء ويقولو
النار على ما جاءت به الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وينكرون اجلدل واملراء يف الدين 

هم بالتسليم للروايات الصحيحة واخلصومة يف القدر واملناظرة فيما يتناظر فيه اهل اجلدل ويتنازعون فيه من دين
وملا جاءت به اآلثار اليت رواها الثقاة عدال عن عدل حىت ينتهي ذلك اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال 

يقولون كيف وال مل الن ذلك بدعة ويقولون بأن اهللا مل يأمر بالشر بل هنى عنه وامرنا باخلري ومل يرض بالشر وان 
حق السلف الذين اختارهم اهللا لصحبة نبيه صلى اهللا عليه و سلم ويأخذون بفضائلهم  كان مريدا له ويعرفون

وميسكون عما شجر بينهم صغريهم وكبريهم ويقدمون ابا بكر مث عمر مث عثمان مث علي رضي اهللا عنهم امجعني 
م ويصدقون ويقرون اهنم اخللفاء الراشدون املهديون افضل الناس كلهم بعد النيب صلى اهللا عليه و سل

باالحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان اهللا ينزل اىل مساء الدنيا فيقول هل مستغفر كما 
  جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال اهللا تعاىل فإن تنازعتم يف شيء 

من سلف من ائمة الدين وان ال يبتدعوا يف دينهم ما مل يأذن به اهللا  فردوه اىل اهللا والرسول ويرون اتباع
ويقرون ان اهللا جييء يوم القيامة كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا وان اهللا يقرب من خلقه كيف شاء كما 

سح قال وحنن اقرب اليه من حبل الوريد ويرون العيد واجلمعة واجلماعة خلف كل امام بر وفاجر ويثبتون امل
على اخلفني سنة ويرونه يف احلضر والسفر ويثبتون فرض اجلهاد للمشركني منذ بعث نبيه صلى اهللا عليه و سلم 
اىل آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك ويرون الدعاء الئمة املسلمني بالصالح وان ال خيرجوا عليهم بالسيف 

بن مرمي يقتله ويؤمنون مبنكر ونكري واملعراج  وان ال يقاتلوا يف الفتنة ويصدقون خبروج الدجال وان عبسى
والرؤيا يف املنام وان الدعاء ملوتى املسلمني والصدقة عنهم بعد موهتم تصل اليهم ويصدقون بأن يف الدنيا سحرة 

وان الساحر كافر كما قال اهللا وان السحر كائن موجود يف الدنيا ويرون الصالة على كل من مات من اهل 
  وفاجرهم وموارثتهم القبلة مؤمنهم 

ويقرون ان اجلنة والنار خملوقتان وان من مات مات بأجله وكذلك من قتل قتل بأجله وان االرزاق من قبل اهللا 
يرزقها عباده حالال كانت او حراما وان الشيطان يوسوس لالنسان ويشككه وخيبطه وان الصاحلني قد جيوز ان 

تنسخ بالقرآن وان االطفال امرهم اىل اهللا ان شاء عذهبم وان شاء  خيصهم اهللا بآيات تظهر عليهم وان السنة ال



فعل هبم ما اراد وان اهللا عامل ما العباد عاملون وكتب ان ذلك يكون وان االمر بيد اهللا ويرون الصرب على حكم 
يدينون بعبادة اهللا اهللا واالخذ مبا امر اهللا واالنتهاء عما هنى اهللا عنه واخالص العمل والنصيحة جلماعة املسلمني و

يف العابدين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكرب واالزراء على الناس والعجب ويرون 
  جمانبة كل داع اىل بدعة والتشاغل بقراءة 

ك القرآن وكتابة اآلثار والنظر يف الفقه مع التواضع واالستكانة وحسن اخللق وبذل املعروف وكف االذى وتر
الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد املأكل واملشرب فهذه مجلة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه قال وبكل ما 
  ذكرنا من قوهلم نقول واليه نذهب وما توفيقنا اال باهللا وهو حسبنا وبه نستعني وعليه نتوكل واليه املصري 

ا اصحاب عبد اهللا بن سعيد القطان وهو ابن كالب  فاهنم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن اهل السنة مث قال فأم
ويثبتون ان الباري تعاىل مل يزل حيا عاملا قادرا مسيعا بصريا عزيزا عظيما جليال كبريا كرميا مريدا متكلما جوادا 
ويثبتون العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر والعظمة واجلالل والكربياء واالرادة والكالم صفات هللا تعاىل 

ولون امساء اهللا وصفاته ال يقال هي غريه وال يقال ان علمه غريه كما قالت اجلهمية وال يقال ان علمه هو ويق
هو كما قال بعض املعتزلة وكذلك قوهلم يف سائر الصفات وال يقولون العلم هو القدرة وال يقولون غري القدرة 

لم انه ميوت مؤمنا ساخطا على من يعلم انه ويزعمون ان الصفات قائمة باهللا وان اهللا مل يزل راضيا عمن يع
ميوت كافرا وكذلك قوله يف الوالية والعداوة واحملبة وكان يزعم ان القرآن كالم اهللا غري خملوق وقوله يف القدر 

كما حكينا عن اهل السنة واحلديث وكذلك قوله يف اهل الكبائر وكذلك قوله يف رؤية اهللا باالبصار وكان 
 يزل وال مكان وال زمان قبل اخللق وانه على ما مل يزل وانه مستو على عرشه كما قال وانه يزعم ان الباري مل

  فوق كل شيء تعاىل 

وقال ايضا ابو احلسن االشعري يف باب اختالفهم يف الباري هل هو يف مكان دون مكان ام اليف مكان ام يف 
ك ام مثانية اصناف من املالئكة اختلفوا يف ذلك كل مكان وهل حتمله احلملة او حتمل العرش وهل هم مثانية امال

على سبع عشرة مقالة قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال انه يف كل مكان حال وقول من قال ال هناية له 
  وان هاتني الفرقتني انكرتا القول انه يف مكان دون مكان 

ا يف مقدار الباري بعد ان جعلوه قلت وكان قد ذكرنا يف شرح اختالف الناس يف التجسيم فقال واختلفو
جسما فقال قائلون هو جسم وهو يف كل مكان وفاضل عن مجيع االماكن وهو مع ذلك متناهي غري ان 

مساحته اكثر من مساحة العامل النه اكرب من كل شيء وقال بعضهم ليس ملساحة الباري هناية وال غاية وانه 
واخللف والفوق والتحت قالوا وما كان كذلك ال يقع عليه  ذاهب يف اجلهات الست اليمني والشمال واالمام

اسم جسم وال طويل وال عريض وال عميق وليس بذي حدود وال هيئة قال وقال قوم ان معبودهم هو الفضاء 
وهو جسم حتل االشياء فيه ليس بذي غاية وال هناية فهاتان هم الفرقتان قال وقال قائلون هو جسم خارج عن 

م ليس بطويل وال عريض وال عميق وال يوصف بلون وال طعم وال جمسة وال شيء من مجيع صفات اجلس
صفات االجسام وانه ليس يف االشياء وال على العرش اال على معىن انه فوقه غري مماس له وانه فوق االشياء 

ان دون مكان وفوق العرش ليس بينه وبني االشياء اكثر من انه فوقها قال وقال هشام بن احلكم ان ربه يف مك



وان مكانه هو العرش وانه مماس للعرش وان العرش قد حواه وحده وقال بعض اصحابه ان الباري قد مالء 
  العرش وانه مماس له 

وقال من ينتحل احلديث ان العرش مل ميتلىء به وانه يقعد نبيه عليه السالم معه على العرش قال وقال اهل 
به االشياء اال انه على العرش كما قال الرمحن على العرش استوى السنة واصحاب احلديث ليس جبسم وال يش

وال نتقدم بني يدي اهللا يف القول بل نقول استوى بال كيف وان له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو اجلالل 
واالكرام وان له يدين كما قال خلقت بيدي وان له عينني كما قال جتري باعيننا وانه جييء يوم القيامة هو 

ومالئكته كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا وانه ينزل اىل مساء الدنيا كما جاء يف احلديث ومل يقولوا شيئا 
  اال ما وجدوه يف الكتاب او جاءت به الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

القعود والتمكن قال قال وقالت املعتزلة ان اهللا استوى على عرشه مبعىن استوىل وقال بعض الناس االستواء 
واختلف الناس يف محلة العرش ما الذي حتمل فقال قائلون احلملة حتمل الباري وانه اذا غضب ثقل على 

كواهلهم واذا رضي خف فيتبينون غضبه من رضاه وان العرش له اطيط اذا ثقل عليه كاطيط الرحل وقال 
رش هو الذي خيف ويثقل وحيمله احلملة وقال بعضهم ليس يثقل الباري وال خيف وال حتمله احلملة ولكن الع

بعضهم احلملة مثانية امالك وقال بعضهم مثانية اصناف قال وقال قائلون انه على العرش مباين منه ال بعزلة 
واشغال ملكان غريه بل بينونة ليس على العزلة والبينونة من صفات الذات قال واختلفت املعتزلة يف املكان فقال 

بكل مكان وقال قائلون الباري اليف مكان بل هو على ما مل يزل عليه وقال قائلون الباري يف كل  قائلون ان اهللا
  مكان مبعىن اه حافظ لالماكن وذاته مع ذلك موجودة بكل مكان 

قلت وهذا الذي ذكره ابو احلسن يف كتاب االبانة هو الذي يذكره من ينقل مذهبه مجلة ويرد بذلك على 
  كر ذلك الطاعنني فيه كما ذ

يما ينسب اىل الشيخ ايب احلسن  احلافظ ابو بكر البيهقي وابو القاسم ابن عساكر يف كتاب تبيني كذب املفتري ف
  االشعري 

والذي ذكره يف كتاب املقاالت هو الذي ذكره ابو بكر ابن فورك يف كتاب مقاالت ابن كالب فقال الفصل 
ملقاالت من مجل مذاهب اصحاب احلديث وقواعدهم وما االول يف ذكر ما حكى شيخنا ابو احلسن يف كتاب ا

  ابان يف آخره انه هو يقول جبميع ذلك وان ابا حممد عبد اهللا ابن سعيد يقول بذلك وبأكثر منه 
وهكذا ذكر القاضي ابو بكر ابن الباقالين يف عامة كتبه مثل التمهيد واالبانة وكتابه الذي مساه كتاب الرد على 

ي خالف قوله بعد فصول ذكرها قال وكذلك قولنا يف مجيع املروي عن رسول اهللا صلى من نسب اىل االشعر
سلم يف صفات اهللا تعاىل اذا ثبتت بذلك الرواية من اثبات اليدين اللتني نطق هبما القرآن والوجه  اهللا عليه و 

وجهه وقال يف قصة  والعينني قال تعاىل ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام وقال تعاىل كل شيء هالك اال
ابليس من منعك ان تسجد ملا خلقت بيدي وقال بل يداه مبسوطتان وقال جتري بأعيننا قال وروي يف احلديث 
من رواية ابن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا ذكر الدجال قال انه اعور وان ربكم ليس بأعور فأثبت له 

ند العلماء باحلديث وهو يف صحيح البخاري وقال عليه السالم العينني قال وهذا حديث غري خمتلف يف صحته ع
  فيما يروى من االخبار املشهورة وكلتا يديه ميني ونقول انه تعاىل يأيت يوم القيامة يف ظلل من الغمام 



واملالئكة كما نطق بذلك القرآن وانه ينزل اىل مساء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى او مستغفر فيغفر له 
ث وانه عز و جل مستو على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى قال قد بينا دين االئمة واهل احلدي

السنة ان هذه الصفات متر كما جاءت بغري تكييف وال حتديد وال جتنيس وال تصوير كما روي عن ابن شهاب 
ل االستواء غري جمهول وغريه وروى الثقاة عن مالك ان سائال سأله عن قوله الرمحن على العرش استوى فقا

والكيف غري معقول واالميان به واجب والسؤال عنه بدعة قال فمن جتاوز هذا املروي من االخبار عن التابعني 
ومن بعدهم من السلف الصاحلني وائمة احلديث فقد تعدى وضل وابتدع يف الدين ما ليس منه وذكر باقي 

  الكتاب وهذا لفظه 
عري وائمة اصحابه وهو الذي ذكروا انه اتفق عليه سلف االمة واهل السنة ان فاذا كان قول ابن كالب واالش

اهللا فوق العرش وان له وجها ويدين وتقرير ما ورد يف النصوص الدالة على انه فوق العرش وان تأويل استوى 
ك وان الذي مبعىن استوىل هو تأويل املبطلني وحنو ذلك علم ان هذا الرازي وحنوه هم خمالفون الئمتهم يف ذل

نصره ليس هو قول ابن كالب واالشعري وائمة اصحابه وامنا هو صريح قول اجلهمية واملعتزلة وحنوهم وان 
  كان قد قاله بعض متأخري االشعرية كأيب املعايل وحنوه 

ا وكذلك نقل الناس مذهبهم قال االمام ابو بكر حممد بن احلسن اخلضرمي القريواين الذي له الرسالة اليت مساه
  ب رسالة االمياء اىل مسألة االستواء ملا ذكر اختالف املتأخرين يف االستواء قول الطربي يعين ابا جعفر صاحب 

التفسري الكبري وايب عبد اهللا حممد بن ايب زيد والقاضي عبد الوهاب ومجاعة من شيوخ احلديث والفقه وهو 
كاه عنه اعين القاضي ايب بكر القاضي عبد ظاهر بعض كتب القاضي ايب بكر وايب احلسن يعين االشعري وح

الوهاب نصا وهو انه سبحانه مستو على العرش بذاته واطلقوا يف بعض االماكن فوق عرشه قال االمام ابو بكر 
وهو الصحيح الذي اقول به من غري حتديد وال متكني يف مكان وال كون فيه وال مماسه قال أبوعبداهللا القرطيب يف 

احلسىن هذا قول القاضي ايب بكر يف كتاب متهيد االوائل له وقاله االستاذ ابو بكر ابن  كتاب شرح االمساء
فورك يف شرح اوائل االدلة له وهو قول ايب عمر بن عبد الرب والطلمنكي وغريمها من االندلسيني وقول اخلطايب 

يه اآلي واالخبار والفضالء يف شعار الدين مث قال بعد ان حكى اربعة عشر قوال واظهر االقوال ما تظاهرت عل
االخيار ان اهللا على عرشه كما اخرب يف كتابه وعلى لسان نبيه بال كيف بائن من مجيع خلقه وهذا مذهب 

  السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقاة 

 وقال هذا القرطيب يف تفسريه الكبري قوله تعاىل مث استوى على العرش هذه مسألة االستواء وللعلماء فيها كالم
واجزاء وقد بينا اقوال العلماء فيها يف كتاب االسىن يف شرح امساء اهللا احلسىن وصفاته العلى وذكرنا فيها هناك 

اربعة عشر قوال واالكثر من املتقدمني واملتأخرين انه اذا وجب تنزيه الباري عن اجلهة والتحيز فمن ضرورة 
وقادهتم املتأخرين تنزيه الباري عن اجلهة فليس جبهة فوق  ذلك ولواحقه الالزمة عليه عند عامة العلماء املتقدمني

عندهم النه يلزم يف ذلك عندهم مىت اختص جبهة ان يكون يف مكان او حيز ويلزم على املكان واحليز احلركة 
والسكون وذلك مستلزم للتحيز والتغري واحلدوث هذا قول املتكلمني قال وقد كان السلف االول رضي اهللا 

ولون بنفي اجلهة وال ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة باثباهتا هللا تعاىل كما نطق كتابه واخربت عنهم ال يق
رسله ومل ينكر احد من السلف الصاحل انه استوى على عرشه حقيقة وخص العرش بذلك النه اعظم خملوقاته 



الستواء معلوم يعين يف اللغة والكيف وامنا جهلوا كيفية االستواء فانه ال تعلم حقيقته كما قال مالك رمحه اهللا ا
جمهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت ام سلمة رضي اهللا عنها وهذا القدر كاف قال واالستواء يف كالم 

  العرب هو العلو واالستقرار وذكر كالم اجلوهري وغريه 
االمساء والصفات باسناد  واما نقل مذاهب سلف االمة وائمتها وسائر الطوائف فروى ابو بكر البيهقي يف كتاب

  صحيح عن االوزاعي قال 

كنا والتابعون متوافرون نقول ان اهللا تعاىل ذكره فوق مساواته ونؤمن مبا وردت السنة به من صفاته وقال ابو 
بكر النقاش صاحب التفسري والرسالة حدثنا ابو العباس السراج مسعت قتيبة بن سعيد يقول هذا قول االئمة يف 

  لسنة واجلماعة نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه كما قال الرمحن على العرش استوى االسالم وا
وقال الشيخ ابو نصر السجزي يف كتاب االبانة له وائمتنا كسفيان الثوري ومالك بن انس وسفيان بن عيينة 

اسحاق بن ابراهيم ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وعبد اهللا بن املبارك وفضيل بن عياض وامحد بن حنبل و
احلنظلي متفقون على ان اهللا سبحانه بذاته فوق العرش وان علمه بكل مكان وانه يرى يوم القيلمه باالبصار 

وانه ينزل اىل مساء الدنيا وانه يغضب ويرضى ويتكلم مبا شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم 
  منه براء 

ب الوصول اىل معرفة االصول وامجع املسلمون من اهل السنة على ان وقال االمام ابو عمر الطلمنكي يف كتا
معىن وهو معكم اينما كنتم وحنو ذلك من القرآن ان ذلك علمه وان اهللا فوق السموات بذاته مستو على 

عرشه كيف شاء وقال ايضا قال اهل السنة يف قول اهللا الرمحن على العرش استوى ان االستواء من اهللا على 
  يد على احلقيقة ال على اجملاز عرشه اجمل

ا تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت  وقال ابو عمر بن عبد الرب يف كتاب التمهيد يف شرح املوطأ مل
من جهة النقل صحيح االسناد وال خيتلف اهل احلديث يف صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من اخبار 

فيه دليل على ان اهللا يف السماء على العرش من فوق سبع مسوات كما العدول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و
قالت اجلماعة قال وهو من حجتهم على املعتزلة يف قوهلم ان اهللا يف كل مكان قال والدليل على صحة قول اهل 

ىل احلق قول اهللا تعاىل وذكر بعض اآليات اىل ان قال وهذا اشهر واعرف عند العامة واخلاصة من ان حيتاج ا
  اكثر من حكايته النه اضطرار مل يوقفهم عليه احد وال انكره عليهم مسلم 

وقال ابو عمر بن عبد الرب ايضا امجع علماء الصحابة والتابعني الذين محل عنهم التأويل قالوا يف تأويل قوله ما 
ا  يكون من جنوى ثالثة اال هو رابعهم وال مخسة اال هو سادسهم هو على العرش وعلمه يف كل مكان وم

  خالفهم يف ذلك من حيتج بقوله 
وقال ابو عمر بن عبد الرب ايضا اهل السنة جممعون على االقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة 

واالميان هبا ومحلها علىاحلقيقة ال على اجملاز اال اهنم ال يكيفون شيئا من ذلك وال حيدون فيه صفة حمصورة واما 
مية واملعتزلة كلها واخلوارج فكلهم ينكرها وال حيمل شيئا منها على احلقيقة ويزعم ان من اقر اهل البدع اجله

يما قاله القائلون مبا نطق به كتاب اهللا وسنة رسوله وهم  هبا مشبه وهم عند من اقر هبا نافون للمعبود واحلق ف



  ائمة اجلماعة 
  وصي اصحايب وقال الشيخ العارف معمر بن امحد االصفهاين احببت ان ا

بوصية من السنة وموعظة من احلكمة وامجع ما كان عليه اهل احلديث واالثر واهل املعرفة والتصوف من 
املتقدمني واملتأخرين فذكر عقيدة قال فيها وان اهللا استوى على عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل واالستواء 

واخللق منه بائنون بال حلول وال ممازجة وال اختالط  معقول والكيف فيه جمهول واهللا عز و جل بائن من خلقه
وال مالصقة النه الفرد البائن من اخللق الواحد الغين عن اخللق وانه مسيع بصري عليم خبري متكلم ويرضى 

ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة اىل مساء الدنيا كيف شاء فيقول 
يب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه حىت يطلع الفجر قال ونزول هل من داع فأستج

  الرب اىل السماء بال كيف وال تشبيه وال تأويل فمن انكر النزول او تأول فهو مبتدع ضال 
االمة  وقال احلافظ ابو نعيم االصبهاين يف العقيدة املشهورة عنه طريقتنا طريقة املتبعني للكتاب والسنة وامجاع

فما اعتقدوه اعتقدناه فمما اعتقدوه ان االحاديث اليت ثبتت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العرش واستواء 
اهللا عليه يقولون هبا ويثبتوهنا من غري تكييف وال متثيل وال تشبيه وان اهللا بائن من خلقه واخللق بائنون منه ال 

  يف مسائه دون ارضه  حيل فيهم وال ميتزج هبم وهو مستو على عرشه
وقال عبد الرمحن بن ايب حامت الرازي سألت ايب وابا زرعة عن مذاهب اهل السنة يف اصول الدين وما ادركنا 

  عليه العلماء يف مجيع االمصار 

فقاال ادركنا العلماء يف مجيع االمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ومينا فكان من مذهبهم ان االميان قول 
وينقص والقرآن كالم اهللا غري خملوق جبميع جهاته اىل ان قاال وان اهللا على عرشه بائن من خلقه وعمل يزيد 

كما وصف نفسه وعلى لسان رسوله بال كيف احاط بكل شيء علما وهذا مشهور عن االمام عبد الرمحن بن 
  ايب حامت من وجوه وقد ذكره عنه الشيخ نصر املقدسي يف كتاب احلجة له 

هذا الكتاب ان قال قائل قد ذكرت ما جيب على اهل االسالم من اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله  وقال نصر يف
وما امجع عليه االئمة العلماء واالخذ مبا عليه اهل السنة واجلماعة فاذكر مذاهبهم وما امجعوا عليه من اعتقادهم 

هل العلم ومن لقيتهم واخذت عنهم وما يلزمنا من املصري اليه من امجاعهم فاجلواب ان الذي ادركت عليه ا
ومن بلغين قوله من غريهم فذكر مجل اعتقاد اهل السنة وفيه وان اهللا مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال 

  يف كتابه احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا 
ول وال يتسع له هذا ونقل اقوال السلف من القرون الثالثة ومن نقل اقواهلم يف اثبات ان اهللا فوق العرش يط

  املوضع ولكن نبهنا عليه 
ومل يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع اليت يسوغ فيها االجتهاد بل وال كان هذا عندهم من جنس 

مسائل اهل البدع املشهورين يف االمة كاخلوارج والشيعة والقدرية واملرجئة بل كان انكار هذا عندهم اعظم 
  مشهور متواتر  من هذا كله وكالمهم يف ذلك



وهلذا قال امللقب بامام االئمة ابو بكر ابن خزمية فيما رواه عنه احلاكم من مل يقل ان اهللا فوق مساواته على عرشه 
بائن من خلقه وجب ان يستتاب فان تاب واال ضربت عنقه مث القي على مزبلة لئال يتأذى بننت رحيه اهل القبلة 

امحد بن حنبل يف كتاب السنة عن عبد الرمحن بن مهدي االمام املشهور  وال اهل الذمة كما روى عبد اهللا بن
انه قال ليس يف اصحاب االهواء اشر من اصحاب جهم يدورون ان يقولوا ان اهللا مل يكلم موسى ويدورون ان 

العوام  يقولوا ليس يف السماء شيء وان اهللا ليس على العرش ارى ان يستتابوا فان تابوا واال قتلوا وعن عباد بن
الواسطي من طبقة شيوخ الشافعي وامحد قال كلمت بشر املريسي واصحاب بشر فرأيت آخر كالمهم ينتهي 

اىل ان يقولوا ليس يف السماء شيء وروى عبد الرمحن بن ايب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية عن سعيد بن 
ه ذكر عنده اجلهمية فقال هم شر قوال من عامر الضبعي من هذه الطبقة وهو امام البصرة اذ ذاك علما ودينا ان

اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى واهل االديان مع املسلمني ان اهللا على العرش وهم قالوا ليس 
  عليه شيء 

يمان بن حرب االمام املشهور قال مسعت محاد بن زيد وهو االمام الكبري املشهور  وروى عبد اهللا بن امحد عن سل
  ء اجلهمية فقال امنا حياولون ان يقولوا ليس يف السماء شيء وعن عاصم بن علي بن عاصم وذكر هؤال

شيخ امحد والبخاري قال ناظرت جهميا فتبني من كالمه انه ال يؤمن ان يف السماء ربا وقال امحد بن حنبل ثنا 
ماء وعلمه يف كل مكان شريح بن يونس مسعت عبد اهللا بن نافع الصائغ مسعت مالك بن انس يقول اهللا يف الس

وروى عبد اهللا بن امحد وغريه باسانيد صحيحة عن عبد اهللا بن املبارك انه قيل له مباذا نعرف ربنا قال بأنه فوق 
ا وكذلك قال االمام امحد بن حنبل  مسواته على عرشه بائن من خلقه وال نقول كما تقول اجلهمية انه ها هن

  وغريه 
بخاري صاحب اجلامع الصحيح يف كتاب خلق االفعال باب ما ذكر اهل العلم وقال االمام ابو عبد اهللا ال

للمعطلة الذين يريدون ان يبدلوا كالم اهللا قال وقال وهب بن جرير اجلهمية الزنادقة امنا يريدون انه ليس على 
 السماء اله قال العرش استوى قال وقال محاد بن زيد القرآن كالم اهللا نزل به جربيل ما جيادلون اال انه ليس يف

وقال ابن املبارك ال نقول كما قالت اجلهمية يف االرض ها هنا بل على العرش استوى وقيل له كيف نعرف ربنا 
قال فوق مسواته على عرشه وقال لرجل منهم اتظنك خال منه فبهت االخر وقال من قال ال اله اال هو خملوق 

نستطيع ان حنكي كالم اجلهمية قال وقال علي بن عاصم ما  فهو كافر وانا لنحكي كالم اليهود والنصارى وال
الذين قالوا ان هللا ولدا اكفر من الذين قالوا ان اهللا ال يتكلم وقال احذر من املريسي واصحابه فان كالمهم ابو 

  جاد الزندقة وانا كلمت استاذهم جهما فلم يثبت ان يف 

م اليهود والنصارى واجملوس فما رأيت قوما اضل يف كفرهم السماء اهلا قال ابو عبد اهللا البخارى نظرت يف كال
  منهم واين الستجهل من ال يكفرهم اال من ال يعرف كفرهم 

وقال الفضيل بن عياض اذا قال لك اجلهمي انا كافر برب يزول عن مكانه فقل انا اومن برب يفعل ما يشاء 
ن على العرش استوى على خالف ما تقرر يف وقال وحدث يزيد بن هرون عن اجلهمية فقال من زعم ان الرمح

قلوب العامة فهو جهمي قال وقال محزة بن ربيعة عن صدقة مسعت سليمان التيمي يقول لو سئلت اين اهللا 
تبارك وتعاىل لقلت يف السماء فإن قال فاين كان عرشه قبل السماء لقلت على املاء فان قال فاين كان عرشه 



عن يزيد بن هرون انه ذكر ابا بكر االصم واملريسي فقال مها واهللا زنديقان قبل املاء لقلت ال اعلم ورى 
كافران بالرمحن حالل الدم قال وسئل عبد اهللا بن ادريس عن الصالة خلف اهل البدع فقال مل يزل يف الناس 

وال اذا كان فيهم مرضي او عدل فصل خلفه قلت فاجلهمية قال ال هذه من املقاتل هؤالء ال يصلى خلفهم 
يناكحون وعليهم التوبة قال وقال وكيع بن اجلراح الرافضة شر من القدرية واحلرورية شر منهما واجلهمية شر 

  هذه االصناف قال البخاري وقال زهري السجستاين مسعت سالم بن ايب مطيع يقول اجلهمية كفار 
كلهم مطبقون على الذم والرد وكالم السلف واالئمة يف هذا الباب اعظم واكثر من ان يذكر هنا اال بعضه 

على من نفى ان يكون اهللا فوق العرش كلهم متفقون على وصفه بذلك وعلى ذم اجلهمية الذين ينكرون ذلك 
  وليس 

بينهم يف ذلك خالف وال يقدر احد ان ينقل عن احد من سلف االمة وائمتها يف القرون الثالثة حرفا واحدا 
النافية ان اهللا ليس يف السماء واهللا ليس فوق العرش وال انه ال داخل  خيالف ذلك مل يقولوا شيئا من عبارات

العامل وال خارجه وال ان مجيع االمكنة بالنسبة اليه سواء وال انه يف كل مكان او انه ال جتوز االشارة احلسية اليه 
ل هم مطبقون متفقون وال حنو ذلك من العبارات اليت تطلقها النفاة الن يكون فوق العرش ال نصا وال ظاهرا ب

على انه نفسه فوق العرش وعلى ذم من ينكر ذلك بأعظم مما يذم به غريه من اهل البدع مثل القدرية واخلوارج 
  والروافض وحنوهم 

واذا كان كذلك فليعلم ان الرازي وحنوه من اجلاحدين الن يكون اهللا نفسه فوق العامل هم خمالفون جلميع سلف 
م يف االمة لسان صدق وخمالفون لعامة من يثبت الصفات من الفقهاء واهل احلديث االمة وائمتها الذين هل

والصوفية واملتكلمني مثل الكرامية والكالبية واالشعرية الذين هم االشعري وائمة اصحابه ولكن الذين يوافقونه 
رين منهم اكثر منهم يف على ذلك هم املعتزلة واملتفلسفة املنكرون للصفات وطائفة من االشعرية وهم يف املتأخ

  املتقدمني وكذلك من اتبع هؤالء من الفقهاء والصوفية وطائفة من اهل احلديث 
  وحينئذ فيذكر ما يتكلم به على حججه وال حول وال قوة اال باهللا 

يه قال الرازي الفصل الرابع يف اقامة احلجج والرباهيم على ان اهللا ليس مبختص حبيز وال جهة مبعىن انه يشار ال
باحلس انه هاهنا او هناك وذلك النه مل خيل اما ان يكون منقسما او غري منقسم فان كان منقسما كان مركبا 
وقد تقدم ابطاله وان مل يكن منقسما كان يف الصغر واحلقارة كاجلزء الذي ال يتجزأ وذلك باطل باتفاق كل 

  العقالء 

مشارا اليه بأنه ها هنا او هناك فال بد وان يتميز احد وايضا فان من ينفي اجلوهر الفرد يقول ان كل ما كان 
جانبيه عن اآلخر وذلك يوجب كونه منقسما فثبت بأن القول بأنه مشار اليه حبسب احلس يفضي اىل هذين 

  الباطلني فوجب ان يكون القول به باطال 
ه كذلك فانه يكون عظيما فان قيل مل ال جيوز ان يقال انه تعاىل واحد منزه عن التأليف والتركيب ومع كون

والعظيم جيب ان يكون مركبا منقسما وذلك ينايف كونه احدا قلنا سلمنا ان العظيم جيب ان يكون منقسما يف 
  الشاهد فلم قلتم انه جيب ان يكون يف الغائب كذلك فان قياس الغائب على الشاهد من غري جامع باطل 

ا وايضا مل ال جيوز ان يكون غري منقسم ويكون يف  غاية الصغر وهو مقتضى انه حقري وذلك على اهللا حمال قلن



  الذي ال ميكن ان يشار اليه وال حيس به يكون كالعدم فيكون اشد حقارة فاذا جاز هذا فلم ال جيوز ذلك 
واجلواب عن االول ان نقول انه اذا كان عظيما فالبد ان يكون منقسما وليس هذا من باب قياس الشاهد على 

ذا بناء على الربهان القطعي وذلك النا اذا اشرنا اىل نقطة ال تنقسم فاما ان حيصل فوقها شيء الغائب بل ه
آخر اوال حيصل فان حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاين مغايرا له اذ لو جاز ان يقال ان هذا املشار اليه 

اجلبل شيء واحد او جزء ال يتجزأ عينه ال غريه جاز ان يقال هذا اجلزء عني ذلك اجلزء فيفضي اىل جتويز ان 
مع كونه جبال وذلك شك يف البديهيات فثبت انه البد من التزام التركيب واالنقسام واما ان ال حيصل فوقها 

  شيء آخر وال على مينها وال على يسارها وال من حتتها 

ال يتجزأ وذلك باتفاق العقالء باطل فثبت ان  هذا ليس من باب قياس فحينئذ تكون نقطة غري منقسمة وجزءا 
  الغائب على الشاهد بل هو مبين على التقسيم الدائر بني النفي واالثبات 

قال واعلم ان احلنابلة القائلني بالتركيب والتأليف اسعد حاال من هؤالء الكرامية وذلك الهنم اعترفوا بكونه 
حبسب احلس وزعموا انه غري متناه مث  مركبا من االجزاء واالبعاض واما هؤالء الكرامية فزعموا انه مشار اليه

زعموا انه مع ذلك واحد ال يقبل القسمة فال جرم صار قوهلم على خالف بديهة العقل اما قوهلم الذي ال حيس 
ا باحلقارة امنا يلزم لو كان له حيز ومقدار  وال يشار اليه اشد حقارة من اجلزء الذي ال يتجزأ قلنا كونه موصوف

ا اذا كان منزها عن احليز واملقدار فلم حيصل بينه وبني غريه مناسبة يف احليز حىت يقال انه اصغر م ن غريه ام
  واملقدار فلم يلزم وصفه باحلقارة 

يقال هذه احلجة مع كل من قال انه فوق العرش وقال مع ذلك انه غري مؤلف وال مركب ممن يثبت له معىن 
جلسم كالكالبية وائمة االشعرية ومع كل طائفة ممن اجلسم كمن ذكره من الكرامية وممن ينفي عنه معىن ا

يوافقها من الفقهاء والصوفية وغريهم وان كان عامة اهل السنة وائمة الدين واهل احلديث ال يقولون هو جسم 
وال يقولون ليس جبسم وال هو نصها وهي ايضا مع من نقل عنه انه يصفه بالتركيب والتأليف والكالم عليها 

  من وجوه 
ان يقال قد تقدم ان لفظ املنقسم لفظ جممل حبسب االصطالحات فاملنقسم يف اللغة العربية اليت نزل هبا  احدها

  القرآن هو ما فصل بعضه 

عن بعض كقسمة املاء وغريه بني املشتركني كما قال اهللا تعاىل ونبئهم ان املاء قسمة بينهم وقال تعاىل لكل باب 
مون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا وقال النيب منهم جزء مقسوم وقال تعاىل اهم يقس

سلم امنا انا قاسم أقسم بينكم وهذا هو حقيقة املقسوم بدليل صحة نفي اللفظ عما ليس  صلى اهللا عليه و 
ا كذلك كما يف احلديث الصحيح قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة فيما مل يقسم وكما يف قوله امي

مرياث قسم يف اجلاهلية فهو على ما قسم واميا مال ادركه االسالم فهو على قسم االسالم وكما قال ال تقتسم 
ورثيت دينارا وال درمها وتقول الفقهاء العقار اما ان حيتمل القسمة اوال حيتمل القسمة فان كان كالرحى 

يه نزاع مشهور بني الفقهاء وان كان حيتمل  الصغرية واحلانوت الصغري اليت ال حتتمل ففي ثبوت الشفعة ف
القسمة كاالرض البيضاء الكبرية وحنو ذلك ثبتت فيه الشفعة باالتفاق وكذلك يقولون يف باب القسمة ان املال 

ال حيتملها فالذي ال حيتمل القسمة كالعبد الواحد والفرس الواحد وكاجلوهرة  اما ان حيتمل القسمة واما ان 



  ذلك  واالناء الواحد وحنو
فهذه الباب باب القسمة وما فيه من املسائل كقوهلم القسمة هل هي افراز احلقوق ومتييز االنصباء ام هي بيع 

وقوهلم ما ال ميكن قسمته اذا طلب احد الشريكني بيعه ليقسم الثمن هل جيرب اآلخر على البيع وقوهلم اذا كان 
يها وحنو ذالك ومن ذلك قوهلم يف املضربة والغنيمة يف القسمة ضرر على احد الشريكني فهل جيرب املمتنع ف

وحنوها هل ميلك الربح او املغنم بالظهور اوال ميلك اال بالقسمة وقوهلم باب قسم الصدقة والغنائم والفيء 
وامثال ذلك مما ال حيصيه اال اهللا امنا يريد اخلاصة من العلماء والعامة من الناس بلفظ القسمة هنا تفصيل الشيء 

  ه عن بعض حبيث يكون هذا يف حيز وهذا يف بعض

  حيز منفصل عنه ليتميز احدمها عن اآلخر متيزا ميكن به التصرف يف احدمها دون اآلخر 
واذا كان هذا املعىن هو الظاهر يف لغة الناس وعاداهتم بلفظ القسمة فقوله بعد ذلك اما ان يكون منقسما او ال 

ن اهللا ليس مبنقسم وليس هو شيئني او اشياء كل واحد منهما يف حيز يكون خيتار يف املنازع جانب النفي فا
ا نعلم عاقال يقول ذلك وما كان منقسما هبذا املعىن فهو اثبات  منفصل عن حيز اآلخر كاالعيان املقسومة وم

ئم بنفسه كل منهما قائم بنفسه ومل يقل احد من الناس ان اهللا او ان خالق العامل مها اثنان متميزان كل منهما قا
اال ما حيكي عن بعض الثانوية من قوهلم ان اصل العامل النور والظلمة القدميان لكن هؤالء ال يقولون بتساويهما 

  يف الصفات 
وايضا فهؤالء ال يسمون كال منهما اهللا او رب العاملني وال يسمون اثنامها باسم واحد فلم يقل احد من العقالء 

و منقسم االنقسام املعروف يف نظر الناس وهو ان يكون عينان لكل منهما حيز ان مسمى اهللا او رب العاملني ه
  منفصل عن حيز اآلخر 

وايضا فلم يقل احد ان اهللا كان واحدا مث انه انفصل وانقسم حىت صار بعضه يف حيز فهذا املعىن املعروف من 
منافاة ظاهرة ولكن ال يلزم من  لفظ املنقسم منتف باتفاق العقالء وهو مناف الن يكون رب العاملني واحدا

بطالن هذا بطالن مذهب املنازع الذي يقول ان اهللا واحد ليس هو اثنني منفصلني كل منهما يف حيز منفصل 
  عن حيز اآلخر 

  وقد يريد بعض الناس بلفظ املنقسم ما ميكن الناس فصل بعضه عن 

ينة وحنو ذلك فإن اراد بلفظ املنقسم ذلك بعض وان كان يف ذلك فساد تنهى عنه الشريعة كاحليوان احلي واال
فال ريب ان كثريا من االجسام ليس منقمسا هبذا االعتبار فان بين آدم يعجزون عن قسمته فضال عن ان يقال 

  ان رب العاملني يقدر العباد على قسمته وتفريقه ومتزيقه وهذا واضح 
عباد ال يقدرون على قسمته كاجلبال وغريها ومن وقد يراد بلفظ املنقسم ما ميكن يف قدرة اهللا قسمته لكن ال

املعلوم انه ال جيوز ان يقال ان اهللا ميكن قسمته وانه قادر على ذلك كما ال جيوز ان يقال انه ميكن عدمه او 
موته او نومه وانه قادر على ذلك فانه واحد ال اله اال هو وهذه القسمة جتعله اثنني منفصلني كل منهما يف حيز 

ا ممتنع على اهللا وذلك ظاهر وال نزاع بني املسلمني بل بني العقالء يف ذلك وامنا تنازع الناس يف كثري آخر وهذ
من االجسام هل ميكن قسمتها وتفريقها ام ال ميكن كأرواح بين آدم واملالئكة بل كالعرش وغريه وقد خالف 

ا اخلالق كثري من الفالسفة للمسلمني يف ان االفالك تقبل االنقسام الذي هو ت فريق لبعض اجلسم عن بعض فام



تعاىل فما علمنا احدا منهم يصفه بذلك ولو وصفه واصف بذلك مل يكن ما ذكره الرازي حجة على بطالن 
  قوله كما سنذكره 

وان كان غري منقسم ال باملعىن االول الذي هو وجود االنقسام املعروف وال باملعىن الثاين الذي هو امكان هذا 
وله وان مل يكن غري منقسم كان يف الصغر مبنزلة اجلوهر الفرد ليس بالزم حينئذ فان ما يوصف بأنه االنقسام فق

واحد من االجسام كقوله تعاىل وان كانت واحدة فلها النصف وقوله ذرين ومن خلقت وحيدا وحنو ذلك 
  جسم واحد ومتحيز واحد وهو 

نقسم باملعىن االول ال يكون اال عددا اثنني فصاعدا يف جهة ومع ذلك ليس هو منقسما باملعىن االول فان امل
كاملاء اذا اقتسموه وكاالجزاء املقسومة اليت لكل باب يف جهنم جزء مقسوم واذا كان هذا فيما يقبل القسمة 
ا ال يقبل القسمة اوىل بذلك وهذا ظاهر حمسوس بديهي ال نزاع  كاالنسان والذي يقدر البشر على قسمته وم

مل ينازع يف ان اجلسم العظيم الذي مل يفصل بعضه عن بعض فيجعل يف حيزين منفصلني اوال ميكن فيه فان احدا 
ذلك فيه اذا وصف بأنه غري منقسم مل يلزم من ذلك ان يكون بقدر اجلوهر الفرد بل قد يكون يف غاية العظم 

  والكرب 
م هبذا الذي قررناه من فصل بعضه عن وال ريب ان الرازي وحنوه ممن حيتج مبثل هذه احلجة ال يفسرون االنقسا

بعض حبيث يكون كل بعض حيزين منفصلني او امكان ذلك فيه فان احدا مل يقل ان اهللا منقسم هبذا االعتبار 
  وال يلزم من كونه جسما او متحيزا او فوق العامل او غري ذلك ان يكون منقسما هبذا االعتبار 

ا يف هذه اجلهة كما نقول ان الشمس منقسمة مبعىن ان وان قال اريد باملنقسم ان ما يف هذه اجله ة منه غري م
حاجبها االمين غري حاجبها االيسر والفلك منقسم مبعىن ان ناحية القطب الشمايل غري ناحية القطب اجلنويب 

  وهذا هو الذي اراده فهذا مما يتنازع الناس فيه 
ه تقدم اجلواب عن هذا الذي مسيته مركبا وتبني انه فيقال له قولك ان كان منقسما كان مركبا وقد تقدم ابطال

  ال حجة اصال على امتناع ذلك بل تبني ان احالة ذلك تقتضي ابطال كل موجود ولوال انه احال على ما تقدم 

ا يف لفظ التركيب واحليز واالفتقار من االحتمال وان املعىن الذي يقصدونه بذلك  ملا احلنا عليه وتقدم بيان م
صف به كل موجود سواء كان واجبا او ممكنا وان القول بامتناع ذلك يستلزم السفسطة احملضة جيب ان يت

وتبني ان كل احد يلزمه ان يقول مبثل هذا املعىن الذي مساه تركيبا حىت الفالسفة وان هذا املنازع يقول مثل 
  ذلك يف تعدد الصفات وانه الزم الفالسفة مثل ذلك 

يكون منقسما او مركبا هبذا االعتبار فانه ال يكون واحدا وال يكون احدا فان وقول من يقول من هؤالء ما 
االحد هو الذي ال ينقسم خالف ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله ولغة العرب من تسمية االنسان واحدا 

  كقوله وان كانت واحدة فلها النصف وقوله ذرين ومن خلقت وحيدا وحنو ذلك 
لذي يقطع الشغب والنزاع فان هذه الشبهة هي من اكرب او اكرب اصول املعطلة لصفات وحترير هذا املقام هو ا

الرب بل املعطلة لذاته وهو عند التحقيق من افسد اخلياالت ولكن ال حول وال قوة اال باهللا فان االشراك قد 
من الناس واذا شرح ضل به كثري من الناس قال اخلليل واجنبين وبين ان نعبد االصنام رب اهنن اضللن كثريا 

اهللا صدر العبد لالسالم يتعجب غاية العجب ممن ضل عقله حىت اشرك كما روي ان بعض الناس قال للنيب 



سلم ما كان هلم عقول يعىن ملشركي قريش فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كانت هلم عقول  صلى اهللا عليه و 
لوليد ملا هدم العزى وكانت عند عرفات قال يا رسول اهللا امثال اجلبال ولكن كادها باريها وروي ان خالد بن ا

عجبت من ايب ووعقله كان جييء اىل هذه العزى فيسجد هلا وينسك هلا وحيلق هلا رأسه فقال النيب صلى اهللا 
  عليه و سلم تلك عقول كادها باريها وهلذا يعترف 

لغاون وجنود ابليس امجعون قالوا وهم فيها املشركون بالضالل يوم القيامة كما قال تعاىل فكبكوا فيها هم وا
خيتصمون تاهللا ان كنا لفي ضالل مبني اذ نسويكم برب العاملني وما اضلنا اال اجملرمون قال تعاىل عن قوم عاد 

ا هلم مسعا وابصارا وافئدة فما اعىن  يما ان مكناكم فيه وجعلن الذين كانوا من اعظم بين آدم ولقد مكناهم ف
  ابصارهم وال افئدهتم من شيء اذ كانوا جبحدون بآيات اهللا وحاق هبم ما كان به يستهزؤن عنهم مسعهم وال 

وهذه الشبهة وان تنوعت عباراهتا هي اليت ذكر االئمة اهنااصل كالم اجلهمية كما ذكر ذلك االمام امحد حيث 
وا بكالمهم بشرا كثريا قال وكذلك اجلهم وشيعته دعوا الناس اىل املتشابه من القرآن واحلديث فضلوا واضل

فكان مما بلغنا من امر اجلهم عدو اهللا انه كان من اهل خراسان من اهل الترمذ وكان صاحب خصومات وكالم 
وكان اكثر كالمه يف اهللا فلقي اناسا من املشركني يقال هلم السمنية فعرفوا اجلهم فقالوا له نكلمك فان ظهرت 

تك علينا دخلنا يف دينك فكان مما كلموا به اجلهم ان قالوا حجتنا عليك دخلت يف ديننا وان ظهرت حج
الست تزعم ان لك اهلا قال جهم نعم فقالوا فهل رأيت اهلك قال ال قالوا فهل مسعت كالمه قال ال قالوا 

ال قالوا فوجدت له جمسا قال ال قالوا فما يدريك انه اله  افشممت له رائحة قال ال قالوا فوجدت له حسا قال 
اجلهم فلم يدر من يعبد اربعني يوما مث انه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك ان زنادقة  فتحري

النصارى يزعمون ان الروح اليت يف عيسى هو روح اهللا من ذات اهللا فإذا اراد ان حيدث امرا دخل يف بعض 
البصار فاستدرك اجلهم حجة خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر مبا شاء وينهى عما شاء وهو روح غائب عن ا

مثل هذه احلجة فقال للسمين الست تزعم ان فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال ال قال فهل 
  مسعت كالمه قال ال 

قال فهل وجدت له حسا او جمسا قال ال قال فكذلك اهللا ال يرى له وجه وال يسمع له صوت وال يشم له 
  ون يف مكان دون مكان رائحة وهو غائب عن االبصار وال يك

فهذا الذي حكاه االمام امحد من مناظرة السمنية املشركني للجهم هو كما ذكره اهل املقاالت والكالم عنهم 
اهنم ال يقرون من العلوم اال باحلسيات ولكن قد يقول بعض الناس اهنم ارادوا بذلك ان ماال يدركه االنسان 

  م ينكرون املتواترات واجملربات والبديهيات وهذا واهللا اعلم غلط عليهم حبسه فانه ال يعلمه حىت يقولوا عنهم اهن
كما غلط هؤالء يف نقل مذهب السوفسطائية فزعموا ان فرقة من الناس تنكر وجود شيء من احلقائق ومن 
ويف املعلوم ان امة يكون هلم عقل يفارقون به اجملانني ال يقولون هذا ولكن قد تقع السفسطة يف بعض األمور ي

بعض األحوال وتكون كما فسرها بعض الناس أن السفسطه هي كلمة معربة واصلها يونانية سوفسقيا ومعناها 
ا يدل يف لغتهم على احلكمة وهلذا يقولون فيالسوف أي حمب احلكمة فلما كان  احلكمة املموهة فان لفظ سوفي

عضها يناظر فيه باحلجج املسلمة وبعضها تتخيله من القضايا ما يعلم بالربهان ومنه ما يثبت بالقضايا املشهورة وب



النفس وتشعر به فيحركها وان مل تكن صادقة وهي القضايا الشعرية ومنها ما يكون باطال لكن يشبه احلق فهذه 
ة بالسفسطة عند هؤالء وقد تكلمنا على هذا يف غري هذا املوضع    احلكمة املموهة هي املسما

ا ال يدرك باحلواس ال يكون له حقيقة مث الرجل قد يعلم ذلك حبواسه وقد فهؤالء السمنية يكون قوهلم ان م
يعلم ذلك باخبار من علم ذلك حبواسه ويدل على ذلك ان هؤالء قوم موجودون فالرجل منهم البد ان يقر 
ا حيتاج اليه من اخبار الناس والبالد وهذه اال مور بوجود ابويه وجده ووالدته وحوادث بلده املوجودة قبله وم

كلها ال يعلمها احدهم اال باخلرب فانه مل يدرك حبسه والدته واحبال ابيه المه وحنو ذلك لكن املخربون يعلموهنا 
باالحساس وال يتصور ان يعيش يف العامل امة يكذبون بكل ما مل حيسوه بل هذا يلزم ان بعضهم ال يزال غري 

الطبع ال يعيش اال مع بين جنسه ومن مل يقر اال مبا مصدق لبعض يف معامالهتم واجتماعاهتم واالنسان مدين ب
  احسه مل ميكنه االستعانة ببين جنسه يف عامة مصاحله 

ا ال حيس به مل يكن موجودا كان من اجلواب السديد هلم ان يقال هلم اهلي سبحانه  واذا كان مقصودهم ان م
ه وسوف يكلم عباده ويرونه يف الدار ميكن احساسه فتمكن رؤيته ومساع كالمه وقد كلم يف الدنيا بعض خلق

االخرة فان كانوا ينكرون العلم واالقرار بكل ما ال حيسه االنسان امكنه ان يقرر عليهم العلم باخلربيات 
واجملربات والبديهيات وغري ذلك وان كانوا يقولون ان كل موجود فالبد ان ميكن احساسه فهذا الذي قالوه 

يقرون بأن اهللا يرى يف الدار االخرة وهو مذهب سلف االمة وائمتها لكنه هنا هو مذهب الصفاتية كلهم الذين 
ضل فظن ان اهللا ال ميكن احساسه وال رؤيته واحتاج حينئذ اىل اثبات موجود ال ميكن احساسه فزعم ان روح 

  بين آدم كذلك ال ميكن احساسها بشيء من احلواس وقاس وجود اهللا على وجود الروح من هذا الوجه 

هذه هي الطريقة اليت سلكها هذا املؤسس يف اول تأسيسه حيث اثبت وجود ما ال يكون داخل العامل وال و
خارجه مبا قال من قال من الفالسفة وموافقيهم من املسلمني ان الروح الذي يف بين آدم ال داخل العامل وال 

لذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا او خارجه وال ميكن احساسها فقول جهم هو قول هؤالء كما قال تعاىل وقال ا
بلهم مثل قوهلم تشاهبت قلوهبم وقال تعاىل ففروا اىل اهللا اين لكم منه نذير مبني  تأتينا آية كذلك قال الذين من ق

والجتعلوا مع اهللا إهلا آخراين لكم منه نذير مبني كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر او 
به بل هم قوم طاغون وقال تعاىل وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن يوحي  جمنون اتواصوا

  بعضهم اىل بعض زخرف القول غرورا 
قال االمام امحد ووجد اجلهم ثالث آيات من القرآن من املتشابه قوله ليس كمثله شيء وهو اهللا يف السموات 

فبىن اصل كالمه على هؤالء اآليات وتأول القرآن على ويف االرض و ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار 
سلم وزعم ان من وصف اهللا بشيء مما وصف به نفسه  غري تأويله وكذب بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يف كتابه او حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من املشبهة فأضل بكالمه بشرا كثريا واتبعه على قوله رجال 
فة واصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين اجلهمية فاذا سأهلم الناس عن قول اهللا من اصحاب ايب حني

ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من االشياء وهو حتت االرضني السابعة كما هو على العرش وال 
وال يف اآلخرة خيلو منه مكان دون مكان وال يكون يف مكان ومل يتكلم وال يتكلم وال ينظر اليه احد يف الدنيا 

  وال يوصف وال يعرف بصفة وال بفعل وال له غاية وال منتهى 



وال يدرك بعقل وهو وجه كله وهو علم كله وهو مسع كله وهو بصر كله وهو نور كله وهو قدرة كله ال 
يوصف بوصفني خمتلفني ويف نسخة وال يكون شيئني خمتلفني وليس له اعلى وال اسفل وال نواحي وال جوانب 

ميني وال مشال وال هو ثقيل وال خفيف وال له لون ويف نسخة وال له نور وال له جسم وليس معلوم او  وال
ال كاالشياء فقلنا  معقول وكلما خطر على قلبك انه شيء تعرفه فهو على خالفه فقلنا هو شيء فقالوا هو شيء 

ك تبني للناس اهنم ال يثبتون شيئا ان الشيء الذي يكون ال كاالشياء قد عرف اهل العقل انه ال شيء فعند ذل
او قال ال يأتون بشيء ولكنهم بدفعون عن انفسهم الشنعة مبا يقرون يف العالنية فاذا قيل هلم من تعبدون قالوا 
ا قد  نعبد من يدبر امر هذا اخللق فقلنا هذا الذي يدبر امر هذا اخللق هو جمهول ال يعرف بصفة قالوا نعم فقلن

ال تثبتون شيئا او قال ال تأتون بشيء وامنا تدفعون عن انفسكم الشنعة مبا تظهرون فقلنا عرف املسلمون انكم 
هلم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى قالوا مل يتكلم وال يكلم الن الكالم ال يكون اال جبارحة واجلوارح عن 

لم اهنم امنا يقود قوهلم اىل ضاللة اهللا منتفية فلما مسع اجلاهل قوهلم ظن اهنم من اشد الناس تعظيما هللا وال يع
وكفر ويف نسخة اهنم امنا يقودون قوهلم اىل فرية يف اهللا مث ذكر امحد الكالم يف مناظرهتم يف القرآن والرؤية 

  والصفات والعرش وحنو ذلك 
ه ذكروا وكان االئمة كاالمام امحد والفضيل بن عياض وغريمها اذا ارادوا ان يذكروا ما يستحقه اهللا من التنزي

  سورة االخالص اليت تعدل ثلث القرآن واهنا مستوفية كل ما ينفي يف هذا الباب وهلذا ملا ناظرت اجلهمية 

االمام امحد كأيب عيسى حممد بن عيسى برغوث وغريه من البصريني والبغداديني وذكروا اجلسم ومالزمة ذكر 
ا فيها من التنزيه هو احلق دو ا ادخلوه يف لفظ اجلسم من الزيادات الباطلة هلم امحد سورة االخالص فان م   ن م

وذلك ان ما يذكرونه يدور على اصلني نفي التشبيه ونفي التجسيم الذي هو التركيب والتأليف وهلذا يذكر 
من العقائد اليت يبغي فيها التنزيه االعتقاد السليم من التشبيه والتجسيم فأصل كالمه كله يدور على ذلك وال 

ا اهللا بنفي هذين االمرين عن امور كثرية حبسب تنزيهه عنها وما زادوه من التعطيل فامنا قصدوا ريب اهنم نزهو
  به التنزيه والتقديس وان كانوا يف ذلك ضالني مضلني 

وسورة االخالص تستويف احلق من ذلك فان اهللا يقول قل هو اهللا احد اهللا الصمد وهذان االمسان االحد 
ال يف هذه السورة ومها ينفيان عن اهللا ما هو متنزه عنه من التشبيه والتمثيل ومن والصمد مل يذكرمها اهللا ا

التركيب واالنقسام والتجسيم فان امسه االحد ينفي املثل والنظري كما تقدم الكالم على ذلك يف ادلته السمعية 
ا هو له وامسه وبينا ان االحد يف امساء اهللا ينفي عنه ان يكون له مثل يف شيء من االشياء فهو اح د يف كل م

الصمد ينفي عنه التفرق واالنقسام والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب وحنوه فإن اسم الصمد يدل على 
  االجتماع 

وكذلك كل واحد من معنييه اللذين يتناوهلما هذا االسم وهو ان الصمد هو السيد الذي كمل سؤدده ويصمد 
  اليه يف االمور والصمد هو الذي 

ه كما يقال املالئكة صمد واالدمي اجوف واملصمت ضد االجوف فان اسم السيد يقتضي اجلمع ال جوف ل
والقوة وهلذا يقال السواد هو اللون اجلامع للبصر والبياض اللون املفرق للبصر ويقال للحليم السيد الن نفسه 

مور والصرب يقتضي اجلمع جتتمع فال تتفرق وتتميز من الغيظ والواردات عليها وكذلك هو الذي يصرب على اال



واحلبس والضم وضده اجلزع الذي يقتضي التفرق وكذلك التعزي والتعزز وعززته فتعزى او هو ال يتعزى هو 
  ضد اجلزع فان التعزز والتعزي يقتضي االجتماع والقوة واجلزع يقتضي التفرق والضعف 

ن غريه ويعز بنفسه عن غريه فال حيتاج اىل واالنسان له يف يف سؤدده وعزته حاالن احدمها ان يستغين بنفسه ع
الغري الذي حيتاج اليه غريه لغناه و ال خياف منه لعزته والثاين ان يكون هو قد احتاج اليه غريه ويكون قد اعز 
غريه فغلبه واعزه فمنعه فيكون الناس قد صمدوا له أي قصدوه وامجعوا له وهذا هو الصمد السيد وذلك امنا 

  دده وصمديته اليت تنايف تفرقه ومتزقه وضعفه يكون من كمال سؤ
ولفظ الصمد يدل على انه ال جوف له وعلى انه السيد ليس كما تقول طائفة من الناس ان الصمد يف اللغة امنا 

هو السيد ويتعجبون مما نقل عن الصحابة والتابعني من ان الصمد هو الذي ال جوف له فان اكثر الصحابة 
وهم اعلم باللغة وبتفسري القرآن وداللة اللفظ على هذا اظهر من داللتها على السؤدد  والتابعني فسروه هبذا

د يدل على االجتماع واالنضمام املنايف للتفرق واخللو والتخويف كما يقال صمد املال  وذلك ان لفظ ص م 
لتاء والدال وصمده وتصمد اذا محعه وضم بعضه اىل بعض ومنه يف االشتقاق االكرب الصمت واملصمت فان ا

  اخوان متقاربان اىل بعض يف املخرج واالشتقاق االكرب 

هو ما يكون فيه الكلمتان قد اشتركت يف جنس احلرف فالكلمتان اشتركت يف الصاد والتاء والتاء والدال 
اخوان يقال صمت يصمت صماتا واصمت اصماتا وهو مجع وضم ينايف االنفتاح والتفريج وهلذا يقال للعظام 

  من االجسام منها اجوف ومنها مصمت  وحنوها
فظهر ان امسه االحد يوجب تنزيهه عن ما جيب نفيه عنه من التشبيه ومماثلة غريه له يف شيء من االشياء وامسه 
الصمد يوجب تنزيهه عما جيب نفيه من االنقسام والتفرق وحنو ذلك مما ينايف كمال صمديته سبحانه وتعاىل 

  ريا عما يقول الظاملون علوا كب
واما ما تزيده املعطلة على ذلك من نفي صفاته اليت وصف هبا نفسه اليت جيعلون نفيها تنزيها واثباهتا تشبيها ومن 

نفي حده وعلوه على عرشه وسائر صفاته اليت وصف هبا نفسه جيعلون نفيها تنزيها وجيعلون اثبات ذلك اثباتا 
  باطل  النقسامه وتفرقه الذي يسمونه جتسيما وتركيبا فهذا

وليتدبر هذا املقام فانه من اعظم االشياء منفعة يف اعظم اصول الدين الذي جاءت به هذه السورة اليت تعدل 
ثلث القرآن وفيه اعظم اضطراب اخلالئق وكثر فيه تعارض احلجج وتفرق الطوائف واذا كانت هذه الشبهة 

شبهة اجململة كما قال االمام امحد يف وصف وحنوها هي اصل ضالل االولني واالخرين ملا فيها من االلفاظ امل
الذين عقدوا الوية البدعة واطلقوا عنان الفتنة قال فهم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب جممعون على 

مفارقة الكتاب يقولون على اهللا ويف اهللا ويف كتاب اهللا بغري علم يتكلمون باملتشابه من الكالم وخيدعون جهال 
ن عليهم فطريق حل مثلها وامثاهلا ما تقدم من الكالم على االلفاظ املتشاهبة اجململة اليت فيها الناس مبا يشبهو

  واليت احدثوها وليس هلا اصل يف 

كتب اهللا وهلذا كان هؤالء من الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم اذ السلطان هو كتاب اهللا فمن 
اهللا يف الكتاب قال اهللا تعاىل الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان  جادل بغري سلطان من اهللا كان ممن ذمه

اتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين آمنوا كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار وقال ان الذين جيادلون يف 



سميع البصري فهذه آيات اهللا بغري سلطان أتاهم ان يف صدورهم اال كرب ما هم ببالغيه فاستعذ باهللا انه هو ال
االلفاظ املشتبهة مىت استفسر عن معانيها وفصلت زال ما يف حجتهم من االشتباه وتبني اهنا حجة داحضة وان 
كان هؤالء ممن قال اهللا فيهم وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال وقال تعاىل او يوبقهن مباكسبوا ويعفو عن 

  هلم من حميص كثري ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما 
ا كان يشار اليه حبسب احلس بانه ها هنا او هناك فالبد ان  الوجه الثاين ان قوله من ينفي اجلوهر يقول ان كل م

يتميز احد جانبيه عن االخر وذلك يوجب كونه منقسما امنا يريد هؤالء بكونه منقسما انه ميكن ان يتميز يف 
و العقل مييز منه شيئا من شيء وليس هلذا التميز حد يوقف نفسه بعضه عن بعض او يتميز منه شيء عن شيء ا

عنده ال يقولون ان فيه انقساما غري هذا بل يقولون انه واحد يف نفسه كما انه واحد يف احلس ويقولون ان 
ا مثبتوه فلهم قوالن احدمها انه ايضا واحد يف نفسه ويف احلس ولكن  اجلسم منقسم اىل بسيط واىل مركب وام

  تهي اىل حد والثاين اىل ان فيه اجزاءا موجودة قسمته تن

ذكر مل يفض اىل شيئني بل  فاملشار اليه حبسب احلس ال يفضي اىل االمرين مجيعا بل على ان كان منقسما كما 
غايته ان يفضي اىل ما ذكره من التركيب الذي تقدم الكالم عليه وان مل يكن منقسما وذلك عنده ال يكون اال 

هر الفرد افضى اىل ان يكون يف غاية احلقارة وهذا اجلوهر الفرد اما ان يكون منتفيا يف نفس على مثبتة اجلو
االمر واما ان يكون ثابتا فال يقول العاقل ان رب العاملني بقدره فلم يبق ما يقال اال ما ذكره من االنقسام 

ا بل امنا يفضي ان افضى اىل احدمها والتركيب وقد تقدم الكالم عليه وثبت انه ال يفضي اىل هذين االمرين مجيع
فقط لكن يفضي اىل هذا على تقدير واىل هذا على تقدير آخر فظهر ان كونه مشارا اليه باحلس ال يفضي اىل 

  االمرين الذين ذكرمها وامنا يفضي ان افضى اىل احدمها 
بقدر اجلوهر الفرد بل يكون الوجه الثالث السؤال الذي اورده وهو انه مل ال جيوز ان يكون غري منقسم ويكون 

واحدا عظيما منزها عن التركيب والتأليف واالنقسام وهذا ليس قول من ذكره من الكرامية فقط بل اذا كان 
هو قول من يقول انه فوق العرش وهو جسم فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس جبسم بطربق االوىل 

نفي اجلسم أظهر من نفيه على القول بثبوت اجلسم فاذا واالحرى فان نفي التركيب واالنقسام على القول ب
ذكره هذا السؤال يورده على كل من يقول انه فوق العرش ويقول مع ذلك انه ليس جبسم وهذا قول  على ما 
الكالبية وائمة االشعرية وطوائف ال حيصون من الفقهاء واهل احليدث والصوفية من اصحاب ايب حنيفة ومالك 

ذكر والشافعي وامحد ك القاضي ايب يعلي وايب الوفاء ابن عقيل وايب احلسن ابن الزاغوين وغريهم بل قد 
االشعري ان هذا قول اهل السنة واصحاب احلديث فقال وقال اهل السنة واصحاب احلديث ليس جبسم وال 

  يشبه االشياء 

درا عند املسلمني ممن وانه على العرش وقد تقدم قوله يف ذلك وقول غريه وهؤالء طوائف عظيمة وهم اجل ق
  قال انه ليس على العرش 

فان نفاة كونه على العرش ال يعرف فيهم اال من هو مأبون يف عقله ودينه عند االمة وان كان قد تاب من ذلك 
بل غالبهم او عامتهم حصل منهم نوع ردة عن االسالم وان كان منهم من عاد اىل االسالم كما ارتد عنه قدميا 

هم بن صفوان وبقي اربعني يوما شاكا يف ربه ال يقر بوجوده وال يعبده وهذه ردة باتفاق شيخهم االول اجل



املسلمني وكذلك ارتد هذا الرازي حني امر بالشرك وعبادة الكواكب واالصنام وصنف يف ذلك كتابه املشهور 
ىت آمن بعد ذلك وله غري ذلك بل من هو اجل منه من هؤالء بقي مدة شاكا يف ربه غري مقر بوجوده مدة ح

وهذا كثري عالب فيهم وال ريب ان هذا ابعد العاملني عن العقل والدين فاذا كان نؤالء ال يناظرون وخياطبون 
  ويستعد لرد قوهلم الباطل ملا احتيج اىل ذلك فالذين هم اوىل بالعقل والدين اوىل منهم بذلك 

النفاة وليس لنا غرض يف تقرير ما مجعوه من  وحنن نورد من كالمهم ما يتبني به ان جانبهم اقوى من جانب
النفي واالثبات يف هذا املقام بل نبني اهنم يف ذلك احسن حاال من نفاة انه على العرش فيما مجعوه من النفي 
واالثبات وقد اجاب هؤالء عما الزمهم النفاة من التجسيم الذي هو التركيب واالنقسام كقول القاضي ايب 

  بكر 
ا منعك ان فان قيل فما ا لدليل على ان هللا وجها ويدا قيل قوله ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام وقوله م

  تسجد ملا خلقت بيدي فاثبت لنفسه وجها ويدا 

فإن قال فما انكرمت ان يكون وجهه ويده جارحة اذ كنتم ال تعقلون وجها ويدا اال جارحة قلنا ال جيب هذا 
ا قادرا اال جسما ان نقضي حنن وانتم بذلك على اهللا وال جيب يف كل شيء كما ال جيب اذا مل يعقل حيا عامل

كان قائما بذاته ان يكون جوهرا النا واياكم مل جند قائما بنفسه يف شاهدنا اال كذلك قال وكذلك اجلواب هلم 
  ان قالوا فيجب ان يكون علمه وحياته وكالمه ومسعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود 

إن قال قائل اتقولون انه يف كل مكان قيل له معاذ اهللا بل هو مستو على عرشه كما اخرب يف كتابه فقال الرمحن ف
على العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال اامنتم من يف السماء ان خيسف 

االنسان وفمه واحلشوش واملواضع اليت بكم االرض فاذا هي متور قال ولو كان يف كل مكان لكان يف بطن 
يرغب عن ذكرها ولوجب ان يزيد بزيادة االماكن اذا خلق منها ما مل يكن وينقص بنقصاهنا اذا بطل منها ما 

كان ويصح ان يرغب اليه اىل حنو االرض واىل خلفنا واىل مييننا واىل مشالنا وهذا قد امجع املسلمون على خالفه 
  وختطئة قائله 

و احلسن االشعري يقال هلم ما انكرمت ان يكون اهللا عىن بقوله يدي يدين ليستا نعمتني قان قالوا الن وقال اب
يما بيننا خملوقا فوجدنا ذلك  ا جند ف اليدين اذا مل يكن نعمة مل يكن اال جارحة فان قالوا رجعنا اىل املشاهد واىل م

كان رجوعكم اىل الشاهد وعليه عملتم وبه قضيتم  اذا مل يكن نعمة يف الشاهد مل يكن اال جارحة قيل هلم ان
على اهللا عز و جل فكذلك مل جتدوا حيا من اخللق اال جسما حلما ودما فاقضوا بذلك علىربكم واال كنتم 

  لقولكم تاركني والعتاللكم ناقصني وان قلتم حيا ال كاالحياء فلم انكرمت ان يكون 

نعمتني وال جارحتني وال كااليدي وكذلك يقال هلم مل جتدوا قديرا  اليدان اللتان اخرب اهللا عنهما يدين ليستا
حكيما ليس كاالنسان وخالفتم الشاهد فيه فقد نقضتم اعتاللكم فال متنعوا من اثبات يدين ليستا نعمتني وال 

  جارحتني من اجل ان ذلك خالف الشاهد 
ال جيوز ان يقال انه تعاىل وا حد منزه عن التأليف والتركيب ومع كونه كذلك الوجه الرابع قوله عن املنازع مل 

  فانه يكون عظيما 
قوله والعظيم جيب ان يكون مركبا منقسما وذلك ينايف كونه واحدا قلنا سلمنا ان العظيم جيب ان يكون 



منقسما يف الشاهد فلم قلتم انه جيب ان يكون يف الغائب كذلك فان قياس الغائب على الشاهد من غري جامع 
  باطل 
جلواب عن االول ان نقول انه اذا كان عظيما فالبد وان يكون منقسما وليس هذا من باب قياس الغائب وا

على الشاهد بل هذا بناء على الربهان القطعي وذلك النا اذا اشرنا اىل نقطة ال تنقسم فاما ان حيصل فوقها 
ه اذ لو جاز ان يقال ان هذا شيء آخر او ال حيصل فان حصل فوقها شيء آخر كان ذلك الفوقاين مغايرا ل

  املشار اليه عينه ال غريه جاز ان يقال هذا اجلزء غري ذلك اجلزء فيفضي اىل جتويز ان اجلبل شيء واحد 

يقال له هؤالء قد يقولون ال هو عينه وال هو غريه كما عرف يف اصوهلم ان غري الشيء ما جاز مفارقته له وان 
 هو غريه فطائفة هذا املؤسس هم ممن يقولون بذلك وحينئذ فال يلزم صفة املوصوف وبعض الكل ال هو هو وال

اذا مل يكن عينه ان يكون مغايرا له وال يفضي اىل جتويز ان اجلبل شيء واحد واذا جاز ان يقولوا ان املوصوف 
الذي له صفات متعددة هو واحد غري متكثر وال مركب وال ينقسم جاز ايضا ان يقال ان الذي له قدر هو 

واحد غري متكثر وال مركب وال ينقسم وان كان يف املوضعني ميكن ان يشار اىل شيء منه وال يكون املشار هو 
  عني اآلخر 

فان قيل فهذا يقتضي ان يكون كل جسم غري مركب وال منقسم والغرض يف هذا السؤال خالفه فان هذا 
  منقسم خبالف الغائب السؤال فرق فيه بني العظيم الشاهد والعظيم الغائب وان الشاهد 

قيل هذا اجلواب هو مبين على ان غري الشيء ما جاز مفارقته له وكل خملوق فان اهللا سبحانه قادر على ان 
ا كان  يفرق بعضه عن بعض واذا جاز مفارقة بعضه لبعض جاز ان يكون مغايرا لبعض كما ان علمه وقدرته مل

صوف ال الزما والرب تعاىل ال جيوز ان يفارقه شيء من قيامه به جائزا ال واجبا كان عرضا أي عارضا للمو
صفاته الذاتية وال جيوز ان يتفرق بل هو واحد صمد واذا كان كذلك مل يلزم عند هؤالء ان يكون بعضه مغايرا 

  لبعض كما اصلوه 
ا قادرا ومل يعقل يف ا لشاهد من يكون الوجه اخلامس اهنم قد الزموا املنازع مثلما ذكره وقالوا اذا كان حيا عامل

كذلك اال جسما منقسما مركبا وقد اثبته املنازع حيا عالما قادرا ليس جبسم منقسم مركب فكذلك جيوز ان 
  يكون اذا كان عظيما وكبريا وعليا ومل يعقل يف الشاهد عظيم وكبري وعلي 

ون كل حي اال ما هو جسم مركب منقسم مل جيب ان يكون جسما مركبا منقسما اال اذا كان وجب ان يك
ا منقسما    عليم قدير جسما مركب

وكذلك يقولون ملن يقول ان حياته وعلمه وقدرته اعراض وكذلك يقول هؤالء ملن يسلم اثبات الصفات فيقال 
اذا كان القائم بغريه من احلياة والعلم والقدرة وان شارك سائر الصفات يف هذه اخلصائص ومل يكن عندك 

ا عرضا فكذلك القائم بنفسه وان  شارك غريه من القائمني بأنفسهم فيما ذكرته مل جيب ان يكون جسما مركب
منقسما وال فرق بني البابني حبال فان املعلوم من القائم بنفسه انه جسم ومن القائم بغريه انه عرض وان القائم 

ا بنفسه ال بد ان يتميز منه شيء عن شيء والقائم بغريه البد ان حيتاج اىل حمله فاذااثبت قائ ما بغريه خيالف م
  علم من حال القائم بنفسه يف ذلك فكذلك لزمه ان يثبت قائما بنفسه خيالف ما علم من حال القائمني بأنفسهم 

ومجاع االمر انه سبحانه قائم بنفسه متميز عن غريه وله امساء وهو موصوف بصفات فان كان كونه عظيما 



ء يف وجوب االنقسام املمتنع عله فكذلك كونه حيا عاملا وكبريا موجبا الن يكون كغريه من العظماء الكربا
  قادرا وله حياة وعلم وقدرة 

  وسنتكلم على قوله ان هذا ليس من باب قياس الشاهد على الغائب 
واما ما ذكره من التقسيم فيقال له يف الوجه السادس ان ما ذكرته من التقسيم يرد نظريه يف كل ما يثبت 

نا اىل صفة او معىن او حكم كعلمه وقدرته او عامليته وقادريته او وجوبه ووجوده او للرب فانه يقال اذا اشر
كونه عاقال ومعقوال وعقال وحنو ذلك فاما ان تكون الصفة او املعىن واحلكم االخر هو اياه او هو غريه فان 

  كان هو اياه لزم ان يكون كونه 

موجودا هو كونه فاعال وكونه فاعال هو كونه عاقال  حيا هو كونه عاملا وكونه عاملا هو كونه قادرا وكونه
ومعقوال وعقال وهذا يفضي اىل جتويز جعل املعاين املختلفة معىن واحدا وان يكون كل عرض وصفة قامت 

مبوصوف صفة واحدة وهذا شك يف البديهيات فهذا نظري ما الزموه للمنازع فانه جيب االعتراف بثبوت معنيني 
ا هو املفهوم االخر وهذا قد قررناه فيما تقدم فان كان ثبوت هذه املعاين يستلزم ليس املفهوم من احدمه

التركيب واالنقسام كان ذلك الزما على كل تقدير وان مل يكن مستلزما للتركيب واالنقسام مل يكن ما ذكره 
  وجود يف موضعني مستلزما للتركيب واالنقسام فان مدار االمر على ثبوت شيئني ليس احدمها هو اآلخر وهذا م

وهذا يتقرر بالوجه السابع وهو ان يقال املراد بالغريين اما ان يكونا ما جيوز وجود احدمها دون االخر او ما 
  جيوز العلم بأحدمها دون االخر 

فان كان املراد بالغريين هو االول مل جيب ان يكون ما فوق املشار اليه غريه اال اذا جاز وجود احدمها دون 
  ذا ممتنع يف حق اهللا تعاىل باالتفاق وبأنه واجب الوجود بنفسه على ما هو عليه كماهو مقرر يف موضعه االخر وه

مث قد يقال يف سائر املعاين انه جيوز وجود احدمها دون االخر فيجوز حصول الوجود دون الوجوب او دون 
  الفاعلية او دون العلم والعناية ودون كونه حيا عاملا قادرا وحنو ذلك 

وان كان املراد بالغريين ما جاز العلم بأحدمها دون االخر كاالحساس بأحدمها دون اآلخر كما ذكره يف جواز 
ال ريب    االشارة اىل نقطة دون ما فوقها فيقال 

يف جواز العلم ببعض املعاين الثابتة هللا دون اآلخر كما قد يعلم وجوده دون وجوبه ويعلم وجوبه دون كونه 
دون العلم بكونه حيا او عاملا او قادرا او غري ذلك واذا كانت املغايرة ثابتة هبذا املعىن على  فاعال وبعلم ذلك

كل تقدير وعند كل احد وال يصح وجود موجود اال هبا وان كان واحدا حمضا كان بعد هذا تسمية ذلك 
  تركيبا او تأليفا او غري تركيب وال تأليف نزاعا لفظيا ال يقدح يف املقصود 

ه الثامن ان يقال اصطالح هؤالء اجود فانه اذا ثبت ان املوجودات تنقسم اىل مفرد ومؤلف او اىل بسيط الوج
ومركب او اىل واحد وعدد علم ان يف املوجودات ما ليس مبركب وال مؤلف وال عدد وهذه املعاين ال خيلو 

مفردا فيما اذا كان خملوقا فكيف منها شيء من املوجودات فعلم ان هذه املعاين ال تنايف كون الشيء واحدا و
  ينايف كون اخلالق واحدا فردا غري مركب وال مؤلف فهذا االعتبار املعروف الذي فطر اهللا عليه عباده 

يوضح هذا ما قد قدمنا ان امسه االحد ينفي ان يكون له مثل يف شيء من االشياء فهو ينفي التشبيه الباطل 
رق واالنقسام وما يف ذلك من التركيب والتجسد وذلك النه سبحانه وامسه الصمد ينفي ان جيوز عليه التف



وصف نفسه بالصمدية كما وصف باالحدية وهو سبحانه ليس كمثله شيء يف مجيع صفاته بل هو كامل يف 
مجيع نعوته كما ال يشبهه فيه شيء فهو كامل الصمدية كما انه كامل االحدية والواحد من اخللق قد يوصف 

قال وان كانت واحدة وكما قال ذرين ومن خلقت وحيدا ويوصف باالحد مقيدا ومنفيا كقوله  بأنه واحد كما
فخذ احدنا مكانه واذا بشر احدهم باالنثى ومل يكن له كفوا احد ويوصف ايضا بالصمدية كما قال حيىي بن ايب 

  كثري املالئكة 

بعمرو بن مسعود وبالسيد ... اسد  اال بكر الناعي خبري بين... صمد واآلدميون جوف وكما قال الشاعر 
  ... الصمد 

  ... فأنت السيد الصمد ... وكما قال 
وكذلك ملا يف العبد من معىن الوحدة ومعىن الصمدية مع انه جسم من االجسام فعلم ان كون املوجود جسما 

ن يكون حيا ال مينع ان يكون واحدا وان يكون احد االجسام وان يكون صمدا كما ان كونه جسما ال مينع ا
عاملا قادرا لكن العبد ليس له الكمال الذي يستحقه اهللا يف شيء من صفاته وال قريب من ذلك فاهللا تعاىل اذا 
وصف بأنه واحد صمد عامل قادر كان يف ذلك على غاية الكمال الذي ال مياثله يف شيء منه شيء من االشياء 

ة وعددا وتركيبا هي ثابته لكل موجود وذلك ال مينع ان لكن اذا كان ما ذكروه من املعاين اليت جيعلونه كثر
  يكون املخلوق واحدا فكيف مينع ذلك ان يكون االله الذي ليس كمثله شيء احدا 

وذلك يظهر بالوجه التاسع وهو ان هذه املعاين اليت تعلم القلب ان احدها ليس هو االخر امر البد منه كما قد 
ل موجود وهي غاية السفسطة وهنايته وذلك جيمع كل كفر وضالل علم على كل تقدير ونفي هذه نفي لك

ا  وخيالف كل حس وعقل فهذا التميز ان اوجب ان تكون احلقيقة يف نفسها فيها نوع من متيز مل يكن هذا منافي
  ملا هو الواجب والواقع من الوحدانية فان ذلك اذا مل 

يف اخلالق اوىل واحرى مع ان احديته هلا من  ينف ان يكون كثري من املخلوقات واحدا فأن ال ينفي ذلك
ال مثل له يف شيء من االشياء واما غريه فله االمثال قال  اخلصائص ما ال جيوز مثله لشيء من املخلوقات فانه 

ا زوجني لعلكم تذكرون قالوا فتعلمون ان خالق االزواج واحد    تعاىل ومن كل شيء خلقن
االمتياز والتعدد الذهين ال يوجب ان يكون كذلك يف اخلارج وجعلوا وان قيل كما يقوله بعض الناس ان هذا 

هذا مثل االحتاد الذي يف املعاين الكلية فانه كما ان الذهن يدرك انسانية واحدة وجسما واحدا كليا عاما او 
ا هو  مطلقا يطابق االفراد املوجودة يف اخلارج ومع انه ليس يف اخلارج شيء اال موجود بعينه ال يوجد فيها م

كلي عام ولكن ملا بني احلقائق من التشابه والتماثل يوجد يف هذا نظري ما يوجد يف هذا فهو هو باعتبار النوع ال 
باعتبار العني بل هو نظريه باعتبار العني فاذا كان هذا التشبيه والتمثيل املوجود يف اخلارج اوجب للذهن ادراك 

ك يف اخلارج عاما كليا فكذلك ما يوجد يف العني الوحدة فيما يظن معىن عام كلي جيمع االمرين وان مل يكن ذل
انه اجزاء كيف او كم قد يقال الذهن هو الذي يفرق تلك ومييز بعضها عن بعض واال فهي يف نفسها واحدة 

ال تعدد فيها وال تكثر وال تركيب فالذهن هو الذي يأخذ الشيء الواحد فيفصله ويركبه بعد التفصيل كما انه 
  الذي يأخذ الشيئني فيمثل احدمها باآلخر وجيعلهما واحدا بعد التمثيل  هو



ا يذكر من االجزاء والصفات  فما يدرك من التشبيه والتمثيل الذي يعود اىل معىن عام كلي يشتر كان فيه وم
ب التجسيم الذي يعود اىل معان تتميز يف الذهن فريكبها ويؤلفها هو الذي عليه مدار باب التشبيه والتمثيل وبا

الذي هو التركيب ويف احدمها جيعل الذهن العدد واحدا ويف اآلخر جيعل الواحد عددا لكن باعتبارين صحيحني 
ا يف االذهان وما يف االعيان  ال خيالف ما هو عليه احلقيقة يف نفس االمر وهلذا تغلط االذهان هنا كثريا الن بني م

معلوم وهو ان ما يف النفس من العلم ليس مساويا للحقيقة مناسبة ومطابقة ومن وجه هو مطابقة العلم لل
اخلارجة فالجل ما بينهما من االئتالف واالختالف كثر بني الناس االئتالف واالختالف ومن فهم ما جيتمعان فيه 

  ويفترقان زاحت عنه الشبهات يف هذه احملارات 
ئق اليت ال بد من اثبات شيء منها لكل عاقل والغرض يف هذا الوجه ان الذي يقال يف مواقع االمجاع بني اخلال

يف كل موجود يقال يف مواقع النزاع بني مثبتة الصفات ونفاهتا وهلذا يقال ما من احد ينفي صفة من الصفات 
ا فر  اليت وردت هبا النصوص او يتأوهلا على خالف مفهومها فرارا من حمذور ينفيه اال ويلزمه فيما اثبته نظري م

فسبحان من ال ملجأ منه اال اليه اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك ونعوذ  منه فيما نفاه
  بك منك ال حنصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك 

وهذا القدر وان كان فيه رد على الطائفتني فيما نفته بغري حق فال يضر يف هذا املقام فان املقصود هنا حاصل به 
ثبتة لعلو اهللا على عرشه مع نفيهم ما ينفونه يلزمون نفاة العلو على العرش بأعظم مما يلزموهنم وهو ان هؤالء امل

  به 

الوجه العاشر قوله ان نقول اذا كان عظيما فالبد وان يكون منقسما وليس هذا من باب قياس الغائب على 
  الشاهد بل بناء على الربهان القطعي وهو ما ذكره من التقسيم 

حق اهللا فال بد وان يتضمن نوعا من قياس الغائب على الشاهد فاهنم فيقال له ك ل برهان قطعي يستعملونه يف 
امنا ميكنهم استعمال القياس الشمويل الذي هو القياس املنطقي الذي البد فيه من قضية كلية سواء كانت 

ية تقسيمية فانه اذا قيل القضية جزائية محلية او كانت شرطية متصلة تالزمية او كانت شرطية منفصلة عناد
الواحد ال يصدر عنه اال واحد وقيل لو كان مشارا اليه باحلس لكان اما منقسما او غري منقسم او لو كان فوق 
العرش لكان اما كذا واما كذا او لو كان جسما او غري ذلك فالبد يف جيمع ذلك من قضية كلية وهو ان كل 

ا كان فوق شيء فاما ان  واحد هبذه املثابة وان كل ما كان مشارا اليه باحلس ال خيرج عن القسمني وان كل م
يكون كذا وكذا والبد ان يدخلوا اهللا تعاىل يف هذه القضايا العامة الكلية وحيكمون عليه حينئذ مبا حيكمون به 

لك على سائر االفراد الداخلة يف تلك القضية ويشركون بينها وبينه يف ذلك ومشاركته لتلك االفراد يف ذ
  احلكم املطلق واملعلق على شرط ومشاهبته هلا يف ذلك هو القياس بعينه 

وهلذا ملا تنازع الناس يف مسمى القياس فقيل قياس الشمول احق بذلك من قياس التمثيل كما يقوله ابن حزم 
  وطائفة وقيل بل قياس التمثيل احق باسم القياس من قياس الشمول كما يقوله ابو حامد وابو حممد 

ملقدسي وطائفة وقيل بل اسم القياس يتناول القسمني مجيعا حقيقة كان هذا القول اصوب فما من احد يقيس ا
غائبا بشاهد اال والبد ان يدخلهما يف معىن عام كلي كما يف سائر اقيسة التمثيل وما من احد يدخل الغائب 

  به احدمها باآلخر يف ذلك والشاهد يف قياس مشول حتت قضية كلية اال والبد ان يشرك بينهما ويش



فقول القائل لو كان عظيما مشارا اليه لكان منقسما النا ال نعلم عظيما اال كذلك اوال نعقل عظيما اال كذلك 
هو كقوله الن كل عظيم فاذا اشرنا فيه اىل نقظة فاما ان تكون هي ما فوقها وحتتها اوال تكون هي ذلك فانه 

مطلقا مشارا اليه ويشرك بني العظيم الشاهد املشار اليه والعظيم الغائب  من املوضعني البد ان يتصور عظيما
املشار اليه يف ذلك لكن قوله ال يعقل ابلغ من قوله ال نعلم او مل نشهد الن قوله مل نعلم او مل نشهد امنا ينفي ما 

وقت من االوقات ومىت قد علمه وشهده دون ما مل يعلمه ويشهده بعد وقوله ال يعقل ينفي ان يكون معقوال يف 
مل يعقل العظيم املشار اليه اال كذلك فالربهان الشمويل امنا هو بناء على ما تصوره املستدل به وعقله من معىن 

العظيم املشار اليه فان فرضية النقطة يف ذلك العظيم املشار اليه وقوله اما ان تكون هي االخرى اوال تكون امنا 
مه وارتسم يف ذهنه وهو الذي يعقله من معىن العظيم املشار اليه فان جاز ان فرض ذلك وقدره فيما عقله وعل

يثبت الغائب على خالف ما يعقل بطل هذا الربهان وكان ملنازعه ان يثبت واحدا عظيما مشارا اليه منزها عن 
  التركيب وان كان ذلك على خالف 

ال يثبت الغائب اال على ما يعقل من معىن العظيم املشار اليه  ما يعقل من معىن العظيم املشار اليه وان كان 
بطلت مقدمة الكتاب وبطل قوله باثبات موجود ال داخل العامل وال خارجه وباثبات موجودين ليس احدمها 

  متصال باآلخر وال منفصال عنه 
ربهان وهذا كالم يف غاية االنصاف ملن فهمه فإنا مل نقل ان هذا الربهان باطل لكن قلنا صحة مثل هذا ال

مستلزم صحة مذهب املنازع الذي يقول انه خارج العامل وميتنع وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه فان 
  كان الربهان صحيحا صح قوله انه فوق العرش وان كان الربهان باطال مل يدل على انه ليس فوق العرش 

قدمة الكتاب مثل قوله االنسان اذا تأمل يف وهذا يتقرر بالوجه احلادي عشر وهو ان يقال ما قاله املنازع يف م
احوال االجرام السفلية والعلوية وتأمل يف صفاهتا فذلك له قانون فاذا اراد ان ينتقل منها اىل معرفة الربوبية 

وجب ان يستحدث لنفسه فطرة اخرى ومنهجا آخر وعقال آخر خبالف العقل الذي اهتدى به اىل معرفة 
كره عن معلم الصابئة املبدلني ارسطو حيث قال من اراد ان يشرع من املعارف االهلية اجلسمانيات وتقريره ملا ذ

  فليستحدث لنفسه فطرة اخرى 
فيقال له قولك اذا اشرنا اىل نقطة ال تنقسم فاما ان حيصل فوقها شيء آخر اوال حيصل هذا هو العقل الذي 

  يهتدي به اىل معرفة اجلسمانيات 

ط وما يتبع ذلك من علم اهلندسة وهو متعلق مبقادير االجسام فان كان مثل هذا فان الكالم يف النقطة واخل
الدليل حقا يف امر الربوبية بطلت تلك املقدمة اليت قررت فيها انه ال ينظر يف االمور االهلية بالعقل الذي به 

نع ومىت بطلت تعرف اجلسمانيات واذا بطلت صح قول منازعك وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه ممت
كان قول منازعك معلوما بالبديهة والفطرة الضرورية اليت ال معارض هلا حيث مل يعلم فسادها اال اذا بطل 

حكم العقل الذي يه تعرف اجلسمانيات يف امر الربوبية وان كان هذا الدليل ملا انه متعلق باجلسمانيات ال جيوز 
الدليل ومل يكن لك طريق اىل فساد قول من يقول انه فوق العامل  االستدالل مبثله يف امر الربوبية فقد بطل هذا

  وفوق العرش وانه مع ذلك ليس مبركب وال مؤلف او يقول ليس جبسم كما ذكرنا القولني فيما تقدم 
يوضع ذلك الوجه الثاين عشر وهو ان علوه وكونه فوق العرش هو صفة من صفاته سبحانه وتعاىل والعلم 



وصوف يتبع العلم والقول يف ذاته فان كان مثل هذا الدليل حجة يف صفاته نفيا واثباتا والقول يف صفات امل
  كان حجة مثله حجة يف ذاته نفيا واثباتا الن العلم بالصفة بدون العلم باملوصوف حمال 

اال  فاذا قال لو كان فوق العرش لكان منقسما مركبا مؤلفا فامنا هوحكم على ذاته باهنا ال تكون فوق العرش
اذا كانت منقسمه مركبة مؤلفة والعلم بذلك ليس اظهر يف العقل من العلم بانه اذا كان موجودا مل يكن اال 

  داخل العامل او خارجه فان مجيع ما ذكره من احلجج يف معارضة قوهلم اذا كان 

وق العرش مشارا اليه موجودا اما ان يكون داخل العامل واما ان يكون خارجه هو بعينه يقال يف قوله اذا كان ف
  فاما ان يكون منقسما واما ان يكون حقريا 

بل تلك يقال فيها انا نعلم باالضطرار انه فوق العامل ونعلم باالضطرار انه ميتنع ان يكون ال داخل العامل وال 
اخال يف خارجه وال يشار اليه فهاتان قضيتان معينتان ونعلم باالضطرار ان املوجودين فاما ان يكون احدمها د

اآلخر حبيث هو كالعرض يف اجلسم واما ان يكون مباينا عنه ونعلم باالضطرار وجود موجود ال يكون داخال 
  يف اآلخر وال خارجا عنه حبال فهذان علمان عامان مطلقان 

فان جاز دفع هذه بأن يقال حقيقة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق وامره ثابت على حكم احلس واخليال 
ل القائل اذا كان فوق العرش فاما ان يكون منقسما مركبا واما ان يكون بقدر اجلوهر الفرد اوىل بالدفع فقو

بأن يقال حقيقة الرب على خالف ما يعقل من احلقائق وامره ثابت على خالف حكم احلس واخليال وكون 
هو من حكم احلس واخليال  الشيء الذي فوق غريه والذي يشار اليه باحلس البد ان يكون منقسما او حقريا

  قطعا 
يقرر ذلك الوجه الثالث عشر وهو انك وسائر الصفاتية تثبتون رؤية الرب باالبصار كما تواترت بذلك 

النصوص عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مث انك وطائفة معك تقولون انه يرى اليف جهة وال مقابال للرائي وال 
ر عقالء بىن آدم من مثبتة الصفاتية ونفاهتا يقولون ان فساد هذا فوقه وال يف شيء من جهاته الست ومجهو

معلوم بالبديهة واحلس ومن املعلوم ان كونه فوق العرش غري منقسم وال حقري اظهر يف العقل من كونه مرئيا 
  باالبصار ال يف شيء من اجلهات الست فان هذا مبين 

ا اثبات موجود ال يف شيء من اجلهات وال داخل العامل على اصلني كالمها تدفعه بديهية العقل والفطرة احدمه
وال خارجه وهلذا كان عامة السليمي الفطرة على انكار ذلك والثاين اثبات رؤية هذا باالبصار فان هذا خيالفك 
فيه من وافقك على االول فان كونه موجودا ايسر من كونه مرئيا فاذا كنت جتوز رؤية شيء باالبصار ال مقابل 

وال يف شيء من جهاته الست فكيف تنكر وجود موجود فوق العامل وليس مبركب وال جبزء حقري وهو  للرائي
امنا فيه اثبات وجوده على خالف املوجود املعتاد من بعض الوجوه وذاك فيه اثباته على خالف املوجود املعتاد 

  من وجوه اعظم من ذلك 
اعظم من انكار هذا وان املخالفني لك يف ذلك اعظم من ودليل ذلك ان مجيع فطر بين آدم السليمة تنكر ذلك 

املخالفني لك يف هذا فان كون الرب فوق العامل اظهر يف فطر االولني واالخرين من كونه يرى بل العلم بالرؤية 
ما عند كثري من احملققني امنا هو مسعي حمض اما العلم بأنه فوق العامل فانه فطري بديهي معلوم باالدلة العقلية وا

  داللة النصوص عليه فال حيصيها اال اهللا 



وما وقع يف هذا من الغلط يكشفه الوجه الرابع عشر هو ان معرفة القلوب واقرارها بفطرة اهللا اليت فطرها 
عليها ان رهبا فوق العامل وداللة الكتاب والسنة على ذلك وظهور ذلك يف خاصة االمة وعامتها وكالم السلف 

  تعاىل يرى باالبصار يوم القيامة او ان رؤيته باالبصار جائزه  يف ذلك اعظم من كونه
ويشهد هلذا ان اجلهمية اول ما ظهروا يف االسالم يف اوائل املأة الثانية وكان حقيقة قوهلم يف الباطن تعطيل هذه 

وقد ذكر الصفات كلها كما ذكر ذلك االئمة ال يصفونه اال بالسلوب احملضة اليت ال تنطبق اال على املعدوم 
  هذا املؤسس ان جهما ينفي االمساء كلها ان تكون معانيها ثابتة هللا تعاىل 

وكانوا يف الباطن ينكرون ان يرى او ان يتكلم بالقرآن او غريه او يكون فوق العرش او ان يكون موصوفا 
ون من قوهلم بالصفات اليت جاءت هبا الكتب وعلمت بدليل من الدالئل العقلية وغريها لكن ما كانوا يظهر

ا مستيقنا من الدين عند العامة واخلاصة واقرب اىل ان يكون فيه شبهة  للناس اال ما هو ابعد ان يكون معروف
  وهلم فيه حجة ويكونون فيه اقل خمالفة ملا يعلمه الناس من احلجج الفطرية والشرعية والقياسية وغري ذلك 

االمم من احلق امنا يأتيهم باالسهل االقرب اىل  وهذا شأن كل من اراد ان يظهر خالف ما عليه امة من
ال يأتون ابتداءا ينقضون االصول العظيمة الظاهرة فاهنم ال يتمكنون    موافقتهم فان شياطني االنس واجلن 

ومما عليه العلماء ان مبدأ الرفض كان من الزنادقة املنافقني ومبدأ التجهم كان من الزنادقة املنافقني خبالف رأي 
  ج والقدرية فانه امنا كان من قوم فيهم اميان لكن جهلوا وضلوا اخلوار

وهلذا ملا نبغت القرامطه الباطنية وهم يتظاهرون بالتجهم والرفض مجيعا وهم يف الباطن من اعظم بين آدم كفرا 
واحلادا حىت صار شعارهم املالحدة عند اخلاص والعام وهم كافرون مبا جاءت به الرسل مطلقا ومن اعظم 

لناس منافقة جلميع الناس من اهل امللل املسلمني واليهود النصارى وغري اهل امللل وضعوا الرأي الذي هلم ا
والتدبري على سبع درجات مسو آخرها البالغ االكرب والناموس االعظم وكان من وصيتهم لدعاهتم ان املسلمني 

  اب عليك ال يستجيبون لك اذا اتيتهم فال تأت هؤالء الذين يقولون الكتاب والسنة فاهنم صع

ولكن ائتهم من جهة التشيع فاظهر املواالة آلل حممد والتعظيم هلم واالنتصار هلم واملعادات ملن ظلمهم واذكر 
من ظلم االولني هلم ما امكن فان ذلك يوجب ان يستجيب لك خلق عظيم وبذلك ميكنك القدح يف دينهم 

رج الناس فيها حبسب استعدادهم وموافقتهم له ما يطول اخريا مث ذكر درجات دعوته درجة درجة كيف تد
  وصفه هنا 

وامنا الغرض التنبيه على ان دعاة الباطل املخالفني ملا جاءت به الرسل يتدرجون من االسهل االقرب اىل موافقة 
ا بعد شيء الناس اىل ان ينتهوا اىل هدم الدين وهذا مما يفعله بعض اهل احلق ايضا يف دعوة الناس اىل احلق شيئ

  حبسب ما تقتضيه الشريعة وما يناسب حاله وحال اصحابه 
واذا كان كذلك فاجلهمية الذين كان باطن امرهم السلب والتعطيل ملا نبغوا مل يكونوا يظهرون للناس اال ما هو 

رآن اقل انكارا عليهم فاظهروا القول بان القرآن خملوق واظهروا القول بأن اهللا ال يرى وكانت مسألة الق
عندهم اقوى وهلذا افسدوا من افسدوه من والة االمور يف امارة ايب العباس امللقب باملأمون واخيه ايب اسحاق 

  املعتصم والواثق جعلوا هذه 



املسألة مسألة ميتحنون هبا الناس واظهروا ان مقصودهم امنا هو توحيد اهللا وحده النه هو اخلالق وكل ما سواه 
ليس هو اهللا تعاىل وقال انه غري خملوق فقد اشرك وقال بقول النصارى او حنو ذلك خملوق وان من جعل شيئا 

فصار كثري ممن مل يعرف حقيقة امرهم يظن ان هذا من الدين ومن متام التوحيد فضلوا واضلوا وكانوا يتظاهرون 
د للعامة ما يظهر يف ان كل ما بأن اهللا ال يرى لكن مل جيعلوا هذه املسألة احملنة النه ال يظهر فيها من شبهة التوحي

  سوى اهللا خملوق 
وكان اهل العلم واالميان قد عرفوا باطن زندقتهم ونفاقهم وان املقصود بقوهلم ان القرآن خملوق ان اهللا ال 

يكلم وال يتكلم وال قال وال يقول وهبذا تتعطل سائر الصفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به 
فيه ايضا قدح يف نفس الرسالة فان الرسل امنا جاءت بتبليغ كالم اهللا فاذا قدح يف ان اهللا يتكلم الكتب االهلية و

كان ذلك قدحا يف رسالة املرسلني فعلموا ان يف ان باطن ما جاؤا به قدح عظيم يف كثري من اصلي االسالم 
  شهادة ان ال اله اال اهللا وشهادة ان حممدا رسول اهللا 

س ال يعلمون ذلك كما ان كثريا من الناس ال يعلم باطن حال القرامطة الهنم امنا يظهرون لكن كثريا من النا
مواالة آل حممد صلى اهللا عليه و سلم وال ريب ان كل مؤمن جيب عليه ان يواليهم وان اظهروا شيئا من 

هل وهوى تلبس عليهم التشيع الباطل الذي يوافقهم عليه الشيعة الذين ليسوا زنادقة وال منافقني ولكن فيهم ج
فيه بعض احلق كما ان هؤالء اجلهمية وافقهم من العلماء واالمراء يف بعض ما يظهرونه من مل يكن من الزنادقة 

  املنافقني لكن كان فيهم جهل وهوى 

وقد قال اهللا تعاىل يف صفة املنافقني لو خرجوا فيكم ما زادوكم اال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة 
يكم مساعون هلم فاخرب اهللا ان املنافقني ال يزيدون املؤمنني اال خباال واهنم يوضعون خالهلم أي يبتغون بينهم وف

ويطلبون هلم الفتنة قال اهللا تعاىل وفيكم مساعون هلم فاخرب ان يف املؤمنني من يستجيب للمنافقني ويقبل منهم 
سلم كان يما بعده اوىل  فاذا كان هذا يف عهد النيب صلى اهللا عليه و    استجابة بعض املؤمنني لبعض املنافقني ف

وهلذا استجاب هلؤالء الزنادقة املنافقني طوائف من املؤمنني يف بعض ما دعوهم اليه حىت اقاموا الفتنة وهذا 
هم موجود يف الزنادقة اجلهمية والزنادقة الرافضة والزنادقة اجلامعة لالمرين واعظمهم القرامطة واملتفلسفة وحنو

  فإن متقدمي الرافضة مل يكونوا جهمية خبالف املستأخرين منهم فانه غلب عليهم التجهم ايضا 
وهلذا كانت الشيعة املتقدمون خريا من اخلوارج الذين قاتلهم امري املؤمنني علي بن ايب طالب بأمر النيب صلى 

سلم واما كثري من مستأخري الرافضة فقد صار شرا من اخلوار ج بكثري بل فيهم من هو من اعظم اهللا عليه و 
الناس نفاقا مبنزلة املنافقني الذين كانوا على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم او فوقهم او دوهنم وهلذا قال 

البخاري صاحب الصحيح يف كتاب خلق االفعال ما ابايل اصليت خلف اجلهمي او صليت خلف اليهودي 
ال يناكحون وال يشهدون وال توكل ذبائحهم قال وقال عبد الرمحن والنصراين وال يسلم عليهم وال يعادون و

  بن مهدي مها ملتان فاحذروهم اجلهمية والرافضة 

اذا عرف ذلك فاجلهمية اظهروا مسألة القرآن وانه خملوق واظهروا ان اهللا ال يرى يف اآلخرة ومل يكونوا 
انه ال داخل العامل وال خارجه وامنا كان العلماء يظهرون لعامة املؤمنني وعلمائهم انكار ان اهللا فوق العرش و

يعلمون هذا منهم باالستدالل والتوسم كما يعلم املنافقون يف حلن القول قال تعاىل لو نشاء الريناكهم فلعرفتهم 



  بسيماهم ولتعرفنهم يف حلن القول 
 نزل به جربيل ما حياولون اال وهذا كما قال محاد بن زيد االمام الذي هو من اعظم ائمة الدين القرآن كالم اهللا

ان ليس يف السماء اله وقال ايضا سليمان بن حرب مسعت محاد بن زيد وذكر هؤالء اجلهمية فقال امنا حياولون 
ان يقولوا ليس يف السماء شيء وقال عباد بن العوام الواسطي كلمت بشر املريسي واصحاب بشر فرأيت آخر 

بن مهدي ليس يف اصحاب االهواء اشر من كالمهم ينتهي ان يقولوا ليس يف ال سماء شيء وقال عبد الرمحن 
اصحاب جهم يدورون على ان يقولوا ليس يف السماء شيء ارى واهللا ان ال يناكحوا وال يوارثوا وقال ايضا 

اصحاب جهم يريدون ان يقولوا ليس يف السماء شيء وان اهللا ليس على العرش ارى ان يستتابوا فان تابوا واال 
بن عاصم ناظرت جهميا فتبني من كالمه ان ال يؤمن ان يف السماء ربا وقال علي ق تلوا وقال عاصم ابن علي 

بن عاصم مالذين قالوا ان هللا ولدا اكفر من الذين قالوا ان اهللا ال يتكلم وقال احذر من املريسي واصحابه 
لسماء اهلا هكذا وجدت هذا عنه يف كالمهم ابو جاد الزندقة وانا كلمت استاذهم جهما فلم يثبت ان يف ا

  كتاب خلق االفعال للبخاري واالول رواه ابن ايب حامت عن عاصم بن علي 

ابن عاصم يف كتاب الرد على اجلهمية وكان امساعيل بن ايب اويس يسميهم زنادقة العراق وقيل له مسعت احدا 
تكلم ابو العباس ببغداد فهذا فرارا من هذا  يقول القرآن خملوق فقال هؤالء الزنادقة لقد فررت اىل اليمن حني

بن اجلراح من كذب حبديث امساعيل عن قيس عن جرير عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  الكالم وقال وكيع 
يعين قوله انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فهو جهمي فاحذروه قال وكيع ايضا ال تستخفوا 

وهلم امنا يذهبون اىل التعطيل وقال احلسن بن موسى االشيب وذكر اجلهمية بقوهلم القرآن خملوق فانه من شر ق
فنال منهم مث قال ادخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له مسعلة على املهدي فقال دلين على اصحابك فقال 
 قال اصحايب اكثر من ذلك فقال دلين عليهم فقال صنفان ممن ينتحل القبلة اجلهمية والقدرية اجلهمي اذا غال

ليس مث شيء واشار االشيب اىل السماء والقدري اذا غال قال هم اثنان خالق خري وخالق شر فضرب عنقه 
  وصلبه 

ومثل هذا كثري يف كالم السلف واالئمة كانوا يردون ما اظهرته اجلهمية من نفي الرؤية وخلق القرآن 
العرش وجيعلون هذا منتهى قوهلم وان ذلك  ويذكرون ما تبطنه اجلهمية مما هو اعظم من ذلك ان اهللا ليس على

تعطيل للصانع وجحود للخالق اذ كانوا ال يتظاهرون بذلك بني املؤمنني كما كانوا يظهرون مسألة الكالم 
  والرؤية النه قد استقر يف قلوب املؤمنني بالفطرة 

ا مل  الضرورية اليت خلقوا عليها ومبا جاءهتم به الرسل من البينات واهلدى ومبا اتفق عليه اهل االميان من ذلك م
ا تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل  ميكن اجلهمية اظهار خالفه ومن يشاقق الرسول من بعد م

  ونصله جهنم وساءت مصريا 
القرآن فهذا يبني ان االعتراف بان اهللا فوق العامل يف العقل والدين اعظم بكثري من االعتراف بان اهللا يرى وان 

  غري خملوق 
فاذا كان هؤالء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم مثل الرازي وامثاله يقرون بأن اهللا يرى كان اقرارهم 
  بان اهللا فوق العامل اوىل واحرى فانه ال يرد على مسألة العلو سؤال اال ويرد على مسألة الرؤية ما هو اعظم منه 



هم يف مسألة الرؤية جبواب ال اجابوا ملن يناظرهم يف مسألة العرش خبري منه فان وال ميكنهم ان جييبوا ملن يناظر
نفاة الرؤية قالوا يف احد حججهم الواحد منا ال يرى اال ما كان مقابال للرائي او آللة الرائي واهللا يستحيل ان 

رؤية االنسان وجهه يف املرآة يكون كذلك فيستحيل ان يكون مرئيا لنا قالوا واحترزنا بقولنا او آللة الرائي عن 
اما املقدمة االوىل فهي من العلوم الضرورية احلاصلة بالتجربة واما املقدمة الثانية فمتفق عليها لو صحت رؤيته 

لوجبت رؤيته اآلن الرتفاع موانع الرؤية وثبوت شروطها وهي صحة احلالة وحضور طريف وان ال يكون يف 
   للرائي او آلية الرؤية غاية الصغر واللطافة ويكون مقابال

وال تكون احلجب حاصلة وزعموا ان هذه الشروط مىت وجدت وجبت الرؤية واذا انتفى بعضها امتنعت 
  الرؤية 

قال الرازي وهاتان الطريقتان يعين حجة املوانع وحجة املقابلة عليها تعويل املعتزلة يف العقليات يعىن يف مسألة 
  نفي الرؤية هللا تعاىل 

اجلواب عن هذه احلجة من وجوه ثالثة االول ما بينا فيما مضى ان املقابلة ليست شرطا لرؤيتنا هلذه وقال يف 
االشياء وابطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة واالستدالل يف هذا املقام الثاين سلمنا ان املقابلة شرط يف صحة 

عاىل فإن رؤية اهللا تعاىل بتقدير ثبوهتا خمالفة رؤيتنا هلذه االشياء فلم قلتم اهنا تكون شرطا يف صحة رؤية اهللا ت
لرؤية هذه االشياء فال يلزم من اشتراط نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك اجلنس بذلك الشرط الثالث 
سلمنا انه يستحيل كوننا رآئني هللا ولكنه ال يدل على انه ال يرى نفسه وانه يف ذاته ليس مبرئي ال يقال ليس يف 

ل انه يصح ان يكون مرئيا مع انه يستحيل منا رؤيته فيكون مردودا باالمجاع وال نا نقول ال نسلم االمة احد قا
  ان احدا من االمة مل يقل بذلك فإن اصحاب املقاالت قد حكوا ذلك عن مجاعة 

ذكر قبل يف مسألة كون اهللا مسيعا بصريا من دعوى الضرورة يف هذه االمور ومن مقابلة الدعوى بامل نع وهو قد 
  ما هو اعظم مما يكون يف مسألة العرش 

فان قيل هذا يبني ان مسألة العلو اظهر يف الفطرة والشريعة من مسألة الرؤية فألي شيء هؤالء اقروا هبذه 
  وانكروا تلك 

قيل سببه ان اجلهمية كانت متظاهرة بدعوى خلق القرآن وانكار الرؤية ومل تكن متظاهرة بانكار العلو كما 
  ن الذين يناظروهنم تقدم فكا

من متكلمة اثبات الصفة كأيب سعيد ابن كالب وايب احلسن االشعري واصحاهبما فظهر من خمالفتهم هلم يف 
يما خيفونه من املسائل ومع هذا فقد كان اولئك  هاتني املسألتني بسبب ظهور اخلالف فيهما ماال يظهر ف

  م ذكره يف كالمهم خيالفوهنم ايضا يف انكار ان اهللا فوق العرش كما تقد
لكن مل يأتوا يف مناظرهتم مبا يقطع مادة التجهم ويقلع عروقه بل سلموا هلم بعض االصول اليت بنوا عليها 

التجهم ومباحثهم يف سألة حدوث العامل والكالم يف األجسام واألعرا وهو من الكالم الذي ذمه السلف واألئمة 
هواء عند مالك واصحابه هم فكل متكلم يف االسالم فهو من حىت قال حممد بن خويز منداد أهل البدع واأل

اهل البدع واالهواء اشعريا كان او غري اشعري وذكر ابن خزمية وغريه ان االمام امحد كان حيذر مما ابتدعه عبد 
اهللا بن سعيد بن كالب وعن اصحابه كاحلارث وذلك ملا علموه يف كالمهم من املسائل والدالئل الفاسدة وان 



ن يف كالمهم من االدلة الصحيحة وموافقة السنة ما ال يوجد يف كالم عامة الطوائف فاهنم اقرب طوائف كا
اهل الكالم اىل السنة واجلماعة واحلديث وهم يعدون من اهل السنة واجلماعة عند النظر اىل مثل املعتزلة 

لبدع فيها هم املعتزلة والرافضة والرافضة وغريهم بل هم اهل السنة واجلماعة يف البالد اليت يكون اهل ا
  وحنوهم 

فلما كان االمر كذلك جاء بعض املتأخرين من اتباعهم فنظروا يف االصول اليت وافقوا فيها اجلهمية واخذوا 
لوازمها وكان ابو املعايل اجلويين كثري املطالعة لكتب ايب هاشم بن ايب علي اجلبائي وكان من اذكياء العامل وكان 

  االشعري كالمها تلميذا اليب علي اجلبائي لكن  هو ابو احلسن

االشعري رجع اىل مذهب اهل االثبات الذين يثبتون الصفات والقدر ويثبتون خروج اهل الكبائر من النار وال 
خيرجون احدا من االميان وال يرون القتال يف الفتنة فناقض املعتزلة يف اصوهلم اخلمس اليت خالفوا هبا اهل السنة 

ة اليت يسموهنا التوحيد والعدل واملنزلة بني املنزلتني وانفاذ الوعيد واالمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلماع
  واما ابو هاشم فكان على هذه االصول مع ابيه وان كان خيالفه يف كثري من املسائل 

افق قدماؤهم فيها وكان ابو املعايل كثري املطالعة لكتب ايب هاشم فصار هو وغريه يقودون االصول اليت و
املعتزلة فرأوا ان من لوازمها نفي ان يكون اهللا على العرش فتظاهروا بانكار ذلك موافقة للمعتزلة ومل يكن 

ا مسألة الرؤية والقرآن فهي من شعائر املذهبني  اخلالف يف ذلك مع املعتزلة من املسائل املشهورة ملا قدمناه وام
 مسألة الرؤية ويسلمون هلم نفي علو اهللا علىالعرش وهذا عكس فجعلوا ينصبون اخلالف مع املعتزلة يف

  الواجب 
وهلذا صارت املعتزلة تسخر منهم حىت يقول قائلهم من سلم ان اهللا ليس يف جهة وادعى مع ذلك انه يرى فقد 

الضعف اضحك الناس على عقله او حنو هذا الكالم وهلذا صار كثري مناظراهتم مع الفالسفة واملعتزلة فيها من 
ما اطمع اولئك فيهم وصاروا يفزعون منهم وجيبنون عنهم ويستطيلون على اخواهنم املؤمنني وبسبب ما وقع 

من ذلك يف اهل االميان والسيف واهل العلم والقلم اديلت عليهم االعداء كما قال تعاىل ان الذين تولوا منكم 
  ىت ان بعض االعيان الذي كان يف يوم التقى اجلمعان امنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ح

باطنه ميل اىل الفلسفة واالعتزال وال يتظاهر بذلك درس مسألة الرؤية من جانب املثبتني وذكر حجتهم فيها 
  وال ريب ان ذلك يظهر من استطالة املعتزلة عليهم ما يشفي به قلبه 

قا وتناقضا حيث يوافقون اهل السنة وهلذا صار كثري من اهل العلم واحلديث يصف اقوال هؤالء بان فيها نفا
ا يوافقون فيه مبا حييله عن حقيقته  يما هو اوىل باحلق منهم ويفسرون م واجلماعة على شيء من احلق وخيالفوهنم ف

  وهذا كله ملا وقع من االشتباه عندهم يف هذه املسائل وملا تعارض عندهم من الدالئل 
  يصلح هلم امر الدينا والدين انه على كل شيء قدير واهللا هو املسئول ان يغفر جلميع املؤمنني و

وهذا القدر الذي يوجد يف هؤالء قد يوجد من جنسه يف منازعيهم من اهل االثبات حبيث يعظم اهتمامهم ملا 
ينازعون فيه اخواهنم الذين يوافقوهنم يف اكثر االثبات من دق مسائل القرآن والصفات وغري ذلك حبيث يوالون 

دون عليه مع اعراضهم عمن هم ابعد من هؤالء عن احلق والسنة حىت يفضي بكثري منهم اجلهل على ذلك ويعا
ا يرى فيهم من نوع خري او انه ال يبغضهم وال يذمهم مع انه يبغض  والظلم اىل ان حيب اولئك ويثين عليهم مل



ظلمه  حيث يكون غضبه لنفسه هؤالء ويذمهم وهذا من جهله حبقيقة احوال الناس ومراتب احلق عند اهللا ومن 
  ملا يناله من اذى هؤالء احيانا اعظم من غضبة لربه فيما فعله اولئك 

والدين امنا يقوم بالعلم والعدل املضاد للجهل والظلم وبذلك انزل اهللا كتبه وارسل رسله واهللا تعاىل يؤلف بني 
  قلوب عباده املؤمنني على ما حيبه ويرضاه 

ان احلنابلة القائلني بالتركيب والتأليف اسعد حاال من هؤالء الكرامية وذلك  الوجه اخلامس عشر قوله واعلم
الهنم اعترفوا بكونه مركبا من االجزاء واالبعاض واما هؤالء الكرامية فاهنم زعموا انه يشار اليه حبسب احلس 

  ى خالف بديهة العقل وزعموا انه غري متناه مث زعموا انه مع ذلك واحد ال يقبل القسمة فال جرم صار قوهلم عل
ية اهنم يقولون بالتأليف والتركيب ويعربون بكونه مركبا من االجزاء واالبعاض اتعىن به  يقال قولك عن احلنبل

اهنم يطلقون هذا اللفظ ام تعىن به اهنم يثبتون الصفات املستلزمة هلذا املعىن فان عنيت االول فلم نعلم احدا من 
ان كنت انت اطلعت على احد منهم يقول هذا اللفظ فهذا ممكن لكن يكون احلنابلة يطلق هذا اللفظ كله و

هؤالء طائفة قليلة منهم والذي بلغنا من ذلك ان لفظ البعض جاء يف كالم طائقة من السلف من الصحابة 
والتابعني وهو مذكور يف كتب السنة جاء عن عبيد بن عمري من رواية ابن ايب جنيح عن جماهد عنه ورواه عنه 

اد بن سلمة وصرح به ورواه سفيان الثوري واظنه احتصر بعضه ورواه سفيان بن عيينة فكىن عنه وكذلك يف مح
  خرب مسألة رؤية حممد ربه شيء يشبة ذلك من كالم عكرمة عن ابن عباس 

الصوفية مث ذلك ليس خمتصا باحلنابلة وال هو فيهم اكثر منه يف غريهم بل يوجد يف الشافعية واملالكية واحلنفية و
واهل احلديث واهل الكالم من االمامية وغريهم من يطلق من هذه االلفاظ امورا ال يصل اليها احد من احلنابلة 

  فما من نوع غلو يوجد يف بعض احلنابلة اال ويوجد يف غريهم من الطوائف 

دم املعروفني وقد ما هو اكثر منه وهذا موجود يف كتب املقاالت وكتب السنة وكتب الكالم ويف طوائف بين آ
  تكلمنا على هذا يف غري هذا املوضع 

وبينا سبب ذلك ان االمام امحد رضي اهللا عنه له من الكالم يف اصول الدين وتقرير ما جائت به السنة 
والشريعة يف ذلك ما عليه مجاعة املؤمنني واظهار داللة الكتاب والسنة واالمجاع على ذلك والرد على اهل 

املخالفني للكتاب والسنة يف ذلك اعظم مما لغريه النه ابتلي بذلك اكثر مما ابتلي به غريه والنه االهواء والبدع 
اتصل اليه من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واصحابه وتابعيهم واالئمة بعدهم اعظم مما اتصل اىل غريه 

بقوله وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا ملا صربوا  فصار له من الصرب واليقني الذين جعلهما اهللا سببا لالمامة يف الدين
  وكانوا بأياتنا يوقنون ما جعله اهللا له من االمامة يف اصول الدين السنية الشرعية ما انعم به عليه وفضله به 

فاتباعه ال ميكنهم مع اظهار موافقتهم له من االحنراف ما ميكن غريهم ممن مل جيد ملتبوعه من النصوص يف هذا 
  ا يصده عن خمالفته الباب م

وهلذا يوجد يف غريهم من االحنراف يف طريف النفي واالثبات يف مسائل الصفات والقدر والوعيد واالمامة وغري 
  ذلك اكثر مما يوجد فيهم وهذا معلوم باالستقراء 

بعني بعض وهلذا ما زال كثري من ائمة الطوائف الفقهاء واهل احلديث والصوفية وان كانوا يف فروع الشريعة مت
  ائمة املسلمني رضي اهللا عنهم امجعني 



فاهنم يقولون حنن يف االصول او يف السنة على مذهب امحد بن حنبل ال يقولون ذلك الختصاص امحد بقول مل 
يقله االئمة وال طعنا يف غريه من االئمة مبخالفة السنة بل النه اظهر من السنة اليت اتفقت عليها االئمة قبله اكثر 

  هروه فظهر تأثري ذلك لوقوعه وقت احلاجة اليه وظهور املخالفني للسنة وقلة انصار احلق واعوانه مما اظ
حىت كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من حتريف املبتدعني املشاهبني للمرتدين بأيب بكر يوم الردة وعمر 

بيه له باخللفاء الراشدين فيما خلفت فيه يوم السقيفة وعثمان يوم الدار وعلي يوم حروراء وحنو ذلك مما فيه تش
يه مقامهم وكذلك سائر أئمة الدين كل منهم خيلف األنبياء بقدر ما قام به من مرياثهم وما خلفهم  الرسل وقام ف

  فيه من دعوهتم واهللا يرضى عن مجيع السابقني االولني والتابعني هلم باحسان اىل يوم الدين 
ف واعترافهم باالجزاء واالبعاض هو اثباهتم للصفات اليت ورد هبا الكتاب وان كان يعىن بالتركيب والتألي

والسنة مثل الوجه واليدين وحنو ذلك فهذا قول مجيع سلف االمة وائمتها ومجيع املشهورين بلسان الصدق فيها 
د ذكر حممد من الفقهاء والصوفية واهل احلديث وهو قول الصفاتية قاطبة من الكالبية والكرامية واالشعرية وق

  بن اهليصم يف كتاب مجل الكالم له هذه املسألة واثبت صفة الوجه واليد 
فقوله عن الكرامية اهنم ال يثبتون ذلك ان اراد به بعضهم فلعله بكون وال ريب ان فيهم من يثبت هذه 

ا لفظا واما الصفات اخلربية كالوجه واليد اليت يسميها هو اجلوارح واالبعاض ويطلقون ايضا لفظ اجلسم ام
  لفظا 

ومعىن واما احلنبلية فال يعرف فيهم من يطلق هذا اللفظ لكن فيهم من ينفيه وفيهم من ال ينفيه واليثبته وهو 
الذي كان عليه االمام امحد وسائر ائمة السنة وان كانوا مع ذلك يثبتون ما جاءت به النصوص مما يسميه 

  ذه املعاين احق مبعىن التجسيم ممن يثبت لفظه دون معناه املنازعون جتسيما وتشبيها بل يقولون اثبات ه
وكذلك قوله عن الكرامية اهنم زعموا انه غري متناهي فهذا امنا هو قول بعضهم كما تقدم ذكره لذلك وان 
منهم من يقول هو متناهي مث ان كال من القولني ليس من خصائص الكرامية بل النزاع يف ذلك مشهور عن 

ذكرنا   بعض ما يف ذلك من النزاع فيما ذكره االشعري يف املقاالت  غريهم وقد 
ا فيه من  وكذلك قوهلم ال يقبل القسمة هذا اللفظ قد يطلقه طوائف منهم ومن غريهم وقد ال يطلقه طوائف مل

  االمجال والتناقض 
االربعة من فالذي يقال على الكرامية باثباهتم واحدا فوق العرش ال ينقسم يقال على غريهم ففي الطوائف 

الفقهاء كثري ممن يقول حنو ذلك وكذلك ابن كالب واالشعري وائمة اصحابه يقولون حنو ذلك فان كل من 
قال انه فوق العرش وقال انه ليس جبسم او اثبت له هذه الصفات اليت وردت هبا النصوص كالوجه واليدين 

سب احلس وائه واحد ال ينقسم هذه القسمة وقال مع ذلك انه جسم يرد عليه ذلك فانه يلزمه انه يشار اليه حب
  اليت زعمها 

وهلذا جند يف هذه الطوائف منازعة بعضهم لبعض يف ذلك كما يوجد يف اصحاب ايب حنيفة ومالك والشافعي 
وامحد وكذلك يوجد يف اصحاب االشعري من يتنازعون يف ذلك فنفاة اجلهة منهم يقولون ان ادلتهم وائمتهم 

  الذين يقولون 



اهللا تعاىل فوق العرش وانه ليس جبسم متناقضون وكذلك نفاة الصفات اخلربية منهم يقولون ان مثبتيها مع ان 
نفي اجلسم متناقضون ومثبتة العلو والصفات اخلربية يقولون ان نفاة ذلك منهم متناقضون حيث اثبتوا ما هو 

حق اخلالق ومل يثبتوا ما هو جسم يف حق عرض يف املخلوقات كالعلم والقدرة واحلياة قالوا وليس هو بعرض يف 
املخلوق كاليد والوجه ويقولوا ليس جلسم يف حق اخلالق وكذلك اصحاب االمام امحد فطائفة منهم كابن عقيل 
وصدقة بن احلسني وايب الفرج بن اجلوزي قد يقولون ان ابن حامد والقاضي ابا يعلي وابا احلسن ابن الزاغوين 

فون اجلسم ويثبتون هذه الصفات ومجهورهم يقول بل هؤالء هم املتناقضون الذين وحنوهم متناقضون حيث ين
يثبتون الشيء تارة وينفونه اخرى كما هو معروف من حاهلم واجتماع النفي واالثبات يف الشيء الواحد اعظم 

وقت واحد  من اجتماعهما يف لوازمه وملزوماته فان كان كل منهما يف وقتني فاالول اعظم وكذلك ان كانا يف
واما ان كان االول يف وقتني والثاين يف وقت واحد فهذا ابلغ من وجه وهذا ابلغ من وجه ويقولون ان اولئك 

  متناقضون حيث يسلمون بثبوت الصفات اليت هي فينا اعراض ومينعون ثبوت الصفات اليت هي فينا اجسام 
العقل يقال هذا العقل الذي هذا على الوجه السادس عشر قوله فال جرم صار قول الكرامية على خالف 

  خالف بديهته اما ان يكون 

حكمه وشهادته يف الربوبية مقبوال او مردودا فان مل يكن مقبوال مل يضر هؤالء وال غريهم خمالفته فانه يكون 
  مبنزلة الشاهد الفاسق الذي قال اهللا فيه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 

ان هذا املنازع وموافقوه اعظم خمالفة له من هؤالء كما قد تقدم بيان ذلك وان كان حكمه وشهادته مقبوال ك
واذا كان خمالفة قوهلم لبديهة العقل اعظم من قول هؤالء مل جيب على هؤالء ان يرجعوا عن القول الذي هو 

التقدير اقل خمالفة لبديهة العقل اىل القول الذي هو اكثر خمالفة لبديهة العقل بل يكون الواجب على هذا 
علىالطائفتني االعتراف مبا يف بديهة العقل فيعترفون مجيعا بانه فوق العامل وميتنع ان يكون ال داخله وال خارجه 

وحينئذ يكون مشارا اليه حبسب احلس وحينئذ يكون فيه ما مساه تأليفا وانقساما وان مل يكن هو املعروف من 
يه اهللا عنه كما نزه عنه نفسه يف سورة االخالص كما تقدم التأليف واالنقسام فان املعروف من ذلك جيب تنز

  التنبيه عليه بقوله اهللا الصمد فان الصمد فيه من معىن االجتماع والقوة والسؤدد ما ينايف االنقسام واالفتراق 
الوجه السابع عشر انه ورد من جهة املنازع تشبيه باملعدوم وذلك ان النفاة كثريا ما يصفون اهل االثبات 

بالتشبيه والتجسيم الذي هو التأليف ومن املعلوم اهنم احق بالتشبيه الباطل حيث يشبهونه باملعدومات 
والناقصات وهم جيمعون بني التمثيل والتعطيل بني ما هو قول املشركني الذين هم برهبم يعدلون وقول الكافرين 

  الذين هم لرهبم جاحدون 
وقادر بقدرة وحي حبياة وحنو ذلك فهو من جنس واحد وهو متماثل  وذلك اهنم يقولون ان كل ما هو عامل بعلم

  النه متحيز واملتحيزات كلها متماثلة ويقولون كلما هو فوق شيء فانه من جنس واحد متماثل النه متحيز 

واملتحيزات متماثلة ويقولون كلما له مسع وبصر فهو من جنس واحد وهو متماثل النه من املتحيزات اليت هي 
  لة وهذا قول اجلهمية واملعتزلة وغريهم متماث

  وقد سلك الرازي ذلك يف قوله ان االجسام متماثلة لكن قصده به نفي العلو على العرش ونفي الصفات اخلربية 
واما املعتزلة وحنوهم من اجلهمية الذين ابتدعوا هذا القول اوال مقصودهم به النفي املطلق وكل ذلك بناء على 



ومسيا وكفوا يف كل ما هو موصوف به حىت ان غاليتهم من املالحدة واجلهمية يقولون كلما  ان جعلوا هللا عدال
يقال له حي وعامل وقادر فهو جنس واحد متماثل هؤالء جعلوا هللا عدال ومسيا وكفوا وندا يف كل ماله من 

لبعوضة وان يكون االمساء والصفات حىت لزم من ذلك ان يكون كل جسم عدال هللا ومثال وكفوا حىت البقة وا
كل حي عدال هللا وكفوا ومسيا وكل ذلك بناء على ان كلما هو مسمى هبذه االسم موصوف هبذه الصفات فانه 

  جنس واحد متماثل وهذا من اعظم العدل باهللا وجعل االنداد هللا 
ادة كل شيء مث اهنم نفوا ذلك عن اهللا فجحدوه بالكلية فصاروا مشركني معطلني هلذا جوز االحتادية منهم عب

وجعلوا كل شيء عابدا ومعبودا وجوزا كل شرك يف العامل فجمعوا مجيع ما عليه املشركون من االقوال 
يما هللا من صفات االثبات    واالفعال فهذا متثيلهم وعدهلم باهللا واشراكهم به وتشبيههم اياه خبلقه ف

عدوم تارة وباملنقوصات اخرى فاهنم تارة واما عدهلم ومتثيلهم فيما يصفونه به من السلوب فهم يعدلونه بامل
  يصفونه بالصفات السلبية اليت ال تنطبق اال على املعدوم فيكونون عادلني به املعدومات 

يما مضى ان اهللا سبحانه ال يوصف بصفة سلب ان مل تتضمن معىن ثبوتيا واما الصفة السلبية اليت ال  وقد قدمنا ف
وم وبيناايضا ان كل صفة تصلح للمعدوم احملض فاهنا ال تصلح هللا تعاىل الن تتضمن ثبوتا فال يوصف هبا اال املعد

تلك الصفة ال مدح فيها حبال اذ املعدوم احملض ال ميدح حبال وما ليس فيه مدح فان اهللا ال يوصف به سبحانه 
ذكرناه ايضا فيما تقدم    وتعاىل بل له االمساء احلسىن واملثل االعلى وملا 

وعدهلم اياه باملنقوصات القبيحات من املخلوقات فقوهلم انه ال يتكلم وان وصفوه بالكالم واما متثيلهم له 
ظاهرا موافقة للمؤمنني فمعناه عندهم انه خلف كالما يف غريه وكذلك قوهلم انه ليس له مسع وال بصر وال قوة 

  وال حياة وحنو ذلك 
لب عليهم القضية وقال اذا الزمتمونا انا جنعله واذا كان كذلك ظهر ما ذكره من جهة املنازع فان املنازع ق

كاجلوهر الفرد فأنتم جعلتموه كاملعدوم وذلك انه ملا قال انه ال ميكن ان يكون غري منقسم ويكون يف غاية 
الصغر الن ذلك حقري وذلك على اهللا حمال فقال املنازع انتم قلتم ال ميكن االحساس به وال االشارة اليه حبال 

ة واذا جاز وصفكم هبذا فلم ال كن االحساس به وال االشارة اليه يكون كاملعدوم فيكون اشد حقاروالذي ال مي
  جيوز االول وهو كالم قوي جدا 

واملنازع واصحابه يعلمون صحة هذا الكالم الهنم يقرون يف مسألة الرؤية ان كل موجود جيوز ان حيس 
باحلواس اخلمس وملتزمون على ذلك ان اهللا جيوز ان حيس به باحلواس اخلمس السمع والبصر والشم والذوق 

  واللمس وان 

ا ال حيس به باحلواس اخلمس ال يكون اال معدوما فعامة السلف والصفاتية على ان اهللا ميكن ان يشهد ويرى م
  وحيس به واول من نفى امكان احساسه اجلهم ابن صفوان ملا ناظره السمنية املشركون 

ن اجلزء الذي ال الوجه الثامن عشر انه قال يف اجلواب اما قوهلم الذي ال حيس وال يشار اليه اشد حقارة م
ا باحلقارة امنا يلزم لو كان ذا حيز ومقدار حىت يقال انه اصغر من غريه اما اذا كان  يتجزى قلنا كونه موصوف

  منزها عن احليز واملقدار فلم يلزم وصفه باحلقارة 
هتا انه يقال له هذه مصادرة على املطلوب فانك انت اثبتت تنزيهه عن احليز هبذه احلجة اليت جعلت من مقدما



ليس حبقري بقدر اجلوهر الفرد فقيل لك ماال ميكن االشارة اليه واحساسه احقر من اجلوهر الفرد وقد وصفته 
ا باحلقارة امنا يلزم اذا كان  بذلك فال يكون وصفه بقدر اجلوهر الفرد حماال على اصلك فقلت اما كونه موصوف

فلم حيصل بينه وبني غريه مناسبة فيقال لك الكالم امنا هو له حيز مقدار واما اذا كان منزها عن احليز واملقدار 
يف تنزيهه عن احليز واملقدار فانت تنفي ذلك ومنازعك يثبته وهو حمل النزاع فاذا كان جوابك مبنيا على حمل 

النزاع كنت قد صادرت منازعك على املطلوب حىت حعلت املطلوب مقدمة يف اثبات نفسه واملقدمة ال بد ان 
طلبت من تسليم احلكم قبل الداللة عليه وادعيت علمه قبل حصول علمه تكون مع لومة او مسلمة فتكون قد 

  وقد صادرته عليه وطلبت منه ان يسلمه لك بال حجة 
وايضاح هذا ان العلم بكونه اذا وصقته بأنه ال حيس وال يشار اليه ليس بأحقر من اجلوهر الفرد اما ان يقف 

  حيز ومقدار او ال يتوقف على العلم بكونه ليس بذي 

فان توقف عليه مل يصح هذا اجلواب حىت يثبت انه ليس بذي حيز ومقدار حىت يتم اجلواب عما اورد على 
احلجة فاذا كان جواب احلجة ال يتم حىت يثبت انه ليس بذي حيز وال مقدار وال يثبت ذلك حىت يتم جواب 

  ذلك دور ممتنع احلجة مل يكن واحدا منهما حىت يكون االخر قبله و
وان كان العلم بكونه ليس احقر من اجلوهر الفرد اذا وصف بأنه ال حيس وال يشار اليه ال يقف على العلم بانه 
ا باحلقارة امنا يلزم لو كان له حيز ومقدار  ليس بذي حيز ومقدار مل يصح هذا اجلواب وهو قولك كونه موصوف

يقال ال يلزم ان يكون احقر من اجلوهر الفرد سواء قيل انه  حىت يقال انه اصغر من غريه بل كان اجلواب ان
ذو حيز ومقدار او مل يقل ذلك لكنه لو قال ذلك لظهر ان كالمه باطل فانه يعلم باحلس والضرورة ان كل ما 

  كان ذا حيز ومقدار قيل انه ال حيس وال يشار اليه فانه اصغر من اجلوهر الفرد 
ا ذكر حجته  ومما يوضح االمر يف ذلك ان هذا السؤال الذي ذكره من جهة املنازع هو من باب املعارضة فانه مل

على انه ليس بذي جهة بأن ذلك يستلزم التركيب واحلقارة قال له املعارض ما ذكرته من انه ال ميكن احساسه 
تلزم من واالشارة اليه يستلزم ان يكون معدوما وذلك ابلغ يف احلقارة من اجلوهر الفرد فقال له قولك يس

احلقارة اعظم مما الزمت به اهل االثبات فاجاب عن املعارضة مبنع احلكم وان صحته مالزمة لصحة قول املنازع 
وهذا من افسد االجوبة فان املعارض يقول لك بل هو عندي ذو حيز ومقدار فلم قلت انه ليس كذلك وهل 

وصفه باحلقارة يقال لك من الذي سلم لك ذلك  النزاع اال فيه وقولك اما اذا مل يكن ذا حيز ومقدار مل يلزم
  وهل النزاع اال فيه وهذه احلجة اليت ذكرهتا امنا اقمتها على نفي ذلك وهي ال تتم اال باجلواب على 

املعارضة فيكف جتيب عن املعارضة املستلزمة لنقيض مذهبك بنفسك مذهبك وهل هذا اال مبنزلة ان يقدح 
  نقيض مذهبه  املعترض يف دليلك بأنه يستلزم

ال يقول  فان قيل هو مل جيب عن املعارضة بنفس مذهبه لكن قال صحة املعارضة مبنية على نقيض مذهبه وهو 
بذلك فهو يقول للمعترض ما مل تثبت نقيض قويل ال تصح معارضتك وهو يف هذا الباب يف مقام املنع واملعترض 

ند منعه ان ال يقول بذلك فهو ذكر ذلك البداء يستدل وللمستدل االول ان مينعه بعض املقدمات وجيعل س
  سند املنع ال حجة للمنع فان املانع املطالب بالدليل ليس عليه حجة 

ا ال حيس وال يشار اليه معدوم احقر من اجلزء الذي ال  فيقال املعترض مل ينب دليله على هذا بل ذكر ان م



واملقدار فلم يلزم وصفه باحلقارة فهذا امللزوم امنا  يتجزى فادعيت ان هذا امنا يلزم اذا كان منزها عن احليز
تقول انه الزم لدليله ان دليله مستلزم هلذا فمىت صح دليله صح هذا فهذا القدر ينفعه وال يضره النه يكون 

دليله حينئذ قد دل على شيئني على انك جعلته اصغر من اجلوهر الفرد وجعلته معدوما وانه ذو حيز ومقدار 
  حة مذهبه وعلى ان مذهبك يستلزم ان اهللا معدوم هذا باقراره ان دليله يستلزم صحة ذلك فيدل على ص

وان قلت ان دليله يتوقف على صحة هذا مبعىن انه مل يثبت ان اهللا ذو حيز ومقدار مل يثبت انه اذا كان ال حيس 
فال تكون قد اجبت عن  وال يشار اليه انه اصغر من اجلوهر الفرد فهذا مل تثبته بل ادعيته دعوى ساذجة

املعارضة وهو املطلوب وذلك انه ال يسلم انا اذا علمنا ان الشيء ال حيس وال يشار اليه مل يعلم انه معدوم حىت 
يعلم قبل ذلك انه ذو حيز ومقدار بل قد يكون العلم بانه ذو حيز ومقدار بعد ذلك او قبله او معه اذا كانا 

  متالزمني 

ل اصحابك لزوما قويا فانكم انتم وسائر الصفاتية تسلمون ان كل موجود فانه وهذا الزم على اصلك واص
ميكن ان حيس وان الذي ال ميكن احساسه هو املعدوم وكثري من اهل السنة واحلديث يقولون بانه يلمس ايضا 

لعلم بذلك وانتم تريدون انه يدرك باحلواس اخلمس وانتم تثبتون هذا مثل اثبات انه ذو حيز ومقدار ومل يكن ا
ا على العلم بأنه ذو حيز ومقدار    موقوف

واذا كنت قلت ان كونه موصوفا انه احقر من اجلوهر الفرد فاذا كان ال حيس وال يشار اليه مستلزم ان يكون 
ذو حيز ومقدار وانت قلت هنا انه ال حيس وال يشار اليه فقد لزمك اما ان يكون معدوما او يكون ذا حيز 

  انه حيس بطل ما ذكرته هنا من انه ال حيس وال يشار اليه ومقدار واذا قلت 
وهذا الذي يورده املنازع حق يف النظر الصحيح يف املناظرة العادلة فانه يظهر به من تناقض منازعه وضعف 

  حجته ما يدفعه به عنه ويظهر به من صحة حجته ما ينفع الناظر واملناظر 
الء املنازعني له الذين ينتصر هلم املؤسس يقولون انه جتوز رؤيته بل وهذا يتقرر بالوجه الثامن عشر وهو ان هؤ

جيوزون كونه مدركا بادراك اللمس بل جيوزون كونه مدركا بغري ذلك من احلواس مع قوهلم انه ليس فوق 
 العرش وال ميكن ان يكون مشارا اليه باحلس وال ميكن ان حيس به ال ريب اهنم متناقضون يف ذلك غاية التناقض

فإنه من املعلوم ان ادراك اللمس به ابعد من كونه مشارا اليه باحلس او كونه يف جهة فان ملس االنسان قائما 
  بذاته اليت هي يف جهة معينة فادراكه الشيء بلمسه يقتضي من االتصال به واملالصقة وكونه جهة 

ني فان من املعلوم انا نشري اىل كل شيء من املالمس وغري ذلك ماال يقتضيه جمرد كونه ترفع اليه االيدي او االع
من املوجودات اليت نراها ومع هذا فال ميكننا ان نلمس منها اال بعضها فاذا جاز كونه باللمس فألن جيوز كونه 

  مشارا اليه باليد والعني اوىل واحرى 
فكيف جيوز اثبات  وكذلك كلما يلمسه فال يكون اال يف جهة وكثريا ما يكون الشيء يف جهة وال ميكننا ملسه

ملسه مع منع كونه يف جهة الالمس هذا تناقض حمض بل هذا نفي الشيء مع اثبات ما هو ابلغ منه وحترمي 
الشيء مع استحالل ما اعظم منه كما قال ابن عمر يستفتوين يف دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول اهللا 

سلم بل كما قال تعاىل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام واخراج  صلى اهللا عليه و 
  اهله منه اكرب عند اهللا وهو مبنزلة من يقول ان اهللا ال يرى ولكن يصافح ويعانق 



وكذلك قوهلم انه يرى وقوهلم انه يتعلق به ادراك اللمس مع قوهلم ال ميكن ان حيس تناقض ظاهر واذا كان 
الرؤية ثابتة بالنصوص املتواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ذلك تناقضا منهم ومن املعلوم ان مسألة

ا قالوه يف هذه املسألة    وبامجاع سلف االمة وائمتها فتكون صحتها مستلزمة لكونه حيس وذلك مستلزم لبطالن م
 فان قيل دليلهم العقلي يف الرؤية ضعيف قيل ال نسلم انه ضعيف مث ان كان ضعيفا فليس هو بأضعف مما

  ذكروه يف هذه املسألة فان كان اضعف ظهر تناقضهم يف النفي واالثبات يف هاتني املسألتني 
الوجه التاسع عشر اهنم قد قرروا يف هاتني املسألتني هنا وهناك ان ما ميكن ان يشار اليه وحيس به يكون معدوما 

  وقرر هناك ان كل موجود 

هو ابلغ من االشارات احلسية وان اهللا يصح ان يرى فانه يصح ان يرى وان يلمس فيحس به ويلمس الذي 
وان يتعلق به ادراك اللمس وان كل واحد من الرؤية واللمس مشترك بني اجلواهر واالعراض فيتعلق باهللا تعاىل 
ا ان ما  ا كما تقدم وقرر هن وهذا يوجب ان يكون اهللا ميكن ان يشار اليه وميكن ان حيس به خالف ما ذكره هن

نه يكون ذا حيز ومقدار وانه يلزمه ان يكون منقسما مركبا االنقسام والتركيب العقلي الذي كان كذلك فا
الزم به خمالفة هنا وهذا يقتضي ان من لوازم اصوهلم اليت هم معترفون باالصل وبالزم األصل مل يلزمهم اياه 

له اجزاء وابعاض وهذا هو  غريهم بالدليل بل هم اعترفوا به ان يكون اهللا له حيز ومقدار وانه مركب مؤلف
الذي انكره يف هذا املوضع وليس هذا من جنس ما يلزم الرجل غريه شيئا باحلجة لكن هذا اقر بان اهللا سبحانه 

ا بذلك الوصف لزم ان يكون كذا وكذا  وتعاىل موصوف بوصف واقر يف موضع آخر انه اذا كان موصوف
  فمجموع االقرارين اقر فيهما مبا ذكرناه 

العشرون انه اعترف هنا انه يكون اشد حقاره من اجلوهر الفرد وان يكون معدوما اذا كان ذا حيز الوجه 
ومقدار وقلنا انه ال ميكن ان يشار اليه وال ميكن ان حيس وقد ذكر هنا انه ال ميكن ان يشار وال ميكن ان حيس 

ا احقر من اجلوهر الفرد وال ريب ان هذا حقيقة ق وهلم وقد اعترف هو مبقدمات ذلك به فلزم ان يكون معدوم
  لكن مفرقة مل جيمعها يف موضع واحد اذ لو مجعها مل خيف عليه وهذا شأن املبطل 

الوجه احلادي والعشرون ان منازعه يقول قد ثبت بالفطرة الضرورية وبالضرورة الشرعية واتفاق كل عاقل 
نه ليس فوق السموات رب يعبد وال هناك اله سليم الفطرة من الربية ان رب العاملني فوق خلقه وان من قال ا

  يصلي 

له ويسجد وامنا هناك العدم احملض فانه جاحد لرب العاملني مالك يوم الدين فان اعتقد انه مقر به وهذا يقتضي 
كما قلت انه ذو حيز ومقدار وكلما كان ذا حيز ومقدار وهو ال ميكن االشارة احلسية اليه وال ميكن االحساس 

عدوم كما اعترف به وكما هو معروف يف الفطر وهو احقر من اجلوهر الفرد بال ريب فثبت ان قولك به فانه م
يستلزم ان الباري معدوم وانه احقر من اجلوهر الفرد وهذا مما اتفق علماء السلف وائمة الدين ان قول اجلهمية 

ة له وال وجود قد صرحوا بذلك انه ليس فوق العرش وال داخل العامل وال خارجه يتضمن انه معدوم ال حقيق
  يف غري موضع وكذلك هو يف مجيع الفطر السليمة 

  وان اردت ان تلزمه عدمه من غري بناء على املقدار فيقال 
لفطر السليمة اليت مل تتقلد مذهبا تتعصب له شيء ال يكون داخل  الوجه الثاين والعشرون انه اذا عرض علىا



اليه وال ميكن ان حيس به وال هو يف شيء من اجلهات الست فان الفطرة  العامل وال خارجه وال ميكن ان يشار
تقضي بأن هذا ال يكون موجودا الن يكون معدوما وهذا قبل ان خيطر بفكر االنسان احليز واملقدار نفيا واثباتا 

ذهب املنازع مث بعد ذلك اذا علم ان املوجود او ان هذا اليكون اال ذا حيز ومقدار كان ذلك الهنا آخر يقرر م
  هلذا املؤسس 

الوجه الثالث والعشرون ان املنازعني له يف مسألة الرؤية قالوا هلم ما ذكرمتوه من احلجة يقتضي كون الباري 
مدركا بادراك اللمس وذلك النا من حيث اللمس منيز بني الطويل واالطول كما اننا منيز من حيث البصر 

  سام مرئية اقتضى ان تكون ملموسة الطويل واالطول فان اقتضى ذلك كون االج

وال شك انا ندرك من حيث اللمس الفرق بني احلرارة والربودة فان ادراك اللمس معلق باالجسام واالعراض 
  فيعود ما ذكرمتوه يف الرؤية بتمامه يف اللمس فيلزمكم تعلق اللمس للباري تعاىل وانه باطل بالضرورة 

  ذلك وال طريق اال ذلك وقال يف اجلواب ان اصحابنا التزموا 
وقال ايضا قوهلم لو كان الوجود علة لصحة رؤية احلقائق لصح منا رؤية الطعوم والعلوم وذلك معلوم الفساد 

  بالضرورة قلنا دعوى الضرورة يف حمل اخلالف غري مقبولة 
وط النهائية وذكر ايضا ان املخالفني له يف مسألة الرؤية يدعون العلم الضروري بوجوب الرؤية عند الشر

ا اذا كانت احلاسة سليمة واملرئي حاضرا وال يكون على القرب القريب وال على  وامتناعها عند عدمها وهو م
البعد البعيد وال يكون متغريا جدا وال لطيفا وال يكون بني املرئي والرائي حجب كثيفة وكان املرئي مقابال 

علم الضروري حاصل للعقالء بعد االختبار وال حاجة فيه اىل للرائي او يف حكم املقابلة فتارة يدعون ان ذلك ال
  ضرب االمثال وتارة يثبتون باالستدالل ان ذلك معلوم بالضرورة 

وقال يف اجلواب اما دعوى العلم الضروري حبصول االدراك عند حضور هذه االمور فال نزاع فيه واما العلم 
  الضروري بعدمه عند عدمها ففيه كل النزاع 

ن زعمت انا مكابرون يف هذا االنكار حلفنا باالميان املغلظة انا ملا رجعنا اىل انفسنا مل جند العلم بذلك قال فإ
اكثر من العلم باستمرار االمور العادية اليت توافقنا على جواز تغريها عن جماريها فان االنسان كما يستبعد ان 

عد ان يذهب اىل جيحون فيجد ماءه بالكلية دما او يأخذ احلديدة احملماة بيده وال جيد حرارهتا فكذلك يستب
  عسال ويرى شخصا شابا قويا مع ان ذلك الشخص حدث 

يف تلك اللحظة من غري اب وام على ذلك الوجه ويرى طفال رضيعا مع ان ذلك الطفل كان مولودا قبل ذلك 
تبعادا مع ان شيئا من ذلك مبأة الف سنة على ذلك احلال وليس استبعاد ما ذكروه بأقوى من هذه االمور اس

  ليس مبمتنع وكذا فيما ذكروه 
قال واعلم ان جتويز اخراق العادات الزم على الفالسفة او املسلمني واملتكلمني وبني ذلك اىل ان قال فليس 

  اليب احلسن اال دعوى الضرورة يف اول املسألة وليس لنا يف مقابلتها اال املنع 
منازعوه فيها العلم الضروري وهو يثبتها الثبات رؤية موجود ال داخل العامل فاذا كان هذه ثالث قضايا ادعى 

وال خارجه كيف ينكر على منازعه فيما ادعاه من العلم البديهي بأن املوجود اذا كان خارج العامل مل يكن اال 
  منقسما او حقريا مع ان هذا اظهر بوجوه 



  فصل

ع ان يكون خمتصا باحليز واجلهة وذلك انه لو كان خمتصا باحليز واجلهة قال الرازي الربهان الثاين يف بيان انه ميتن
لكان حمتاجا يف وجوده اىل ذلك احليز وتلك اجلهة وذلك حمال فكونه يف احليز واجلهة حمال بيان املالزمة ان 

  احليز واجلهة امر موجود والدليل عليه وجوه 
اهية لالحياز التحتانية بدليل اهنم قالوا جيب ان يكون اهللا خمتصا احدها ان االحياز الفوقانية خمالفة يف احلقيقة وامل

جبهة فوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات واالحياز يعين التحت واليمني واليسار ولوال كوهنا خمتلفة يف احلقائق 
  واملاهيات ال متنع القول بأنه جيب حصوله تعاىل يف جهة الفوق وميتنع 

ذا ثبت ان هذه االحياز خمتلفة يف املاهيات وجب كوهنا امورا موجودة الن العدم حصوله يف سائر اجلهات وا
  احملض ميتنع كونه كذلك 

الثاين هو ان اجلهات خمتلفة حبسب االشارات فان جهة الفوق متميزة عن جهة التحت يف االشارة والعدم احملض 
  والنفي الصرف ميتنع متيز بعضه عن بعض يف االشارة احلسية 

ث ان اجلوهر اذا انتقل من حيز اىل حيز فاملتروك مغاير ال حمالة للمطلوب واملتنقل عنه مغريا للمنتقل اليه الثال
فثبت هبذه الوجوه الثالثة ان احليز واجلهة امر موجود مث ان املسمى باحليز واجلهة امر مستغن يف وجوده عما 

ه يكون مفتقرا اىل احليز واجلهة فان الشيء املرئي يتمكن ويستقر فيه واما الذي كون خمتصا باحليز واجلهة فان
الذي ميكن حصوله ال خمتصا باجلهة فثبت انه تعاىل لو كان خمتصا باجلهة واحليز لكان مفتقرا يف وجوده اىل الغري 

  وامنا قلنا ان ذلك حمال لوجوه 
ا كان كذلك االول ان املفتقر يف وجوده اىل الغري يكون يف وجوده حييث يلزم من عدم ذلك ال غري عدمه وكل م

  كان ممكنا لذاته وكل ذلك يف حق واجب الوجود حمال 
الثاين ان املسمى باحليز واجلهة امر متركب من االجزاء واالبعاض ملا بينا انه ميكن تقديره بالذراع والشرب 

كن لذاته فالشيء وميكن وصفه بالزائد والناقص وكلما كان كذلك كان مفتقرا اىل غريه واملفتقر اىل غريه مم
املسمى باحليز واجلهة ممكن لذاته فلو كان اهللا مفتقرا اليه لكان مفتقرا اىل املمكن واملفتقر اىل املمكن اوىل ان 

  يكون ممكنا لذاته فالواجب لذاته ممكن لذاته وهو حمال 

االزل فيلزم اثبات قدمي غري الثالث لو كان الباري ازال وابدا خمتصا باحليز واجلهة لكان احليز واجلهة موجودا يف 
اهللا وذلك حمال بامجاع املسلمني فثبت هبذه الوجوه انه لو كان يف احليز واجلهة يلزم هذه احملذورات فيلزم امتناع 

  كونه يف احليز واجلهة 
 كذلك فان قيل ال معىن لكونه خمتصا باحليز واجلهة اال كونه مباينا عن العامل منفردا عنه ممتازا عنه وكونه تعاىل

ال يقتضي وجود امر آخر سوى ذات اهللا تعاىل فبطل قولكم لو كان تعاىل يف اجلهة لكان مفتقرا اىل الغري والذي 
يدل على صحة ما ذكرناه ان العامل ال نزاع يف انه خمتص باحليز واجلهة وكونه خمتصا باحليز واجلهة ال معىن له 

ا عقلنا هذا املعىن هاهنا فلم ال جيوز مثله يف كون اهللا تعاىل إال كون البعض منفردا عن البعض ممتازا عنه وإذ
  خمتصا باحليز واجلهة 



اجلواب اما قوله احليز واجلهة ليس امرا موجودا فجوابه انا قد بينا بالرباهني القاطعة اهنا اشياء موجودة وبعد 
  قيام الرباهني على صحته ال يبقى يف صحته شك 

ا هذه االلفاظ كلها واما قوله املراد من كونه خم تصا باحليز كونه منفردا عن العامل او ممتازا عنه او مباينا عنه قلن
جمملة فان االنفراد واالمتياز واملباينة قد تذكر ويراد هبا املخالفة يف احلقيقة واملاهية وذلك مما ال نزاع فيه ولكنه 

الفة حلقيقة احليز واجلهة وهذه املخالفة ال يقتضي اجلهة والدليل على ذلك هو ان حقيقة ذات اهللا تعاىل خم
واملباينة ليست باجلهة فان امتياز ذات اهللا تعاىل عن اجلهة ال تكون جبهة اخرى واال لزم التسلسل وقد تذكر 

  هذه االلفاظ ويراد هبا االمتياز يف اجلهة وهو كون الشيء حبث يصح ان يشار اليه بأنه ها هنا 

ن قوهلم انه تعاىل مباين عن العامل او منفرد عنه وممتاز عنه اال انا بينا بالرباهني او هناك وهذا هو مراد اخلصم م
  القاطعة ان هذا يقتضي كون ذلك احليز امرا موجودا ويقتضي ان املتحيز حمتاج اىل احليز 

ري ممتنع قوله االجسام حاصلة يف االحياز فنقول غاية ما يف الباب ان يقال االجسام حتتاج اىل شيء آخر وهذا غ
  اما كونه تعاىل حمتاجا يف وجوده اىل شيء آخر فممتنع فظهر الفرق 

يقال هذه احلجة وغريها من احلجج كلها مبنية على ان القول بكونه فوق العرش يستلزم ان يكون متحيزا كما 
ن كثريا من قدمه يف احلجة االوىل فقد تقدم ان هذا فيه نزاع مشهور بني الناس من مثبتة الصفات ونفاهتا فا

الصفاتية من الكالبية واالشعرية وغريهم من الفقهاء والصوفية واهل احلديث يقولون ليس جبسم وهو فوق 
العرش وقد يقولون ليس مبتحيز وهو فوق العرش اذا كان املراد باملتحيز اجلسم او اجلوهر الفرد وكثريا منهم 

قولون هو فوق العرش وهو جسم وهو متحيز ولكن من الكرامية والشيعة والفقهاء والصوفية واهل احلديث ي
  منهم من يقول ليس مبركب وال منقسم وال ذي اجزاء وابعاض ومنهم من يقول ال ينفي ذلك 

واما سلف االمة وائمتها ومن اتبعهم فالفاظهم فيها انه فوق العرش وفيها اثبات الصفات اخلربية اليت يعرب هؤالء 
هنا تقتضي التركيب واالنقسام وقد ثبت عن ائمة السلف اهنم قالوا هللا حد وان املتكلمون عنها بأهنا ابعاض وا

ذلك ال يعلمه غريه وانه مباين خللقه ويف ذلك الهل احلديث والسنة مصنفات وهذا هو معىن التحيز عند من 
  تكلم به من االولني فإن هؤالء كثريا ما يكون 

م رعاية اللفاظ النصوص والفاظ السلف وكثري من مبتغي النزاع بينهم لفظيا لكن اهل السنة واحلديث فيه
ذلك يؤمن بألفاظ ال يفهم معناها وقد يؤمن بلفظ ويكذب مبعىن آخر غايته ان يكون فيه بعض معىن اللفظ 

الذي آمن به وهلذا يطعن كثر من اهل الكالم يف حنو هؤالء الذين يتكلمون بألفاظ متناقضة ال يفهمون التناقض 
ود هذا وامثاله يف اهل الكالم اكثر منه يف اهل احلديث باضعاف مضاعفة كما قد بيناه يف غري هذا فيها لكن وج

  الكتاب 
  واذا كان كذلك فاجلواب عن هذه احلجة وامثاهلا مبني على مقامني 

املقام االول مقام من يقول انه نفسه تعاىل فوق العرش ويقول انه بيس جبسم وال متحيز كما يقول ذلك ابن 
كالب واالشعري وكثري من الصفاتية فقهائهم وحمدثيهم وصوفيتهم وهو كثري فيهم فاش ظاهر منتشر 

واملنازعون هلم يف وكونه فوق العرش كالرازي ومتأخري االشعرية وكاملعتزلة يدعون ان هذا تناقض خمالف 
يما تقدم مبا ينبه على حقيقة االم ر وتبني ان االولني اعظم خمالفة للضرورة العقلية وقد تكلمنا بني الطائفتني ف



للضرورة العقلية واعظم تناقضا من هؤالء وان هؤالء ال يسع احدهم يف نظره وال مناظرته ان يوافق اولئك 
سلكوه من النفي فرارا مما الرموه اياه من التناقض النه يكون كاملستجري من الرمضاء بالنار فيكون الذي  على ما 

ا يف ذلك من خمالفة القرآن والسنة وقع فيه من التناقض وخمالف ة الفطرة الضرورية العقلية اعظم مما فر منه مع م
  وما اتفق عليه سلف االمة وان كان قد يضطر اىل نوع 

باطل يف األول فإنه مبنزلة قول الواقف يف الرمضاء أنا أجد حرارهتا وأملها فيقال له النار اليت فررت إليها أعظم 
 جتدها حني وقوفك على الرمضاء بل جتدها حني تباشرها فيكون قد فر من نوع تناقض حرارة وأملا وأن كنت ال

و خالف بعض الضرورة فوقع يف انواع من التناقضات و خمالفة الضرورات و بقي ما امتاز به االول يف كالمه 
ا تبني له اهلدى و اتباع غري سبيل املؤمن ني زيادة علىذلك و من الزندقه و االحلاد و مشاقة الرسول من بعد م

هلذا كان يف هؤالء املثبته ممن له يف االمه من الثناء و لسان الصدق ما ليس ملن هو من اولئك وان كان قد يذمه 
من يذمه من وجه اخر فليس الغرض بيان صواهبم مطلقا و لكن بيان ان طريقهم اقل خطا و طريق االولني 

  نه فال نعيده اعظم ضالله فهذا احد املقامني و قد تقدم بيا
واما املقام الثاين فهو مقام من يسلم له انه فوق العرش وهو متحيز و له حد و هنايه و يطلق عليه ايضا لفظ 

اجلهه فان اهل اإلثبات متنازعون يف اثبات لفظ اجلهه ويف ذلك نزاع بني اصحاب اإلمام أمحد وغريهم كما أهنم 
حاب اإلمام أمحد وغريهم فنقول وعلى هذا التقدير فالكالم على متنازعون يف إسم احلد أيضا ويف نزاع بني أص

  هذا من وجوه 
األول أن كالم هذا وغريه يف احليز هل هو أمر وجودي أو عدمي أو أضايف مضطرب متناقض فإنه وإن كان قد 

ا هذا قرر هنا أنه وجودي فقد قرر يف غري هذا املوضع أنه عدمي ويكفي نقض كالمه بكالمه فإنا قد إعتمدن
ا لقوله تعاىل ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا  مرات فإن هذا موجود يف عامة هؤالء حتقيق

  خبالف احلق الذي يصدق بعضه بعضا 

  فقد ذكر يف الربهان الرابع بعد هذا نقيض هذا فقال 
ض وخالء صرف وإذا كانت بأسرها الوجه الربع أنا نعلم بالضرورة أن األحياز بأسرها متساوية ألهنا فراغ حم

متساويا فيكون حكمها واحدا وذلك مينع من القول واجب اإلختصاص ببعض األحياز على التعيني وقال فإن 
ا كان إال  ا هذا باطل لوجهني أحدمها أنه قبل خلق العامل م قيل مل ال جيوز أن يكون أختصاصه جبهة فوق أوىل قلن

يكن هناك فوق وال حتت الثاين أنه لو كان الفوق متميزا عن التحت بالتميز اخلالء الصرف والعدم احملض فلم 
  الذايت لكانت أمورا موجودة قابلة لألنقسام وذلك يقتضي قدم اجلسم ألنه ال معىن للجسم إال ذلك 

نه فهذا تصريح بأهنا خمتلفة يف احلقائق وأهنا خالء صرف وفراغ حمض وهذا يناقض ما ذكره هنا ومن مل يكن لسا
  وراء قلبه كان كالمه كثري التقلب والتناقض 

وذكر يف هنايته يف مسألة حدوث العامل ملا ذكر نزاع املازع يف أن الكون واحلصول يف احليز أمر زائدا على ذات 
ا ذكرمتوه يدل على أن احلصول يف احليز زائد على  اجلسم وذكر اسولتهم على دليله مث قال وإن سلمنا أن م

  ن معنا ما يدل على نفي ذلك وهو أمور ثالثة ذات اجلسم لك
األول وهو أن احلصول أمر نسيب واألمور النسبية تستدعي وجود أمرين لتتحقق بينهما تلك النسبة فلو كان 



احلصول يف احليز أمرا ثبوتيا للزم ان يكون احليز أمرا ثبوتيا وهو باطل ألنه لو كان موجودا لكان أما أن يكون 
  حاال 

أوال يكون حاال فيه فإن كان حاال يف اجلسم مل يكن اجلسم حاال فيه فال حيزا للجسم وإن مل يكن  يف اجلسم
  حاال فيه فأما أن يكون ذا حيز أوال يكون واألول يقتضي التسلسل مث ذكر 

الثاين والثالث وليس هذا ذكر موضوعها مث أنه يف اجلواب سلم أن احليز ليس أمرا وجوديا وأجاب عما ذكروه 
فقال قوله احلصول يف احليز أمر نسيب فوجوده يف اخلارج يستدعي وجود احليز يف اخلارج قلنا هذا باطل بالعلم 

فإنه نسبة أو ذو نسبة بني العامل واملعلوم مث أنا نعلم به احملاالت وال وجود هلا يف أنفسها مع أن النسبة املسماة 
  قتضي وجود كل واحد يف املنتسبني بالعلم حاصلة موجودة فعلمنا أن وجود النسبة ال ي

وقال يف هنايته يف آخر هذه الطريقة وأعلم أن هذه الطريقة مبنية على جواز خروج كل جسم عن حيزه وقد 
دللنا على ذلك مبا مر وميكن أن يستدل عليه بوجوه أخر منها أن نقول لووجب حصول جسمني يف حيز لكان 

يكون خمالفا للحيز األول أوال يكون فأن كان خمالفا له كان أمرا  احليز الذي حصل فيه اجلسم اآلخر إما أن
ثبوتيا ألن العدم الصرف والنفي احملض ال يتصور فيه اإلختالف ألن املعقول يف اإلختالف ان تكون حقيقة غري 

بت ان قائمة مقام احلقيقة األخرى وذلك يستدعي حقائق متعينة يف أنفسها وذلك يف العدم حمال وملا بطل ذلك ث
األحياز لو كانت متخالفة لكانت أمورا وجودية وهي ان يكون مشارا إليها أو ال يكون والقسم األول على 

قسمني إما أن تكون حالة يف األجسام فحينئذ يستحيل حصول اجلسم فيها وإال لزم الدور أو ال تكون حالة يف 
احليز متحيزا وكل متحيز فله حيز وللحيز حيز األجسام مع أنه ميكن اإلشارة إليها وذلك وهو املتحيز فيكون 

  آخر ولزم التسلسل 

وإن مل يكن احليز مشارا إليه إستحال حصول اجلسم املشار إليه فيه قال فثبت أن احليز نفي حمض وأنه إذا كان 
  كذلك إستحال أن خيالف حيزا 

ل ممكن حمدث وقرر إمكانه بوجوه منها وقال أيضا يف هنايته يف احلجة الثانية على حدوث العامل وهو أنه ممكن وك
الكالم الذي حكيناه عنه قبل هذا يف تقرير أن واجب الوجود ال يقال ينفى يف ضمن الكالم على حجته على 
نفي اجلسم وكون كل حيز هل يكون واجب الوجود أم ال فهي طريقة الفالسفة اليت قررها واستضعفها ويف 

ن الوجود أمر ثبويت فيقال يف اجلواب قوله ال نسلم أن الوجود أمر ثبويت ضمنها سؤال أورده وهو أنا ال نسلم أ
قلنا يدل عليه أمران وذكر أحدمها قم قال الثاين أن املعقول يف الوجوب إستحقاق الوجود والعلم الضروري 
حاصل فإن إستحقاق الوجود وصف ثبويت كما أن العلم الضروري حاصل فإن حصول اجلسم يف اجلهة أمر 

يت بل ها هنا أوىل ألن حصول اجلسم باجلهة عبارة عن إنتساب خمصوص للجسم إىل اجلهة واجلهة امر ثبو
تقديري ال وجود له فإذا كان العلم الضروري حاصال هناك مع هذا اإلشكال فها هنا مع عدم ذلك االشكال 

  أوىل 
ج وهو قوله لو كان اهللا حاصال يف وقال أيضا يف هنايته يف مسألة اجلهة بعينها ما سنذكره يف آخر هذه احلج

احليز لكان إما أن يكون واجبا أو غري واجب واألول باطل إذ لو صح حصوله يف ذلك احليز وامتنع حصوله 
يف سائر األحياز كان حقيقة ذلك احليز خمالفة حلقيقة سائر هذه األحياز ولو كان كذلك لكانت األحياز امورا 



أن خيالف بعضه بعضا ولو كانت األحياز أمورا وجودية لكان إما أن متكن وجودية ألن العدم الصرف يستحيل 
اإلشارة احلسية إليها أوال ميكن فإن أمكن فذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون الباري احلال فيه منقسما 

  أو ال يكون منقسما فيكون ذلك الشيء 

إن مل ميكن اإلشارة احلسية اليه أي احليز الذي خمتصا جبهة دون جهة فيكون للحيز حيزا آخر ويلزم التسلسل و
حصل الباري فيه وجب إستحاله األشارة احلسية أم ال فهي طريقة الفالسفة اإلشارة احلسية إىل جهته إستحالت 

  اإلشارة احلسية إليه وكذلك قال يف التأسيس يف هذه احلجة 
مر وجودي بل قد يقال إن املسمى باجلهة الوجه الثاين أن يقال ال نسلم أن كلما يسمي حيزا وجهة فهو أ

واحليز منه ما يكون وجديا وهو األمكنة الوجودية مثل داخل العامل فإن الشمس والقمر واألفالك واألرض 
ا فوقها وما حتتها وحنو  واحلجر والشجر وحنو هذه األشياء كلها يف أحياز وجودية وهلا جهات وجودية وهو م

ما وراء العامل فإن العامل إذا قيل إنه يف حيز أو وجهة فليس هو يف جهة وجودية ذلك ومنه ما يكون عدميا مثل 
وحيز وجودي ألن ذلك الوجودي هو العامل أيضا والكالم يف جهة مجيع املخلوقات وحيزها وألن ذلك يفضي 

مل جيب أن إىل التسلسل وهو مل يقم دليال على أن كل ما يسمي حيزا وجهة فهو أمر وجودي وإذا مل يثبت ذلك 
يقال أن الباري إذا كان يف حيز وجهة كان يف أمر وجودي وذلك ألن األدلة اليت ذكرها إمنا تدل لو دلت على 

ا مسي باحليز أو اجلهة يكون موجودا    وجود تلك األمور املعينة املسماة باحليز واجلهة فلم قلت إن كل م
لى املعدوم ال يطلق على املوجود حبال وهذا قول كثري الوجه الثالث أن يقال ال نسلم أن احليز ال يطلق إال ع

من املتكلمني الذين يفرقون بني احليز واملكان ويقولون العامل يف حيز وليس يف مكان وما يف العامل يف مكان 
واحليز عندهم هو تقدير املكان مبنزلة ما قبل خلق العامل ليس بزمان ولكنه تقدير الزمان وإذا كان أمرا مقدرا 

ذكره وم   فروضا ال وجود له يف نفسه بطل ما 

  لكن حيتاج إىل اجلواب عن وجوهه الثالث 
فأما الوجه األول فإنه إحتجاج بقول املنازع له إنه جيب أن يكون اهللا يف جهة الفوق وميتنع حصوله يف سائر 

لداللة على ذلك اجلهات فإن كان قول املخالف حقا فقد صح مذهبه الذي تستدل على إبطاله ومل تسمع منه ا
وأن كان باطال مل يدل على أن احليز أمر وجودي فعلى التقديرين ال تكون هذه احلجة مقبولة ألهنا إما أن تكون 

  باطلة أو تكون مستلزمة لصحة قول املنازع 
فإن قال أنا ألزم املنازع هبا قيل له فغاية ما يف الباب أن تكون حجة جدلية أحتججت فيها بكذب خصمك 

  ال يكون برهانا قاطعا على أن احليز أمر وجودي وهذا 
مث يقال لك أنت من أين تعلم أو تفيد الناس الذين يسترشدون منك وال يتقلدون مذهبا أن احليز أمر وجودي 
فإن كنت تعلم ذلك وتعلمه لقول خصمك لزم صحته وبطل مذهبك وإن مل حتتج بقول خصمك الذي تدفعه 

طريقا لك إىل العلم أو إىل التعليم واإلرشاد وكان غايتها ذكر تناقض اخلصم عنه بطلت هذه احلجة أن تكون 
  وللخصم عنها اجوبة ال حنتاج إىل ذكرها هنا 

وأما قوله يف الوجه الثاين أن حهة الفوق متميزة عن جهة التحت يف اإلشارة فيقال له إن كانت اإلشارة إىل ما 
هذا موجود لكن ليس ذلك هو مسمى احليز واجلهة الذي ينازعونك فوقنا من العامل وما حتتنا منه فال ريب أن 



يف أن اهللا فيه فإهنم مل يقولوا إن اهللا يف جوف العامل وإمنا قالوا هو خارج العامل فإن كانت اإلشارة إىل ما فوق 
ذي فوق العامل العامل وما حتته فال نسلم أن أحدا يشري إىل ما حتت العامل أصال وأما ما فوق العامل فاهللا هو ال

فاإلشارة إىل ما هناك إشارة إليه سبحانه وتعاىل وال يسلم أنه يشار إىل شيء موجود فوق العامل غري اهللا تعاىل فلم 
  حتصل اإلشارة إىل شيء معدوم حبال ومل 

  يشر احد اىل جهة عدمية حبال بل املشار اليه ليس هو اجلهة اليت ينازع فيها املناعون 
جه الثالث ان اجلوهر اذا انتقل من حيز اىل حيز فاملتروك مغاير ال حمالة للمطلوب فيقال ان كان واما قوله يف الو

االنتقال يف اجسام العامل املوجودة فهذه امور وجودية وان كان فيما ليس كذلك فال نسلم ان هناك شيء يكون 
با حليز دون حيز بل قصده شيء آخر متروكا ومطلوبا اصال بل االحياز املوجودة قد ال يكون املنتقل فيها طال

  فكيف جيب ان يكون كل منتقل ومتحرك طالبا حليز وجودي يكون فيه وتاركا حليز وجودي انتقل عنه 
الوجه الرابع ان يقال ال ريب ان اجلهة واحليز من االمور اليت فيها اضافة ونسبة فانه يقال هذا جهة هذا وحيزه 

يها الشيء كما يقال عدة ووعد وزنة ووزن وجهة ووجهة والوجهة من واجلهة اصلها الوجه الذي يتوجه ال
  ذلك قال تعاىل ولكن وجهة هو موليها 

واما احليز فانه فيعل من حازه حيوزه اذا مجعه وضمه وحتيز تفعيل كما ان حيوز يفعل كما قال تعاىل ومن يوهلم 
يترك مكانا وينتقل اىل آخر لطائفة تفيء اىل العدو  يومئذ دبره اال متحرفا لقتال او متحيزا اىل فئة فاملقاتل الذي

  فاجتمع اليها وانضم اليها فقد حتيز اليها 
واذا كان كذلك يف فاجلهة تضاف تارة اىل املتوجه اليها كما يقال يف االنسان له ست جهات النه ميكنه التوجه 

جهة من اجلهات النه يتوجه اليها وهنا  اىل النواحي الست املختصة به اليت يقال اهنا جهاته واملصلى يصلي اىل
تكون اجلهة ما يتوجه اليها املضاف وتارة تكون اجلهة ما يتوجه منها املضاف كما يقول القائل اذا استقبل 

  الكعبة هذه جهة الكعبة وكما يقول وهو مبكة 

الشام وهذه ناحية  هذه جهة الشام وهذه جهة اليمن وهذه جهة املشرق وهذه جهة املغرب كما يقال هذه ناحية
  اليمن واملراد هذه اجلهة والناحية اليت يتوجه منها اهل الشام واليمن 

فأما احليز فلفظه يف اللغة يقتضي انه ما حيوز الشيء وجيمعة وحييط به وذلك قد يقال على الشيء املنفصل عنه 
  بعضا منه  كداره وقوبه وحنو ذلك وقد يقال لنفس جوانبه واقطاره اهنا حيزه فيكون حيزه

وهذا كما ان لفظ احلدود اليت تكون لالجسام فاهنم تارة يقولون يف حدود العقار حده من جهة القبلة ملك 
فالن ومن جهة الشرق ملك فالن وحنو ذلك فهنا حد الدار هو حيزها املنفصل عنها وقد يقال حدها من جهة 

الن فحدها هنا آخر احملدود وهنايته وهو متصل القبلة ينتهي اىل ملك فالن ومن جهة الشرق ينتهي اىل ملك ف
ليس منفصال عنه وهو ايضا حيزه وقد جاء يف كتاب اهللا تعاىل يف موضع تلك حدود اهللا فال تقربوها واحلدود 

هنا هي هنايات احملرم واوهلا فال جيوز قربان شيء من احملرم ويف موضع تلك حدود اهللا فال تعتدوها واحلدود هنا 
  ل فال جيوز تعدي احلالل هنايات احلال

واذا كان هذا هو املعروف من لفظ اجلهة واحليز يف املوجودات املخلوقة فنقول اذا قيل اخلالق سبحانه يف جهة 
ا ان تكون جهة يتوجه منها او جهة بتوجه اليها  فاما ان يراد يف جهة له او يف جهة خللقه فان قيل يف جهة له فام



عامل شيء غري نفسه فهو جهة نفسه سبحانه ال يتوجه منها اىل شيء موجود خارج وعلى التقديرين فليس فوق ال
العامل وال يتوجه اليها من شيء موجود خارج العامل وليس هناك شيء موجود غري نفسه يتوجه منه وال يتوجه 

  اليه ومن قال ان العامل هناك ليس يف جهة هبذا االعتبار فقد صدق ومن قال 

االعتبار فقد قال معىن صحيحا ومن قال انه فوق املخلوقات كلها يف جهة موجودة يتوجه انه جهة نفسه هبذا 
  اليها او يتوجه منها خارجة عن نفسه فقد كذب 

  وان اريد مبا يتوجه منه او يتوجه اليه ما يراد باحليز الذي هو تقدير املكان فال ريب ان هذا عدم حمض 
دود ذاته وقد حيوزه غريه فمن قال ان الباري فوق العامل كله حيوزه واما احليز فقد حيوز املخلوق جوانبه وح

شيء موجود ليس هو داخال يف مسمى ذاته فقد كذب فان كل ما هو خارج عن نفس اهللا اليت تدخل فيها 
  صفاته فانه من العامل ومن قال ان حيزه هو نفس حدود ذاته وهنايتها فهنا احليز ليس شيئا خارجا عنه 

دير فمن قال انه فوق العامل مل يقل انه يف حيز موجود خارج عن نفسه وال يف جهة موجودة خارجة وعلى كل تق
عن نفسه واذا كان صاحب املذهب يصرح بنفي ذلك فاالحتجاج على انه ليس يف حيز موجود احتجاج يف 

  غري حمل النزاع فال يضر املنازع 
يقة لالحياز التحتانية بدليل اهنم قالوا جيب ان يكون اهللا خمتصا الوجه اخلامس قوله االحياز الفوقانية خمالفة باحلق

جبهة فوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات واالحياز اعىن التحت واليمني واليسار ولوال كوهنا خمتلفة يف احلقائق 
  واملاهيات المتنع القول بأنه جيب حصوله يف جهة الفوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات 

ي اتفق عليه اهل االثبات ان اهللا فوق العامل وميتنع ان ال يكون فوق العامل سواء قدر انه يف التحت يقال له الذ
  او غري ذلك بل كون اهللا تعاىل هو العلي 

االعلى املتعايل فوق العامل امر واجب ونقيضه وهو كونه ليس فوق العامل ممتنع فثبوت علوه بنفسه على العامل 
تنع هذا هو الذي انفق عليه اهل االثبات من سلف االمة وائمتها وسائر اهل الفطر واجب ونقيض هذا العلم مم

  السليمة املقرة بالصانع 
واما ما ذكره من قول القائل جيب ان يكون خمتصا جبهة فوق وميتنع حصوله يف سائر اجلهات واالحياز فهؤالء 

ا وميتنع ان يكون حتتنا او  عن مييننا او عن مشائلنا وهم ال يعنون بذلك انه يريدون بذلك انه جيب ان يكون فوقن
يكون متصال برؤوسنا بل يعنون انه فوق اخللق فالعبد يتوجه اليه هناك ال يتوجه اليه من حتت رجليه او عن ميينه 

ا ان اجلهة فيها معىن االضافة فالعبد يتوجه اىل ربه بقلبه اىل جهة العلو ال اىل جهة السفل  او عن مشاله وقد قلن
واليمني واليسار كما قال ابن عباس وعكرمة يف قوله تعاىل عن ابليس مث آلتينهم من بني ايديهم ومن خلفهم 

  وعن امياهنم وعن مشائلهم وال جتد اكثرهم شاكرين قال ومل يقل من فوقهم النه علم ان اهللا من فوقهم 
ليمني واليسار والتحت بل ليس هو فيما وهم ال يريدون بذلك انه من جهة العلو املوجودة يف العامل دون جهة ا

يما عن مشاله فهذه االجسام املختلطة بالعبد من جهاته  على رأس العبد من االجسام وال فيما عن ميينه وال ف
ا اعلم احد قط يقول انه جيب ان يكون يف شيء موجود  الست ليس شيء منها مما جيب ان يكون اهللا فيه وم

لعبد او حتته فالرب جيب عندهم ان يكون فوق العامل وهي اجلهة اليت فوق منفصل عنه سواء كان ذلك فوق ا
  وال جيوز ان يكون فوق العامل وغريه بالنسبة اليه سواء 



واما ان القوم يثبتون وراء العامل امورا وجودية يقولون جيب ان يكون اهللا يف واحد منها دون سائرها فهذا ما 
  علمنا احدا قاله وان قاله احد تكلم 

  معه خبصوصه وال جيعل هذا قول اهل العلم واالميان الذين يقولون ان اهللا فوق العرش 
ولكن منشأ غلط كثري من الناس هنا ان اجلهة نوعان اضافية متغريه وثابتة الزمة حقيقة فاالوىل هي حبسب 

ي ميينه وجهة احليوان فان كل حيوان له ست جهات جهة يؤمها هي امامه وجهة خيلفها هي خلفه وجهة حتاذ
حتاذي يساره وجهة فوقه وجهة حتته وهذه اجلهات تتبدل وتتغري حبسب حركته وليس هلا صفة الزمة ثابتة وامنا 
اجلهة الالزمة الثابتة احلقيقية هي جهتا العلو والسفل فقط فالعلو ما فوق العامل والسفل سجني واسفل السافلني 

  وهو اسفل العامل وقعره وجوفه 
مر كذلك لزم من مباينة اهللا للعامل ان يكون فوقه وليس هناك شيء آخر جيوز ان يكون جهة هللا واذا كان اال

تعاىل وال ميني العامل وال يساره وال حتته وكالم هؤالء خارج باعتبار جهاهتم االضافية املتنقلة ال باعتبار اجلهة 
  الالزمة احلقيقية 

هات وقالوا جيب اختصاصه بالعلو دون غريه كما انه جيب الوجه السادس ان يقال هب ان وراء العامل ست ج
ان يكون فوقنا فاالختصاص من االمور النسبية واالضافية قد يكون ملعىن فيه ويف العامل او ملعىن فيه ال يف العامل او 

  يف العامل ال فيه ال ملعىن يف امر وجودي غريمها 
 فيه سبحانه وهو انه العلي االعلى وهو الظاهر الذي ال وقوله ميتنع ان يكون يف سائر اجلهات واالحياز ملعىن

  يكون فوقه شيء فاحلاصل ان وجوب علوه 

هو ملعىن فيه سبحانه يستحق به ان يكون هو االعلى الظاهر الذي ال يكون فوقه شيء فال جيوز ان يكون يف 
ور نسبة بينه وبني اخللق فاذا جهة تنايف علوه وظهوره وذلك ال يوجب ان تكون اجلهة وجودية الن العلو والظه

قيل جيب ان يكون فوقهم وان يكون عاليا عليهم وال جيوز غري ذلك مل يكن يف هذا ما يقتضي ان يسبق ذلك 
ثبوت حمل وجودي له حبيث لو فرض ان وراء العامل ست جهات وان العامل كاالنسان الذي له ست جهات 

ه اىل العامل ال يقتضي ذلك ان يكون هناك امور وجودية فضال لكان امنا هو اجياب لنسبة خاصة واضافة خاصة ل
  عن ان تكون خمتلفة احلقائق 

الوجه السابع ان وجود كونه فوق العامل امر مشروط بوجود العامل فانه قبل خلق العامل ال يقال انه فوقه وال انه 
ن الناس قد تنازعوا هل علوه وفوقيته ليس فوقه اذ العلو والفوقية هي من االمور اليت فيها نسبة واضافة وان كا

واستواءه على العرش من الصفات الذاتية اليت وجبت له بنفس ذاته وان كان فيه اضافة ظهر حكمها خبلق العامل 
والعرش كما يقولون يف املشيئة والعلم او هو من الصفات الفعلية وانه استوى على العرش بعد ان مل يكن 

ضة بينه وبني العرش ام متضمن المرين من ذلك او لالمور الثالثة فال ريب ان مستويا عليه او هو اضافة حم
وجود العلو على العرش واالستواء عليه امنا هو بعد خلقه ولو قدر ان العامل او العرش خلق يف حيز آخر لكان 

علمه وقدرته او اهللا سبحانه وتعاىل عاليا عاليبه ومستويا عليه حيث خلق كما أنه سبحانه إذا كان مع عبده ب
  نصره وتأييده وغري ذلك فحيث كان العبد كان اهللا معه 



واذا كان كذلك مل يكن لبعض االحياز حقيقة يتميز هبا عن حيز آخر الجلها يستحق ان يكون اهللا فيه وامنا 
 وجوب اختصاصه هو تابع لوجوب علوه والستوائه وعلوه واستواءه على عرشه ينايف ان ال يكون عاليا عليه

فما يفرض من سفول وتياسر وحنو ذلك مما ينايف العلو كان منتفيا الن احد النقيضني ينفي اآلخر ال لصفة ثابتة 
  الحد احليزين دون االخر 

الوجه الثامن قوله ولوال كوهنا خمتلفة يف احلقائق واملاهيات المتنع القول بأنه جيب حصوله تعاىل يف جهة الفوق 
املنع اجملرد يكفي هذه الدعوى يقال ال نسلم ذلك ومل يذك   ر على ذلك حجة ف

مث يقال اختصاص الشيء بوجوب كونه فوق اآلخر دون كونه عن ميينه ويساره قد يكون ملعىن يف االعلى او 
ملعىن يف االسفل او ملعىن فيهما وهكذا كل امر فيه اضافة بني امرين كاحلب والقدرة وحنو ذلك قد يكون ملعىن 

ون ملعىن يف املضاف اليه وقد يكون ملعىن فيهما كاحلب والقدرة وحنو ذلك يقتضي معىن يف يف املضاف وقد يك
  احملب واحملبوب وكذلك القدرة ولذلك خيتصان بشيء دون شيء 

واما العلم فيقتضي معىن يف العامل ال يقتضي معىن يف املعلوم فان العلم يتعلق بكل شيء ال خيتص مبوجود دون 
  ن ممتنع فاالختصاص فيه امنا هو يف العامل ال يف املعلوم وكذلك القول وحنوه معدوم وال مبمكن دو

واما العلو فقد يكون ملعىن يف العايل كصعود االنسان على السطح فانه هو الذي حترك حركة اوجبت علوه 
سان وكان والسطح مل يتغري فالرجل يكون تارة فوقه وتارة حتته لتحوله هو دون السطح والطري اذا حاذى االن

  فوق رأسه مث نزل حىت صار حتت مكان هو فيه كان الطري فوقه تارة وحتته اخرى لتحول 

الطري دون حتوله هو واذا كانت االمور االضافية ال تستلزم وجود معىن يف غري املضاف واملضاف اليه وان جاز 
ضافة عارضة هلا فيكف يكون يف وجود ذلك لكن نفس معىن يف احدمها قد يكفي يف الصفات الذاتية اليت فيها ا

ا لالضافة او كان فعال مستلزما لالضافة او كان فيه  االضافات احملضة فالعلو سواء كان صفة ثبوتية مستلزم
االمران او كان اضافة حمضة يكفي يف حتققه وجود معىن يف العايل تارة ويف السافل اخرى من غري اختالف يف 

  حقيقة االحياز 
تاسع ان االحياز اليت ال ريب يف وجودها كاهلواء والسطوحات وحنوها قد يعلو عليها يوضح هذا الوجه ال

احليوان وتعلو عليه اخرى وتكون تارة عن ميينه وتارة عن مشاله مع ان حقائقها يف مجيع هذه االحوال سواء مل 
انت االحياز اليت علم يتجدد هلا باختالف احلال يف كونه عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة صفة اصال فاذا ك

وجودها وال يزال حكم اجلهات خيتلف فيها بكوهنا عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة وهي مع ذلك ال حيدث 
فيها شيء من التغري فكيف يقال انه لوال كون االحياز اليت هي الفوق والتحت واليمني واليسار خمتلفة يف 

  ب حصوله يف جهة فوق احلقائق واملاهيات واال المتنع القول بانه جي
ومما يصح ذلك الوجه العاشر وهو ان رأس االنسان ينبغي ان يكون خمتصا جبهة فوق بالنسبة اىل سائر بدنه ويده 
اليمىن جيب ان تكون خمتصة جبهته اليمىن ويده اليسرى جيب ان تكون خمتصة جبهته اليسرى وصدره وبطنه جيب 

هة خلفه واسفل قدميه جيب ان خيتص جبهة حتته ومع هذا الوجوب ان خيتص جبهة امامه وظهره جيب ان خيتص جب
املعلوم باالحساس ليس ذلك الختالف حقائق اجلهات اليت اختصت هبا هذه االعضاء والختالف صفاهتا بل هذا 

  االختصاص ال يؤثر يف اجلهات شيئا اصال وامنا االختصاص ملعىن يف االنسان نفسه ال ملعىن يف اجلهات 



ادي عشر انه اذا قدر ان احليز واجلهة امر موجود مل نسلم املقدمة الثانية وهو قوله ان املسمى باحليز الوجه احل
واجلهة امر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه والذي يكون خمتصا باحليز واجلهة يكون مفتقرا اىل احليز 

ال خمتصا باجلهة وذلك ان وجود موجود  واجلهة فإن الشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يتسحيل عقال حصوله
  مستغن عن اهللا ممتنع فان كل ما سواه مفتقر اليه وهو خالق كل شيء وربه ومليكه 

وقوله ان املسمى باحليز واجلهة امر مستغن يف وجوده مما يتمكن ويستقر فيه قياس مشول عام عدل اهللا فيه بأحقر 
حليوان كاحلجر واملدر والبعوضة وحنوها اذا كانت يف مكان او املخلوقات فان االجسام الضعيفة من املواد وا

حيز فال ريب اهنا قد تكون حمتاجة اليه وهو مستغن عنها لكن قياس اهللا اخلالق لكل شيء الغين عن كل شيء 
الصمد الذي يفتقر اليه كل شيء باملخلوقات الضعيفة احملتاجة عدل هلا برب العاملني ومن عدهلا برب العاملني 

انه يف ضالل مبني وذلك ان اعظم االمكنة العرش وال خالف بني املسلمني الذين يقولون انه مستو عليه او ف
مستقر او متمكن عليه والذين ال يقولون ذلك ان العرش مفتقر اىل اهللا واهللا غين عن العرش بل هم متفقون 

هذا معما جاء يف اآلثار من اثبات مكانه على ان اهللا بقدرته الذي ميسك العرش ومحلة العرش وسائر املخلوقات 
تعاىل كاحلديث الذي رواه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ان الشيطان قال وعزتك يارب ال ابرح اغوي 

عبادك ما دامت ارواحهم يف اجسادهم فقال الرب تعاىل وعزيت وجاليل وارتفاع مكاين ال ازال اغفر هلم ما 
  استغفروين 

  وكان مكان اهللا اعال وارفعا ... تعاىل علوا فوق عرش اهلنا . ..ويف شعر حسان 

فقوله ان احليز واجلهة امر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه قضية عامة ضرب هبا مثال يف قياس مشويل 
ئما ليس معه فيه اال جمرد متثيل اخلالق باملخلوق الضعيف الفقري وان كان من اجلنس احلقري وهؤالء اجلهمية دا

يشركون باهللا ويعدلون به ويضربون له االمثال بأحقر املخلوقات بل باملعدومات كما قدمنا التنبيه عليه غري مرة 
فلمارأوا ان املستوى على الفلك او الدابة او السرير يتغىن عنه مكانه قالوا جيب ان يكون اهللا ايضا يستغىن عنه 

وملا رأوا ان احلجر واملدر والشجر واالنثى والذكر يستغىن عن مكانه تشبيها له هبذا املخلوق العاجز الضعيف 
حيزه ومكانه قالوا فرب الكائنات مشبه هبذه املتحيزات يف افتقاره اىل ما هو مستغن عنه تعاىل اهللا عما يقول 

  الظاملون علوا كبريا 
ون مفتقرا اليه بل لغري االنسان مث يقال له يف الوجه الثاين عشر ان كثريا مما مسي مكانا وحيزا وجهة لالنسان يك

ايضا فمن قال ان املكان هو السطح الباطن من اجلسم احلاوي املالقي للسطح الظاهر من اجلسم احملوي كبطانة 
  قميص الالبس كان كثري من االمكنة حمتاجا اىل املمكن كاحتياج القميص اىل البسه واستغناء صاحبه عنه 

ه حدود الشيء املتصلة به اليت حتوزه وهو جوانبه وتلك تكون داخلة فيه فال وكذلك احليز قد ذكرنا انه يراد ب
تكون مستغنية عنه مع حاجته اليها وقد يراد به الشيء املنفصل عنه الذي حييط به كالقميص املخيط وهذا قد 

ان ال يكون مفتقرا اىل االنسان كقميصه وقد يكون مستغنيا عنه وان كان مستغنيا عن االنسان لكن االنس
حيتاج اىل حيز بعينه فليس االنسان مفتقرا اىل حيز معني خارج غري ذاته حبال بل وكذلك جيمع املوجودات 

  حيزها اما حدودها احمليطة هبا 



وهناياهتا وهي منها فتلك ال توصف باالستغناء عنها واما ما حييط هبا منفصال عنها فليس يف املخلوقات ما حيتاج 
  اىل حيز بعينه 

اجلهة فهي ال تكون جهة اال بالتوجه فهي مفتقرة يف كوهنا جهة اىل املتوجه واملتوجه ال يفتقر اىل جهة بعينها واما 
  حبال 

ا يفتقر  واذا كانت املخلوقات ال تفتقر اىل حيز موجود وجهة موجودة او مكان موجود بعينه وان كان فيها م
اليها وكذلك ما يسمى حيزا هلا متصال او منفصال قد اىل نوع ذلك على البدل وما يسمى هلا مكانا قد يفتقر 

يكون مفتقرا اليها وكذلك اجلهة مفتقرة اليها يف معىن كوهنا جهة كان دعوى افتقار املتحيزات للحيز مع 
استغناء احليز عنه يف حق املخلوقات ليس على اطالقه بل اطالق ذلك دعوى باطلة فكيف يف حق اخلالق الغين 

ا سواه عن كل ما سواه ا   ملفتقر اليه كل م
الوجه الثالث عشر قوله والشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يتسحيل عقال حصوله ال يف جهة يقال له 

االجسام كلها حاصلة يف احليز كما ذكرته افتقول انه يستحيل عقال حصول كل جسم يف غري جهة وجودية 
كن حصوله يف غري جهة وجودية منفصلة كما ان فهذا ال يقوله عاقل بل يعلم ببديهة العقل ان كل جسم مي

ا علمنا عاقال قال ان كل جسم جيب ان يكون حاصال يف حيز وجودي  العامل حصال يف غري جهة وجودية وم
  منفصل عنه 

واذا كان كذلك كان قوله والشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يستحيل عقال حصوله ال يف جهة الىت قد قدم 
  علوم الفساد ببديهة العقل متفق على فساده بني العقالء وهذا ليس مما خيفى على من تأمله اهنا وجودية قول م

وامنا الرجل غلط او خالط يف املقدمني فانه قد مسع وعلم ان اجلسم ال يكون اال متحيزا فال بد لكل جسم من 
  حيز مث مسى حيزه جهة وقد قرر قبل هذا 

ا يف ان اجلهة امر وجودي فركب ان كل جسم يف تقر اىل حيز وجودي منفصل عنه وهذا الغلط نشأ من جهة م
لفظ احليز واجلهة من االمجال واالشتراك فيأخذ احدمها مبعىن ويسميه باآلخر مث يأخذ من ذلك اآلخر املعىن 
اآلخر فيكون مبنزلة من قال املشتري قد قارن زحل وهذا هو املشتري الذي اشترى العبد وقد قارن البائع 

البائع هو زحل او يقول هذه الثريا والثريا قد نكحها سهيل وقارهنا فتكون هذه الثريا قد قارهنا سهيل فيكون 
وحنو ذلك ومن املعلوم ان اجلهة اليت نصر اهنا وجودية وهي مستغنية عن احلاصل فيها ليست هي احليز الذي 

  جيب لكل جسم 
يز واجلهة امر مستغن يف وجوده عما يتمكن يوضح ذلك الوجه الرابع عشر وهو انه قال ان املسمى باحل

ويستقر فيه واما الذي يكون خمتصا باحليز واجلهة فانه يكون مفتقرا الىاحليز واجلهة فان الشيء الذي ميكن 
  حصوله يف احليز يستحيل عقال حصوله ال خمتصا باجلهة 

ري حيز وجهة فيكون حمتاجا وذلك يقتضي ان الشيء الذي ميكن حصوله يف احليز يستحيل عقال حصوله يف غ
اىل احليز واجلهة وقد قرر ان املسمى باحليز واجلهة امر مستغن يف وجوده عما يتمكن ويستقر فيه فيكون احليز 

واجلهة مستغنيا عن املتحيز املتوجه وذلك يقتضي ان املتحيزات بأسرها مفتقرة اىل احيازها وان احيازها اليت 
ستغنية عنها ومن املعلوم لكل عاقل ان حتيز اجلسم امر قائم به حمتاج اليه ليس يستحيل عقال حصوهلا يف غريها م



هو مستغنيا عن اجلسم وهذا هوالذي يستحيل عقال حصول املتحيز بدونه فانه يستحيل حصول متحيز بدون 
  حتيز وكل جسم متحيز وحصول 

تقدر او حصول املميز بدون التميز املتحيز بدون التحيز حمال وهو مثل حصول اجلسم او حصول املقدور بدون 
واما كون املتحيز يستحيل عقال حصوله يف غري حيز وراء هذا التحيز فالعقل يعلم خالف ذلك فيعلم ان املتحيز 

  ال يفتقر اىل حيز وجهة غري هذا التحيز الذي قام به 
نفصل عنه بل يفتقر اىل حيز هو فظهر انه ناقض ما يعلم بالعقل خالفه بأن العقل يعلم افتقار املتحيز اىل حيز م

هنايته اليت حتيط به فقلب القضية وجعل احليز املنفصل الذي هو للجهة مستغنيا عن املتحيز واملتحيز يستحيل 
عقال حصوله بدونه وظهر ببطالن املقدمني بطالن املقدمة االوىل من احلجة وهو قوله لو كان خمتصا باحليز 

  واجلهة لكان مفتقرا اىل غريه 
  نتكلم على املباينة فنقول و

الوجه اخلامس عشر قولك لو كان خمتصا باحليز واجلهة لكان مفتقرا اىل غريه لفظ جممل قد تقدم الكالم على 
نظريه غري مرة وهو ان لفظ الغري عند كثري من الصفاتية او اكثرهم منهم اصحابك هو ما جاز مفارقة احدمها 

جاز وجود احدمها دون اآلخر وعند كثري من نفاة الصفات ومثبتيها ما االخر بزمان او مكان او وجود او ما 
جاز العلم بأحدمها دون اآلخر فما الذي تريد بلفظ الغري يف قولك لو كان خمتصا باحليز واجلهة لكان مفتقرا اىل 

  غريه 
وده دون اهللا ان اردت به لكان مفتقرا اىل ما جيوز وجوده دونه فهذا باطل فليس يف املوجوات ما جيوز وج

  وعلى هذا التقدير فيمتنع افتقار اهللا اىل 

غريه المتناع الغري الذي جيوز وجوده دونه كما ميتنع افتقاره اىل مثله المتناع مثله وميتنع خوفه من نده المتناع 
ا يستغىن عنه حمال هذا ان اراد وجود ذلك الغري دونه    نده فالفقر واحلاجة وعناه اىل م

اهللا دون ذلك الغري فيكون املعىن انه مفتقر اىل الغري الذي جيوز وجود اهللا دونه وهذا مجع بني وان اراد وجود 
القيضني فإنه أذا كان هو سبحانه موجودا دونه مل يكن مفتقرا اليه واذا كان مفتقرا اليه مل يكن سبحانه موجودا 

فتقرا اىل ما هو سبحانه وتعاىل مستغن عنه دونه فقول القائل انه مفتقر اىل الغري الذي يوجد دونه مثل قوله م
  وذلك مثل قول القائل مفتقر ال مفتقر ويستغىن ال يستغىن 

وكذلك ان اراد بالغري ما جيوز مفارقته هللا بزمان او مكان او وجود فاحليز الذي هو من لوازم وجوده كالصفة 
  الذاتية الالزمة له ال يفارقه بزمان وال مكان 

ز الوجودي يراد به حد الشيء املتحيز الذي جيوزه ويراد به شيء منفصل عنه حيوزه واهللا وقد ذكرنا ان احلي
سبحانه ليس هو بل وال غريه من امللخلوقات مفتقرا اىل حيز وجودي باملعىن الثاين واما احليز الوجودي باملعىن 

اذا فرق ذلك املتحيز وحينئذ فال االول فهذا ال جيوز ان يفارق املتحيز ال يف زمان وال يف مكان وال وجود اال 
  يكون هو اياه مع ان اهللا سبحانه صمد ال جيوز عليه التفرق واالنقسام 

فان ارد بالغري هذا املعىن كان التقدير لو كان خمتصا باحليز واجلهة لكان مفتقرا يف وجوده اىل ما هو الزم لذاته 
  ال جيوز مفارقته له وال انفصاله عنه وهكذا 



لصفات الذاتية فيكون املعىن كما لو قيل لو كان له صفة ذاتية لكان مفتقرا اليها افتقار املوصوف حكم مجيع ا
اىل الصفة وهذا من شبه نفاة الصفات اليت يبطلها هذا املؤسس نفسه كما تقدم الكالم عليه وهذا احد الوجوه 

ادريته لو كانت الجل صفات قائمة به اليت ذكرها يف حجة نفاة الصفات يف هنايته فقال الثالث عاملية اهللا وق
لكان الباري حمتاجا اىل تلك الصفات لكن احلاجة على اهللا حمال فبطل باتصاف ذاته بالصفات فقوله لو كان 

خمتصا باحليز واجلهة لكان مفتقرا يف وجوده اىل ذلك مثل هذه سواء اذا فهم ان احليز الذي يلزم املتحيز هو امر 
ال عنه وان املتحيز ال يفتقر اىل حيز موجود منفصل عنه بضرورة العقل واحلس واتفاق الزم له ليس شيئا منفص

  العقالء وقد تقدم الكالم على مثل هذه احلجة غري مرة 
وهي مثل قوهلم يستلزم التركيب والكثرة املوجبة الفتقاره اىل اجزائه وقد قال هو قوهلم يلزم من اثبات 

ا ان عنيتم به احتياج تلك احلقيقة اىل الصفات وقوع الكثرة يف احلقيقة ا الهلية فتكون تلك احلقيقة ممكنة قلن
سبب خارجي فال يلزم الحتمال استناد تلك الصفات اىل الذات الواجبة لذاهتا وان عنيتم به توقف الصفات 

ضافات املخصوصة يف ثبوهتا على تلك الذات املخصوصة فذلك مما نلتزمه فأين احملال قال وايضا فعندهم اال
صفات وجودية يف اخلارج فيلزمكم ما الزمتمونا ويلزمكم ايضا يف الصورة املرتسمة يف ذاته من املفعوالت ما 

  الزمتمونا وحنن قد بينا ان هذه االمور ليست غريا له هبذا االصطالح فال يصح ان يقال هو مفتقر اىل غريه 
ر فنقول ثبوت هذه املعاين يف حق اهللا تعاىل متفق عليه بني واما ان اراد بالغريين ما جيوز العلم بأحدمها دون االخ

العقالء معلوم بضرورة العقل فالبد منه يف كل موجود فانه يعلم شيء مث يعلم شيءآخر فان كان ثبوت هذه 
  االمور 

  سري مستلزم حاجة اهللا اىل الغري فهذا الالزم على كل تقدير ولكل العقالء وحينئذ فال يكون حمذورا هبذا التف
فظهر ان قوله لكان مفتقرا يف وجوده اىل الغري اما منع املالزمة او منع انتفاء الالزم وذلك بسبب اشتراك لفظ 

ا جيوز مفارقته يف وجود او زمان او مكان منعت  الغري بضرورة العقل واتفاق العقالء فان الغري ان عىن به م
احليز الوجودي الذي يلزمه ليس مما جتوز مفارقته وان عىن املقدمة االوىل وهو قوله لكان مفتقرا اىل غريه فان 

بالغري ما جيوز العلم بأحدمها دون اآلخر فثبوت هذا يف حق اهللا معلوم بضرورة العقل واتفاق العقالء وان كان 
  فيهم من ال يسميه غري 

  ق العقالء فاملقصود هنا املعىن دون االلفاظ فتكون املقدمة الثانية باطلة بضرورة العقل واتفا
الوجه السادس عشر يقال له ما تعين بقولك لكان مفتقرا يف وجوده اىل الغري فان االفتقار املعروف عند 

  االطالق ان يكون الشيء حمتاجا اىل ما هو مستغن عنه كافتقار العبد اىل اهللا 
قدرة وقدره الالزم له واما الشيئأن اللذان ال يوجد احدمها اال مع اآلخر كاملوصوف وصفته الالزمة او امل

وكاالمور املتضايفة مثل االبوة والبنوة والعلو والسفل وحنو ذلك فهذه االمور ال توصف بافتقار احدمها اىل 
اآلخر دون العكس لكن اذا قيل كل منهما مفتقر اىل لآلخر كان مبنزلة قول القائل الشيء مفتقر اىل نفسه 

كما ان الشيء ال يكون موجودا اال بنفسه فاذا كان خملوقا كان واملعىن ان احدمها ال يوجد اال مع اآلخر 
الفاعل له لنفسه والفاعل الحدمها هو الفاعل اآلخر واذا كان ذلك هو اخلالق مل يكن سبحانه مفتقرا اىل غري 



ذاته وامنا املعىن انه واجب الوجود بنفسه ووجوده الزم لزوما ال ميكن عدمه واحد هذه االمور الزم لآلخر 
  لزوما ميكن معه عدمه 

واذا كان هذا املعىن هو الذي ميكن ان يراد بلفظ االفتقار هنا فيكون املعىن لو كان له صفة ذاتية الزمة له او لو 
كان له حتيز الزم لكان مالزما له ال ينفك عنه وحينئذ فيتحد الالزم وامللزوم ويكون هذا من باب حتصيل 

نفسه لكان مفتقرا اىل نفسه واملعىن ان نفسه الزمة لنفسه لزوما ال ميكن احلاصل كما لو قيل لو كان واجبا ب
عدمه فامنا تغلط االذهان هنا وحتصل الشبهة عند كثري من الناس والوهم يف قلوهبم ملا يف لفظ االفتقار اىل الغري 

  من احملذور 
وا لزوم صفاته له افتقارا اىل الغري وهؤالء عمدوا اىل هذا اللفظ فاستعملوه يف غري املعىن املعروف يف اللغة ومس

فلما عربوا عن املعاين الصحيحة بل املعاين اليت يعلم بضرورة العقل ثبوهتا يف نفس االمر بل ال يستريب يف ثبوهتا 
احد من العقالء ما دام عاقال عربوا عنها بالعبارات املشتركة اجململة اليت قد تستعمل يف معاين فاسدة جيب تنزيه 

سبحانه وتعاىل عنها كان هذا االشراك مما اشركوا فيه بني اهللا وبني خلقه وهو من نوع شركهم وعدهلم الباري 
ا جيب هللا وكانوا مشركني  باهللا حيث اشركوا بني املعاين والواجبة هللا املمتنعة عليه يف لفظ واحد مث نفوا به م

  معطلني يف املعاين كما تقدم التنبيه على ذلك غري مرة 
من مسى رمحان اليمامة الرمحن وجعل يقول للناس انا كافر بالرمحن يومههم انه رمحان اليمامة وهو كافر مبنزلة 

بالرمحن الذي على العرش او مبنزلة من مسى االوثان اآلهلة واالله وجعل يقول للمؤمنني قد عبدت االله ودعوت 
لثالثة االخرى وهو يعين الكفر باهللا فهذا املثل نظري ما االله وامنا يعىن به الوثن اومبنزلة اهللا الالت والعزى ومناة ا

  فعلوه من تسميته ملا اثبته اهللا لنفسه بأمسائه 

وآياته بأمساء باطلة من املفتقر والغري وحنو ذلك مث جعل يقول ينزه اهللا تعاىل عن ان يكون مفتقرا اىل الغري وهو 
  وهو صلى اهللا عليه و سلم حممد ويل مبذمم  مثل من يسمى نبيه حممدا مذمما مث يقول العنوا مذمما

واهللا سبحانه الغين مباله من االمساء والصفات وليس مبفتقر اىل غريه بوجه من الوجوه وان مسوه هم مفتقرا اىل 
دعاهم اىل توحيد اهللا وعبادته    غريه اذا ثبتت له هذه الصفات كما مسى املشركون حممدا مذمما ملا 

ف سلطان اهللا الذي بعث به رسله ومسى سبحانه االشياء مبا تستحقه من االمساء من وهذا حال فريق ممن خال
اهل الكفر والبدع اليت تشتمل على ما هو من االمياز وما هو من الكفر فاهنم يسمون االشياء بأمساء تتضمن 

ك مثل تسمية الكفار محدا وذما ونفيا واثباتا وتلك االمساء مسوها هم وآباؤهم ما انزل اهللا هبا من سلطان وذل
النيب صلى اهللا عليه و سلم شاعرا وساحرا وكاهنا وجمنونا وذلك لنوع شبهة قد ازاحها مبا اظهره من البينات 

فلما رأوا القرآن كالما موزونا شبهوه بالشعر املوزون ورأوا الرسول خيرب بالغيوب عن روح ينزل اليه هبا 
ها مأة كذبة عن روح شيطاين ينزل علييه هبا ورأوه يزيل مايف فشبهوه بالكاهن الذي خيرب بكلمة فيكذب مع

النفوس من األعتقادات الفاسدة واإلرادات الفاسدة اىل الصحيح اليت فطر اهللا عليه فشبهوه بالساحر الذي يغري 
االمر يف ادراكاهتم وحركاهتم حىت يعتقدوا الشيء خبالف ما هو عليه وحيبوا ما ابغضوه ويبغضوا ما احبوه 

ورأوه قد اتى مبا خيالف عاداهتم الفاسدة وما يذمونه عليه فشبهوه باجملنون الذي خيرج عما يعرف يف العقل وما 
  يذم عليه 



كذلك يسمى اهل البدع ملن اتبع سبيله الذين قال فيهم قل هذه سبيلي ادعو اىل اهللا على بصرية انا ومن اتبعين 
طلة كتسمية الرافضة هلم ناصبة مع حمبتهم اهل البيت ومواالهتم وسبحان اهللا وما انا من املشركني بامساء با

تشبيها هلم مبن يبغضهم ويعاديهم العتقادهم ان ال والية هلم اال بالرباءة من الصحابة وزعموا اهنم كانوا 
  يعادوهنم 

يسلب العبد  وكسمية القدرية هلم جمربة مع كوهنم يعتقدون ان العبد فاعل حقيقة وله ارادة وقدرة تشبيها مبن
  الفعل وجيعله كاجلمادات اليت ال ارادة هلا ملا اعتقدوا ان اهللا خالق كل شيء وهو خالق العبد وصفاته وافعاله 

وكذلك تسمية اجلهمية هلم مشبهة مع كوهنم يعتقدون ان اهللا ليس كمثله شيء يف صفة من صفاته اصال تشبيها 
ا اعتقدوا ان اهللا موصوف بصفات االثبات اليت جاءت هبا هلم باملمثلة الذين جيعلون اهللا من جنس املخل وقات مل

  النبوات 
واما يف الذم فتسمية الكفار اصنامهم االله وتسميتها الالت والعزى ومنات الثالثة االخرى وما يف ذلك هلا من 

  معىن اهليبة والعزة والتقدير 
ى اخلوارج انفسهم املؤمنني دون بقية اهل وكذلك تسمية اهل البدع النفسهم بأمساء ال يستحقوهنا كما تسم

  القبلة ويسمون دارهم دار اهلجرة 
  وكذلك الرافضة تسمى اهلها املؤمنني واولياء اهللا دون بقية اهل القبلة 

  وكذلك اجلهمية وحنوها يسمونه انفسهم املوحدين ويسمون نفي الصفات توحيد اهللا 
قدر عدال وتسمى القتال يف الفتنة االمر باملعروف والنهي عن وتسمي املعتزلة ذلك توحيدا وتسمي التكذيب بال

  املنكر 
وكذلك تسمية الصابئة لعلومهم او اعماهلم احلكمة او احلكمة احلقيقية او املعارف اليقينية مع ان فيها من اجلهل 

  والشبه والضالل ماال حيصيه اال ذو اجلالل 
هللا واحملققني وهم من اعظم الناس عداوة هللا وابعد الناس عن وكذلك تسمية االحتادية انفسهم اهل اهللا وخاصة ا

  التحقيق 
وما من اسم من هذه االمساء الباطلة يف احلمد والذم اال والبد الصحابه من شبهة يشتبه فيها الشيء بغريه بل قد 

يف من يسمي  يفعل املبطلون اعظم من ذلك كتسمية بعض الزنادقة املتفقرة املسجد اسطبل البطالني وهذا كثري
احلق باسم الباطل والباطل باسم احلق وتلك كلها امساء مسوها هم وآباءهم ما انزل اهللا هبا من سلطان وامنا 

فعلوها لنوع من الشبه اليت هي قياس فاسد كشبه اجلهمية وقياسهم انه لو كان هللا صفات الزمة لكان مفتقرا 
اء واجملد وهو الغين الصمد مسوه الجل ذلك مفتقرا اىل الغري اىل غريه فسموا الجل ما هو به مستحق احلمد والثن

  وهذا منهم باطل ما أنزل به من سلطان 
الوجه السابع عشر قوله املفتقر يف وجوده اىل الغري يكون حبيث يلزم من عدم ذلك الغري عدمه وكل ما كان 

  كذلك كان ممكنا لذاته وذلك يف حق واجب الوجود لذاته حمال 

ان الشيء مفتقرا اىل شيء آخر مستغن عنه وانه يكون حبيث يلزم من عدم ذلك الثاين عدم االول او يقال اذا ك
  ال وجود لالول اال بالثاين وما كان كذلك فانه ممكن لذاته 



لكن اذا كان الثاين غري مستغن عن االول بل كان الثاين مفتقرا اىل االول حبيث يلزم من عدم االول عدمه مل 
ل االول ممكنا الفتقاره اىل الثاين باوىل من ان جيعل الثاين ممكنا الفتقاره اىل االول وحينئذ جيب ميكن ان جيع

دخوهلما مجيعا يف وجوب الوجود اذا ثبت ان كال منهما حاجته اىل اآلخر كحاجة اآلخر اليه فكيف واملوصوف 
  هنا املستلزم للصفة 

ا ال يعين الغري املنفصل عنه بل ما تغاير يف العلم  وذلك يظهر بالوجه الثامن عشر وهو انه قد عرف ان الغري هن
وان االفتقار املراد به الالزم فيكون املعىن ان املوصوف مستلزم الصفة ومعىن افتقاره اليها انه ال يكون له حقيقة 

وصوف اوال يكون على ما هو عليه اال هبا وانه يلزم من عدمها عدمه لكن تلك الصفة ايضا يلزم من عدم امل
عدمها وال حقيقة هلا وال وجود اال باملوصوف وكوهنا تستلزم املوصوف وهو افتقارها اىل املوصوف ابلغ من 

كون املوصوف مستلزما هلا واذا كان كذلك كان املوصوف واجبا للوجود ومل يكن يفتقر اىل شيء منفصل عنه 
وهو غري مناف لوجوب الوجود بل ال يكون ولكن معىن حاجته استلزامه للصفة اليت هي مستلزمة له وهذا حق 

  وجود واجب وال غري واجب اال كذلك 
والوجه التاسع عشر انه لو فرض ان ذاته مستلزمهة لشيء منفصل عنه من حيز او غريه لكان حبيث يلزم من 

عاملني مفتقر عدم ذلك الالزم لذاته املنفصل عنه عدم امللزوم الذي هو ذاته مث مل يقل احد من اخلالئق بأن رب ال
  الجل 

ذلك اىل ما يكون عنه وال على قول القائل بالتعليل والتوليد الذين منهم خرج التكلم بواجب الوجود فاهنم 
يقولون انه علة تامة مستلزم لوجود معلوله الذي هو العامل الذي تولد عنه ومع هذا فهو واجب الوجود ليس 

  مبمكن الوجود وال يفتقر اىل غريه 
شرون قوله ان املسمى باحليز واجلهة امر مركب من االجزاء واالبعاض النه ميكن تقديره بالذراع الوجه الع

  والشرب وما كان كذلك كان مفتقرا اىل غريه ممكنا لذاته فاملفتقر اليه اوىل ان يكون ممكنا 
ال عنه حىت يقال انه يقال له قد تقدم ان احليز الوجودي الذي يقال ان ذات اهللا مستلزمة له ليس هو شيئا منفص

مركب من االجزاء واالبعاض ام ليس مبركب وهذا الوجه امنا هو اقامة دليل على حيز وجودي منفصل عن اهللا 
تعاىل مثل العرش واملنازعون له يقولون ان ذات اهللا ليست مستلزمة لوجود حيز وجودي منفصل عنه وامنا قد 

 يف ظلل من الغمام او كان قبل ان خيلق العرش يف عماء وهر يقول من يقول منهم انه يكون على العرش او يأيت
يه فال يكون مفتقرا اليه    السحاب الرقيق لكن مل يقولوا ان ذلك الزم له بل هو من االمور اجلائزة عل

والوجه احلادي والعشرون انه اذا قال قائل انه البد من حيز وجودي غري ذاته الغمام او غريه او اخلالء عند من 
يل انه موجود فانه قد يقول ال نسلم امنا ذكره من تقديره ومساحته يدل على امكانه فان هذا هو االدلة يتخ

  الدالة على 

ا ذكر ادلته على ان كل متحيز وكل  امكان ذوات املقدار وقد تقدم بيان بطالنه وانه مل يقم على ذلك حجة مل
  جسم فهو ممكن 

ا سواه مفتقرا الوجه الثاين والعشرون انه اذا قدر ان  ذلك ممكن لذاته فانه ال يكون اال مفتقرا اىل اهللا الن كل م
اليه وغيته ان تكون حقيقة الرب مستلزمة له ويكون افتقاره اليه كما يقال من افتقار املوصوف اىل صفته واكثر 



ال  تكون موجودة اال بوجود ما يقال انه مفتقر اليه كافتقار العلة اىل معلوهلا الذي هو مفتقر اليها يعين ان العلة 
معلوهلا ومعلوهلا هو مفتقر اليها فجعل العلة املوجبة بنفسها مفتقرة اىل معلوهلا حاصله ان وجوده ال يكون اال 

  مع وجوده وهذا ال يوجب ان يكون واجب الوجود ممكنا 
فيقال اذا كان معىن الفقر ما والوجه الثالث والعشرون قوله واملفتقر اىل املمكن بذاته اوىل ان يكون ممكنا لذاته 

يعود اليه حاصل كالمك وان معناه ان الواجب بنفسه مستلزم لوجود ما هو ممكن بذاته وهو الواجب لذلك 
املمكن وهو مع حاجته اليه هو املوجب فيكون حقيقة االمر ان الواجب بنفسه اوجب او اوجد ما حيتاج اليه 

ا هو م ستغن عنه وال أن يكون ممكنا بل ال يوجب اىل ما هو غريه الن ذاته وهذا ال يوجب ان يكون حمتاجا اىل م
هي املوجبة لكل ما حيتاج اليه فال حاجة به اىل غريه حبال هذا مع تسميتنا هذه املعاين حاجة وافتقارا على ما 

مر زعمته ولكن لو كان حمتاجا اىل ممكن مستغن عنه بوجه من الوجوه كان فيه امكان اما اذا كان ذلك اال
حمتاجا اليه من كل وجه غري مستغن عنه فاحلاجة اىل ما ال يقوم اال بنفسه كاحلاجة اىل نفسه وذلك ال ينايف 

  وجوبه بنفسه بل حقيقة الواجب بنفسه ان ال يستغين عن نفسه وال يكون اال 

خنتصر الكالم عليها بنفسه مسبت ذلك فقرا اىل نفسه اومل تسمه وهذه احلجة المور قد تقدم الكالم عليها فلهذا 
  ها هنا 

الوجه الرابع والعشرون قوله يف الثالث لو كان الباري ازال وابدا خمتصا باحليز واجلهة لكان احليز واجلهة 
  موجودين يف االزل فلزم اثبات قدمي غري اهللا وذلك حمال بامجاع املسلمني 

ذلك عندهم شيئا خارجا عن مسمى اهللا كما  يقال له هؤالء اذا قالوا بأنه خمتص حبيز وجودي ازال وابدا فليس
ان احليز الذي هو هنايات املتحيز وحدوده الداخلة فيه ليس خارجا عنه بل هو منه وعلى هذا التقدير فيكون 
اثباهتم لقدم هذا احليز كاثبات سائر الصفاتية للصفات القدمية من علمه وقدرته وحياته ال فرق بني حتيزه وبني 

ته وسائر صفاته الالزمة واحليز مثل احلياة والعلم بل ابلغ منه يف لزومه للذات كما انه كذلك قيامه بنفسه وحيا
يف سائر املتحيزات فاحليز الذي هو داخل يف املتحيز الذي هو حدوده وجوانبه ونواحيه وهناياته ابلغ يف لزومه 

  لذاته من بعض الصفات كالسمع والبصر والقدرة وغري ذلك 
ة اليت ذكرها من لوازم اثبات قدمي غري اهللا تعاىل مشهورة من حجج النفاة للصفات وقد ذكرها مث ان هذه احلج

هو يف هنايته فقال يف حجتهم الرابع الصفات القدمية البد وان تكون مساوية للذات القدمية يف القدم وذلك 
ملوضع ال حيتاج اىل ذلك مبقتضى االشتراك يف احلقيقة وال يستحيل ان يكون للذات صفات قدمية لكن هذا ا

  فانه احتج على نفي قدمي غري اهللا بامجاع املسلمني فيكون اجلواب يف 
الوجه اخلامس والعشرون وهو ان املسلمني مل جيمعوا على انه ليس هللا صفة قدمية بل عامة اهل القبلة على 

  اثبات ذلك ولكن امجعوا على انه ليس 

املخلوقة شيء قدمي فاين هذا من هذا فهذا االمجاع امنا يلزم لو قيل  فيما هو خارج من مسمى اهللا وهو االمور
  ان هناك حيزا وجوديا خارجا عن مسمى اهللا تعاىل خيتص به ازال وابداء 

الوجه السادس والعشرون ان احتجاجك يف هذا االمجاع ال يصح فانك قد حكيت نزاع املسلمني يف ان الباري 
ررت ان احليز امر وجودي فتكون قد حكيت نزاع املسلمني يف ثبوت حيز هل هو متحيز وخمتص حبيز وجهة وق



قدمي مع اهللا بل قد يقال حكيت اختالفهم يف ثبوت حيز قدمي وجودي غري اهللا واذاحكيت اختالفهم يف ذلك مل 
  جيز ان حتكي امجاعهم على نفي قدمي غري اهللا تعاىل 
ه احلجة يف اوهلا مبنية على ان احليز امر وجودي وبذلك وتقرير هذا يف الوجه السابع والعشرين ان يقال هذ

ابطلت املنازع لك يف ان الباري متحيز فال خيلو اما ان يكون احليز وجوديا ام ال فان كان احليز وجوديا فقد 
ثبت تنازع االمة يف ثبوت قدمي غري اهللا معه الن النزاع يف حتيزه معلوم مشهور وانت امنا قصدت الرد 

ف يف ذلك وان مل يكن احليز وجوديا بطلت احلجة من اصلها وعلى التقديرين ال يصح ان حتتج علىاملخال
باالمجاع على نفي قدمي غري اهللا تعاىل مع حكايتك اخلالف يف ان اهللا متحيز وبنائك احلجة على ان احليز امر 

ذكرته من النزاع نقال صحيحا وما ذكرته من احلجة صحيحة ف قد ثبت ان يف االمة من وجودي بل ان كان ما 
  يقول بثبوت قدمي غري اهللا وان مل يكن صحيحا بكل االستدالل من اوله 

سلف االمة حىت حيتج مبضمون اللفظ ولكن ملا علم من  الوجه الثامن والعشرون ان هذا اللفظ بعينه ال ينقل عن 
  مذهب االمة ان اهللا خالق كل شيء 

ذهبهم باملعىن واذا كان كذلك مل يكن هذا متناوال ملوارد النزاع بني وان العامل حمدث ذكر هذا اللفظ نقال مل
  االمة 

الوجه التاسع والعشرون انه اورد من جهة املنازع انه ال يعىن بكونه خمتصا باحليز واجلهة اال انه مباينا عن العامل 
قولكم لو كان يف اجلهة  منفردا عنه ممتازا عنه وكونه كذلك ال يقتضي وجودا آخر سوى ذات اهللا تعاىل فبطل

لكان مفتقرا اىل الغري وهذا كالم جيد قوي كما قد بيناه يف ما مضى ان احليز ال خالف بني الناس انه قد يراد 
به ما ليس خبارج عن مسمى الذات وان هؤالء املنازعني ال يقولون ان مع الباري موجودا هو داخل يف مسمى 

ان يكون الرب مفتقرا اليه بل كلما سواه فانه حمتاج اليه وقد قرر هلم نفسه او موجودا مستغنيا عنه فضال عن 
  ذلك بالعامل فقال 

والذي يدل على صحة ما ذكرنا ان العامل ال نزاع يف انه خمتص باحليز واجلهة وكونه خمتصا باحليز واجلهة ال 
هنا فلم ال جيوز مثله يف كون معىن له اال كون البعض منفردا عن البعض ممتازا عنه واذا عقلنا هذا املعىن ه

  الباري خمتصا باحليز واجلهة وهذا كالم سديد وهو قياس من باب االوىل 
ومثل هذا القياس يتعمل يف حق اهللا تعاىل وكذل ورد به الكتاب والسنة واستعمله سلف االمة وائمتها كقوله 

ي ما رزقناكم فأنتم فيه سواء ختافونه تعاىل ضرب لكم مثال من انفسكم هل لكم مما ملكت اميانكم من شركاء ف
كخيفتكم انفسكم اآلية وقوله ام له البنات ولكن البنون وقوله اصطفى البنات على البنني وقوله واذا بشر 

ا بشر به اميسكه على هون ام يدسه  احدهم باالنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم بتوارى من القوم من سوء م
  ن ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثل االعلى يف التراب اال ساء ما حيكمون للذي

ا يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان هلم احلسىن ال جرم ان هلم النار  وهو العزيز احلكيم وقوله وجيعلون هللا م
  واهنم مفرطون 

م فان اهللا اخرب اهنم اذا مل يرضوا النفسهم ان يكون مملوك احدهم شريكه ومل يرضوا النفسهم ان يكون هل
البنات فرهبم احق واوىل بأن ينزهوه عما ال يرضوه النفسهم للعلم بأنه احق منهم بالتنزيه عما هو عيب ونقص 



عندهم وهذا كما يقوله املسلم للنصراين كيف تنزه البتريك عن ان يكون له ولد وانت تقول ان هللا ولدا 
د وال ينزه الرب املعبود اذا كان فوق العرش وكذلك هنا هو ينزه العامل املتحيز ان يكون مفتقرا اىل شيء موجو

ان يكون مفتقرا اىل شيء موجود واخلالق احق بالغىن من املخلوق فتنزيهه عن الشريك والولد واحلاجة كل 
  ذلك واجب له فاذا نزه بعض املوجودات عن شيء من ذلك كان تنزيهه الباري عنه اوىل واحرى 

بوه له بالعامل جبواب صحيح بل قال قوله االجسام حاصلة يف االحياز ومل جيب عن هذا القياس واملثل الذي ضر
ا يف هذا الباب ان يقال االجسام حتتاج اىل شيء آخر وهذاغري ممتنع واما كون اهللا تعاىل حمتاج يف  فنقول غاية م

  وجوده اىل شيء آخر فممتنع فظهر الفرق 
وجهة ال يستلزم االفتقار اىل حيز موجود مستغن عن  فيقال له انت ومجيع اخللق تسلمون ان كون العامل يف حيز

العامل فهذا مل يقله عاقل فانه يستلزم التسلسل واذا كان قد علم بالعقل واالتفاق ان العامل يستغىن يف حتيزه عن 
حيز موجود خارج عنه فخالق العامل اوىل ان يكون مستغنيا عن ذلك ومن قال انه يف حتيزه يكون مفتقرا اىل 

وجود خارج عنه فلم يكفه انه عدله باملخلوقات بل فضل املخلوق باالستغناء عليه تعاىل اهللا عما يقول شيء م
  الظاملون علوا كبريا 

واما قوله ايضا يف اجلواب فد بينا بالرباهني القاطعة ان االحياز اشياء موجودة فال يبقى يف صحتها شك فيقال له 
مبطل هلا كما تقدم مث ما ذكرته يف هنايتك يف ذلك منقوص عليك يف قد تبني ان هذه من اضعف الشبه مع انك 

العامل فما كان جوابك فيه كان جواب منازعك هنا النك ضربت هللا امثاال اوجبت فيها انه حمتاج مع وصفك 
  ملن هو دونه بالغىن عما جعلته حمتاجا اليه 

من هذا الضالل الذي اوجبت فيه حاجة  ويكفيك ضالال انك لو اشركت باهللا وجعلته مثل املخلوقات لنجوت
رب العاملني اىل غريه اذا كان فوق العامل بل هذه احلال الذي سلكتها اسوأ من حال املشركني يف هذا املقام 
حيث اغنيت املخلوق عما احوجت اليه اخلالق الذي خلق السموات واالرض يف ستة ايام مث استوى على 

  العرش 
وقع بني اثنني واحد من املثبتة الذين يثبتهم اهللا بالقول الثابت وآخر من النفاة قال  ومثله يف هذه املناظرة كما

النايف للمثبت اذا قلتم ان اهللا فوق العامل وفوق العرش لزم ان يكون حمتاجا اىل العرش او يكون حمموال له حمتاجا 
يست حمتاجة اليها وكذلك العرش اليه كما اذا كان احدنا على السطح فقال له املثبت السماء فوق االرض ول

فوق السموات وليس حمتاجا اليها فاذا كان كثري من االمور العالية فوق غريها ليس حمتاجا اليها فكيف جيب ان 
يكون خالق اخللق الغين الصمد حمتاجا اىل ما هو عال عليه وهو فوقه مع انه هو خالقه وربه ومليكه وذكل 

كل اموره اليه فاذا كان املخلوق اذا عال على كل شيء غين عنه مل جيب ان املخلوق بعض خملوقاته مفتقر يف 
يكون حمتاجا اليه فكيف جيب على الرب اذا عال على كل شيء من خملوقاته وذلك الشيء مفتقر اليه ان يكون 

  اهللا حمتاجا اليه 

ونه مباينا عن العامل منفردا عنه الوجه الثالثون انه قال يف االعتراض ال معىن لكونه خمتصا باحليز واجلهة اال ك
ممتازا عنه وكونه كذلك ال يقتضى وجود امر آخر سوى ذات اهللا تعاىل فقال يف اجلواب اما قوله املراد من 

كونه خمتصا باحليز واجلهة كونه تعاىل منفردا عن العامل او ممتازا عنه او بائنا عنه قلنا هذه االلفاظ كلها جمملة فان 



ياز واملباينة قد تذكر ويراد هبا املخالفة يف احلقيقة واملاهية وذلك مما ال نزاع فيه ولكنه ال يقتضي االنفراد واالمت
اجلهة والدليل على ذلك هو ان حقيقة ذات اهللا تعاىل خمالفة حلقيقة احليز واجهة وهذه املخالفة واملباينة ليست 

  اال لزم التسلسل باجلهة فان امتياز ذات اهللا عن اجلهة ال يكون جبهة اخرى و
فيقال له هذا الذي ذكرته ليس دليال على ان املخالفة يف احلقيقة واملاهية ال تقتضي اجلهة فان قولك ان حقيقة 

ذات اهللا تعاىل خمالفة حلقيقة احليز واجلهة وليس ذلك باجلهة امنا يكون حجة لو ثبت ان احليز واجلهة امر 
ياز واملباينة اليت من االمور املوجودة ال بني املوجود واملعدوم فان املعدوم وجودي فان الكالم هنا امنا هو يف االمت

ليس شيء يف اخلارج حىت حيتاج اىل التمييز بينه وبني غريه وليس له حقيقة وماهية حىت مييز بينه وبني غريه ولو 
دين وهي املباينة بني اهللا وبني فرض انه حمتاج اىل التمييز بينه وبني غريه فالكالم هنا هو املباينة اليت بني موجو

  العامل 
واذا كان كذلك كان احتجاجه باملباينة اليت بني اهللا وبني اجلهة على املباينة بني املوجودين يكون باحلقيقة ال 

  باجلهة امنا يقع اذا كانت اجلهة امرا وجوديا وهذا هو حمل النزاع الذي نازعه فيه املنازع على ان اجلهة املضافة 

هللا تعاىل ليست امرا موجودا فانه ال معىن لكون الباري يف اجلهة اال كونه مباينا للعامل ممتازا عنه منفردا وهو اىل ا
ال يقتضي وجود امر سوى ذات اهللا فاذا احتج على ان املباينة اليت بني اهللا تعاىل وبني العامل امنا هي باحلقيقة 

ة الرب للجهة كان قد سلم ان اجلهة امر وجودي يف هذا ومباينة الشيء باحلقيقة ال يقتضي اجلهة كمباين
اجلواب وهذه مصادرة على املطلوب حيث جعل الشيء مقدمة يف اثبات نفسه واملنازع يقول ال اسلم ان اجلهة 
امر موجود حىت يقال ان اهللا تعاىل مباين لشيء موجود بغري جهة فان النزاع ما وقع اال يف وجودها وهذا اول 

يف حيتج يف وجوده بدليل حمتج فيه بوجوده وهذا ظاهر ال خيفى على من تدبره وظهر انه مل يذكر املسألة فك
  حجة على ان املخالفة باحلقيقة ال تقتضي اجلهة 

الوجه احلادي والثالثون ان يقال املعلوم من املباينة واالمتياز باحلقيقة واملاهية ال خيلوا عن اجلهة وذلك انه اما ان 
هرين وجسمني وما يقوم هبما وكل منهما مباين لآلخر باجلهة واما ان يكون عرضني جبوهر واحد يكون بني جو

وعني واحدة كطعمه ولونه ورحيه وعلمه وقدرته او بني العينني وبني صفاهتا واعراضها كالتميز بني اجلسم وبني 
ال ختلوا االمرين عن اجلهة ايضا فان اجل وهر هو يف احليز بنفسه خبالف طعمه ولونه ورحيه وهذان املوضعان 

العرض الذي فيه فانه قائم يف احليز تبعا لغريه واما الصفتان والعرضان فهما ايضا قائمان مبتحيز وان كان 
  احدمها ال يتميز عن اآلخر مبحله فليس يف االشياء املوجودة اليت يعلم تباينها ومتايزها ما خيلوا عن اجلهة واحليز 

  مباين االخر حبقيقته مع اتفاق حملهما  فان قيل فاحد العرضني
فيقال الوجه الثاين والثالثون وهو ان كل شيئني قائمني بأنفسهما ال يباين احدمها اآلخر اال باجلهة وذلك ان 

  املوجودات كلها الواجب واملمكن 

ا القائم بغريه فانه  اما قائم بنفسه واما القائم بغريه فالقائمان بأنفسهما ال يتميز بعضهما عن بعض اال باجلهة وام
  تبع يف الوجود للقائم بنفسه 

  يوضع ذلك ان قالقائم بغريه هو حمتاج اىل حمل ومكان 
  وايضا فقد يقال االعراض نوعان احدمها ماال تشرتط له احلياة وهي قسمان 



واحليز وان كان  احدمها االكوان وهي احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق فهذه ال تتميز وتتباين اال باجلهة
تبعا للمحل فال يفرق بني احلركة والسكون وال بني االجتماع واالفتراق اال باحليز واجلهة فان احلركة انتقال يف 

  حيز بعد حيز والسكون دوام يف حيز واحد واالجتماع يكون بتالقي احليزين واالفتراق يكون بتباينهما 
لصفات فهذه االمور ال تدرك بشيء واحد بل تتميز حبواس خمتلفة والثاين الطعوم وااللوان والروايح وهذه هي ا

فالذي يتميز به هذا غري الذي يتميز به هذا فحقائقها ال تظهر اال بادراكها وادراكها من اجناس يف احياز متباينة 
  فامتياز االحياز اليت ال دراكاها تقوم مقام امتياز احيازها 

العلم والقدرة والسمع والبصر فهذه ايضا متابينة قد حيصل بني حماهلا التباين والقسم الثاين ما تشترط له احلياة ك
فقد حيصل بني آثارها من تباين احملال ما يقوم مقام تباين حماهلا وقد يقال هذه االعراض كلها مفروضة االضافة 

تتباين جهته وظهر انه ليس الىالغري وذلك الغري الذي هي مضافة اليه متباين جبهته فهي متباينة باالضافة اىل ما 
  يف املوجودات ما يباين غريه مبجرد حقيقته اجملردة عن اجلهة من كل وجه بل البد من شيء يظهر حتصل به 

الوجه الثالث والثالثون أن يقال ال نسلم أنه إذا قيل هذا مباين هلذا وممتاز عنه أو منفرد عنه فإنه ال يراد به إال 
بل املراد بذلك أن هذا يف ناحية عن هذا وأنه منفصل عنه حبيث يكون حيزه غري  أن حقيقته ليست مثل حقيقته

حيز هذا هو املعروف من هذا وأما اإلختالف يف احلقيقة فمعناه عدم املماثلة فإن احلقائق إما خمتلفة وإما متماثلة 
به أن اهللا ليس مثل العامل وهذا كما ومن املعلوم أنه إذا قيل ان اهللا مباين للعامل أو ممتاز عنه ومنفرد عنه مل يرد 

قيل إلبن املبارك مباذا نعرف ربنا بأنه فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه فهذه املباينة ال يراد هبا عدم املماثلة 
  بل يراد هبا أنه منفصل عنه وتصور ذلك بديهي ظاهر 

تيازه عنه وانفراده عنه أال ويكون ذلك مع وما يعلم يف املواضع اليت يستعمل فيها لفظ مباينة الشيء لغريه وام
إنفصال أحدمها عن اآلخر حىت إذا ضمن ذلك املفاضلة وعدم املماثلة مثل أن يقال هذا متميز عن هذا بكذا 
وكذا وهذا منفرد عن إقرانه بكذا وكذا ففي هذه املواضع كلها يوجد معىن اإلنفصال والتميز باحليز واجلهة 

ن يقال اللون منفرد عن الطعم ومباين له مع أن أحدمها ليس مثل اآلخر فعلم أن دليل ذلك أنه ال يعرف أ
  املخالفة اليت مضموهنا عدم املماثلة فهي متضمنة اإلنفصال 

الوجه الرابع والثالثون أن يقال املختلفان يف احلقيقة مها اللذان ال يتماثالن فاملماثلة ضد املخالفة واإلختالف 
اثل ال بد أن يستلزم صفات حقيقية ثبوتية أختلفا هبا وإال فالعدم احملض ال يوجب إمتياز ضد التماثل وعدم التم

أحدمها عن اآلخر فإذن التباين مبعىن األختالف يف احلقيقة يقتضي أمورا ثبوتية خالف هبما أحدمها اآلخر خمالفة 
  علم تنفي مثاثله وإذا كان املراد باملباينة ذلك مل جيز العلم هبا إال بعد ال

بأن الشيئني ليسا متماثلني وذلك ال يكون إال بعد العلم بأمور ثبوتية تنفي مماثلتهما كما يعلم الطعم واللون 
والريح فيعلم أهنا ليست متماثلة والعلم بأن اخلالق مباين للمخلوق وأنه ممتاز عنه وأنه منفرد عنه حيصل قبل 

قيقة العامل كما أنه قد حيصل العلم بأنه ليس مماثال للخلق بل خمالف العلم بأن اهللا ال مثيل له وأن حقيقته خمالفة حل
  له قبل العلم بأنه مباين للعامل ممتاز عنه منفرد عنه فإن باب الكيف غري باب الكم وباب الصفة غري باب القدر 

تة وأنه مباين للخلق وإذا كانت املباينة بالقدر واجلهة تعلم دون هذه علم أهنا أيضا ثابتة وأن كانت تلك أيضا ثاب
بالوجهني مجيعا بل املباينة باجلهة والقدر أكمل فإهنا تكون ملا يقوم بنفسه كما تكون له املباينة بالصفة والكيفية 



وأما املباينة مبجرد الصفة والكيفية فال تكون إال ملا يقوم بغريه ألن عدم قيامه بنفسه مينع أن يكون له قدر وحيز 
ا تبينا الوجه اخلامس والثالثون وهو أن من املعلوم أن مباينة اهللا خللقه وجهة على سبيل اإلست قالل ومن ها هن

أعظم من مباينة بعض اخللق بعضا سواء يف ذلك مباينة األجسام بعضها لبعض واألعراض بعضها لبعض ومباينة 
لزمة لتباين أعياهنا وتتباين مع األجسام لألعراض مث األجسام واألعراض تتباين مع متاثلها بأحيازها وجهاهتا املست

اختالفها كاجلسمني املختلفني والعرضني املختلفني يف حملني وأدىن ما تتباين به اإلختالف يف احلقيقة والصفة دون 
  احليز كالعرضني املختلفني يف حمل واحد 

القدر لكانت مباينته خللقه فلو مل يباين الباري خللقه إال مبجرد اإلختالف يف احلقيقة والصفة دون اجلهة واحليز و
من جنس مباينة العرض لعرض آخر حال يف حمله أو مباينة اجلسم للعرض احلال يف حمله وهذا يقتضي أن مباينته 

للعامل من جنس مباينة الشيئني اللذين مها يف حيز واحد وحمل واحد فال تكون هذه املباينة تنفي أن يكون هو 
لعامل قائما بنفسه وكانت مباينته له من هذا اجلنس كانت مباينته للعامل مباينة العامل يف حمل واحد بل إذا كان ا

العرض للجسم الذي قام به ويكون العامل كاجلسم وهو معه كالعرض وذلك يستلزم أن تكون مباينته للعامل 
ن أبطل الباطل وأعظم مباينة املفتقر إىل العامل وإىل حمل حيله ال سيما والقائم بنفسه مستغن عن احلال فيه وهذا م

  الكفر فإن اهللا غين عن العاملني كما تقدم 
ومن ها هنا جعله كثري من اجلهمية حاال يف كل مكان ورمبا جعلوه نفس الوجود القائم بالذوات أو جعلوه 

الوجود املطلق أو نفس املوجودات فهذا كله مع أنه من أبطل الباطل وهو تعطيل للصانع ففيه من إثبات فقره 
  اجته إ إىل العامل ما جيب تنزيه اهللا عنه وح

وهؤالء قد زعموا أهنم نزهوه عن احليز واجلهة فال يكون مفتقرا إىل غريه فأحوجوه هبذا التنزيه إىل كل شيء 
وصرحوا هبذه احلاجة كما ذكرناه يف غري هذا املوضع فسبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا وقالوا اختذ 

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفرطن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا أن دعوا للرمحن  الرمحن ولدا
ولدا وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا إن كل من يف السموات واألرض إال آتى الرمحن عبدا لقد أحصاهم 

  وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 

لعلم من إثبات مباينة ال تعقل حبال وهو مباينة من قال ال داخل العامل ومع هذا فهؤالء أقرب إىل اإلثبات وإىل ا
وال خارجه فإن هذه ليست كشيء من املباينات املعروفة اليت أدناها مباينة العرض للجسم أو للعرض حبقيقته 

  وأن ذلك يقتضي أن يكون أحدمها يف اآلخر أو يكونان كالمها يف حمل واحد 
ا كما اتفق وإذا كان هؤالء النفاة مل  يثبتوا له مباينة تعقل وتعرف بني موجودين علم أنه يف موجب قوهلم معدوم

سلف األمة وأئمتها على أن ذلك حقيقة قول هؤالء اجلهمية الذين يقولون إنه ليس فوق العرش إهنم جعلوه 
  معدوما ووصفوه بصفة املعدوم 

اينته للحيز وال جيب أن يكون موجودا كما تقدم يدل على ذلك أن هذا الرازي جعل مباينته خللقه من جنس مب
فعلم أهنم أثبتوا مباينته للعامل من جنس مباينة املوجود للمعدوم أو من جنس مباينة املعدوم للمعدوم والعامل 

موجود ال ريب فيه فيكونون قد جعلوه مبنزلة املعدوم وهذا حقيقة قوهلم وإن كانوا قد ال يعلمون ذلك فإن هذا 
  لني حال الضا



الوجه السادس والثالثون أن يقال هب أهنم أثبتوا له مباينة تعقل لبعض املوجودات فالواجب أن يكون مباينته 
للخلق أعظم من مباينة كل لكل فيجب أن يثبت له من املباينة أعظم من مباينة العرض للعرض ومباينة اجلوهر 

ى املباينة باحلقيقة والكيفية واملباينة بالقدر اليت تسمى للجوهر وذلك يقتضي أن يثبت له املباينة بالصفة اليت تسم
املباينة باجلهة أو الكمية وأن كانت مباينته هلذين أعظم مما يعلم من مباينة املخلوق للمخلوق إذ ليس كمثله 
شيء يف شيء مما يوصف به وأما إثبات بعض املباينات دون بعضها فهذا يقتضي مماثلته للمخلوق وأن يكون 

  ببعض املخلوقات أعظم من شبه بعضها ببعض وذلك ممتنع  شبهه

يوضح ذلك الوجه السابع والثالثون وهو أن املباينة تقتضي املخالفة يف احلقيقة وهي ضد املماثلة وحيث كانت 
رفع املباينة فإهنا تستلزم ذلك فإن املباينة باجلهة واحليز تقتضي أن تكون عني أحدمها مغايرة لعني اآلخر وهذا فيه 

األحتاد وإثبات خمالفة وكذلك أختالف الصفة والقدر ترفع املماثلة وتثبت املباينة واملخالفة وهو ان كان قد قال 
ان املباينة يعين هبا املباينة باجلهة واملخالفة يف احلقيقة وقد ذكرنا اهنا يف املعىن االول اظهر فإهنا تستلزم األختالف 

املتماثلني ال يتصور أن يتماثال حىت يرتفع التباين يف العني بل ال بد أن تكون  يف احلقيقة حيث كانت فإن الشيئني
عني أحدمها ليست عني اآلخر وأن يكون له ما خيصه من أحوال كالعرضني املتماثلني بل السوادين إذا حل 

تكون باملكان أحدمها يف حمل بعد اآلخر فإن زمان هذا غري زمان اآلخر وهلذا يقال املباينة تكون بالزمان و
  وتكون باحلقيقة 

املقصود هنا أن املباينة مستلزمة لرفع املماثلة فإذا كان اهللا سبحانه ليس كملثه شيء يف أمر من األمور وجب أن 
تكون له املباينة التامة بكل وجه فيكون مباينا للخلق بصفته وقدره حبقيقته وجهته وبقدمه الذي يفارق به 

األشياء مباينة له مبكاهنا وزماهنا وحقيقتها وهو سبحانه مباين هلا بأزله وأبده وظهوره  الكائنات يف زماهنا فتكون
  وبطونه فهو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو مباين هلا بصفته سبحانه وتعاىل 

ماثلة بل يؤيد هذا أن املثبتة للصور أعظم تنزيها هللا عن مماثلة اخللق من نفاهتا ألن األمور السلبية ال ترفع امل
اإلعدام متماثلة وإمنا يرتفع التماثل باألمور الوجودية فكل من كان أعظم إثباتا ملا توجبه امساء اهللا وصفاته كان 

  رفعه 

املماثلة عن اهللا أعظم وظهر أن هؤالء اجلهمية الذين يزعمون أهنم يقصدون تنزيهه عن املشاهبه هم الذين جعلوا 
  وفيما نفوه كما تقدم بيان ذلك واهللا أعلم  له أمثاال وأندادا فيما أثبتوه

  فصل 
قال الرزاي الربهان الثالث يف أنه ميتنع أن يكون اهللا خمتصا باجلهة واحليز هو أنه لو كان خمتصا باجلهه واحليز 
 لكان ال خيلو إما أن يقال إنه غري متناه من مجيع اجلوانب أو يقال إنه غري متناه من بعض اجلوانب أو يقال إنه

  متناه من كل اجلوانب واألقسام الثالثة باطلة فالقول بكونه خمتصا حبيز وجهة باطل 
يه وجوه    أما قولنا إنه ميتنع أن يكون غري متناه من مجيع اجلوانب فيدل عل

األول أن وجود بعد ال هناية له حمال والدليل عليه أن فرض بعد غري متناه بفضي إىل احملال فوجب أن يكون 
ا قلنا إنه بفضي إىل احملال ألنا إذا فرضنا بعدا غري متناه وفرضنا بعدا آخر متناهيا موازيا له مث زال خط حماال وإمن

املتناهي من املوازاة إىل املسامتة فنقول هذا يقتضي أن حيصل من اخلط األول الذي هو غري متناه نقطة هي أول 



ا كان مسامتا للخط  الغري متناهي مث صار مسامتا له فكانت هذه املسامتة نقطة املسامتة وذلك اخلط املتناهي م
حادثه يف أول أوان حدوثها ال بد وأن يكون مع نقطة معينة فتكون تلك النقطة هي أول نقطة املسامتة لكن 

  كون اخلط غري متناه مينع من ذلك ألن املسامتة مع النقطة 

اخلط غري متناه فال نقطة فيه إال وفوقها نقطة أخرى  الفوقانية حتصل قبل املسامتة مع النقطة التحتانية فإذا كان
وذلك مينع من حصول املسامتة يف املرة األوىل مع نقطة معينة فثبت أن هذا يقتضي أن حيصل يف اخلط الغري 

متناهي نقطة هي أول نقطة املسامتة وأن ال حيصل وهذا احملال إمنا لزم من فرضنا أن ذلك اخلط غري متناه 
  يف ذلك حماال فثبت أن القول بوجود بعد متناه حمال  فوجب أن يكون

الوجه الثاين وهو أنه إذا كان القول بوجود بعد غري متناه ليس حماال فعند هذا ال ميكن إقامة الدليل على كون 
  العامل متناهيا بكلية وذلك باطل باإلمجاع 

لو شيء من اجلهات واألحياز عن ذاته الوجه الثالث أنه لو كان غري متناه من مجيع اجلوانب لوجب أن ال خي
  فحينئذ يلزم أن يكون العامل خمالطا ألجزاء ذاته وأن تكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا ال يقوله عاقل 
  وأما القسم الثاين وهو أن نقول غري متناه من بعض اجلوانب وقناه من سائر اجلوانب فهو أيضا باطل لوجهني 

ذكرناه على امتناع بعد غري متناه قائم سواء قيل إنه غري متناه من كل اجلوانب أو من األول أن الربهان الذي 
  بعض اجلوانب 

الثاين أن اجلانب الذي فرض أنه غري متناه واجلانب الذي فرض أنه متناه إما أن يكونا متساويني يف احلقيقة 
ح على كل واحد من هذين اجلانبني ما واملاهية وأما أن ال يكونا كذلك أما القسم األول فإنه يقتضي أن يص

يصح على اجلانب اآلخر وذلك بقتضي جواز الفصل والوصل والزيادة والنقصان على ذات اهللا تعاىل وهو حمال 
  وأما القسم الثاين وهو القول بأن 

قتضي كون أحد اجلانبني خمالف للجانب الثاين يف احلقيقة واملاهية فنقول أن هذا حمال من وجوه األول أن هذا ي
ذاته مركبة وهو باطل كما بينا الثاين أنا بينا أنه ال معىن للمتحيز إال الشيء املمتد يف اجلهات املختص باألحياز 

وبينا أن املقدار ميتنع أن يكون صفة بل جيب أن يكون ذاتا وبينا أنه مىت كان األمر كذلك كان مجيع املتحيزات 
  ن أحد جانيب ذلك شيء خمالف للجانب اآلخر يف احلقيقة واملاهية متساوية وإذا كان كذلك أمتنع القول بأ

أما القسم الثالث وهو ان يقال إنه متناه من كل اجلوانب فهذا أيضا باطل من وجهني األول أن كل ما كان 
متناهيا من مجيع اجلوانب كانت حقيقته قابلة الزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك كان حمدثا على ما بيناه 

ثاين أنه كان متناهيا من مجيع اجلوانب فحينئذ تفرض فوقه أحياز خالية وجهات فارغة فال يكون هو تعاىل فوق ال
  مجيع األشياء بل تكون تلك األحياز أشد فوقية من اهللا 

وايضا فهو تعاىل قادر على خلق اجلسم يف احليز الفارغ فلو فرض حيز خال لكان قادرا على أن خيلق فيه جسما 
هذا التقدير يكون ذلك اجلسم فوق اهللا تعاىل وذلك عند اخلصم حمال مثبت أنه لو كان يف جهة مل خيل وعلى 

األمر عن أحد هذه األقسام الثالثة وثبت أن كل واحد منها باطل حمال فكان القول بأن اهللا تعاىل يف احليز 
  واجلهة حمال 

يلزمكم مج   يع ما ألزمتمونا فإن قيل الستم تقولون أنه غري متناه يف ذاته ف



قلنا الشيء الذي يقال إنه غري متناه على وجهني أحدمها أنه شيء غري خمتص جبهة وحيز ومىت كان كذلك امتنع 
  أن يكون له طرف وهناية وحد 

ا ال هناية لذات اهللا تعاىل عنينا  والثاين أنه خمتص جبهة وحيز إال أنه مع ذلك ليس لذاته مقطع وحد فنحن إذا قلن
فسري األول فإن كان مرادكم ذلك فقد ارتفع النزاع بيننا وإن كان مرادكم هو الوجه الثاين فحينئذ يتوجه به الت

عليكم ما ذكرنا من الدليل وال ينقلب ذلك علينا ألنا ال نقول انه غري متناه هبذا التفسري حىت يلزمنا ذلك 
  اإللزام فظهر الفرق وباهللا التوفيق 
قوهلم لو كان فوق العرش لكان إما أن يكون أصغر منه أو بقدره أو أكرب منه  يقال هذه احلجة هي من جنس

ببعد متناه أو غري متناه وهذه احلجج من حجج اجلهمية قدميا كما ذكر ذلك األئمة وذكروا أن جهما وأتباعه 
 هو داخل هم أول من أحدلث يف أإلسالم هذه الصفات السلبية وإبطال نقيضها مثل قوهلم ليس فوق العامل وال

العامل وال خارجه وليس يف مكان دون مكان وليس مبتحيز وال جوهر وال جسم وال هناية وال حد وحنو هذه 
العبارات فإن هذه العبارات مجيعها وما يشبهها ال تؤثر عن أحد من الصحابة والتابعني وال من أئمة الدين 

لم وال توجد يف شيء من كتب اهللا املنزلة من عنده املعروفني وال يروي هبا حديث عن النيب صلى اهللا عليه و س
بل هذه هي من أقوال اجلهمية ومن الكالم الذي إتفق السلف على ذمة ملا أحدثه من أحدثه فحيث ورد يف 
كالم السلف ذم اجلهمية كأن أهل هذه العبارات داخلني يف ذلك وحيث ورد عنهم الكالم واملتكلمني كان 

ذم أئمة الدين هلم وكالمهم يف ذلك كثري  أهل هذه العبارات داخلني يف ذلك فإن ذلك ملا أحدثه املبتدعون كثر 
قد صنف فيه مصنفات حىت إن أعيان هذه العبارات وأمثاهلا ذكرها السلف واألئمة فيما أنكروه على اجلهمية 

  وأهل الكالم احملدث 

ا وصفه اإلمام امحد من مذهب جهم حيث قال وتأول القرآ ن على غري تأويله وكذب باحاديث وقد قدمنا م
النيب صلى اهللا عليه و سلم وزعم أن من وصف اهللا بشيء مما وصف به نفسه يف كتابه أو حدث عنه النيب كان 
كافرا وكان من املشبهة فأضل بشرا كثريا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حنيفة وأصحاب عمرو إبن 

اهلم الناس عن قول اهللا عز و جل ليس كمثله شيء ما تفسريه يقولون عبيد بالبصرة ووضع دين اجلهمية فإذا س
ليس كمثله شيء من األشياء هو حنت األرضني السابعة كما هو على العرش ال خيلو منه مكان وال هو يف مكان 

يعرف دون مكان وال يتكلم وال يكلم وال ينظر إليه أحد يف الدنيا وال ينظر إليه أحد يف اآلخرة وال يوصف وال 
بصفته وال يعقل وال له غاية وال منتهى وال يدرك بعقل وهو وجه كله وهو مسع كله وهو نور كله وهو قدرة 
كله وال يوصف بوصفني خمتلفني وليس له أعال وال أسفل وال نواحي وال جوانب وال ميني وال مشال وال هو 

  لبك أنه شيء تعرفه فاهللا خبالفه خفيف وال ثقيل وال له لون وال له جسم وليس مبعقول وكلما خطر بق
وقال أيضا اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد يف كتابه املعروف الذي مساه نقض عثمان بن سعيد على املريسي 

  اجلهمي العنيد فيما افترى على اهللا يف التوحيد قال 
  باب احلد والعرش 

األصل الذي بين عليه جهم مجيع ضالالته وادعى املعارض أنه ليس هللا حد وال غاية وال هناية قال وهذا هو 
واشتق منها أغلوطاته وهي كلمة مل يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العاملني فقال له قائل ممن حياوره قد 



علمت مرادك أيها األعجمي تعين أن اهللا ال شيء ألن اخللق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه إسم الشيء 
ال شيء ليس له حد وال غاية إال وله حد وغاية وصفة    وأن 

  وال صفة فالشيء ابدا موصوف ال حمالة وال شيء يوصف بال حد وال غاية وقولك ال حد له تعين أنه ال شيء 
قال أبو سعيد واهللا تعاىل له حد ال يعلمه غريه وال جيوز ألحد أن يتوهم حلده عاية يف نفسه ولكن نؤمن باحلد 

  نه أيضا حد وهو على عرشه فوق مسواته فهذان حدان إثنان ونكل علم ذلك إىل اهللا وملكا
قال وسئل إبن املبارك مب نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه قيل حبد قال حبد حدثناه احلسن بن 
الصباح البزار عن علي بن احلسن بن شقيق عن أبن املبارك قال فمن ادعى أن ليس هللا حد فقد ردالقرآن 

شيء ألن اهللا تعاىل وصف حد مكانه يف مواضع كثرية من كتابه فقال الرمحن على العرش استوى وادعى أنه ال 
أأمنتم من يف السماء خيافون رهبم من فوقهم إين متوفيك ورافعك إيل إليه يصعد الكلم الطيب فهذا كله وما 

  اهللا أشبهه شواهد ودالئل على احلد ومن مل يعترف به فقد كفر بتنزيل اهللا وجحد آيات 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن اهللا فوق عرشه فوق مسواته وقال لألمة السوداء أين اهللا قالت يف 

السماء قال أعتقها فإهنا مؤمنة فقول رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم إهنا مؤمنة دليل على أهنا لو مل تؤمن أن اهللا 
  ة املؤمنة إال من شهد هللا أنه يف السماء كما قال اهللا ورسوله يف السماء مل تكن مؤمنة وأنه ال جيوز يف الرقب

مث قال وحدثنا أمحد بن منيع البغدادي حدثنا أبو معاوية عن شبيب إبن شيبة عن احلسن عن عمران بن حصني 
سلم قال ألبيه يا حصني كم تعبد اليوم إهلا قال سبعة ستة يف األرض وواحد يف  أن النيب صلى اهللا عليه و 

  ماء قال فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك قال الذي يف السماء فلم ينكر النيب صلىاهللا عليه وسلم الس

على الكافر إذا عرف أن أله العاملني يف السماء كما قاله النيب صلىاهللا عليه وسلم حلصني اخلزاعي يف كفره 
سالم إذ ميز بني اإلله اخلالق الذي يوئذ كان أعلم باهللا اجلليل األجل من املريسي وأصحابه معما ينتحلون من اإل

يف السماء وبني اآلهلة واألصنام املخلوقة اليت يف األرض فقد اتفقت الكلمة من املسلمني والكافرين أن اهللا يف 
السماء وحدوه بذلك إال املريسي الضال وأصحابه حىت الصبيان الذين مل يبلغوا احللم قد عرفوه بذلك إذا 

  ه إىل ربه يدعوه يف السماء دون ما سواها فكل أحد باهللا ومبكانه أعلم من اجلهمية حزب الصيب شيء رفع يدي
وقدمنا أيضا قوله يف ضمن رده على اجلهمي املنكر ألستواء اهللا على العرش قال وأعجب من هذا كله قياسك 

أكرب من العرش أو اهللا بقياس العرش ومقداره ووزنه من صغري أو كبري وزعمت كالصبيان العميان أن كان اهللا 
أصغر منه أو مثله فإن كان اهللا أصغر فقد صريمت العرش أعظم منه وإن كان أكرب من العرش فقد ادعيتم فيه 

فضال عن العرش وإن كان مثله فإنه إذا ضم إىل العرش السموات واألرض كانت أكرب من خرافات تكلم هبا 
يه هللا لقطع مثرة لسانه واخليبة لقوم هذا مقيههم وترهات يلعب هبا وضالالت يضل هبا لو كان من يعمل عل

  واملنظور إليه مع هذا التمييز كله وهذا النظر وكل هذه اجلهاالت والضالالت 
فيقال هلذا البقباق النفاخ إن اهللا أعظم من كل شيء وأكرب من كل خلق ومل حيتمله العرش عظما وال قوة وال 

بعرشه بشدة أسرهم ولكنهم محلوه بقدرته ومشيئته وإرادته وتأييده محله العرش احتملوه بقوهتم وال استقلوا 
  لوال ذلك ما أطاقوا محله وقد بلغنا أهنم حني محلوا العرش وفوقه اجلبار يف عزته 



وهبائه ضعفوا عن محله واستكانوا وجثوا على ركبهم حىت لقنوا ال حول وال قوة اال باهللا فاستقلوا به بقدرة اهللا 
ذلك ما استقل به العرش وال احلملة وال السموات واالرض ومن فيهن ولو قد شاء ال ستقل على  وارادته ولوال

ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم اكرب من السموات السبع واالرضني 
  السبع ولو كان العرش يف السموات واالرضني ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة 

رف اصل هذا الكالم فجيمع السلف واالئمة الذين بلغهم ذلك انكروا ما فيه من هذه املعاين السلبية واذا ع
  اليت تنايف ما جاء به الكتاب والسنة 

مث من كان من السلف اخرب حبال اجلهمية مثل الذين كانوا يباشروهنم من السلف واالئمة الذين بالعراق 
ا نفوه وقد يتوقف وخراسان اذ ذاك فاهنم كانوا اخرب حبق يقة امرهم جملاورهتم هلم فاهنم قد يتكلمون بنقيض م

بعضهم عن اطالق اللفظ مثل لفظ احلد فان املشاهري باالمامة يف السنة اثبتوه كما ذكره عثمان بن سعيد عنهم 
  ومسى ابن املبارك 

ذكره حرب بن امساعيل  وذكر شيخ االسالم ابو امساعيل االنصاري اهلروى يف كتاب ذم الكالم باسناده ما
الكرماين صاحب امحد واسحاق يف مسائلة عنهما وعن غريمها قال قلت السحاق بن ابراهيم ما تقول يف قوله ما 

يكون من جنوى ثالثة اآلية قال حيث ما كنت هو اقرب اليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه قلت 
خلقه وذكر ايضا ما السحاق على العرش حبد قال نعم حبد وذكره عن ابن امل بارك قال هو على عرشه بائن من 

ذكره ابن ايب حامت باسناده ان هشام بن عبيد اهللا الرازي القاضي صاحب حممد بن احلسن حبس رجال يف 
  التجهم فتاب فجيء به اىل هشام ليمتحنه 

على عرشه وال ادري ما فقال احلمد هللا على التوبة اتشهد ان اهللا على عرشه بائن من خلقه قال اشهد ان اهللا 
بائن من خلقه فقال ردوه اىل احلبس فانه مل يتب وقال شيخ االسالم شرح مسألة حد البينونة يف كتاب الفاروق 

  يعين تصنيفه باب اغىن عن تكريره ها هنا 
بن وقال شيخ االسالم يف اثناء الطبقة الثانية من كتاب ذم الكالم واهله وسألت حيىي بن عمار عن ايب حامت 

حبان البسيت قلت رأيته قال كيف مل اره وحنن اخرجناه من سجستان كان له علم كثري ومل يكن له كثري دين 
قدم علينا فانكر احلد فاخرجناه من سجستان هذا مع ان هؤالء الذين يذكر شيخ االسالم اقواهلم من ائمة 

ة واالشعرية وحنوهم على ما احدثوه مما احلديث والفقه والتصوف وغريهم وقد ذكر عنهم ذم الكالبية والكرامي
  خبالف طريقة اهل السنة واحلديث 

وذكر اخلالل يف كتاب السنة ما تقدم من رواية حرب عن اسحاق ابن ابراهيم وذكر ايضا عن حرب قال املي 
 علي اسحاق بن ابراهيم ان اهللا عز و جل وصف نفسه يف كتابه بصفات استغىن اخللق ان يصفوه بغري ما وصف
به نفسه من ذلك قوله يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام وقوله وترى املالئكة حافني من حول العرش يف آيات كلها 

تصف العرش وقد ثبتت الروايات يف العرش واعلى شيء فيه واثبته قول اهللا الرمحن على العرش استوى قال 
ن بن داود أبو داود اخلفاف قال قال إساحاق وانا ابو بكر املروذي ثنا حممد بن الصباح النيسابوري ثنا سليما

  بن ابراهيم بن راهويه 



قال اهللا تبارك وتعاىل الرمحن على العرش استوى امجاع اهل العلم انه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء يف 
اسفل االرض السابعة ويف قعور البحر ورؤوس اآلكام وبطون االودية ويف كل موضع كما يعلم علم ما يف 

وات السبع وما فوق العرش احاط بكل شيء علما وما تسقط من ورقة اال يعلمها وال حبة يف ظلمات السم
  الرب والبحر اال وقد عرف ذلك كله واحصاه وال يعجزه معرفة شيء عن معرفة غريه 

سن بن قال ابو بكر اخلالل يف كتاب السنة انا ابو بكر املروذي قال مسعت ابا عبد اهللا قيل له روى علي بن احل
شقيق عن ابن املبارك انه قيل له كيف نعرف اهللا قال على العرش حبد قال قد بلغين ذلك عنه واعجبه مث قال ابو 

عبد اهللا هل ينظرون اال ان يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام مث قال وجاء ربك وامللك صفا صفا قال اخلالل وانا 
حممد بن ابراهيم القيسي قال قلت المحد بن حنبل حيكى عن  حممد بن علي الوراق حدثنا ابو بكر االثرم حدثين

ابن املبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال يف السماء السابعة على عرشه حبد فقال امحد هكذا هو عندنا وقال 
حدثنا احلسن بن صاحل العطار ثنا هارون ابن يعقوب اهلامشي ان يعقوب بن العباس قال كنا عند ايب عبد اهللا قال 

ا معىن قول ابن املبارك حبد قال ال اعرفه ولكن فس ألناه عن قول ابن املبارك على العرش استوى حبد فقلنا له م
وهلذا شواهد من القرآن يف مخسة مواضع اليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من يف السماء تعرج املالئكة والروح 

ا معىن قول ابن امل بارك وقوله ال اعرفه قد يكون ال اعرف حقيقة اليه وهو على العرش وعلمه مع كل وقوهلم م
  مراده لكن للمعىن الظاهر من اللفظ 

شواهد وهو النصوص اليت تدل على ان اهللا تنتهي اليه االمور وانه يف السماء وحنو ذلك وقد يكون ال ادري من 
  اين قال ذلك لكن له شواهد 

نيل قيل له واهللا تبارك وتعاىل فوق السماء السابعة وقال اخلالل انا يوسف بن موسى ان ابا عبد اهللا امحد بن ح
على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان قال نعم على عرشه ال خيلو شيء من علمه وقال اخربين 

عبد امللك امليموين انه سأل ابا عبد اهللا ما تقول فيمن قال ان اهللا ليس على العرش قال كالمهم كله يدور على 
  الكفر 
احملفوظ عن السلف واالئمة من اثبات حد هللا يف نفسه قد بينوا مع ذلك ان العباد ال حيدونه وال يدركونه  وهذا

وهلذا مل يتناف كالمهم يف ذلك كما يظنه بعض الناس فاهنم نفوا ان حيد احد اهللا كما ذكره حنبل عنه يف كتاب 
 بن حنبل حدثين ايب حنبل بن اسحاق قال قال السنة واحملنة وقد رواه اخلالل يف كتاب السنة اخربين عبد اهللا

عمي حنن نؤمن باهللا عز و جل على عرشه كيف شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف او حيده احد 
ال تدركه االبصار حبد وال غاية وهو يدرك االبصار وهو  فصفات اهللا عز و جل منه وله وهو كما وصف نفسه 

لغيوب وال يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه وليس من اهللا شيء حمدود عامل الغيب والشهادة عالم ا
وال يبلغ علمه وقدرته احد غلب االشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري 

بقضائه وكان اهللا قبل ان يكون شيء واهللا االول وهو اآلخر وال يبلغ احد حد صفاته فالتسليم المر اهللا والرضا 
  نسأل اهللا التوفيق والسداد انه على كل شيء قدير 

وذلك ان لفظ احلد عند كل من تكلم به يراد به شيئآن يراد به حقيقة الشيء يف نفسه ويراد به الوجود العيين 
  او الوجود الذهين فاخرب 



ال تدركه االبصار حبد ابو عبد اهللا انه على العرش بال حد حيده احد او صفة يبلغها واصف واتبع ذلك بقوله 
وال غاية وهذا التفسري الصحيح لالدراك أي ال حتيط االبصار حبده وال غايته مث قال وهو يدرك االبصار وهو 

  عامل الغيب والشهادة عالم الغيوب ليتبني انه عامل بنفسه وبكل شيء 
االحاديث اليت تروى ان اهللا وقال اخلالل واخربين علي بن عيسى ان حنبال حدثهم قال سألت ابا عبد اهللا عن 

تبارك وتعاىل ينزل اىل السماء الدنيا وان اهللا يضع قدمه وما اشبه هذه االحاديث فقال ابو عبد اهللا نؤمن هبا 
ونصدق هبا وال كيف وال معىن وال نرد منها شيئا ونعلم ان ما جاء به الرسول حق اذا كانت بأسانيد صحاح 

بأكثر مما وصف به نفسه بال حد وال غاية ليس كمثله شيء قال وقال حنبل  وال نرد على اهللا قوله وال يوصف
يف موضع آخر قال ليس كمثله شيء يف ذاته كما وسف به نفسه فقد امجل تبارك وتعاىل بالصفة لنفسه فحد 

لنفسه صفة ليس يشبهه شيء فيعبد اهللا بصفاته غري حمدودة وال معلومة اال مبا وصف نفسه قال تعاىل وهو 
  لسميع البصري ا

قال وقال حنبل يف موضع آخر قال فهو مسيع بصري بال حد وال تقدير وال يبلغ الواصفون وصفاته منه وله وال 
يتعدى القرآن واحلديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه وال يتعدى ذلك وال تبلغه صفة الواصفني 

فاته لشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كالم نؤمن بالقرآن كله حمكمة ومتشاهبة وال نزيل عنه صفة من ص
ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه هذا كله يدل على ان اهللا يرى يف اآلخرة والتحديد يف هذا 

  بدعة والتسليم هللا بأمره بغري صفة وال حد اال ما وصف به نفسه مسيع بصري مل يزل متكلما 

عالم الغيوب فهذه صفات وصف هبا نفسه ال تدفع وال ترد وهو على العرش  عاملا غفورا عامل الغيب والشهادة
بد حد كما قال مث استوى على العرش كيف شاء املشيئة اليه عز و جل واالستطاعة له ليس كمثله شيء وهو 

خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه مسيع بصري بال حد وال تقدير قول ابراهيم البيه يا أبت مل تعبد ما ال 
سمع وال يبصر فثبت ان اهللا مسيع بصري صفاته منه ال نتعدى القرآن واحلديث واخلرب يضحك اهللا وال نعلم ي

سلم وتثبيت القرآن وال يصفه الواصفون وال حيده احد تعاىل  كيف ذلك اال بتصديق الرسول صلى اهللا عليه و 
  اهللا عما يقول اجلهمية واملشبهة 
اق بن ابراهيم ملا قرأ الكتاب باحملنة تقول ليس كمثله شيء فقلت له ليس وقال يل ابو عبد اهللا قال يل اسح

كمثله شيء وهو السميع البصري قال ما اردت هبذا قلت القرآن صفة من صفات اهللا وصف هبا نفسه ال ننكر 
ذلك وال نرده قلت له املشبهة ما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقال حنبل يف موضع آخر 

كقدمي فقد شبه اهللا خبلقه وهذا حيده وهذا كالم سوء وهذا حمدود والكالم يف هذا ال احبه قال عبد اهللا  وقدم
جردوا القرآن وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يضع قدمه نؤمن به وال حنده وال نرده على رسول اهللا صلى اهللا 

ول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا فقد امرنا اهللا عز عليه و سلم بل نؤمن به قال اهللا تبارك وتعاىل ما آتاكم الرس
و جل باالخذ مبا جاء والنهي عما هنى وامساؤه وصفاته غري خملوقة ونعوذ باهللا من الزلل واالرتياب والشك انه 

  على كل شيء قدير 
احلي القيوم اهللا ال قال وزادين ابو القاسم اجلبلي عن حنبل يف هذا الكالم وقال تبارك وتعاىل اهللا ال اله اال هو 

  اله اال هو امللك القدوس السالم 



املؤمن املهني العزيز اجلبار املتكرب هذه صفات اهللا عز و جل وامساؤه تبارك وتعاىل وزاد علي بن عيسى عن حنبل 
سلمة وال اروى  قال ومسعت ابا عبد اهللا يقول ما احد اشد حدثا على اهل البدع واخلالف من محاد بن 

لرؤية والرد على القدرية واملعتزلة منه قال ومسعت ابا عبد اهللا يقول القوم يرجعون اىل التعطيل يف الحاديث ا
  قوهلم كله ينكرون اآلثار وما ظننتهم هكذا حىت مسعت مقالتهم 

وكذلك قال عبد العزيز بن عبد اهللا بن ايب سلمة املاجشون احد ائمة املدينة املشاهري على عهد مالك بن انس 
مالك وابن ايب ذئب وابن املاجشون هذا قال يف كالمه املشهور عنه الذي رواه ابن بطة وغريه بأسانيد وهم 

ا سألت فيما تتابعت فيه اجلهمية ومن خالفها  صحيحة قال وقد سئل فيما جحدته اجلهمية اما بعد فقد فهمت م
فسري صفته واحنسرت العقول يف صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت االلسن عن ت

دون معرفة قدره وردت عظمته العقول فلم جتد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسرية فامنا امروا بالنظر والتفكري 
فيما خلق بالتقدير وامنا يقال كيف ملن مل يكن مرة مث كان فأما الذي حيول وال يزول ومل يزل وليس له مثل فانه 

ف قدر من مل يبدأ وال ميوت وال يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد او ال يعلم كيف هو اال هو وكيف يعر
منتهى يعرفه عارف او حيد قدره واصف على انه احلق املبني ال حق احق منه وال شيء ابني منه الدليل على 

  عجز العقول عن حتقيق صفته عجزها عن حتقيق صفة اصغر خلقه ال تكاد تراه صغريا حيول ويزول 

مسع وال بصر وملا يتقلب به وحيتال من عقله اعضل بك واخفى عليك مما ظهر من مسعه وبصره وال يرى له 
فتبارك اهللا احسن اخلالقني وخالقهم وسيد السادة ورهبم ليس كمثله شيء وهو السميع البصري اعرف رمحك 

ا مل يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها اذا  ا اهللا غناك عن تكلف صفة م مل تعرف قدر م
  وصف فما تكلفك علم ما مل يصف هل تستدل بذلك على شيء من طاعته او تنزجر به عن شيء من معصيته 
فأما الذي جحد ما وصف الرب تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطني يف االرض حريان فصار يستدل بزعمه 

من ان يكون له كذا فعمي عن البني  على جحد ما وصف الرب ومسى من نفسه بأن قال ال بد ان كان له كذا
باخلفي جبحد ما مسى الرب بنفسه بصمت الرب عما مل يسم منها فلم يزل ميلي له الشيطان حىت جحد قول اهللا 

عز و جل وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة فقال ال يراه احد يوم القيامة فجحد واهللا افضل كرامة اهللا اليت 
امة من النظر اىل وجهه ونظر اهللا اياهم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى اهنم اكرم هبا اولياءه يوم القي

  ال ميوتون فهم بالنظر اليه ينضرون 
اىل ان قال وامنا جحد رؤيته يوم القيامة اقامة للحجة الضالة املضلة النه قد عرف اذا جتلى هلم يوم القيامة رأوا 

جاحدا وقال املسلمون يا رسول اهللا هل نرى ربنا فقال رسول اهللا  منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنني وكان له
سلم هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال قال فهل تضارون يف رؤية  صلى اهللا عليه و 

القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال قال فانكم ترون ربكم يومئذ كذلك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م ال متتليء النار حىت يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها اىل بعض وقال لثابت بن و سل

  قيس بن مشاس لقد ضحك اهللا مما فعلت بضيفك البارحة 

وقال فيما بلغنا ان اهللا ليضحك من ازلكم وقنوطكم وسرعة اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا ليضحك 
  من رب يضحك خريا يف اشباه هلذا مما مل حنصيه  قال نعم قال ال نعدم



وقال اهللا تعاىل وهو السميع البصري واصرب حلكم ربك فانك بأعيننا وقال ولتصنع على عيين وقال ما منعك ان 
تسجد ملا خلقت بيدي وقال واالرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعاىل عما 

دهلم على عظم ما وصف به نفسه وما حتيط به قبضته اال صغر نظريها منهم عندهم ان ذلك  يشركون فواهللا ما
الذي القى يف روعهم وخلق على معرفته قلوهبم فما وصف اهللا من نفسه ومساه على لسان رسوله مسيناه كما 

ا مل    يصف مساه ومل نتكلف منه صفة ما سواه ال هذا وال هذا ال جنحد ما وصف وال نتكلف معرفة م
اعلم رمحك اهللا ان العصمة يف الدين ان تنتهي حيث انتهى بك وال جتاوز ما قد حد لك فان من قوام الدين 
معرفة املعروف وانكار املنكر فما بسطت عليه املعرفة وسكنت اليه االفئدة وذكر اصله يف الكتاب والسنة 

ن نفسه عيبا وال تكلفن ملا وصف لك من وتوارث علمه االمة فال ختافن يف ذكره وصفته من ربك ما وصف م
ذلك قدرا وما انكرته نفسك ومل جتد ذكره يف كتاب ربك وال يف احلديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فال 

ا مل  تتكلفن علمه بعقلك وال تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فان تكلفك معرفة م
ا اعظمت ما جحد اجلاحدون مما وصف من نفسه فكذلك يصف من نفسه مثل انكارك ما وصف منها فكم

  اعظم تكلف ما وصف 

الواصفون ما مل يصف منها فقد واهللا عز املسلمون الذين يعرفون املعروف وميعرفتهم يعرف وينكرون املنكر 
ر ويانكارهم ينكر يسمعون ما وصف اهللا به نفسه من هذا يف كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذك

هذا وتسميته من الرب قلب مسلم وال تكلف صفة قدره وال تسمية غريه من الرب مؤمن وما ذكر عن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه مساه من صفة ربه فهو مبنزلة ما مسى ووصف الرب تعاىل من نفسه والراسخون يف 

ا ترك من ذكرها ال ينكرون العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لرهبم مبا وصف من نفسه ا لتاركون مل
ا مسى ومن يتبع  صفة ما مسى منها جحدا وال يتكلفون صفة ما مل يسم تعمقا الن احلق تربك ما ترك وتسمية م

ا توىل ونصله جهنم وسآت مصريا وهب لنا ولكم حكما واحلقنا بالصاحلني وهذا كله  غري سبيل املؤمنني نوله م
  كالم ابن املاجشون 

  فصل

  كالم على هذه احلجة يف مقامني احدمها منع املقدمة االوىل والثاين منع الثانية وال
اما االول فهو قول من يقول هو فوق العرش وليس له حد وال مقدار وال هو جسم كما يقول ذلك كثري من 

هم واهل الصفاتية من الكالبية وائمة االشعرية وقدمائهم ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف االربعة وغري
احلديث والصوفية وغري هؤالء وهم امم ال حيصيهم اال اهللا ومن هؤالء ابو حامت ابن حبان وابو سليمان اخلطايب 
البستيان قال ابو سليمان احلطايب يف الرسالة الناصحة ملا تكلم على الصفات ومما جيب ان يعلم من هذا الباب 

  ت اال االحاديث املشهورة اليت قد ثبتت بصحة وحيكم القول فيه انه ال جيوز ان يعتمد يف الصفا

اسانيدها وعدالة ناقليها فان قوما من اهل احلديث قد تعلقوا منها بالفاظ ال تصح من طريق السند وامنا هي من 
رواية املفاريد والشواذ فجعلوها اصال يف الصفات وادخلوها يف مجلتها كحديث الشفاعة وما روي فيه من قوله 



 فاجده مبكانه او يف مكانه فزعموا على هذا املعىن ان هللا مكانا تعاىل اهللا عن ذلك وامنا هذه اللفظة فاعود اىل ريب
تفرد هبا يف هذه القصة شريك بن عبد اهللا بن ايب منر وخالفه اصحابه فيها ومل يتابعوه عليها وسبيل مثل هذه 

ي له يف الرواية كخالف البينة للبينة اذا الزيادة ان ترد وال تقبل الستحالتها والن خمالفة اصحاب الراو
تعارضت البينتان سقطتا معا وقد حتتمل هذه اللفظة لو كانت صحيحة ان يكون معناها انه جيد ربه مبكانه االول 
من االجابة يف الشفاعة واالسعاف باملسألة اذا كان مرويا يف اخلرب انه يعود مرارا فيسأل ربه يف املذنبني من امته 

  يشفعه ويسعفه مبسألته فيهم كل ذلك 
قلت هذا يف حديث املعراج حبديث الشفاعة ولكن يف حديث الشفاعة فأستأذن من رواية شريك ولكن غلظ 

اخلطايب يف بذلك فاشتبه عليه حديث املعراج على ريب يف داره فيؤذن يل عليه فاذا رأيته وقعت ساجدا ذكر 
ة عن انس واما تلك اللفظة فهي يف حديث املعراج من رواية ذلك ثالث مرات وهذا يف الصحيح من رواية قتاد

  شريك وليس هذا موضع الكالم يف ذلك 
قال اخلطايب ومن هذا الباب قوما منهم زعموا ان هللا حدا وكان اعال ما احتجوا به يف ذلك حكاية عن ابن 

ه حبد فقال نعم حبد فحعلوه اصال املبارك قال علي بن احلسن بن شقيق قلت البن املبارك انعرف اهللا حبد او نثبت
  يف 

هذا الباب وزادوا احلد يف صفاته تعاىل اهللا عن ذلك وسبيل هؤالء القوم عافانا اهللا واياهم ان بعلموا ان صفات 
دون قول احد من الناس كائنا  الباري ال تؤخذ اال من كتاب اهللا تعاىل وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

او نزلت تقدم زمانه او تأخر الهنا ال تدرك من طريق القياس واالجتهاد فيكون فيها لقائل من كان علت درجته 
مقال ولنظر جمال على ان هذه احلكاية عن ابن املبارك قد رويت لنا انه قيل له انعرف اهللا جبد فقال نعم جبد 

  باجليم دون احلاء 
د ال كااليدي فيقال له امنا احوجنا اىل ان نقول قال وزعم بعضهم ان يقال ان له حدا ال كاحلدود كما تقول ي

يد ال كااليدي الن اليد قد جاء ذكرها يف القرآن ويف السنة فلزم قبوهلا ومل جيز ردها فاين ذكر احلد يف الكتاب 
او يف السنة حىت نقول حدا ال كاحلدود كما نقول يد ال كااليدي ارأيت ان قال قائل رأس ال كالرؤوس قياسا 

ا ذكرنا يف احلد من انه ملا جاء ذكر اليد وجب القول على قول نا يد ال كااليدي هل تكون احلجة عليه اال نظري م
  به وملا مل جييء ذكر الرأس مل جيز القول به 

  وممن انكر احلد ابو احلارث 
أويالت وكان القاضي ابو يعلي ينكر احلد مث رجع اىل االقرار به وكذلك لفظ اجلهة قال يف كتاب ابطال الت

الخبار الصفات يف كالمه على حديث العباس بن عبد املطلب واالستواء على العرش فاذا ثبت انه على العرش 
يه والصواب جواز  ا يف كتابنا هذا يف غري موضع اطالق اجلهة عل فالعرش يف جهة وهو على عرشه وقد منعن

  القول بذلك الن امحد قد اثبت 

العرش وأثبت أنه يف السماء وكل من أثبت هذا أثبت اجلهة وهم أصحاب هذه الصفة اليت هي االستواء على 
  ابن كرام وابن منده األصبهاين احملدث 

قال والداللة عليه أن العرش يف جهة بال خالف وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه فاقتضى أنه يف جهة وألن 



لسماء ويف هذا كفاية وألن من نفي اجلهة من كل عاقل من مسلم وكافر إذا دعا فإمنا يرفع يديه ووجهه حنو ا
املعتزلة واألشعرية يقول ليس يف جهة وال خارجا منها وقال قائل هذا مبثابة من قال باثبات موجود مع وجود 

غريه وال يكون وجود أحدمها قبل وجود اآلخر وال بعده وألن العوام ال يفرقون بني قول القائل طلبته فلم 
   قوله طلبته فإذا هو معدوم أجده يف موضع ما وبني

قال وقد احتج ابن منده على اثبات اجلهة بأنه ملا نطق القرآن بإذن اهللا على العرش وأنه يف السماء وجاءت 
  السنة مبثل ذلك وبأن اجلنة مسكنه وأنه يف ذلك وهذه األشياء أمكنة يف نفسها فدل على أنه يف مكان 

رش وأنه يف جهة فهل االستواء من صفات الذات قياس قول أصحابنا قال وإذا ثبت استواؤه ثبت أنه على الع
أنه من صفات الذات وأنه موصوف هبا يف القدم وإن مل يكن هناك عرش موجود لتحقق وجود ذلك فيه يف 

الثاين ألهنم قالوا خالق ورازق موصوف به فيما مل يزل وال خملوق وال مرزوق لتحقق الفعل من جهته وقد تقول 
يف مقطوع و خرب مستمع و ماء مرو وإن مل يوجد منه القطع لتحقق الفعل منه واستدل بعض العرب س

أصحابنا بأنه موصوف يف األزل بالربوبية وال مربوب وباأللوهية وال مألوه وعلى قياس هذا النزول إىل السماء 
  واجمليء يف ظلل من الغمام ووضع القدم يف النار 

حنبل هو على العرش كيف شاء وكما شاء وصفات الذات ال تدخل حتت  فإن قيل فقد قال أمحد يف رواية
املشيئة بل املشيئة راجعة إىل خلق العرش ال إىل االستواء عليه قلت ويف هذا نزاع بني األصحاب وغريهم ليس 

  هذا موضعه 
ه قد أطلق قال القاضي وإذا ثبت استواؤه وأنه يف جهة وأن ذلك من صفات الذات فهل جيوز اطالق احلد علي

أمحد القول بذلك يف رواية املروذي فقد ذكر له قول ابن املبارك نعرف اهللا على العرش حبد فقال أمحد بلغين 
ذلك وأعجبه وقال األثرم قلت ألمحد حيكى عن ابن املبارك نعرف ربنا يف السماء السابعة على عرشه حبد فقال 

اق أنا أبو بكر أمحد بن نصر الرفاء مسعت أبا بكر بن أيب أمحد هكذا هو عندنا قال القاضي ورأيت خبط أيب اسح
داود مسعت أيب يقول جاء رجل إىل أمحد بن حنبل فقال له هللا تبارك وتعاىل حد قال نعم ال يعلمه إال هو قال اهللا 

  تبارك وتعاىل وترى املالئكة حافني من حول العرش يقول حمدقني 
 وقد نفاه يف رواية حنبل فقال حنن نؤمن بأن اهللا على العرش كيف قال فقد أطلق أمحد القول بإثبات احلد هللا

شاء وكما شاء بال حد وال صفة يبلغها واصف أو حيده أحد فقد نفى احلد عن الصفة املذكورة وهو احلد الذي 
يف  يعلمه خلقه واملوضع الذي أطلقه حممول على معنيني أحدمها أنه تعاىل يف جهة خمصوصة وليس هو تعاىل ذاهبا
اجلهات بل خارج العامل متميز عن خلقه منفصل عنهم غري داخل يف كل جهة وهذا معىن قول أمحد له حد ال 

يعلمه إال هو والثاين أنه على صفة يبني هبا عن غريه ويتميز وهلذا مسي البواب حدادا ألنه مينع غريه عن الدخول 
  فهو تعاىل فرد واحد ممتنع عن االشتراك له يف أخص صفاته 

قال وقد منعنا من إطالق القول باحلد يف غري موضع من كتابنا وجيب أن جيوز على الوجه الذي ذكرناه فهذا 
رجوع منه إىل القول بإثبات احلد لكن اختلف يف ذلك كالمه فقال هنا وجيب أن حيمل على اختالف كالم أمحد 

حبد معناه ما حاذى العرش من ذاته فهو  يف إثبات احلد على اختالف حالني فاملوضع الذي قال إنه على العرش
حد له وجهة له واملوضع الذي قال هو على العرش بغري حد معناه ما عدا اجلهة احملاذية للعرش وهي الفوق 



ذكرنا أن جهة  واخللف واألمام وامليمنة وامليسرة وكان الفرق بني جهة التحت احملاذية للعرش وبني غريها ما 
د ثبت من الدليل والعرش حمدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة التحت حتاذي العرش مبا ق

ا هو حمدود بل هو مار يف امليمنة وامليسرة والفوق واألمام واخللف إىل  وليس كذلك فيما عداه ألنه ال حياذي م
لذات ومل حتاذ غري غاية فلهذا مل يوصف واحد من ذلك باحلد واجلهة وجهة العرش حتاذي ما قابله من جهة ا

  مجيع الذات ألنه ال هناية هلا 
قلت هذا الذي ذكره يف تفسري كالم أمحد ليس بصواب بل كالم أمحد كما قال أوال حيث نفاه نفي حتديد احلاد 
له وعلمه حبده وحيث أثبته أثبته يف نفسه ولفظ احلد يقال على حقيقة احملدود صفة أو قدرا أو جمموعهما ويقال 

  لقول الدال على احملدود على العلم وا
وأما ما ذكره القاضي يف إثبات احلد من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه كالمه وهو قول طائفة من أهل 

  اإلثبات واجلمهور على خالفه وهو الصواب 
نسلم  واملقصود أن نفاه احلد واملقدار واجلسم وحنو ذلك من الصفاتية الذين يقولون أنه على العرش يقولون ال

  أنه إذا كان هو ينفسه فوق العرش فإنه ال يلزم 

أن يوصف بتناهي املقدار كما ال يستلزم االنقسام وكذلك ال يستلزم أن يوصف عندهم بعدم التناهي الذي هو 
ال ينقسم وكذلك ال يستلزم ذلك عندهم  بعد ال يتناهى كما ال يوصف عندهم بعدم االنقسام الذي هو جزء 

رب من العرش يف املقدار واملساحة أو أصغر أو بقدره فإهنم يقولون هذه اللوازم كلها إمنا تلزم أن يوصف بأنه أك
إذا فرض أن فوق العرش ما هو جسم أما إذا كان الذي فوق العرش ليس جبسم فإنه ميتنع أن يستلزم لوازم 

فال يكون متناهيا حمدودا  اجلسم ألن االنقسام أو التناهي والتحديد وحنو ذلك هي الزمة للجسم وملزومة له
مقسوما إال ما يكون جسما وال يكون جسما إال ما جاز أن يوصف باالنقسام أو بقبول التناهي والتحديد 

  وعدم ذلك 
قالوا ملنازعيهم من النفاة فإذا اتفقنا على أنه ليس جبسم أو إذا قام الدليل على انه ليس جبسم وقد علمنا بالفطرة 

دلة املتواترة السمعية واتفاق سلف األمة وخري الربية أنه فوق العرش كان التقدير أن والضرورة العقلية واأل
الذي فوق العرش ليس جبسم وحينئذ فقول القائل إما أن يكون متناهيا أو ذاهبا يف اجلهات إىل غري غاية وإما 

الذي على العرش جسما أن يكون منقسما أو جوهرا فردا كل ذلك باطل ألن هذه اللوازم إمنا تكون إذا كان 
ال يلزمه شيء من هذه اللوازم    أما إذا كان غري جسم وال متحيز فإنه 

وقالوا هذا اللزوم والتقسيم كله من حكم الوهم واخليال وباب الربوبية ال جيوز أن حيكم فيه حبكم الوهم 
  واخليال كما قد قرره هذا املؤسس يف مقدمة هذا الكتاب 

ا قيل هلم إما أن يكونا متباينني وإما أن يكونا وال ريب أن قوهلم هذا أص ح من قول منازعيهم من النفاة مل
  متحايثني وإما أن يكون أحدمها حبيث اآلخر 
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وإما أن يكون مباينا عنه باجلهة فقالوا ليس بكذا وال كذا ففنوا الطريقني مجيعا وقالوا إنه ال ميكن أن حيس به وال أن 
يلزم لو كان جسما أو لو كان  يشار إليه باحلس فقيل هلم هذا أحقر من اجلوهر الفرد فقالوا يف جواب ذلك إمنا

  موصوفا باحليز واملقدار أو قالوا هذا من حكم الوهم واخليال أو حكم احلس والوهم 
فقد بينا فيما تقدم غري مرة أن كالم منازعيهم هؤالء أبعد عن اخلطأ يف العقل والدين من منازعيهم فاهنم هم أعظم 

ن منازعيهم هؤالء املثبتني ألن اهللا على العرش املوافقني هلم على نفي خمالفة ملا يعلم بضرورة العقل وبديهته وفطرته م
اجلسم وقد تقدم التنبيه على أصل كالم هؤالء وأنه إن كان كثريا ممن يوافقهم على أن اهللا على العرش أو على نفي 

خمالفة ملا يعلم  اجلسم يقول إن هذا القول متناقض ويصفهم بالتناقض يف ذلك فالنفاة أعظم تناقضا منهم وأعظم
باالضطرار يف العقل والدين وأن هؤالء أعظم خمالفة للعلوم الشرعية والعقلية وال ريب أن كالم هؤالء فيه ما حيتج 

به مثبتو احلد واملقدار والتحيز واجلهة وفيه ما حيتج به نفاة اجلسم والتحيز واجلهة أيضا فلهذا قيل إهنم متناقضون أو 
  أن هلم قولني 
نا بعض كالم أيب احلسن األشعري وغريه من أئمة أصحابه الذي احتجوا به على أن اهللا على العرش وما وقد ذكر

احتجوا يف ذلك من اآليات اليت حيتج هبا على اثبات احلد فقال باب ذكر االستواء فإن قال قائل ما تقولون يف 
   االستواء قيل له إن اهللا مستو على عرشه كما قال سبحانه الرمحن على

العرش استوى وقد قال عز و جل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال سبحانه بل رفعه اهللا إليه 
وقال سبحانه يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه وهذه اآليات اليت استشهد هبا االمام أمحد لقول ابن 

رمي وغريه على ذلك فهذا الرازي وموافقوه على النفي من املبارك وكذلك هي اليت احتج هبا عثمان بن سعيد الدا
املعتزلة ومتأخري األشعرية يسلمون أن االستدالل هبذه اآليات على أن اهللا فوق العرش يستلزم القول بداللتها على 

  أن اهللا متحيز يف جهة وأن له حدا وقد تقدم متام قول األشعري 
وقهم وقال سبحانه تعرج املالئكة والروح إليه وقال سبحانه مث استوى إىل قال أيضا وقد قال تعاىل خيافون رهبم من ف

السماء وقال مث استوى على العرش الرمحن فاسأل به خبريا وقال مث استوى على العرش مالكم من دونه من ويل وال 
األرض فدل شفيع قال وكل هذا يدل على أنه يف السماء مستو على عرشه قال والسماء بامجاع الناس ليست يف 

على أنه عز و جل منفرد بوحدانيته مستو على عرشه كما وصف نفسه قال وقال سبحانه وجاء ربك وامللك صفا 
صفا وقال عز و جل هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة وهاتان اآليتان مها اللتان احتج هبما 

   أمحد على قول ابن املبارك يف الرواية األخرى
قال وقال سبحانه يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل وقال سبحانه وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه قال واجتمعت 

األمة على أن اهللا رفع عيسى إىل السماء قال ومن دعاء املسلمني مجيعا إذا هم رغبوا إىل اهللا يف األمر النازل هبم أهنم 
  لعرش أو بسبع يقولون يا ساكن العرش أو يامن احتجب با

مسوات وهذا تصريح منه باحتجابه باألجسام املخلوقة وهذا عند منازعيه من نفاة أصحابه وغريهم يستلزم أن يكون 
  جسما متحيزا 



قال وقال عز و جل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي إذنه ما يشاء 
ريهم وهذا كله منه يقتضي أن اهللا سبحانه قد حيتجب عن شيء دون شيء ممن ليس وقد خصت اآلية البشر دون غ

من جنس البشر ولو كانت اآلية عامة للبشر وغريهم لكان أبعد عن شبهة وإدخال الشك عل من مسع اآلية أن 
ما كان  يقول ألحد أن يكلمه اهللا إال وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسوال فريفع الشك واحلرية من أن يقول

جلنس من األجناس أن يكلمه اهللا إال وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسوال وترك أجناسا مل يعمهم باآلية قال فدل 
ما ذكرناه على أن خص البشر دون غريهم وقد احتج بذلك على أن اهللا فوق العرش ألن النفاة يقولون االحتجاب 

إال إذا كان جسما وهذا قد استدل هبذه اآليات على  ال يكون إال من صفات األجسام وال يكون على العرش
  احتجابه عن بعض خلقه املستلزم أن يكون على العرش 

قال وقال اهللا عز و جل مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق ولو ترى إذ وقفوا على رهبم وقال ولو ترى إذ اجملرمون 
تمونا كما خلقناكم أول مرة وقال كل ناكسو رؤسهم عند رهبم وقال سبحانه وعرضوا على ربك صفا لقد جئ

ذلك يدل على أنه ليس يف خلقه وال خلقة فيه وأنه سبحانه مستو على عرشه جل وتعاىل عما يقول الظاملون علوا 
  كبريا جل عما يقول الذين مل يثبتوا له يف وصفهم حقيقة وال أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية إذ كان 

ع أوصافهم تدل على النفي يف التأويل ويريدون بذلك زعموا التنزيه ونفي التشبيه كالمهم يؤول إىل التعطيل ومجي
فنعوذ باهللا من تنزيه يوجب النفي والتعطيل فاحتجاجه بقوله مث ردوا إىل اهللا وقوله وقفوا على رهبم وقوله عرضوا 

يات تدل على النهايات على ربك وقوله ناكسو رؤسهم عند رهبم على أن اهللا فوق العرش كل ذلك ألن هذه اآل
  والغايات واحلدود والتباين الذي بينه وبني خلقه 

فإذا نتكلم على حجته يف هذا املقام فإنه يقال له قولك لو كان خمتصا باحليز واجلهة لكان ال خيلو إما أن يكون 
من مجيع اجلوانب أو  متناهيا أو غري متناه فإن قلت حنن نقول هو موجود يف غري جهة وال حيز أصال وهو غري متناه

بعضها أو غري متناه من مجيعها يعارضونه بأن يقولوا هذه احلجة ترد عليك أيضا بأن يقال ولو كان موجودا أو قائما 
  بنفسه كان متناهيا يف ذاته مبعىن أن ذاته ميتنع أن يكون هلا طرف وهناية وحد 

فوق العرش ال يوصف بالتناهي وعدمه أوىل وأحرى  يقال لك اذا عقل موجود ال هناية له فهل التفسري يعقل موجود
مبعىن أنه ميتنع أن يكون له هناية أو يكون ذا مسحة ال هناية هلا فانه إذا عقل هذا يف موجود مطلق مل ميتنع وصف هذا 

املوجود بأنه فوق العرش ويكون كذلك بل يكون هذا أقرب إىل العقل ألن الفطر تقر بأن اهللا فوق العامل وتنكر 
وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه فإذا أقررت بوجوده خارج العامل كان أقرب إىل الفطرة والعقل وإذا جاز 
أن يقال يف هذا إنه ال يتناهى مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصف بتناهي املقدار وعدمه كذلك يقال فيه مع وجوده فوق 

  العرش 

العرش ال يعقل أو قال ال يعقل علو وال فوقية إال مبعىن الذهاب يف  وإذا قال قائل هذا الفوقية أو هذا العلو فوق
اجلهات قيل له معرفة الصفة وعقلها فرع على معرفة املوصوف وعقله فطلبك العلم بكيفية علوه مع أنك ال تعقل 

أسهل على حقيقته مجع بني الضدين وإذا كنت تقر بأنه موجود بل إقرارك بأن ذاته فوق العرش فوقية تناسب ذاته 
العقل من االقرار بأنه ال داخل العامل وال خارجه بل االقرار بأنه ليس ذا مساحة ومقدار ال ينايف االقرار بأنه خارج 

  العامل وفوقه كما يناسب ذاته ومنافاة االقرار بوجوده مع كونه ال داخل العامل وال خارجه أعظم تنافيا 
األمور اليت حيتج هبا عليه نفاة العلو على العرش ليس هلا أصل يف الكتاب وأما املقام الثاين فكالم من ال ينفي هذه 



والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معىن أو ال يعترض هلا بنفي وال إثبات وهذا املقام هو الذي يتكلم فيه 
هؤالء أسد يف العقل  سلف األمة وأئمتها ومجاهري أهل احلديث وطوائف من أهل الكالم والصوفية وغريهم وكالم

والدين حيث ائتموا مبا يف الكتاب والسنة وأقروا بفطرة اهللا اليت فطر عليها عباده فلم يغريوا وجعلوا كتب اهللا اليت 
بعث هبا رسله هي األصل يف الكالم وأما الكالم اجململ املتشابه الذي يتكلم به النفاة ففصلوا جممله ومل يوافقوهم 

من نفي معىن حق وال وافقوهم أيضا على نفي املعاين اليت دل عليها القرآن والعقل وان شنع على لفظ جممل قد يتض
  النفاة على من يثبت ذلك أو زعموا أن ذلك يقدح يف أدلتهم وأصوهلم 

  والكالم عليه من وجوه أحدها أن يقال قوله وأما القسم الثالث 

هني األول أن كل ما كان متناهيا من مجيع اجلوانب وهو أن يقال كل متناه من كل اجلوانب فهذا باطل من وج
كانت حقيقته قابلة للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك كان حمدثا على ما بيناه فيقال له قد تقدم الكالم على 

هذه احلجة وبينا أن مجاهري بين آدم من املسلمني واليهود والنصارى والصابئني واجملوس واملشركني خيالفونك يف هذه 
املقدمة وبينا فساد ما ذكرته من احلجة عليها بوجوه كثرية بيانا واضحا وحنن حنيل على ما ذكرناه هناك كما أحال 

  هو عليه 
وأما الوجه الثاين فقوله إنه ملا كان متناهيا من مجيع اجلوانب فحينئذ نفرض فوقه أحيازا خالية وجهات فارغة فال 

ون تلك األحياز أشد فوقية من اهللا تعاىل ويكون قادرا على أن خيلق فيها يكون هو تعاىل فوق مجيع األشياء بل تك
جسما فوقه فيقولون لك هذا بناء على أن األحياز واجلهات البد أن تكون أمرا وجوديا وأنه ميكن أن تكون فوقه 

بأن احليز ال وهم ينازعونك يف هاتني املقدمتني وأنت معترف بفسادها يف غري موضع من كتبك وقد تقدم البيان 
جيب أن يكون أمرا وجوديا وإبطال ما يستدل به على خالف ذلك وظهر صحة قوله سبحانه هو األول واآلخر 
والظاهر والباطن وما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم إنه كان يقول يف دعائه أنت األول فليس 

فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وهذا  قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس
النص أيضا يدل على أنه ليس فوق اهللا شيء وهذا نفي عام لكل ما يسمى شيئا وكل موجود فإنه يسمى شيئا فقد 

  اتفق 

الناس على أن كل موجود غري اهللا فإنه شيء لكون النيب صلى اهللا عليه و سلم قد نفى أن يكون فوقه شيء موجود 
  وهذا يبطل أن يكون فوقه أحياز موجودة  حيزا وغريه

والذي يوضح ذلك أنه قد قرر يف هذه احلجة امتناع وجود أبعاد ال تتناهى وذلك يبطل وجود أحياز ال تتناهى حىت 
إنه يقول ليس وراء العامل أحياز وأبعاد ال تتناهى فإذا كانوا يوجبون يف العامل الذي هو متحيز حمدود متناهي أن ال 

اءه أحياز موجودة فكيف يوجبون أن يكون فوق خالق العامل أحياز موجودة بل هذا الرازي وأمثاله إذا يكون ور
ناظره الفالسفة يف أنه ميكن أن يكون العامل أكثر مما هو وميكن أن خيلق مثله عامل آخر مل يقرر ذلك عليهم إال مبا هو 

االضطراب من السلب واالجياب فكيف يوجب أن يكون من جنس جمادالته املعرفة اليت ال يزال يضطرب فيها غاية 
فوق رب العاملني أحيازا خالية وجهات فارغة ويضرب هلم هنا مثال من أنفسهم كما يناظر به من يقول إن اهللا 

شريكا من خلقه أو أن له ولدا ال يرضى مثله لنفسه فيقال له املخلوق الذي هو عندك متحيز ال جيب أن يكون فوقه 
ز خالية وجهات فارغة فكيف توجب يف خالق العامل إذا وصف بأنه فوق العرش وأنه متحيز أن يكون عندك أحيا

  فوقه أحياز خالية وجهات فارغة 



وأما قوله هو قادر على خلق اجلسم يف احليز الفارغ فيكون ذلك اجلسم فوقه فيقال لك هذا مبين على أنه ميكن أن 
مل يصح أن يقال هو قادر على خلق جسم فوقه كما ال يصح أن يقال هو يكون فوقه شيء فإن مل يبني إمكان ذلك 

قادر على خلق جسم قبله أو بعده فقد يقول لك املنازع إذا وجب أن يكون هو العلي األعلى املتعايل الذي ال يعلوه 
  عنه  شيء مل جيز أن يعلوه شيء كما أنه إذا وجب أن يكون األول واآلخر مل جيز أن يسبقه شيء أو يتأخر

شيء كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لكن األول واآلخر ال ابتداء له وال انتهاء وإذا مل يكن له 

  بعده شيء خبالف املتناهي احملدود من األحياز  هناية وال حد من الوجهني مجيعا ظهر فيه امتناع أن قبله أو
ولكن هذا الفرض جاء من خصوص املكان والزمان بدليل أن أهل اجلنة ال آخر لوجودهم بل هم باقون أبدا وإن 

كانوا متحيزين ال حد وال هناية آلخرهم وإن كانت ذواهتم حمدودة متناهية يف أحيازها وأما كنها وهلذا ملا أراد جهم 
د دليلة يف وجوب النهاية لكل خملوق أوجب فناء اجلنة والنار وملا أراد أبو اهلذيل أن يطرد دليله يف تناهي أن يطر

  احلوادث أوجب انقطاع حركات أهل اجلنة والنار 
واملقصود هنا أن وجوب تناهي البقاء واألمد وإذا كانت األحياز متناهية أو كان املتحيز متناهيا مل جيب أن يكون 

  يء إذ ليس وراء املوجود شيء موجود إىل غري هناية وقد تقدم ابطاله لذلك فوقه ش
وأيضا فيقال له مل تذكر حجة على امتناع أحياز خالية وال امتناع خلق أجسام وأنت تقول إن هذا برهان فإن مل 

  تذكر حجة على امتناع ذلك مل يكن هذا الوجه دليال 
بل تكون األحياز أشد فوقية فهذا متسك باطالق لفظ مع أنك ال تقول وأما قولك ال يكون هو فوق مجيع األشياء 

مبعناه فهو عندك أيضا ليس فوقه شيء من األشياء فضال عن أن تكون فوقه مجيعها إال مبعىن القدرة والتدبري وهذا 
يثبت كماال آخر مل املعىن يثبته املنازع مع اثباته هلذه الفوقية األخرى فيكون قد أثبت ما تثبته من صفات الكمال و

  تثبته أنت 

وأيضا فتلك األحياز ليست شيئا أصال ألن األشياء هي املوجودة وال موجود إال اهللا وخلقه وهو فوق خلقه وإذا مل 
  تكن أشياء مل يصح أن يكون شيء فوقه وكان هو فوق كل شيء 

خلصم يقول ذلك ممتنع المتناع أن وأما خلق جسم هناك فلم يذكر على امتناعه حجة إال أن اخلصم ال يقول به وا
يكون شيء موجود فوق اهللا فإن سلمت له هذه العلة كان ذلك جوابا لك وإن مل تسلمها مل يكن مذهبه صحيحا 

  فال حتتج به وقد تقدم كالمك على إبطال مثل هذه احلجة وهي االلزامات املختلفة املآخذ 
اله حجة ال سيما وعندك أن النقص على اهللا مل يعلم امتناعه وأيضا فلو قال قائل بل ذلك جائز فلم تذكر على إبط

بالعقل وإمنا علمته باالمجاع ال سيما إن احتج بظاهر قوله تعاىل يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام وبقوله كان يف عماء ما 
دك ال يستحق اهللا الفوقية فوقه هواء وما حتته هواء ال سيما وهذا ال ينايف الفوقية والعلو بالقدرة والقهر والتدبري وعن

إال هبذا وهذا املعىن ثابت سواء خلق فوقه شيئا آخر أو مل خيلقه فإذا مل يكن هذا مستحيال على أصلك مل يصح 
احتجاجك باستحالته عن املنازع الذي ينازعك يف املسألة بل قد يقول لك إذا مل يكن ما مينع جواز ذلك إال هذا 

  مبانع عندك  فعليك أن تقول به ألن هذا ليس
الوجه الثاين أن يقال قد ذكرت أن الكرامية الذين قالوا انه فوق العرش منهم من قال إنه مالق للعرش ومنهم من 



قال إنه مباين عنه ببعد متناه ومنهم من قال إنه مباين عنه ببعد غري متناه وهذا القول يتضمن أن بني اهللا وبني العرش 
  بعدا غري متناهيا 

شعري يف املقاالت قول طوائف ممن يقول أنه ال هناية لذاته مع قوهلم إنه ممتد يف اجلهات فقال بعد ذكر وقد ذكر األ
مقاالت املعتزلة هذا شرح اختالف الناس يف التجسيم قال قد أخربنا عن املنكرين للتجسيم أهنم يقولون إن الباري 

اجملسمة واختالفهم يف التجسيم قال واختلفوا فيما  ليس جبسم وال حمدود وال ذي هناية وحنن اآلن خنرب عن أقاويل
بينهم يف التجسيم وهل للباري قدر من األقدار ويف مقداره على ستة عشر مقالة فذكر قول هشام انه جسم وأن له 
مقدارا وأنه ذو لون وطعم ورائحة وجمسة لونه هو طعمه وهو رائحته وهو جمسته وهو نفسه لون قال ومل يثبت لونا 

  وأنه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد وهذا قد يقال إنه يناسب قول من قال من الصفاتية إن يدرك باحلواس غريه 
قال وحكي عن بعض اجملسمة أنه كان يثبت البارى ملونا ويأىب أن يكون ذا طعم ولون ورائحة وجمسة وأن يكون 

خلق اخللق وهذا قد يناسب قول من طويال أو عريضا أو عميقا وزعم أنه يف مكان دون مكان متحرك من وقت ما 
  يقول إنه يدرك بالرؤية فقط فإن هذا يزعم أنه ال يرى إال اللون 

قال وقال قائلون إن الباري جسم وأنكروا أن يكون موصوفا بلون وطعم ورائحة أو جمسة أو شيء مما وصف به 
بارى بعد أن جعلوه جسما فقال قائلون هشام غري أنه على العرش مباين له دون ما سواه قال واختلفوا يف مقدار ال

هو جسم وهو يف كل مكان وفاضل عن مجيع األماكن وهو مع ذلك متناه غري أن مساحته أكرب من مساحة العامل 
  ألنه أكرب من كل شيء وقال بعضهم مساحته على قدر العامل وقال بعضهم أن البارى جسم له مقدار من املساحة 

بعضهم هو يف أحسن األقدار وأحسن األقدار أن يكون ليس بالعظيم اجلايف وال  وال يدري كم ذلك القدر وقال
بالقليل القمي وحكي عن هشام أن أحسن األقدار أن يكون سبعة أشبار بشرب نفسه وقال بعضهم ليس ملساحة 

قالوا وما البارى هناية وال غاية وأنه ذاهب يف اجلهات الست اليمني والشمال واألمام واخللف والفوق والتحت 
كان كذلك ال يقع عليه اسم جسم وال طويل وال عريض وال عميق وليس بذي حدود وال قطب وقال قوم أن 
معبودهم هو الفضاء وهو جسم حتل األشياء فيه ليس بذي غاية وال هناية وقال بعضهم هو الفضاء ليس جبسم 

  واألشياء قائمة به 
احته مع قول بعضهم إنه جسم وقول بعضهم إنه ليس جبسم كما ذكر فقد ذكر عن هاتني الفرقتني أنه ال هناية ملس

عن آخرين من اجملسمة أنه جسم وهو يف كل مكان وفاضل عن مجيع األماكن وهو مع ذلك متناه وعن آخرين أنه 
ثري وأيب بقدر العامل وأما القائلون بأنه على العرش فلم يذكر عنهم قوال أنه ال هناية ملساحته وذكر أيضا عن زهري األ

معاذ التومىن أنه فوق العرش وبكل مكان وقال فأما أصحاب زهري األثري فإن زهريا كان يقول إن اهللا بكل مكان 
وأنه مع ذلك على عرشه وأنه يرى باألبصار بال كيف وأنه موجود الذات بكل مكان وأنه ليس جبسم وال حمدود 

  لقيامة كما قال وجاء ربك وامللك صفا صفا بال كيف وال جيوز عليه احللول واملماسة ويزعم أنه جيئ يوم ا
فيقال له إذا نازعك إخوانك املتكلمون اجلهمية من اجملسمة وغري اجملسمة املوافقون لك على أنه ليس فوق العرش 

الذين يقولون ال هناية لذاته ومساحته مع قوهلم انه جسم ومع قوهلم انه ليس جبسم فما حجتك عليهم وهذا هو 
  األول وهذا ليس من أقوال من يقول انه فوق العرش القسم 



وكذلك ذكر أبو احلسن األشعري ملا ذكر اختالف الناس هل هو يف مكان دون مكان أم ال يف مكان أم يف كل 
مكان فقال قد ذكرنا قول من امتنع من ذلك وقال إنه يف كل مكان حال وقول من قال ال هناية له وأن هاتني 

قول أنه يف مكان دون مكان فأخرب أن القائلني بأنه ال هناية له ينكرون أن يكون يف مكان دون الفرقتني ذكرتا ال
مكان فال يقولون إنه فوق العرش لكن هذا املؤسس ان مل يبطل قول هؤالء باحلجة واال خصموه فانه ينكر أن يكون 

غاية وإن كان يفسر ذلك بتفسري آخر لكن  اهللا فوق العرش ويوافقهم على اطالق القول بأنه ال هناية له وال حد وال
  نفي قوهلم البد له من حجة 

فأما الوجه األول الذي ذكره فيقولون له ال نسلم أن اخلط املتناهي ميكنه أن يسامت غري املتناهي فقولك زال عن 
غري متناهي فلزم من املوازاة إىل املسامتة فرع إمكان ذلك واحملال املذكور إمنا لزم من فرض مسامتة خط متناه خلط 

قولك أن حيصل يف املتناهي نقطة هي أول نقطة املسامتة وأن ال حيصل لكن قولك إن هذا احملال إمنا لزم من فرضنا 
أن ذلك اخلط غري متناه ممنوع بل يقال هذا احملال إمنا لزم من فرض مسامتة املتناهي لغري املتناهي فاالحالة كانت 

  د غري املتناهي مل قلت إن األمر ليس كذلك بفرض مسامتة له ال بفرض وجو
وقد يقول لك أحد الفريقني من هؤالء حنن نقول أنه غري متناه وأنه غري جسم وحينئذ ال ميكن أن يفرض فيه خطوط 
ونقط فال بد من إقامة دليل على امتناع شيء ليس جبسم غري متناهي فان أقمت دليال على ذلك بطل ما ذكرته يف 

  من وجود أحياز خالية فوق البارى ألنه إذا أوجب عندك تناهي القسم الثالث 

األبعاد وإن مل تكن أجساما وجب تناهي األحياز فلم جيب أن يكون فوق الباري حيز وال بعد كما الزمتهم إياه يف 
  القسم الثالث 

حماال فعند هذا ال  وأما الوجه الثاين الذي احتججت به عليهم فقولك إذا كان القول بوجود بعد غري متناه ليس
ميكن إقامة الدليل على كون العامل متناهيا بكليته وذلك باطل باالمجاع يقولون لك أكثر ما ميكنك دعوى االمجاع 

  على أن دليله امتناع بعد ال يتناهى وال يلزم من االمجاع على احلكم أن يكونوا جممعني على دليل معني 
الن سائر األدلة كيف وقد ذكرت أنه جممع عليه واالمجاع من أعظم األدلة وأيضا فال يلزم من بطالن هذا الدليل بط

إذ حجة االمجاع ليست موقوفة على إحالة أبعاد ال تتناهى بدليل أن سلف األمة وأئمتها يعترفون أن االمجاع حجة 
  من غري أن يبنوا ذلك على أدلة فيها هذه املقدمة اليت قد ال ختطر ببال أكثرهم 

الء هب أنه قام دليل تناهي العامل وتناهي املخلوقات وتناهي األبعاد اليت فيها احملدثات فلم قلت إن وقد يقول هؤ
  ذلك حمال يف حق البارى وهذا يقوله مثبتة اجلسم ونفاته كما تقدم ذكر القولني هلم 

ات واألحياز عن ذاته وأما الوجه الثالث قولك لو كان غري متناه من مجيع اجلوانب أوجب أن ال خيلو شيء من اجله
فحينئذ يلزم أن يكون العامل خمالطا ألجزائه وأن يكون القاذورات والنجاسات كذلك وهذا ال يقوله عاقل فان 

أردت أن ليس يف املكلفني من العقالء من يقوله فقد قاله منهم طوائف كما ذكرناه عن األشعري أنه نقل ذلك عن 
  قول إنه جسم وطائفة تنفى اجلسم طائفتني ممن يقول إن له مساحة طائفة ت

وأيضا فطوائف من اجلهمية يقولون إنه بذاته يف كل مكان وقد ذكر األئمة والعلماء ذلك عن اجلهمية وردوا ذلك 
عليهم وطوائف أخر يقولون إنه موجود الذات يف كل مكان وأنه على العرش كما نقله األشعري عن زهري وأيب 

  معاذ 
يصرحون بذلك تصرحيا ال مزيد عليه حىت جيعلونه عني الكلب واخلنزير والنجاسات ال وأيضا هؤالء االحتادية 



يقولون إنه خمالط هلا بل وجودها عني وجوده وهذا وان كان من أعظم الكفر فالغرض أن إخوانه من الذين يقولون 
ه اليت يسلكها وإال مل يكن أن اهللا ليس فوق العرش قد قالوا هذا كله وما هو أكثر منه فال بد أن يرد قوهلم بطرق

قوله أصح من قوهلم بل قوهلم أقرب إىل العقل من قوله أنه ال داخل العامل وال خارجه وهلم يف اجلواب عن املخالطة 
من الكالم ما هو مع كونه باطال أقرب إىل العقل من كالمه مثل قوهلم أنه مبنزلة الشعاع للشمس الذي ال يتجنس 

ضاء واهلواء الذي ال يتأثر مبا يكون فيه وحنو هذا من األمثال اليت يضربوهنا هللا فهم مع كوهنم مبا يالقيه ومبنزلة الف
  جعلوا هللا ندا وعدال ومثال ومسيا يف كثري من أقواهلم إن مل يكونوا أمثل منه فليسوا دونه بكثري 

ذكرت قوال تنفر عنه النفوس  وأما إن أردت أن العقل يبطل هذا القول فلم تذكر على بطالنه حجة عقلية أكثر ما
أو ما يتضمن نوع نقص وأنت تقول ليس يف العقل ما ينفي عن اهللا النقص وإمنا نفيته باالمجاع فهذا الوجه يف جانب 

  من يقول بالقسم الثالث 
ش وأما القسم الثاين وهو التناهي من جهة دون جهة فما علمت به قائال فإن قال هذا أحد فإنه يقول إنه فوق العر

  ذاهبا إىل غري هناية فهو متناه من جهة العامل غري متناه من اجلهة األخرى وهذا مل يبلغين أن أحدا قاله ونقل األشعري 

  يقتضي أن هذا مل يقله أحد بل كل من قال بعدم هنايته أنكر أن يكون فوق العرش 
ال يكون حماال فإن كان حماال بطل ما ذكر الوجه الثالث أن يقال فرض بعد غري متناه ال خيلو إما أن يكون حماال أو 

مما ذكرته يف القسم الثالث من جتويز أحياز خالية فوقه إذا كان متناهيا من مجيع اجلهات فإنه إذا وجب تناهي األبعاد 
مل جيب أن يكون فوق العامل بعد فضال عن أن يكون فوق الباري بعد وأذا فرض ما ذكرته يف القسم الثالث وهو 

هني نفي الوجه األول وهو كون كل ماله قدر خمصوص جيب أن يكون حمدثا وقد تقدم الكالم عليه مبا فيه أحد الوج
كفاية وإذا بطل الوجهان بطل ما ذكرته على إفساد القسم الثالث وإن كان فرض بعد غري متناه ممكنا ثبت إمكان 

  لتقديرين أن ما ذكرته ليس بدليل صحيح القسم األول وبطل ما ذكرته من احلجة على إحالة ذلك فقد ظهر على ا
الوجه الرابع أن القسم الثاين وهو أنه غري متناه من بعض اجلوانب ومتناه من سائر اجلوانب وان كنا مل نعلم به قائال 
فلم تذكر دليال على إبطاله وال استدللت على إبطاله بنص أو امجاع فأما الدليل الذي ذكرته على امتناع بعد غري 

  فقد تقدم القول عليه مع إن تلك الوجوه ال تصلح هنا كما صلحت هناك  متناه
أما الوجه األول وهو اجتماع وجود املسامتة وعدمها إذا قدر مسامتة غري املتناهي للمتناهي فإنه ما تقدم فيه إذا 

ية من حتت اجلهة كان متناهيا من بعض اجلهات أمكن فرض املسامتة يف تلك اجلهة وحينئذ فتسامت النقطة الفوقان
  قبل التحتانية لكن هذا ال حيصل إال عند فرض مسامتا من اجلهة اليت ال تتناهى 

وأما الوجه الثالث وهو لزوم خمالطة ذاته للقاذورات فهذا ال يلزم إذا قيل إنه متناه من جانب اخللق دون اجلانب 
  هرا اآلخر فإنه حينئذ ال يكون خمالطا هلم من هذا الوجه هنا بطوال ظا

وأما بطالن إقامة الدليل على تناهي العامل فقد تقدم الكالم عليه مع أن العامل يف بقائه فيه متناه من أوله غري متناه من 
  آخره ففيه تناه من وجه دون وجه لكن هذا ليس هو املتناهي يف اجلهة واملقدار والبعد 

  ذلك القسم  والغرض أن الوجوه الثالثة هي يف هذا القسم فيها نوع نقص عن
وأما الوجه الثاين وهو قولك أن اجلانب الذي فرض أنه غري متناه واجلانب اآلخر إما أن يتساويا يف احلقيقة واملاهية 

وإما أن ال يكونا كذلك أما القسم األول فإنه يقتضي أن يصح على كل واحد من هذين اجلانبني ما يصح على 
يادة والنقصان فيقال لك مشاركة الشيء لغريه يف حقيقته ال اآلخر وذلك يقتضي جواز الفصل والوصل والز



يقتضي مساواته له يف املقدار كاملقادير املختلفة من الفضة والذهب وسائر األجسام املتماثلة يف احلقيقة فاهنا تتماثل 
متاثلت فيه وهو يف احلقيقة مع اختالف املقادير وحينئذ فهذه األمور إمنا جيوز على بعضها ما جيوز على بعض فيما 

الصفة والكيفية وأما ما يتعلق باملقدار فليس الكبري يف ذلك كالصغري وال جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر بل 
  للصغري أحكام ال تصح يف الكبري وللكبري أحكام ال تصح على الصغري مثل شغل احليز الذي بقدره وغري ذلك 

د جانبيه دون اآلخر وإمنا متاثلت حقيقة اجلانبني يف الصفة والكيفة فلم وإذا كان كذلك فالبعد الذي يتناهى من أح
  تتماثل يف املقدار ألن أحدمها أكرب من اآلخر قطبا فال يلزم أن جيوز على غري املتناهي من النقص والفصل 

يادة وأيضا فان لزم أن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر فقولك ذلك يقتضي جواز الفصل والوصل والز
والنقصان على ذات اهللا تعاىل هذا هو بعينه الدليل على امتناع كونه متناهيا وهو أن املتناهي يقبل الزيادة والنقصان 

وقد قيل لك أن هذا ممنوع فيما وجوبه به بنفسه فإن صفاته تكون الزمة لذاته فال ميكن أن يكون على خالف ما 
راته ومقدوراته أكثر من خملوقاته ومراداته وهذان مل يكن نظري ذلك هو عليه كما نقول إن معلوماته أكثر من مقدو
  والغرض التنبيه على تقدم الكالم يف مثل هذا 

وأيضا فلم تذكر دليال على امتناع الفصل والوصل والزيادة والنقصان فإن اعتصمت يف ذلك بإمجاع كانت احلجة 
  قولك أعظم مع أن هذا ليس حجة عندك  مسعية وأن قنعت بنفور النفوس عن ذلك فنفور النفوس على

وقولك وأما القسم الثاين وهو القول بأن أحد اجلانبني خمالف للجانب اآلخر يف احلقيقة واملاهية فنقول إن هذا حمال 
  من وجوه األول أن هذا يقتضي كون ذاته مركبة وهو باطل كما بيناه 

  هر به فسادها لكل عاقل لبيب يقال لك قد تقدم الكالم على إبطال حجة التركيب مبا يظ
فقولك الثاين أنا بينا أنه ال معىن للمتحيز إال الشيء املمتد يف اجلهات املختص باألحياز وبينا أن املقدار ميتنع أن 

يكون صفة بل جيب أن يكون ذاتا وبينا أنه مىت كان األمر كذلك كانت مجيع املتحيزات متساوية وإذا كان كذلك 
  حد جانيب ذلك الشيء خيالف اجلانب اآلخر يف احلقيقة واملاهية امتنع القول بأن أ

فيقال لك هذه حجة متاثل األجسام وقد تقدم أهنا من أبطل ما يف العامل من الكالم وهي منشاها من كالم املعتزلة 
زلة واجلهمية كما ذكره األشعري وغريه كما أن األوىل من كالم الفالسفة والصابئة وهي أيضا من حجج املعت

واجلهمية وقد تبني أن املقدر صفة للشيء املقدر احملدود وليس هو عني الشيء املقدر احملدود وتبني أيضا أنه لو كان 
املقدار هو الذات مل جيب أن تكون املقدورات متساويات فإن بينها اختالفا يف صفات ذاتيات هلا وهي خمتلفة يف تلك 

املقدار الذي جعلته الذات وغايتها أن تكون مبنزلة األنواع املشتركة  الصفات الذاتيات وان كانت مشتركة يف أصل
  يف اجلنس املتمايزة بالفصول 

وأيضا فأنت وسائر الصفاتية بل ومجيع العباد يثبتون هللا معاين ليست متماثلة بل هذا واجب يف كل موجود مثل 
ادر وأنه حي وهذه حقائق خمتلفة فالقول يف إثبات أنه موجود بنفسه ومبدع بنفسه ومبدع لغريه وأنه عامل وأنه ق

  اقتضائها للتركيب كالقول يف اختالف اجلانبني كذلك كما تقدم ذلك 
وأما حجة تساوي األبعاد ومتاثلها فهذه احلجة إن صحت فهي كافية يف نفي كونه كذلك سواء قبل إنه متناه أو غري 

جتعل دليل بعض مقدمات دليل املطلوب ألن هذا تطويل متناه واحلجة املستقلة بنفسها يف املطلوب ال تصلح أن 
  وعدول عن سواء السبيل 

الوجه اخلامس أنه أورد اعتراضا من جهة املنازع بقوله فان قيل ألستم تقولون أنه تعاىل غري متناه يف ذاته فيلزمكم 



جهني أحدمها أنه غري خمتص جبهة مجيع ما ألزمتموه علينا وقال يف اجلواب قلنا الشيء الذي يقال انه غري متناه على و
  وحيز ومىت كان كذلك امتنع أن يكون له طرف وهناية وحد والثاين 

أنه خمتص جبهة وحيز إال أنه مع ذلك ليس لذاته منقطع وحد فنحن إذا قلنا إنه ال هناية لذات اهللا عنينا به التفسري 
  األول 

د له وال غاية وال هناية أن يكون موجودا أو مقدر الوجود فيقال املعقول املعروف إذا قيل هذا ال يتناهى أو ال ح
ويكون ذلك املوجود أو املقدر ليس له حد وال هناية وال منقطع بل ال يفرض له حد ومنقطع إال وهو موجود بعده 

يما مل كما يقال يف وجود الباري وبقائه فيما مل يزل ووجوده وبقائه فيما ال يزال بل يف وجود أهل اجلنة يف اجلنة ف
يزال بقاؤه ال ينتهي ذلك إىل حد اال ويكون بعده شيء كما أن وجود البارى ال يقدر له حد ووقت اال وهو 

موجود قبله وكذلك اذا قدر أجسام أو أبعاد ال تتناهى فانه ال يفىن قبله وكذلك إذا قدر أجسام أو أبعاد ال تتناهى 
ن موجودة بعده وكذلك ما يقدر يف الذهن إىل حد ومقطع اال فانه ال يفىن منها شيء أو يقدر منها اال وهي تكو

ويقدر بعده شيء آخر وكذلك ما يقدر يف الذهن من عدم التناهي من العلل وغريها كما بني فساده هو من هذا 
  الباب 

لوم فالغرض ان الشيء الذي يوصف بعدم التناهي إما حقيقة وإما مقدار ممتنعا وإما تقديرا غري ممتنع أو غري مع
االمتناع كلها مشتركة يف ذلك فاما وصف الشيء بانه غري متناه مبعىن أن ليس له حقيقة تقبل التناهي وتقبل عدم 

التناهي فوصف هذا بأنه غري متناه مثل صفة املعدوم بأنه غري متناهي ألنه ال ميكن له هناية وحد وطرف وال ميكن أن 
كما ال يقبل أن يوصف باحلياة وعدمها وال بالعلم وعدمه وال يقال وذاته ال تقبل أن يوصف بالتناهي وعدمه 

  بالقدرة وعدمها 
وهلذا يفرق من يفرق بني العدم احملض وعدم الصفة عما من شأنه أن يقبلها فان األعمى واألصم وحنو ذلك ال 

  يوصف به املعدوم احملض وال يقال أيضا للعدم 

وال قادر بل كل صفة تستلزم الثبوت ميتنع أن يوصف هبا املعدوم فإذا احملض إنه جاهل أو عاجز أو يثبت له أنه عامل 
قيل األعمى واألصم كان ذلك نفيا للسمع والبصر عما يقبله ال عن املعدوم الذي ميتنع أن يوصف بثبوت ففرق بني 

هن وال يف نفي الصفة اليت ميكن ثبوهتا للموصوف يف الذهن أو يف اخلارج ونفي الصفة اليت ال تكون ال يف الذ
اخلارج ثبوهتا للموصوف فاذا قيل املعدوم ال يتناهى واملعدوم غري متناهي كان املعىن أن املعدوم ليس له حقيقة تقبل 

أن تكون متناهية أو غري متناهية كما ليس له حقيقة تقبل أن تكون حية أو غري حية أو عاملة أو غري عاملة أو قادرة أو 
  غري قادرة 

ائل يف اهللا إنه غري متناهي مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصف بالنهاية وعدمها كان ذلك مبنزلة قول فاذا قيل قول الق
القائل أن اهللا ليس باصم وال ميت وال جاهل مبعىن أن ذاته ال تقبل الوصف هبذه الصفات وعدمها فيكون املعىن 

ميت وهذا شر من أقوال املالحدة الذين حينئذ أنه ال يقال أصم وال يقال غري أصم وال يقال ميت وال يقال غري 
ميتنعون من إثبات األمساء احلسىن له ونفيها فان أولئك يقولون ال نقول حي وال غري حي بل يسلبون أضدادها 

فيقولون هو ليس مبيت وال جاهل وان كان هذا الذي قالوه يستلزم عدمه كما تقدم لكن ليس ظهور عدمه يف ذلك 
يوصف باملوت وال بعدمه وال بالعجز وال بعدمه كما ال يوصف بالقدرة وال بعدمها وال  كظهوره يف قول القائل ال

  باحلياة وال عدمها مبعىن أن ذلك ال جيوز أن يوصف بشيء من ذلك ال نفيا وال إثباتا فان هذا حال املعدوم احملض 



اته ال تقبل أن يوصف بالتناهي وعدمه وإذا كان كذلك فقول القائل أنا أقول أن اهللا غري متناهي يف ذاته مبعىن أن ذ
ألن ذلك من عوارض ذات املقدار كما ال يوصف بالطول وعدمه وال بالقصر وعدمه وال باالستدارة والتثليث 

  والتربيع وعدم ذلك ألن ذلك من عوارض املقدار وهو التجسيم والتحيز 

ال يتناهى وهو البعد الذي ال يتناهى كما إذا قيل إنه مجع بني النقيضني ألن قوله غري متناه يف ذاته يفهم املقدار الذي 
ال هناية له يف أزله أفهم ذلك البقاء الذي ال يتناهى وهو عمر اهللا الذي ال يتناهى كما حيلف به فيقال لعمر اهللا كما 

  حلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأصحابه بذلك 
ا أثبتوه من كونه غري متناهي وكذلك قوله امتنع أن يكون وقوهلم بعد ذلك ال يقبل الوصف بالتناهي وعدمه نفي مل

له طرف وهناية وحد هذا يفهم منه أن ذاته غري متناهي فال هناية هلا وهو إمنا أراد أن ذاته ال جيوز إثبات النهاية هلا 
  وال سلبها عنها وهذا صفة املعدوم 

و صفة املعدوم أو مبا يستلزم وجودا غري متناهي يف فاحلاصل أهنم يف هذا املقام إما أن يفسروا سلب النهاية مبا ه
نفسه فان قالوا ان وجود ذلك املوجود غري متناه يف نفسه فهذا قول من يقول إن ذات اهللا ال هناية هلا وان قالوا إن 

فة املعدوم ذاته ال جيوز أن يعتقد أو يقال فيها إهنا متناهية أو أهنا غري متناهي ألهنا ال تقبل االتصاف بذلك فهذا ص
  سواء فأحد األمرين الزم إما متثيل رهبم باملعدوم وإما القول بأبعاد ال هناية هلا 

وهكذا كان السلف يقولون عن قول اجلهمية اهنم ملا قالوا ان اهللا ليس على العرش وأنه ال يكون يف مكان دون 
وال هناية لذاته فيجعلونه من  مكان صاروا تارة يقولون إنه يف كل مكان ويقول من يقول منهم إنه موجود

املوجودات املخلوقة أو نفس وجودها وتارة يقولون ليس يف مكان أصال وال داخل العامل وال خارجه فيجعلونه 
كاملعدومات فهم دائما مترددون بني االشراك وبني التعطيل إما جيعلونه كاملخلوقات وإما أن جيعلوه كاملعدومات 

  وفتهم والثاين يكثر يف علمائهم ومتكلمتهم فاألول يكثر يف عبادهم ومتص

وهلذا ملا كان صاحب الفصوص وحنوه من القسم األول جعلوه نفس املوجودات وجوزوا كل شرك يف العامل 
وجعلوه نفس العابد واملعبود والناكح واملنكوح والشامت واملشتوم وقالوا ما عبد أحد اهللا وال ميكن أن يعبد اال اهللا 

يكون العابد واملعبود عندهم إال اهللا وملا كان صاحب التأسيس وحنوه من القسم الثاين جعلوه  بل ال يتصور أن
كاملعدومات احملضة وهلذا يقال فيهم متكلمة اجلهمية ال يعبدون شيئا وهذا هو هناية التعطيل ومتصوفتهم يعبدون كل 

  شيء وهذا هناية االشراك 
ول من ابتدعه يف االسالم هم اجلهمية وليس له أصل يف دين املسلمني وهلذا ذكر االسالم والسنة أن هذا السلب أ

وال غريهم بل املوجود يف كتاب اهللا وسنة رسوله وكالم سلف األمة وأئمتها هو نفي ادراك هنايته ونفي االحاطة به 
ماء قال بلى كما قال تعاىل ال تدركه األبصار وقال من قال من السلف ملن سأله عن هذه األشياء الست ترى الس

قال أفكلها ترى قال ال قال فاهللا أكرب وكذلك قوله وال حييطون به علما سواء كان الضمري عائدا على اهللا أو على 
ما بني أيديهم فان ذلك يدل على عدم إحاطة العلم باهللا من طريق األوىل وكذلك قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 

نفسك وغري ذلك وكذلك من قال من سلف األمة إن حده ال يعلمه ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
  أحد غريه 

وقد قال سبحانه وما قدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
بيمينه كما وتعاىل عما يشركون فأخرب سبحانه أهنم ما قدروا اهللا حق قدره وهو يقبض األرض بيده ويطوى السماء 



استفاضت بذلك األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مثل حديث أيب هريرة وابن عمر وابن 
مسعود كلها يف الصحيحني ومثل حديث ابن عباس وغريه من األحاديث احلسان وقال أيضا يف اآلية األخرى وما 

  قدروا اهللا حق قدره إذ 

فاآلية األوىل يف األصل األول من االسالم وهو التوحيد والثانية يف األصل  قالوا ما أنزل اهللا على بشر من شيء
الثاين وهو الرسالة وهؤالء اجلهمية هلم قدح يف كال األصلني فاهنم ال يقدرون اهللا حق قدره فال يقبض عندهم أرضا 

ما يقوم باألنفس واألذهان  وال يطوي السماء بيمينه بل ليس له قدر يف احلقيقة اخلارجية عندهم وإمنا قدره عندهم
فيثبتون لقدره الوجود الذهين دون العيين وكذلك عندهم يف احلقيقة ما تكلم بشيء حىت ينزله على بشر ال سيما 

  الصابئة املتفلسفة منهم فان الكالم امنا يفيض عندهم على قلب النيب من العقل الفعال ال من رب العاملني 
 ربك املنتهى وقال إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه وقال وردوا إىل اهللا موالهم وقد قال يف اآلية األخرى وإن إىل

احلق وقال أال إىل اهللا تصري األمور واذا كان منتهى املخلوقات إليه وهو الغاية والنهاية اليت ينتهى إليها امتنع أن 
يه أصال فانه ال اختصاص له حىت يكون يكون حبيث ال ينتهى إليه وال يكون غاية وماال يوصف بالنهاية ال ينتهى إل

الشيء غري منته إليه مث ينتهي إليه بل وصف الشيء باالنتهاء إليه وعدم االنتهاء إليه سواء كما يقوله اجلهمية فانه ال 
 يتصور عندهم أن ينتهي إىل اهللا شيء أو يرجع إليه أمر أو يصري إليه أمر أو يرد إليه أحد ال سيما االحتادية منهم من

يقول انه يف كل مكان كما ال يتصور عنده أن ينزل من عنده شيء أو يعرج إليه شيء أو يصعد إليه شيء وليس 
  هذا موضع تقرير ذلك 

وإمنا الغرض هنا أن قوله الشيء الذي يقال إنه غري متناه على وجهني أحدمها أنه غري خمتص جبهة وحيز قول ال 
غري متناه هبذا املعىن أصال إال إذا كان معدوما أو كان ذاهبا يف اجلهات  يعرف ما يعرف اطالق القول على شيء بأنه

  كلها غري متناه كما يقدر من األبعاد 

الوجه السادس أن هذا الوجه معارض مبا اختص اهللا به سبحانه من احلقيقة والصفات فان االختصاص بالوصف 
لك حبيث له صفات خمصوصة ميتنع اتصافه بأضدادها كاالختصاص بالقدر فهو خمتص باحلياة والعلم والقدرة وغري ذ

ونقائضها ويقال فيها نظري ما قالوا يف املقدار بأن يقال إما أن تكون الصفات متناهية أو غري متناهية أو متناهية من 
وجه دون وجه فان كانت متناهية فكل متناهي يستدعى خمصصا ويقبل الزيادة والنقص كما قدره يف املقدار وان مل 
تكن متناهية لزم وجود صفات ال هناية هلا وفرض وصف ال هناية له كفرض قدر ال هناية له فان الصفة ال بد هلا من 

  حمل ويلزم من عدم تناهيها عدم تناهي حملها 
وأيضا فان كل صفة متميزة عن األخرى فيكون للصفات عدد فإما أن يكون عدد الصفات يتناهى أو ال يتناهى فإن 

ألول وإن مل يتناهى لزم الثاين وإذا كان له أعداد ال تتناهى فهو كمقدار ال يتناهى فكلما حيتج به على تناهى لزم ا
امتناع مقدار ال يتناهى حيتج به على امتناع عدد صفات ال تتناهى إذ ما يفرض من املسامتة وعدمها يف املقدار 

  يفرض من املطابقة وعدمها يف األعداد 
زم به كل أحد فانه البد من االعتراف مبوجود له خاصة يتميز هبا عما سواه إذ وجود ليست وهذا الوجه ميكن أن يل

له خاصة متيزه ممتنع والكليات مع كوهنا موجودة يف األذهان فتميز ما يف نفس زيد عما يف نفس عمرو فاهنا من 
بذاته أو كان ممكنا فالقول يف الصفات القائمة باألذهان وإذا كان لكل موجود خاصة يتميز هبا سواء كان واجبا 

  اختصاصه بتلك اخلاصة كالقول يف اختصاصه بقدر 



  فصل 
  قال الرازي الربهان الرابع على أنه ميتنع أن حيصل يف اجلهة واحليز هو 

أنه لو حصل يف شيء من اجلهات واألحياز لكان إما أن حيصل مع وجوب أن حيصل فيه أو ال مع وجوب أن حيصل 
اطالن فكان القول بأنه تعاىل حاصل يف جهة حماال وإمنا قلنا إنه ميتنع أن حيصل فيه مع الوجوب فيه والقسمان ب

  لوجوه 
األول أن ذاته مساوية لذوات سائر األجسام يف كونه حاصال يف احليز ممتدا يف اجلهة وإذا أثبت التساوي من هذا 

ألول يف نفي كونه جسما وإذا ثبت التساوي مطلقا الوجه ثبت التساوي يف متام الذات على ما بيناه يف الربهان ا
فكل ما صح على أحد املتساويني وجب أن يصح على اآلخر وملا مل جيب يف سائر الذوات حصوهلا يف ذلك احليز 

  وجب أن ال جيب يف تلك الذات حصوهلا يف ذلك احليز وهو املطلوب 
ائر اجلهات لكانت تلك اجلهة خمالفة يف املاهية لسائر الثاين أنه لو وجب حصوله يف تلك اجلهة وامتنع حصوله يف س

اجلهات فحينئذ تكون اجلهات شيئا موجودا فإذا كان اهللا واجب احلصول يف اجلهة أزال وأبدا التزموا قدميا آخر مع 
  اهللا تعاىل يف األزل وذلك حمال 

اجب جاز أيضا ادعاء أن بعض الثالث أنه لو جاز يف شيء خمتص جبهة معينة أن يقال اختصاصه بتلك اجلهة و
األجسام حصل يف حيز معني على سبيل الوجوب حبيث ميتنع خروجه عنه وعلى هذا التقدير ال يتمشى دليل 

حدوث األجسام يف ذلك فثبت أن القائل هبذا القول ال ميكنه اجلزم حبدوث كل األجسام بل يلزمه جتويز أن يكون 
  بعضها قدميا 

رورة أن األحياز بأسرها متساوية ألهنا فراغ حمض وخالء صرف وإذا كانت بأسرها الرابع وهو أنا نعلم بالض
  متساوية يكون حكمها واحدا وذلك مينع القول بأن اهللا تعاىل واجب االختصاص ببعض األحياز على التعيني 

  فإن قالوا مل ال جيوز أن يكون اختصاصه جبهة فوق أزيل قلنا هذا باطل لوجهني 
  خلق العامل ما كان اال اخلالء الصرف والعدم احملض فلم يكن هناك ال فوق وال حتت فبطل قولكم  أحدمها أنه قبل

الثاين لو كان الفوق متميزا عن التحت بالتميز الذايت لكانت أمورا موجودة قابلة لالنقسام وذلك يقتضي تقدم 
  اجلسم ألنه ال معىن للجسم إال ذلك 
االله تعاىل ببعض اجلهات على سبيل الوجوب مع كون األحياز متساوية يف  الثالث هو أنه لو جاز أن خيتص ذات

العقل جلاز اختصاص بعض احلوادث املعينة ببعض األوقات دون بعض على سبيل الوجوب مع كوهنا متساوية يف 
سبيل العقل وعلى هذا التقدير يلزم استغناؤها عن الصانع وجلاز أيضا اختصاص عدم القدمي ببعض األوقات على 

  الوجوب وعلى هذا التقدير ينسد باب إثبات الصانع وباب اثبات وجوبه وقدمه 
اخلامس أنه لو حصل يف حيز معني مع كون ال ميكنه اخلروج منه لكان كاملفلوج الذي ال ميكنه أن يتحرك أو 

  كاملربوط املمنوع من احلركة وذلك نقص والنقص على اهللا حمال 
قال إنه تعاىل حصل يف احليز مع جواز كونه حاصال فيه فنقول ان هذا حمال ألنه لو كان وأما القسم الثاين وهو أن ي

كذلك ملا ترجح وجود ذلك االختصاص إال جبعل جاعل وختصيص خمصص وكل ما كان كذلك فالفاعل متقدم 
ذا كان يف األزل عليه فيلزم أن ال يكون حصول ذات اهللا يف احليز أزليا ألن ما تأخر عن الغري ال يكون أزليا وإ

  مربءا عن الوضع واحليز امتنع أن يصري بعد ذلك خمتصا باحليز وإال لزم وقوع االنقالب يف ذاته تعاىل وهو حمال 



والكالم على هذه احلجة على قول من يطلق احليز واجلهة ومن ال يطلق ذلك على مذهب مثبتة اجلسم ونفاته مع 
يقال لو كان فوق العرش أو كان عاليا على العرش لكانت فوقيته وعلوه قوهلم إنه على العرش سواء فإنه ميكن أن 

إما واجبا وإما جائزا وساق احلجة واجلواب عنها أن يعرف أن لفظ احليز واجلهة وحنو ذلك فيه اشتراك كما تقدم 
ظ احليز واحلد فقد يراد به شيء منفصل عن اهللا كالعرش والغمام وقد يراد به ما ليس منفصال عنه كما ذكرنا أن لف

يف املخلوقات يراد به ما ينفصل عن احملدود وحييط به ويراد به هناية الشيء وجوانبه فإن كالمها حيوزه وقد يراد 
باحليز أمر عدمي وهو ما يقدر فيه األجسام وهو املعروف من لفظ احليز عند املتكلمني الذين يفرقون بني لفظ احليز 

كان وكذلك اجلهة قد يعىن هبا أمر وجودي منفصل عنه فقد يعىن هبا ما ال يقتضي واملكان فيقولون احليز تقدير امل
موجودا غريه بل يكون إما أمرا عدميا وإما نسبيا وإضافيا وإذا كان يف األلفاظ اشتراك فمن مسمى ذلك ما يكون 

   واجبا ومنه ما يكون جائزا واالستفصال يكشف حقيقة احلال وحينئذ فالكالم عليها من وجوه
األول أن يقال ما تعىن بقولك لو حصل يف شيء من اجلهات واألحياز لكان إما أن حيصل مع الوجوب أو مع عدم 

الوجوب أتعىن باحليز ما هو من لوازم املتحيز وهي هنايته وحده الداخل يف مسماه أم تريد باحليز شيئا موجودا 
منفصال عنه أم تريد باجلهة كونه حبيث يشار إليه  منفصال عنه كالعرش وكذلك اجلهة أتريد باجلهة أمرا موجودا

وميكن االحساس به وإن مل يكن هناك موجود غريه فإن أراد باحليز املعىن األول وهو ما هو من لوازم كل متحيز 
وان أراد باجلهة كونه يشار إليه من غري وجود شيء منفصل عنه مل نسلم أن ذلك غري واجب وهبذا التفصيل يظهر 

  ما ذكره من الوجوه اجلواب ع

أما قوله ال جيب يف سائر الذوات حصوهلا يف ذلك احليز فكذلك هذا فيقال له بل جيب يف سائر الذوات املتحيزة أن 
يكون لكل منها حتيز خيصه وهو قدره وهنايته اليت حتيط به ويلزمه احليز الذي هو تقدير املكان وهو عدمي لكن ال 

حيزه الذي هو هنايته أن يكون عني حتيز اآلخر وحيزه الذي هو هنايته كما ال  جيب أن يكون عني حتيز هذا وعني
جيب أن يكون عني هذا هو عني اآلخر فان حيزه هبذا التفسري داخل يف مسمى ذاته ونفسه وعينه والشيئان 

هذا لو سلم أن  املتماثالن ال يكون أحدمها عني اآلخر فإن هذا ال يقوله عاقل وهذا معلوم باالضطرار ال نزاع فيه
  األجسام متماثلة فكيف وقد تقدم أن هذا قول باطل 

وكذلك قوله يف الثاين لو وجب حصوله يف تلك جلهة لكانت خمالفة لغريها فيكون موجودا فيكون مع اهللا قدمي آخر 
واحليز الداخل يف يقال اثبات صفة قدمية ليس ممتنعا على اهللا كما اتفق عليه الصفاتية أو ال نسلم أنه ممتنع والقدر 

مسمى املتحيز الذي هو من لوازمه أبلغ من صفاته الذاتية فإن كل وجود متحيز بدون احليز الذي هو جوانبه احمليطة 
به مينع أن يكون هو إياه والقدمي الذي ميتنع وجوده مع اهللا ما يكون شيئا منفصال عنه بل شيء يكون داخال يف 

  مسماه ليس خارجا عنه 
وجه الثالث لو جاز دعوى وجوب اختصاص شيء جبهة معينة جاز أن يدعى يف بعض األجسام حصوله وقوله يف ال

يف حيز بعينه على سبيل الوجوب وحينئذ ال يتمشى دليل حدوث األجسام بل يلزمه جتويز قدم بعضها يقال له كل 
أما اختصاصه حبيز وجودي جسم فإنه خمتص بتحيز وحيزه الذي هو جوانبه وهنايته وحدوده الداخلة يف مسماه و

منفصل عنه فذلك شيء آخر ال يلزم كما قد بيناه فعلم أن ذلك ال ينايف ما ذكروه من دليل حدوث األجسام مع 
  أن ذلك 



الدليل ال نرتضيه ال هلذا لكن ملعاين آخر ومع أن املنازعني له الذين يقولون هو جسم أوله حد وقدر ينازعونه يف 
له حد فقد يقولون دعوى حدوث مجيع هذا مثل دعوى حدوث كل ذات أو كل حدوث كل ما كان جسما أو

  موصوف أو كل صفة وموصوف وحدوث كل قائم بنفسه أو كل موجود وحنو ذلك 
وقوله يف الوجه الرابع االحياز متساوية وذلك مينع االختصاص ببعضها على التعيني يقال له األحياز املتساوية اليت 

ما كانت منفصلة عن املتحيز كما ذكر من اخلالء والفراغ وأما الذي هو داخل يف مسمى تدعى فيها التساوي هي 
املتحيز وهو جانبه وحده وهنايته فهذا تابع للمتحيز وهذه األحياز خمتلفة باختالف املتحيزات فحيز كل متحيز وهو 

  ذا االعتبار حده وهنايته وجانبه يتبع حقيقته وهذا ظاهر فحيز الذهب ذهب وحيز الفضة فضة هب
وقوله يف الوجه اخلامس املختص حبيز معني يكون كاملربوط واملفلوج يقال له هذا إمنا يقال إذا كان يف حيز وجودي 

منفصل عنه أما ما هو داخل يف مسمى نفسه وهو حده وهنايته فال يلزم ذلك فيه كما ال يلزم يف سائر املتحيزات 
  ئر املتحيزات وهذا ظاهر بل عدم هذا يستلزم عدم بعض الشيء وهذا ظاهر بل عدم هذا يستلزم عدم يف سا

الوجه الثاين أن يقال إذا أراد القائل بأنه متحيز وأراد باحليز أمرا موجودا منفصال عنه كالغمام والعرش فإنه قد 
هو يقول حصوله فيه على سبيل اجلواز وبذلك يظهر اجلواب عن قوله ذلك االختصاص ال يكون إال جبعل جاعل و

  الفاعل املتقدم على التخصيص فيلزم أن ال يكون ذات اهللا يف احليز أزليا فإن هذا سلم 

على هذا التقدير بأن حصول ذاته فوق العرش ليس أزليا بل كان اهللا قبل أن يكون مستويا على العرش سواء قيل 
رش بعد أن مل يكن مستويا عليه إن االستواء أمر نسيب إضايف أو قيل إنه من صفات األفعال وأنه استوى على الع
  فعلى التقديرين إمنا حصل االستواء خبلقه للعرش وخلقه للعرش مبشيئته واختياره 

وأما قوله وإذا كان يف األزل مربءا عن املوضع واحليز امتنع أن يصري بعد ذلك خمتصا باحليز وإال لزم االنقالب يف 
مربءا عن حيز وجودي كالعرش والغمام مث صار بعد أن خلق العرش ذاته يقال له هذا ممنوع فإنه إذا كان يف األزل 

والعامل فوقه مل يكن ذلك ممتنعا فإن جتدد النسب واالضافات عليه جائز باتفاق العقالء وأما إن قيل إن االستواء فعل 
على مسألة وأنه استوى عليه بعد أن مل يكن مستويا كما هو املعروف من مذاهب السلف وأهل احلديث فهذا مبين 

احلركة وحلول احلوادث وقد تقدم كالمه بان هذا مل يقم دليل عقلي على نفيه وان مجيع الطوائف يلزمهم القول به 
  وليس ذلك انقالب يف ذات اهللا حبال كما تقدم 

معلوم وهو إمنا ادعى لزوم االنقالب ألنه أخذ لفظ احليز باالشتراك فقدر أنه يصري متحيزا بعد أن مل يكن متحيزا و
أن هذا يوجب انقالب ذاته فإن ضرورة صري املتحيز متحيزا توجب االنقالبات لكن هذا التحيز هو القسم األول 

وهو التحيز الالزم للمتحيز الذي ميتنع انفصاله عنه واملراد باحليز يف هذا املتحيز إما أمر عدمي أو إضايف أو املراد به 
ل مربءا عن هذا مث صار موصوفا به لزم االنقالب ونظريه يف املخلوقات أن جوانب املتحيز وهنايته فلو كان يف األز

  يصري ما ليس جبسم جسما وهذا عند قوم متنع وعند قوم قد يقلب اهللا األعراض 

أجساما وذلك انقالب بال نزاع أما إذا أريد باحليز أمرا موجودا منفصال عنه فال يلزم بكونه فوقه وعليه أن تنقلب 
  ن الوجوه ذاته بوجه م

فإن للناس يف كونه فوق العرش والعامل قوالن مشهوران لعامة الطوائف من املتكلمني وأهل احلديث والفقهاء 
والصوفية من أصحاب أيب حنيفة والشافعي وأمحد وغريهم أحدمها أنه جمرد نسبة وإضافة بني املخلوق واخلالق أو 

ن هو يف نفسه حترك أو تصرف بنفسه شيئا وهذا قول من بني العرش والرب جتددت خبلقه للعرش من غري أن يكو



يقول ميتنع حلول احلوادث بذاته ومتتنع احلركة عليه والقول الثاين هو املشهور عن السلف وأئمة أهل احلديث 
وكثري من أهل الكالم والفقهاء والصوفية من الطوائف األربعة وغريهم أنه استوى عليه بعد أن خلق السموات 

ا دل عليه القرآن فيكون قد استوى عليه بعد أن مل يكن مستويا عليه وكذلك استواؤه إىل السماء واألرض كم
وجميؤه وإتيانه كما وردت بذلك النصوص املتواترة الصحيحة وعلى هذا التقدير فليس يف ذلك انقالب لذاته بل قد 

  ذكر هو أن ليس يف األدلة العقلية ما حييل ذلك 
حتيزه واجب بذلك بناءا على أن نفس العرش ليس حبيز بل احليز تقدير املكان ومن قال الوجه الثالث أن يقال 

بذلك فهم يف جواز احلركة عليه على قولني فمن قال باالمتناع يقول إنه ملا خلق العرش جتددت بينه وبني العرش 
  أنه على العرش يف ذلك قوالن نسبة ومل يتغري عما كان موصوفا إن وصفه بأنه متحيز فإنا قد ذكرنا أن للقائلني ب

وقد يقول إن حصوله يف احليز املعني واجب ومن قال ذلك جييب عن أوجهه اخلمسة أما الوجه األول فمبين على 
  متاثل املتحيزات وقد تقدم أن هذا باطل 

الفة لغريها يف وأما قوله يف الوجه الثاين أنه لو وجب حصوله يف اجلهة وامتنع حصوله يف غريها لكانت تلك اجلهة خم
احلقيقة فتكون موجودة فيكون مع اهللا قدمي غريه تعاىل يقال له هؤالء ال يقولون إن احليز الذي جيب هللا أمرا موجودا 

منفصال عنه بل هو عندهم أمر عدمي بينه وبني اهللا نسبة وإضافة أو هو تقدير املكان وذلك ال يقتضي وجود قدمي 
لزمان وتقدير املكان وجوديان قال بقدمهما مجيعا كما يقول ذلك طائفة من الصابئة آخر مع اهللا ومن قال إن تقدير ا

ومن اتبعهم مث قد يقولون إن ذلك الزم لواجب الوجود بنفسه وقد يقولون إن القدماء مخسة الزمان واملكان 
  والنفس واهليوىل وواجب الوجود بنفسه كما يقول ذلك بعض الصابئني ومن اتبعهم كدميقراطيس 

والغرض أن املسلمني الذين يقولون ليس مع اهللا قدمي منفصل عنه موجود ال يقولون أن احليز موجود وقد تقدم 
الدليل على ذلك وقد قال هو بعد هذا إنه قبل خلق العامل ما كان إال اخلالء الصرف والعدم احملض وذلك ينايف قوله 

  أن األحياز وجودية 
  األمر العدم فسيأيت الكالم عليه وأما قوله ما سبب االختصاص هبذا 

وهؤالء يقولون قوله يف الوجه الثالث لو جاز يف شيء خمتص جبهة معينة أن يقال اختصاصه بتلك اجلهة واجب جاز 
أيضا ادعاء أن بعض األجسام حصل يف حيز معني على سبيل الوجوب وعلى هذا ال يتمشى دليل حدوث العامل 

كنه اجلزم حبدوث كل األجسام بل يلزمه جتويز أن يكون بعضها قدميا فهم جييبون فثبت أن القائل هبذا القول ال مي
  جبوابني 

أحدمها أن األجسام خمتلفة باحلقيقة فال يلزم من اختصاص بعضها بصفة معينة أن يكون غريه خمتصا مبثل تلك الصفة 
  لغريه  كما أنه عندهم إذا اختص بسائر صفاته الذاتية مل يلزم أن يكون غريه خمتصا

الثاين أهنم إذا قالوا بأن األجسام الباقية خمتص حبيز معني إمنا يبطل الدليل الذي ذكره منازعوهم وال ريب يف بطالن 
هذا الدليل عندهم كما اتفق السلف واألئمة على أنه من الكالم املنهي عنه ومن قال من هؤالء إنه جسم مل ينكر أن 

ر أن القائمات بأنفسها كلها ليست حمدثة وأن املوصوفات كلها ليس حمدثة األجسام كلها ليست حمدثة كما الينك
بل يضلل من يطلق العموم حبدوث األجسام كما يضلل من أطلق القول حبدوث املوصوفات والقائمات بأنفسها أو 

  املوجودات 
اغ حمض وخالء صرف وذلك ويقولون قوله يف الوجه الرابع إنا نعلم بالضرورة أن األحياز بأسرها متساوية ألهنا فر



مينع وجوب االختصاص ببعضها فهم يقولون ليس االختصاص ملعىن فيها بل هو ملعىن يف نفسه وهو امتناع احلركة 
  عليه واالنتقال عنه كما يوافقهم هو على ذلك وأيضا فالعامل خمتص حبيزه ملعىن فيه ال يف حيزه 

يكون اختصاصه جبهة فوق أوىل وجوابه بأنه قبل خلق العامل ما وأما السؤال الذي أورده من جهتهم مل ال جيوز أن 
كان إال اخلالء الصرف وبأنه لو كان الفوقاين متحيزا عن التحتاين لكانت وجودية فإهنم يقولون كونه فوق العامل إمنا 

كون فوق يظهر إذا خلق العامل فإنه ملا خلقه وهو على علو يستحقه بنفسه وخلق العامل بصفة التحت وجب أن ي
  العامل ملعىن يف نفسه ويف العامل ال ملعىن وجودي يف احليز وإن مل يكن قبل خلق العامل وال فوق العامل إال لعدم احملض 

  واخلالء الصرف فاالختصاص باحليز المتناع احلركة عليه عندهم ووجوب علوه ملعىن يف نفسه ويف العامل 
له ببعض اجلهات على سبيل الوجوب مع كون األحياز متساوية وكذلك قوله يف الثالث لو جاز اختصاص ذات اال

  يلزم استغناؤها عن الصانع فيقولون هذا بناء على أن األحياز أمور وجودية وليس األمر كذلك بل هي أمور عدمية 
نفي  وقوله يف اخلامس إنه يكون كاملفلوج الذي ال ميكنه احلركة وهو نقص وهو على اهللا حمال فيقال أنت تقول أن

النقص عن اهللا ال يعلم بالعقل وأنت أيضا تقول ال جيوز عليه احلركة وقد تقدم الكالم على هذا يف آخر حجة من 
  نفي اجلسم وهو برهان احلركة وبينا أن ما وصف به قول منازعيه يلزمه مثله أو أكثر 
ميا بل ذلك عنده على سبيل الوجه الرابع قول من ال يوجب حصوله يف حيز معني خارج عنه وجوديا كان أو عد

اجلواز مطلقا وهو قول كل من يقول أنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات واألرض بعد أن مل يكن 
مستويا عليه ويقول انه استوى إىل السماء وأنه جييء يوم القيامة ويأيت إىل سائر ما جاءت به النصوص من ذلك 

ل وتكون ذاته مستلزمة للتحيز املطلق ال حليز معني وإذا حصل يف وعلى قول هؤالء جيب حصوله يف حيز معني ج
  حيز معني جاز أن يكون حاصال فيه ومل جيب 

وأما قوله إن هذا حمال ألنه لو كان كذلك ملا ترجح ذلك االختصاص إال جبعل جاعل وختصيص خمصص وما كان 
  كذلك فالفاعل متقدم عليه فيلزم 

أزليا ألن ما تأخر عن الغري ال يكون أزليا يقال له أما اختصاصه حبيز دون حيز  أن يكون حصول ذات اهللا يف احليز
فهو الذي يفتقر إىل جعل جاعل وأما أصل التحيز فمن لوازم ذاته القدرة والفعل فإن القدرة على كل شيء لوازم 

عني دون غريه مبشيئته ذاته وأما ختصيص بعض املقدورات فتتبع مشيئته واختياره وىل هذا فنقول حصوله يف حيز م
واختياره وذلك ألن هذا هو الفعل والتصرف واحلركة كما يقولون إنه ما زال متكلما إذا شاء كذلك يقولون ما 

زال فاعال بنفسه إذا شاء وعلى هذا فحصول ذاته يف األزل يكون أزليا ألنه من لوازم ذاته لكن تعني حيز دون حيز 
األحياز ليست أمورا وجودية بل هي أمور عدمية فليس األمر إال جمرد كونه  هو تابع ملشيئته واختياره وذلك أن

يفعل بنفسه ويتصرف وتقدم الفاعل على هذا الفعل كتقدم حركة اليد على حركة اخلامت ال يوجب ذلك تقدما 
  بالزمان 

مع وجوب أن  وعلى هذا فيقال الوجه اخلامس وقولك لو حصل يف شيء من األحياز واجلهات لكان إما أن حيصل
حيصل فيه أوال مع الوجوب فيقال أتريد بالوجوب وجوب احليز املطلق أو وجوب حيز معني فإن أردت األول 

فالوجوه اخلمسة املذكورة ال تنفي ذلك وإن أردت الثاين فقوله إن هذا يلزم أن ال يكون حصول ذات اهللا يف احليز 
  أزليا يقال هذا ممنوع 

ختصاص إال جبعل جاعل وكل ما كان كذلك فالفاعل متقدم عليه وما تأخر عن احليز قوله ما ترجح وجود ذلك اال



ال يكون أزليا يقال له التقدم يف مثل هذا ال يوجب أن يكون بزمان يفصل بني الفعل والفاعل كما تقول حركت 
ذا فزماهنما واحد يدي فتحرك ثويب أو حترك خامتي وحنو ذلك فحركة اليد متقدمة على حركة اخلامت والكم ومع ه

  فكذلك إذا كان هذا التخصيص جائزا وهو مبشيئته واختياره مل مينع ذلك أن يتقدما على فعله تقدما بغري 

الزمان وهذا القدر وإن كان الفالسفة يقولونه يف تقدمه على العامل فهؤالء مل يقولوه يف ذلك بل قالوه يف تقدمه على 
عني وهم يقولون ذلك يف سائر ما يضاف إليه من أعيان األقوال وأعيان األفعال هذا الفعل القائم بنفسه والتحيز امل

القائمة بنفسه اليت ميكن أن يكون يقول ويفعل غريها مما يكون مبشيئته واختياره وهذا قول طوائف كثرية من 
  منازعيه معروف عنهم من أهل الكالم وأهل احلديث والصوفية وغريهم 

  فصل

اخلامس هو أن األرض كرة فإذا كان كذلك امتنع كونه تعاىل يف احليز واجلهة بيان األول أنه قال الرازي الربهان 
إذا حصل خسوف قمري فإذا سألنا سكان أقصى املشرق عن ابتدائه قالوا إنه حصل يف أول الليل وإذا سألنا سكان 

رق هو بعينه آخر الليل يف أقصى أقصى املغرب قالوا إنه حصل يف آخر الليل فعلمنا أن أول الليل يف أقصى املش
املغرب وذلك يوجب كون األرض كرة وإمنا قلنا إن األرض ملا كانت كرة امتنع كون اخلالق يف شيء من األحياز 
وذلك أن األرض إذا كانت كرة فاجلهة اليت هي فوق بالنسبة إىل سكان أهل املشرق هي حتت بالنسبة إىل سكان 

ص الباري بشيء من اجلهات لكان تعاىل يف جهة التحت بالنسبة إىل بعض الناس أهل املغرب وعلى العكس فلو اخت
  وذلك باطل باالتفاق بيننا وبني اخلصم فثبت أنه ميتنع كونه خمتصا باجلهة 

والكالم على هذا أن يقال هذا الذي ذكره مبين على أن األرض مستديرة واألفالك مستديرة وهذا القدر قد ينازعه 
  فإن من أهل الكالم فيه بعض الناس 

من نازعه فيه ودفع كون األفالك مستديرة كما فعل بعض من رد عليهم يف كتاب الدقايق وغريهم وكذلك قد 
يدفع ذلك بعض من ينتسب إىل العلم ورمبا حصل هذا من أقوال املنجمني اليت خيالف الشرع وكذلك املتكلم قد 

ع يف هذا زعما منه أن هذا خمالف للشريعة وليس مع واحد منهما ينازع يف هذا بطريق جدلية وهذا املتفقه قد يناز
دليل شرعي وال عقلي خيالف ذلك وال مينع كون األفالك مستديرة وال ينقل عن أحد من أئمة اإلسالم وعلمائه 
 النزاع يف ذلك بل قد ذكر غري واحد من علماء املسلمني مثل الشيخ أيب جعفر بن املنادي أحد العلماء املشاهري

ذوي التصانيف الكثرية من الطبقة الثانية من أصحاب االمام أمحد ومثل حممد بن حزم ومثل أيب الفرج ابن اجلوزي 
إمجاع املسلمني على أن األفالك مستديرة وأبو جعفر من أعظم الناس اطالعا وكذلك هؤالء وإذا ذكر هو أو غريه 

نازع بعد هذا االمجاع من متكلم ومتفقه وغريمها مسبوقا  امجاع علماء املسلمني على أن األفالك مستديرة كان من
باالمجاع وما علمت منازعا يف ذلك إال نقل االمجاع الذي ذكره أبو جعفر بن املنادي وإن كان قد نقل عن بعض 

  السلف نزاع يف حركة األفالك لكن ما علمت عنهم نزاعا يف استدارهتا 
أن األفالك مستديرة من وجوه كثرية ليس هذا موضعها قد كتبنا يف  وقد ذكر العلماء داللة الكتاب والسنة على

ذلك ما تيسر يف غري هذا املوضع مثل قوله تعاىل يف موضعني من كتابه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
نه والقمر كل يف فلك يسبحون قال ابن عباس يف فلكة مثل فلكة املغزل والفلك يف اللغة هو الشيء املستدير وم

  يقال تفلك ثدي اجلارية إذا 



استدار ومنه فلكه املغزل وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح إذا سألتم اهللا اجلنة فأسألوه 
الفردوس فإهنا أعال اجلنة وأوسط اجلنة وسقفها عرش الرمحن واألعلى ال يكون األوسط إال إذا كان الشكل 

  وحنومها من األشكال فإنه ال يكون أعاله أوسطه مستديرا خبالف املربع واملثلث 
ويف حديث األطيط الذي رواه أبو داود وغريه عن جبري بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعرايب فقال يا رسول اهللا جهدت األنفس وضاعت العيال وهلكت األنعام 
نستشفع بك إىل اهللا ونتشفع باهللا عليك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحيك أتدري ما فاستسق اهللا لنا فإنا 

تقول وسبح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما زال يسبح حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابه مث قال وحيك 
ما اهللا إن عرشه على أتدري ما تقول ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه شان اهللا أعظم من ذلك وحيك أتدري 

مسواته هكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب قال أبو داود وقال ابن بشار يف 
حديثه إن اهللا فوق عرشه وعرشه فوق مسواته وساق احلديث ولفظ عثمان بن سعيد عن ابن بشار إن اهللا فوق 

ر النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده مثل القبة وأنه ليئط به أطيط الرحل عرشه فوق مسواته فوق أرضه مثل القبة وأشا
  بالراكب 

وقد قال سبحانه وتعاىل وسع كرسيه السموات واألرض ويف حديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما 
يف الفالة والعرش ال  السموات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالة والكرسي يف العرش مثل تلك احللقة

يقدر أحد قدره إال اهللا وقد روى أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة أخربين حرب حدثنا حممد بن مهدي ومالك ثنا 
امساعيل بن عبد الكرمي ثنا عبد الصمد بن معقل قال مسعت هناد ذكر من عظمة اهللا تعاىل قال إن السموات السبع 

  واألرضني 

ل وإن اهليكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي وقال اخلالل سألت ابراهيم احلريب السبع والبحار لفي اهليك
عن حديث وهب بن منبه ان السموات واألرض لفي اهليكل فقال اهليكل هو الشيء العظيم وأنت إذا دخلت البيعة 

العرش قال والعرش ورأيت الشيء العظيم يعىن عندهم يسمونه اهليكل وإن اهليكل لفي الكرسي وإن الكرسي لفي 
أعظم من ذلك وروى عمر بن سعيد حدثنا احلماين حدثنا احلكم بن ظهري عن عاصم عن زر عن عبد اهللا هو ابن 
مسعود قال ما السموات واألرض يف الكرسي إال مثل حلقة بأرض فالة وقال ثنا حيىي احلماين ثنا أبو معوية عن 

سي إال مبنزلة حلقة يف أرض فالة وقال ثنا موسى بن امساعيل األعمش عن جماهد قال مالسموات واألرض يف الكر
ثنا محاد هو ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا بن مسعود قال بني السماء السابعة وبني الكرسي مخسمائة عام 

حيىي احلماين ومن الكرسي إىل املاء مخسمائة عام والعرش على املاء واهللا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وقال ثنا 
وأبو بكر قاال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال 

  الكرسي موضع القدمني والعرش ال يقدر قدره إال اهللا 
استدارة  وقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه أنه جعل األرض فراشا والسماء بناءا واألبنية هي اخليام والفساطيط وفيها

وذكر أنه جعل األرض مهادا وأنه بسطها وأخرب أنه جعل اجلبال فيها أوتادا وروى اخلالل يف كتاب السنة قال 
أعطاين حممد بن عوف هذا احلديث وقال اروه عين فإنه بسماعي أبو املغرية قال ثنا ابن مهدي قال ثنا أبو الزاهرية 

لى اهللا عليه و سلم سئل عن األرض على ما هي قال األرضون عن أيب شجرة عن عبد اهللا بن عمرو أن النيب ص
  على املاء وروى االمام أمحد يف مسنده أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من ليلة إال والبحر يستأذن ربه 



لو عليها أن يغرق بين آدم فينهاه ربه ولوال ذلك ألغرقهم وهذا كله مما يبني أن املاء حميط باألرض وأن من شأنه الع
ولكن اهللا مهد األرض وقد ثبتها وبسطها يف املاء وأوتدها باجلبال الراسيات اليت ترسيها أن متيد وتضطرب فإن 

السفينة إذا كانت يف البحر البد هلا من شيء يثقلها ويسكنها وإال مادت واضطربت وليس هذا موضع بسط ذلك 
  وشرحه وما يرد عليه 

رازي من استدارة الفلك ال ننازعه فيه كما قد ينازعه فيه بعض اجلهال وكما ينقل هو وإمنا الغرض إمنا ذكره هذا ال
فإنه تارة يدخل من املنجمني يف الشرك وعبادة الكواكب وتارة ينازعهم يف األمور املعلومة من احلساب وكالمها 

  خروج عن احلق 
ألفالك واألرض وهي صورهتا وشكلها فإهنم وقد احتج هنا باحلجة املشهورة عند أهل احلساب الناظرين يف هيئة ا

يستدلون على أن الشمس والقمر والكواكب تطلع يف مشرق األرض قبل طلوعها يف املغرب وتغرب يف مشرق 
األرض قبل غروهبا يف املغرب وهلذا يكون أوائل الليل والنهار يف املشرق قبل املغرب وأما أول الشهر فيكون يف 

شهر هو بظهور اهلالل واهلالل يعظم ظهوره بقدر مباعدته للشمس واحتجاب الشمس املغرب قبل املشرق ألن ال
لريى نوره والشمس يتأخر غروهبا يف املغرب عن غروهبا يف املشرق فيبعد بقدر ذلك ما بينها وبني اهلالل فيعظم 

نع يستدلون على نوره وإذا غربت ضعف بسبب البعد الشعاع الذي حتت اهلالل فقوي املقتضى للرؤية وضعف املا
ذلك باخلسوف فإنه ميكن الناس أن يرصدوه بالليل يف وقت واحد فيعلمون حدوثه عند أهل املشرق قبل حدوثه 
عند أهل املغرب ويعلمون قدره يف أقطار األرض وليس االستدالل على ذلك خمتصا خبسوف القمر بل هو ممكن 

  أيضا بل وكل  بكسوف الشمس أيضا بل واقتران الكواكب وبكسوف الكواكب

أمر يكون يف الفلك يف درجة واحدة فإن كل درجة من درج الفلك تطلع على اجلانب الشرقي قبل الغريب فإذا كان 
فيها أمر غريب مثل الكسوف واخلسوف والقرآن وحنو ذلك كان وقته من ليل أو هنار يف املشرق قبل وقته باملغرب 

هؤالء يف أواخره أو عند هؤالء يف أوائل الليل وعند هؤالء يف أواخره مثل أن يكون عند هؤالء يف أول النهار وعند 
  كان مبنزلة خسوف القمر وميكن االستدالل أيضا بغري ذلك من األدلة املعروفة 

لكنه مل يستوف احلجة ويظهرها بل كالمه يف ذلك كالم الشادي فإن القدر املرئي من اخلسوف عند أهل املشرق ال 
در املرئي من اخلسوف عند أهل املغرب حىت يقال إن أهل املشرق واملغرب يرون اخلسوف يف جيب أن يكون هو الق

ساعة واحدة ويكون أول ليل هؤالء بل قد خيسف القمر عند قوم دون قوم وقد يكون اخلسوف عند قوم كليا 
يه يف طرفيه فإن جلميع القمر وعند بعضهم جزئيا خيسف بعضه ولكن يشترك أهل املشرق واملغرب إذا اشتركوا ف

اخلسوف يف القمر يبدأ فيه من جانبه الشرقي ويف الشمس من جانبها الغريب وإذا بدأ اخلسوف يف القمر من جانبه 
  الشرقي ال خيسف حينئذ عند أهل املغرب وكذلك طلوع الشمس وكسوفها وقد يكون ضد ذلك 

كورة يف منع كونه على العرش فإن من يقول إذا عرف ذلك فالكالم على هذه احلجة من مقامني كسائر احلجج املذ
إنه فوق العرش ويقول هو مع ذلك ليس جبسم وال متحيز وال مركب مينع ما ذكره من املالزمة كما تقدم ذكره 

غري مرة سواء فرض أن العرش يكون حتت بعض الناس أو أن السموات تكون حتت بعض الناس أو مل يفرض ومن 
  وجوه 

ض إذا كانت كرة فاجلهة اليت هي فوق بالنسبة إىل سكان أهل املشرق هي حتت بالنسبة إىل أحدها أن قوله أن األر
سكان املغرب فلو اختص الباري بشيء من اجلهات لكان يف جهة التحت بالنسبة إىل بعض الناس يقال له كان 



فإنه ال نزاع بينهم وال بني الواجب إذا احتجت مبا ذكرته من أمر اهليئة تتم ما يقولونه هم وما يعلمه الناس كلهم 
أحد من بين آدم أن األرض هي حتت السماء حيث كانت وأن السماء فوق األرض حيث كانت وهذا وهم متفقون 

مع مجلة الناس على أن اجلهة الشرقية مساؤها وأرضها ليست حتت الغربية وال اجلهة الغربية مساؤها وأرضها حتت 
  ى اجلهتني يف نفسها فوق األخرى أو حتتها الشرقية ومتفقون على جهل من جعل إحد

وذلك يتضح مبا قدمناه قبل هذا من أن اجلهات نوعان جهات ثابتة الزمة ال تتحول وجهات إضافية نسبية تتبدل 
وتتحول فأما األوىل وهي اجلهة الثابتة الالزمة احلقيقية فهي جهة العلو والسفل فالسماء أبدا يف اجلهة العالية اليت 

ابت الزم اليتبدل وكلما علت اتسعت وكلما واألرض أبدا يف اجلهة السافلة اليت سفلوها ثابت الزم ال علوها ث
يتبدل سفلت ضاقت فلهذا كان األعال هو األوسع وكان السفل هو األضيق وهلذا قابل اهللا تعاىل بني عليني وبني 

تاب الفجار لفي سجني ومل يقل يف سفلني كما سجني يف كتابه فقال كال إن كتاب األبرار لفي عليني وقال كال إن ك
مل يقل هناك يف وسعني ليبني الضيق واحلرج الذي يف املكان كما بني سفوله مبقابلته بعليني وبني أيضا سعة عليني 

  مبقابلة سجني فيكون قد دل على العلو والسعة اليت لألبرار وعلى السفول والضيق الذي للفجار 
رنا أهنا تقال بالنسبة واالضافة إىل احليوان وحركته وهلذا تتبدل بتبدل حركته وأعضائه وأما اجلهات الست فقد ذك
  فإذا حترك إىل املشرق كان 

املشرق أمامه واملغرب خلفه واجلنوب ميينه والشمال شامه وعلى هذا بنيت الكعبة ألن وجهها مستقبل مهب الصبا 
احلجر األسود مستقبل املشرق واليماين مستقبل اليمن والغريب بني املشرق والشمال وأركاهنا على اجلهات األربع ف

مستقبل الغرب والشامي مستقبل الشام إىل القطب الشمايل وهو حماذ أرض اجلزيرة كالرقة وحران وحنومها وهلذا 
سكاهنا  قال من قال من املصنفني يف دالئل القبلة كأيب العباس بن القاص وغريه إن قبلة هذه البالد أعدل القبل ألن

يستدبرون القطب الشمايل ال حيتاجون أن ينحرفوا عنه إىل املشرق كما يفعل أهل الشام وال إىل املغرب كما يفعل 
  أهل العراق 

فاالنسان تتبدل جهاته بتبدل حركاهتم مع أن اجلهات نفسها مل ختتلف أصال ومل يصر الشرق منها غربيا وال الغريب 
رأسه هي علوه واليت حتاذي رجليه هي سفله فإذا كان رجالن يف أقصى املشرق شرقيا وكذلك اجلهة اليت حتاذي 

منتهى األرض عند ساحل البحر هناك ويف أقصى املغرب منتهى األرض عند ساحل البحر هناك فكل منهما تكون 
فسها وليس السماء فوقه ألهنا حتاذي رأسه وكذلك األرض حتته ألهنا حتاذي رجليه كما أن السماء فوق األرض يف ن

أحد هذين حتت اآلخر يف نفس األمر كما أن سجني الذي هو أسفل السافلني حتتهما ولو هبط شيئان ثقيالن من 
عندمها النتهى إىل أسفل السافلني وهو سجني مل يلتق ذلك الشيئان الثقيالن لكن لو قدر أن خترق األرض فيلتقيان 

أن أحدمها أخرقت له األرض حىت مير يف جوفها ويصل إىل  هناك لكانت رجال أحدمها إىل رجلي اآلخر ولو فرض
اآلخر لكانت رجاله تالقي رجلي اآلخر فبهذا االعتبار يتخيل كل واحد منهما أن اآلخر حتته مبحاذاته ناحية رجليه 

لكن احلركة السفلية هي إىل أسفل األرض وقعرها ومن هناك تبقى احلركة صاعدة إىل فوق كحركة الصاعد من 
  ض إىل السماء فيكون األر

املتحرك من أسفل األرض وقعرها إىل ظهرها وعلوها على هذا الوجه كهيئة املعلق برجليه إىل ناحية السماء وذراعيه 
إىل ناحية األرض وكهيئة النملة املتحركة حتت السقف والسقف حياذي رجليها فتصري هبذا االعتبار السماء حتاذي 

  نا يقال إن السماء حتته واألرض فوقه إذا كان مقلوبا منكوسا رجليه واألرض حتاذي رأسه فمن ه



فيجتمع من هذا أمران أحدمها أن تكون حركته على خالف احلركة اليت جعلها اهللا يف خلقه والثاين أن تبدل اجلهة 
 يتبدالن قط تبدال إضافيا ال حقيقيا كما تتبدل اليمني باليسار واألمام بالوراء ومن املعلوم أن املشرق واملغرب ال

باستقباهلما تارة واستدبارمها أخرى فكيف يتبدل العلو والسفل بتنكيس االنسان وقلبه على رأسه واحملاذاة حينئذ 
للسماء برجليه واألرض برأسه بل هذا املنكوس يعلم أن السماء فوقه واألرض حتته وحنن ال مننع أن هذا قد يسمى 

  ضايف لكن هذا ال يعترب اجلهة احلقيقية الثابتة علوا وسفال هبذا االعتبار التقديري اال
وهبذا االعتبار مسى يف هذا احلديث املروي عن أيب هريرة وأيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حيث قال فيه لو 
أدىل أحدكم حببل هلبط على اهللا فإنه قدر ضعيف االدالء وهو ممتنع فسماه هبوطا على هذا التقدير كما لو قلبت 

   االنسان ورمي إىل ناحية السماء لكن قائما على السماء رجال
  وإذا ظهر هذا علم أن اهللا سبحانه ال يكون يف احلقيقة قط إال عاليا 

وذلك يظهر بالوجه الثاين وهو أن يقال هذا الذي ذكرته وارد يف مجيع األمور العالية من العرش والكرسي 
ة والكواكب والشمس والقمر ومن الرياح وغري ذلك فإن هذه والسموات السبع وما فيهن من اجلنة واملالئك

  األجسام مستديرة كما ذكرت ومعلوم أهنا فوق األرض حقيقة وإن كان على مقتضى ما ذكرته 

تكون هذه األمور دائما حتت قوم كما تكون فوق آخرين وتكون موصوفة بالتحت بالنسبة إىل بعض الناس وهي 
وإن كانت موصوفة بالعلو احلقيقي الثابت كما أهنا أيضا عالية بالعلو اإلضايف الوجودي التحتية التقديرية االضافية 

دون اإلضايف التقديري وإذا كان األمر كذلك ومل يكن يف ذلك من األحالة إال ما هو مثلما يف هذا ودونه مل يكن يف 
  ذلك حمذورا فإن املقصود أن اهللا فوق السموات وهذا ثابت على كل تقدير 

ذا يظهر بالوجه الثالث وهو أن يقال هذا الذي ذكرته من هذا الوجه ال يدفع فإنه كما أنه معلوم باحلساب وه
والعقل فإنه ثابت بالكتاب والسنة قال اهللا تعاىل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وقد روى مسلم يف صحيحه 

كان يقول أنت األول فليس قبلك شيء وأنت  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه
اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأعننا 
من الفقر فأخرب أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء وأنه الباطن الذي ليس دونه شيء فهذا خرب بأنه ليس فوقه شيء 

ياء وإنه ليس دونه شيء فال يكون أعظم بطونا منه حيث بطن من اجلهة األخرى من يف ظهوره وعلوه على األش
العباد مجع فيها لفظ البطون ولفظ الدون وليس هو لفظ الدون بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء فعلم أن 

  يت ليست ظاهرة بطونه أوجب أن ال يكون شيء دونه فال شيء دونه باعتبار بطونه والبطون يكون باعتبار اجلهة ال
وهلذا مل يقل أنت السافل وهلذا مل جيئ هذا االسم الباطن كقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء إال مقرونا باالسم 

  الظاهر الذي فيه ظهوره 

وعلوه فال يكون شيء فوقه ألن جمموع االمسني يدالن على االحاطة والسعة وأنه الظاهر فال شيء فوقه والباطن فال 
  شيء دونه 

مل يقل أنت السافل وال وصف اهللا قط بالسفول ال حقيقة وال جمازا بل قال ليس دونك شيء فأخرب أنه ال يكون 
شيء دونه هناك كما جاء يف األثر الذي ذكره مالك يف املوطأ أنه يقال حسبنا اهللا وكفى مسع اهللا ملن دعا ليس وراء 

امسه الباطن ليبني أنه ليس خيرج عنه من الوجهني مجيعا وذلك اهللا منتهى فاألمر متناه مداه وال شيء دونه يف معىن 
ألن ما يف هذا املعىن من نفي اجلهة شيء دونه هو بالنسبة واالضافة التقديرية وإال ففي احلقيقة هو عال أيضا من 



  هناك واألشياء كلها حتته 
لرافع ألن ما فعله من الضرر واملنع واخلفظ وهذا كما أن الضار واملانع واخلافض ال تذكر إال مقرونة بالنافع املعطي ا

فيه حكمة بالغة أوجب أن تكون فيه رمحة واسعة ونعمة سابغة فليس يف احلقيقة ضررا عاما وإن كان فيه ضرر 
فالضرر االضايف بالنسبه إىل بعض املخلوقات يشبه ما يف البطون من كونه ليس حتته شيء وأنه لو أدىل حببل هلبط 

والتحتية أمر اضايف بالنسبة إىل تقدير حال لبعض املخلوقات هذا يف قدره وهذا يف فعله وضالل  عليه فإن اهلبوط
هؤالء اجلهمية يف قدره كضالل القدرية يف فعله وكالمها من وصفه وهلذا كانت املعتزلة ضالة يف الوجهني مجيعا وقد 

ص واهللا يهدينا الصراط املستقيم صراط الذين قابلهم بنوع من الضالل بعض أهل االثبات حىت نفوا ما أثبتته النصو
  أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا 

وبيان ما يف احلديث الصحيح من قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أنه من 
حاة ظروف املكان لداللة لفظها على املكان اللغوي فأما لفظ املعلوم أن فوق و دون من األمساء اليت تسميها الن

الفوق فظاهر وهو حبسب املضاف إليه فكون الشيء فوق ال ينايف أن يكون حتت غريه وانتفاء أن يكون فوقه شيء 
ال مينع أن يكون حتته شيء فقوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فنفى أن يكون فوق اهللا شيء وذلك يقتضي أنه 

انه وتعاىل أكمل شيء ظهورا والظهور يتضمن العلو فلهذا قال فليس فوقك شيء ومل يقل فليس أظهر منك سبح
شيء ألنه لو أراد جمرد االنكشاف والتجلي للناس لنا يف ذلك وصفة بالبطون ألن كون الشيء ظاهرا مبعىن كونه 

شأن العايل أبدا أن يكون ظاهرا متجليا  معلوما ومشهودا يناىف كونه باطنا ولكن الظهور يتضمن معىن العلو ومن
خبالف السافل فإن من شأنه أن يكون خفيا ألنه إذا عال ترآى لألبصار فراته فهو سبحانه مع ظهوره املتضمن علوه 

  فال شيء فوقه وهو أيضا باطن فال شيء دونه 
عىن أنه حيصل دونه وجيعل اآلخر ولفظ الدون ليس املراد به أي الناقص ولكن ملا كان يقال هذا دون هذا أي دونه مب

فوقه صار يفهم من اللفظ هذا بل هذا اللفظ يف كتاب اهللا تعاىل يف مواضع قال تعاىل فاتبع سببا حىت إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سترا إىل قوله مث أتبع سببا حىت إذا بلغ بني السدين وجد من 

كادون يفقهون قوال فقوله مل جنعل هلم من دوهنا سترا بني أن الستر إذا كان عليهم كالسقوف كان دوهنما قوما ال ي
ذلك من دون الشمس فيكون بينهم وبني الشمس وتكون الشمس حمجوبة مستورة عنهم بذلك الستر فتكون هي 

  بلغ بني  أبطن عنهم من الستر والستر أدىن إليهم وتكون الشمس من ورائه وكذلك قوله حىت إذا

السدين وجد من دوهنما قوما اآلية فهؤالء القوم كان السدان من ورائهم إذ يف قولك هذا فوق هذا وهذا دون هذا 
ثالثة أمساء اسم مضاف إليه وظرف مضاف إىل هذا االسم واسم أول متصل بالظرف ومتعلق به ويقال هذا هو 

  ين األمساء إىل األفعال مضاف إليه اضافة معنوية كما يقال حروف اجلر تضيف معا
فإذا قيل وجد من دوهنما قوما فالقوم هم املتعلقون باملكان الذي هو دون السدين والسدان مها املضاف إليهما 

فكوهنما دون السدين هو بالنسبة إىل ذي القرنني الذين وجدمها هناك فإنه وجدهم إليه أدىن وأقرب والسدان أبعد 
يان والبعيد عنه أوىل باالحتجاب واالستتار هذه هي العادة فيما يقرب الينا ويبعد عنا والقرب إليه أحق بالظهور والب

من األجسام ولو جاء أحد من جهة السد لقال وجدت هؤالء دون ذي القرنني فالشيء الذي بني اثنني يقول هذا 
ر لقال هؤالء ألهل هو دونك ويقول اآلخر هذا دونك وكل منهما صادق كما لو كان بينهما حائط أو هنر أو حب

تلك الناحية هذا دونكم وكذلك يقولون اآلخرون هذا دونكم كما أن كل أهل جانب يقولون عن األخرى هم من 



وراء هذا احلائط ومن خلفه إذ اجلهات أمور نسبية إضافية وكذلك قال تعاىل ومن دوهنما جنتان فهاتان دون تلك 
  واألولتان فوق هاتان وهاتان أدىن إلينا 

ذا صار يف هذا اللفظ معىن القرب والبعد من وجه ومعىن االحتجاب واالختفاء من وجه فقوله وأنت الباطن وهل
فليس دونك شيء نفى أن يكون شيء دونه كما نفى أن يكون فوقه ولو قدر فوقه شيء لكان أكمل منه يف العلو 

و واالحتجاب إذ هذا شأن الباطن وهذا والبيان إذ هذا شأن الظاهر ولو كان دونه شيء لكان أكمل منه يف الدن
  يوافق قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

ومتام هذا بالوجه الرابع وهو أن يقال إذا كان البارى فوق العامل وقلت إنه يلزم من ذلك أن يكون يف جهة التحت 
حجة عقلية وال مسعية ولو قدر أن  بالنسبة إىل بعض الناس فلم قلت ان هذا ممتنع وأنت مل تذكر على امتناع ذلك

ذلك نقص فعندك ليس يف األدلة العقلية ما حييل النقص على اهللا تعاىل مع أنه قد علم بالعقل والشرع أن هذا ليس 
  بنقص بل هذا غاية الكمال واالحاطة كما بينه النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يف الوجه اخلامس مثل هذه احلجة غري مقبولة كما ذكرت ذلك وأما قوله هذا باطل باالتفاق بيننا وبني اخلصم فيقال 
يف هنايتك يف ترتيب الطرق الضعيفة يف أصول الدين وذكرت منها االلزام وهو االستدالل مبوافقة اخلصم يف صورة 

على وجوب موافقته على األخرى ملالزمة بينهما يذكرها املستدل فقلت هذا النوع من احلجة ال يصلح الفادة 
قني وهذا ظاهر وال الفحام اخلصم أيضا وبيانه هو أن للخصم أن يقول اين إمنا اعترفت باحلكم يف حمل الوفاق الي

لعله غري موجودة يف حمل النزاع فان صحت تلك العلة بطل القياس اظهور الفارق وإن بطلت تلك العلة منعت 
  وبني ظهور الفارق بينه وبني الفرع احلكم يف حمل الوفاق فهذه احلجة دائرة بني منع احلكم يف األصل 

وهذا بعينه وارد فيما ذكرته هنا فإن اخلصم الذي وافقك على أنه ليس يف جهات التحت هو يقول أن اهللا فوق 
العرش فوق السموات والعرش فوق السموات والسموات فوق األرض وال يوصف بالتحت ألنه يلزم من ذلك أن 

ال يعلم أو ال يسلم أنه ممكن أن يوصف بعض هذه األجسام بأهنا تكون حتت ال يكون فوق العرش وهذا اخلصم قد 
  شيء بوجه من الوجوه فنفوا أن يكون اهللا حتت 

شيء ملنافاته لذلك فهذا الذي التزمته يقولون إنه ال يوجب أن ال يكون حتت شيء من األشياء بوجه وال خيلو إما أن 
ذا يستلزم أن يكون حتت بعض األجسام مع كونه فوق العرش تسلم ذلك أو متنعه فإن منعت ذلك وقلت بل ه

منعك املقدمة اجلدلية وقالوا ال نسلم أنه حينئذ ال يوصف مبا ال ينايف علوه من التحتية االضافية التقديرية وإن قلت 
قدر معلق إن هذا ال يوجب حتتية حقيقية وال إضافية موجودة وإمنا يوجب حتتية إضافية فهذا ال يضر فإن احلكم امل

بشرط واحلكم املعلق بشرط معدوم بعدمه كما يف احلديث لو أدىل أحدكم دلوه هلبط على اهللا ومن املعلوم أن إدالء 
شيء إىل تلك الناحية ممتنع فهبوط شيء على اهللا ممتنع فكون اهللا حتت شيء ممتنع وإمنا الغرض هبذا التقدير املمتنع 

  كيد لكونه فوق السموات على العرش ال مناف لذلك بيان إحاطته من مجيع اجلهات وهذا تو
وهذا الكالم مع انه يف غاية االنصاف يف املناظرة ففيه كمال حتقيق احلقائق على ما هي عليه وتبيني تطابق ما علم 
ائه بالفطرة العقلية الضرورية وباخليال العقلي اهلندسي وما جاءت به الرسل وكمال ما بعث اهللا به رسله من بيان أمس
وصفاته وهذاهو ببيان احلق أن يتيقن ويتشابه وال خيتلف كما خيتلف كالم هذا املؤسس وأمثاله الذي هو من عند 

  غري اهللا فلذلك يكون فيه اختالف كثري 



ومما يوضح ذلك أن املنازع له قد علم على يقينا بالشرع والعقل أن اهللا فوق العرش فكل قول ناىف ذلك فهو باطل 
  عن الوصف بالتحتية ألنه ينايف ذلك وملا فيه من النقص  فنحن نزهناه

فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان أحدمها أن مننع كون ذلك حتتية والثاين أن نقول مثل هذه 
علوه التحتية ليس مبمتنع واجلواب املركب من اجلوابني أن يقال ال خيلو إما أن تكون هذه حتتية حقيقية تنايف 

وتوجب النقص أو ال تكون فإن مل يكن ذلك بطل ما ذكرته هنا وإن كان كذلك فنحن ال نسلم أنه ميتنع أن 
يوصف مبثل هذه التحتية وهذا منع على تقدير أما أن تأخذ منا مسلما أنه ال يوصف بالتحتية حبال وحتتج بذلك 

  على أنه ال يوصف بالعلو أيضا فهذا باطل 
وهو أنه يقال إنك استدللت مبوافقة اخلصم لك على أنه ال يوصف بالتحتية على أنه ال  يظهر بالوجه السادس

يوصف بالفوقية فذكرت أن وصفه بالفوقية أو بغريها يستلزم أن يكون موصوفا بالتحتية فإن مجيع ما يوصف 
ا ملا ذكرته من بالفوقية من املوجودات كالسموات والكواكب وغريها جيب أن يوصف هبذه التحتية اليت ذكرهت

  احلجة مث قلت التحتية متفق على انتفائها فيجب نفي ملزومها وهو الوصف بالفوقية 
فيقال لك إذا كان كل ما وصف بالفوقية فالبد من وصفه هبذا ملعىن كان هذا الزما لكل ما هو فوق وعال ومل يكن 

ق وهذا خري من أنه ال يوصف ال بفوقية وال ذلك حمذورا فنحن نلتزم هذا املعىن الذي هو الزم لكل ما يوصف بالفو
غريها فإن ذلك يستلزم عدمه ألن ماال يكون فوق شيء أصال وال يف شيء من جهاته الست وال داخل العامل وال 

خارجه وال يشار إليه ال يكون إال معدوما فثبوت هذا املعىن الذي ذكرته إن سلم أن منه حتتية جتامع الفوقية احلقيقية 
لب الفوقية وسائر املعاين السلبية املستلزمة لعدمه فانك نزهته مما ادعيت أنه حتتية لتنفي بذلك ما يستحقه خري من س

  من الفوقية وذلك يستلزم عدمه بالكلية فما يف 

  قولك من النقص والعيب الذي جيب تنزيه اهللا تعاىل عنه أعظم مما ادعيته يف قول خمالفك 
ذهبه يستلزم وصفه بالتحتية وهي متفق على نفيها بيننا قال لك ويل أنا حجج وإذا قلت له هذه حجة توجب أن م

أعظم من هذه توجب أن مذهبك يستلزم وصفه بالعدمية اليت هي أعظم من التحتية وهي ممتنعة بالضرورة واالتفاق 
ء به الكتاب والسنة قال تعاىل وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسريا فمخالفو الرسل ومنم خمالفو ما جا

ال يأتون بقياس يردون به بعض ما جاءت به الرسل فيكون قياسا أقاموا به باطال إال جاء اهللا فيما بعث به الرسل 
باحلق وبقياس أحسن تفسريا وكشفا وإيضاحا للحق كما أن احلجج الفطرية الضرورية اليت تبني أن مذهب املؤسس 

هنا حق فهي أحسن بيانا وإيضاحا وتفسريا للمطلوب من قياسه هذا الذي بني يستلزم أن يكون اهللا معدوما هي مع أ
  به أن وصفه بالعلو والفوقية يستلزم وصفه بالسفول والتحتية 

وكذلك قول من يقول هذا يوجب أن يكون فلكا من األفالك فيقال هلم أنتم قد جعلتم لكل فلك عقال على حدة 
فلك عقال ونفسا حىت ينتهي األمر إىل العقل الفعال الذي هلذا الفلك  واألفالك بعضها فوق بعض وقلتم إن لكل

القريب لنا ومع هذا فلم جتعلوا هذه العقول والنفوس املختصة بفلك فلك من جنس األفالك بل زعمهم أهنا ال 
يع داخل العامل وال خارجه وال فوق وال حتت مع جعلهم هلا درجة بعد درجة فكيف ينكرون أن يكون خالق جلم

فوق اجلميع وحميطا به من جهته احمليطة مجيعها وليس هو من جنسها حىت يقال فيه ما يقال يف فلك فلك وإن كان 
بعض متأخري أهل احلديث وهو قد جعله مبنزلة ذلك فهذا خطأ ألن اهللا ليس كمثله شيء واملخلوقات كلها كما 

  قال ابن 



ما بينهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم فهي يف عباس ما السموات السبع واألرضون السبع وما فيهن 
  قبضته أقل من أن تكون نسبته إليها نسبة الفلك إىل ما فيه 

الوجه السابع أنه قد ثبت يف الصحيحني عن أيب ذر قال دخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس 
الشمس قال قلت اهللا ورسوله أعلم قال فإهنا تذهب  فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه

تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا وكاهنا قد قيل هلا ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا فإذا كان النيب 
صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب أهنا تسجد كل ليلة حتت العرش فقد علم اختالف حاهلا بالليل والنهار مع كون 

كها من جنس واحد وأن كوهنا حتت العرش ال خيتلف يف نفسه وإمنا ذلك اختالف بالنسبة واالضافة سريها يف فل
  علم أن تنوع النسب واالضافات ال يقدح فيما هو ثابت يف نفسه ال خمتلف 

ومن هنا يظهر عما ذكره ابن حزم وغريه يف حديث النزول حيث قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ينزل ربنا كل 
إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين  ليلة

فأغفر له حىت يطلع الفجر فقالوا قد ثبت أن الليل خيتلف بالنسبة إىل الناس فيكون أوله ونصفه وثلثه باملشرق قبل 
زول املعروف للزم أن ينزل يف مجيع أجزاء الليل إذ ال يزال أوله ونصفه وثلثه باملغرب قالوا فلو كان النزول هو الن

  يف األرض ليل قالوا أو ال يزال نازال وصاعدا وهو مجع بني الضدين 
وهذا إمنا قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم وهذا عني التمثيل مث إهنم بعد ذلك جعلوه كالواحد 

مع من األفعال ما يعجز غريه عن مجعه وقد جاءت األحاديث بأنه حياسب خلقه العاجز منهم الذي ال ميكنه أن جي
  يوم 

القيامة كل منهم يراه خمليا به ويناجيه ال يرى أنه متخليا لغريه وال خماطب لغريه وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 
ن الرحيم قال اهللا أثىن علي عبدي فكل من إذا قال العبد احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا محدين عبدي وإذا قال الرمح

الناس يناجيه واهللا تعاىل يقول لكل منهم ذلك وال يشغله شأن عن شأن وذلك كما قيل البن عباس كيف حياسب 
  اهللا تعاىل اخللق يف ساعة واحدة فقال كما يرزقهم يف ساعة واحدة 

ل اجملوس القدرية فكيف مبن مثل أفعاله بنفسه أو ومن مثل مفعوالته اليت خلقها مبفعوالت غريه فقد وقع يف متثي
  صفاته بفعل غريه وصفته 

يقال هلؤالء أنتم تعلمون أن الشمس جسم واحد وهي متحركة حركة واحدة متناسبة ال ختتلف مث إنه هبذه احلركة 
عنها ليل وعند الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين وقريبة من قوم وبعيدة من آخرين فيكون عند قوم 

قوم هنار وعند قوم شتاء وعند قوم صيف وعند قوم حر وعند قوم برد فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل 
وهنار يف وقت واحد لطائفتني وشتاء وصيف يف وقت واحد لطائفتني فكيف ميتنع على خالق كل شيء الواحد 

هم وإن كان خمتلفا بالنسبة إليهم وهو سبحانه ال يشغله القهار أن يكون نزوله إىل عباده ونداه إياهم يف ثلث ليل
شأن عن شأن وال حيتاج أن ينزل عن هؤالء مث ينزل على هؤالء بل يف الوقت الواحد الذي يكون ثلثا عند هؤالء 

وفجرا عند هؤالء يكون نزوله إىل مساء هؤالء الدنيا وصعوده عن مساء هؤالء الدنيا فسبحان اهللا الواحد القهار 
  بحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني س

ويقال هلؤالء كما قيل للرازي وأمثاله هل حكم احلس واخليال والعقل الذي به تعلم اجلسمانيات مقبول يف الربوبية 
  أم مردود فإن كان مقبوال بطل قوله كله 



وال يقرب وال يبعد وال يفعل بنفسه فعال وزعمت مع ذلك أنه غري  حيث أثبت حيا عاملا قادرا ال يتحرك وال يسكن
عاجز وال مقيد وال ممنوع وإن كان مردودا بطل ما ضربته من األمثال يف رد حقيقة ما أخرب به عنه الصادق 

  املصدوق الذي هو أعلم به منك ومن أمثالك 
  فصل 

ألحياز واجلهات لكان مساويا للمتحيزات وهذا حمال قال الرازي الربهان السادس لو كان تعاىل خمتصا بشيء من ا
فذلك حمال بيان املالزمة انه تعاىل لو كان خمتصا حبيز لكان معىن كونه شاغال لذلك احليز حبيث مينع غريه أن يكون 

فثبت  حبيث هو ولو كان كذلك لكان متحيزا وقد بينا يف الفصل املتقدم أن املتحيزات بأسرها متماثلة يف متام املاهية
أنه تعاىل لو كان متحيزا لكان مثال لسائر املتحيزات وإمنا قلنا إن ذلك حمال ألن املثلني جيب تساويهما يف مجيع 

  اللوازم فلزم إما حدوث الكل وإما قدم الكل وذلك حمال 
 فإن قيل حصول الشيء يف احليز وكونه مانعا لغريه أن حيصل حبيث هو حكم من أحكام الذات وال يلزم من

  االستواء يف األحكام واللوازم االستواء يف املاهية واجلواب عنه من وجهني 
األول أن املتحيز له أحكام ثالثة أحدها أنه حاصل يف احليز شاغل له والثاين كونه مانعا لغريه بأن حيصل حبيث هو 

حيصل يف حيز فقد  والثالث كونه حبال لو ضم إليه أمثاله حصل له حجم كبري ومقدار عظيم وال شك أن كلما
حصل له هذه األمور الثالثة إال أن الذات املوصوفة هبذه األحكام الثالثة البد وأن يكون هلا يف نفسها احلجم 

  واملقدار وهذا املعىن معقول مشترك بني كل 

اتا وإذا األحجام مث إنا قد دللنا على أن هذا املفهوم املشترك ميتنع أن يكون صفة لشيء آخر بل البد وأن يكون ذ
  كان كذلك فاملتحيزات يف ذواهتا متماثلة واالختالف إمنا وقع يف الصفات وحينئذ حيصل التقريب املذكور 

والوجه الثاين أن السؤال الذي ذكرمت إن صح فحينئذ ال ميكنكم القطع بتماثل اجلواهر الحتمال أن يقال اجلواهر 
يف حكم من األحكام واالشتراك يف احلكم ال يقتضي وان اشتركت يف احلصول يف احليز إال أن هذا اشتراك 

االشتراك يف املاهية وإذا مل يثبت كون اجلواهر متماثلة فحينئذ ال يبعد يف العقل وجود جواهر خمتصة بأحيازها على 
سبيل الوجوب حبيث ميتنع خروجها عن تلك األحياز وحينئذ ال يطرد دليل حدوث األجسام يف تلك األشياء وعلى 

  لتقدير ال ميكنكم القطع حبدوث كل األجسام هذا ا
فيقال هذه احلجة قد تقدم الكالم على موادها غري مرة والكالم عليها من املقامني املتقدمني أحدمها قول من يقول 

إنه فوق العرش وهو مع ذلك ليس جبسم وال هو متحيز كما ذكرنا أن هذا قول طوائف كثرية من أهل الكالم 
هم من أهل احلديث والصوفية وغريهم وهذا قول ابن كالب واألشعري وأئمة أصحابه وغريهم والفقهاء ومن تبع

  فعلى هذا ال يلزم من نفى كونه متحيزا نفي كونه على العرش وقد تقدم ما يف ذلك من دعوى الضرورة من اجلانبني 
  والكالم يف هذا املقام من وجوه  املقام الثاين من ال ينفي ذلك بل يسلم اثباته أوال يتكلم فيه بنفي وال اثبات

أحدها ال نسلم أنه لو كان خمتصا بشيء من األحياز واجلهات لكان مساويا للمتحيزات وما ذكره من احلجة مبين 
  على متاثل املتحيزات وقد تقدم 

العقل وملا ابطال ذلك مبا ال حاجة إىل اعادته وأن القول بتماثلها من أضعف األقوال بل من أعظمها خمالفة للحس و
  عليه مجاهري العقالء 

الوجه الثاين قوله لو كان خمتصا حبيز لكان معىن كونه شاغال للحيز كونه حبيث مينع غريه عن أن يكون حبيث هو 



يقال قد تقدم أن احليز قد يراد به ما حيوز الشيء وهي هناياته وحدوده الداخلة فيه وقد يراد به الشيء الذي يكون 
يط به وكالمها أمر وجودي وليس كونه خمتصا باحليز هبذا املعىن أن يكون شاغال حليز بل احليز منفصال عنه وهو حم

هنا إما بعضه وإما ما يالقيه من خارج وليس يف شيء من هذين كونه شاغال حليز وقد يراد باحليز ما هو تقدير 
املكان واحليز على هذا أمر عدمي كما املكان وهذا هو احليز عند كثري من أهل الكالم الذين يفرقون بني احليز و

  تقدم تقرير ذلك 
وقوله إنا نعلم بالضرورة أن األحياز بأسرها متساوية ألهنا فراغ حمض وخالء صرف وقوله قبل خلق العامل ما كان 

  إال اخلالء الصرف والعدم احملض وبينا ذلك 
موجود فقوله شاغل لذلك احليز ليس فيه معىن  ويكفي أن يقال هنا ال نسلم أن احليز أمر موجود وإذا مل يكن هناك

  زائد على كونه موجودا بنفسه حبيث يشار إليه 
وقوله لو كان خمتصا حبيز لكان معىن كونه شاغال لذلك احليز كونه حبيث مينع غريه ال يستقيم حىت يبني أن 

يز هو االختصاص مبا حيوزه االختصاص باحليز هو الشغل لذلك احليز وهو مل يفعل ذلك فإذا قيل االختصاص باحل
من اجلوانب مل يكن معناه ذلك وإذا قيل هو االختصاص بتقدير املكان باملتحيز فاالختصاص باحليز هبذا املعىن يوجب 

  كونه متحيزا فال حاجة إىل ما ذكره من 

ليس هذا داخال الدليل على كونه متحيزا وأما كونه منع غريه أن يكون حبيث هو فهذا مبين على تداخل األجسام و
  يف حقيقة املتحيز فإن املتحيز يعلم أنه متحيز قبل العلم بكونه حبيث مينع غريه أن يكون حبيث هو 

الوجه الثالث قوله الذات املوصوفة هبذه األحكام الثالثة البد وأن يكون هلا يف نفسها احلجمية واملقدار وهذا املعىن 
على أن هذا املفهوم املشترك مينع أن يكون صفة لشيء آخر بل البد معقول مشترك بني كل األحجام مث إنا دللنا 

وأن يكون هو الذات يقال هذا الذي أحلت عليه االحتجاج على متاثل املتحيز فايرادك لذلك السؤال مث كونك 
ابتداء  تذكر يف اجلواب من ما قد احلت عليه تكرير حمض بال فائدة فالواجب إما ذكر احلجة الدالة على التماثل إما

  وإما جوابا وإما ترك هذا السؤال للجواب فإنه مل حيصل به التقريب 
مث يقال يف الوجه الرابع قد قدمنا أن هذا املشترك وهو املقدار صفة املقدر قائم به ال أنه نفس املقدر وحقيقته قال 

ألشياء ومل جيعل ذلك أعيان تعاىل وكل شيء عنده مبقدار وقال قد جعل اهللا لكل شيء قدرا فجعل املقدار القدر ل
األشياء وذواهتا كما قال تعاىل وما ننزله إال بقدر معلوم وبينا أن كل واحد من املشترك واملميز جيوز أن يكونا سوءا 
بالنسبة إىل الذات املوصوفة هبما فليس جعل أحدمها ذاتا واآلخر صفة بأوىل من العكس وبينا أنه وان قيل إنه الذات 

ا ذاتا واآلخر صفة بأوىل من العكس وبينا أنه وإن قيل إنه الذات فليس هو متام احلقيقة بل احلقيقة فليس جعل أحدمه
  مؤلفة مما به االشتراك وما به االمتياز 

فاملتحيز وإن كان جنسا كما قيل يف اجلوهر باجلنس ال جيب أن يكون متماثل األنواع فإن التماثل حيتاج إىل 
الذاتية وهو قد سلم أن املتحيزات خمتلفة يف الصفات فيجوز أن يكون كل جسم وأن االشتراك يف مجيع الصفات 

  كان التقدير 

ذاته فله صفات ذاتية خمتصة به كما يقول من يقول من املتكلمني املنطقيني وغريهم إن اجلوهر جنس وحتته أنواع 
متام املاهية احلقيقية وقد تقدم بسط هذا  إضافية وحتت كل نوع أنواع إىل النوع الشامل اخلاص الذي تتفق أفراده يف

  فال نعيده إذ مل يذكر هو احلجة على ذلك بل أحال على ما تقدم 



الوجه اخلامس قوله إن صح هذا السؤال مل ميكن القطع بتماثل اجلواهر الحتمال أن يقال اجلواهر وان اشتركت يف 
شتراك يف احلكم ال يقتضي االشتراك يف املاهية يقال احلصول يف احليز إال أن هذا اشتراك يف حكم من األحكام واال

لك هذا أوال مبين على ثبوت اجلوهر الفرد وهذا فيه من النزاع املشهور ما قد عرف وأنت قد اعترفت بأنك مع 
األذكياء املتوقفني عن نفيه وإثباته وإذا مل يعلم وجود جوهر منفرد مل يصح هذا الكالم مث إن كان اجلوهر الفرد 

جودا فال ريب أنه ليس مما حيس به حىت يعلم باحلس أن اجلوهر مماثل له أو غري مماثل وحينئذ فال ميكن العلم مو
بكون اجلواهر متماثلة بل يقال هي غري متماثلة كما قيل يف األجسام وقد قدمنا تنازع الناس هل اجلواهر جنس أو 

ولون إهنا جنس واحد ال يقولون هي متماثلة كما أن جنسان أو ثالثة أو مخسة أو أكثر من ذلك مع أن الذين يق
  احليوان عندهم جنس وليس متماثال 

قوله فحينئذ ال يبعد يف العقل وجود جواهر خمتصة بأحيازها على سبيل الوجوب فال يطرد دليل حدوث األجسام يف 
صل لكن من تأمل ما يذكره تلك األشياء يقال ال ريب أن املسلك الذي سلكته يف حدوث العامل بنيته على هذا األ

من األدلة يف هذه املسألة وحنوها تبني له أن الذي يذكره من جانب املنازعني أقوى من الذي يذكره من جانب 
  املسلمني وعلم باألضطرار أن اعتقاد حدوث العامل على هذا الدليل وحنوه يف غاية الفساد وهذا من أخبث الكالم 

أصحابه بل مثل هذه احلجج ال تصلح للمسائل الظنية فكيف تصلح ألصول الذي كان السلف يذمونه ويذمون 
الدين وقواعد االميان وأنت تعترف هبذا يف مواضع لكن إمنا حتتج هنا بذلك هتويال على من ال يعرف القضية وتوهم 

وأصحابك أدلة  الناس أن هذا يقدح يف قاعدة من قواعد الدين وليس األمر كذلك وإمنا تظهر به فساد ما مسيته أنت
الدين وأصوال له وأنت دائما تقدح فيها فإن كانت هذه األدلة هي أصول دين املسلمني فأنت من أعظم الناس هدما 

  هلا يف مواضع وإال فال يضر القدح فيها 
دة مث يقال كون اجلواهر متماثلة أمر غري معلوم فإن كان دليل احلدوث مبنيا على متاثلها فهو مبين على مقدمة فاس

  أو غري معلومة 
الوجه السادس قوله ال يبعد يف العقل وجود جواهر خمتصة بأحيازها على سبيل الوجوب يقال له االحياز اليت هي 

تقدير املكان ليست أمورا وجودية وإذا مل تكن أمورا وجودية مل جيز أن خيتص بعضها مبعىن يقتضي اختصاص جوهر 
اختصاصها بأحياز معينة ال حيتاج أن يبىن على متاثلها بل يعلم ذلك بدون  به وحينئذ فالعلم يكون اجلواهر ال جيب

العلم بتماثلها كما أن كثريا من أهل الكالم الذين أثبتوا جواز احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق على اجلواهر 
ا عن أحيازها وهذه كافية من غري بناء على متاثلها مع أن هذه اجلواهر املشهودة يف السموات واألرض يشهد انتقاهل

  يف إثبات العلم بالصانع ملن سلك هذه الطريق وقد تسلك هنا طرق أخرى ليس هذا موضعها 
الوجه السابع قوله وحينئذ ال يطرد دليل حدوث األجسام يف تلك األشياء يقال له هب أن دليلك مل يطرد لكن من 

  ا يف هذا أن يكون بعض األجسام غري معلوم احلدوث هبذا أين قلت أن سائر أدلة الناس حتتاج إىل ذلك مث غاية م

الدليل فإن كان هؤالء ممن ال يقول بأن اهللا جسم فيمكنه العلم حبدوث سائر األجسام بأدلة أخرى ولو بالسمع وإن 
كانوا ممن يقولون بأنه جسم فال ريب أن األجسام عندهم ليست كلها حمدثة كما أن الذوات ليست كلها حمدثة 

قائمات بأنفسها ليست كلها حمدثة واملوصوفات ليست كلها حمدثة ال سيما وأنت تقول إن كل من قال إنه وال
متحيز وأنه يف جهة لزمه القول بأنه جسم منقسم بل تقول لكل من قال أنه فوق العرش لزمه أن يقول بأنه جسم 

بأنه جسم فكيف حتتج عليهم بأن هذا يستلزم فإذا كان املنازعون لك القائلون بأنه على العرش يلزمهم كلهم القول 



أن ال يقطع حبدوث كل األجسام وهذا عندك حقيقة املذهب فهل حتتج على إبطال املذهب بنفس حكاية املذهب 
  مع ظهور القول بالنزاع فيه 

  فصل

الء من يقول إنه قال الرازي الربهان السابع أنه تعاىل لو كان خمتصا باجلهة واحليز لكان عظيما ألنه ليس يف العق
خمتص جبهة ومع ذلك فإنه يف احلقارة مثل النقطة اليت ال تنقسم ومثل اجلزء الذي ال يتجزأ كل من قال إنه خمتص 

باجلهة واحليز قال إنه عظيم يف الذات وإذا كان كذلك فنقول اجلانب الذي منه حياذي ميني العرش إما أن يكون هو 
أو غريه واألول باطل ألنه إذا عقل ذلك فلم ال يعقل أن يقال إن ميني العرش اجلانب الذي منه حياذي يسار العرش 

عني يسار العرش حىت يقال العرش على عظمته مثل اجلوهر الفرد واجلزء الذي ال يتجزأ وذلك ال يقوله عاقل 
أن تكون متماثلة والثاين باطل أيضا ألن على هذا التقدير تكون ذات اهللا مركبة من األجزاء مث تلك األجزاء إما 

املاهية أو خمتلفة املاهية واألول حمال ألن على هذا التقدير يكون بعض تلك األجزاء املتماثلة متباعدة وبعضها متالقية 
واملثالن يصح على كل واحد منها ما يصح على اآلخر فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على املتالقيني أن يصريا 

  متباعدين وعلى 

  يصريا متالقيني وذلك يقتضي جواز االجتماع واالفتراق على اهللا وهو حمال  املتباعدين أن
والقسم الثاين وهو أن يقال إن تلك األجزاء خمتلفة يف املاهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء خمتلفة يف الاملاهية 

التركيب عبارة عن  فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد منها مربأ عن هذا التركيب ألن
  اجتماع الوحدات فلوال حصول الوحدات ملا عقل اجتماعها 

إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك األجزاء البسيطة البد وأن مياس كل واحد منها بيمينه شيئا ويساره شيئا 
ت أن ميينه مثل آخر لكن ميينه مثل يساره وإال لكان هو نفسه مركبا وقد فرضناه غري مركب هذا خلف وإذا ثب

يساره وثبت أن املثلني البد وأن يشتركا يف مجيع اللوازم لزم القطع بان ممسوس ميينه يصح أن يصري ممسوس يساره 
وبالعكس ومىت صح ذلك فقد صح التفرق واالحنالل عن تلك األجزاء فحينئذ يعود األمر إىل جواز االجتماع 

قول بكونه يف جهة من اجلهات يفضي إىل هذه احملاالت فيكون القول واالفتراق على ذات اهللا وهو حمال فثبت أن ال
  به حماال 

فيقال هذه احلجة هي حجة على نفي كونه جسما فكان ذكره يف الفصل األول على نفي كونه جسما أجود من 
يس ذكرها هنا ولكن ذكرها هنا لتكون حجة على من قال إنه على العرش وذكر فيها قول من يقول إنه عظيم ول

جبسم فإن النزاع يف هذا مشهور لو صرح به الحتاج إىل كالم آخر وإذا ثبت أنه ليس على العرش أمكن أن ينفي 
  عنه اجلسم فيقول له كان جسما جلاز أن 

يكون على العرش مع أن هذا فيه نزاع بني مثبتة اجلسم كما تقدم ذكره فإن النزاع يف كونه على العرش بني مثبتة 
  ته أيضا اجلسم وبني نفا

فالقائلون بأنه جسم منهم من يقول هو فوق العرش ومنهم من يقول هو يف كل مكان بذاته أو أنه ذاهب يف اجلهات 
إىل غري غاية وكذلك القائلون بأنه ليس جبسم منهم من يقول إنه على العرش ومنهم من يقول يف كل مكان متناهي 

 وال خارجه فاألقوال أربعة يف اختصاصه مبا فوق العرش أنه فوق أو غري متناهي ومنهم من يقول غري داخل يف العامل



العرش وهو جسم وفوق العرش وليس جبسم وأن كان اخلواص من أهل السنة ال يثبتون اجلسم وال ينفونه وأنه 
  ليس فوق العرش وليس جبسم وأنه ليس فوق العرش وهو جسم 

  املتقدمني  وإذا ظهر ما يف هذه احلجة فالكالم فيها يف املقامني
أحدمها قول من يقول أنه فوق العرش وهو عظيم وليس جبسم أو يقول هو جسم وليس مبنقسم وال مركب وقد 

  تقدم ذكر ذلك 
  وأما املقام الثاين فالكالم فيه من وجوه 

لم أحدها قولك واجلانب الذي حياذي ميني العرش إما أن يكون هو اجلانب الذي حياذي يساره أو غريه يقال ال نس
احلصر بل ال هو هو وال هو غريه أو يقال ال نقول إنه هو وال نقول إنه غريه فإن كثريا من متكلمي الصفاتية أو 

أكثرهم من الكالبية واألشعرية وطوائف من الفقهاء وأهل احلديث والصوفية منهم من يقول الصفة ال هي 
  غريه وال أقول ال هي هو وال هي غريه املوصوف وال هي غريه ومنهم من يقول أقول هي هي وال أقول هي 

وتوجيه الكالم أنه إما أن يريد بالغريين ما جاز وجود أحدمها دون اآلخر أو ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر مبكان أو 
  زمان أو وجود أو يريد بالغريين ما جاز 

ك اجلانب وال هو غريه إال إذا بني العلم بأحدمها دون اآلخر فإن أراد بالغريين األول مل يسلم أن هذا اجلانب هو ذا
جواز أحدمها دون اآلخر وهو حيتج هبذا االمتياز على جواز التفرق فيكون هذا دورا باطال ألنه ال يثبت أهنما غريان 

  هبذا التفسري حىت يثبت جواز انفصاهلما وال يثبت جواز انفصاهلما حىت يثبت أهنما غريان وذلك دور 
املخلوقة إن هذا غري هذا فذلك جلواز وجود أحدمها دون اآلخر واهللا سبحانه وتعاىل  وإن قيل يف جوانب األجسام

صمد ال جيوز عليه التفرق واالنفصال كما تقدم بيانه وأن هذا االسم يقتضي االجتماع والقوة ومينع التفرق 
ذاته وقد تقدم يف ذلك واالنفصال وإذا كانت الصمدية واجبة له كان االجتماع واجبا له واالفتراق ممتنعا على 

  كالم موجز 
ومن قال الغريان ما جاز مفارقة أحدمها اآلخر بزمان أو مكان أو وجود فإنه قد يقول إن الصفات مثل العلم 

  والقدرة واحلياة ليست كل صفة هي األخرى وال هي غريها ألن حمل الصفات واحد 
 املكان وإن كان ال يفارقه يف الزمان والوجود فقد وأما احلدود فقد يقولون إن هذا اجلانب فارق ذلك اجلانب يف

  يقال إن هذا ليس بافتراق يف املكان وهذه منازعات لفظية اصطالحية 
وأيضا فإن املغايرة بني الصفة واملوصوف وبني البعض والكل أبعد من املغايرة بني صفة وصفة وبعض وبعض وهلذا 

 غريها وأن يد اإلنسان ليست هي االنسان وال غريه وال يقولون يقولون إن الواحد من العشرة ليس هو العشرة وال
إن الواحد من العشرة ليس هو الواحد اآلخر جلواز وجود أحدمها دون اآلخر خبالف وجود اجلملة دون أجزائها 

  فإنه ممتنع وهذا فيما جيوز عليه 

فال يقولون إن هذا اجلانب منه غري هذا التفرق من األجسام املخلوقة وأما اخلالق سبحانه فال جيوز عليه التفرق 
  اجلانب فيمنعون املقدمة األوىل 

وإن قال أريد بالغري ما هو أعم من هذا وهو ما جاز العلم بأحدمها دون اآلخر أو ما أمكن االشارة احلسية إىل 
قوله تعاىل ال أحدمها دون اآلخر أو ما أمكن رؤية أحدمها دون اآلخر كما قال من قال من السلف ملن سأله عن 

تدركه األبصار ألست ترى السماء قال بلى قال فكلها ترى قال ال قال فاهللا أعظم فيقال له وإذا كان ميني الرب 



غري يساره هبذا التفسري فقولك تكون ذات اهللا مركبة من األجزاء أتعىن به ورود املركب عليها مبعىن أن مركبا 
و أهنا كانت متفرقة فتركبت أم تعىن أن اليمني متميزة عن اليسار وهو ركبها كما قال يف أي صورة ما شاء ركبك أ

  التركيب يف االصطالح اخلاص كما تقدم بيانه 
فإن أراد األول مل يلزم ذلك وهو ظاهر فإن األجسام املخلوقة أكثرها ليس مبركب هبذا االعتبار فكيف جيب أن 

ع فيه وهو يسلم أنه ال يلزم من التصريح بأنه جسم هذا يقال إن اخلالق مركب هبذا االعتبار وهذا مما ال نزا
  التركيب إذ هو عدم لزومه ظاهرا 

وأما إن أراد بالتركيب االمتياز مثل امتياز اليمني عن مشاله قيل له هذا التركيب ال نسلم أنه يستلزم األجزاء فإنه 
أن األذكياء توقفوا يف ذلك وإذا مل يثبت هذا مبين على إثبات اجلزء الذي ال ينقسم والنزاع فيه مشهور وقد قرر 

  أن األجسام املخلوقة فيها أجزاء بالفعل امتنع أن جيب ذلك يف اخلالق 
وأيضا فالقائلون بثبوت األجزاء يعلمون أن اجلسم البسيط مل يكن مركبا من األجزاء مبعىن أهنا كونت مث ركب منها 

  فيكون قوله مركبا من 

وغايته أن يقال امتياز بعض عن بعض كما ورد عن طائفة من السلف التكلم بلفظ  األجزاء امتياز شيء من شيء
  البعض 

فقوله بعد ذلك إما أن تكون متماثلة يف املاهية أو خمتلفة واألول حمال ألنه على هذا التقدير يكون بعض تلك 
صح على اآلخر فيلزم القطع بأنه األجزاء املتماثلة متباعدة وبعضها متالقية واملثالن يصح على كل واحد منهما ما ي

  يصح على املتالقيني أن يصريا متباعدين وعلى املتباعدين أن يصري متالقيني 
يقال التماثل يف املاهية ال يوجب أن يكون أحدمها عني اآلخر وال أن يساويه يف األحكام الالزمة للتعيني وما يتبع 

  ذلك 
 كل منهما ما جيوز على عني اآلخر فليس يف العامل شيئان متماثالن وبيان ذلك أنه إن قيل املتماثالن جيوز على عني

هبذا االعتبار فإن عامة ما يقدر من املتماثلني مثل احلبتني من احلنطة واهلنابني وحنو ذلك قد علم أن عني هذا ليست 
امت هبا هي عني تلك عني هذا وأن احليز الذي هلذه العني ليس عني احليز الذي للعني األخرى وال األعراض اليت ق

األعراض وأن ما امتازت به أحدمها عن األخرى من عينها وصفتها وحيزها ال جيوز أن يكون لألخرى حيز يكون 
لتلك فإن هذا يستلزم أن يصري عني هذه عني تلك وحيزها حيزها وصفتها صفتها بعينها وذلك يرفع تعددها 

  ويوجب احتادمها 
تعدد فإن املتماثلني ليسا شيئا واحدا بل مها عدد فإذا كان التماثل يوجب التعدد ومن املعلوم أن التماثل يوجب ال

فلو اقتضى احتاد عينها لكان التماثل يوجب االحتاد ويوجب التعدد وذلك يقتضي اجلمع بني النقيضني فإن العدد 
  اثبات ما زاد على الواحد واالحتاد نفي ما زاد على الواحد واجلمع بني النفي 

ات مجع بني النقيضني فعلم أن اثبات كون عني هذا املثل هو عني ذلك املثل أو كونه يف حيزه وصفته ينايف واالثب
  التماثل وهذا ظاهر 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن اجلسم الواحد الذي يقال له إن له أبعاضا وأجزءا كاجلوانب والوسط إذا فرض يف 
كالنار البسيطة واهلواء البسيط والفلك البسيط وما هو أعظم  غاية البساطة اليت توجب متاثل أبعاضه وأجزائه

بساطة من ذلك البد أن يتميز جوانبه عن وسط البد ان يتميز جانب عن جانب ولو باحليز والصفة وأنه مع مماثلته 



م للجانب اآلخر ال يستلزم أن يكون هذا يف حيز ذاك وذاك يف حيز هذا وعني هذا عني صفة اآلخر كما ال يستلز
أن يكون عينه عني اآلخر إذ البد من امتياز أحدمها عن اآلخر بعينه وصفته وحيزه خيصه واآلخر واالمتياز الذي 
يوجبه التعدد ال يرفعه التماثل فلو جوزنا أن يصري لكل منهما ما لآلخر من أعيان الصفات واألحياز لزم زوال 

هو الزم للشيئني املتغايرين مع متاثلهما ومع اختالفهما من  التعدد وإذا كان البد من هذا االمتياز مع التماثل فما
امتياز أحدمها على اآلخر بعني ذاته وعني صفاته اليت منها التحيز ال جيب أن يشاركه اآلخر فيها ألن ذاك يرفع 

املغايرة وإذا كان كذلك مل جيب يف كل جسم خملوق وإن كان بسيطا أن يكون طرفه يف موضع وسطه ووسطه يف 
وضع طرفه وما هلذا من الصفة املعينة واحليز املعني هلذا وما هلذا هلذا ال سيما إذا مل تكن تلك األبعاض املتماثلة م

  منفصلة وال يتميز بعضها عن بعض باملباينة وإمنا هو شيء واحد متصل 
لتفرق عليه وإال فإذا قدر وأيضا فإذا كانت أبعاضه متماثلة فجواز لفرق املتباعدين وتباعد املتفرقني مشروط جبواز ا

  جسم بسيط ال جيوز تفريقه وأبعاضه متماثلة مل 

جيز أن يقال يف هذا إنه جيوز على املتباعدين أن يصريا متالقيني وعلى املتالقيني أن يصريا متباعدين فإن جواز ذلك 
  مشروط جبواز االفتراق 

عليه لزم أن يكون من حقيقة اآلخر امتناع املفارقة عليه  وأيضا فإذا كانا متماثلني ومن حقيقة أحدمها امتناع املفارقة
فيكون متاثلهما مانعا من جواز تباعد املتالقيني وتالقي املتباعدين فإن أحدمها إذا فارق مالقيه ثبت جواز املفارقة عليه 

  وذلك مينع أن يكون مثال ملا ال جيوز املفارقة عليه 
ا كانت مقاديرها متفاوتة مل جيب أن يساوي أحدمها اآلخر فيما هو من حكم وأيضا فاملتماثالن يف احلقيقة والصفة إذ

  املقدار كالدينار الصغري مع الدينار الكبري 
ومما يوضح ذلك أن هذا االفتراق يغري حقيقة الشيء كما يغري ويبدل صفته فإن النار واهلواء إذا تبدلت صفة النارية 

ءا أو أن تكون األجزاء النارية نارا وهواءا وكذلك مىت تفرق اجملتمع واهلوائية فيه خرج عن أن يكون نارا وهوا
الذي حقيقته باجتماعه مىت تفرق ومتزق خرج عن حقيقته فجميع املركبات مثل بدن االنسان إذا قطع قطعا صغارا 

  جدا بل كثري من األجسام تتبدل حقيقته بالتفريق كما تتبدل بالتحويل وإن كان يف نفسه بسيطا 
اجلملة فأصل هذا الكالم أنه فرض متاثال وقال فيه يلزم أن جيوز على أحدمها ما جيوز على اآلخر فيقال له ويف 

التماثل الذي سلمناه مل يدخل فيه ما يستلزم جواز التفريق أو جواز حلول كل بعض حمل اآلخر وال يدخل هذا يف 
  مسمى التماثل املفروض 

الذي فرضته كان النزاع لفظيا وعاد الكالم إىل القسم الثاين فيقال لك ال وإن قلت بل هو داخل يف مسمى التماثل 
  يكون مماثله هبذا االعتبار الذي 

ذكرته كما قد يقال ابتداءا ال حيب أن تكون األبعاض متماثلة بل جيوز أن تكون غري متماثلة كما أن الصفات مثل 
قدر ما قاله الباقون يف الوصف ويقولون أبعاض املقدار احلياة والعلم والقدرة ليست متماثلة فيقول هؤالء يف ال

كآحاد الصفات وإذا كان حامال لصفات ليست متماثلة كان أيضا جامعا ألبعاض ليست متماثلة فما الدليل على 
بطالن ذلك ونفي ذلك مما ذكره األئمة من قول اجلهمية حيث قالوا عنهم إهنم قالوا ال يكون شيئني خمتلفني وليس 

ال وال أسفل وال نواحي وال جوانب وال ميني وال مشال وال هو خفيف وال ثقيل وال له لون وال له جسم معما له أع
يف الكتاب والسنة ويف اتفاق سلف األمة وأئمتها من وصفه باليدين والوجه بل وغري ذلك من الصفات اليت تقتضي 



  فكذلك الوجه واليد ال يسد أحدمها مسد اآلخر أن هلا حقائق ال تسد هذه مسد هذه وال يسد العلم مسد القدرة 
قوله والقسم الثاين وهو أن يقال إن تلك األجزاء خمتلفة يف املاهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء خمتلفة يف 

املاهية فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد منها مربءا عن هذا التركيب ألن التركيب عبارة 
ع الوحدات يقال هب أنه حتلل تركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد مربءا عن هذا التركيب لكن ال جيب عن اجتما

أن تكون تلك األجزاء متماثلة يف الصفة واحلقيقة وإن كانت جواهر منفردة بل قد يقال إهنا متساوية يف املقدار 
حقيقة كل جزء من تلك األجزاء خمالف حلقيقة مبعىن أهنا غري قابلة االنقسام وليست مستوية يف الصفة واحلقيقة بل 

اآلخر وهذا فيه أن اجلواهر املنفردة تكون مستوية يف القدر غري مستوية يف احلقيقة وهذا قول كثري من الناس أو 
أكثرهم بل أكثر العاملني على أن اجلواهر ليست متماثلة يف احلقيقة بل مع تنازعهم يف اجلوهر هل هو جنس أو 

  ثة أو أكثر من ذلك فإن عامتهم متفقون على أن اجلنس الواحد ليس متماثال بل هو متنوع إىل أنواع جنسان أو ثال

خمتلفة فإذا كان القائلون بأهنا جنس واحد ال يقولون بتماثلها فالقائلون بأهنا أجناس كثرية خمتلفة أبعد عن القول 
  غريه بتماثلها وقد تقدم حكاية النزاع يف ذلك كما حكاه األشعري و

إذا ظهر هذا فقوله بعد ذلك إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك األجزاء البسيطة البد وأن مياس كل واحد 
منها بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن ميينه مثل يساره وإال لكان هو نفسه مركبا وقد فرضناه غري مركب وهذا 

البد وأن يشتركا يف مجيع اللوازم فلزم القطع بأن ممسوس ميينه  خلف وإذا ثبت أن ميينه مثل يساره وثبت أن املثلني
يصح أن يصري ممسوس يساره وبالعكس ومىت صح هذا فقد صح التفرق واالحنالل عن تلك األجزاء فحينئذ يعود 

  األمر إىل جواز االجتماع واالفتراق على ذات اهللا تعاىل وهو حمال 
جزءا بسيطا ال تركيب فيه حبال ومثل هذا يقال له فيه إنه البد أن يقال له عن هذا جوابان هب أنك قد فرضته 

مياس بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر فإن هذا يقتضي أن فيه شيئني ميينا ويسارا وهذا يوجب تركيبه وقد فرضته غري 
  مركب فهذا مجع بني النقيضني 

وهر الفرد فإهنم احتجوا بذلك على جواز يوضح ذلك أن مماسته بيمينه شيئا وبيساره شيئا هي من حجج نفاة اجل
انقسام ذلك فقد تقدم ذكر ذلك يف كالمك وذكرت أن هذا الكالم حجتهم وإذا كان هذا حجة على نفي اجلوهر 

  الفرد مل يصح االستدالل به مع القول بثبوث اجلوهر الفرد وهو اجلزء البسيط الذي ال تركيب فيه حبال 

م مركب من أجزاء خمتلفة املاهية فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء بل يقال لك من رأس قولك كل جس
يكون كل واحد منها مربءا عن هذا التركيب ال خيلو إما أن تقول بثبوت اجلوهر الفرد الذي التركيب فيه أو تقول 

أن تقول البد وأن  بأنه مامن شيء من املتحيزات إال وفيه تركيب يقبل ألجله االنقسام فإن قلت باألول مل يصح
مياس بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر فإن هذا قول بانقسامه وتركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد منهما مربءا عن 

التركيب بل يقال هذا أبدا فيه من التركيب ما يقبل ألجله االنقسام يف الكم والكيف لكن هذا اجلواب يصح إذا 
  أراد باألجزاء البسيطة اجلوهر الفرد 

  وأما إن أراد البسيطة عن ذلك التركيب وإن كانت مركبة من أجزاء متشاهبة فنذكر اجلواب الثاين 
فيقال هب أن كل جزء من تلك األجزاء يصح أن يكون ممسوس ميينه ممسوس يساره وبالعكس لكن مل قلت إن كل 

ر بيمينه ويساره وذلك ألن تلك واحد من تلك األجزاء يصح أن مياس بيمينه ويساره ما يصح أن مياسه اجلزء اآلخ
األجزاء إذا كانت خمتلفة يف احلقيقة مع تساويها يف املقدار مل تكن مستوية يف احلقيقة والصفة فال جيب أن يكون 



حكم كل واحد منها حكم اآلخر وإن كان حكم جانب كل واحد حكم جانب اآلخر ال سيما والذي جيب أن 
تلفة احلقائق إمنا هي املربأة عن ذلك التركيب إىل أجزاء بسيطة وإن كانت ينتهي إليه حتليل املركب من أجزاء خم

أجساما بسيطة ال جيب أن تنتهي إىل اجلوهر الفرد واألجزاء البسيطة تكون خمتلفة احلقائق كما هو التقدير أنه 
يه حتليل التركيب مل مركب من أجزاء خمتلفة احلقائق وقد تقدم أنه إذا سلم لك وجود اجلوهر الفرد الذي ينتهي إل

  يسلم لك أن اجلواهر مستوية يف احلقيقة 

وهذا أمر يشهد له احلس فإن أجزاء املاء وإن تفرقت وتصاغرت ليست يف احلقيقة مثل أجزاء التراب وال أجزاء 
الذهب وإن تصاغرت مثل أجزاء الفضة وإن كانت هذه األجزاء الصغار ليست هي اجلواهر املنفردة بل تلك أصغر 

نها فإما أن يستدل مبا شهد يف احملسوسات على مامل يعلم منها وبقياس غائبها عن اإلدراك على شاهدها فهذا من م
أوضح القياس وأثبته وهو قياس األجزاء املتساوية يف احلقيقة بعضها على بعض يف حكم تلك احلقيقة فإن تفاوهتا 

  ال يقال إن ذلك اجلزء ال ينقسم ال يعلم حكمه بالصغر والكرب ال يوجب اختالف حقيقتها وصفتها وإما أن 
أما أن يقال أن األمور املختلفة يف احلقيقة جيب أن تكون أجزاؤها املساوية هلا يف احلقيقة متماثلة يف احلقيقة فهذا مما 

بها إىل يعلم ببديهة العقل بطالنه وهذا املستدل قد فرض أجزاء خمتلفة يف احلقيقة وقال البد أن ينتهي حتليل تركي
أجزاء صغار ال تنقسم فيقال هب أن األمر كذلك إال أن أجزاء األجسام املختلفة يف احلقيقة ال يقال جيب أن تكون 

متماثلة بل إذا قيل جيب أن تكون خمتلفة ألن بعض اجلسم مساو لكله يف احلقيقة كان هذا الكالم أصح وأوىل 
ملختلفة متماثلة يف احلقيقة وهلذا كان من قال إن األجسام بالقبول من أن يقال جيب أن تكون أجزاء األجسام ا

متماثلة قال إن اجلواهر متماثلة ومن قال أهنا خمتلفة قال إن اجلواهر خمتلفة إما أن يقال إن اجلواهر متماثلة يف احلقيقة 
ت متماثلة يف ولكن جمرد ضم بعضها إىل بعض حىت زادت وبعد اجلمع منها اختلفت يف احلقيقة أو يقال إهنا كان

  احلقيقة فبتفريقها اختلفت يف احلقيقة 
  الوجه الثاين أن يقال الريب أن مضمون هذه احلجة أنه لو كان على 

العرش لكان جسما عظيما وإذا كان جسما وجب جواز التفرق عليه وقد تقدم أن القائلني بأنه على العرش منهم 
  من مينع املقدمة األوىل ومنهم من مينع الثانية 

مث يقال قد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه أنه الصمد وقد قال عامة السلف من الصحابة والتابعني وغريهم إن الصمد هو 
الذي ال جوف له وقالوا أمثال هذه العبارات اليت تدل على أن معناه أنه ال يتفرق واللغة تدل على ذلك فإن هذا 

ت املال إذا مجعته وقد قال من قال من حذاق أهل اللفظ وهو لفظ صمد يقتضي اجلمع والضم كما يقال صمد
الكالم وغريهم إن هذا تفسري اجملسمة ألن األجسام نوعان أجوف ومصمت كالطعام منها أجوف ومنها مصمت 

  فاحلجر وحنوه مصمت قالوا هذا يقتضي أنه جسم مصمت ال جوف له 
  وهذا يدل على أن صمديته تنايف جواز التفرق واالحنالل عليه 

خيلو إما أن تكون هذه اآلية قد دلت على ذلك أو مل تدل عليه فإن كانت دلت على ذلك وعلى أنه مصمت ال  فال
جوف له ميتنع عليه التفرق بطل قولك إن كل جسم يصح عليه التفرق واالحنالل وإن مل تكن دلت على ذلك فأنت 

وإذا كان كذلك مل تكن حجتك تامة فإن هذه مل تذكر دليال عقليا على امتناع التفرق عليه وال نصا وال إمجاعا 
إحدى مقدمات الدليل فإذا مل يكن مدلوال عليها مل يكن املذكور دليال وإذا مل يكن دليال مل يصح نفي كونه جسما 

  هبذا الدليل 



أنه فإن قال أنا أثبت امتناع التفريق عليه باإلمجاع أو موافقة اخلصم قيل له الذي يوافقك على دليل وافقك على 
  جمتمع ميتنع عليه االفتراق ومل يوافقك 

على أنه ال يوصف باجتماع وال افتراق وحينئذ فهو يقول أنا ما علمت امتناع االفتراق عليه إال بوجوب اجتماعه 
كما أين مل أعلم امتناع املوت عليه إال لوجوب حياته ومل أعلم امتناع اجلهل والعجز عليه إال لوجوب علمه وقدرته 

لم امتناع العدم عليه إال لوجوب وجوده فإن نازعين منازع فيما أثبته وقال ليس مبجتمع أو ليس بعامل أو ليس ومل أع
حبي وال قادر أو ليس مبوجود وطلب مين أن أوافقه على أنه ال جيوز عليه االفتراق والعدم واملوت واجلهل والعجز 

ين دون ثبوت اآلخر الذي هو من صفات الكمال أو وحنو ذلك كان قد طلب مين موافقته على امتناع أحد الضد
الذي ليس هو من صفات النقص أو الذي ليس هو عندي من صفات النقص وكان حينئذ من جنس املالحدة الذي 

  يطلبون أن أوافقهم على أنه ليس مبيت وال عاجز وال جاهل مع منازعتهم لنا يف أنه حي عامل قادر 
ء بدون الزمه ليحتج بذلك على نفي الالزم مل يكن علينا أن نوافقه بل مل يكن ومن طلب املوافقة على ثبوت الشي

لنا أن نوافقه فإن نفي الالزم يقتضي نفي امللزوم فإذا وافقناه على ثبوت امللزوم كنا يف احلقيقة موافقني له على نفي 
  ء تقتضي نفيه مل جتز املوافقة عليه امللزوم الذي وافقناه يف الظاهر على ثبوته وإذا كانت املوافقة على ثبوت الشي

فإذا قال امللحد أنتم توافقون على أنه ليس مبيت وال جاهل وال عاجز وأنا ال أوافقك على أنه حي عامل قادر 
وغرضه أن يستدل بنفي هذه الصفات على انتفائها وانتفاء أضدادها بأن يقول كونه حيا عاملا قادرا وميتا جاهال 

وف باحلياة واملوت والعلم واجلهل والقدرة والعجز وهذه أعراض واملوصوف باألعراض عاجزا يقتضي أنه موص
جيب أن يكون ممكنا أو يكون جسما متحيزا وذلك يقتضي حدوثه وهو حمال مل يكن علينا أن نوافقه على ثبوت هذا 

  ذا السلب املستلزم لثبوت كونه حيا عاملا قادرا مع منعه لذلك فإن حتقق هذا السلب بدون ه

االثبات حمال وليس علينا أن نوافقه على شيء يتوسل به إىل القول الباطل بل ليس لنا ذلك إذا كانت يتوسل به إىل 
  إبطال حق علمناه فإن هذه املوافقة مثل مصاحلة الكفار على مافيه فساد االسالم وهذا الجيوز 

يها يهودي قد ناظر قوما من املتكلمني يف نبوة وهذا كما يذكر عن أيب اهلذيل العالف أنه قال دخلت دار النظر وف
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال هلم الستم توافقوين على أن موسى رسول اهللا فقالوا بلى قال وأنا أخالفكم على أن 

حممدا رسول اهللا واملتفق على ثبوته خري من املختلف يف ثبوته أو حنو هذا الكالم قال فقلت تعال ناظرين قال قد 
نقطع شيوخك معي فقلت ناظرين فأعاد حجته فقلت له من موسى الذي وافقك على ثبوته أموسى بن عمران ا

الذي أنزل اهللا عليه التوراة اليت فيها خرب حممد صلى اهللا عليه و سلم وموسى الذي بشر مبحمد صلى اهللا عليه و 
قومه ليؤمنن به ولينصرنه قال أبو اهلذيل أو حنو  سلم وأخذ اهللا عليه امليثاق ليؤمنن به ولينصرنه وأخذ امليثاق على

هذا الكالم أم موسى الذي قال متسكوا بالسبت مادامت السموات واألرض وذكر أن شريعته التنسخ أبدا أما 
األول فإين أوافقك على ثبوته وثبوته مستلزم لنبوة حممد صلى اهللا عليه و سلم وأما الثاين فال أؤمن به ومثل هذا 

  املناظرة كثري يف 
وقد ذكر هذا املؤسس أبو عبد اهللا الرازي يف هنايته أنه ال جيوز االحتجاج هبذه االلزامات كما تقدم بيانه وهو 

االحتجاج مبوافقته على مقدمة ملأخذ إن سلمت ذلك املأخذ بطل االحتجاج باملقدمة وإن مل تسلم املأخذ منعت 
  املقدمة 



سلم لك أنه ال جيوز االفتراق واالحنالل عليه إمنا سلم لك ذلك ألنه صمد جيب وهكذا األمر هنا فإن املنازع الذي ي
  أن يكون سيدا جمتمعا وميتنع أنه يكون 

متفرقا فإن كان هذا املأخذ صحيحا بطل احتجاجك بذلك على امتناع كونه جمتمعا وإن كان هذا املأخذ فاسدا مل 
ا التسليم اليف النظر واليف املناظرة وكان له أن يقول أنا ال يكن قد سلم لك امتناع االفتراق عليه فال ينفعك هذ

أسلم لك امتناع االفتراق عليه لوجوب كونه صمدا والصمد يوجب االجتماع وإن فرض أنه ال يقتضي االجتماع 
سم فهو ال ينفي االفتراق أو ال ينفي االجتماع واالفتراق مجيعا فإن أحدا من الناس ال ميكنه أن يدعي أن هذا اال

يدل على نفي االجتماع واالفتراق مجيعا أو على نفي االفتراق وحده إال بناءا على أن اجملتمع يفتقر إىل أجزائه وحنو 
ذلك مما تقدم الكالم عليه وأما القياس فلم يذكر حجة على امتناع االفتراق عليه فظهر أن هذا الذي ذكره ليس 

  حبجة أصال وهذا يتقرر 
يقال ال ريب أن اهللا سبحانه مقدس منزه عن جواز االفتراق والتمزق عليه سبحانه لكن  بالوجه الثالث وهو أن

إقرار الفطر بذلك ليس بأعظم من إقرارها بتنزهه عن العدم والتالشي بل علم القلوب بوجوب وجوده وامتناع 
ا يقال إنه يستلزم تفرقه عدمه أعظم من إقرارها بامتناع تفرقه واحنالله وهي ملا يستلزم عدمه أعظم نفيا منها مل

واحنالله وإذا كان كذلك فقد استقر يف الفطر أن القول بكونه ال داخل العامل وال خارجه وال فوق العامل وال يشار 
إليه وال ميكن االحساس به أدل على عدمه من داللة كونه جمتمعا على جواز التفرق عليه فإن األول عند عامة 

  ين فال متكن معرفته إال بدقيق النظر إن كان صحيحا الناس بديهي فطري وأما الثا
وإن كان كذلك فاملتناظران يف هذه املسألة يقول النايف فيها للمثبت كون ما نفيته من أنه ال داخل العامل وال خارجه 

  وال فوق العامل وال كذا وال كذا 

يستلزم جواز االحنالل عليه فمعلوم يستلزم عدمه إمنا هو من حكم الوهم واخليال وأما كون وجوده فوق العرش 
بالقياس العقلي الربهاين واملثبت يقول أما لزوم ما ذكرته للعدم فمعلوم بالفطرة الضرورية العقلية وأما لزوم ما 
ذكرته أنا لالحنالل فإمنا هو شبهات مركبة من ألفاظ مشتركة وحينئذ فإن حتاكما إىل فطر العامل السليمة قضت 

   ألن إقرار الفطر مبا يقول املثبت معلوم وإقرارها مبا يقوله النايف غري معلوم للمثبت على النايف
وإن حتاكما إىل املقاييس العقلية فيقال قول هذا الرازي وأمثاله املتقدم يف مقدمته إن اإلنسان إذا تأمل يف أحوال 

قل منها إىل معرفة الربوبية وجب أن األجرام السفلية والعلوية وتأمل يف صفاهتا فذلك له قانون فإذا أراد أن ينت
يستحدث لنفسه فطرة أخرى ومنهجا آخر وعقال آخر خبالف العقل الذي اهتدى به إىل معرفة اجلسمانيات إما أن 
يكون هذا الكالم حقا وإما أن يكون باطال فإن كان حقا بطلت هذه احلجة وأمثاهلا مما بناه على اجلوهر الفرد نفيا 

ألجسام توصف باالجتماع واالفتراق وإن اجلواهر واألجسام متماثلة أو خمتلفة ألن هذه األمور وإثباتا وعلى كون ا
ذي ينظر يف هذه األمور ال جيوز أن ينظر به يف االهليات وهذا املؤسس وأمثاله من هؤالء كلها جسمانيات فالعقل ال

املتفلسفة واملتكلمة إمنا يتكلمون يف التجسيم نفيا وإثباتا بالنظر الذي نظروا به يف اجلسمانيات املخلوقة فيكون 
يد يف االهليات العلم واليقني وإمنا ينظر كالمهم كله يف ذلك باطال وهلذا اعترف أساطني الفالسفة أن كالمهم ال يف

فيها باألوىل واألحرى واألخلق وإن كان هذا الكالم باطال مل يصح أن يبطل به ما استقر يف الفطر استقرار ضروريا 
  من أن رب العاملني فوق العامل وأنه ميتنع وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه 

  الء القوم يريدون أن يبطلوا وهذا الكالم يف غاية االنصاف فإن هؤ



ما استقر يف الفطر مبا ال يصح إال مبا استقر يف الفطر ومبا هو دونه فإن كان ما استقر يف الفطر حقا مل يكن هلم دفعه 
وإن كان باطال مل يكن هلم االحتجاج به على إبطال ما استقر يف الفطر فإن هذا يكون قدحا يف األصل فإثبات 

صل قدح يف الفرع وهذه عادة القوم املخالفني للفطرة والشرعة وهلذا كالمهم كله كما قيل الفرع والقدح يف األ
  ... حقا وكل كاسر مكسور ... حجج هتافت كالزجاج ختاهلا ... 

ومما يوضح هذا أن عامة احلجج اليت احتج هبا على نفي كونه جسما ونفي كونه على العرش مثل متاثل األجسام 
ل كون اجلسم املتناهي يقبل الزيادة والنقصان يكون ممكنا ومثل كون اجلسم مركبا إما تركيب ومتاثل اجلواهر ومث

الصفات وإما تركيب املقادير مثل كون الصفة الواحدة ال تقوم باجلسم ومثل كون اجلسم ال خيلو عن احلركة 
البد وأن يكون متناهيا أو والسكون ومثل كون حتيز اجلسم أمر وجودي أو أمر عدمي ومثل كون اجلسم أو البعد 

غري متناهي ومثل كون علو بعض األجسام يستلزم أن يكون حتت قوم ومثل أن اجلسم جيوز عليه االفتراق 
واالحنالل ومثلما يأيت من كون اجلهة أعال من الشيء بل مجيع ما يتكلمون به يف هذا الباب من لفظ املتحيز واجلهة 

ق واحلركة والسكون سواء تكلموا به يف صفات الباري نفيا وإثباتا أو تكلموا واجلسم واجلوهر واالجتماع واالفترا
به يف املخلوقات وصفاهتا نفيا وإثباتا أو يف أدلة حدوثها وإمكاهنا أو غري ذلك كل هذه األمور إمنا هو كالم يف 

  اجلسم وأحكام اجلسم وما يتبع ذلك 
الكالم غري مقبول يف العلم االهلي بطل مجيع ما ذكره الفالسفة فإن كان هذا الكالم والعقل الذي به يعرف مثل هذا 

  واملتكلمون مجيعا مما يتعلق هبذا وإذا بطل مل يصح أن ينفوا مبثل هذا الكالم ما علم بالفطرة وال ما دلت عليه 

فوق العامل  الشريعة وهذا من أعظم املفاسد وحينئذ فال يصح قوهلم إنه ليس جبسم وال متحيز وال يف جهة وأنه ليس
  يشار إليه 

وإن كان مثل الكالم والعقل الذي به ينظر يف األجسام وصفاهتا مقبوال يف العلم االهلي بطلت مقدمته كلها وكان 
من أعظم العلوم يف العقل أن الباري فوق العامل وأنه ميتنع أن يكون ال داخل العامل وال خارجه بل ميتنع أن يكون 

  ا تقدم وهذا بني وله احلمد واملنة شيء من املوجودات كذلك كم
وأما أن خيالفوا ما فطر اهللا عليه عباده وما أنزل به كتبه وأرسل به رسله مبقاييس ال تدل هلم إال مبقدمات كثرية 

مركبة البد فيها من االستدالل مبا هو يف الفطرة دون ما دفعوه أو مثله مع مافيها من األلفاظ املشتركة وغريها فهذا 
له إال جاهل أو ظامل أو من مجع األمرين بل هو من أعظم العاملني جهال وظلما لكونه يتكلم يف اهللا وأمسائه ال يفع

وآياته مبثل هذا العقل الفاسد وكان من أعظم املطففني يف أصول الدين فإذا كان املطففون يف األموال قد قال اهللا 
س يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون أال يظن أولئك تعاىل فيهم ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على النا

أهنم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العاملني وقد جاء يف احلديث الصالة مكيال فمن وىف ويف له ومن 
طفف فقد علمتم ما قال اهللا يف املطففني فكيف يف أصول الدين بل يف أعظم أبواب أصول الدين وهو الكالم يف 

العاملني وأمسائه وصفاته يكون فيه هذا التطفيف واالخبار العظيم فيبطلون ما فطر اهللا عباده عليه وأنزل به كتبه رب 
مبقاييسهم ومينعون غريهم أن حيتج هبا عليهم وهي عليهم أدل منها هلم وهذا من أعظم اجلهل والظلم واحلمد هللا 

  لى كثري ممن خلق تفضيال الذي عافانا مما ابتلى به كثريا من عباده وفضلنا ع

يقرر هذا أن الكالم يف الشيء نفيا وإثباتا مسبوق بتصوره فليس لإلنسان أن ينفي شيئا عن شيء أو يثبته له إال بعد 
تصوره تصورا ميكن معه النفي واإلثبات فإذا قال القائل عن موجود إنه جسم أو هو جوهر أو متحيز أو يف جهة أو 



و قال ليس جبسم وال جوهر وال متحيز وال يف جهة وال فوق العامل أو قال إن له علما فوق العامل أو غري ذلك أ
وقدرة أو حياة أو قال ليس له علم وال قدرة وال حياة فكل واحد من هذين البد أن يتصور ما نفاه وما أثبته فمن 

وجودات وأثبت القدر املطلق مع أثبت هللا سبحانه وتعاىل أمرا من الصفات فإمنا أثبته بعد أن فهم نظري ذلك من امل
وصفه له خباصة متتنع فيها الشركة ومن نفى عن اهللا شيئا من هذه األمور فإمنا نفى ما علم نظريه يف املوجودات 

ونفى عن اهللا أن يكون له مثلما للمخلوق من ذلك مل ينف ما خيتص به الرب مما مل يعلم نظريه فإن هذا مل يتصوره 
  ي حىت حيكم عليه بالنف

فالنايف ال ينفي شيئا قط إال ما له نظري فيما أدركه ألن نفس املنفي ما علمه أصال ألن النفي احملض ال يعلم بنفسه 
فإن النفس ال تباشر املعدوم حىت تشعر به وإمنا تباشر املوجود وتقيس له نظريا فينفي ذلك النظري عما هو منتف عنه 

ك بعد أن علمت البحر والزئبق واجلبل والياقوت مث قدرت معلوما مؤلفا مثل نفيها جلبل ياقوت وحبر زئبق وحنو ذل
من شيئني نظريمها موجود مث نفته وكذلك النفي عن اهللا من الشركاء واألوالد والنوم وغري ذلك يعلم وجوده يف 

ل العلم به من جهة القياس العامل مث يقدر نظري هذا املوجود يف حق اهللا تعاىل يف الذهن وينفي عن اهللا تعاىل فأما نفيه قب
فممتنع فإنه ال يكون معلوما وال يعلم املعدوم إال بنوع قياس فإذا كل ناف فالبد له من القياس على ما يف 

املوجودات اجلسمانية وأما املثبت فإنه وإن احتاج إىل نوع قياس فإنه يثبت معه الفارق الذي يقطع املماثلة باألمور 
عا فمعه فارق أقوى من جامعه خبالف الثاين فإن عمدته على اجلامع وهو القدر املشترك املخلوقة فهو وإن كان جام

  الذي ينفيه 

وإذا ظهر ذلك فيقال الرسطو الذي ذكر عنه هذا املؤسس الذي قال من أراد النظر يف العلم االهلي فليحدث لنفسه 
السفلية والعلوية وتأمل يف صفاهتا فذلك له  فطرة أخرى وقد قرره املؤسس بأن االنسان إذا تأمل يف أحوال االجرام

قانون فإذا أراد أن ينتقل منها إىل معرفة الربوبية وجب أن يستحدث لنفسه فطرة أخرى وهنجا آخر وعقال آخر 
خبالف العقل الذي به اهتدى إىل معرفة اجلسمانيات أنت يا معلم هؤالء الصابئة الفالسفة املبتدعني ملا تكلمت يف 

م باملقوالت العشر وهي اجلوهر وأعراضه التسعة الكم والكيف واالضافة واألين ومىت والوضع وأن أقسام العل
يفعل وأن ينفعل وامللك فهذا وإن كالما يف الوجود املطلق الذي قد يقولون إنه العلم األعلى وهو الناظر يف الوجود 

هلي يعم هذا كله فهذا نزاع بينكم فهذه ولواحقه من حيث هو وجود ومنه العلم االهلي وهم جيعلون العلم اال
املقوالت العشرة إذا أثبتها للعقول والنفوس ونفس االنسان ونفيتها عنها أو نفيت شيئا منها أو نفيتها عن واجب 

الوجود أو أثبتها أو شيئا منها له أحتكم يف هذا النفي واالثبات بالفطرة اليت علمت هبا هذه األمور أم بفطرة أخرى 
بفطرة أخرى كان هذا اعترافا بان الفطرة اليت حيكم فيها على الشيء بنفيه وإثباته غري الفطرة اليت يتصور  فإن قال

هبا الشيء فتكون فطرة التصديق غري فطرة التصور ومن املعلوم أن احلاكم بالتصديق العامل به الناطق به إن مل يكن 
طال فيلزم أن يكون مجيع ما ذكروه يف العلم االهلي باطال لكون هو العامل بالتصور املدلول له الناطق به كان حكمه با

  احلاكم بالتصديق فيه ليس هو املتصور 
وإن قلتم بل بالفطرة اليت عرفت هبا هذه األمور حيكم بنفيها وإثباهتا بطلت تلك القعقعة اليت تشبه قعقعة الشنان 

سان وعلم إمنا خالفتم به الفطرة والشرعة فكله هذيان بل اليت يقعقع هبا للصبيان لتخوفوا مبا ال حقيقة له عند االن
  من 



االفك والبهتان و احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر 
دا ما هلم به من املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا حسنا ماكثني فيه أبدا وينذر الذي قالوا اختذ اهللا ول

علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا وجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له 
بنني وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفون بديع السموات واألرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة 

خالق كل شيء ال إله إال هو فاعبدوه وهو على كل شيء  وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم اهللا ربكم
وكيل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري وليس هذا موضع استقصاء الكالم يف هذا وإمنا 

  الغرض التنبيه على تناقض هؤالء وابطال حججهم 
  وحينئذ يقال يف 

يما فالبد أن يكون له جانبان جانب عن ميني العرش وجانب الوجه الثالث قوله إنه إذا كان على العرش وكان عظ
عن يساره ويكون أحدمها غري اآلخر العلم هبذا إما أن يكون من العقل اجلسماين ومقتضى احلس واخليال أو ال 
يكون فإن كان من هذا القسم وهو مقبول نظريه وما هو أوىل منه فتبطل هذه احلجة ألن هذا العقل حيكم بأن 

  البد أن يكون داخل العامل أو خارجه وإن مل يكن مقبوال بطلت هذه احلجة  املوجود
وإن قيل إن هذا ليس من حكم العقل اجلسماين ومقتضى احلس واخليال وهو قد حكم بأن املوجود العظيم الذي 

  فوق غريه البد أن يكون جسما يتميز منه 

ن داخل العامل أو خارجه وأنه ميتنع وجود موجود ال جانب عن جانب بأن يقال إن احلكم بأن املوجود إما أن يكو
داخل العامل وال خارجه أوىل بأن ال يكون من حكم العقل اجلسماين ومقتضى احلس واخليال ألن احلكم األول فيه 

تصريح بأنه جسم فإن كان احلكم بأن الشيء جسم ليس من مقتضى العقل اجلسماين ومقتضى احلس فاحلكم مبا مل 
اجلسم بل حكم فيه على الوجود مطلقا أوىل بذلك وهلذا يكون مثل هذا احلكم من العلم األعلى يصرح فيه ب

  عندهم ومن العلم االهلي وأما األول ففيه نوع من العلم الطبيعي اجلسماين قطعا 
د أو الوجه الرابع أنه إذا كان جسما فأنت قد ذكرت يف هنايتك النزاع بني الناس يف اجلسم هل هو يف نفسه واح

منقسم بعد اتفاقهم على قبولية االنقسام وهي مسألة اجلوهر الفرد فقلت يف مسائل املعاد املسألة األوىل يف اجلزء 
الذي ال يتجزأ الشك يف أن األجسام اليت شاهدناها قابلة لالنقسامات واالنقسامات اليت ميكن حصوهلا فيها إما أن 

قسيم أربعة أقسام أوهلا أن االنقسامات حاصلة وتكون متناهية ثانيها تكون متناهية أو ال تكون فيخرج من هذا الت
أن تكون حاصلة وتكون غري متناهية وثالثها أن ال تكون حاصلة ولكن ما ميكن حصوله منها يكون متناهيا ورابعها 

والثاين هو أن ال تكون حاصلة ولكن ما ميكن حصوله منها يكون غري متناهيا قال واألول مذهب مجهور املتكلمني 
  مذهب النظام والثالث هو مذهب بعض املتأخرين وهذا الذي أشار إليه هو الشهرستاين والرابع هو مذهب الفالسفة 
قال فتخلص من هذا أن اخلالف بيننا وبني الفالسفة يف هذه املسألة يقع يف مقامني أحدمها أن اجلسم مع كونه قابال 

  لالنقسام هل يعقل أن يكون 

هما أنه بتقدير أن يكون هل يعقل أنه يكون قابال لالنقسامات الغري متناهية قال فنحن نتكلم يف كل واحدا وثاني
  واحد من القسمني مث نذكر بعده شبه النفاة ونتكلم عليها 

قال واملعتمد يف أن يكون قابال لالنقسام البد أن يكون منقسما هو أن وحدة اجلسم إما أن يكون غري كونه جسما 
داخال فيه أو أمرا خارجا عنه فإن كان األول أو الثاين لزم أن يكون تفريق اجلسم إعداما له وذلك حمال أو جزءا 



وإن كان الثالث كانت الوحدة صفة قائمة باجلسم والعرض ال حيدث يف احملل وال حيصل فيه إال إذا كان احملل متعينا 
يزه عن غريه فيلزم أن يكون قيام الوحدة باجلسم متوقفا متميزا عن غريه وال يعقل من وحدته إال تعينه ويف نفسه ومت

على كون اجلسم واحدا مث الكالم يف تلك الوحدة كالكالم يف األول ويلزم التسلسل وهو حمال وبتقدير إمكانه 
فالبد أن ينتهي إىل وحدة تقوم بالذات ال بتوسط وحدة أخرى وإال مل تكن الذات موصوفة بالوحدة أصال وذلك 

  طلوب هو امل
فهذا الدليل الذي ذكره على امتناع أن يكون شيء من األجسام واحدا أو على امتناع أن يكون شيء من 

املوجودات واحدا ومعلوم أن ذلك خالف الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني بل إمجاع العقالء قال اهللا تعاىل وإن 
هذا واحدا من االنسان الواحد واحليوان كانت واحدة فلها النصف وقال ذرين ومن خلقت وحيدا والقول بأن 

الواحد والشجرة الواحدة والدرهم الواحد من أشهر األمور عند العامة واخلاصة من أعرف األمور عند بين آدم 
  وهو من أوائل العلوم البديهية احلسية عندهم وهو علم العدد أن الواحد نصف االثنني 

الناس مل يشهدوا إال ألجسام مع أن العلم بأن الواحد املطلق نصف فلو مل يكن يف األجسام ما يوصف بأنه واحد و
االثنني موقوف على أن الواحد يف اخلارج نصف االثنني إذ العلوم الكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم املعينة الوجودية 

علوم البديهية فلو مل يكن يف األجسام ما هو واحد امتنع حكم الذهن بأن الواحد نصف االثنني وهذا من أوائل ال
اليت يضرب هبا املثل يف النظر واملناظرة فيكون احتجاجه على أن اجلسم ال يكون واحدا يف مقابلة ذلك فيكون من 

  أفسد حجج السوفسطائية لقدحها يف أظهر األمور احلسية اليديهية 
به مث يقال يف وحدة ذلك مثل مث يقال هذه احلجة تستلزم أن ال يكون اهللا واحدا وال يكون اجلوهر الفرد واحدا إال 

ما قلته يف وحدة اجلسم وذلك يستلزم أن تكون الوحدة بالذات وباجلوهر الفرد متوقفا على كونه واحدا فالكالم 
  يف تلك الوحدة كالكالم يف األوىل وذلك يستلزم التسلسل وهو حمال 

ألن املقصود بنفي وحدة اجلسم اثبات وإذا كانت هذه احلجة تستلزم هذا الكفر فهي تستلزم أيضا نقيض املطلوب 
تركيبه من األجزاء املفردة اليت كل منها واحدا فإذا نفيت وحدة اجلوهر الفرد استلزمت إبطاله وإذا بطل اجلوهر 

الفرد امتنع كون اجلسم مركبا من اجلواهر املنفردة فيلزم أن يكون واحدا فصارت هذه احلجة املذكورة لنفي وحدة 
  وحدته ونافية لوحدة اجلوهر الفرد أيضا وكل هذا تناقض اجلسم مستلزمة ل

مث من العجب تولك بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم التسلسل وهو حمال مث قلت وبتقدير إمكانه فالبد أن ينتهي إىل 
  وحدة تقوم بالذات ال بتوسط 

بينا لك جواز اتصاف شيء وحدة أخرى وإذا كانت الوحدة مستلزمة للتسلسل احملال فكيف يكون تقدير امكانه م
  بالوحدة من غري توسط وحدة أخرى 

وكذلك من العجب قولك فالبد وأن ينتهي إىل وحدة تقوم بالذات ال بتوسط وحدة أخرى وإال مل تكن الذات 
موصوفة بالوحدة وهو املطلوب فليس هذا هو املطلوب ألن هذا الذي قدرته مع قولك إنه حمال يفيد أن الذات 

ة مع غري أن تتوقف هذه الوحدة على وحدة أخرى للذات وهذا مل ينازعك فيه أحد وال ينفي وحدة توصف بالوحد
اجلسم فإن وحدة اجلسم ليست موقوفة على وحدة أخرى تقوم باجلسم غاية ما يف هذا الباب أن وحدة اجلسم معها 

ال هي سابقة عليها وال تلك وحدات أخر تقوم باجلوهر إذا أفردت وهذه الوحدة ليست شرطا يف ثبوت األوىل و
متوقفة عليها وال هي وحدة اجلسم اليت وصفت هبا األوىل والتسلسل الذي ذكرته إمنا مينع أن تكون وحدة الشيء 



متوقفة على وحدة أخرى لذلك الشيء وليس األمر كذلك هنا لكن مع وحدة اجلسم وحدة كل موصوف بالوحدة 
بأنه واحد إذا كان مستلزما إمكان أن ينقسم إىل ما يوصف بأنه واحد  من األجسام واجلواهر وغري ذلك واملوصوف

مل يكن وحدة موقوفة على وحدة أخرى تقوم به فليتدبر اللبيب كيف ذكر احلجة اليت مضموهنا نفي كل وحدة يف 
ا عجب العامل واحالتها مث أخذ ثبوت الوحدة مسلما وادعى أن ثبوت الوحدة بال واسطة ينفي وحدة اجلسم وكالمه

  نفي الوحدة مطلقا ودعوى أن الوحدة بال واسطة وحدة أخرى ينفي وحدة اجلسم 
مث يقال عن هذه الشبهة الفاسدة الباردة تعني الواحد جسما كان أو غريه ومتيزه عن غريه ال خيلو إما أن تكون هي 

نه يف نفسه ومتيزه عن غريه وحدته أو ال تكون فإن مل يكن هو وحدة اجلسم بطل قولك ال نعقل من وحدته إال تعي
  فبطلت احلجة وإن كان هو وحدته بطل قولك ال حتصل فيه 

الوحدة إال إذا كان متعينا متميزا عن غريه تعىن قبل ذلك وحينئذ فقد بطلت احلجة أيضا فسواء كانت الوحدة هي 
دة أخرى وهذا ظاهر وسواء التعني والتمييز أو كانت غريه مل يلزم أن يكون قيام الوحدة باجلسم متوقفا على وح

  كانت الوحدة أمورا وجوديا أو عدميا فليس املقصود هنا بسط الكالم على هذا 
وإمنا الغرض التنبيه على أن ما يستدل به على أن اجلسم فيه انفسام وتركيب وكثرة وأنه ليس بواحد من أفسد 

الذي جحد فيه حقيقة أمساء اهللا وصفاته وما احلجج فإنه قد بىن على هذا األصل الفاسد كثريا من جتهمه وتعطيله 
  هو عليه يف ذاته 

أما كون اجلسم قابال لالنقسامات اليت ال تتناهى أو غري قابل فهذا ليس لنا فيه هنا غرض وهو احتج على نفي ذلك 
سم وإال باحلركة وأهنا موجودة يف احلاضر وإال مل تكن موجودة يف املاضي واملستقبل وأن وجودها احلاضر ال ينق

لكان احلاضر ماضيا ومستقبال وإذا مل تنقسم احلركة إىل غري هناية مل تنقسم املسافة اليت تكون احلركة عليها فال 
  يكون يف اجلسم الذي هو مسافة انفسام ال يتناهى 

ه وعارض ذلك بعشرة أوجه مثل متيز اليمني عن الشمال وانقسام اجلزء املوضوع على جزئني وغري ذلك من الوجو
مث قال يف اجلواب وأما املعارضات اليت ذكروها فاعلم أنا منيل إىل التوقف يف هذه املسألة بسبب تعارض األدلة فإن 

إمام احلرمني صرح يف كتاب التلخيص يف أصول الفقه أن هذه املسألة من حمارات العقول وأبو احلسني البصري 
  وهو أحذق املعتزلة توقف فيها فنحن 

قف فإذن ال حاجة إىل اجلواب فهذا نقوله يف االنقسام املمكن هو متوقف فيه ونقول وقوله يف نفي أيضا خنتار التو
  وحدة اجلسم وثبوت االنقسام احلاصل قد ظهر فساده لكل أحد 

وإذا كان األمر كذلك فقوله لو كان على العرش لكان منقسما مركبا أو لو كان جسما منقسما مركبا أو لو كان 
ن عظيما ولكان منقسما مركبا إىل األجزاء قد تبني فساده وظهر أن قوله إذا كان عظيما فالبد أن على العرش لكا

يكون أحد جانبيه غري اآلخر ويكون على هذا التقدير ذات اهللا مركبة من األجزاء كالم باطل مل يقرر تركيبا 
  يضحك عليه الصبيان موجودا يف األجسام املشاهدة وال أن فيها أجزاء موجودة بل ادعى فيها ما 

وأما قبوهلا للتجزئة إىل غري غاية فقد توقف فيه فأكثر ما يبقى معه أن اجلسم وإن كان واحدا لكنه يقبل التجزية إىل 
حد حمدود وهذا قول الشهرستاين مع أنه يستخف هبذا القول أحيانا وقد اضطر إىل موافقته لكن هذا أكثر ما فيه 

ملة أن ينقسم مبعىن أن ذات اجلسم من حيث هو جسم ال تكون مانعة من االنقسام أنه ميكن يف اجلسم من حيث اجل
وهذا حق فإن من األجسام ما ينقسم حقيقة فلو كان حقيقة اجلسم مانعة من االنقسام مل يصح االنقسام على شيء 



املتعال الذي هو  من األجسام لكن هذا ال يثبت له قبول كل جسم لالنقسام فضال أن يكون العلي العظيم الكبري
على عرشه العظيم مركبا من األجزاء كما ادعاه فإنه إذا كان اجلسم واحدا وقبول القسمة مل يثبت إال لبعض 

األجسام مل يلزم أن يكون رب العاملني منقسما وال قابال للقسمة فال يكون مركبا من األجزاء ال األجزاء املوجودة 
كان يف األجسام املشهودة قد اضطربوا أو حتريوا يف تركيبها وانقسامها وعدوا وال األجزاء املقدرة املمكنة مث إذا 

  ذلك من حمارات العقول كيف 

  يصح منهم احلكم على رب العاملني مبثل هذه األمور نفيا وإثباتا وهذا بني وال حول وال قوة إال باهللا 
 أن فيه ما مييز منه شيء عن شيء كما أن الوجه اخلامس أن يقال هب أنه يلزم أن يكون فيه أجزاء وأبعاض مبعىن

الفلك يتميز منه شيء من شيء وجانب من جانب وهذا هو املعين بالتركيب من األجزاء فهذا يكون مبنزلة الصفات 
  القائمة من العلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر وسائر الصفات 

لة أو خمتلفة فيقال لك مثله يف الصفات اليت مستها نفاة فقولك يف تلك األمور اليت مسيتها أجزاءا إما أن تكون متماث
الصفات كابن سينا وغريه أجزاءا ويقولون واجب الوجود ليس فيه أجزاء ال أجزاء حد وال أجزاء كم وإن كانت 
ل هذه تسمية باطلة كما قررناه يف غري هذا املوضع فتسميته أيضا تشبيها كما قد قررناه والنزاع هنا ليس يف اللفظ ب

  يف املعىن 
فيقال لك يف تلك الصفات إن كانت متماثلة وجب أن تقوم كل صفة مقام األخرى فيقوم العلم مقام القدرة 

  واحلياة مقام الكالم وهذا باطل 
وإن كانت خمتلفة فكل صفة تشارك األخرى يف كوهنا صفة وتفارقها يف خصوصيتها وما به االشتراك غري ما به 

مركبة من جزئني جزء به االشتراك وجزء به االمتياز مث كل واحد من ذينك اجلزئني  االفتراق فتكون كل صفة
يشارك غريه يف جزء ويفارقه يف جزء وهلم جرا فالقول يف تركب كل مركب من جزئني وتركب كل جزء من 

حد جزئني يعم ما يقال إنه مركب تركيب املقدار والكم وما هو مركب تركيب الصفة والكيفية فإن أوجب أ
  التركيبني االحنالل إىل ما تركب فيه أوجبه اآلخر وإال فال 

وحينئذ فيعارض ما ذكرته يف تركيب املقدار مثله سواء فيقال لك إن مل يوجب التركيب االحنالل إىل ما تركب فيه 
ل الصفة مل جيب فيه ذلك يف املوضعني فبطلت احلجة وإن أوجب ذلك باحنالل املقدار إىل جزء ال تركب فيه فاحنال

  إىل جزء هو صفة ال تركب فيها 
وإذا قيل يف أجزاء املقدار إهنا متماثلة وإال كانت مركبة قيل يف أجزاء الكيفية إهنا متماثلة وإال كانت مركبة وإذا 

قيل إن متاثلها يوجب أن جيوز على كل واحد ما جيوز على اآلخر قيل إن متاثل تلك يوجب أن جيوز على كل واحد 
على اآلخر وحينئذ فيجب أن يوصف العلم مبا توصف به القدرة وتوصف احلياة مبا يوصف به الكالم ويسد ما جيوز 

كل منهما مسد اآلخر وهذا مع أنه حمال فذلك يستلزم جواز االكتفاء بصفة عن سائر الصفات وذلك يستلزم عدم 
ل الذات وتفرقها فإن عدم كيفيات وجوب هذه الصفات للذات وهذا أبلغ مما ألزمه يف املقدار من جواز احنال

املوجود أو اجلسم أبلغ يف عدمه وتالشيه من تفرق أجزائه وهلذا كثري من األجسام يفرق مث جيتمع كما يتفرق املاء مث 
  جيتمع وأما إذا بطلت كيفيته مثل بطالن املائية والنارية فإنه يكون فاسدا مستحيال 

و الزم لكل أحد أيضا فإنه البد يف إثبات وجود ووجوب وحنو ذلك وهذا وإن كان إلزاما ملن يثبت الصفات فه
وأي معىن أثبت جعل فيه نظري هذا التركيب وهذا الزم البن سينا وحنوه من املالحدة أيضا فإنه يقال يف الوجود 



والوجوب إن املوجود يشارك غريه من املوجودات يف مسمى الوجود ويفارقها يف خصوصه والوجوب بالذات 
ك الوجوب بالغري يف مسمى الوجوب ويفارقه يف كونه بالذات وكذلك يقال يف العاقل واملعقول والعقل يشار

  والعناية وكونه فاعال أو مبدءا أو علة أو غري ذلك إذ البد لكل من أثبت موجودا 

  من أن يثبت وجودا واجبا ويلزمه فيه هذه اللوازم وقد بينا هذا فيما تقدم 
الحدة وكان أبوه من دعاهتم وذكر أنه بسبب ذلك اشتغل فيما اشتغل به من علوم الفالسفة وابن سينا كان من امل

الصابئة األوائل فإن أصول املالحدة مبنية على ما أخذوه من هؤالء الصابئة وما أخذوه من اجملوس وهؤالء الصابئة 
لقه فالطائفتان كما قال تعاىل وجعلوا هللا املبتدعون يقولون أن العامل متولد عن اهللا واجملوس جيعلون له شريكا يف خ

شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا له بنني وبنات بغري علم وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك 
وهو األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد فإن اجملوس جتعل ابليس وهو أصل الظلمة هو شريك 

التخليق فيجعلون اجلن شركاءه وليس هذا موضع بسط ذلك ولكن ننبه على أن كتاب اهللا ملا كان دعوة النور يف 
  جلميع اخللق ففيه تفصيل كل شيء وهو احلاكم بني مجيع الناس فيما اختلفوا فيه 

ة اجلاهلة دولة وهلذا أراد النصري الطوسى وحنوه من مالحدة املسلمني واليهود على أن يضعوا للدولة الكافرة املشرك
هوالكو عقيدة واتفقوا على أن تكون عقيدة ابن سينا وهلذا كانت املالحدة متيل إىل هؤالء املشركني كثريا وكان 

ملكهم هوالكو يقرب املالحدة ويستعني هبم على املسلمني ملا عرف مباينتهم يف الباطن لالسالم وأهله مع منافقتهم 
  هلم يف الظاهر 

إن تلك األجزاء إما أن تكون متماثلة املاهية أو خمتلفة املاهية يقال قد تبني أن ما ذكرته ال الوجه السادس قوله 
  يستلزم أن تكون هنا أجزاء 

موجودة وغاية ما يلزم ما ذكرته متييز شيء عن شيء وجانب عن جانب والذي يكون كذلك يقال يف صفاته ما 
يتميز منه شيء من شيء فكذلك يقال يف صفاته القائمة به ويف يقال فيه فإذا قيل إنه مع أنه واحد فهو ذو أبعاض 

حيزه وفيما يالقيه ففي اجلملة مىت فرض متيز شيء منه عن شيء وقيل إن ذلك أبعاض ولكل بعض خاصة متيز هبا مث 
  يقال وسواء كان هناك أجزاء وأبعاض موجودة يتميز بعضها عن بعض أو مل يكن 

اآلخر أو ال مياثله قيل إن أردت باملماثلة أن يقوم مقامه فيما خيتص بعينه فال يكون فإذا قيل كل بعض إما أن مياثل 
يف العامل شيئني متماثلني وإن أردت بالتماثل أن يقوم مقامه فيما يكون لنوعه ال لعينه قال لك املنازع إهنا متماثلة 

القيا ألن ذلك املالقي من صفات عينه وإذا قال ذلك مل جيز أن تقول فيصح أن يكون املالقي مباعدا واملباعد م
جماورته ملا جاورته وحيزه املعني وتلك الصفة ال يقوم فيها غريه مقامه وإن كان مثله كما تقدم فال يلزم من كوهنما 

  متماثلني إن يصري املالقي مباعدا واملباعد مالقيا 
يف خصائص العني واملالقاة واملباعدة من  وقولنا املثالن يصح على كل منهما ما صح على اآلخر إمنا هو فيما ليس

خصائص العني فإن املالقي إذا صار مباعدا خرج عن حيزه املعني وعن أن يكون مالقيا ملا كان مالقيا له ووجب أن 
يصري مالقيا لغريه وكذلك املباعد وحينئذ فتختلف صفات عينه بالتفريق فال يكون ذلك الزما لكوهنما مثلني فال 

  اثل ذلك يلزم من التم
الوجه السابع أن يقال هذه اليت مسيتها أجزاءا سواء كانت أجزاءا مقدرة أو هي متميزة متيزا حقيقيا ال خيلو إما أن 

  تريد بكل واحد منها اجلزء الذي 



ال يتجزأ وهو اجلوهر الفرد أو ما هو أكرب من ذلك فإن أردت باألجزاء اجلواهر املنفردة وقد قلت إما أن تكون 
ة املاهية أو خمتلفة فيقال لك هب أهنا خمتلفة يف املاهية ما الذي يلزم قولك و القسم الثاين وهو أن يقال إن متماثل

تلك األجزاء خمتلفة يف املاهية فنقول كل جسم مركب من أجزاء خمتلفة املاهية فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل 
ل هذا باطل على هذا التقدير ألن كل واحد من تلك أجزاء يكون كل واحد منها مربءا عن هذا التركيب يقا

األجزاء املختلفة املاهية إذا كان جزءا ال ينقسم وهو اجلوهر الفرد امتنع حينئذ أن يكون مركبا وأن يتحلل إىل 
سته أجزاء أخر فإنه ال تركيب فيه حبال أكثر ما ميكنك أن تقول فيه ما قلته يف األجزاء اليت يتحلل إليها من لزوم مما

  بيمينه شيئا وبيساره شيئا آخر لكن يقال لك هذا أوال يف اجلزء الذي ال ينقسم 
وقولك لكن ميينه مثل يساره إال لكان هو نفسه مركبا وقد فرضناه غري مركب كالم متناقض ينقض بعضه بعضا 

  فإنه إذا كان له ميني ويسار كان مركبا 
ن فيه غري أن وهذا تركيب أيضا ومتاثل جانبيه ال خيرجه عن أن وقولك ميينه مثل يساره واملثالن غري أن يقضى أ

  يكون مركبا فقولك وقد فرضناه غري مركب تناقض 
وكذلك قولك ودعواك أنه متاثل ميينه يساره وإال لكان هو نفسه مركبا يقتضي أنه مع متاثل جانبيه يكون غري 

  اع مركب ومع عدم متاثلهما يكون مركبا وليس األمر كذلك بال نز
وأيضا فإنه على هذا التقدير األجزاء خمتلفة يف احلقيقة وإذا كانت خمتلفة يف احلقيقة مل يلزم أن جيوز على كل واحد 

  منها ما جاز على اآلخر بل ميتنع تساويهما 

فعلم فيما جيب وجيوز وميتنع فلو وجب أن يقوم كل منها مقام اآلخر لكانت متماثلة والتقدير إهنا خمتلفة هذا تناقض 
أنه ميتنع مع كون األجزاء غري منقسمة وهي خمتلفة يف احلقيقة أن يقوم بعضها مقام البعض وحينئذ فيبطل لزوم 

  تفرقها 
بل يقال إذا كان تفرقها يوجب قيام بعضها مقام بعض امتنع تفرقها مع كوهنا خمتلفة ألن احلقائق اخلتلفة ميتنع أن 

  جزاء اجلواهر املنفردة وهو املفهوم من اطالقه يقوم بعضها مقام بعض هذا إن أراد باأل
  وإن أراد باألجزاء األجزاء الكبار قيل 

الوجه الثامن وهو أن املعىن أنه مركب من أجزاء كبار حبيث يلزم إذا كانت خمتلفة أن يكون اجلزء منها ينحل إىل 
ا متماثلة وهي وإن كانت متماثلة يف أجزاء ال تنقسم وقد قلت إما أن تكون متماثلة أو خمتلفة فيقال لك نقدر إهن

الصفة فلها قدر يف نفسها ليست أجزاء منفردة إذ التقدير كذلك وإذا كانت كذلك مل يلزم أن يكون الطرف منها 
وسطا ألن الطرف يكون غري منقسم وغري املنقسم ال يسد مسد اجلزء الكبري الذي قد ينقسم وإذا مل يكن كذلك مل 

القيني وتالقي املتباعدين لتباين مقاديرمها واشكاهلما وإن الذي يقوم مقام غريه البد أن يكون يلزم جواز تباعد املت
مساويا له يف الصفة والقدر مجيعا السيما وعلى هذا التقدير فيمكن أن يكون بعضها أكرب من بعض ألنه أكثر ما 

 الذي ال ينقسم حىت يتوجه كالمه يف يلزم أن يكون كل جزء منها ميكن انقسامه ليصح احلكم عليها بالتحليل إىل
القسم الثاين وإذا مل جيب إال ذلك مل يلزم تساويها يف املقدار وإذا مل يلزم تساويها يف املقدار مل جيب أن يقوم بعضها 

  مقام بعض فال يلزم جواز التفرق واالحنالل فحاصله أن هذه األجزاء إن قدرها 

فلم يلزم قيام بعضها مقام بعض وعلى التقديرين يبطل ما ذكره من لزوم منقسمة جاز اختالف مقاديرها وأحكامها 
  التفرق واالحنالل 



الوجه التاسع أن يقال الذات اليت هي واجبة الوجود بنفسها وصفاهتا الزمة هلا ال جيوز أن توصف مبا توصف به 
اهللا يفرق بني أبعاضها وجيوز أن  الذات املمكنة اجلائزة وذلك ألن األجسام املخلوقة هلا أبعاض وصفات فيجوز أن

يزيل صفاهتا عنها كما جيوز أن يعدمها واهللا سبحانه وتعاىل ال جيوز عليه العدم وال جيوز أن تفارقه صفاته الذاتية 
فبتقدير أن يكون على العرش وهو عظيم يتميز منه جانب عن جانب ويكون ما هو داخل يف مسمى امسه من األمور 

وز أن تفارق ذاته ويكون ما هو موصوف به من االجتماع واالتصال أمرا واجبا لذاته ألنه الصمد الالزمة اليت ال جي
  كما تقدم وهذا ظاهر 

وإن كان واجبا فبتقدير متاثل األبعاض مع هذا ال يستلزم جواز التفرق ألن وجوب االجتماع واالتصال يوجب أن 
ثالن ال جيب أن يوصف أحدمها مبا يوصف به خصوص يكون مكان كل واحد وحيزه داخال يف عينه احلاصلة وامل

عينه وألن املوجب لالجتماع واالتصال ما تستحقه الذات من وجوب وجودها بصفاهتا الالزمة وإذا كان كذلك 
فصار املتالقيان متباعدين واملتباعدين متالقيني بغري اجتماع الذات واتصاهلا عما كان عليه فلم يقم أحدمها مقام 

  يسد مسده فال تكونان مثلني  اآلخر وال
وهذا يتقرر بالوجه العاشر وهو أن يقال هب أن األجزاء متماثلة فقولك واملثالن يصح على كل واحد منهما ما 
  يصح على األخر فعلى هذا يلزم القطع بأنه يصح على املتالقيني أن يصريا متباعدين وعلى املتباعدين أن يصريا 

جتماع واالفتراق إمنا يكون كذلك لو كانا بعد تغريمها بالتباعد والتالقي يبقى متقاربني وذلك يقتضي جواز اال
متاثلهما وليس كذلك بل إذا تفرق أجزاء الذات اجملتمعة تغريت األجزاء ومل تبق بعد االفتراق كما كانت حال 

غريها من الصفات ما االجتماع وهذا مشهود يف األجرام املخلوقة فإن اجتماع بعضها ببعض يوجب هلا من القوة و
ال يوجد عند االفتراق حىت إن من أحكامها واحكام الذات اليت هي أبعاضها ما ال يصح إال عند االجتماع والتفرق 

يبطل ذلك وإذا كانت بالتفرق خترج عما كانت عليه حني االجتماع مل يلزم من متاثلها جواز تفرقها ألن التفرق 
  متماثلة وجب أن تصري غري متماثلة  خيرجها عن املماثلة فيكون إذا كانت

يقرر هذا الوجه احلادي عشر وهو أن كل جسم مؤلف هو يشتمل على جواهر منفردة كما ذكر وهي متماثلة كما 
ذكر واملثالن يصح على كل واحد منهما ما صح على اآلخر فيقال ال خيلو إذا تفرقت هذه األجزاء أن تكون حني 

ها أو ال تكون فإن كانت كذلك لزم أن يكون كل جسم يف العامل إذا افترقت افتراقها كما كانت حني اجتماع
أجزاؤه إىل اجلوهر املنفرد أن يكون حال تلك اجلواهر حني ما كانت متصلة وهي تلك الذات كحاهلا حني تفرقها 

ا مع زوال وفساد هذا معلوم باحلس والبديهة فإن اجلسم ليس هو إال تلك اجلواهر وتركيبها فإذا فرض أن حاهل
التركيب كحاهلا مع التركيب وجب أن تكون موصوفة حال افتراقها مبا كانت موصوفة به حال اجتماعها وهذا 

  معلوم الفساد باحلس والبديهة ألن عامة األجسام إذا تفرقت أجزاؤها بطل عامة صفاهتا وأحكامها 
متاثلها جواز افتراقها ألن ذلك يقتضي اختالف وإذا كانت حني افتراقها خبالف ما كانت حني اجتماعها مل يلزم من 

  حاهلا وليس الشيء إىل مثله 

بأقرب منه إىل نفسه فإذا كان الشيء إذا خالف غريه بشيء مل جيب أن يكون مثله فالشيء الواحد إذا وجب بانتقاله 
  من حيز إىل حيز اختالف حقيقته أن ال جيب ذلك فيه بطريق األوىل 

ثاين عشر وهو أن متاثلها يوجب اشتراكها فيما جيب وجيوز وميتنع عليها والواحد منها ميتنع وحينئذ فيقال الوجه ال
عليه أن يفارق عينه ألن ذلك يقتضي استحالته وتغيري حقيقته والواجب الوجود ال جيوز عليه ما يفضي إىل استحالته 



يري حقيقتها وذلك يقتضي متاثلها يف امتناع وتغيري حقيقته فإذا مع متاثلها جيب اشتراكها يف امتناع استحالتها وتغ
  االفتراق عليها ألن االفتراق يبطل حقيقتها 

وهذا يظهر بالوجه الثالث عشر وهو أن صفات اجلسم املخلوق وأعراضه جيوز أن يرفعها اهللا تعاىل فإن اقتضى ذلك 
ات الرب كحياته وعلمه وقدرته فال استحالته وتغري حقيقته ألن اهللا تعاىل قادر على ذلك وال حمذور فيه وأما صف

جيوز أن تفارق ذاته ألن ذلك يلزم استحال الرب وتغري حقيقته وذلك حمال فزوال صفاته الذاتية حمال وال يلزم إذا 
كان غريه من املوجودات جيوز أن تفارقه صفاته أن يقال يف حق اهللا تعاىل جيوز أن تفارقه صفاته وكذلك إذا كان 

قدار جيوز أن تتفرق أبعاضه ألن ذلك يقتضي تغري حقيقته وهو حمال وإذا قيل األبعاض متماثلة غريه من ذوات األ
كان هذا مما يوجب اشتراكها فيما ميتنع عليها من العدم وتغري احلقيقة كما أن الصفات مشتركة يف ذلك وإن كانت 

  غري متماثلة فاألبعاض املتماثلة أوىل باالشتراك يف ذلك 
عشر أن يقال قولك أما مث تكون متماثلة املاهية أو خمتلفة املاهية تقسيم غري حاصر ألن التماثل الوجه الرابع 

  واالختالف فرع التغاير وحنن ال نسلم أن 

الواحد منها يقال إنه عني اآلخر حىت يقال إنه مثله أو خالفه بل ال يقال إنه غريه ال مثله وال خالفه وال يقال هو هو 
ن الصفاتية أو أكثرهم يف العلم والقدرة واحلياة أن أحدها وإن مل يكن عني اآلخر فال يقال إنه كما يقوله كثري م

غريه وال أنه مثله وال خالفه ألن التماثل واالختالف فرع التغاير فإن الغريان إما أن يكونا مثلني أو خالفني 
تغايران ما جيوز وجود أحدمها دون اآلخر واخلالفان إما أن يكونا ضدين أو خالفني غري ضدين وإذا كان كذلك فامل

وال ينقض هذا باخلالق واملخلوق فإن اهللا جيوز وجوده بدون املخلوق وصفات احلق ال جيوز وجود بعضها دون 
  بعض فال تكون متغايرة وال توصف بتماثل وال اختالف 

ف وبعضها غري خمتلف حيث وردت الوجه اخلامس عشر هب أن يقال إهنا غري متماثلة بل هي خمتلفة أو بعضها خيتل
النصوص بأمساء تقتضي حقائق غري متماثلة كقوله تعاىل ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك 

  ذو اجلالل واالكرام وقوله ولتصنع على عيين وقول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   وقوله املقسطون على منابر من نور عن ميني الرمحن وكلتا يديه ميني

يقبض السموات بيمينه واألرض بيده األخرى ويف رواية يف الصحيح واألرض بشماله إىل سائر ما ورد يف هذا 
الباب مما يطول وصفه فأما أن جيب حتللها إىل أجزاء متماثلة أو ال جيب فإن وجب ذلك جاز على كل شيئني خمتلفني 

 فإنه إذا وجب حتللها إىل األجزاء املتماثلة اليت جيوز على كل أن يصريا متماثلني بل وجب منهما أن يكونا متماثلني
واحد منهما ما جيوز على اآلخر فقد وجب أن جيوز على أجزاء كل واحد ما جاز على أجزاء اآلخر ومن اجلائز 

على أجزاء كل واحد التباعد والتالقي كما ذكره فيجب فيه جواز تفرق أجزائه وجواز أن يسد كل واحد منهما 
  سد اآلخر م

وذلك يستلزم أن جيوز على كل خمتلفني أن يكونا متماثلني وإذا جاز على املختلفني أن يكونا متماثلني فقد اشتركا 
يف أنه جيوز أن جيب وميتنع وجيوز على أحدمها ما جاز على اآلخر فإذا اشتركا يف جواز ذلك لزم من ذلك حماالت 

  ال يكون ممتنعا بل هو نقيضه فيكونا قد اشتركا يف جواز النقيضني عليهما منها أن يشتركا يف جواز املمتنع واجلائز 
وأيضا فإنه إذا جاز على أحدمها ما جيوز على اآلخر ووجب ما جيب له وامتنع عليه ما ميتنع عليه ولو بواسطة 

قائق وتبديلها وهو يتماثالن فيها لزم أن يكونا متماثلني وذلك يقتضي أن يكون كل خمتلفني متماثلني وهذا قلب للح



من أعظم السفسطة وهذا على أصله الزم من وجه آخر فإن عنده مجيع األجسام متماثلة فإذن ليس يف األشياء اليت 
هلا أجزاء أشياء خمتلفة حبال فقوله تلك األجزاء إما أن تكون متماثلة أو خمتلفة إمنا هو تقدير وإال فعلى أصله ال 

نده ما هو غري متماثل وإن كان يف هذا من السفسطة ومكابرة احلس والعقل ما تكون متماثلة ليس يف األجسام ع
فيه مع خمالفة النصوص من القرآن اليت تثبت عدم متاثل األجسام كقوله تعاىل يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا 

  أمثالكم وحنو ذلك مما تقدم ذكره وإن مل جيب حتللها إىل أجزاء غري منقسمة بطل ما ذكرته 
الوجه السادس عشر يقال قوله كل جسم مركب من أجزاء خمتلفة املاهية فإنه البد أن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء 
ال تركب فيها يصح أن ميس كل منهما بيمينه ما ميسه يساره ال خيلو إما أن يدخل رب العاملني يف هذه القضية على 

 يكن هذا حجة ومل يكن يف هذا الكالم فائدة وإن أدخله يف هذا تقدير كونه على العرش أو ال يدخله فإن مل يدخله مل
  القياس الشمويل 

فقد ضرب هللا مثال بكل جسم حقري وغري حقري حني مثله بالبعوضة وحنوه مما فيه أجزاء خمتلفة وهذا فيه اشراك باهللا 
  تعاىل وعدل هللا وجعل انداد له وجعل مسي له وكل ذلك ممتنع على اهللا تعاىل 

يقال هذا إمنا هو اشراك به ومتثيل على هذا التقدير ألنه يقال بطالن هذا التقدير يكون ممكنا امكانا ذهنيا وال 
فيجوز أن يكون ثابتا يف نفس األمر فال جيوز أن جيعل هللا شريك على تقدير جيوز أن يكون ثابتا يف نفس األمر قبل 

للعلم بانتفائه لكن قد يقال هذا دليل ثان فيقال هذا التقدير عند أن يعلم انتفاؤه وإذا علم انتفاؤه مل يكن هذا موجبا 
منازعك حق ألن القرآن والعقل قد دل على أن اهللا فوق العرش فإذا كنت قد جعلت له أندادا وأمثاال ومسيا على 

ا فيقال لك هذا التقدير الذي ثبت بالكتاب والعقل فقد يثبت بالكتاب والعقل أنك جعلت هللا عدال ومسيا ومثال أيض
  يف 

الوجه السابع عشر من أين لك إذا كان اهللا فوق العرش وقلت كونه جيب أن يكون جسما فيه حقائق غري متماثلة 
أن يكون مساويا جلميع األجسام املؤلفة من أجزاء خمتلفة ليس العلم هبذا إال حمض قياس اهللا تعاىل على خلفه ومتثيله 

  هبم وهو باطل 
لثامن عشر وهو أن يقال ما تنازع فيه الناس من الصفات نفيا واثباتا هل يسوغ ملن يثبته أن وتقرير ذلك بالوجه ا

ميثل اهللا مبا ثبت له من تلك الصفات من مجيع املخلوقات أم ال يسوغ ذلك فإن ساغ ذلك ساغ أن يقال لو كان 
  قال هذا فيما ال نزاع فيه عاملا لكان مبنزلة مجيع العلماء ولو كان حيا لكان مينزلة مجيع األحياء بل ي

مثل أن يقال لو كان موجودا لكان مبنزلة سائر املوجودات بل يقال لو كان يف الوجود وجود واجب لكان مبنزلة 
سائر املوجودات ومعلوم أن هذا باطل بالبديهة واحلس فبطل إذا كان جسما فيه حقائق أن يكون كسائر األجسام 

  املختلفة األجزاء 
بينهما أن األجسام متماثلة خبالف العاملني والقادرين واملوجودات قيل هذا باطل كما تقدم مث إنه  فإن قلت الفرق

غري نافع ألن هذا التقدير الذي نتكلم عليه أن تكون فيه أجزاء خمتلفة املاهية وإذا كانت أجزاء اجلسم خمتلفة املاهية 
الكالم على تقدير أن ال تكون األجسام أجزاؤها متماثلة  خمالفة لغريه من األجسام بطريق األوىل واألحرى وإذا كان

مل جيز أن حتتج على هذا التقدير مبا يستلزم متاثل األجسام ألنه يكون مجعا بني النقيضني فظهر أنه إذا قيل هذا 
أن ميثل التقدير فكل جسم مركب من أجزاء خمتلفة مل تعلم هذه القضية الكلية إال مبحض متثيل اهللا خيلقه املستلزم 

إذا مسي باسم أو وصف بوصف بكل مسمى أو موصوف بذلك االسم والصفة وأن يكون مثله يف حقيقته وفساد 



  هذا معلوم بالبديهة واحلس وهو من أعظم الكفر 
وهلذا كانت األمثال املستعملة يف جانب الربوبية يف الكتاب والسنة وكالم العلماء هي من باب األوىل وهو أن ينزه 

ه عن بعض كالشريك والبنات والفقر فيقال اهللا أحق هبذا التنزيه عن ذلك أو يوصف بعض خلقه بصفة بعض خلق
كمال كالعلم والقدرة والكالم فيقال اهللا أحق بذلك وهذه طريقة األنبياء واتباعهم أما ادخال اهللا وغريه من 

متثيل فإن هذا ال جيوز ال ملا يثبت املخلوقات حتت قضية كلية تتضمن قياس مشول وكل قياس مشول متضمن لقياس 
  من الصفات وال ملا ينفى 

الوجه التاسع عشر يقال لك ال نسلم أن كل جسم مركب من أجزاء خمتلفة املاهية فالبد وأن ينتهي حتليل تركيبه 
  إىل أجزاء مربأة عن التركيب يصح أن 

الشاهد ذكرت لك الفوارق من وجوب  مياس كل واحد ما مياسه اآلخر فإن اعتصمت يف هذا بقياس الغائب على
أحدمها وقدمه وغناه وغري ذلك دون اآلخر كما يفعل يف سائر األقيسة الفاسدة وليس معك حجة على هذا العموم 

  سوى ما حيتاج فيه إىل القياس 
بل التفرق وهذا يظهر بالوجه العشرين وهو أن يقال ما تعىن بتحليل تركيبه إىل آخره أتعين به البد أن يتفرق أو يق

إىل تلك األجزاء فهذا ممنوع وهو حمل النزاع فكيف حتتج بالشيء على نفسه فتصادر على املطلوب أم تعىن 
بالتحليل اشتماله على األجزاء كاشتمال األصل على هذا اجلزء وغريه فال خيلو إما ان يريد باجلزء املربأ عن 

متشاهبة أو يريد أنه ال تركيب فيه حبال فإن أردت  التركيب أن يكون بسيطا عن ذلك التركيب وإن كان أجزاء
هذا فيكون مضمون الكالم أنه البد وأن يكون فيه اجلوهر الفرد وأنت قد وافقت أذكياء العامل على التوقف يف 

اثبات اجلوهر الفرد وإن كان ثبوته غري معلوم لك مل جيز أن تدعي يف جسم من األجسام املختلفة وجوب اشتماله 
  جزاء اليت ال تركب فضال عن أن تدعي ذلك يف رب العاملني على األ

وأيضا فإنك قد ذكرت بعد هذا أن كل واحد من تلك األجزاء البسيطة البد أن مياس كل واحد بيمينه شيئا 
وبيساره شيئا آخر لكن ميينه مثل يساره وهذا تصريح منك بأنه يقبل القسمة وأنه يشتمل على شيئني متماثلني وهذا 

اجلوهر الفرد فقوله البد وأن ينتهي حتليل تركيبه إىل أجزاء يكون كل واحد منها مربءا عن هذا التركيب ألن  ينفي
التركيب عبارة عن اجتماع الوحدات مع قوله إذا ثبت هذا فنقول إن كل واحد من تلك األجزاء البسيطة البد 

  ت وأن مياس كل واحد منها بيمينه شيئا غري ما مياسه بيساره إثبا

التركيب يف البسيط املربأ عن التركيب وهو اجلوهر الفرد فيكون الزمه بني إثبات اجلوهر ونفيه وذلك تالزم بني 
  النقضني 

وإن أراد املربأ من التركيب من األجزاء املختلفة وبالبسيط مبا ليس فيه ذلك التركيب وذلك ال يستلزم أن يكون 
جزاء بسائط حبيث يكون يف البسيط أجزاء خمتلفة وهذا هو أقرب كل جزء جوهر فردا بل يكون كل من تلك األ

إىل ارادته فيقال لك تلك األجزاء البسيطة هي يف أنفسها خمتلفة احلقائق كما ذكرت وإذا كانت خمتلفة احلقائق مل 
اآلخر وإذا  ميتنع أن تشترك فيما جيب وجيوز وميتنع وإذا امتنع أن تشترك يف ذلك مل يلزم أن مياس أحدمها ما مياس

فرض أن جوانب أحدمها متساوية إما الستدارهتا واما لتساوي ميينها ويسارها لكن إن ما جيب أن ميس بيمينه ما 
ميس بيساره إذا كان ذلك املمسوس جيوز أن ينتقل عن ميني هذا إىل يسار هذا ينتقل عن مماسة ما كان مياسه إذا 

ن يساره فإنه مع مماسته هلذا البد أن مياس غريه وذلك إمنا يصح أن لو كان ميني هذا إىل مماسة ما مياسه إذا كان ع



كان ميني األول ويساره من اآلخر متماثلة والتقدير أن األجزاء خمتلفة يف احلقائق فال يلزم وان كان كل منهما 
متماثلة والتقدير أهنا بسيطا متشاهبة األجزاء إمنا يباين جوهرا منها ما باين غريه إذ هذا غري معلوم إال إذا كانت 

خمتلفة فوجب القطع بأن ما كان عن ميني أحدمها ال يلزم جواز كونه عن يساره نقيض ما ذكره فإنه إمنا ذكر 
تساوي جانيب املمسوس الوسط وأغفل اختالف جانيب املماسني وأن هذا املنتقل البد أن يزيل واحدا عن حيزه وإن 

  ذي كان مياسه وهذا بني وال حول وال قوة إال باهللا مياس حيزا خيالف يف احلقيقة احليز ال

قال الرازي الربهان الثامن لو كان علو الباري على العامل باحليز واجلهة لكان علو تلك اجلهة أكمل من علو الباري 
جلهة اليت يف تعاىل ألنه بتقدير أن حيصل ذات اهللا يف ميني العامل أو يساره مل يكن موصوفا بالعلو على العامل أما تلك ا

جهة العلو فال ميكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو فثبت أن تلك اجلهة عالية على العامل لذاهتا وثبت أن 
احلاصل يف تلك اجلهة يكون عاليا ال لذاته لكن تبعا لكونه حاصال يف تلك اجلهة العالية على العامل وإذا كان كذلك 

ه مستكمال بغريه وذلك حمال فثبت أنه ميتنع أن يكون علوه على العامل فحينئذ يلزم أن يكون الباري ناقصا لذات
  باجلهة واحليز وذلك هو املطلوب 

  والكالم على هذا من وجوه 
أحدها أن يقال ومن الذي قال إن علو الباري على العامل شيء موجود منفصل عنه أو بشيء منفصل عنه مطلقا هذا 

بل عندهم أن ذات رب العاملني فوق العامل وأنه سبحانه وتعاىل العلي األعلى  ال يقوله املنازع وال حيتاج أن يقوله
املتعال بذاته ال حيتاج علوه إىل شيء غريه أصال وال يكون علوه بشيء منفصل عنه وما علمت أحدا من هؤالء 

  يقول إنه حيتاج يف علوه إىل شيء منفصل عنه 
يقتضي وجود شيء غري نفسه وغري العامل فإن اجلهة من األمور االضافية وقول القائل إنه على العامل باجلهة واحليز ال 

كما تقدم واحليز يراد به ما هو داخل يف مسمى امسه وليس شيئا خارجا عنه ويراد به تقدير املكان وليس ذلك شيئا 
  وجوديا بل ال حقيقة له حبال إال أنه مقدر مفروض كما يقدر الزمان قبل العامل 

هبذه العبارة أنه بذاته فوق العامل ليست فوقيته جمرد القدرة كما تقوله اجلهمية وإذا كان كذلك فليس وإمنا يقصدون 
هناك شيء هو أعال من اهللا تعاىل أو شيء حيتاج اهللا إليه يف علوه بل األمر عندهم كما قال النيب صلى اهللا عليه و 

  الكالم على هذا غري مرة  سلم يف احلديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شيء وقد تقدم
واعتراف هذا بأن اجلهة واحليز أمرا وجوديا وأنه ليس وراء العامل إال العدم احملض فكيف يقال إن علو العدم احملض 
أكمل من علو الباري والعدم احملض ال حقيقة له حبال وال وجود بل أحقر حقري يف العامل وأسفل سافل هو خري منه 

  حليز وال بسفول وال شيء من ذلك وال يوصف ال بعلو يف ا
الوجه الثاين قوله إن بتقدير أن حيصل ذات اهللا يف ميني العامل أو يساره مل يكن موصوفا بالعلو على العامل وتلك اجلهة 
ال ميكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو يقال له قد قررت فيما تقدم أن العامل كري الشكل وإذا كان كذلك مل 

وال يسار بل ليس له إال جهة احملدب وهو احمليط والباري خارج العامل فيمتنع أن يكون الباري إال فوق يكن له ميني 
  العامل 

فقولك بعد هذا إذا كان عن ميني العامل أو يساره أسقط من قولك إذا كان داخل العامل فإن العامل له داخل وأما ميني 
كن وفرض وجود موجود عن ميينه ويساره غري ممكن كما أو يسار فليس له وفرض وجود موجود داخل العامل مم

  قررته 



الوجه الثالث هب أن بعض سطوح العامل مسيته ميينا أو يسارا مع كونه مستديرا بالنسبة واالضافة لكن سطوح العامل 
يه و سلم إذا مستوية يف العلو فليس شيء أعال مما تقدره ميينا أو يسارا وقد ذكرنا فيما مضى قول النيب صلى اهللا عل

  سألتم اهللا 

اجلنة فسلوه الفردوس فإنه أعال اجلنة وأوسط اجلنة وسقفها عرش الرمحن فجعل األعلى هو األوسط وذكرنا أن هذا 
ال يتأتى إال يف اجلسم املستدير ألنه ميكن أن جيعل وسطه أعاله وكذلك ما يفرض متيامنا فيه أو متياسرا هو أيضا 

طه فقوله بتقدير أن حتصل ذات اهللا يف ميني العامل أو يساره مل يكن موصوفا بالعلو على يكون أعاله وإن مل يكن وس
العامل كالم باطل وقد قرره هو وكما اتفق عليه أهل احلساب بل قد أخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن عرشه على 

لي على أن األفالك مستديرة فبطل ما مسواته مثل القبة وقد قدمنا داللة الكتاب والسنة واالمجاع مع احلساب العق
  ذكره 

الوجه الرابع هب أنه ميكن فرض متيامنا عن العامل أو متياسرا وأنه ال يكون كذلك حينئذ فوق العامل فقد ال يسلم 
املنازع أن هذا الفرض ميكن يف حق اهللا تعاىل ألنه العلي األعلى الذي يستحق العلو لذاته وال يلزم من جواز اخنفاض 

ه عن بعض املوجودات جواز اخنفاضه هو وإذا كان هذا الفرض غري معلوم اجلواز أو هو ممتنعا يف حق اهللا تعاىل غري
مل يكن ما يلزم عليه الزما ألن التقدير املمتنع يلزمه حكم ممتنع كما لو فرض أنه معدوم أو أنه غري عامل أو أن العامل 

  فوقه أو أنه حمتاج إىل خلقه وغري ذلك 
اخلامس أن هذا الفرض هب أنه ممكن أو يقدر تقديرا فلم قيل أن ما يكون متيامنا عن العامل أو متياسرا ولو الوجه 

كان غري اهللا يكون فوقه شيء قوله ألن تلك اجلهة اليت يف جهة العلو ال ميكن فرض وجودها خالية عن العلو يقال 
دمها يف اآلخر وقولك ال ميكن فرض وجودها يقتضي هذا ختليط فقولك اجلهة اليت يف جهة العلو يقتضي شيئني أح

أهنا شيء موجود وقولك خالية عن العامل يقتضي أن فوق العامل شيء غري اهللا وهو موجود موصوف يف العلو وهذا 
  باطل بل كفر بامجاع املسلمني فإن اهللا خالق كل شيء والعامل 

ري اهللا لكان مث موجود غري اهللا مل خيلقه اهللا بل هو اسم لكل موجود سوى اهللا تعاىل فلو كان فوقه شيء موجود غ
مستغن عن اهللا السيما وقد جعل اهللا حمتاجا إليه وهذا ال يقوله عاقل فضال عن أن يقوله مسلم وقد تقدم الكالم 

السمعية على هذا بأبسط من هذا ملا ذكر أن اهللا حيتاج إىل حيز يف األدلة العقلية وملا ذكر أن احليز منها يف األدلة 
  ويف غري ذلك 

الوجه السادس أنا قد قررنا غري مرة أن ليس فوق العاملني إال رب العاملني وليس هناك غريه وال شيء يشاركه يف 
العلو غريه بوجه من الوجوه فضال عن أن يكون هناك ما هو عال عليه فقوله اجلهة اليت يف جهة العلو ال ميكن فرض 

ال له ال جهة هناك إال اهللا فهو الذي يشار إليه موجودا واالشارة إىل موجود غريه وجودها خالية عن هذا العلو يق
هناك ممتنعة فإن كنت تعتقد أن هناك موجودا يشار إليه فأبطل ما تعتقده وإال فالناس ال يعتقدون هذا ومنازعة 

  االنسان فيما ال يعتقده تضييع زمان ونوع من الكذب والبهتان 
ن احلاصل يف اجلهة يكون عاليا ال لذاته لكن تبعا لكونه حاصال يف تلك اجلهة العالية على الوجه السابع قولك إ

العامل ممنوع بل باطل ألنه استحق العلو بذاته ال ألمر منفصل عنه كما استحق األزلية بنفسه ال ألمر منفصل عنه 
ن اخلياالت الفاسدة بل هو األول بنفسه فقول القائل علوه تبع لعلو اجلهة كقوله إنه قدمي تبع لقدم الزمان وكل م

الذي ليس قبله شيء وهو اآلخر بنفسه الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر بنفسه الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن 



  بنفسه الذي ليس دونه شيء 
علو  الوجه الثامن هب أن اجلهة يف العلو أو الدهر يف القدم شيء موجود تبع له فوجوده تبع لوجود احلق ال أن

  احلق وقدمه تبع له فإن ذلك يكون 

داخال يف مسمى نفسه كما يقال إن احليز هو جوانب املتحيز فإن كون الدهر هو عبارة عن قدمه فقدمه وحيزه 
داخل يف مسماه وصفة من صفاته فال يكون هو سبحانه تبعا لصفاته ولو قدر شيئا خارجا عن صفاته لكان وجوده 

ق هو املوجب له فكيف يكون عاليا ال لذاته لكن تبعا لكونه حاصال يف تلك اجلهة وهو تابعا لوجود احلق وكان احل
  الغين عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون والعادلون به علوا كبريا 

علوه وفوقيته على العامل فإن كالم هذا وأمثاله عدل باهللا وإشراك به وجعل أنداد له وضرب أمثال له حيث جعل 
مبنزلة علو امللك على سريره أو هو يف هواء سطحه الذي قد سفل الرجل عنه فيكون دونه ويكون ذاك باقيا على 

علوه وجعل علوه حمتاجا إىل ما يعلو به كما حيتاج االنسان إىل السطح أو السرير فكالمه يف علو اهللا يوجب أنه 
مثيل هللا والعدل به ابتداءا ومن جحد علوه املستلزم جلحود ذاته انتهاءا وهلذا كان جعله مثل هذا العلو جيمع من الت

السلف واألئمة يصفون هؤالء باألمرين بأهنم ممثلون عادلون باهللا وبأهنم معطلون جاحدون هللا وال حول وال قوة إال 
تارة وكثريا ما يظهر األمران وال  باهللا وهذا الذي قاله السلف واألئمة يلزمهم لزوما ال حميد عنه وقد يظهر هذا

ريب أهنم إمنا عدلوا به يف هذه املعاين لينفوها عنه ظانني أن هذا تنزيه هللا وتقديس مل يقصدوا أن يثبتوا له مثال ولكن 
  قدروا املثل لينفوه لكن لزمهم التمثيل من وجهني 

نطقية وهي األمثال اليت ضربوا له فجعلوه فردا من أحدمها أهنم سووا بني اهللا وبني غريه يف هذه املقاييس الشمولية امل
  أفراد تلك األمور العامة وحكموا عليه مبثل ما حكموا به على األفراد حيث قالوا كلما كان فوق غريه فالبد أن 

يكون كذا أو كلما كان كذا فالبد أن يكون كذا وأيضا فإهنم مثلوه بغريه على ذلك التقدير وهو ال يكون مثال 
ال حتقيقا وال تقديرا من التقادير اليت يقع فيها شبهة ونزاع على ذلك التقدير يعلم أن له من اخلصوص ما  لغريه

  يقطع مماثلته لغريه 
الوجه الثاين أن هذه املعاين اليت ينفوهنا هي ثابتة يف نفس األمر معلومة بالكتابة والسنة وبالفطرة والعقل وبالقياس 

لوقات فقد صرحوا جبعل أنداد له واألمثال واألمساء مث إهنم عطلوا فجحدوا احلقائق هي أيضا فإذا مثلوه فيها باملخ
ثابتة للرب وعطلوا ما يف الكتاب والسنة واالمجاع من بيان ذلك والداللة عليه وعطلوا يف القلوب من املعرفة 

ملعروفة بالقلوب فعطلوا الشرع الفطرية والقياسية فصاروا معطلني للحقيقة اخلارجية والعلوم الثابتة بالنبوات ا
  والعقل مجيعا مع دعواهم العقليات كما عطلوا التوحيد مع دعواهم أهنم هم املوحدون 

الوجه التاسع أن يقال قد قلت لو كان علو الباري على العامل باحليز واجلهة لكان علة اجلهة أكمل من علو الباري 
حيصل ذات اهللا يف ميني العامل أو يساره مل يكن موصوفا بالعلو  ومل تذكر على ذلك حجة إال قولك ألنه بتقدير أن

على العامل أما تلك اجلهة اليت يف جهة العلو ال ميكن فرض وجودها خالية عن هذا العلو فثبت أن تلك اجلهة عالية 
  هة عن العامل لذاهتا وثبت أن احلاصل يف تلك اجلهة يكون عاليا ال لذاته لكن تبعا لكونه حاصال يف اجل

فيقال لك أنت قد قدرت تقديرا أن الباري عن ميني العامل أو عن يساره ومل تذكر دليال على امتناع ذلك يف اجلهة 
وكل واحد من هاتني الدعوتني ممنوعة فال نسلم لك إمكان هذا التقدير يف حق الباري وال امتناعه يف اجلهة أو ال 



شتركان يف االمكان أو االمتناع فهذا املنع له ثالث موجبات اسلم لك جمموع إمكان هذا وامتناع هذا بل قد ي
أحدها إمكاهنا مجيعا والثاين امتناعهما مجيعا والثالث تيامن اجلهة وتياسرها وامتناع تيامن الباري وتياسره فلم تذكر 

  حجة تنفي واحدا من هذه الوجوه وحنن نذكر توجيه هذه األجوبة فنقول 
يز إما أن تكون وجودية أو عدمية فإن كانت عدمية مل جيز أن توصف بعلو على العامل الوجه العاشر أن اجلهة واحل

  وال سفول وال يقال إن علو الباري تبع هلا وال أنه حمتاج إليها وال شيء من هذه األمور فبطلت احلجة 
تيامن ذلك الشيء املوجود  وإن كان احليز واجلهة أمرا وجوديا فمن املعلوم أنه إذا قدر تيامن الرب وتياسره فبتقدير

املسمى باحليز واجلهة أوىل بالتيامن والتياسر فإن ذلك إن كان من صفات الرب الداخلة يف مسمى امسه فهي تبع له 
وإن كان شيئا منفصال كالعماء أو العرش أو ما يقدر فإن تقدير التحول على هذا أوىل من تقديره على اهللا فإن 

واز من انتقال اهللا تعاىل وحتوله وهلذا مل ينازع يف هذا املسلمون الذين ينازعون يف جواز انتقال هذا وحتوله أوىل باجل
احلركة واالنتقال على اهللا بل جيوزون ذلك على العرش وغريه وينازعون يف جوازه على اهللا فظهر أن تقدير تيامن 

  احليز واجلهة وتياسره أوىل من تقدير ذلك يف الرب 
إنه بتقدير أن حيصل ذات الرب يف ميني العامل أو يساره ال يكون موصوفا بالعلو وتلك اجلهة  وإذا كان كذلك فقوله

  اليت يف جهة العلو ال ميكن فرضها خالية 

عن العلو باطل قطعا بل إن كانت شيئا حيتمل الصفات يوصف بالعلو ويكون يف اجلهة فإن خلوه عن صفة العلو 
كل تقدير وإن كان شيئا مل حيتمل هذه الصفة وال يكون يف جهة فهذا عدم ال أوىل من خلو اهللا عن صفة العلو على 

  يقال فيه إنه عال عن العامل فضال عن أن يقال إن علوه لذاته وعلو الباري تبع له 
الوجه احلادي عشر إن كثريا من املسلمني من الصفاتية الذين يقولون إن الرب فوق العامل وفوق العرش يقولون إنه 

ز عليه احلركة واالنتقال وال يتصور أن يتيامن أو يتياسر فضال عن أن يكون خاليا عن صفة العلو فيكون ما ال جيو
قدرته يف حق الباري ممتنعا بل أصحابه الذين يقولون إنه فوق العرش يقولون بذلك وإذا كان هذا التقدير ممتنعا 

ا عالية لذاهتا ال ميكن فرضها خالية عن هذا العلو عندهم كان أدن أحواله أن يكون كما ادعيته من علو اجلهة أهن
فكيف وقد تقدم بينان أن األمر ليس كذلك وإذا كان على أسوء التقديرين يكون كل منهما مما مينع زواله فيكون 

علو كل منهما لذاته فال يكون علو اجلهة أكمل من علو اهللا وال يكون مستكمال هبا بل إن امتنع عليه احلركة 
ل امتنع حتوله عن العلو فإذا كنت يف هذا املقام لو اشركت باهللا فجعلت اجلهة له عدال وشبها يف مشاركتها والزوا

  له يف العلو الذايت لكان هذا االشراك خريا من أن يفضل علو اجلهة على علوه وجيعل علوها بنفسه وعلوه هبا 
كما أن جحود فرعون الذي وافقتموه على أنه ليس فتبني أن الذي قلته أقبح من هذا الشرك ومن جعل األنداد هللا 

فوق السموات رب العاملني إله موسى جحوده لرب العاملني وألنه يف السماء كان أعظم من شرك املشركني الذين 
كانوا يقرون بذلك ويعبدون معه آهلة أخرى كحصني اخلزاعي ملا كان مشركا وأمثاله الذي قال له النيب صلى اهللا 

  كم تعبد اليوم إله قال سبعة آهلة ستة يف عليه و سلم 

األرض وواحد يف السماء فال ريب أن شرك هذا أخف من جحود فرعون مع أن هذا ملا قال النيب صلى اهللا عليه و 
سلم فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي يف السماء فهو يعتقد أن االله الذي يف السماء أعظم من تلك اآلهلة 

أن جتعلوا علو اهللا أكمل من علو غريه وال جعلتموه مثل علوه بل جعلتم علو الغري أكمل من علوه  فأنتم مل ترضوا
  وهو حيتاج إىل ذلك الغري الذي هو مستغن عنه وكل هذا إفك وهبتان عظيم على رب العاملني 



يوافقون األولني يف أنه ال الوجه الثاين عشر أن املسلمني املزيد جيوزون عليه النزول واجمليء واالتيان واحلركة قد 
يكون إال عاليا حىت يقولوا أنه ينزل إىل السماء الدنيا وال خيلو منه العرش ويقولون وصفه هبذه الصفات ال ينايف 

علوه فهؤالء أيضا يوجبون له العلو ويقولون إنه عال بذاته وميتنع أن يكون غري عال وإن جوزوا عليه احلركة 
فهؤالء يقولون ال نسلم إمكان خروج اهللا عن صفة العلو لوجه من الوجوه حىت نقدر له واالنتقال وإذا كان كذلك 

تيامن أو تياسر خيرجه عن أن يكون موصوفا بالعلو بل هذا ميتنع عندهم فإذا كان كذلك كان قوهلم مثل قول 
أنه حمتاج إليها هذا لو اخواهنم املتقدمني يف توجيه املنع فيقولون ال نسلم أن علو اجلهة يكون أكمل من غريه و

  كانت اجلهة أمرا ميكن وصفه بالعلو حبيث حيتمل أن يكون يف ذاته عاليا وإال فإذا مل يكن كذلك بطل أصل الكالم 
الوجه الثالث عشر أن يقال هب أنه سلم لك أنه قد يتيامن أو يتياسر حبيث ال يكون موصوفا بالعلو لكن ال يسلم 

 ميكن فرض وجودها خالية عن العلو فإن الذي حيتمل صفة ال يكون إال موجودا إذ أن اجلهة اليت توصف بالعلو ال
  املعدوم ال حيتمل الصفات وال يقال إنه يف جهة العلو وال يف جهة 

السفل وال يف شيء من اجلهات وإذا كان موجودا كان تقدير خروجه عن صفة العلو أوىل من تقدير كون اهللا ليس 
  وجه من الوجوه فإن التحول واالنتقال وجوازه على املخلوق أوىل من جوازه على اخلالق موصوفا بالعلو على كل 

الوجه الرابع عشر أن كونه موصوفا بعلو ذاته على العامل إما أن يكون واجبا له أو ال يكون فإن كان واجبا له فأنتم 
ا هو القدرة فقط فالذي يقول إنه تارة معاشر اجلهمية من أعظم الناس سلبا هلذا الواجب عنه وتقولون إن علوه إمن

يكون عاليا بذاته على العامل وتارة يكون غري عال بل إما متيامنا أو متياسرا وغري ذلك مع كونه عاليا بالقدرة اليت 
أثبتموها يف احلالني هو أعظم وصفا هللا بصفة الكمال منكم حيث أثبت له العلو الذي أثبتموه وزاد عليكم بأن أثبت 

العلو الذي هو كمال مامل تثبتوه أنتم مث هو موع هذا إذا وصفه وزاد عليكم بأن أثبت له من الذي هو كمال له من 
مامل تثبتوه أنتم مث هو مع هذا إذا وصفه مبا يقتضي أن يكون علو اجلهة أكمل منه مثل جتويز عدم العلو عليه بعض 

هو كمال فمن اثبته له ولو مل جيعله أكمل فيه من األوقات هو أحسن حاال منكم حيث سلبتموه هذا العلو الذي 
غريه هو أحسن حاال فليس لكم أن تبطلوا قوله بتصحيح قولكم فإن كان علو ذاته على العامل ليس بصفة الكمال مل 
يصح أن يقال علو اجلهة أكمل من علوه ألن التفضيل يف الكمال يقتضي االشتراك فيه فإذا كان كل واحد من علو 

العامل ومن علو اجلهة على العامل ليس هو صفة كمال مل يكن أحدمها أكمل من اآلخر فبطلت هذه احلجة  ذاته على
  وظهر أن هذه احلجة باطلة على التقديرين وهللا احلمد 

الوجه اخلامس عشر أن يقال أنتم تقولون ليس علوه إال علو القدرة فإذا قدر أنه جعل نفسه متيامنا عن العامل أو 
ل جعل نفسه يف غمام بل جعل نفسه حتت العرش وحنو ذلك مما فيه علو شيء فوقه مع كونه مقتدرا على متياسرا ب

ذلك وعلى كل شيء ومقتدرا على تغيري كل شيء وحتويله وجعل العايل سافال وجعل السافل عاليا مل خيرج بذلك 
عندكم فال يكون يف ذلك نقص حبال  عما يستحقه من صفة العلو عندكم وخروجه عن العلو باجلهة ال ينايف الكمال

حىت يكون مستكمال وغري مستكمل ولو قيل إنه يف اجلهة أو قيل أنه واجب أن يكون يف اجلهة أو واجب أن يكون 
متحيزا فإن الذي يقول هذا قد ال يقول إن ذلك صفة كمال بل هو جائز عليه كما جيوز من أفعاله وكما جتوز 

  رؤيته وذلك ليس بنقص 
وافقون على أن كونه غري عال باجلهة ليس بصفة نقص فالذي يقول إنه عال إذا قال لكم سواء يف حقه عال فأنتم م

على العامل أو مل يقل وسواء كان يف اجلهة أو مل يكن هو يف احلالني غري موصوف بصفة نقص بل هو موصوف 



علو عندكم أعظم مما أثبتوه ومل يثبت له بالقدرة على هذا كله فإن هذا القائل أثبت له من صفة القدرة اليت هي ال
نقصا حبال وإذا كان كذلك مل جيب أن يكون علوه باجلهة ال كماال وال نقصا إذا كانت قدرته كاملة على التقديرين 
وهو العلو عندكم وإذا كان كذلك مل يكن ما هو أعلى منه لو كان موجودا أكمل منه ومل يكن هو مستكمال بذلك 

رع كون ذلك كماال وهذا قد وافقتموه على أنه ليس بكمال وهو قد وافقكم على ما هو كمال الغري ألن ذلك ف
  وأثبته أكمل مما أثبتموه فال يلزم من قال أنه على العرش أن يكون غريه أكمل منه وال أنه مستكمل بغريه 

ة أكمل منه فإذا وافقكم الوجه السادس عشر أن يقال هب أن العلو باجلهة كمال فأنتم تقولون إن العلو بالقدر
موافق على هذا وقال علو القدرة أكمل من العلو باجلهة وكل شيء موجود سواء كان حيزا أو جهة أو شيئا غري 
ذلك فإن اهللا قادر عليه مدبر له قاهر له فإذا قدر أنه تيامن أو تياسر أو نزل حىت جيعل شيئا أعلى منه باجلهة فهو 

الربوبية والتدبري وهو الذي جعله يف تلك اجلهة مبشيئته واختياره وذلك الشيء أعلى من ذلك الشيء بالقدرة و
مفتقر إىل اهللا عز و جل واهللا غين عنه وإذا كان كذلك مل يلزم أن يكون أكمل من اهللا يف العلو وال أن يكون الرب 

يقي عندكم على ذلك مستكمال به وأن الرب خرج عن صفة العلو مع لزومها لذلك بل الرب موصوف بالعلو احلق
والقهر له والتدبري وذلك موصوف بأنه حتت حكم اهللا وأمره فإذا شاء الرب أن يرفع جهته مع كونه مدبرا مل يلزم 
أن يكون هذا نقصا على األصول اليت سلمتموها كما يضربون به املثل فيقولون إن امللك هو أعال من رعيته وإن 

  يقال جمللسه اجمللس العايل والسامي وإن كان جملس رعيته أعال حيزا منه كان مكان بعض رعيته فوق مكانه وهلذا 
فإذا كان األمر كذلك فقولك لو كان علو الباري على العامل باحليز واجلهة لكان علو تلك اجلهة أكمل من علو 

لوه باجلهة مع ماله من الباري أتريد به أن علوه ليس إال باجلهة فقط ليس هو قادرا على العامل مدبرا له أم تريد أن ع
العلو بالقدرة فإن أردت األوىل فهو أعظم الكفر وأبطل الباطل وال يقوله مسلم وال عاقل يقر بالصانع بل املؤمنون 
متفقون على أن اهللا قادر على العامل وليس العامل قادر عليه فإذا ضموا إىل ذلك أنه عال باجلهة واحليز وفرض أن من 

عض األعيان باجلهة فقط بل لو عال عليه دائما باجلهة فقط مع علو الرب عليه بالقدرة لكان علو العامل ما عال عليه ب
  الرب أكمل من علو ذلك فكيف 

  إذا كان الرب هو الذي دبره وهو الذي عال ومبشيئته وأمره يكون مجيع شئوونه 
صح إذا كان احليز واجلهة غريا له الوجه السابع عشر قولك أن يكون للباري ناقصا بذاته مستكمال بغريه إمنا ي

وذلك إمنا يصح لو كان احليز واجلهة أمرا منفصال عنه فأما إذا كان احليز هو حده وهنايته فاجلهة كونه حبيث يشار 
إليه مل يكن هناك غريا له عند الصفاتية الذين يقولون ليست صفاته غريه ومن مسى هذا غريا كان قوله مستكمال 

ال بعلمه وقدرته وحياته وذلك مثل قوله مستكمال بنفسه وهذا ليس مبمتنع بل هو واجب بغريه كقوله مستكم
  فالكالم يف كماله كالكالم يف وجوده 

قد تقدم الكالم يف قول القائل هو واجب بنفسه وما يدخل يف ذلك من صفاته وأنه ال يكون موجودا إال مبا تستحقه 
لك ففرض عدم ذلك جحد جلميع املوجودات وتكلمنا على لفظ ذاته من صفاته بل ال يكون موجود قط إال كذ

الغري واحليز واالفتقار وحنو ذلك وكذلك القول يف قول القائل هو مستكمل بغريه إذا فسر ذلك الغري مبا هو من 
صفاته الالزمة مل يكن ذلك ضارا بل هذا أمر واجب فإن الكمال ال يكون إال بأمور وجودية ال يكون باألمور 

  مية وهو سبحانه كامل بتلك األمور الوجودية اليت حقيقته وذاته عليها العد
الوجه الثامن عشر أن ذلك الغري الذي جعلته مستكمال به أهو غري غين عن اهللا أم غري مفتقر إىل اهللا إن قلت إنه 



املفتقر إىل اهللا كان  غين عن اهللا فليس يف الوجود شيء غين عن اهللا بل مجيع الكائنات مفتقرة إليه وإن قلت بل هو
  معىن قولك أنه يكون مستكمال مبا هو مفتقر إليه واألمر املفتقر إليه إما أن يكون من 

لوازم ذاته وإما أن يكون كائنا مبشيئته واختياره فيعود األمر إىل أنه مستكمل بذاته ومشيئته اليت هي من لوازم ذاته 
ال يصح قولك ناقص لذاته مستكمل بغريه ألن ذاته مستلزمة فيكون ذلك االستكمال بذاته كما تقدم وحينئذ ف

  لذلك الكمال فال يتصور نقصها 
الوجه التاسع عشر أنك زعمت يف هنايتك أن امتناع النقص على اهللا مل يعلم بالعقل وإمنا ثبت امتناع النقص عليه 

ع والبصر ملا احتج أصحابه بأن ضد إذا أثبته باالمجاع وقد تقدم بعض حكاية ألفاظه يف ذلك وقال يف مسألة السم
ذلك نقص فقال يف األسولة على احلجة ولئن سلمنا أن ضد السمع والبصر نقص فلم قلتم إن النقص على اهللا حمال 

قال واعلم أن أجود ما قيل يف بيان هذه املقدمة االمجاع وعلى هذا تصري الداللة مسعية ألن الذي يدل على كون 
  وإما األخبار  االمجاع حجة إما اآليات

وإذا كان األمر كذلك كان املستمسك يف االبتداء باآليات الدالة على كونه مسيعا بصريا أوىل من ذكر هذه الطريقة 
  الطويلة واالمجاع مل ينعقد على أمور معينة بل كل مسلم ينزه اهللا عما يعتقده نقصا 

ني بل أكثر العاملني بل سلف األمة وأئمتها يقولون بأن وإذا كان هذا فاجلهة فيها نزاع عظيم بني الناس وأكثر املسلم
اهللا تعاىل فوق العامل وعلى العرش فإن كان هذا نقصا مل يكن قد انعقد االمجاع على نفيه وأنت فقد زعمت أن العقل 

ال ينفى عنه النقص فال يكون معك حجة على نفي هذا الذي مسيته نقصا ال من عقل وال من مسع وال يصح قولك 
ذلك حمال هذا لو كان هذا الذي مسيته نقصا مستمرا فكيف إذا كان فيه استكمال بالغري فإنه من املعلوم أن و

  الناقص املستكمل بغريه خري من الناقص الذي ليس مستكمال ال بنفسه وال بغريه 

التنزيه فإهنم ال وهبذا الوجه وأمثاله يتبني أن هؤالء اجلهمية مع ما هم عليه من التعطيل الذي زخرفوه بشوب 
ينزهون اهللا تعاىل عما جيب تنزيهه عنه من النقايص والعيوب بل يصفونه بالفقر واحلاجة وبغري ذلك من الصفات 

كما بيناه يف غري هذا املوضع ويعترف أئمة كالمهم أن العقل ال يقتضي تنزيه اهللا عن النقص وإمنا يأخذون مقدمات 
ى املسلمني يف ابطال بعض دينهم وهذا شأن املنافقني الذين جيادلون بكتاب اهللا سلمها هلم املسلمون فيحتجون هبا عل

تعاىل كما يف احلديث موقوفا على عمر ومرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وكما يف حديث عبد امللك بن عمري 
أخاف عليكم ثالثا وهي  عن ابن أيب ليلى عن معاذ بن جبل قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين

كائنة زلة العامل وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح عليكم ورواه ابن أيب حامت والنجاد وغريمها من حديث يزيد بن 
أيب زياد عن جماهد عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أشد ما أختوف على أميت ثالث زلة عامل 

تقطع أعناقكم فاهتموها على أنفسكم وهذا مشهور من حديث كثري بن عمرو بن وجدال منافق بالقرآن ودنيا 
عوف املزين عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إين أخاف على أميت من بعدي من 

األئمة  أعمال ثالثة قيل وما هي يا رسول اهللا قال زلة العامل وحكم جائر وهوى متبع وروي من حابر وحديث
املضلني حنفوظ وأصله يف الصحيح فروى ثوبان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنه قال أخوف ما أخالف على 

  أميت بعدي األئمة املضلون ويروى من حديث أيب الدرداء وشداد بن أوس 
عن مالك بن  وأما اللفظ الذي ذكرناه فهو حمفوظ عن عمر بن اخلطاب من حديث ابن املبارك ووكيع وغريمها

  مغول مسعت أبا حصني يذكر عن زياد 



ابن حدير قال قال عمر بن اخلطاب يهدم االسالم زلة عامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون ويف مسند اإلمام 
أمحد ثنا يزيد بن هارون ثنا ديلم بن غزوان العبدي ثنا ميمون الكردي عن أيب عثمان النهدي قال إين جالس حتت 

بن اخلطاب وهو خيطب الناس فقال يف خطبته مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن أخوف ما  منرب عمر
أخاف على هذه األمة كل منافق عليم اللسان ويف رواية أخرى يتكلم باحلكمة ويعمل بالفجور ورواه من حديث 

منافق عليم ورووا عن عمر بن مالك بن دينار عن ميمون ولفظه حذرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل 
  اخلطاب أنه قال أخوف ما أخاف على هذه األمة الذين يتأولون القرآن على غري تأويله 

ومن املشهور عن عمر أنه قال إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم 
لكتاب والسنة واتباع االمجاع إذ ليس يف باطن األمر بكتاب اهللا تعاىل منهم فإن املنافق ال يعتقد وجوب اتباع ا

متدينا باتباع النص واالمجاع بل يأخذ من النص والمجاع ما حيتج به على املؤمنني يف تنفيق نفاقه وترويج غشه 
  وتلبيسه 

وإذا كان كذلك فما يرفع اهللا به الدرجات كما رفع درجات ابراهيم ويوسف عليهم السالم أن حيتج عليهم 
حلجج الدافعة هلم وأن يكادوا كيدا حسنا لدفع كيدهم وعدواهنم على االميان وأهله فال ميكنون من القدح يف با

االميان مبا يسلمه هلم املؤمنون بل إذا عارضوا ما يقوله املؤمنون من احلق حبجج فسلم هلم املؤمنون بعض مقدماهتا بني 
  قوهلم وفعلهم أدل منها على ما عارضوه من احلق  هلم أن تلك احلجج عليهم ال هلم أو أهنا على فساد

بل لو كان املتنازعان مبطلني كأهل الكتاب واملشركني إذا جتادلوا أو تقاتلوا كان املشروع نصر أهل الكتاب على 
  املشركني بالقدر الذي يوافقهم 

يفرح به املؤمنون كما قال  عليه املؤمنون إذا مل يكن يف ذلك مفسدة تقاوم هذا املصلحة فإن ذلك من احلق الذي
تعاىل امل غلبت الروم يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني هللا األمر من قبل ومن بعد ويومئذ 

يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء فإهنا نزلت كما استفاض يف التفسري واملغازي واحلديث يف اقتتال الروم 
كانت اجملوس قد غلبت النصارى على أرض الشام وغريها فغلبت الروم وفرح بذلك النصارى والفرس اجملوس و

مشركو قريش ألن اجملوس إليهم أقرب من النصارى ألن كالمها ال كتاب له واغتم لذلك املؤمنون ألن النصارى 
هللا عليه و سلم أن إليهم أقرب ألهنم أهل كتاب فذكر ذلك أبو بكر للنيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربه النيب صلى ا

الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك يف بضع سنني وناظرهم أبو بكر على هذا قبل حترمي ذلك وظهرت الروم على 
  فارس بعد ذلك 

فهؤالء اجلهمية قد سلم هلم املؤمنون أن اهللا غين عن كل ما سواه فإنه سبحانه مقدس عن كل نقص وأنه أحد ال 
يعتقدون فيه هذا املعىن وال هذا التنزيه وال هذه الوحدانية بل يثبتون له أمثاال مثل له واجلهمية يف احلقيقة ال 

ويصفونه باحلاجة وما يستلزم احلاجة وال ينزهونه عن النقائص والعيوب وقد يصرحون بذلك تارة وتارة بأنه ليس 
يوصف به كل على ذلك دليل عقلي فاالحتادية منهم كصاحب الفصوص وغريه يصرحون بأنه موصوف بكل ما 

موجود من عيب ونقص وغري ذلك وهؤالء املتكلمة منهم كالرازي يصرحون بأن العقل ال ينفي عنه النقائص 
وبذلك يظهر أن تسميته ملا عطله من الصفات تقديسا كتسمية املالحدة تعطيلهم تقديسا وقد علموا أن املسلمني 

ما يستحق من صفات احلمد زاعمني أن ذلك نقص كما يقولون إنه منزه عن النقص فأخذوا هذا اللفظ جيحدون به 
  زعم أن علوه على العرش نقص 



  أو يستلزم النقص كما زعم أنه يستلزم احلاجة وأنه مستلزم لعدم الوحدانية 
فتبني هلم صورة احلال وهو أن هذه األمور اليت يوافق املسلمون على نفيها وإن كنتم ال تقيمون على نفيها حجة 

فساد قولكم أدل منها على فساد قول من نازعكم من أهل االثبات وإن كان خمطئا يف بعض ما  عقلية هي على
  يقوله إذا كان خطاه أقل من خطاكم وهو مع ضالله عن بعض اهلدى أقرب إليه منكم 

ه وإذا كان األمر كذلك فهؤالء الذين يزعمون أهنم ينفون عن اهللا النقص بكونه على العرش قد بينا أهنم يصفون
بالنقص إما تصرحيا وإما لزوما ويصرحون بأن العقل ال ينفي النقص عن اهللا كانوا مل ينفوا ذلك إال باإلمجاع فلم 

جيمع املسلمون على قوهلم فال يكون هلم حجة على نفي كونه على العرش لو كان فيه ما زعموه من النقص 
  قد بني ذلك غري مرة  واالستكمال بالغري فكيف والنقص إمنا هو الزم على قوهلم كما

وقيل لك ثانيا هب أن هذا متناقض لكن إذا كانوا قد مجعوا يف قوهلم من إثبات كونه على العرش وبني نفي كونه 
جسما فلما أن يكون إثبات هذا أو نفي هذا متناقضا أو ال يكون فإن مل يكن متناقضا صح قوهلم وبطل قولك يف 

كن الزامهم لوازم أحد النقيضني بأوىل من الزامهم النقيض اآلخر فإن حقيقة نفي اجلهة فإذا كان هذا متناقضا مل ي
هذا عند من يقول إهنم تناقضوا أهنم قد قالوا هو فوق العرش ليس فوق العرش وهو جسم وهو ليس جبسم ومثل 

سم ولوازمه هذا إما أن جيعل هلم قولني فيكون هلم قول بأنه فوق العرش ولوازمه وهو أنه جسم وقول بأنه ليس جب
  وهو أنه ليس فوق العرش 

أو يذكر قوهلم املتناقض على جهته وال يلزمون لوازم النفي دون لوازم االثبات وال لوازم االثبات دون لوازم النفي 
بل يثبت الالزم كما أثبت امللزوم وإن قيل إن فيها تناقضا وإذا كان كذلك مل جيز أن يلزموا بأن يكون متحيزا أو 

  فإن ذلك ال يلزمهم ما داموا جامعني بني النفي واالثبات وهذا بني  غري متحيز
  وهلذا ال يزال هؤالء وأمثاهلم مييلون إىل النفاة من وجه وإىل املثبتة من وجه 

وقيل لك ثالثا هب أن هؤالء متناقضني يف إثبات موجود ليس جبسم فوق العامل فقولك بإثبات موجود ال داخل العامل 
م تناقضا فإن قولك موجود يقضي ثبوت أحد األمرين فإذا نفيتهما فقد نفيت الزم الوجود املعلوم وال خارجه أعظ

بالفطرة الضرورية السيما وقد علم بالضرورة الفطرية أن اهللا فوق العامل وأن ما يكون ال داخل وال خارجه فإنه ال 
  يكون إال معدوما 

مناه بالضرورة الفطرية والضرورة الدينية واألدلة السميعة وقالوا لك رابعا ال نسلم أن هذا تناقض بل قد عل
والعقلية أنه فوق العرش وعلمنا مبا وافقتنا عليه من األدلة العقلية وما تذكر يف موافقتنا عليه من األدلة الشرعية أنه 

مل ميكن أن  ليس جبسم وموجب األدلة الصحيحة ال تتناقض وإذا مل تتناقض فإذا قدرنا فوق العامل ما ليس جبسم
يكون يف حيز كما يكون االجسام وحينئذ ما تذكره من اللوازم يف هذه احلجة ويف نظائرها من احلجج مثل لزوم 

  كونه منقسما أو جوهرا فردا وكونه يف حيز أو أكثر من حيز ممنوعة 

  فصل 
ناه ليكمل ما ذكره يف وقد ذكر يف هنايته على نفي اجلهة حجة أخرى فنذكرها وإن كان موادها داخلة فيما ذكر

ذلك فقال املسألة الثانية يف أنه ليس يف اجلهة قال وقبل اخلوض يف االستدالل البد من البحث عما ال يكون جسما 
هل يعقل حصوله يف اجلهة أم ال فإن مل يعقل حصوله كانت الداللة على نفي اجلسمية كافية يف نفي اجلهة قال وزعم 

نا نعلم بالضرورة اختصاص األكوان باجلهة املخصوصة مثل الكون القائم بأعلى من أثبت اجلهة نفى اجلسمية أ



اجلدار والكون القائم بأسفله وال يضرنا يف ذلك ما يقال األكوان إمنا حتصل يف اجلهات على طريق التبعية حمللها ألنا 
اص يتضمن تسليم العام فإذا نقول احلصول يف اجلهة أعم من احلصول يف اجلهة باالستقالل أو التبعية وتسليم اخل

سلمتم اختصاص األكوان واجلهات على سبيل التبعية فقد سلمتم اختصاص األكوان باجلهات ومىت ثبت ذلك ثبت 
أنه ال يلزم من نفي كون الشيء جسما نفي اختصاصه باجلهة واحليز وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من 

  نفي حصوله يف اجلهة واحليز  نفي اجلسمية عن اهللا إقامة الدليل على
يقال هذا الذي ذكره ميكن اجلواب عنه بأن يقال ال حيصل يف اجلهة إال احليز أو ما قام به أو يقال ال حيصل يف اجلهة 
على سبيل االستقالل إال اجلسم ال حيصل يف اجلهة على سبيل االستقالل أو التبعية إال اجلسم أو ما قام به وأي هذه 

  مل يكن ما ذكره دليال على إمكان أن يكون يف اجلهة قائم بنفسه غري اجلسم  العبارات قيل
وحنن نذكر حجته قال فنقول الباري تعاىل لو كان حصوله يف جهة لكان إما أن يكون يف أكثر من حيز واحد أو ال 

  يكون إال يف حيز واحد 

احليز الثاين أو غريه واألول باطل وإال لكان  واألول باطل ألن احلاصل يف أحد احليزين إما أن يكون هو احلاصل يف
الشيء الواحد حاصال دفعة واحدة يف حيزين وهو حمال ولو عقل ذلك فليعقل مثله يف اجلسم حىت حيصل اجلسم 

الواحد دفعة واحدة يف حيزين وأنه حمال والثاين أيضا حمال أما أوال فألنه يلزم منه انقسام ذاته وهو حمال على ما مر 
  انيا فألن اختصاص كل جزء منه حبيزه إما أن يكون واجبا أو جائزا والقسمان باطالن على ما سيأيت وأما ث

وأما إن قيل بأنه يف حيز واحد فهو باطل لوجهني األول بأنه يكون أقل القليل ويتعاىل اهللا عنه والثاين فألن حصوله 
لو صح حصوله يف ذلك احليز وامتنع حصوله يف  يف ذلك احليز إما أن يكون واجبا أو غري واجب واألول باطل إذ

سائر األحياز لكانت حقيقة ذلك احليز خمالفة حلقيقة سائر األحياز ولو كان كذلك لكانت األحياز أمورا وجودية 
ألن العدم الصرف يستحيل أن خيالف بعضه بعضا ولو كانت األحياز أمورا وجودية لكان إما ميكن اإلشارة احلسية 

ميكن فإن أمكن فذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون الباري احلال فيه منقسما أوال يكون منقسما  إليها أو ال
فيكون ذلك الشيء خمتصا جبهة دون جهة فيكون للحيز حيز آخر ويلزم التسلسل وإن مل ميكن اإلشارة احلسية إىل 

لباري تعاىل ألنا نعلم بالضرورة أن ماال ميكن احليز الذي حصل الباري تعاىل فيه وجب استحالة االشارة احلسية اىل ا
اإلشارة احلسية إىل جهته استحالت االشارة احلسية إليه فإذا ال يكون الباري يف اجلهة وهو املطلوب وأما إن مل يكن 

حصول الباري واجبا فاختصاصه هبا البد وأن يكون لفاعل خمتار سواء إن كان بواسطة معىن أوال بواسطة معىن 
كان فعال لفاعل خمتار فهو حمدث فاختصاص الباري باحليز حمدث فهو إذا يف األزل ما كان حاصال يف احليز  وكل ما

  والشيء الذي ال يكون كذلك استحال أن 

  يصري حمتاجا إىل احليز فثبت أن الباري ميتنع أن يكون يف األحياز واجلهات 
ن يف اجلهة لكان منقسما ألن اجلانب الذي منه يلينا غري قال وميكن أن يعتمد يف هذه املسألة أيضا على أنه لو كا

اجلانب الذي ال يلينا وذلك يوجب انقسام ذاته لكنا بينا أن االنقسام عليه تعاىل حمال فحصوله يف اجلهة واحليز أيضا 
إال هذا الكالم  حمال قال وهذا الكالم إمنا يدفع القول بنفي اجلزء الذي ال يتجزأ ومل يذكر يف هنايته على نفي اجلهة

  وقد تقدم ما ذكره على نفي اجلسم 
وهذه احلجة هي مثل احلجة الرابعة اليت ذكرها يف تاسيسه لكن فيها حشو وزيادة مستغىن عنها ال حاجة إليها 

وهؤالء القوم من أعظم الناس إتيانا حبشو القول الكثري الذي نقل فائدته أو تعلم مضرته كما يروى فيهم عن أمري 



نني على بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه ذكر قال أنا ضمني وذميت رهينة ال يهيج على التقوى زرع قوم وال املؤم
يظمأ على اهلدى سبخ أصل وإن أبغض الناس إىل اهللا تعاىل رجل قمش علما حىت إذا ارتوى من ماء آجن وامتأل من 

هات هيأ له حشو الرأي من قيله فال هو سكت عما غري طائل مساه أشباهه من الناس عاملا فإن نزلت به احدى الشب
ال يعلم فيسلم وال تكلم مبا يعلم فيغنم تصرخ منه الدماء وتبكي منه الفروج احلرام وهو من أحق الناس هبذا هؤالء 
املتكلمون يف أصول الدين بغري كتاب اهللا وسنة رسوله ويوقعون بني األمة العداوة والبغضاء مبا ال أصل له حىت قد 

يكفروا من خالفهم ويبيحوا قتلهم وقتاهلم كما يفعل أهل األهواء من اخلوارج والرافضة واجلهمية واملعتزلة كما 
فعله هذا املؤسس يف كتابه هذا وأمثاله حيث كفر الذين خالفوه وهم أحق باإلميان باهللا ورسوله منه بدرجات ال 

  حتصى وال حول وال قوة إال باهللا 

ن خيالفهم من أهل السنة واجلماعة من شعار املارقني كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فيما وهلذا كان التكفري مل
استفاض عنه من األحاديث الصحيحة يف صفة اخلوارج حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم 

السهم من الرمية ويف رواية وقراءته مع قراءهتم يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من االسالم كما ميرق 
  يقتلون أهل اإلميان ويدعون أهل األوثان 

وهؤالء الذي يدعون اإلميان ألنفسهم دون أهل السنة واجلماعة من املسلمني كاخلوارج والروافض واجلهمية 
اتوا واملعتزلة هلم نصيب من قوله تعاىل وقالوا لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل ه

برهانكم إن كنتم صادقني بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه والخوف عليهم وال هم حيزنون 
وبعضهم مع بعض كما قال اهللا تعاىل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 

اهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم ف
فهم كما قال االمام أمحد خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب جممعون على مفارقة الكتاب قد مجعوا وصفي 

االختالف الذي ذمه اهللا يف كتابه فإنه ذم الذين خالفوا األنبياء والذي اختلفوا على األنبياء فآمن كل منهم ببعض 
فر ببعض قال يف األولني ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات ولكن اختلفوا فمنهم وك

من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يفعل ما يريد وقال يف الثاين ذلك بأن اهللا نزل الكتاب 
د وقال تعاىل وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما باحلق وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعي

جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم 
  إىل اهللا وقال وال يزالون خمتلفني 

  إال من رحم ربك ولذلك خلقهم 
واجلماعة وتكفري من خالفهم واستحالل دمه كما نعت النيب صلى اهللا عليه وهؤالء اجلهمية معروفون مبفارقة السنة 

و سلم اخلوارج لكن قوهلم يف اهللا أقبح من قول اخلوارج وإن كان للخوارج من املباينة للجماعة واملقاتلة هلم ما 
ذا ذكره األشعري ليس هلم مع أن أهل املقاالت ذكروا أن قول اخلوارج يف الصفات هو قول اجلهمية واملعتزلة ه

وغريه من املعتزلة وهذا واهللا أعلم يكون قول من تأخر من اخلوارج إىل أن حدث التجهم يف أول املأة الثانية وأما 
اخلوارج الذين كانوا يف زمن الصحابة وكبار التابعني فأولئك مل يكن قد ظهر يف زمنهم التجهم أصال وال عرف يف 

أو ينكر أن يكون على العرش أو يقول أن القرآن خملوق أو ينكر رؤية اهللا  األمة إذ ذاك من كان ينكر الصفات
  تعاىل وحنو ذلك مما ابتدعته اجلهمية من هذه األمة 



  وقد تكلمنا على هذه احلجة يف غري هذا املوضع مبا فيه كفاية ونذكر ما يليق هبذا املوضع وذلك من وجوه 
ا أن يكون يف أكثر من حيز واحد أو ال يكون إال يف حيز واحد أحدها أن قوله لو كان حصوله يف جهة لكان إم

يقال له أما الذين يقولون إنه فوق العرش وليس جبسم وهم أئمة أصحابك والكالبية وطوايف كثرية من الفقهاء 
وأهل احلديث والصوفية وقد ذكر األشعري أنه قول أهل السنة وأصحاب احلديث فيمنعون التالزم ويقولون ال 

أنه إذا كان يف جهة مبعىن أنه نفسه فوق العرش لكان إما أن يكون يف حيز واحد أو يف أكثر من حيز فإن هذا  نسلم
التالزم إمنا فيما إذا كان فوق العامل جسما أما إذا وافقتمونا على أنه ليس جبسم فإن التقدير يكون إذا كان فوق 

فإنه إما أن يكون يف حيز واحد أو أكثر ومعلوم أن ما ليس  العامل ما ليس جبسم أو إذا كان يف اجلهة ما ليس جبسم
  جبسم ال يكون يف احليز االصطالحي اليف واحد واليف أكثر وهذا ظاهر واضح 

فإن قلت هذا متناقض فإنه إذا كان فوق العامل أو يف اجلهة وجب أن يكون جسما قيل لك أوال قد صدرت هذا 
نفي كون الشيء جسما نفي اختصاصه باحليز وإذا سلمت هلم مل يكن لك أن  الكالم يف هذه املسألة بأنه اليلزم من

تنازعهم فيه فإن هذا رأس املسألة فيكون التقدير باتفاق منك ومنهم أن ما ليس جبسم إذا كان يف اجلهة مبعىن أنه 
االصطالحي مع  يكون فوق العامل هل يكون يف حيزين يعين احليز االصطالحي وهم يقولون أنه ال يكون يف احليز

  كونه فوق العامل ومع كونه يف اجلهة وهي جهة العلو 
الوجه الثاين أن يقال قولك يف حيز واحد أويف أكثر من حيز يقتضي تعدد األحياز وذلك ممنوع فإن األحياز إما أن 

عدم احملض تكون وجودية أو عدمية وهي ليست وجودية كما قررته يف هذه احلجة ويف غريها وإذا كانت عدمية فال
  ال يتعدد وال يقال فيه إما أن يكون واحدا أو اثنان فامتنع أن يقال إما أن يكون يف حيز واحد أو يف حيزين 

ويتقوى هذا بالوجه الثالث وهو أن احليز إما أن يكون وجوديا أو عدميا فإن كان وجوديا جاز اختصاصه بأمر 
ه الوجودية وحينئذ فيبطل ما ذكره يف احلجة من امتناع وجودي على سبيل الوجوب كاختصاصه بصفاته الواجبة ل

كونه يف احليز واجبا أو جائزا وإن كان احليز عدميا مل يصح أن يقال إما أن يكون يف حيز واحد أو يف حيزين وهذا 
نه يقتضي بطالن أحد طريقيه الذي ذكرمها يف هذه احلجة أحدمها إما أن يكون يف حيز أو حيزين والثاين امتناع كو

  واجبا أو جائزا 
يوضح هذا الوجه الرابع وهو أن أحياز املتحيز الوجودية الالزمة له هي حدوده وهنايته والعدمية هي ما يقال إنه 

  تقدير املكان فإن أراد باحليز األمر 

د الوجودي منعت احلجة اليت منع فيها أن يكون له حيز واجب وأن أراد به األمر العدمي منع انقسامه إىل واح
  وكثري 

فإن قيل احليز العدمي الذي هو تقدير املكان يتجدد ويتعدد باحتاد احلال وتعدده فإذا كان احلال فيه جوهرا واحدا 
  كان واحدا وإن كان جواهر متعددة كان متعددا 

قيل اجلواب عن هذا هو الوجه اخلامس وهو أن هذه املسألة قد صدرها بالكالم يف احليز مع من يقول أنه ليس 
جبسم ومع هذا فإنه يكون خمتصا باجلهة وقد قال هو ملا ذكر احلجة إذا ثبت ذلك ثبت أنه ال يلزم من نفي كون 

  الشيء جسما نفي اختصاصه باجلهة واحليز 
وإذا كان كذلك فيقال إما أن يكون احلال فيه جسما أو جوهرا فردا أو ال يستلزم ذلك فإن كان احليز مستلزما 

باحليز إال جسما أو جوهريا فردا وحينئذ فيلزم من نفي كونه جسما وكونه جوهرا فردا أن ال  لذلك مل يكن املختص



يكون متحيزا كما قد يفعله املؤسس وغريه أحيانا وهو خالف الفرض فإن الفرض نفي احليز واجلهة بدون البناء 
ذا الدليل ال يتم إال بنفي اجلسمية على نفي اجلسمية خالفا ملن يقول ليس جبسم ولكنه يف احليز واجلهة فإذا كان ه

بطل هذا الدليل من أصله ومىت كان احليز مستلزما للجسم أو للجوهر الفرد لزم من نفي الالزم وهو اجلسم 
واجلوهر الفرد نفي امللزوم وهو احليز وإن كان احليز ليس مستلزما للجسم واجلوهر الفرد مل يلزم أن يكون احلال 

  ا وحينئذ فال يلزم أن يقال ينقسم بانقسام احلال فيه إن كان جوهرا فردا كان فيه جسما وال جوهرا فرد

احليز واحدا وإن كان جسما كان أكثر من واحد فإن احلال فيه على هذا التقدير ال يكون جسما وال جوهرا فردا 
ر وال يصح الدليل وإن كان كذلك ظهر أن تقسيمه احليز إىل واحد وإىل أكثر من واحد غري الزم على هذا التقدي

  على التقدير األول وذلك يظهر بطالنه على التقديرين 
الوجه السادس أن يقال هب أنه مل يسلم أن احليز مستلزم لكون احلال فيه جسما ومل يسلم أن نفي اجلسم ال 

أن حمله جسم أو يستلزم نفي احليز لكن يقال انقسام احليز إىل واحد أو أكثر من واحد إما أن ال يعلم إال بأن يعلم 
جوهر أو يعلم قبل العلم حبال حمله فإن مل يعلم احتاده وتعدده إال باحلال فيه مل يلزم إذا قيل إن اهللا يف حيز أن يكون 
احليز منقسما إىل واحد وعدد حىت يثبت أنه جيب أن يكون اهللا جسما أو جوهرا فردا فيكون العلم بانقسام احليز 

لعلم بأن الباري تعاىل جيب أن يكون على هذا التقدير جسما أو جوهرا فردا وهو مل إىل واحد وعدد متوقفا على ا
يبني ذلك وإذا تبني ذلك كان نفي اجلسم كافيا له يف نفي كونه متحيزا فلم حيتج حينئذ إىل تقسيم احليز إىل واحد 

تج إىل ذكره وعلى أو أكثر من ذلك فظهر أن هذا الذي ذكره مل يذكر عليه حجة ولو ذكر عليه حجة مل حي
التقديرين فال يصلح ذكره المع احلجة وال بدون احلجة على هذا التقدير وإن كان العلم بانقسامه إىل واحد أو 
عدد يعلم بدون أن يعلم أن حمله جوهر أو جسم فليذكر ذلك أو مل يذكره فيتوجه املنع مث إنه ال يصلح أن حتتج 

احلال فيه واحلال فيه ال يكون إال جوهرا أو جسما ألن التقدير أن  على ذلك إال بكون احليز ينقسم بانقسام
  انقسامه ال يتوقف العلم به على هذه احلجة 

الوجه السابع أن يقال وصف الشيء بأنه واحد وبأنه أكثر من واحد إما أن يستلزم كونه موجودا أو ال يستلزم 
أن يكون وجوديا وأنت قد ذكرت يف متام احلجة أنه  كونه موجودا فإن استلزم كونه موجودا لزم من هذا التقسيم

ليس بوجودي وإن كان الوصف بأنه وجودي وإن كان الوصف بأنه واحد وبأكثر من واحد اليستلزم أنه موجود 
بطل ما ذكره فيما تقدم حكايته عنه من أن اجلسم منقسم ليس بواحد فإنه بىن ذلك على أن الوحدة صفة قائمة 

ال حيدث يف احملل وال حيصل فيه إال إذا كان احملل متعينا متميزا عن غريه فإنه إذا ثبت أن كون  باجلسم قال والعرض
املوصوف واحدا أو أكثر ال يستلزم أن يكون موجودا مل يلزم أن تكون الوحدة والكثرة صفة وجودية فإن املعدوم 

أن يقوم باجلسم وال أن يكون عرضا فال  ال يوصف بالصفة الوجودية فإذا مل جيب أن تكون الوحدة وجودية مل جيب
ميتنع أن يكون اجلسم واحدا وإذا كان اجلسم واحدا مع عظمته ومل يكن فيه كثرة وجودية مل يصح أن يستدل 
حبلوله يف احليز على انقسام احليز وتعدده وحينئذ فإذا مل يلزم من حلول اجلسم يف احليز أن يكون احليز متعددا 

لزم من حلول الرب يف احليز أن يكون منقسما وجاز حلوله يف احليز الذي ال يقال إنه أكثر من منقسما يف نفسه مل ي
  واحد وال يكون أقل القليل واليكون جوهرا فردا 

وباجلملة فإذا مل يكن اجلسم مشتمال على كثرة مع كونه يف احليز فالباري أوىل أن يكون كذلك وحيزه أوىل بذلك 
  وهو يبطل ما ذكره 



الثامن أن يقال احليز يف نفسه ليس إال واحدا وليس هو يف نفسه منقسما وال متكثرا وإذا كان كذلك مل  الوجه
  يصح أن يكون احلال فيه إما أن حيل يف حيز واحد أو يف أحياز متعدده فإن هذا مقتضى أن احليز فيه كثرة وهذا 

سه أو هو متكثر فيه انقسامات حاصلة على قول ممنوع وتوجيه ذلك أن الناس قد تنازعوا يف اجلسم هل واحد يف نف
كما تقدم حكايته وتقدم أن املؤسس مل يذكر على انقسامه وعدم وحدته حجة وإذا كان األمر كذلك مع أن اجلسم 
  يقبل االنقسام بال نزاع فاحليز الذي ال يعقل فيه وجود االنقسام أوىل أن ال يكون فيه كثرة وال انقسام وهذا ظاهر 

يف الوجه التاسع إن انقسام احليز يف نفسه قبل حلول شيء فيه ممتنع قطعا سواء قيل إن اجلسم واحد أو  بل يقال
منقسم يف نفسه وذلك ألن احليز هنا ليس املراد به شيئا موجودا كما قد قرره وإمنا هو تقدير املكان وهذا هو 

متنع أن يتميز بعضه عن بعض قبل حلول ما مسمى احليز يف اصطالح كثري من املتكلمني وإذا كان كذلك فمن امل
يتقدر به وهذا معلوم باحلس والضرورة العقلية وال يقول قائل إن ذلك يتميز باإلشارة فإن اإلشارة إىل العدم حمال 

وإمنا يشار إىل موجود وإذا كان احليز ال يتعدد وال ينقسم قبل حلول احلال فيه كان تعدده تابعا لتعدد احلال فيه فإن 
يثبت كون احلال فيه جسما منقسما مل يكن منقسما وإذا كان املنازع له يقول إن احلال فيه ليس هو جسما أو هو  مل

جسم وليس مبنقسم يف نفسه بطل انقسام احليز ومن املعلوم أن القائلني بأنه متحيز يقولون هذا تارة وهذا تارة كما 
  تقدم ذكر ذلك عنهم 

بعضه عن بعض فجواهبم ما يقال يف الوجه العاشر أن يقال احليز الواحد هو ما حيل  ومن قال إنه منقسم مبعىن يتميز
فيه اجلوهر الفرد كما فسرته فيما بعد فإن احلال فيه يكون أقل القليل ويتعاىل اهللا عن ذلك وإذا كان كذلك كان 

فيه لتعارض األدلة فيه وإذا  ثبوته مبنيا على ثبوت اجلوهر الفرد وأنت قد اعترفت أنك وأذكياء الطوائف متوقفون
  مل يعلم ثبوت اجلوهر الفرد مل يعلم ثبوت حيز واحد هبذا الصغر واذا مل يعلم ذلك بطل العلم بأن احليز 

  إما واحدا هبذا التفسري وإما أكثر من واحدا هبذا التفسري وإما أكثر من واحد 
يء يتميز احليز الواحد عما هو أكثر منه فإن الوجه احلادي عشر أن يقال لك ما مرادك باحليز الواحد وبأي ش

أردت به ما حيله اجلوهر الفرد مل يثبت توحد احليز حىت يثبت اجلوهر الفرد ويثبت حلوله فيه ومن املعلوم أن احليز 
لو كان ثابتا يف نفس األمر فليس هو مما حيس حىت يعلم حلوله يف احليز أو عدم حلوله بل أكثر ما يقال إنه داخل 

سم يف حيز علمنا أن اجلواهر اليت خلقت فيه أيضا لكن هذا ال يفيد متيز احليز الواحد عن غريه وال العلم به وإذا اجل
كان احليز الواحد الذي أردته ال يتميز وال يعلم به كان العلم حبلول الشيء فيه أو عدم حلوله باطال ألن العلم 

ل ال يعلم توحده وال يتميز كان احلكم بثبوت احللول فيه أو حبلول الشيء يف حمله فرع تصور احملل فإذا كان احمل
  عدمه حكما باطال فيكون الدليل باطال 

الوجه الثاين عشر أن يقول لك املنازع إما أن تريد باحليز الواحد ما حيل فيه اجلوهر الفرد أو ماهو أكرب منه فإن 
  قول لك حيل يف أكثر من واحد هبذا التفسري أردت األول فحلول الرب فيه حمال كما ذكرته وكان املنازع ي

وأما قولك احلاصل يف أحد احليزين إما أن يكون هو احلاصل يف اآلخر أو غريه يقال لك ال هو هو وال هو غريه أو 
ال يقال هو هو وال هو غريه كما تقدم تقرير ذلك على أصل كثري من متكلمي الصفاتية أو أكثرهم غري مرة بأن 

وجود أحدمها دون اآلخر أو ماجاز مفارقته له يف مكان أو زمان أو وجود وحينئذ فال يرد ما ذكرته  الغريين ماجاز
  على كونه هو هو وكونه غريه وإن أردت بالواحد 



ما هو أكرب من حمل اجلوهر الفرد مل يكن احلال مستلزما ألن يكون أقل القليل وقد بطل حجة الصغري وسيأيت الكالم 
  از على الوجوب واجلو

الوجه الثالث عشر أن يقال هذه احلجة مشتملة على حجتني إحدامها حجة االنقسام أو الصغر وهي تعم األقسام 
والثانية ما خيص قسما قسما مع ذلك وحنن نتكلم على احلجتني مجيعا فإحدامها حجة االنقسام والتركيب واألخرى 

ا يذكره النفاة يف هذا الباب فإنه يعود إىل ما يذكره هي من جنس حجة متاثل األجسام وهاتان احلجتان مها مجاع م
من التركيب وإىل ما يذكره من التمثيل وقد تقدم فيما ميتنع من ذلك وبينا أن سورة اإلخالص قل هو اهللا أحد اهللا 

ب الصمد تنزهه عن املمتنع من هذين فامسه األحد منع التشبيه املمتنع عليه وامسه الصمد منع االنقسام والتركي
املمتنع عليه ولكن هؤالء النفاة غلوا يف ذلك وتعدوا حدود اهللا فيه فزادوا على احلق من الباطل شيئا كثريا كما أن 

من املثبتة من غال يف االثبات وتعدى حدودا اهللا حىت زاد على إثبات احلق زيادات باطلة واهللا يهدينا الصراط 
ته هذه السورة العظيمة من أصول التوحيد واالميان فإهنا كثرية املستقيم وليس هذا موضع الشرح والبسط ملا تضمن

عظيمة إذ األحدية والصمدية ينتظمان أصول التوحيد واإلميان والدين يف أمساء اهللا وصفاته يف دينه إذ دينه احلق يتبع 
  ما هو عليه سبحانه يف نفسه 

وحده وله ضدان االشراك واالستكبار فاملستكرب  وملا كان الدين عند اهللا هو االسالم واالسالم هو االستسالم هللا
استكرب عن االسالم له واملشرك استسلم لغريه وإن كان قد استسلم له فمعىن األحد يوجب االخالص هللا املنايف 

للشرك ومعىن الصمد يوجب االستسالم هللا وحده املنايف لالستكبار فإن الصمد يتضمن صمود كل شيء إليه وفقره 
  إليه 

دين اهللا واحد ال تفرق فيه والصمد يناسب اجتماعه فاهللا سبحانه وتعاىل هو االله الواحد ودينه واحد وأيضا ف
وعباده املؤمنون جمتمعون يعتصمون حببله غري مفترقني وامسه األحد يقتضي التوحيد والصمد يقتضي االجتماع وعدم 

دا قرين االجتماع ألن االجتماع فيه الوحدة التفرق فإن الصمد فيه معىن االجتماع وعدم التفريق والتوحيد أب
والتفرق البد فيه من التثنية والتعدد كما أن االشراك مقرون بالتفرق قال تعاىل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا 
 اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوه وأقيموا

الصالة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون وهلذا كان شعار 
الطائفة الناجية هو السنة واجلماعة دون البدعة والفرقة فإن أصل توحيد اهللا وعبادته وحده ال شريك له وأصل 

  البدع االشراك باهللا شركا أصغر أو أكرب 
ن يقولون ال ينقسم أو ال يتجزأ أو ال يتبعض وحنو ذلك ولو مل يريدوا إال ما هو حق لكانوا حمسنني وهؤالء امللبسو

لكن حقيقة قوهلم أنه ليس هناك شيء يتصور أن يكون جمتمعا فضال أن يكون متفرقا وال شيء موجود يتميز عن 
غري املعاين املعروفة ونفوا به ما غريه فضال عن أن يكون منقسما فأخذوا لفظ التفرق واالنقسام فوضعوه على 

يستلزم نفي احلقيقة بالكلية كما فعل غريهم يف نفي العلم والقدرة وحنومها أو نفي األمساء كاحلي والعليم والقدير 
  وحنو ذلك فنفي الصفات يستلزم نفي األمساء كما قد ذكرناه يف غري هذا املوضع 

سام واجلواز حبسب ما ذكره يف هنايته وإن كان قد تقدم الكالم عليها واملقصود هنا الكالم على هاتني احلجتني االنق
  فنقول 



قوله إذا كان يف أكثر من حيز لزم انقسامه ال نسلم أنه يستلزم انقسامه وال نسلم أيضا أن احليز الكبري ينقسم حىت 
  قسما يكون مافيه منقسما ولو كان هو منقسما مل نسلم أن كل ما يف املنقسم جيب أن يكون من

الوجه الرابع عشر أنه قد تقدم غري مرة أن هذا االنقسام أكثر ما يراد به امتياز بعضه عن بعض وبينا أن هذا مثل 
امتياز الصفات وبينا أن هذا مما جيب أن يقر به كل أحد يف كل موجود وأن نفي هذا يستلزم جحد املوجودات 

االفتقار والغري واحليز فهو ألفاظ جمملة مشتركة مشتبهة يراد  مجيعها الواجب واملمكن وبينا أن ما يذكر يف ذلك من
هبا حق وباطل فيجب أن ينفى ما فيها من الباطل دون احلق الذي يريده بعض الناس هبذه األلفاظ وقد تقدم بسط 

  ذلك مبا يغين عن إعادته وهو أحال على ما تقدم فأحلنا أيضا عليه 
هب أن يف حيز واحد فلم قلت أن ذلك حمال قولك إنه يكون أقل القليل  الوجه اخلامس عشر أن املنازع يقول به

ويتعاىل اهللا عنه يقال ال نسلم أمنا هو حيز واحد ال يتسع إال مقدار اجلوهر الفرد بل يكون واحدا وهو عظيم وهذا 
وىل وأيضا فمن قال يف احليز أوىل منه يف اجلسم فإذا كان قال طوائف إن اجلسم يكون عظيما ويكون واحدا فاحليز أ

  إنه فوق العرش وهو عظيم وليس جبسم أو هو جسم وليس مبركب فإنه يقول بثبوت حيز واحد عظيم 
الوجه السادس عشر أن املنازع يقول اجلوهر الفرد ال خيلو إما أن يكون ثابتا أو ال يكون فإن كان ثابتا مل تكن قد 

  ذكرت دليال عقليا على نفي 

ت بذلك فيما تقدم يف هنايتك يف املسلك الثاين على نفي اجلسم أن املنازع إذا أصر على كونه بقدره كما اعترف
املطالبة بالدليل على أنه حال كونه بقدر اجلوهر فطريق دفعه أن يتمسك بالوجوه اليت استدل هبا على نفي اجلزء 

طلة إذا قدر ثبوت اجلوهر الفرد فإنه الذي يتجزأ حىت تنقطع املطالبة وإذا مل يكن لك طريق إال هذا فهذا الطريق با
بتقدير ثبوته تكون الوجود اليت احتج هبا على نفيه باطلة وإذا مل يكن اجلوهر الفرد ثابتا مل جيز أن يقال إن احلال يف 
اجلزء الواحد هو أقل القليل بل مل يكن احليز الواحد إذا فسر بذلك وجود أصال وإذا كان كذلك فعلى التقديرين 

قد ذكرت حجة على أنه ال يكون يف احليز الواحد وإمنا تعتصم يف مثل ذلك باإلمجاع إمجاع العقالء  ال تكون
  وإمجاع املسلمني داخل يف ذلك 

فيقال لك هؤالء املنازعون يقول إنه عظيم يف نفسه أعظم من كل عظيم وأكرب من كل كبري وأعلى من كل عال قد 
ع ويقولون لك ماقدروا اهللا حق قدره واألرض مجيعا قبضته يوم وسع كرسيه السموات السبع واألرضني السب

القيامة والسموات مطويات بيمينه قال ابن عباس ما السموات السبع واألرضون السبع وما بينهما يف يد الرمحن إال 
أن كخردلة يف يد أحدكم أو كما قال فهذا مستند ثان نفى كونه بقدر اجلوهر الفرد فإن سلمت ذلك مل يكن لك 

تقول ليس فوق العرش وال هو يف نفسه كبري وعظيم ومل يكن ما سلموه يستلزم أن ال يكون فوق العرش وإن قيل 
إنه يف حيز واحد أو جهة واحدة وإن مل تسلم ذلك بل زعمت أمنا فوق السماوات رب وال هناك إله أصال وأن 

  أن رب العاملني ليس داخل العامل وال خارجه قالوا لك حممدا مل يعرج به إىل اهللا تعاىل بل صعد إىل علو العامل فقط و

حنن نقول إن من وصفه هبذا فقد جعله معدوما واملعدوم أحقر من اجلوهر الفرد وإذا كان كذلك مل نسلم لك 
مادمت مصرا على هذا النفي أنه أحقر من اجلوهر الفرد فإن ذلك يستلزم تسليم النقيضني فيكون قد سلمنا أنه 

ليس أحقر من اجلوهر الفرد وذلك باطل وإذا مل يسلم له على هذا التقدير أنه أحقر من اجلوهر الفرد مل  معدوم وأنه
  يكن له أن حيتج باالمجاع كما تقدم نظري هذا 

وتقدم ما قرره يف أول هنايته أن االحتجاج مبثل هذا االمجاع الذي خيتلف فيه املأخذ ال يصح نظرا وال مناظرة فإن 



له أن حيتج مبوافقة موافق بناءا على مأخذ ال يعتقد صحته واملناظر جييبه خصمه بأنك إن وافقتين على  املناظر ليس
املأخذ وإال منعتك احلكم على هذا التقدير ألنه عندي تقدير غري واقع فال يكون له حجة حبال ولو احتج هبا يف 

ها أن اهللا تعاىل فوق العامل وهي حتيل اهللا أن يقال الفطرة يف إعظام اهللا أن يكون كذلك قيل له هذه الفطرة اليت في
ليس فوق العامل وال داخله وال خارجه كما حييله أن يقال هو بقدر اجلوهر الفرد فإن كان ما الفطرة من هذا حقا 

فكذلك اآلخر وحينئذ فال يبقى معه حجة على نفي كونه بقدر اجلوهر الفرد ال عقلية وال مسعية ألن السمع إما نص 
وإما إمجاع والسمعيات اليت وصف اهللا فيها نفسه بأنه علي وعظيم وكبري معناها عندهم القدرة والقهر ال يعنون هبا 
عظم قدره يف نفسه فال ينايف ما زعموه صغر املقدار ال سيما مع ما يعتمدونه من القول بأن امللك العظيم واآلدمي 

مها ال حتل إال يف قدر ذلك كما تقدم وإذا مل يكن هلم على ذلك العظيم يكون بقدر اجلوهر الفرد ألن احلياة والز
حجة بطلت هذه احلجج اليت ذكرها وظهر عجزهم عن تنزيه اهللا تعاىل أن يكون فيه نقص فال يقدرون أن ينزهوه 

  على أصوهلم العقلية عن نقص وال عن صغر 
واجب وإما جائز يقال إن أريد باحليز ما هو  الوجه السابع عشر قوله يف احلجة الثانية حصوله يف ذلك احليز إما

  داخل يف مسمى امسه مثل 

ما يدخل يف صفاته يف مسمى امسه ومثل ما يدخل حدود الشيء وهنايته يف مسى امسه فيقال حصوله فيه واجب 
حات ويكون وجوديا والكالم يف قوله يكون منقسما قد تقدم غري مرة بأن االنقسام لفظ جممل ختتلف فيه االصطال

  فهو منفي باملعىن الذي ال يلزم من هذا واملعىن الذي يلزم ال حمذور فيه بل هو واجب لكل موجود 
  الوجه الثامن عشر قول من يقول ال جيوز عليه احلركة واالنتقال فإنه يقول حصوله يف احليز املعني يكون واجبا 

ريه فيكون وجوديا يقول ال نسلم وذلك ألن وأما قوله لو كان كذلك لكانت حقيقة ذلك احليز خمالفة حلقيقة غ
االختصاص ال جيب أن يكون ملعىن يف احليز جيوز أن يكون ملعىن يف الرب وهو ما توافقهم عليه من امتناع احلركة 

واالنتقال وعدم ذلك ليس بنقص عندك وال عندهم كما تقدم وتقدم أن ما الزمتهم من كونه يكون كالزمن هو لك 
  هم مشتركون يف ذلك وهو بك الصق منه هبم ألزم أيضا فأنت و

الوجه التاسع عشر أن يقال هب أنه وجودي وحقيقته خمالفة حلقيقة غريه وأنه ميكن االشارة احلسية إليه فقولك إنه 
  إن كان منقسما كان احلال فيه منقسما مينعون املالزمة كما تقدم ويقولون يف االنقسام مبا تقدم من اجلواب املفصل 

العشرون قولك أوال يكون منقسما فيكون خمتصا جبهة دون جهة فيكون للحيز حيز آخر ويلزم التسلسل  الوجه
يقال هب أن هذا احليز أمر وجودي فلم ال جيوز أن يكون حيز هو عدمي والتسلسل إمنا يلزم أن لو كان لكل حيز 

  وجودي حيز وجودي 

سية إىل احليز الذي حصل فيه الباري وجب استحالة الوجه احلادي والعشرون قولك وإن مل متكن االشارة احل
االشارة إىل الباري ألنا نعلم بالضرورة أن ما ال متكن االشارة احلسية إىل جهته استحالت االشارة احلسية إليه فإذا 

  ال يكون الباري يف اجلهة 
ه ال يشار إىل جهته مث كثري من يقال لك الضروري بأن ما ال يشار إىل جهته ال يشار إليه ليس بأن ما ال يشار إلي

الناس بل أكثرهم يقولون ذلك مثل العلم الضروري بأن ما يشار إليه وإىل جهته ال يكون إال جسما وكثري من 
الناس إن ذلك مثل العلم الضروري بأن ماال يشار إليه وال إىل جهته وال يكون داخل العامل وال خارجه ال يكون إال 

  هذا علم ضروري أعظم من املقرين بذلك معدوما بل املقرون بأن 



وإذا كان كذلك فإن نازعتهم يف هذا العلم الضروري مل يكن عليهم أن يسلموا لك ذلك العلم الضروري الذي 
يلزمهم بتسليمه نفي هذا العلم الضروري ألن تسليم العلم الضروري يستلزم نفي علم ضروري تسليم لتنايف 

ال جيب تسليم الباطل وإن مل تنازعهم يف هذا العلم الضروري مل يكن ما ذكرته العلمني الضروريني وذلك باطل و
  حجة عليهم فإنه إذا سلم أنه فوق العامل وأنه ميتنع أن يكون ال داخل العامل وال خارجه حصل املطلوب 
ل خمتار الوجه الثاين والعشرون قولك وإن مل يكن حصوله يف اجلهة واجبا فاختصاصه هبا البد أن يكون لفاع

فاختصاص الباري به حمدث فهو يف األزل ما كان يف احليز والذي يكون كذلك يستحيل أن يصري حاصال يف احليز 
  ويف نسخة حمتاجا إىل احليز 

فيقال لك إذا كان احليز أمرا وجوديا كالعرش والغمام كان اختصاص اهللا بكونه فوق العرش تابعا خللقه العرش 
اره وهو حمدث وهو وإن مل يكن يف األزل على العرش لكن مل قلت إذا مل يكن يف األزل وذلك حاصل مبشيئته واختي

على العرش أنه يستحيل أن يصري بعد ذلك على العرش هذا مل تذكر عليه دليال وأما إن كان املدعي أنه يستحيل أن 
هو احلامل بقدرته للعرش  يصري حمتاجا إىل احليز فهذا حق لكن كونه فوق العرش ال يوجب احتياجه إىل شيء بل

  ولكل شيء 
الوجه الثالث والعشرون أن يقال العلو على العرش للناس فيه قوالن مشهوران أحدمها أنه نسبة وإضافة بينه وبني 

العرش من غري فعل حمدث يقوم بذات الرب وهؤالء قد يقولون االستواء من صفات الذات وعلى هذا التقدير 
سائر النسب واالضافات وذلك جائز باتفاق العقالء كتجديد املعية والثاين أنه  فتجديده خبلق العرش كتجديد

استوى على العرش بعد أن مل يكن مستويا عليه كما دل على ذلك القرآن والذي قال هذا يقول يف استوائه إىل 
 تعاىل وهؤالء هم السماء ونزوله وجميئه وإتيانه وحنو ذلك مثلما يقول يف االستواء وإن ذلك من أفعال ذات اهللا

مجهور أهل احلديث وكثري من أهل الكالم والفقهاء والصوفيه وغريهم وعامة كالم السلف يدل على هذا وهذا 
متصل مبسألة حلول احلوادث به وهو قد ذكر أنه ليس يف األدلة العقلية ما ينفي حلول احلوادث به وذكر أن 

  مل ميتنع أن يستوي عليه بعد أن مل يكن مستويا الطوائف مجيعهم يلزمهم القول به وإذا كان كذلك 
وإذا كان على القولني ال ميتنع أن يصري فوق العرش وإن مل يكن يف األزل عرش يكون اهللا فوقه بطل ما ادعاه من 
أنه إذا كان اختصاص الباري باحليز حمدثا فهو إذا يف األزل ما كان حاصال يف احليز والشيء الذي يكون كذلك 

  ن استحال أ

أن يصري حاصال يف احليز فإن ذلك ال يستحيل على الوجه الذي بيناه وأما إن كان قد قال استحال أن يصري حمتاجا 
  إىل احليز فهذا حق لكن جتدد األمور اجلائزة ال يقتضي أنه حمتاج إليها 

يكون واجبا أو غري  الوجه الرابع والعشرون أنه يقال قولك يف أصل هذه احلجة الثانية حصوله يف احليز إما أن
واجب يقال لك أتريد باحليز نوع احليز أم تريد احليز املعني فإن الالم تكون للجنس وتكون للحيز املعني فإن أردت 

به النوع مل يصح ما ذكرته يف القسم األول وهو قولك لو صح حصوله يف ذلك احليز وامتنع حصوله يف سائر 
ريه ألن احليز على هذا التقدير هو النوع وال خيتص بشيء دون شيء كما أن األحياز لكانت حقيقته حمالفة حلقيقة غ

القائل إذا قال لو كان اجلسم خمتصا باحليز مل يرد به حيزا بعينه بل يريد به أنه خمتص بأنه ال يكون إال متحيزا فيمتنع 
  أن يكون غري متحيز 

أمنا كان كذلك ما كان يف األزل حاصال يف احليز املعني  أردت به احليز املعني مل يصح ما ذكرته يف القسم الثاين وهو



والذي يكون كذلك يستحيل أن يصري حاصال يف احليز وذلك أن احليز تقدير املكان ليس أمرا موجودا فلم قلت 
إنه إذا مل يكن يف األزل يف حيز معني امتنع أن يكون بعد ذلك يف حيز معني فإن هذا مبين على مسألة حلول 

  وقد تقدم القول فيه احلوادث 
الوجه اخلامس والعشرون أن قولك الشيء الذي يكون كذلك استحال أن يصري حاصال مينعه املنازع ويقول ال 
نسلم أن كل اختصاص حبيز معني وهو تقدير املكان يكون حمدثا وأنه ميتنع أن يصري يف حيز مل يكن فيه بل احلي 

ال يلزم من ذلك اختصاصه حبيز معني وال يلزم من ذلك أن أصل التحيز القادر سبحانه خيتص مبا يشاء من األحياز و
  حمدث بل هو 

سبحانه وتعاىل خيلق ما يشاء من األجسام وال يكون اجلسم خملوقا يف حيز وال خيتص حبيز بل له أن ينقله من حيز إىل 
  حيز 

درته كما تقدم بعض حكاية وهؤالء يقولون حياته وقدرته توجب ذلك ونفي إمكان ذلك يقتضي نفي حياته وق
قوهلم ويقولون اختصاصه حبيز دون حيز هو نسبة وإضافة إىل ذلك احليز واألمور اإلضافية ال مينع جتددها وال زوال 

املتقدم منها بإتفاق العقالء فإن احليز العدمي الذي هو تقدير املكان جيري فيه القوالن يف العرش وحنوه فمن قال 
  بة أمكن أن يقول ذلك هنا ومن قال إن فيه حركة قال بذلك هنا االستواء عليه جمرد نس

الوجه السادس والعشرون قولك حصوله يف احليز إما أن يكون واجبا وإما أن يكون غري واجب يقول لك املنازع 
قوال مفصال االختصاص بأصل احليز واجب أما تعني حيز دون حيز فهو ممكن ليس بواجب وذلك ألن احليز يف 

ح املشهور للمتكلمني هو تقدير املكان وهم يقولون إن كل متحيز يستلزم نوع التحيز وأما احليز املعني االصطال
  فيجوز أن ينتقل عنه املتحيز كما لو شاء اهللا حتويل العامل من حيز إىل آخر 

ب واإلضافات له مث هلم هنا قوالن أحدمها أن اختصاصه بذلك احليز املعني جمرد نسبة وإضافة وإذا كان جتدد النس
وزواهلا من األمور املوجودة جائزة باتفاق العقالء فحدوث هذه النسب وزواهلا عما هو تقدير املكان بطريق األوىل 

  واألحرى 

  فصل

الثاين أي يقال أكثر ما ذلك احلركة وهذا جائز كما تقدم يف قوهلم استوى على العرش بعد أن مل يكن مستويا عليه 
  مة ويأيت وحنو ذلك وإنه جيىء يوم القيا

  فصل قال الرازي الفصل اخلامس يف حكاية الشبه العقلية يف كونه تعاىل خمتصا

  باحليز واجلهة 
الشبهة األوىل هلم أهنم قالوا العامل موجود والباري موجود وكل موجودين فالبد أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو 

ري حمايثا للعامل وجب كونه تعاىل مباينا عن العامل جبهة من اجلهات مباينا عنه جبهة من اجلهات لست وملا مل يكن البا
الست وإذا ثبت ذلك وجب كونه تعاىل خمتصا جبهة فوق أما قوهلم إن كل موجودين فال بد أن يكون أحدمها حمايثا 

  لآلخر أو مبينا عنه جبهة فلهم فيها طريقان 
  هذه الطريقة يف أول الكتاب  الطريق األول ادعاء البديهة إال أنه سبق الكالم على



الطريق الثاين أهنم يستدلون عليه وهو الطريق الذي اختاره ابن اهليصم يف املناظرة اليت حكاها عن نفسه مع ابن 
فورك قال الرازي وأنا أذكر حمصل تلك الكلمات على الترتيب الصحيح على أحسن وجه ميكن تقرير تلك الشبهة 

دين يف الشاهد فإن أحدمها البد وأن يكون حمايثا لآلخر أو مباينا عنه باجلهة وهو أن يقال الشك أن كل موجو
وكون كل موجودين يف الشاهدكذلك إما أن يكون خلصوص كونه جوهرا أو خلصوص كونه عرضا أو ألمر 

  مشترك بني اجلوهر والعرض وذلك املشترك إما احلدوث وإما الوجود 

لعلة لذلك احلكم هو الوجود والباري تعاىل موجود فوجب اجلزم بأنه والكل باطل سوى الوجود فوجب أن تكون ا
  تعاىل إما أن يكون حمايثا للعامل أو مباينا عنه باجلهة 

قال وأعلم أن هذا الكالم ال يتم إال بتقرير مقدمات حنن نذكرها وتلك الوجوه اليت ميكن ذكرها يف تقرير تلك 
  املقدمات 

إن كل موجودين يف الشاهد فالبد وأن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا عنه باجلهة أما املقدمة األوىل وهي قولنا 
البد له من علة والدليل عليه هو أن املعدومات ال يصح فيها هذا احلكم وهذه املوجودات يصح فيها هذا احلكم 

   ملا كان هذا االمتياز واقعا فلوال امتياز ما صح فيه هذا احلكم عما ال يصح فيه هذا احلكم بأمر من األمور وإال
وأما املقدمة الثانية فهي يف بيان أن هذا احلكم ال ميكن تعليله خبصوص كونه جوهرا وال خبصوص كونه عرضا 

فالدليل عليه أن املقتضى هلذا احلكم لو كان هو كونه جوهرا لصدق على اجلوهر أن ينقسم إىل ما يكون حمايثا لغرية 
ه ومعلوم أن ذلك حمال ألن اجلوهر ميتنع أن يكون حمايثا لغريه وهبذا الطريق تبني أن املقتضي وإىل ما يكون مباينا عن

  هلذا احلكم ليس كونه عرضا المتناع أن يكون العرض مباينا لغريه باجلهة 
  املقدمة الثالثة يف بيان أن هذا احلكم غري معلل باحلدوث ويدل عليه وجوه 

سبقة عدم والعدم غري داخل يف العلة وإذا سقط العدم عن درجة االعتبار مل يبق األول أن احلدوث عبارة عن وجود 
  إال الوجود 

والثاين وهو الذي عول عليه ابن اهليصم يف املناظرة اليت زعم أهنا دارت بينه وبني ابن فورك فقال لو كان هذا 
النسبة إىل سائر املوجودات اليت يف احلكم معلال باحلدوث لكان اجلاهل بكون السماء حادثة جاهال بأن السماء ب

هذا العامل إما أن تكون حمايثة هلا أو مباينة عنها باجلهة ألن املقتضي للحكم إذا كان أمرا معينا فاجلاهل بذلك 
املقتضي جيب أن يكون جاهال بذلك احلكم أال ترى الوجود ملا كان هو املستدعي للتقسيم إىل القدمي واحملدث ال 

أنه غري موجود مانعا من التقسيم بالقدم واحلدوث فلما كان التقسيم إىل األبيض واألسود معلقا  جرم كان اعتقاد
بكونه كان ملونا كان اعتقاد أن الشيء غري ملون مانعا من اعتقاد التقسيم إىل األسود واألبيض وملا رأينا الدهري 

ات واألرضني إما أن تكون حمايثة وإما أن الذي يعتقد قدم السموات واألرض ال مينعه ذلك من اعتقاد أن السمو
  تكون مباينة باجلهة علمنا أن هذا احلكم غري معلل باحلدوث 

الوجه الثالث يف بيان أن املقتضي هلا احلكم ليس هو احلدوث وقد ذكره ابن اهليصم أيضا يف تلك املناظرة وتقريره 
إما حمايثا أو مباينا باجلهة حكم معلوم بالضرورة  أن كونه حمدثا وصف يعلم باالستدالل وكونه حبيث جيب أن يكون

والوصف املعلوم الثبوت باالستدالل ال جيوز أن يكون أصال للحكم الذي يعلم ثبوته بالضرورة فثبت هبذه الوجوه 
  أن املقتضي هلذا احلكم ليس هو احلدوث 



هو الوجود والباري موجود وكان املقتضي املقدمة الرابعة وهي يف بيان أنه ملا كان املقتضي هلذا احلكم يف الشاهد 
  لكونه تعاىل إما حمايثا للعامل أو مباينا عنه باجلهة حاصال يف حقه فكان هذا حاصال هناك 

فاعلم أنا نفتقر يف هذه املقدمة إىل بيان أن الوجود حقيقة واحدة يف الشاهد والغائب وذلك يقتضي كون وجوده 
يثبت هذا األصل مل حيصل املقصود فهذا غاية ما ميكن ذكره يف تقرير هذه الشبهة  تعاىل زائدا على حقيقته فإنه ما مل

  ومن نظر يف تقريرنا هلذه الشبهة وتقريرهم هلا علم أن التفاوت بينهما كبري 
قال واجلواب أن مدار هذه الشبهة على أن كل موجودين يف الشاهد فال بد أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا 

  ة وهذه املقدمة ممنوعة وبيانه من وجوه باجله
األول أن مجهور الفالسفة يثبتون موجودات غري حمايثة هلذا العامل اجلسماين وال مباينة عنه باجلهة وذلك ألهنم بثبتون 

العقول والنفوس الفلكية الناطقة ويثبتون اهليويل ويزعمون أن هذه األشياء موجودات غري متحيزة وال حالة يف 
ز فال يصدق عليها أهنا حمايثة هلذا العامل وال مباينة عنه باجلهة وما مل يبطلوا هذا املذهب بالدليل ال يصح القول املتحي

  بأن كل موجودين يف الشاهد إما أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا عنه 
ءا ال يف حمل وتلك األشياء ال الثاين أن مجهور املعتزلة يثبتون إرادات وكراهات موجودة ال يف حمل ويثبتون فنا

  يصدق عليها أهنا حمايثة للعامل أو مباينة عن العامل باجلهة فما مل يبطلوا ذلك ال تتم دعواهم 
الثالث أنا نقيم الدليل على أن االضافات أعراض موجودات يف األعيان مث نبني أهنا متتنع أن تكون حمايثة للعامل أو 

  المهم وإمنا قلنا إن االضافات أعراض موجودات يف األعيان وذلك ألن مباينة عنه باجلهة وذلك يبطل ك

املعقول من كون اإلنسان أبا لغريه مغاير لذاته املخصوصة بدليل أنه ميكن أن يعقل ذاته مع الذهول عن كونه أبا 
  وابنا واملعلوم غري ما هو غري معلوم 

ل عيسى عليه السالم وآدم فإنه ما كان أبا ألحد وال ابنا وأيضا فإنه ميكن ثبوت ذاته منفكة عن األبوة والنبوة مث
ألحد من الذكور والثابت غري ما هو ثبات فكونه أبا وابنا مغايرا لذاته املخصوصة مث هذا املغاير إما أن يكون وصفا 

فثبت أن  سلبيا أو ثبوتيا واألول باطل ألن عدم األبوة هو الوصف السليب واألبوة واقعة له ورافع العدم الوجود
األبوة وصف وجودي مغاير لذات األب إذ ثبت هذا فنقول إنه مستحيل أن يقال األبوة حمايثة لذات األب وإال لزم 

أن يقال إنه قائم بنصف األب نصف األبوة وبثلثه ثلث األبوة ومعلوم أن ذلك باطل وحمال أن يقال إهنا مباينة عن 
ة جوهرا قائما بذاته مباينا عن ذات األب باجلهة وذلك أيضا حمال ذات األب باجلهة واحليز وإال لزم كون األبو

فثبت هبذا الدليل وجود موجود ال ميكن أن يقال إنه حمايث لغريه وال أن يقال مباين عنه باجلهة وإذا ثبت هذا بطل 
  قوهلم 

مباينا عنه باجلهة لكن السؤال الثاين سلمنا أن كل موجودين يف الشاهد فالبد وأن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو 
كون الشيء حبيث يصدق عليه قولنا إما أن يكون وإما أن ال يكون إشارة إىل كونه قابال لالنقسام إليهما لكن قبول 

القسمة حكم عدمي والعدم ال يعلل وإمنا قلنا إن قبول القسمة حكم عدمي ألن أصل القبول حكم عدمي فوجب 
ا قلنا إن أصل القبول حكم عدمي ألنه لو كان أمرا ثابتا لكان صفة من أن يكون قبول القسمة حكما عدميا وإمن

صفات الشيء احملكوم عليه بكونه قابال والذات قابلة لتلك الصفة القائمة هبا فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه 
قبول للقسمة قبول ولزم التسلسل وإمنا قلنا إنه ملا كان أصل القبول عدميا كان قبول القسمة أيضا كذلك ألن ال

  خمصوص فتلك 



اخلصوصية إن كانت صفة موجودة لزم قيام الوجود بالعدم وهو حمال وإن كانت عدمية لزم القطع بأن قبول 
القسمة عدمي وإذا ثبت أنه حكم عدمي امتنع تعليله ألن العدم نفي حمض فكان التأثري فيه حماال فثبت أن قبول 

  القسمة ال ميكن تعليله 
ثالث هب أنه من األحكام الوجودية فلم ال جيوز أن يكون معلال خبصوص كونه جوهرا أو خبصوص كونه السؤال ال

عرضا قوله ألن كونه جوهرا مينع من احملايثة وكونه عرضا مينع من املباينة باجلهة وما كان علة لقبول االنقسام إىل 
ولكم الوجود يف الشاهد ينقسم إىل احملايث وإىل قسمني مينع كونه مانعا من أحد القسمني قلنا ما الذي تريدون بق

املباين باجلهة إن أردمت أن الوجود يف الشاهد قسمان أحدمها أن يكون حمايثا لغريه باجلهة وهو العرض والثاين أن 
تني يكون مباينا لغريه باجلهة وهو اجلوهر فهذا مسلم لكنه يف احلقيقة إشارة إىل حكمني خمتلفني معللني بعلتني خمتلف

فإن عندنا وجوب كونه حمايثا لغريه معلل بكونه عرضا ووجوب كون القسم الثاين مباينا عن غريه باجلهة معلل 
  بكونه جوهرا فبطل قولكم إن خصوص كونه عرضا وجوهرا ال يصلحان لعلة هذا احلكم 
جودات اليت يف الشاهد فهو وإن أردمت به أن إمكان االنقسام إىل هذين القسمني حكم واحد وأنه ثابت يف مجيع املو

باطل ألن إمكان االنقسام إىل هذين القسمني مل يثبت يف شيء من املوجودات اليت يف الشاهد فضال عن أن يثبت يف 
مجيعها ألن كل موجود يف الشاهد فهو إما جوهر وإما عرض فإن كان جوهرا امتنع أن يكون حمايثا لغريه باجلهة فلم 

  وإن كان عرضا امتنع أن يكون مباينا لغريه باجلهة فلم يكن قابال هلذا يكن قابال هلذا االنقسام 

االنقسام فثبت مبا ذكرنا أن الذي قالوه مغالطة واحلاصل أن هذا املستدل أوهم أن قوله املوجود يف الشاهد إما أن 
كن أن يعلل هذا احلكم يكون حمايثا لغريه أو يكون مباينا عنه باجلهة إشارة إىل حكم واحد مث بين عليه أنه ال مي

  خبصوص كونه جوهرا وال خبصوص كونه عرضا وحنن بينا أنه إشارة إىل حكمني خمتلفتني معللني بعلتني خمتلفتني 
السؤال الرابع سلمنا أنه ال ميكن تعليل هذا احلكم خبصوص كونه جوهرا وال خبصوص كونه عرضا فلم قلتم إنه 

جود وما الدليل على هذا احلصر أقصى ما يف الباب أن يقال سربنا وحبثنا فلم البد من تعليله إما باحلدوث وإما بالو
جند قسما آخر إال أنا بينا يف الكتب املطلولة أن عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود وشرحنا أن هذا السؤال 

  هادم لكل دليل مبين على تقسيمات منتشرة غري حمصورة بني النفي واالثبات 
سلمنا أن عدم الوجدان يدل على عدم الوجود ولكن ال نسلم قولكم أنا وجدنا هلذا احلكم علة السؤال اخلامس 

  سوى احلدوث والوجود بيانه من وجهني 
أحدمها أن من احملتمل أن يقال املقتضى لقولنا إن الشيء إما أن يكون حمايثا للعامل أن مباينا عنه هو كونه حبيث تصح 

ن كل شيئني تصح االشارة احلسية إليهما فإما أن تكون االشارة إىل أحدمها عني االشارة احلسية إليه وذلك أل
االشارة إىل اآلخر وذلك كما يف اللون واملتلون وهذا هو احملايثة وإما أن تكون غري االشارة إىل اآلخر وهذا هو 

احلس وعلى هذا التقدير ما مل املباينة باجلهة فثبت أن املقتضي لقبول هذه القسمة هو كون الشيء مشارا إليه حبسب 
يقيموا األدلة على أنه مشار إليه حبسب احلس ال ميكن أن يقال إنه جيب أن يكون حمايثا للعامل أو مباينا عنه باجلهة 

  لكن كونه تعاىل مشارا إليه حبسب احلس هو مما وقع 

  وهو باطل النزاع فيه وحينئذ تتوقف صحة الدليل على صحة املطلوب وذلك يفضي إىل الدور 
الثاين الشك أن ما سوى اهللا تعاىل إما أن يكون حمايثا لغريه أو مباينا عن غريه باجلهة والشك أن اهللا تعاىل حمالف 
هلذين القسمني حبقيقته املخصوصة إذ لو مل يكن خمالفا هلما حبقيقته املخصوصة لكان مثال للجواهر أو األعراض 



  ألعراض واجلواهر حمدثة وذلك حمال ويلزم منه كونه تعاىل حمدثا كما أن ا
وإذا ثبت هذا فنقول إن اجلواهر واألعراض يشتركان يف األمر الذي وقعت به املخالفة بينهما وبني ذات الباري فلم 

ال جيوز أن يكون املقتضي لقبول االنقسام إىل احملايث وإىل املباين هو ذلك األمر وعلى هذا التقدير سقط هذا 
  شترك بني اجلواهر واألعراض إال احلدوث السؤال ألنه ال م

السؤال السادس سلمنا احلصر فلم ال جيوز أن يكون املقتضي هلذا احلكم هو احلدوث قوله أوال احلدوث ماهية 
مركبة من العدم والوجود قلنا كل حمدث فإنه بصدق عليه كونه قابال للعدم والوجود وأيضا كون الشيء منقسما 

أيضا معناه كونه قابال لالنقسام إىل هذين القسمني فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت يف إىل احملايث واملباين 
املوضعني كذلك وإن كانت عدمية فكذلك وال يبعد تعليل عدم بعدم أما قوله ثانيا لو كان املقتضى هلذا احلكم هو 

  من وجهني  احلدوث لكان اجلهل حبدوث الشيء يوجب اجلهل هبذا احلكم قلنا الكالم عليه
األول مل قلتم إن اجلهل باملؤثر يوجب اجلهل باألثر أال ترى أن جهل االنسان بأسباب املرض والصحة ال يوجب 
  جهله حبصول املرض والصحة وجهل نفاة األعراض باملعاين املوجبة لتغري أحوال األجسام ال يوجب جهلهم بتلك 

  لق والتكوين ال يوجب جهله بوجود هذا العامل التغريات وجهل الدهري بكونه تعاىل قادرا على اخل
الثاين لو كان اجلهل بالعلة يوجب اجلهل باملعلول لكان العلم بالعلة يوجب العلم باملعلول وعلى هذا التقدير لو كان 

املقتضي لكون املوجودين يف الشاهد إما متحايثني أو متباينني باجلهة هو الوجود لزم أن من علم كون الشيء 
ا أن يعلم وجوب كونه حمايثا للعامل أو مباينا له لكن اجلمهور األعظم وهم أهل التوحيد يعتقدون أنه تعاىل موجود

موجود وال يعلمون أنه تعاىل البد وأن يكون إما حمايثا للعامل أو مباينا له فوجب على هذا املساق أن ال يكون 
ه األستاذ ابن فورك من أصحابنا على ابن اهليصم ومل املقتضي هلذا احلكم هو كونه موجودا وهذا السؤال قد اورد

يقدر أن يذكر عنه جوابا سوى أن قال ميتنع أن حيصل العلم باألثر مع اجلهل باملؤثر وال ميتنع أن حيصل العلم باملؤثر 
حمدثا مع اجلهل باألثر وطال كالمه يف تقرير هذا الفرق ومل يظهر منه شيء معلوم ميكن حكايته قوله ثالثا كونه 

وصف استداليل وكونه إما حمايثا أو مباينا أمر معلوم بالبديهة والوصف االستداليل ال جيوز أن يكون علة للحكم 
  املعلوم بالبديهة قلنا ممنوع فإنا بينا أن املؤثر يف كثري من األشياء استداليل واألثر بديهي 

وأنه هو الوجود لكن مل قلتم إنه يلزم حصوله يف السؤال السابع سلمنا أن املؤثر يف هذا احلكم ليس هو احلدوث 
حق اهللا تعاىل وبيانه أن املطلوب إمنا يلزم لو كان الوجود أمرا واحدا يف الشاهد والغائب أما إذا مل يكن األمر 

كذلك بل كان وقوع لفظ الوجود على الشاهد والغائب ليس إال باالشراك اللفظي كان هذا الدليل ساقطا بالكلية 
  الكرامية ال ميكنهم أن يقولوا بأن الوجود يف الغائب والشاهد واحد إذ لو كان كذلك لزمهم إما القول بكون  مث إن

  الباري تعاىل مثال للمحدثات من مجيع الوجوه أو القول بأن وجوده زائدا على ما هيته والقوم ال يقولون هذا الكالم 
هو العلة هلذا احلكم لكن هاهنا دليل آخر مينع منه وهو أن السؤال الثامن سلمنا أن ما ذكرمت يدل على الوجود 

املقتضي لقبول االنقسام يف اجلوهر والعرض لو كان هو الوجود لزم يف اجلوهر وحده أن يقبل االنقسام إىل اجلوهر 
ن والعرض وأنه حمال ولزم أيضا يف العرض وحده أن يقبل االنقسام إىل اجلوهر والعرض ومعلوم أن ذلك حمال فإ
قالوا إن كل جوهر وعرض فإنه يصح كونه منقسما إىل هذين القسمني نظرا إىل كونه موجودا وإمنا ميتنع ذلك 

االنقسام نظرا إىل مانع منفك وهو خصوصية ماهيته قلنا هذا اعتراف بأنه ال يلزم من كون الوجود علة لصحة أمر 
الحتمال أن يكون ماهية املخصوص مانعة من  من األمور أن يصح ذلك احلكم على كل ما كان موصوفا بالوجود



ذلك احلكم وإذا كان كذلك فلم ال جيوز أن يقال الوجود وإن اقتضى كون الشيء إما حمايثا لغريه أو مباينا عنه إال 
أن خصوصية ذاته تعاىل كانت مانعة من هذا احلكم فلم يلزم من كونه تعاىل موجودا كونه حبيث يكون إما حمايثا 

  مباينا عنه باجلهة  للعامل أو
السؤال التاسع أمنا ذكرمتوه من الدليل قائم يف صور كثرية مع أن النتيجة الالزمة عنه باطلة قطعا وذلك يدل على 

  أن هذا الدليل منقوض وبيانه من وجوه 
األول أن كل ما سوى اهللا فهو حمدث فيكون صحة احلدوث حكما مشتركا بينهما فنقول هذه الصحة حكم 

فالبد هلا من علة مشتركة واملشترك إما احلدوث أو الوجود وال ميكن أن يكون املقتضي لصحة احلدوث هو مشترك 
  احلدوث ألن صحة احلدوث سابقة على احلدوث بالرتبة والسابق بالرتبة على 
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اجلهمية: كتاب  لبيس    بيان ت
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

الشيء ال ميكن تعليله باملتأخر عن الشيء فثبت أن صحة احلدوث غري معللة باحلدوث فوجب كوهنا معللة بالوجود 
  واهللا تعاىل موجود فوجب أن يثبت يف حقه صحة احلدوث وهو حمال 

اهد فهو إما حجم قائم باحلجم مث يذكر التقسيم إىل آخره حىت يكون الباري تعاىل إما الثاين أن كل موجود يف الش
  حجما أو قائما باحلجم والقوم ال يقولون به 

الثالث أن كل موجودين يف الشاهد فالبد وأن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا عنه يف أي جهة كان مث يذكر 
حلكم معلل بالوجود والباري تعاىل موجود فوجب أن يصح على الباري كونه التقسيم املتقدم حىت يظهر أن هذا ا

حمايثا للعامل أو مباينا عنه يف أي جهة كان من اجلوانب اليت للعامل وذلك يقتضي أن ال يكون اختصاص اهللا جبهة فوق 
  بل يلزم صحة احلركة على ذات اهللا تعاىل من الفوق إىل السفل وكل ذلك عند القوم حمال 

لرابع أن كل موجودين يف الشاهد فإنه جيب أن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا عنه باجلهة واملباين باجلهة البد ا
وأن يكون جوهرا فردا أو يكون مركبا من اجلواهر وكون كل موجودين يف الشاهد على أحد هذه األقسام الثالثة 

وأن يكون معلال بالوجود فوجب أن يكون الباري تعاىل  أعين كونه عرضا أو جوهرا فردا أو جسما مؤتلفا البد
على أحد هذه األقسام الثالثة والقوم ينكرون ذلك ألنه تعاىل ليس بعرض وال جبوهر وال جبسم مؤتلف مركب من 

  األجزاء واألبعاض 
أو أنقص منه يف اخلامس أن كل موجود يفرض مع العامل فهم إما أن يكون مساويا للعامل أو زائدا عليه يف املقدار 

  املقدار وانقسام الوجود يف 

الشاهد إىل هذه اإلقسام األربعة حكم البد له من علة وال علة إال الوجود والباري تعاىل موجود فوجب أن يكون 
  الباري تعاىل على أحد هذه ألقسام الثالثة والقوم ال يقولون به فثبت مبا ذكرنا أن هذه الشبهة منقوضة 

منا طولنا يف الكالم على هذه الشبهة ألن القوم يعولون عليها ويظنون أهنا حجة قاهرة وحنن بعد أن قال واعلم أنا إ
بالغنا يف تنفيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه األسولة القاهرة واالعتراضات القادحة ونسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذه 

  فضله التحقيقات والتدقيقات سببا ملزيد من األجر والثواب مبنه و
قلت والكالم على هذا مع العلم بأن املقصود ذكر القول والفصل واحلكم العادل فيما يذكره النفاة من احلجج 

واجلواب عما ذكره من جهة منازعة ليس املقصود استيفاء حجج املثبتة بل إذ تبني أن هذا الذي هو اإلمام املطلق يف 
وعرف فرط معاداته هلؤالء املثبتة الذين ذكرهم وذكر حججهم مع  املتأخرين من هؤالء النفاة املتكلمني والفالسفة

ما هم عليه من ضعف احلجج وقلة املعرفة بالسنن ومذاهب السلف ومع ما فيهم من االحنراف مث تبني ظهور 
حججهم العقلية اليت ذكرها دع السمعية على ما استوفاه من حجج النفاة العقلية والسمعية مع استعانته بكل من 

من النفاة حىت املشركني الصابئني مثل ارسطو وأيب معشر وشعيتهما من الفالسفة واملنجمني واملعتزلة وغريهم  هو
ومع أنه مل يبق ممكنا فيما فيه شبهة حجة عرف من احلق ما يهدي به اهللا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني وال 

  حول وال قوة إال باهللا 



ن كل موجودين فالبد وأن يكون أحدمها حمايثا لآلخر أو مباينا له أحدمها ادعاء وقد ذكر أن هلم طريقني على أ
  البديهة وقد ذكر أنه سبق 

الكالم يف ذلك فأحال على ما تقدم وقد قدمنا القول على ما ذكره هناك يف مقدمة كتابه مما يبني احلق ملن له أدىن 
  نظر وال حول وال قوة إال باهللا 

ة كالم ابن اهليصم يف مناظرته البن فورك مل يبلغنا عن الوجه املفصل لكن ذكر بعض وما ذكره هنا من حكاي
املصنفني من النفاة أيضا أهنما تناظرا حبضرة ويل السلطان حممود بن سبكتكني وكان من أحسن ملوك أهل املشرق 

هر وكانت قد انتشرت إذا ذاك اسالما وعقال ودينا وجهادا وملكا يف آخر املائة الرابعة وكانت ملوك يف خالفة الظا
دعوة املالحدة املنافقني الذين كانوا إذ ذاك مبصر وقد بنوا القاهرة وغريها وهلم دعاة من أقاصي األرض باملشرق 

وغريه وكان والد ابن سينا منهم وقال ابن سينا وبسبب ذلك اشتغلت يف علوم األوائل وكان بعض املشرق وكثري 
ك الوقت صنف الناس الكتب يف كشف أسرارهم وهتك أستارهم مثل الكتاب الذي من جنده مييل إليهم ويف ذل

صنفه القاضي أبو بكر الباقالين وغريه وقد صنف مثل ذلك وبعده كتب آخر وإمنا املقصود التنبيه على ما يتعلق مبا 
  حنن فيه 

ري املنسوب إليه وهو يف األصل وكان هذا مما دعا القادر إىل إظهار السنة وقمع أهل البدع فكتب االعتقاد القاد
من مجع الشيخ أيب أمحد القصار وهو من أجل املشايخ وأعلمهم وله لسان صدق عظيم وأمر القادر باستتابة من 

خالف ذلك من املعتزلة وغريهم وقام الشيخ أبو حامد االسفرائيين إمام الشافعية والشيخ أبو عبد اهللا ابن حامد إمام 
قالين بسبب ما ينسب إليه من بدعة األشعري وجرت أمور بلغتنا جمملة غري مفصلة وصنف ابن احلنابلة على ابن البا

الباقالين كتابه املعروف يف الرد على من ينسب إىل األشعري خالف قوله واعتمد السلطان حممود بن سبككتني يف 
  مملكته حنو هذا وزاد 

ية والرافضة واحلرورية واملعتزلة والقدرية ولعنت أيضا عليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على املنابر فلعنت اجلهم
األشعرية حىت جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بني الشافعية واحلنفية وغريهم قوم يقولون هم من أهل البدع فيلعنون 
وقوم يقولون ليسوا من أهل البدع فال يلعنون وجرت البن فورك حمنة بأصبهان وجرت له مناظرة مع ابن اهليصم 

ة هذا السلطان حممود وكان حيب االسالم والسنة مستنصرا باالسالم عارفا به غزا املشركني من أهل اهلند حبضر
  وفتح اهلند وروي أنه قتل عشرة آالف زنديق 

فكان مما حكاه ميمون النسفى احلنفي يف كتابه وهو من نفاة العلو أن السلطان فهم كالم الطائفتني وفهم ما ذكرته 
أقوال النفاة توجب تعطيله وأهنم قالوا لو أردنا أن نصف املعدوم مل نصفه إال هبذه الصفة بأنه ال داخل املثبتة من أن 

العامل وال خارجه أو كالما هذا معناه وابن فورك عجز عن جواب هذا حىت كتب فيه إىل أيب اسحاق األسفرائيين 
  من االثبات أن يكون جسما أو حنو هذا  وأن االسفرائيين مل جيب أيضا مبا يدفع به ذلك إال أن قال يلزم

مع أن املعروف عن أيب بكر بن فورك هو ما عليه األشعري وأئمة أصحابه من إثبات أن اهللا فوق العرش كما ذكر 
ذلك يف غري موضع من كتبه وحكاه عن األشعري وابن كالب وارتضاه وذكر البيهقي عنه يف كتاب الصفات أنه 

يف قوله أأمنتم من يف السماء أي من فوق السماء واحتج البيهقي لذلك بقول النيب  قال استوى مبعىن عال وقال
صلى اهللا عليه و سلم لسعد بن معاذ حني حكم يف بين قريظة لقد حكمت فيهم حبكم اهللا الذي حكم به فوق سبع 

  مساوات وبقول ابن عباس إن بني السماء السابعة إىل كرسيه سبعة آالف نور وهو فوق ذلك 



ال أبو بكر حممد بن احلسن احلضرمي القريواين الذي له الرسالة اليت مساها برسالة االمياء إىل مسألة االستواء ملا ق
ذكر اختالف املتأخرين يف االستواء وذكر أقواال متعددة قول الطربي أيب جعفر بن جرير صاحب التفسري وأيب حممد 

احلديث والفقه قال وهو ظاهر بعض كتب القاضي أيب بكر بن أيب زيد والقاضي عبد الوهاب ومجاعة من شيوخ 
وأيب احلسن يعين األشعري وحكاه عنه أعين القاضي أبا بكر والقاضي عبد الوهاب نصا وهو أنه سبحانه وتعاىل 

مستو على عرشه بذاته قال وأطلقوا القول يف بعض األماكن فوق عرشه قال أبو بكر احلضرمي وهو الصحيح الذي 
  ن غري حتديد وال متكن يف مكان وال كون فيه وال مماسة أقول به م

قال أبو عبد اهللا القرطيب صاحب التفسري الكبري يف كتاب شرح األمساء احلسىن بعد أن حكى كالم احلضرمي هذا 
قول القاضي أيب بكر يف كتاب متهيد األوائل له وقاله االستاذ ابن فورك يف شرح أوائل األدلة وهو قول عمر بن 

د الرب والطلمنكي وغريمها من األندلسيني وقول اخلطايب يف شعار الدين مث قال بعد أن ذكر يف االستواء أربعة عب
عشر قوال وأظهر األقوال ما تظاهرت عليه اآلي واألخبار والفضالء األخيار أن اهللا على عرشه كما أخرب يف كتابه 

  السلف الصاحل فيما نقل عنهم الثقاة وعلى لسان نبيه بال كيف بائن من مجيع خلقه هذا مذهب 
ونقل أبو بكر بن فورك يف كتاب مقالة أيب حممد عبد اهللا بن سعيد بن كالب وموافقته األشعري وما بينهما من 

النزاع اليسري أو اللفظي فقال الفصل األول يف ذكر ما حكى شيخنا أبو احلسن رضي اهللا عنه يف كتاب املقاالت 
  حلديث وأبان ما أبان يف آخره أنه يقول جبميع ذلك من مجل مذاهب أصحاب ا

مث سرد ابن فورك املقالة اليت تقدم ذكرنا هلا من كالم األشعري بعينها وما فيها من ذكر العرش واستواء اهللا عليه 
ي والصفات اخلربية وغري ذلك كما تقدم مث قال يف آخرها فهذا حيقق لك من ألفاظه أنه يعتقد هلذه األصول اليت ه

  قواعد أصحاب احلديث وأساس توحيدهم 
وال ريب أن هذا قول األشعرية املتقدمني وأئمتهم كلهم ما علمت بينهم يف ذلك نزاعا وإمنا أنكر ذلك من أنكره 

من متأخريهم ومجيع كتب األشعري تنطق بذلك كما ذكرنا فيما تقدم من كتبه وفيما مل يصل إلينا مما حييل هو عليه 
و القاسم بن عساكر يف تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل أيب احلسن األشعري بعد أن قال فال بد مثل ما ذكره أب

أن حنكي عنه معتقده على وجهه باألمانة لتعلم حاله وصحة عقيدته يف الديانة فامسع ما ذكره يف االبانة فإنه قال 
د الذي ال تبلغه صفات العبيد وليس له مثل وال احلمد هللا الواحد العزيز املاجد املتفرد بالتوحيد املتمجد بالتمجي

نديد وذكر متام اخلطبة إىل أن قال فإن قال قائل قد أنكرمت قول املعتزلة والقدرية واجلهمية واحلرورية والرافضة 
ندين  واملرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت هبا تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا اليت هبا

التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم وما روي عن الصحابة والتابعني وأئمة احلديث وحنن بذلك 
معتصمون ومبا كان عليه االمام أمحد بن حنبل نضر اهللا وجهه قائلون وملن خالف قوله خمالفون ألنه االمام الفاضل 

ر الضالل وأوضح به املنهاج وقمع به بدع املبتدعني وزيغ الزائغني والرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق عند ظهو
وشك الشاكني فرمحة اهللا عليه من إمام مقدم وكبري مفهم وعلى مجيع أئمة املسلمني وذكر متام االعتقاد كما ذكرناه 

  عنه فيما تقدم ملا ذكر ما ذكره األشعري يف األبانة 

ك فتأملوا رمحكم اهللا هذا االعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل مث قال ابن عساكر بعد أن فرغ من سياق ذل
  هذا اإلمام الذي شرحه وبينه 

قال احلافظ ابن عساكر قال أبو احلسن يف كتابه الذي مساه العمدة يف الرؤية ألفنا كتابا كبريا يف الصفات تكلمنا فيه 



   إثبات الوجه هللا واليدين ويف استوائه على العرش على أصناف املعتزلة واجلهمية فيه فنون كثرية من الصفات يف
ولشهرة هذا من مذهب األشعري قال أبو احلسن علي بن مهدي الطربي املتكلم صاحب أيب احلسن األشعري يف 
كتابه الذي ألفه يف مشكل اآليات يف باب قوله الرمحن على العرش استوى اعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل يف السماء 

على عرشه مبعىن أنه عليه ومعىن االستوى االعتالء كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة  فوق كل شيء
واستويت على السطح مبعىن علوته واستوى الشمس على رأسي واستوى الطري على قمة رأسي مبعىن عال يف اجلو 

يا عيسى إين متوفيك ورافعك فوجد فوق رأسي فالقدمي جل جالله عال على عرشه قوله أأمنتم من يف السماء وقوله 
  إيل وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وقوله يدبر األمر من السماء إىل األرض مث يعرج إليه 

قال وزعم البلخي أن استواء اهللا على العرش هو االستيالء عليه مأخوذ من قول العرب استوى بشر على العراق 
نكرت أن يكون عرش اهللا جسما خلقه وأمر مالئكته حبمله استوىل عليها وقال إن العرش يكون امللك فيقال ما أ

ربنا يف السماء أمسى ... جمدوا اهللا فهو للمجد أهل ... قال وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية وأمية يقول 
  س وسوى فوق السماء سريرا ... بالبناء األعلى الذي سبق النا ... كبريا 

يس باالستيالء ألنه لو كان كذلك مل ينبغ أن خيص العرش باالستيالء عليه قال ومما يدل على أن االستواء هاهنا ل
دون سائر خلقه إذ هو مستول على العرش وعلى سائر خلقه وليس للعرش مزية على ما وصفته فبان بذلك فساد 

  قوله 
توىل إذا متكن مث يقال له أيضا إن االستواء ليس هو االستيالء الذي من قول العرب استوى فالن على كذا أي اس

فيه بعد أن مل يكن متمكنا فلما كان الباري ال يوصف بالتمكن بعد أن مل يكن متمكنا مل يصرف معىن االستواء إىل 
  االستيالء 

مث قال حدثنا أبو عبد اهللا نفطويه ثنا أبو سعيد قال كنا عند ابن االعرايب فأتاه رجل فقال ما معىن قوله الرمحن على 
و على عرشه كما أخرب فقال ليس هو كذلك إمنا معناه استوىل قال ابن االعرايب اسكت ما العرش استوى قال ه

يدريك ما هذا العرب ال تقول للرجل استوىل على العرش حىت يكون له يف مضاد فأيهما غلب قيل استوىل عليه 
  واهللا ال مضاد له وهو على عرشه كما أخرب 
ا تقولون يف قوله أأمنتم من يف السماء قيل له معىن ذلك أنه فوق قال أبو احلسن بن مهدي الطربي فإن قيل فم

السماء على العرش كما قال فسيحوا يف األرض مبعىن على األرض وقال ألصلبنكم يف جذوع النخل أي على 
  جذوع النخل فكذلك قوله أأمنتم من يف السماء 

األرض يعلم سركم وجهركم قيل له إن بعض  قال فإن قيل فما تقولون يف قوله تعاىل وهو اهللا يف السموات ويف
  القراء جيعل الوقف يف السموات مث يتبدى ويف األرض يعلم سركم وجهركم وكيف ما كان فلو أن قائال قال 

فالن بالشام والعراق ملك لدل على امللك بالشام والعراق ال أن ذاته فيهما قال فإن قيل ما تقول يف قوله ما يكون 
هو رابعهم اآلية قيل له كون الشيء مع الشيء على وجوه منها بالنصر ومنها بالصحبة ومنها  من جنوى ثالثة إال

  باملماسة ومنها بالعلم فمعىن هذا عندنا أن اهللا تعاىل مع كل اخللق بالعلم 
أرزاق  قال قال البخلي فإن قيل لنا ما معىن رفع أيدينا إىل السماء وقوله والعمل الصاحل يرفعه قلنا تأويل ذلك أن

العباد ملا كانت تأيت من السماء جاز أن نرفع أيدينا إىل السماء عند الدعاء وجاز أن يقال أعمالنا ترفع إىل اهللا ملا 
كانت حفظة األعمال إمنا مساكنهم يف السماء قيل له إن كانت العلة يف رفع أيدينا إىل السماء أن األرزاق فيها وأن 



خنفض أيدينا يف الدعاء حنو األرض من أجل أن اهللا حيدث فيها النبات واألقوات  احلفظة مساكنهم يف السماء جاز أن
واملعاش وأهنا قرارهم ومنها خلقوا أو ألن املالئكة معهم يف األرض فلم تكن العلة يف السماء مبا وصفه وإمنا أمرنا اهللا 

  تعاىل برفع أيدينا قاصدين إليه لرفعها حنو العرش الذي هو مستو عليه 
ا كان ابن فورك وسائر أئمة األشعرية موافقني الكرامية وغريهم على أن اهللا عز و جل نفسه فوق العرش وهم فإذ

مجيعا متفقون على خمالفة املعتزلة الذين ينفون ذلك ويتأولون االستواء مبعىن االستيالء وحنو ذلك وهم مجيعا متفقون 
ذكرها هذا الرازي من ناحية خمالفية مثل قوله إليه يصعد الكلم  على االستدالل على أن اهللا فوق العامل باآليات اليت

الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقوله يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل وقوله أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم 
أن األرض مثل ذلك يف اآليات كما ذكرنا بعض ذلك وقد تنازع ابن فورك وأصحابه مع ابن اهليصم وأصحابه فإما 

  يكون نزاعهم لفظيا أو معنويا 

فإن كان لفظيا مل يكن ذلك منافيا التفاقهم من جهة املعىن وإن كانت املعاين متفقة مل يضر اختالف األلفاظ إال إذا 
  كان منهيا عنها يف الشريعة 

يه هؤالء وهؤالء وإن كان النزاع معنويا فهو أيضا قسمان أحدمها اختالف تنوع بأن يكون هؤالء يثبتون شيئا ال ينف
ينفون شيئا ال يثبته هؤالء فهذا أيضا ليس باختالف معلوم إال إذا كان كل منهما يدفع ما يقوله اآلخر من احلق فإذا 

كان أحدمها يثبت حقا واآلخر ينفي باطال كان على كل منهما أن يوافق اآلخر وإذا اختلفا كانا مجيعا مذمومني 
تعاىل يف كتابه حيث قال سبحانه وتعاىل وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق وهذا من االختالف الذي ذمه اهللا 

  بعيد وقال وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأمثال ذلك 
خر وإن كانا قد تنازعا حقيقيا مها فيه متناقضان على حقيقة التناقض حبيث أن يكون أحدمها ينفي غري ما أثبته اآل

فهذا بعد اتفاقهم على إثبات أنه فوق العرش وفوق العامل وخمالفتهم مجيعا للمعتزلة الذين سلك هذا الرازي وأمثاله 
مسلكهم يف كتابه هذا التأسيس إمنا يكون بأن يقول املثبت كونه فوق العرش يستلزم أن يكون يف جهة أو يكون 

كونه على العرش ال يستلزم ذلك بل جيوز أن يكون على متحيزا أو أن يكون منقسما وحنو ذلك ويقول الثاين 
العرش وال يكون جسما وهذا الثاين قول األشعرية فاخلالف بينهم وبني األشعرية إنه إذا كان على العرش هل 

  يستلزم ذلك أن يكون جسما أو ال يستلزم ذلك 
أصحابه فإما أن يكون الصواب مع ابن فإن كان هذا هو اخلالف احملقق بني ابن فورك وأصحابه وبني ابن اهليصم و

  فورك أو مع ابن اهليصم 

فإن كان الصوب مع ابن فورك ثبت حينئذ أنه إذا كان على العرش مل يستلزم ذلك أن يكون جسما وال أن يكون 
مركبا أو منقسما وال غري ذلك وإذا صح هذا بطل ما ذكره هذا املؤسس وأمثاله من أن كونه فوق العرش يستلزم 

جسيم وحينئذ فيبطل مجيع ما ذكره من احلجج يف هذا الكتاب على ابطال كونه على العرش وإذا أقر بأنه فوق الت
  العرش فهو أعظم املقصود وحينئذ فيكون كالمه من جنس األشعرية األكابر املتقدمني 

ي يقوله هذا وإن كان الصواب مع ابن اهليصم وهو أن كونه فوق العرش يستلزم أن يكون جسما وهذا هو الذ
املؤسس وأمثاله من األشعرية املتأخرين وهو الذي يقوله املعتزلة والفالسفة اجلهمية وأمثاهلم فيكون هذا املؤسس 

  وهؤالء كلهم متفقون على أن الصواب يف املناظرة كان مع ابن اهليصم دون ابن فورك 
اجلسم بنفي وال إثبات ال ينفون هذا الكالم  ومعلوم أن أهل االثبات الذين يقولون هو على العرش وال يتكلمون يف



أيضا وإن خالفهم بعضهم لفظا فيها وال ينازع يف ذلك نزاعا معنويا فيكون مجاهري اخلالئق من مثبتة الصفات ونفاهتا 
  مع ابن اهليصم 

خالفوا فقد ظهر مبا ذكره أن تصويب بن فورك ومتقدمي األشعرية يقتضي ختطئة الرازي ومتأخري األشعرية الذي 
متقدميهم يف قوهلم إن اهللا ليس على العرش وأن تصويب ابن اهليصم وختطئة ابن فورك هو أوىل بتخطئة هؤالء 

املتأخرين النفاة لكونه على العرش وإذا كان كذلك ثبت خطأ هذا الرازي وذويه سواء كان املصيب هو ابن فورك 
  األشعرية والكرامية على خطأ هؤالء املتأخرين من  أو هو ابن اهليصم وثبت اتفاق الطائفتني املتقدمتني من

  األشعرية املوافقني للمعتزلة يف نفي أن يكون اهللا فوق العرش وهذا هو املقصود األكرب فيما ذكرناه 
وأيضا فهذا الرازي وذووه يقولون هم وغريهم إن العلم بأن كونه على العرش يستلزم أن يكون متحيزا أو أن 

ري وإذا كان كذلك كانوا مقرين بأن الكرامية أصوب من شيوخهم املتقدمني وأن ذلك يكون جسما علم ضرو
معلوم باالضطرار وإذا كان كذلك ثبت أن قول الكرامية هو الصواب دون قوهلم وقول شيوخهم املتقدمني وذلك 

  أيضا يستلزم أن يكون اهللا فوق العرش 
هم ثبت به خطؤ إحدى الطائفتني منهم ومل يثبت خطؤ الكرامية وهذا يبني إمنا تنازع فيه متقدمو األشعرية ومتأخرو

يف قوهلم إن اهللا فوق العرش فإنه إن كان الصواب مع متقدميهم فهم والكرامية متفقون على أن اهللا فوق العرش 
وإن كانت الكرامية خمطئة على هذا التقدير يف قوهلم هو جسم فهذا ال يضر وإن كان الصوب مع متأخريهم أن 

نه على العرش يستلزم التجسيم فهم واملتقدمون من األشعرية متفقون على أن اهللا فوق العرش فيكون التجسيم كو
  حينئذ الزما للطائفتني مجيعا فال تكون إحدامها مصيبة واألخرى خمطئة 

جلسم ومل يثبت وإذا ثبت خطؤ احدى طائفيت األشعرية تيقنا باالتفاق إما مثبتو العلو وإما املالزمون بني العلو وا
خطؤ الكرامية املنازعني هلم يف قوهلم إنه على العرش ال على قول األولني املثبتني العلو وال على قول اآلخرين 

املالزمني بني العلو واجلسم ظهر أن الكرامية املنازعني األشعرية يف مسألة العلو واجلسم أقرب إىل الصواب منهم 
باخلطأ ممن مل يظهر خطؤه يف املسألة الواحدة وهي املقصودة الكربى على  فإن من ظهر خطؤه على كل تقدير أوىل

  التقديرين مجيعا وخطاهم يف املسألة األخرى وهي مسألة اجلسم إمنا يظهر على إحدى التقديرين فقط وهذا بني ظاهر 

معنويا تضادا كما تقدم  فإن األشعرية قد ثبت لزوم اخلطأ هلم بالضرورة إما ألوليهم وإما آلخريهم إذا كان النزاع
وأما الكرامية فهم يف مسألة كونه على العرش مل يظهر خطؤهم على التقديرين مجيعا ويف مسألة اجلسم إمنا يكونون 
خمطئني على قول األولني فقط إذ اآلخرون من األشعرية يوافقوهنم على أن العلو يستلزم التجسيم وظهر بذلك أن 

فيه نفي أن يكون اهللا على العرش وذلك ألن هذا هو احلق الذي جاء به الرسول  كلما تنازع فيه هؤالء مل يظهر
صلى اهللا عليه و سلم وهو القائل سبحانه وتعاىل هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

  اآلية ودين احلق الذي بعث به رسوله ظاهر على كل تقدير 
البديهة وقد ظهر بذلك أن متقدمي األشعرية وأئمتهم هم أوىل باحلق والصواب من وأيضا فإن هذا معلوم بالفطرة و

متأخريهم وإن كان يف قوهلم ما يذكر أنه خطؤ فاخلطاء الذي مع املستأخرين أعظم وأكثر وهذا ألن الكالم الذي 
البدعة عن ذلك فيه بدعة كلما كان أقرب إىل الفطرة والشرعة كان أقرب إىل اهلدى ودين احلق وكلما بعدت 

  تغلظت 
وهذا مما يبني أن فطر الناس وبدائههم ممن ليس به هوى وال تقليد سواء كان يف األمراء أو امللوك أو غريهم فإهنم 



يعرفون بفطرهتم وبديهة عقوهلم أن ما ذكره من أنه ال داخل العامل وال خارجه إمنا هو صفة املعدوم وأن املوجودين 
ما باآلخر حمايثا له أي يكون حيث هو يكون أو يكون مباينا له منفصال عنه يف جبهه غري البد أن يكون أحدمها قائ

  جهته 
وما زال أئمة السنة يذكرون هذا مثل ما ذكره عبد العزيز الكناين صاحب الشافعي صاحب احليدة املشهور بالرد 

  على اجلهمية والقدرية وغريهم 

قول اهللا عز و جل الرمحن على العرش استوى زعمت اجلهمية أمنا  قال يف رده على اجلهمية باب قول اجلهمي يف
قول اهللا الرمحن على العرش استوى أمنا املعىن استوىل كقول العرب استوى فالن على مصر استوى فالن على الشام 

عليه  يريد استوىل عليهما باب البيان لذلك يقال له هل يكون خلق من خلق اهللا أتت عليه مدة ليس اهللا مبستول
فإذا قال ال قيل له فمن زعم ذلك فهو كافر ويقال له يلزمك أن تقول إن العرش قد أتت عليه مدة ليس اهللا 

مبستول عليه بعد خلق السموات واألرض قال وذلك أن اهللا أخرب أنه خلق العرش قبل السماوات واألرض مث 
ام وكان عرشه على املاء فأخرب أن العرش كان استوى عليه اهللا تعاىل وهو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أي

على املاء قبل خلق السموات واألرض مث قال خلق السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على 
العرش الرمحن فسأل به خبريا وقوله الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم وقوله عز و جل مث استوى 

ن وقوله عز و جل مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات فأخرب أنه استوى على العرش إىل السماء وهي دخا
فيلزمك أن تقول املدة اليت كان العرش فيها قبل خلق السموات واألرض ليس اهللا مبستول عليه إذا كان استوى 

  على معناه عندك استوىل فإمنا استوىل بزعمه يف ذلك الوقت ال قبل 
ن بن احلصني عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال أقبلوا البشرى يا بين متيم قالوا قد بشرتنا قال وقد روى عمرا

فاعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فاخربنا عن أول هذا األمر كيف كان قال كان اهللا قبل كل 
 رزين العقيلي وكان يعجب النيب صلى شيء وكان عرشه على املاء وكتب يف اللوح ذكر كل شيء وروي عن أيب

  اهللا عليه و سلم مسألته أنه قال يا رسول اهللا 

  أين كان اهللا قبل أن خيلق السموات واألرض قال كان يف عماء فوقه هواء وحتته هواء مث خلق عرشه على املاء 
السرير فيكون السرير  قال فقال اجلهمي أخربين كيف استوى على العرش أهو كما تقول العرب استوى فالن على

حوى فالنا وحده إذا كان عليه فيلزمك أن تقول إن العرش قد حوى اهللا وحده إذا كان عليه ألنا ال نعقل الشيء 
على الشيء إال هكذا باب من البيان لذلك يقال له أما قولك كيف استوى فإن اهللا ال جيري عليه كيف وقد أخربنا 

يف استوى فوجب على املؤمنني أن يصدقوا رهبم باستوائه على العرش وحرم أنه استوى على العرش ومل خيربنا ك
عليهم أن يصفوا كيف استوى ألنه مل خيربهم كيف كذلك ومل تره العيون يف الدنيا فتصفه مبا رأت وحرم عليهم أن 

ن يلزمك أنت أيها يقولوا عليه من حيث ال يعلمون فآمنوا خبربه عن االستواء مث ردوا علم كيف استوى إىل اهللا ولك
اجلهمي أن تقول إن اهللا حمدود وقد حوته األماكن إذ زعمت يف دعواك أنه يف األماكن ألنه ال يعقل شيء يف مكان 
إال واملكان قد حواه كما تقول العرب فالن يف البيت واملاء يف اجلب فالبيت قد حوى فالنا واجلب قد حوى املاء 

من ذلك ألنك قلت أفضع مما قالت به النصارى وذلك أهنم قالوا إن اهللا ويلزمك أشنع من ذلك ألنك قلت أشنع 
حل يف عيسى وعيسى بدن انسان واحد فكفروا بذلك وقيل هلم ما أعظمتم اهللا تعاىل إذ جعلتموه يف بطن مرمي 
ول يف وأنتم تقولون إنه يف كل مكان ويف بطون النساء كلهم وبدن عيسى وأبدان الناس كلهم ويلزمك أيضا أن تق



  أجواف الكالب واخلنازير ألهنا أماكن وعندك أنه يف كل مكان تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
قال فلما شنعت مقالته قال أقول بأن اهللا يف كل مكان ال كالشيء يف الشيء وال كالشيء على الشيء وال كالشيء 

  مع الشيء خارجا عن الشيء وال مباينا 

له إن أصل قولك القياس واملعقول فقد دللت بالقياس واملعقول على أنك ال تعبد للشيء باب البيان لذلك يقال 
شيئا ألنه لو كان شيئا ما خال يف القياس واملعقول أن يكون داخال يف الشيء أو خارجا عنه فلما مل يكن يف ذلك 

ينك وأصل شيئا استحال أن يكون كالشيء أو خارجا عن الشيء فوصفت لعمري ملتبسا ال وجود له وهو د
  مقالتك التعطيل 

وأما احلجة اليت ذكرها عن ابن اهليصم فلم يذكر ألفاظها لكن ذكر أنه نظمها أحسن من نظمه وحنن يف مجيع ما 
نورده حنكي ألفاظ احملتجني بعينها فإن التصرف يف ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمدا وإما خطأ 

لسانه بالكذب أو يكتم بعض ما يقوله غريه لكن املذهب الذي يقصد االنسان فإن االنسان إن مل يتعمد أن يلوي 
إفساده ال يكون يف قلبه من احملبة له ما يدعوه إىل صوغ أدلته على الوجه األحسن حىت ينظمها نظما ينتصر به 

تكلم على ما وجدناه فكيف إذا كان مبغضا لذلك واهللا أعلم حبقيقة ما قاله ابن اهليصم وما نقله هذا عنه لكن حنن ن
مع العلم بأن الكرامية فيهم نوع بدعة يف مسألة االميان وغريها كما يف األشعرية أيضا بدعة لكن املقصود يف هذا 

  املقام ذكر كالمهم وكالم النفاة 
 بن وال ريب أن أئمة األشعرية وهم الذين كانوا أهل العراق كأيب احلسن الكبري وأيب احلسن الباهلي وأيب عبد اهللا

جماهد وصاحبة القاضي أيب بكر وأيب علي بن شاذان وحنوهم مل يكونوا يف النفي كأشعرية خراسان مثل أيب بكر بن 
  فورك وحنوه بل زاد أولئك يف النفي أشياء على مذهب 

كره أيب احلسن ونقصوا من إثباته أشياء وهلذا يوجد يف كالم أيب احلسن األشعري وكالم أيب سعيد بن كالب الذي ذ
  أبو بكر بن فورك فيما مجعه من كالمهما وبيان مذهبهما أشياء ختالف ما انتصر له ابن فورك يف مواضع 

وهذه احلجة القياسية اليت ذكرها عن ابن اهليصم هي مأخوذة من حجة أهل االثبات يف مسألة رؤية اهللا وأهنم كانوا 
نفسه ألنه موجود وما مل متكن رؤيته ال يكون إال معدوما حيتجون على جواز رؤية اهللا بأن اهللا قادر على أن يرينا 

وهذه احلجة كانوا يتكلمون فيها كنحو كالم أهل االثبات يف مسألة العلو تارة حيتجون فيها بالعلم الضروري بأن 
يها أمر اهللا تعاىل قادر على ذلك وتارة يثبتون ذلك بالقياس فإن الرؤية مما يشترك فيها اجلواهر واألعراض فيكون عل

  مشترك بينهما وال مشترك إال الوجود واحلدوث ال يكون علة فثبت أن املصحح للرؤية هو الوجود 
وهذه الطريقة القياسية مشهورة عن أيب احلسن األشعري وللناس عليها اعتراضات معروفة كما ذكر ذلك 

وا إمكان الرؤية بالسمع كما أن الشهرستاين وغريه ولذلك عدل طائفة من أتباعه كالقاضي أيب بكر إىل أن أثبت
وقوعها معلوم بالسمع بال نزاع وأبو عبد اهللا الرازي قد ذكر طريقة األشعري هذه يف الرؤية يف هنايته وذكر ما فيها 

  من القوادح اليت يظهر معها وهاها 
العلو بدعوى الضرورة وإذا علم ذلك فينبغي أن يعلم ألمران أحدمها أن الطريقة اليت سلكها أهل االثبات يف مسألة 

تارة وبالقياس الذي احتج به ابن اهليصم وغريه تارة أصح من الطريقة اليت يسلكوهنا يف مسألة الرؤية بدعوى 
  الضرورة تارة وبالقياس أخرى كما قد ذكرنا فيما قبل أن العلم بأن اهللا 



ف األمة وأئمتها من العلم بأنه يرى تعاىل فوق خلقه أعرف يف الفطرة وأشهر يف الشريعة وأعظم استقرارا عند سل
وأن اجلهمية كانوا يكتمون إنكار ذلك ويتظاهرون بإنكار الرؤية وحنوها ليتوسلوا مبا يظهرونه من إنكار الرؤية 

والقول القرآن على ما يكتمونه من إنكار وجود اهللا فوق العرش وكان أئمة السلف يعلمون ذلك منهم فيعرفوهنم 
ون مبا أظهروه على ما أسروه لعلمهم بأصل كالمهم وأهنم إمنا أنكروا رؤيته وأنكروا أنه يف حلن القول ويستدل

يتكلم حقيقة ألن رؤيته وكالمه مستلزم لوجوده فوق العامل فإذا سلموا الكالم والرؤية وغريمها لزمهم تسليم أنه 
ماال جيوز أن يرى ميتنع أن يكون فوق العرش وغري ذلك إذ يقال لو كان على العرش جلازت رؤيته ولكان متكلما و

  فوق العرش 
فلما كانت مسألة العلو هي يف نفسها أعظم وأدلتها أقوى وأكثر واملقرون هبا أكثر وأكثر من السلف واألئمة 

  والعامة كانت الطريقة اليت يسلكها أهل اإلثبات فيها أقوى من الطريقة اليت يسلكوها يف مسألة الرؤية 
الفطر بأن اهللا فوق العامل أعظم من اعترافها بأنه يرى وداللة الكتاب والسنة وإمجاع سلف  وبيان ذلك أن اعتراف

األمة على ذلك أعظم من داللة هذه األصول على رؤية اهللا تعاىل واعتراف القلوب بأن ماال يكون داخل العامل وال 
ن إالمعدوما وما يف القلوب من البديهة خارجه ال يكون إال معدوما أعظم من أعترافها بأن ماال ميكن رؤيته اليكو

والضرورة إىل األول أعظم مما فيها من الضرورة والبديهية إىل الثاين وكذلك اعترافها بديهة وضرورة بأن كل 
  موجودين البد أن يكونا متباينني أو متحايثني أعظم من اعترافها بأن كل موجود فالبد وأن متكن رؤيته 

أن الطريقة القياسية اليت سلكها ابن اهليصم وحنوه يف مسألة العلو أقوى من الطريقة وإذا كان األمر كذلك ظهر 
  اليت سلكها األشعري وحنوه وابن اهليصم 

أيضا يف عني مسألة الرؤية وكالمها سلك طريقة ينصر هبا االثبات الذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
  األمة 

 هذه الطريقة اليت سلكها ابن اهليصم فإمنا هي قدح يف األصول العقلية اليت وكل ما ذكره الرازي من القوادح يف
سلكها أئمة األشعرية وغريهم فهدمه وهدم ابن فورك وحنوه مبا ذكروه ألصول أصحاهبم وأئمتهم أعظم من هدمهم 

يف هذه املواضع  لألصول اليت تذكرها الكرامية وغريهم يف مسألة العرش وهذا بني يعرفه من شدى شيئا من النظر
  ومن عرف ما اعتمده من األصول يف مسألة الرؤية وعلم ما اعتمده هؤالء يف مسألة العرش 

األمر الثاين أنا نذكر أن الطريقة اليت سلكها أهل االثبات يف الرؤية ليست من الضعف كما يظنه اتباع األشعري 
دروا األشعري قدره بل جهلوا مقدار كالمه وحججه مثل الشهرستاين والرازي وغريمها بل مل يفهموا غورها ومل يق

وكان هو أعظم منهم قدرا وأعلم باملعقوالت واملنقوالت ومذاهب الناس من األولني واآلخرين كما تشهد به كتبه 
  اليت بلغتنا دع ما مل يبلغنا فمن رأى ما يف كتبه من ذكر املقاالت واحلجج ورأى ما يف كالم هؤالء رأى بونا عظيما 

ذا ظهر أن طريقهم يف الرؤية أقوى مما يظنه هؤالء كان ذلك تنبيها على أن طريقة ابن اهليصم يف العلو أوىل أن وإ
تكون أقوى منها وأن يكون القدح فيها دون القدح يف تلك مث نبني إن شاء اهللا تعاىل بالكالم املفصل أن عامة ما 

  ة إال باهللا ذكره الرازي من القدح فيها قدح باطل وال حول وال قو

واهللا هو املسئول أن يوفقنا للكلم الطيب والعمل الصاحل وهو الذي يقوله وإن كان فيه حكم بني هؤالء الذين 
خيوضون أحيانا بكالم مذموم عند السلف لكن قد ذكرنا غري مرة أن من حكم الشريعة إعطاء كل ذي حق حقه 

 عليه و سلم أن ننزل الناس منازهلم وأن من كان منهم كما يف السنن عن عائشة قالت أمرنا رسول اهللا صلى اهللا



أقرب إىل احلق والسنة عرفت مرتبته ووجب تقدميه يف ذلك األمر على ما كان أبعد عن احلق والسنة منه قال تعاىل 
ء هللا عن نبيه صلى اهللا عليه و سلم وأمرت ألعدل بينكم وقال تعاىل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهدا

وقال يف حق أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهوائهم عما 
جاءك من احلق فكيف احلال بني طوائف أهل القبلة بل احلكم بني من فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل ووضعهم 

للشريعة واحلق أمر واجب ومن عدل عن ذلك ظانا أنه  مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم موافقة
  ينبغي االعراض عن اجلميع بالكلية فهو جاهل ظامل وقد يكون أعظم بدعة وفجورا من بعضهم 

قال أبو احلسن األشعري يف االبانة بعد أن احتج حبجج كثرية جيدة على اثبات الرؤية من الكتاب والسنة واالمجاع 
انة ذكر احلجج السمعية دون القياسية املبنية على الكالم يف اجلواهر واألعراض فإنه ومقصوده األكرب يف االب

خيتصرها فقال بعد ذلك ومما يدل على جواز رؤية اهللا باألبصار أنه ليس موجودا غري مستحيل أن يريناه وإمنا ال 
  ه عز و جل جيوز أن يرى املعدوم فلما كان اهللا موجودا مثبتا كان غري مستحيل أن يرينا نفس

وإمنا أراد من نفي الرؤية هللا عز و جل باألبصار التعطيل فلما مل ميكنهم ذلك صراحا أظهروا ما يؤول هبم إىل 
  التعطيل وجحدوا اهللا تعاىل تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا 

ا كان لألشياء رائيا وليس جيوز أن قال ومما يدل على جواز رؤية اهللا تعاىل باألبصار أن اهللا تعاىل يرى األشياء وإذ
يرى األشياء من ال يرى نفسه وإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه وذلك أنه من ال يعلم نفسه ال يعلم شيئا 

فلما كان اهللا تعاىل عاملا باألشياء كان عاملا بنفسه فكذلك من ال يرى نفسه ال يرى األشياء فلما كان اهللا رائيا 
ن رائيا لنفسه وإذا كان رائيا هلا فجائز أن يرينا نفسه كما أنه ملا كان عاملا بنفسه جاز أن يعلمناها وقد لألشياء كا

قال اهللا عز و جل أنين معكما أمسع وأرى فاخرب أنه مسع كالمهما ويرامها ومن زعم أن اهللا ال يرى باألبصار يلزمه 
  ال رائيا ألن العامل القادر الرائي جائز أن يرى أن ال جيوز أن يكون اهللا عز و جل عاملا وال قادرا و

قلت وهذا املعىن الذي ذكره األشعري من أن املوجود يقدر اهللا على أن يريناه وأن املعدوم هو الذي ال جيوز رؤيته 
فنفي رؤيته يستلزم نفي الوجود هو مأخوذ من كالم السلف واألئمة كما ذكره حنبل عن االمام أمحد ورواه اخلالل 

  نه يف كتاب السنة قال القوم يرجعون إىل التعطيل يف كوهنم ينكرون الرؤية ع
وذلك أن اهللا على كل شيء قدير وهذا لفظ عام ال ختصيص فيه فأما املمتنع لذاته فليس بشيء باتفاق العقالء 

  ول القائل وذلك أنه متناقض ال يعقل وجوده فال يدخل يف مسمى الشيء حىت يكون داخال يف العموم مثل أن يق

هل يقدر أن يعدم نفسه أو خيلق مثله فإن القدرة تستلزم وجود القادر وعدمه ينايف وجوده فكأنه قيل هل يكون 
موجودا معدوما وهذا متناقض يف نفسه ال حقيقة له وليس بشيء أصال وكذلك وجود مثله يستلزم أن يكون 

قامه فيجب أن يكون الشيء موجودا معدوما قبل الشيء موجودا معدوما فإن مثل الشيء ما يسد مسده ويقوم م
وجوده مفتقرا مربوبا فإذا قدر أنه مثل اخلالق تعاىل لزم أن يكون واجبا قدميا مل يزل موجودا غنيا ربا ويكون اخلالق 

ربا فقريا ممكنا معدوما مفتقرا مربوبا فيكون الشيء الواحد قدميا حمدثا فقريا مستغنيا واجبا ممكنا موجودا معدوما 
  مربوبا وهذا متناقض ال حقيقة له وليس شيء أصال فال يدخل يف العموم وأمثال ذلك 

أما خلق قوة يف العباد يقدرون هبا على رؤيته فإن ذلك يقتضي كمال قدرته وما من موجود قائم بنفسه إال واهللا 
  ريه قادر على أن يرينا إياه بل قد يقال ذلك يف كل موجود سواء قام بنفسه أو قام بغ

وهنا طريقة أخرى وهي أن نقول كل موجود فاهللا قادر على أن جيعلنا حنسه بأحد احلواس اخلمس وما ال يكون 



ممكن إحساسه باحدى احلواس اخلمس فإنه معدوم وهذه الطريقة مما بني األئمة أن جهما يقول بأن اهللا معدوم ملا 
كن إحساسه باحدى احلواس كما ذكر االمام أمحد أصل زعم أنه ال حيس بشيء من احلواس ألن املوجود البد أن مي

  قوم جهم 
قال وكذلك اجلهم وشيعته دعوا الناس إىل املتشابه من القرآن واحلديث واضلوا بكالمهم بشرا كثريا فكان مما بلغنا 

يقال  من أمر اجلهم عدو اهللا أنه كان صاحب خصومات وكالم وكان أكثر كالمه يف اهللا فلقي أناسا من املشركني
هلم السمنية فعرفوا اجلهم فقالوا نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت يف ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا 

  يف دينك 

وكان مما كلموا به اجلهم أن قالوا ألست تزعم أن لك اهلا قال اجلهم نعم فقالوا له فهل رأيت إهلك قال ال قالوا 
ائحة قال ال قالوا فوجدت له حسا قال ال قالوا له فوجدت له جمسا فهل مسعت كالمه قال ال قالوا فشممت له ر

قال ال قالوا فما يدريك أنه إله قال فتحري اجلهم فلم يدر من يعبد أربعني يوما مث إنه استدرك حجة مثل زنادقة 
اد أن النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي يف عيسى هي روح اهللا من ذات اهللا فإذا أر

حيدث أمرا دخل يف بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر مبا شاء وينهى عما شاء وهو روح غائب األبصار 
فاستدرك اجلهم حجة مثل هذه احلجة فقال للسمين ألست تزعم أن فيك روحا قال نعم قال فهل رأيت روحك قال 

 قال فكذلك اهللا ال يرى له وجه وال يسمع له ال قال فهل مسعت كالمه قال ال قال فوجدت له حسا أو جمسا قال ال
صوت وال يشم له رائحة وهو غائب عن األبصار وال يكون يف مكان دون مكان ووجد ثالث آيات من املتشابه 
من القرآن قوله ليس كمثله شيء وهو اهللا يف السموات ويف األرض وال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار فبىن 

اآليات وتأول القرآن على غري تأويله وكذب بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أصل اضالله على هؤالء
وزعم أن من وصف اهللا بشيء مما وصف به نفسه يف كتابه أو حدث به رسوله كان كافرا وكان من املشبهة فأضل 

لبصرة ووضع دين بكالمه بشرا كثريا واتبعه على قوله رجال من أصحاب أيب حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد با
اجلهمية فإذا سأهلم الناس عن قول اهللا عز و جل ليس كمثله شيء يقولون ليس كمثله شيء من األشياء وهو حتت 

األرضني السابعة كما هو على العرش ال خيلو منه مكان وال يكون يف مكان دون مكان وال يكلم وال يتكلم وال 
  ينظر 

يوصف بصفة وال بفعل وال له غاية وال له منتهى وال يدرك بعقل وذكر متام إليه أحد يف الدنيا وال يف اآلخرة وال 
كالمه وقد كتبناه قبل هذا إىل أن قال فعند ذلك تبني للناس أهنم ال يثبتون شيئا ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة 

  مبا يقرون يف العالنية وذكر متام الكالم 
من احلواس هو أصل كالمه الذي لزمه به التعطيل وأنه ال يثبت واملقصود أنه بني أن وصفه بأنه ال يعرف بشيء 

  شيئا ألن ماال يكون كذلك ال يكون شيئا 
وهذا أمر مستقر يف فطر املؤمنني ال يشكون يف أن اهللا تعاىل قادر على أن يريهم نفسه وإمنا يشكون هل يكون ذلك 

نرى ربنا يوم القيامة فقال نعم هل تضارون يف رؤية أو ال يكون كما سأل املؤمنون النيب صلى اهللا عليه و سلم هل 
الشمس وهذا ثابت يف األحاديث الصحيحة املستفيضة املتواترة فإمنا كانوا شاكني هل يرون رهبم مل يكونوا شاكني 

هل يقدر على أن يريهم نفسه وكذلك يف املعاد يعلمون أهنم عاجزون عن رؤيته كما أهنم عاجزون عن رؤية األشياء 
عيدة واألشياء اللطيفة مع علمهم عن أن يقدموا بسمعه م وبصرهم على أكثر مما هم قادرين عليه كما يعجزون الب



أن اهللا قادر على أن يريهم ذلك وكذلك من قبلهم من األمم وهلذا سأل موسى ربه الرؤية وسأل قومه أن يروا اهللا 
مسألة اآليات فليسوا مذمومني على علمهم بأن اهللا جهرة كما سألوا سائر اآليات فإهنم وإن كانوا مذمومني على 

قادر عليها كما يسأل الرجل ما ال يصلح وهو من االعتداء يف الدعاء مثل أن يسأل منازل األنبياء وحنو ذلك فإن 
  اهللا قادر على ذلك ولكن مسألة هذا عدوان 

نعة عليه يعين أنه ال جيوز أن يكون مرئيا حبال وهلذا ال يوجد أن أحدا من األمم السليمة الفطرة قال إن رؤية اهللا ممت
  وليس يف مقدوره أن يرى أحدا 

نفسه بل هم إذا نفوا الرؤية كان لعظمته من جهة القدر أو الوصف مثل قوله ال تدركه األبصار أي ال حتيط به 
أعظم فإن السماء ينفى  ومثل قوله صلى اهللا عليه و سلم نور أىن أراه وقال رأيت نورا وهذا يف املخلوقات فاخلالق

عنها إدراك البصر لسعتها والشمس لربهاهنا وشعاعها الذي يعشى البصر فيكون ذلك لعجز البصر عن وصف 
  املرئي وقدره 

أما أن يقال إن موجودا عظيما ميتنع يف نفسه أن يكون مرئيا كما ميتنع ذلك يف املعدوم فهذا خالف ما فطر اهللا عليه 
جود أكمل كان أحق بأن جيوز أن يرى ويشهد لكن بشرط قوى الرائي وكماله وهلذا قال عباده بل حيث كان الو

النيب صلى اهللا عليه و سلم يف األحاديث الصحيحة أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ال تضامون يف 
يلحقهم ضيم  رؤية ويف رواية كما ترون الشمس صحوا ليس دوهنا سحاب فقوله ال تضامون وال تضارون نفي ألن

  أو ضري كما يلحقهم يف الدنيا يف رؤية الشيء إما لظهوره كالشمس أو خلفائه كاهلالل 
أما املعدوم فاالحساس به برؤية أو غريها يقتضى أن يكون موجودا معدوما فإن كونه معدوما يقتضى أنه ليس يف 

يضني الوجود والعدم وهذا باطل ممتنع ال اخلارج فرؤيته يف اخلارج تقتضي أنه يف اخلارج فيقتضي اجلمع بني النق
حقيقة له أصال فال يدخل يف مسمى الشيء حىت يقال إن اهللا عليه قدير فإنه سبحانه على كل شيء قدير وهذا ليس 

بشيء أصال نعم صورة املعدوم الثابتة يف العلم قد تنازع الناس يف جواز رؤيتها وتنازعوا كذلك يف جواز رؤية اهللا 
  ثبوهتا يف علمه والنزاع فيها مشهور للمعدومات ل

وأما احلجة القياسية املشهورة يف هذا الباب اليت احتج هبا األشعري وغريه فإن هذا الرازي قد ذكرها يف هنايته 
وأورد عليها اعتراضات كثرية هتدمها وكذلك من قبله كالشهرستاين وغريه ومل يقفوا على غورها وال أعطوها حقها 

سطها لكن ننبه عليها فإنا قد قدمنا فيما تقدم أن األمثال املضروبة إذا كانت من باب األوىل وليس هذا موضع ب
جاز استعماهلا يف حق اهللا تعاىل كما ورد به القرآن والسنة واستعملها السلف واألئمة كما يقال إذا كان العبد ينزه 

  را فاهللا أوىل نفسه عن شريك أو أنثى فتنزيه ربه أوىل وإذا كان العبد عاملا قاد
وكذلك هذه فإن حاصلها أنه إذا جاز رؤية املوجود احملدث املمكن فرؤية املوجود الواجب القدمي أوىل وإذا كان 

املخلوق الناقص يف وجوده جيوز أن يرى وحيس به فالرب الكامل يف وجوده أحق بأن يرى فإن كون الشيء حبيث 
حيس به ال يثبت يف الشاهد إال للمعدوم فكل صفة مل نعلمها  يرى كمال يف حقه ال نقص ألن كونه ال يرى وال

تثبت إال ملعدوم فإهنا ال تكون صفة نقص إال بالنسبة إىل وجود آخر هو أكمل منها وكل صفة ال تثبت للمعدوم 
ت وال خيتص هبا الناقص فإهنا ال تكون إال صفة كمال وهذه طريقة يف املسألة يتبني هبا أن جواز الرؤية من صفا

  الكمال اليت هو الباري أحق هبا من املخلوقات 
ونظريها يف مسألة العلو أن علو الشيء بنفسه على غريه صفة كمال كما أن قدرته عليه صفة كمال وإذا كان 



كذلك فاهللا أحق هبذه الصفة من مجيع ما يوصف هبا غريه فيجب أن يكون عاليا بنفسه وكذلك متيزه بذاته عن غريه 
صف هبا املعدوم وال ختتص بالناقصات فتكون صفة كمال فيجب إنصاف اهللا هبا وذلك يوجب مباينته هي صفة ال يو

  للعامل 

لكن قد علم أنا مل نكتب هنا ما حيتج به أهل اإلثبات ولكن تكلمنا على ما ذكره الرازي ولوازمه فبينا أن هذه 
ياء لكوهنا موجودة واهللا سبحانه وتعاىل موجود بل هو احلجة القياسية املذكورة يف الرؤية مضموهنا أنا إمنا نرى األش

  أكمل يف الوجود فيجب أن تكون رؤيته جائزة 
وتلخيصها أن يقال ال ريب أنا نرى املوجودات من اجلواهر واألعراض كاأللوان واملقادير مثل الطول والقصر 

املقتضي جلواز الرؤية خمتص باملوجود وحنومها دون املعدومات واختصاص الرؤية باملوجود دون املعدوم يقتضي أن 
ومعىن هذا أنه ال جيوز أن يكون املوجود واملعدوم يف الرؤية سواء إذا لو كانا متماثلني يف ذلك مل جيز اختالفهما يف 

رؤية أحدمها دون اآلخر فليس املراد بقولنا إن علة الرؤية واملقتضي هلا خمتص باملوجود إثبات علة أو سبب زائد 
قة املوجود مقتض لصحة رؤيته كما تومهه من قال يف األحكام ما يعلل منها ما اليعلل فيجوز أن تكون على حقي

الرؤية من األحكام اليت ال تعلل بل املراد أن كون أحد اجلنسني تصح رؤيته دون اآلخر يقتضي اختالفهما يف ذلك 
ة له أو غري ذلك وهذا ال ينازع فيه من وعدم متاثلهما سواء كان سبب هذا االختالف نفس ذات املوجود أو صف

  فهمه 
وإذا كان املقتضي جلواز الرؤية خمتصا باملوجود فإما أن يكون قدرا مشتركا بني املرئيات من اجلواهر واألعراض أو 
أمرا خمتصا ببعضها لكن الثاين باطل فإن احلكم املشترك جيب أن يكون سببه مشتركا ألنه لو كان سببه خمتصا كان 

م موجودا مع وجوده وموجودا مع عدمه فال يكون احلكم متوقفا عليه بل يكون ذلك الوصف عدمي التأثري فيه احلك
  ال أثر له يف وجوده إذ هو موجود مع عدمه كوجوده مع وجوده وهذا بني وقد نبهنا 

ني العلة التامة اليت ال عليه فيما تقدم يف متاثل العلل واملعلوالت وتكلمنا على النقض وعدم التأثري وبينا الفرق ب
تتبعض وغري التامة وعلى هذا فرؤية كل شيء خاص من نوع أو شخص يشارك رؤية غريه يف مطلق الرؤية ويفارقها 
يف خصوص رؤية ذلك النوع أو البعض كما أن املرئي يشارك غريه يف كونه موجودا مرئيا ويفارقها خبصوص نوعه 

هو مطلق الرؤية معلقا بالقدر املشترك بني املرئيات واحلكم اخلاص وهو أو شخصه فيكون احلكم املطلق املشترك و
  الرؤية اخلاصة معلقا بالقدر املختص يف كل نوع وشخص على حدته 

وهبذا التحقيق يندفع ما يقال هناك إن الرؤية قد تكون معلقة خبصوص املرئي مثل أن تكون رؤية اجلواهر واألعراض 
فهم أن الرؤية جنس حتتها أنواع كاملرئيات وأن العام املطلق يضاف إىل العام املطلق معلقة ختص األعراض فإنه إذا 

  واخلاص املقيد يضاف إىل اخلاص املقيد اندفع هذا وغريه ويزول ما ينقض العلة ويبني عدم تأثريها 
الصفات القائمة وإذا كان كذلك وأن املقتضي هلا مشترك فاملشترك بني املرئيات من األعيان القائمة بأنفسها و

بغريها إما الوجود ولوازمه وإما غري ذلك والذي هو غري ذلك هو أخص من الوجود وما كان غري ذلك فالبد أن 
يستلزم العدم سواء قيل هو احلدوث أو غري ذلك مثل بعض لوازم احلدث ألن املشترك إذا مل يكن هو الوجود وال 

د كان أخص من الوجود حبيث يكون وجود خاص لئال يلزم من شيئا من لوازمه اليت يلزم من عدمها عدم الوجو
عدم هذا الوجود اخلاص عدم الوجود بالكلية إذ كل ما هو مساو للوجود يف العموم أو هو أعم منه كاملعلوم 



واملذكور يلزم من نفيه نفي الوجود وهو من لوازم الوجود والكالم هنا يف القسم الثاين الذي ليس الوجود وال شيئا 
  ن لوازمه ومل نقل وال شيئا من لوازمه وهذا الوجود اخلاص الذي يقدر أنه سبب الرؤية ال جيوز أن يكون م

هو الوجود الواجب فإنا تكلمنا يف رؤية املشهودات املخلوقة مع أن علة الرؤية إذا كانت هو الوجود الواجب كان 
  واجب لكن ليس األمر كذلك ذلك أبلغ يف جواز رؤية اهللا تعاىل فإنه سبحانه هو الوجود ال

وإذا كان األمر كذلك فهذا املقتضي للرؤية على هذا التقدير الذي هو أخص من الوجود إما أن يكون ما يدخل فيه 
الوجود الواجب أو ال يكون فإن كان املقتضي جلواز الرؤية ما يتناول الوجود الواجب ثبت أن املقتضي جلواز 

  واجب وبني غريه من املرئيات وهذا هو املطلوب الرؤية أمر مشترك بني الوجود ال
وإن كان املقتضي األخص ال يدخل فيه الوجود الواجب وجب أن يكون خمتصا مبا عدا الوجود وهذا سواء كان هو 

االمكان أو احلدوث أو ما هو أخص من اإلمكان واحلدوث مثل التحيز أو املقابلة عند من يقول ذلك هو املقتضي 
ف يف حق اهللا أو املشروط بالثمانية اليت يذكرها املعتزلة أو غري ذلك وكل هذه األمور إذا قيل للرؤية وهو منت

بانتفائها عن واجب الوجود واختصاصها باملخلوق فإهنا مستلزمة للعدم وأقل ما يكون القبول العدم فإن كل ماال 
وإذا كان كذلك ظهر أن املقتضي  يدخل يف الوجود الواجب فهو قابل للعدم بل هو معدوم تارة وموجود أخرى

للرؤية إذا مل يكن هو الوجود أو لوازمه كان مستلزما للعدم وإن شئت لقبول العدم وهبذا التقسيم الدائر بني النفي 
  واالثبات انقطع ما يورد هنا من السؤاالت 

ه ألن كونه معدوما أو قابال وإذا كان كذلك مل جيز أن يكون املقتضي لرؤية املرئيات أمر يشترط فيه العدم أو قبول
للعدم ال يكون مقتضيا ألمر وجودي فالرؤية أمر وجودي واألمر الوجودي ال تكون علته أمر عدمي والعلم هبذا 

  بديهي ملن تصوره لكن قد يكون األمر العدمي مستلزما لوجود مثل عدم 

امة فيضاف احلكم إىل ذلك العدم ويكون املوانع املستلزمة لكمال العلة بوجود شروطها اليت هي أجزاء العلة الت
ذلك إضافة إىل علة ناقصة والعلة الناقصة تكون جزءا وشرطا من العلة التامة والعدم وإن كان يف الظاهر جزءا من 
العلة التامة فالبد أن يستلزم أمرا وجوديا وإال فيمتنع أن يكون العدم علة للوجود أو جزءا من علة احلقيقة بوجه 

وإذا كان كذلك امتنع أن يكون املقتضي للرؤية اليت هي أمر موجودا أمرا يستلزم العدم أو قبول العدم من الوجوه 
  ألنه يكون العدم أو قبول العدم جزءا من علة األمر املوجود وهذا باطل 

لعلة يف فإن قيل هذا أو قبوله إمنا كان علة لألمر املوجود ألنه يستلزم أمرا وجوديا كان ذلك الوجود هو جزء ا
احلقيقة فال يكون علة الرؤية إال الوجود أو لوازم الوجود ال يكون ما يستلزم العدم أو قبوله وإذا مل تكن العلة ما 

يستلزم العدم أو قبوله بطل أن يكون علة الرؤية احلدوث أو شيئا خيتص باحملدثات أو ببعضها أو االمكان أو وصفا 
ون قدرا مشتركا بني القدمي واحملدث بني الواجب واملمكن بل أن يكون خيتص باملمكنات أو ببعضها ووجب أن يك

القدمي الواجب أحق به فإنه إن كان هو الوجود فظاهر وإن كان شيئا من لوازم الوجود فذلك الوصف مىت انتفى 
بني الواجب انتفى الوجود فال يكون ثابتا إال بثبوت الوجود ومن املعلوم أن الوجود ومجيع لوازم الوجود مشتركة 

واملمكن والقدمي واحملدث وإذا كان كذلك ثبت أن املقتضي للرؤية أمر ثابت يف حق اهللا تعاىل القدمي الواجب 
  الوجود فتكون رؤية اهللا جائزة بل تكون أحق جبواز الرؤية ألن وجوده أكمل من وجود غريه 

تلك السؤاالت الكثرية اليت تورد إذا ذكرت  ومن فهم هذه احلجة على هذا الوجه ظهر له أهنا برهانية وأمكنه دفع
  على هذا النظم ولوال أن هذا ليس 



موضع ذلك وإال كنا نفعل ذلك مفصال لكن فاجلواب عما أورده على هذه احلجة يف احتجاج ابن اهليصم هبا يف 
  يرا جيدا مسألة العلو فظهر أصل اجلواب يف مسألة الرؤية وقد ظهر أن حجة ابن اهليصم مل يقررها هو تقر

فإذا أردت تلخيص هذه احلجة فقل الرؤية خمتصة باملوجود دون املعدوم وهذا االختصاص إما أن يكون للموجود أو 
ملا يساويه يف العموم واخلصوص أو ملا هو أعم منه أو ملا هو أخص منه فإن جازت ملوجود أو ملا يساويه أو ملا هو 

و ما يساويه أو ما هو أعم منه لكل موجود وإن كان ملا هو أخص أعم منه جاز رؤية كل موجود لثبوت الوجود أ
من الوجود فإذا كان ملا يندرج فيه الواجب جاز رؤيته أيضا لوجود نقيضها وهو الوصف الذي يوجد للواجب 
وغريه وإن كان ال يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو حمدث عند أهل امللل قد كان معدوما وهو قابل 

 نزاع فيكون املقتضي للرؤية ال بد أن يشترط فيه العدم أو قبوله وال جيوز ذلك ألن األمور الوجودية ال للعدم بال
  يشترط يف علتها العدم وال قبول العدم وطرد هذه احلجة يوجب ثبوت كل أمر وجودي 
ا الوجود من حيث هو ويقال على هذا مجيع النقائص اليت جيب تنزيهه تعاىل عنها فإمنا هو الستلزامها العدم وأم

وجود فهو كمال فال جيوز نفيه عنه وهذه الطريق توافق قول من يقول الكمال وهو الوجود وتوابعه كالسمع 
  والبصر والكالم فإهنا وجود ليس فيها عدم والنقائص اليت هي ضد هذه فيها العدم وهو عدم هذه األمور 

ينزهونه عن النقائص اليت يشبه فيها املعدوم او املوات العادم  وكالم السلف واالئمة موافق هلذه الطريقة حيث كانوا
لصفات الكمال وهذا موافق ما قدمناه قبل هذا من ان ما كان صفة للعدم مل جيز ان يوصف اهللا به وامنا يوصف من 

هذا يطابق ان السلوب مبا كان مستلزما للوجود اذ العدم احملض ليس فيه ثناء ومحد وصفات اهللا فيها الثناء واحلمد و
  املوجود من حيث هو فيه الثناء واحلمد واحلمد هللا رب العاملني 

ونكتة هذه احلجة ان كل حكم ثبت حملض الوجود فالوجود الواجب اوىل به من املمكن وكذلك من االمثال 
مكن وكل كمال املضروبة وهي االقيسة العقلية وهللا املثل االعلى ان كل كمال ثبت ملوجود فالواحب اوىل به من امل

يوجد يف املربوب فالرب اوىل به من العبد وهذا مما سلكه الفالسفة لكن يعربون مبعىن التولد فيقولون كل كمال 
ثبت للمعلول فانه من اثر العلة والعلة اوىل به من املعلول وهذه اقيسة عقلية وامثال مضروبة وهللا املثل االعلى 

  د الكتاب والسنة بنحو ذلك كما قد بيناه يف غري هذا املوضع تستعمل يف عامة االمور االهلية كما ور
وقولنا يف هذه احلجة كل حكم ثبت حملض الوجود خيرج االحكام اليت تتضمن العدم مثل االكل والشرب فان ذلك 
يستلزم كون اآلكل والشارب اجوف حبيث حيصل الغذاء الذي هو اجسام يف حمل خال ال سيما اذا كان قد خرج 

التحلل ويكون بدل املتحلل فيكون متضمنا خروج شيء من اجلسم وذلك نقص منه وهو صفة عدمية غريه ب
ووجود اجزاء فيه وذلك يستلزم خاليا وهو نقص فيه وهو صفة عدمية وهذا ينايف الصمدية فان الصمد هو الذي ال 

  جوف له فال يأكل وال يشرب وال يلد وال خيرج منه شيء وال غريه 

ت اليت خترج من االنسان فان دخول جسم فيه او خروج جسم منه يتضمن النقص املستلزم المر من جنس الفضال
عدمي وهذا ينايف الصمدية وليس هو من االحكام الثابتة حملض الوجود بل من االحكام املتضمنة وجودا او عدما فال 

دث وهو احلاجة واالفتقار يف جرم مل يكن سبب ذلك وصفا يتناول الواجب واملمكن بل وصف خيتص باملمكن احمل
الطعام ال خالف بدل ما يتحلل من البدن ويف االنزال لدفع الضرر احلاصل بسبب املين مبنزلة اخراج الدم عند 

احلاجة فوجود جسم فيه يضاره ويضاده عجز وفقر من خصائص املخلوق وحاجته اىل جسم خارج يستوفيه يتم به 
  وجوده فقر وحاجة من خصائص املخلوق 



وهلذا كان اهل اجلنة يأكلون ويشربون وينكحون وال يبولون وال يبصقون وال يتمخطون وال يتغوطون وال مينون 
وامنا يتحلل الطعام عنهم برشح كرشح املسك الن تلك الفضالت مضادة للبدن مؤذية له وليس يف اجلنة اذى واما 

وقات وهذا مبسوط يف غري هذا املوضع وهلذا قال االكل والشرب فامنا هو استكمال بعد نقص وهذا من لوازم املخل
سبحانه ما املسيح بن مرمي اال رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكالن الطعام فأكل الطعام ينايف 

  الصمدية ويوجب الفقر واحلاجة املنايف للربوبية من وجوه متعددة 
منزه عنها مثل السنة والنوم مها من االحكام املتضمنة  وهذا سائر االحكام اليت تعرض لبعض املوجودات والرب

امرا عدميا فليس هو من احكام الوجود احملض وهلذا كان اهل اجلنة مع كوهنم موجودين ال ينامون فان النوم اخو 
املوت وهو يتضمن امرا عدميا وكذلك العجز واجلهل والصمم والعمي وسائر ما ينايف صفات الكمال وان وصف 

  املوجودات فانه متضمن امرا عدميا وهذا معىن النقص فان النقص يتضمن امرا عدميا به بعض 

وكل ما تضمن عدما حمضا فان اهللا ال يوصف به فانه يقتضي العدم احملض اذ هو الوجود الواجب وامنا يوصف 
  بالصفات السلبية املتضمنة امرا وجوديا 

مع واللمس والشم والذوق فانه وان كان طردها طائفة من واما طرد هذه احلجة يف االدراكات االربعة هي الس
الصفاتية كاالشعري وائمة اصحابه فال حيتاج اىل ذلك عند التأمل بل يفصل االمر فيه واذا فصل تفصيالا يقتضيه 

العقل الصريح كان ذلك موافقا ملا جاءت به االيات وعليه ائمة احلديث وذلك ان السمع مل يتعلق باجلواهر 
اض كالرؤية وامنا يتعلق بنوع من االعراض وهو االصوات مثال فاذا مل يكن متعلقا بشيء قائم بنفسه كيف واالعر

  ميكن طرده يف كل موجود قائم بنفسه حىت يقال انه ميكن مسعه 
واما اللمس فانه يتعلق باجلواهر واالعراض وهو الذي اورده من جهة االلزام فلزم لزوما واضحا لكن قاسوا عليه 

ية االدراكات فال جرم جاءت االحاديث بثبوت املماسة كما دل على ذلك القرآن وقاله ائمة السلف وهو نظري بق
الرؤية وهو متعلق مبسألة العرش وخلق آدم بيده وغري ذلك من مسائل الصفات وان كان قد نفاه طوائف من اهل 

م فيه وامنا الغرض التنبيه على جمامع هذه الكالم واحلديث من اصحاب االمام امحد وغريهم وليس هذا موضع الكال
  احلجة 

واما الذوق فهو مس خاص وكذلك الشم مس خاص فان اهلواء وهو جسم يدخل اىل املنخرين اىل الزائدة اليت يف 
الدماغ خبالف السمع والبصر فانه ليس معهما مماسة املرئي واملسموع وهلذا كانت اصول االحساس ثالثة السمع 

  قال تعايل وما كنتم تشترون ان يشهد عليكم مسعكم وال ابصاركم وال جلودكم  والبصر واملس

وملا كان اللمس جنسا حتته انواع خمتلفة يف احليوان وليس طريقا عاما اىل حصول العلم الكلي اجملرد يف القلب بل 
بصر فاهنما طريقتان نفس االحساس وما يتبعه من مالئمة ومنافرة فيه خصوص يف سببه ومقصوده خبالف السمع وال

اىل حصول العلم العام الكلي يف القلب والبصر حيصل به العلم بنفس احلقائق املوجودة والسمع حيصل به العلم مبا 
  يقال من امسائها وصفاهتا كان السمع والبصر يف كتاب اهللا خمصوصني بالذكر دون غريمها من االحساس 

ان كل موجودين يف الشاهد فال بد وان يكون احدمها حمايثا لالخر او فيقال اما قوله يف الوجه االول مدارها على 
مباينا عنه باجلهة قوله وهذه املقدمة ممنوعة فنقول منع هذه من اعظم السفسطة فان الشاهد ما نشهده حبوسنا 
جمانب له  الظاهرة او الظاهرة والباطنة وليس فيما نشهده شيء اال حمايث لغريه وهي الصفات اليت هي االعراض او

باجلهة وهي االعيان القائمة بانفسها وهي اجلواهر فمن منع ان يكون املشهود ال خيلو عن احد هذين الوصفني فقد 



منع ان تنقسم املشهودات اىل اجلواهر واالعراض ومعلوم ان هذا خالف اتفاق اخلالئق من االولني واالخرين 
  اما قائم بنفسه وهو مباين له واما قائم بغريه وهو حمايث له  وخالف ما يعلم بالضرورة واحلس فان الشيء املشهود

  واما الوجوه اليت ذكرها فعنها اجوبة 
  احدها ان االستدالل على ذلك غري مقبول النه قدح يف اظهر احلسيات الضروريات 

ا ذكره الفالسفة الثاين ان هذا املؤسس وسائر طوائف اهل احلق متفقون على بطالهنا وهو من اعظم الناس ابطاال مل
  يف وجود جواهر غري حمايثة لغريها وملا 

ذكره املعتزلة من وجود اعراض غري حمايثة لغريها بل ما زال الناس يذكرون ان هذا من اعظم احملاالت املتناقضة اليت 
اليف حمل  اثبتتها املعتزلة حيث اثبتوا ارادات وكراهات اليف حمل وان قوهلم هذا يوجب عليهم وجود بقية االعراض

  وينقض عامة اصوهلم 
الوجه الثالث ان يقال ما ذكروه من احلجة على ان املوجودين ال بد وان يكونا متباينني او متحايثني هو حجة على 
هؤالء وغريهم فيكون التزام بطالن هذه االقوال طردا لدليل واملستدل اذا استدل بدليل يبطل مذهب منازعيه يف 

ا ويف غريه مما مل يذكره مل يكن للمنازع ان ينقض دليله مبجرد مذهبه يف صورة النزاع وال الصورة اليت تنازعا فيه
  جيب على املستدل ان خيص كل صورة صورة بدليل خاص اذا كان العام يتناول اجلميع 

ان  وهبذا ظهر خطاه يف قوله ما مل تبطلوا هذا املذهب بالدليل ال يصح القول بأن كل موجودين يف الشاهد فاما
يكون احدمها حمايثا لالخر او مباينا عنه وكذلك قوله ما مل تبطلوا قول املعتزلة بثبوت ارادات وكراهات وفناء اليف 
حمل فان الدليل الذي ذكروه على ان كل موجودين ال بد ان يكون احدمها مبيانا لالخر او يكون حبيث هو سواء 

ء وعلى غريهم فال يكون جمرد دعوى هؤالء أو دعى غريهم كان هو الضرورة او احلجة القياسية حجة على هؤال
معارضة ملا ذكر من الدليل لكن ان اقاموا حج على جوهر غري مباين لغريه او ثبوت عرض غري حمايث لغريه كان 

  ذلك الدليل معارضا لكن هذا مل يذكر واجلواب عنه اذا ذكر هو جواب املؤسس وسائر بين آدم 
ع وهو ان قوله ان مجهور الفالسفة يثبتون هذه االشياء ويصفوهنا مبا ذكر ليس كذلك بل وذلك يظهر بالوجه الراب

  هذا تثبته طائفة من الفالسفة 

وهو املشاؤون اتباع ارسطو ومن وافقهم وهؤالهم الذين سلك سبيلهم الفارايب وابن سينا وهذا املؤسس من كتب 
الفالسفة وال يكون عنده اال ما ذكره ابن سينا وليس ما ابن سينا يأخذ مذاهب الفالسفة وكثري ما يقول اتفق 

يذكره ابن سينا قول مجيع الفالسفة بل الفالسفة اعظم تفرقا واختالفا واكثر طوائف من ان حيصر قوهلم كالم ابن 
 سينا او غريه وقد حكى من صنف يف املقاالت من املسلمني مثل ايب احلسن االشعري والنوخبيت والباقالين وغريهم

  من مقاالت الفالسفة اضعاف اضعاف ما يذكره ابن سينا وهذا املؤسس 
وكذلك حكايته عن مجهور املعتزلة اثبات ارادات وكراهات وفناء اليف حمل وهذا امنا هو قول بعض البصريني وهم 

وال كثرية معروفة ابو علي وابو هاشم وحنومها وليس هؤالء مجهور املعتزلة بل هلم يف االرادة والكراهة ويف الفناء اق
  هذا واحد منها 

واما الوجه الثالث الذي ذكره على وجود موجودات يف االعيان وهي االضافات وانه ميتنع ان تكون حمايثة للعامل او 
مباينة عنه باجلهة فهذا يعلم فساده بالضرورة واحلس واتفاق العقالء فال يستحق اجلواب فان بعض الناس قد تنازع 

مل يشهدها كالعقول واالرادات اما هذه االعيان املشهودة فانه مل يقل عاقل انه يوجد فيها امور ال يف االمور اليت 



  مباينة للغري وال حمايثة له فاذا كان على هذا ألوجه مل يستحق اجلواب لكن نبني وجه الفائدة فنقول 
يشبه هذا فان الوالدة داخلة يف مسمى االبوة هي كون االنسان تولد منه نظريه والبنوة كونه يولد من نظريه او ما 

االبوة والبنوة وكون الشيء ولده غريه او ولد غريه وصف حمسوس قائم بالوالد والولد ويف احلقيقة هو صفة ثبوتية 
  فيها اضافة واما العمومة واخلؤولة ففيها والدتان والدة االب للشخص ووالدة 

ة العم البنه فتفرع النسب يكون متعدد الوالدة وقد يكون احدى جده لعمه وبنوة العم فيها والدة ثالثة وهي والد
  الوالدات موجودا لكن يتوقف الوصف على االخرى كما يتوقف االمر يف العمومة واخلؤولة على حنو ذلك 

ومن هنا يظن الظان اهنا اضافة حمضة والتحقيق ان احد الوصفني وجد قبل االخر ومن املعلوم ان كونه ولد وانفصل 
ابيه او امه ليس هو سببا يتبعض حىت يقال ثلث والدة وربع والدة اذا خرج مجيعه واذا مل تكن منقسمة مل تكن عن 

االبوة والبنوة منقسمة حىت يقال ثلث االبوة او ثلث البنوة كما ال يقال نصف احليوانية واالنسانية والناطقية وحنو 
  ذلك 

الب كغريها وكيف ال يكون ذلك واالبوة من اعظم الصفات القائمة فظهر ان االبوة اليت هي وجودية حمايثة لذات ا
باالب املغرية له تغريا مشهودا باحلس ملا يوجد فيه حمبة الولد واحلنو عليه والعطف عليه وامثال ذلك مما ال يوجبه 

  سائر الصفات فهي بأن تكون قائمة به اوىل من غريها 
يث يصدق عليه قولنا اما ان يكون واما ان ال يكون اشارة اىل كونه واما السؤال الثاين وهو قوله كون الشيء حب

  قابال لالنقسام اليهما وقبول القسمة حكم عدمي فال يكون معلال فعنه اجوبة 
احدها ان املراد بذلك ان املوجود يلزمه احد الوصفني اي ان كل موجودين فانه يلزم احدمها ان يكون حمايثا لالخر 

م احد الوصفني للوجود وقيامه به وكونه ال يفارقه هو املعين بقوهلم اما ان يكون حمايثا او يكون او مباينا عنه فلزو
  مباينا وهذه القضية اليت يسموهنا مانعة اخللو مع كوهنا مانعة 

اجلمع اي ان املوجود ال خيلو عن احد هذين واخللو عن الصفات امر عدمي فنقيضه يكون وجوديا فثبوت احد 
ني للموجود امر وجودي ليس املراد هبذا التقسيم ان املوجودين ينقسمان اىل ما يكون حمايثا وما يكون هذين الوصف

مباينا فان العرضني القائمني مبحل كل منهما لالخر ليس حمايثا له واجلوهر ان كل منهما حمايث لالخر ليس حمايثا له 
  ب التقسيم املانع من اجلمع بني القسمني واخللو منهما فهذا ليس من باب تقسيم الكلي اىل جزئياته وامنا هو من با

وهبذا يظهر غلطة يف السؤال الثالث ايضا واذا كان هذا التقسيم ليس هو القسمة اىل امرين كتقسيم الكلي والكل 
اليهما  وامنا هو بيان لزوم احد القسمني ونفي خلو احمللني عنهما مجيعا بطل قوله هذا اشارة اىل كونه قابال لالنقسام

  بل هذا اشارة اىل لزوم احدمها 
الوجه الثاين قوله قبول القسمة حكم عدمي يقال ال نسلم ان اصل القبول حكم عدمي بل كون الوجود قابال 

لشيء نقيضه عدم كونه ليس بقابل له والقبول رافع هلذا العدم ورافع العدم وجود وهذه احلجة هي اليت احتج هبا 
  فان صحت صح ان القبول وجودي وان بطل ذلك يف القبول بطل يف االبوة ايضا على ان االبوة وجودية 

الوجه الثالث قوله لو كان امرا ثابتا لكان صفة من صفات الشيء احملكوم عليه بكونه قابال والذات قابلة للصفة 
من الصفات كون ذلك القائمة هبا فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه ويلزم التسلسل يقال قبول االنقسام وحنوه 

  ممكنا يف نفس الذات وامكان الشيء ال حيتاج اىل امكان آخر 



وهذه الصفة الزمة للذات ليست الذات قابلتها مبعىن انه ميكن وجودها وميكن عدمها بل كوهنا قابلة امر الزم هلا 
واجب واالوىل مبعىن االمكان واجب هلا وهذا القبول يراد به عدم االمتناع مبعىن االمكان العام الذي يدخل فيه ال

اخلاص فاذا كان احد القبولني هو االمكان اخلاص واالخر هو العام وهو مبعىن الوجوب كان ذلك مبعىن الوجوب 
  ووجوب الصفة للموصوف ليس فيه تسلسل وامنا جاء الغلط من لفظ االشتراك والقبول 

قيل املراد بالتعليل هنا التالزم ليس املراد به ان يكون احد الوجه الرابع هنا ان القبول امر عدمي فقوله ميتنع تعليله 
  االمرين غنيا عن االخر موجبا له وهبذا االعتبار يصح ان يكون كل من االمرين الزما ملزوما 

فقد تبني هبذه الوجوه الثالثة ان التقسيم لزوم ال قبول ولو كان قبوال مل يكن عدميا ولو كان عدميا فمعناه ان 
ال بد له ان انه يكون مع غريه من املوجودات اما حمايثا له واما مباينا له وهذا الزم لكون املوجود اما قائم املوجود 

بنفسه واما قائم بغريه وكل قائم بنفسه فهو مباين للقائم بنفسه وكل قائم بغريه فهو حمايث لذلك الغري وملا شاركه 
  يف القيام بذلك الغري 

ما الذي تريدون بقولكم املوجود يف الشاهد منقسم اىل احملايث واملباين فعنه جوابان  واما السؤال الثالث فقوله
احدمها ان يقال له مل يقولوا هكذا وامنا قالوا املوجودان ال بد وان يكون كل منهما مباينا لالخر او حمايثا له 

  واملوجود بنفسه مع املوجود االخر اما مباينا له او حمايثا له مل يقولوا 

ن املوجودات تنقسم اىل قسمني احدمها مباين واالخر حمايث وفرق بني كون املوجود بالنسبة اىل غريه يلزمه احد ا
االمرين وبني كون املوجود ينقسم اىل االمرين واذا كان كذلك فلزوم احد االمرين حكم واحد وليس هو حكمني 

نفسه مباين لغريه وهو اجلوهر واىل قائم بغريه حمايث له خمتلفني والفرق ظاهر بني ان يكون املوجود ينقسم اىل قائم ب
وهو العرض وبني ان يقال كل موجود مع غريه فال بد ان يكون مباينا له او حمايثا له او يقال املوجود من حيث هو 

ما موجود يلزمه ان يكون قائما بنفسه او بغريه فان هذا حكم واحد ملوجود وذاك حكمان خمتلفان فهذا الواحد هو 
به االشتراك وهو مورد التقسيم وذانك االثنان مها ما به االمتياز وهو ما به ميتاز احد القسمني عن االخر باحلكم 

الواحد املشترك وهو لزوم احدمها واالنقسام اليهما يلزم الوجود املشترك واحلكم املختص يلزم القسم اخلاص 
ر وخصوص كونه قائما بغري حكم النوع اآلخر اخلاص فخصوص كونه قائما بنفسه حكم النوع اخلاص وهو اجلوه

وهو العرض وريب ان خصوص كونه جوهرا وعرضا يصلحان ملا خيتص باجلوهر والعرض وأما لزوم احد احلكمني 
لكل موجودين او كل موجود وكون املوجود واملوجودين ال خيلو عن احد هذين الوصفني فهذا احلكم املشترك 

خبصوص اجلوهر وخصوص العرض وهذا ليس هو ان املوجود يف الشاهد منقسم اىل هذين بينهما ال يصلح تعليله 
  القسمني فليس هو قسمة الكل اىل اجزائه فظهر ان الذي قالوه ليس بغلط ولكن هو غلط او اغلط 
تص باملوجود وهذا مثل ان يقال املوجود ال بد ان يكون اما قدميا او حمدثا واما ان يكون خالقا او خملوقا فان هذا خي

فاملعدوم ال يكون قدميا وال حمدثا وال خالقا وال خملوقا فلزوم احد القسمني حكم مشترك بينهما واملوجود من حيث 
  هو مشترك بينهما 

اجلواب الثاين ان يقال هب اهنم قالوا املوجود يف الشاهد ينقسم اىل احملايث واملباين فان انقسام الشيء اىل قسمني 
ما خيتص احد القسمني حكم خيالف االخر فهب ان وجوب املباينة معلل بكونه جوهرا ووجوب حكم واحد ولكن 

احملايثة معلك بكونه عرضا لكن القدر املشترك وهو لزوم االنقسام وقبوله ووجوب االنقسام اىل جوهر واىل عرض 
النقسام ولزومه وقبوله حكم مشترك بينهما وهذا احلكم املشترك جيب تعليلة بالقدر دون املختص الن وجوب ا



وكونه حبيث ينقسم اىل قسمني هو مورد التقسيم ومورد التقسيم مشترك بني االقسام فيجب تعليله باملشترك 
فاملقسوم هو املوجود من حيث هو ال وجود اجلوهر خاصة وال وجود العرض خاصة واملوجود وان مل يكن يف 

وكل كلي ينقسم اىل جزئياته فهذا حاله خبالف الكلي املوجود يف  اخلارج اال متميزا فهذه قسمة الكلي اىل جزئياته
  اخلارج كاالنسان مثال اذا قسم اىل اجزائه من الرأس واليد وحنو ذلك 

واما قوله يف السؤال الرابع مل قلتم انه ال بد من تعليله اما بالوجود واما باحلدوث وما الدليل على احلصر فانه ميكن 
  ياء ان يقال هنا ثالثة اش

احدها ان يقال البحث التام والسرب التام واالستقراء التام قد يفيد اليقني تارة كما يفيد الظن القوي اخرى وهذا مما 
  يقال يف مواضع وقول القائل الشهادة على النفي غري معلومة ليس بصحيح بل النفي قد يعلم تارة كما يعلم االثبات 

وي والظن الغالب وهذا فيه انصاف وعدل وهو خري من دعوى الرباهني الثاين ان يقال هذا يفيد االعتقاد الق
  القطعية اليت يظهر عند التحقيق اهنا شبهات وخياالت فاسدة 

ومن قال ال جيوز ان حيتج يف هذا الباب اال بالقطعى الذي ال حيتمل النقيض قيل له اوال انت اول من خالف هذا 
  لب فضال عن اليقني فانت دائما حتتج مبا ال يفيد الظن الغا

وقيل له ثانيا ال نسلم بل الواجب على كل انسان ان يأيت مبا هو احلق فان كان عنده علم قاطع قال به وان كان 
عنده ظن غالب قال به واملسائل اليت تنازع بنو آدم فيها الن حيصل لالنسان فيها ظن غالب خري من ان يكون يف 

او احلجج الفاسدة كما هو الواقع كثريا وسنتكلم ان شاء اهللا على هذا الكالم  احلرية واجلهالة او يكون يف التقليد
  على االحاديث 

وقيل له ثالثا هذا اذا انضم اىل غريه حصل من جمموعهما اليقني وان مل يكن اليقني حاصال بأحدمها كغري ذلك من 
  االدلة السمعية والعقلية 

بني النفي واالثبات كما قررناه يف مسألة الرؤية وهو ان يقال املشترك  الثالث ان هذا ميكن تقريره بالتقسيم الدائر
بينهما اما ان يكون هو الوجود او ما هو من لوازمه اوال الوجود وال شيئا من لوازمه وما ليس هو الوجود وال شيئا 

له واما االخص  من لوازمه يكون اخص من الوجود الن ما هو مساوله يف العموم واخلصوص وما هو اعم منه الزم
منه كاحلدوث واالمكان فليس بالزم له الن الوجود قد ال يكون ممكنا وال حمدثا خبالف االعم مثل جواز كونه 

  مذكورا ومعلوما فان ذلك يلزم من انتفائه انتفاء كونه موجودا النه اعم منه 
م منه او اخص فاذا كان اخص وان شئت قلت اما ان يكون هو الوجود او ما يساويه يف العموم واخلصوص او اع

  منه فاما ان يتناول الوجود 

الواجب اوال يتناوله فان تناوله فهو يف ذلك كالوجود وان مل يتناوله فانه مستلزم احلدوث فان كل ماال يدخل يف 
مسمى واجب الوجود فهو حمدث فثبت ان العلة اما ان تكون هي احلدوث او ما يشترط فيه احلدوث مثل ما هو 

من احلدوث واما ان يكون هو الوجود او ما يتناول واجب الوجود وهذا التقسيم دائر بني النفي واالثبات اخص 
  واليه يرجع حقيقة قوهلم اما الوجود واما احلدوث 

وهذا التحرير يظهر اجلواب عن السؤال اخلامس وهو قوله ال نسلم انا ما وجدنا هلذا احلكم علة سوى احلدوث او 
من وجهني االول ان من احملتمل ان يقال املقتضي لقولنا ان الشيء اما ان يكون حمايثا للعامل او مباينا الوجود بيانه 

عنه باجلهة كونه حبيث يصح االشارة احلسية الن كل شيئني صح االشارة اليهما فاما ان تكون االشارة اىل احدمها 



  عني االشارة اىل االخر او غريه 
شارة احلسية اليه اما ان يكون مطابقا للوجود يف العموم واخلصوص حبيث يقال فيقال له كونه حبيث تصح اال

املوجود ال بد ان تصح االشارة احلسية اصال او تبعا وان كل موجودين فال بد ان تكون االشارة اىل احدمها عني 
كان اعم منه بطريق االشارة اىل االخر او غريه او يكون اخص منه فان كان مطابقا له حصل املقصود وكذلك اذا 

االوىل النه حينئذ تكون احلجة دليال على شيئني على صحة االشارة احلسية اليه وعلى كونه مباينا للعامل وان كانت 
صحة االشارة اليه اخص من الوجود حبيث تصح االشارة احلسية اىل بعض املوجودات دون بعض فان كان واجب 

  الوجود داخال يف ذلك صحت احلجة ايضا 

ن مل يكون داخال يف ذلك كانت صحة االشارة مستلزما للحدوث فيكون التعليل بصحة االشارة احلسية تعليال مبا وا
  يستلزم احلدوث والتعليل بنفس احلدوث كالتعليل مبا يستلزم احلدوث كما سنبينه ان شاء اهللا 

وقعت املخالفة بينهما وبني الباري فلم ال اما قوله يف الوجه الثاين ان اجلواهر واالعراض مشتركان يف االمر الذي به 
  جيوز ان يكون هذا هو املقتضى لقبول االنقسام اىل املباين واحملايث وحينئذ يبطل قوله ال مشترك بينهما اال احلدوث 
يقال هذه املخالفة لذات الباري املشتركة بينهما هي مستلزمة للحدوث فاهنا من خصائصها ال توجد يف االري وما 

احملدث مستلزم للحدوث واذا كان كذلك كان حكمه حكم احلدوث فان قوهلم هو الوجود او احلدوث كل خيتص 
وصف يستلزم احلدوث فحكمه كحكمه يف ذلك وكل وصف الزم للوجود حبيث يلزم من عدمه عدم الوجود هو 

  كالوجود فان رفع التعليل به يقتضي رفع التعليل بالوجود كما تقدم بيانه 
سؤال السادس مل ال جيوز ان يكون املقتضي هلذا احلكم هو احلدوث قوله اوال احلدوث ما هية مركبة من قوله يف ال

العدم والوجود قلنا كل حمدث فانه يصدق عليه كونه قابال للعدم والوجود وايضا كون الشيء منقسما اىل احملايث 
انت صفة وجودية كانت يف املوضعني كذلك وان واملباين معناه كونه قابال لالنقسام اىل القسمني فالقابلية ان ك

  كانت عدمية فكذلك وال يبعد تعليل عدم بعدم 
يقال اما احلدوث او ما يستلزم احلدوث فال جيوز ان يكون هو علة لالمر الوجودي الن ذلك مستلزم للعدم وما 

  يستلزم العدم ال جيوز ان 

ي خيتص باملوجودات دون املعدومات اال بأمر وجودي يكون علة لالمر الوجودي فال يعلل االمر الوجودي الذ
  خيتص باملوجودات 

وكذلك لو اريد بالتعليل املالزمة فان االمر الوجودي ال يكون مستلزما لالمر املستلزم للعدم النه يوجب ان يكون 
باينة مستلزما ملا العدم مستلزما الوجود والعدم ال يكون مستلزما للوجود فال تكون الرؤية وال صحة احملايثة وامل

يتضمن العدم سواء كان هو احلدوث او ما يستلزم احلدوث اذ كل منهما مستلزم للعدم والوجود ال مستلزما 
للعدم اال بطريق استلزامه لوجود مينع غريه فيكون العدم ضد الوجود اما ان يكون وجود جنس االمر الوجودي 

  معلقا بوجود يشترط فيه ان يكون معدوما فال 
له كل حمدث يصدق عليه كونه قابال للوجود والعدم وكذلك كون الشيء منقسما اىل احملايث واملباين اىل آخره قو

  يقال له هذا غلط من وجوه 
احدها ان احملدث الذي جيوز رؤية هو املوجود دون املعدوم فان املعدوم ال جيوز رؤيته وال جيوز تعليل رؤية الوجود 

بأنه حمدث منقسم اىل موجود ومعدوم فان احملدث الذي يدخل فيه املعدوم ال يرى حمال املنقسم اىل حمايث ومباين 



فهو اعم مما يرى والعلة ال تكون اعم من املعلول وايضا فاحملدث الذي يصدق عليه انه قابل للوجود والعدم امنا هو 
ون معدومة واما الوجود فال يقبل حقيقته الذهنية اليت ال وجود هلا يف اخلارج فهي تقبل ان تكون موجودة وان تك

  ذلك 
الثاين انه ليس قبول احلقيقة الن تكون موجودة ومعدومة مثل قبوهلا الن تكون حمايثة لغريها او مباينة له الن ذلك 

  القبول ال يقوم بشيء موجود بل 

د وليس كل واحد من هو حكم ذهين واما هذا الثاين فهو صفة المر موجود فان احملايثة واملباينة صفة المر موجو
  الوجود والعدم صفة لوجود 

الثالث ان الشيء الذي قبل الوجود والعدم هو شيء بعينه يقبل الوجود والعدم تارة ليس احملدث ينقسم اىل موجود 
ومعدوم واما احملايثة واملباينة فليستا صفتني متعاقبتني على حقيقة واحدة بل احلقيقة املوجودة املطلقة تنقسم اىل 

  ايث ليس موصوفا باملباينة واىل مباين ليس موصوفا باحملايثة فليس هذا نظري ذلك حم
الرابع انا قد بينا ان احلكم الواحد هو لزوم احدمها للوجود وهذا حكم واحد وجودي وال يقال ان احد االمرين 

مل يكن اال معدوما وان من الوجود والعدم يلزم احملدث بل احملدث بعد حدوثه ال يكون اال موجودا وقبل وجوده 
اريد به احلقيقة انه يلزمها احد االمرين فيقال هو يلزمها اما الوجود واما العدم ولزوم احد االمرين واحد وجود 

  والثاين عدم ال يكون وجوديا خبالف لزوم احد امرين وجوديني املباينة واحملايثة فان لزوم احد هذين يكون وجوديا 
عليه بني اهل السنة وعقالء اخللق ان العدم ليس بشيء يف اخلارج وامنا كان له وجود يف  اخلامس ان الصواب املتفق

العلم واذا كان كذلك فاحملدث تارة يكون شيئا وتارة ال يكون شيئا فال يكون كونه شيئا وكونه ليس بشيء علة 
ا يستلزم يف احد حاليه ان ال يكون لكونه حمايثا او مباينا فان هذين خيتصان مبا هو شيء وما هو شيء ال يكون علة م

  شيئا او ال يكون علة انقسام حالية اىل ان يكون شيئا تارة وغري شيء اخرى 
واما ما اورده على قوله ان اجلهل بالعلة يوجب اجلهل باملعلول من معارضة ذلك بأن يقال العلم بالعلة يوجب العلم 

  باملعلول فيقال عنه جوابان 

لك فان كل ذي فطرة سليمة مل يتقلد مذهبا يصده ويغري فطرته اذا علم ان الشيء موجود احدمها القول مبوجب ذ
علم انه اما ان يكون حمايثا لغريه واما ان يكون مباينا له كما يعلمون ان القائم بنفسه ال يكون اال داخل العامل او 

جودان ليس احدمها مباينا لالخر وال هو خارجه واذا قيل له موجود ال داخل العامل وال خارجه او قيل له شيئان مو
  حبيث هو وفهم ذلك انكرته فطرته 

وقوله اجلمهور االعظم وهم اهل التوحيد يعلمون ان الباري جل وعال موجود وال يعملون انه ال بد وان يكون 
فيكون بالنسبة اىل حمايثا للعامل او مباينا له قلنا ليس االمر كذلك بل النفاة مغمورون يف جانب اهل التوحيد ايضا 

مجاهري بين آدم من املسلمني وغريهم ومجهورهم تقلد هذا القول عن بعض حىت تغريت فطرته ليس يف هؤالء احد 
من سلف االمة وال ائمتها وال فيهم اال من هو جمروح من املسلمني ببدعة وان كان متأوال فيها ومغفورا له خطاه او 

ب على ائمة هذا القول من نوع ردة عن االسالم ونفاق فيه وغري ذلك وقد فيه ما هو اكثر من البدعة وهو الغال
  اتفق سلف االمة وائمتها على اهنم من اضل اخللق واجهلهم فال يضرهم خالفهم يف ذلك 

الوجه الثاين ان يقال العلم امر وجودي واما عدم العلم فوصف عدمي واالمر الوجودي يتوقف على السبب التام 
فانه يكفي فيه عدم السبب او نقصه واذا كان كذلك فليس جمرد علم االنسان بالدليل علة كان او خبالف العدمي 



غريها يوجب علمه باملدلول معلوال كان او غريه ان مل يستحضر يف ذهنه داللة الدليل على املدلول ويتفطن ملا فيه 
يشهدون آيات اهللا بالليل والنهار وهم عنها من الداللة وهذا كما ان خلقا يسمعون كالم اهللا وهو الدليل اهلادي و

  معرضون لعدم التفكر والتدبر اما اذا علم الرجل احلكم فال بد له من سبب يوجب العلم 

يف قلبه وكون الشيء اما حمايثا وإما مباينا واما قدميا واما حمدثا وحنو ذلك ليس هو الوصف احملسوس املشهود 
هو الوصف املعقول وهو لزوم احد الوصفني للموجود وكون املوجود ينقسم اىل  باحلس من احملايثة واملباينة وامنا

هذين فان املوجود املطلق وجوده ذهين وكذلك االنقسام اىل قسمني هو حكم عقلي وكذلك لزوم احد الوصفني ال 
املباين قبل بعينه حكم عقلي ليس حبسي فاذا كان هذا احلكم حيكم به العقل مبجرد علمه وجود الشيء احملايث و

علمه بكونه حمدثا علم ان العلم هبذا االنقسام العقلي ال يتوقف على احلكم باحلدوث بل يعلم مبجرد العلم بكونه 
موجودا فلو كان املقتضى له ليس هو الوجود بل هو احلدوث او ما يشترط فيه احلدوث كان احلكم بذلك بدون 

ه امنا يستدل على الشيء بعلته او معلوله او يستدل باحد املعلولني العلم مبقتضيه وملزومه حكما للذهن بال حجة فان
على االخر فاذا كانت مجيع وجوه االدلة منتفية انتفى العلم فاذا كان العلم هبذا االنقسام موجودا بدون هذه 

  الوجوه علم اهنا ليست ادلة فال تكون داخلة يف التعليل 
وز ان يكون علة وصف استداليل امنا هو العلة اليت توجب العلم باحلكم وكذلك قوله االثر املعلوم بالبديهة ال جي

ولكن جيوز ان يكون املؤثر فيما ادركه احلس ما مل يذكره احلس ولكن االنقسام ليس من االمور احلسية بل من 
الزمة فان مل يكن االحكام العقلية والعقل ال حيصر شيئا قبل االحاطة بأفراده وال يلزم بني شيئني قبل العلم بوجه امل

الوجود هو املقتضى هلذا احلصر والتقسيم وهلذه املالزمة مل جيز حكم الذهن بذلك حىت يعلم دليال يدله على هذا 
احلصر والتقسيم وهذه املالزمة وال جيوز ان يكون احلكم بديهيا ودليله نظريا استدالليا ومن يدير عقله علم انه 

جرد العلم بالوجود قبل العلم باحلدوث وغريه فان مل يكن الوجود مقتضيا له مل حيكم هبذا التقسيم وهذا اللزوم مب
  يكن له ان حيكم 

اال مبا احسه وهذان هذا مباين هلذا وهذا حمايث له اما ان حيكم حكما عاما على مجيع املوجودات اما ان يكون 
اصل وهذا الكالم حيتاج اىل تقرير ان العلة حمايثا واما ان يكون مباينا قبل علمه بتساويهما يف ذلك فهو حكم بال 

  اخلارجة هي العلة الذهنيه واال فيمكن النزاع يف ذلك 
واما قوله يف السؤال السابع لو كان الوجود واحدا يف الشاهد والغائب ليس االشتراك اللفظي وهذا ال ميكن اال 

  واملخالفون ال يقولون بواحد منهما  بأن يكون الباري مثال للمحدثات او يكون الوجود زائدا على املاهية
فيقال مثل هذا الكالم تكرر يف تصانيف هذا الرجل وهو غلط عظيم يف اظهر االمور واول االمور املعقولة من العلم 

  االهلي و العلم الكلي وهو وجود احلق ووجود اخللق وهلذا يغلط به من نقل مذاهب الناس 
من الصفاتية كاالشعرية والكرامية وغريهم ان الوجود وهو مقوال فان مذهب عامة الناس بل عامة اخلالئق 

باالشتراك اللفظي فقط وكذلك سائر امساء اهللا اليت مسي هبا وقد يكون خللقه اسم كذلك مثل احلي والعليم والقدير 
عاىل اوىل فان هذه ليست مقولة باالشتراك اللفظي فقط بل بالتواطىء وهي ايضا مشككة فان معانيها يف حق اهللا ت

وهي حقيقة فيهما ومع ذلك فال يقولون ان ما يستحقه اهللا تعاىل من هذه االمساء اذا مسي هبا مثل ما يستحقه غريه 
وال انه يف وجوده وحياته وعلمه وقدرته مثال خللقه وال يقولون ايضا ان له او لغريه يف اخلارج وجودا غري حقيقتهم 

  ى قدر مشترك اذ اطلق وجرد عن اخلصائص اليت متيز احدمها وهو ال يستعمل املوجودة يف اخلارج بل اللفظ يدل عل



كذلك يف امساء اهللا فقط وال هو موضوعا يف اللغة كذلك وامنا يذكر كذلك يف مواضع جترد عن اخلصائص كما 
حينئذ دال على  جترد يف املناظرة المور حيتاج اليها فيقدر جتريده عن اخلصائص تقديرا كما يقدر اشياء مل توجد وهو

قدر مشترك بني املسميني ولكن ذلك املشترك ليس جمموع حقيقة كل منهما املوجودة يف اخلارج فان لفظ املوجود 
اذا جرد يدل على املوجود املطلق مل يكن الوجود املطلق حقيقة اال يف الذهن واما الوجود اخلارجي فوجود كل 

  سم املطلق واحليوان املطلق واالنسان املطلق موجود معني مميز عن االخر خمتص به وذلك اجل
وقد تقدم غري مرة ان حقيقة ذلك ان هذه احليوانية اخلارجية املعينة تشبه هذه احليوانية وهذه االنسانية اخلارجية 

تشبه هذه االنسانية فبينهما مشاهبة من هذا الوجه وان كانت بينهما خمالفة من وجوه اخرى واذا قيل هذا موجود 
موجود ففيه اثبات اصل الوجود والثبوت والكون لكل منهما وان ما هلذا يشبه ما هلذا من هذا الوجه وهذا  وهذا

املعىن الذي اشتركا فيه واشتبها يف غاية البعد عن حقيقة كل منهما كما ان حقيقة كل منهما يكون يف غاية البعد 
ا قيل ان سائر احلقائق واملاهيات تشاركها يف مسمى عن حقيقة االخر فوجود احدمها يف اخلارج هو عني حقيقته فاذ

احلقيقة واملاهية او تشبهها يف ذلك كان هذا الشبه البعيد يف غاية البعد عن احلقيقتني ولكن االمور العظمية 
االختالف باحلقيقة قد تشتبه يف امر ما وهو الذي اشتركت فيه واعم هذه االمور هو الوجود والثبوت والكون فمن 

  نظره يف هذا كان نظره يف ابعد االشياء عن حقيقة الرب كان 

وكثري من هؤالء يعتقد انه قد ادرك حقيقته او انه ال حقيقة له اال ذلك وهؤالء من اعظم اخللق متثيال لرهبم بكل 
شيء وتشبيها له بكل شيء وقد جعلوا كل شيء ندا له وكفوا حيث جعلوا حقيقته هي الوجود املطلق وذلك يثبت 

ل موجود فهم اعظم اخللق اشراكا باهللا ومن هنا قال االحتادية منهم انه وجود كل شيء وانه وجود املوجودات لك
  كلها وحنو ذلك مما هو من اعظم االشراك والتعطيل 

واصل هذا ان االشتراك او االشتباه يف امر ما ملسمى الوجود او احلي او غري ذلك ال يقتضي التماثل بوجه من 
يقتضي نوع اشتباه وقد يكون بعيدا عن التماثل وهذا الرازي كثريا يظن ان االشتراك يف شيء هو الوجوه بل 

التماثل فحكم على املشتبهني يف شيء حبكم املتماثلني مث انه يف موضع آخر يناقض ذلك حىت جيعل االمور املتماثلة 
  يف احلكم اذ هو متناقض يف عامة كالمه  يف احلكم ال تتماثل يف العلة واالمور املتماثلة يف العلة ال تتماثل

مث ان هؤالء املتفلسفة واملتصوفة وسائر املالحدة من القرامطة وغريهم الذين يقولون حقيقته هي الوجود احملض او 
املطلق او حنو ذلك يزعمون اهنم ابعد اخللق عن التشبيه واهنم هم املوحدون احملققون للتوحيد حىت ينفوا الصفات 

نفيا منهم زعموا التشبيه هم اعظم اخللق تشبيها ومتثيال واشراكا وجعل اندادا هللا معماهم عليه من التعطيل واالمساء 
  وابعد اخللق عن ان يوحدوا اهللا تعاىل بوحدانيته اليت انفرد هبا عن سائر خملوقاته 

ته ما هو ثابت لكل شيء فقد فاهنم اذا جعلوا حقيقته الوجود املطلق فهذا القدر ثابت لكل موجود فقد جعلوا حقيق
  حقيقة اهللا تشركه فيها 

البعوضة والنملة بل الكلب واخلنزير وقد يصرحون بأن وجود الكلب واخلنزير عني وجوده وهذا من اغلظ 
االشراك والكفر برب العاملني وهو تعطيل اهللا اذ ال وجود للوجود املطلق اال يف املعني فاذا مل تثبت له حقيقة 

ة به منفصلة عن املوجودات لزم تعطيله مث ان حقيقته اليت اختص هبا وامتاز هبا عن خلقه ال يثبتوهنا موجودة خمتص
وهبا وجبت له الوحدانية والوجود من حيث هو وجود كالثبوت والكون وكونه حقا وهذا القدر ثابت لكل ما 

ن ذلك سبحانه وتعاىل عما خلقه وسواه وهو سبحانه رب كل موجود سواه وخالقه وباريه ليس كمثله شيء م



  يقول الظاملون علوا كبريا 
وهذا املوضع قد اوسعنا القول فيه يف مواضع غري هذا وهو منشأ االشراك والضالل يف طوائف من الفالسفة 

  واالحتادية وسائر املالحدة الذين يعمهم معىن اجلهمية وان كان لبعضهم عن بعض يف ذلك مزية 
د والتمثيل برب العاملني والتسوية بينه وبني غريه كما قال تعاىل فكبكبوا فيها هم ومنشأ هذا من القياس الفاس

والغاوون وجنود ابليس امجعون قالوا وهم فيها خيتصمون تا اهللا ان كنا لفي ضالل مبني اذ نسويكم برب العاملني 
ن قاس قياسا فاسدا وهو امام وما اضلنا اال اجملرمون واصل االشراك الذي هو من القياس الفاسد هو ابليس اول م

املشركني وقائدهم وال ينجو منه اال املخلصون الذين اثبتوا هللا ما خيتص به من الصفات والعبادات كما قال فبعزتك 
الغوينهم امجعني اال عبادك منهم املخلصني وقال تعاىل انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون امنا 

  يتولونه والذين هم به مشركون وهذا باب واسع ليس هذا موضعه  سلطانه على الذين

وذلك اهنم جيردون امساء هذا وصفاته وامساء هذا وصفاته فيسوون بينهما وجيردون القدر املشترك بينهما فيثبتونه 
رج مث قد حقيقة خارجة وقد جيعلون هذا الذي جردوه هم بأذهاهنم فقدروه يف انفسهم هو احلقيقة املوجودة يف اخلا

جيعلون هذا ثابتا لكل موجود يف اخلارج كقوهلم هو يف كل مكان بذاته وقوهلم هو نفس وجود املوجودات وهو 
الوجود املطلق وحنو ذلك واما السؤال الثامن فقوله يف املعارضة ان املقتضي لقبول االنقسام يف اجلوهر والعرض لو 

نقسام اىل اجلوهر والعرض وكذلك يف العرض وهو حمال فيقال كان هو الوجود لزوم يف اجلوهر وحده أن يقبل األ
هذا غلط ظاهر ومغالطة قبيحة وذلك ان هذا املوجود اما ان يراد به املوجود املعني اخلارجي فيكون املعىن انه يلزمه 

يلزمه احدمها والعرض احد احلكمني اما احملايثة واما املباينة ال يقال فيه انه منقسم اليهما وعلى هذا فاجلوهر املوجود 
املوجود يلزمه احدمها فاما ان يراد به الوجود املطلق الكلي الذي هو مورد التقسيم اىل االقسام فهذا اذا قيل انه 
ينقسم اىل حمايث ومباين فهو كقولنا ينقسم اىل جوهر وعرض وال يلزم من قبول القسمة ان يكون احد قسميه 

  بني النقيضني القسمة اليت يقبلها هو بل هذا مجع 
واما قوله يف السؤال التاسع ان ما ذكرمتوه من الدليل قائم يف صور كثرية مع ان النتيجة الالزمة عنه باطلة وهذا 

  يدل على انه منقوض وبيانه من وجوه 
االول ان كل ما سوى اهللا حمدث فتكون صحة احلدوث حكما مشتركا فال بد هلا من علة مشتركة واملشترك 

  الوجود واحلدوث ال يكون على صحة نفسه فوجب كوهنا معللة بالوجود فيلزم ان يكون اهللا حمدثا احلدوث او 

فيقال صحة احلدوث ليست من احكام االمور الوجودية بل من احكام االمور اليت ميكن وجودها سواء كانت 
صحة احلدوث فهي مشتركة بني  موجودة او مل تكن خبالف احملايثة واملباينة فاهنا خمتصة بالوجود دون العدم واما

الوجود املمكن وبني كل معدوم ممكن فبينها وبني لزوم احملايثة او املباينة عموم وخصوص اذ صحة احلدوث يعم 
املعدوم املمكن خبالف لزوم احملايثة او املباينة وخبالف الرؤية واما لزوم احملايثة او املباينة والرؤية فال يعلم انتفاؤه عن 

ف صحة احلدوث فانه يعلم بالضرورة انتفاؤه يف حق اهللا تعاىل واذا كان كذلك فيجب ان تكون علة صحة اهللا خبال
احلدوث ما يطابقه يف العموم وذلك ليس هو احلدوث فانه اخص منه اذ ليس كلما صح حدوثه كان حمدثا وال 

حلدوث معللة بعلة مشتركة الوجود فانه ليس كل موجود يصح حدوثه واملطابق له هو االمكان اخلاص فصحة ا
  وهي االمكان اخلاص وهذه علة مطردة منعكسة كتعليل املوجود بالرؤية وبلزوم احملايثة واملباينة 

وقوله يف الوجه الثاين ان كل موجود يف الشاهد فهو اما حجم او قائم باحلجم مث نذكر التقسيم اىل آخره حىت يلزم 



  جم والقوم ال يقولون بذلك فعنه جوابان ان يكون الباري اما حجما او قائما باحل
احدمها ان املعين باحلجم يف اللغة الظاهرة هو الشيء الكثيف املتحد كاحلجر والتراب خالف اهلوى فانه ال يسمى 

  يف اللغة املشهورة حجما فان كان مقصوده هذا فليس كل موجود يف الشاهد اما حجما او قائما باحلجم 
  يف الشاهد فهو اما جسم واما عرض او اما جوهر واما عرض ويذكر التقسيم اىل آخره  فان اراد به ان كل موجود

  فيقال له لفظ اجلوهر والعرض يف االصطالح اخلاص ليس نفيهما 

عن اهللا من الشريعة كما انه ليس اثباهتما من الشريعة بل سلف االمة وائمتها انكروا على من تكلم بنفيها كما 
ا او اكثر وعدوا ذلك بدعة فليس الحد ان ينفي هبذين اللفظني الذين ليس هلما اصل ال يف نص انكروا التكلم باثباهت

وال يف امجاع وال اثر اال حبجة منفصلة غري هذا اللفظ اذ احلجج اليت يستدل فيها باللفظ ال بد ان يكون لفظها 
الذي ال ينقل عن امام يف الدين وال منقوال عمن جيب اتباع قوله وهو الكتاب والسنة او االمجاع فكيف باللفظ 

  احد من سلف االئمة 
واما املعاين املرادة هبذين اللفظني فال بد من تفسريها فان الناس متنازعون فيما يريدون هبذه االلفاظ من املعاين 
 يعلم ومتنازعون يف لزوم تلك املعاين لبعض وغري ذلك واذا كان كذلك فان فسر مفسر معىن اجلوهر والعرض مبا مل

انتفاؤه يف حق اهللا تعاىل كان ذلك طرد الدليل فال ينتقض به وال ينتقض الدليل حىت يبني ان هذا التقسيم ميكن يف 
  بعض املعاين اليت جيب نفيها عن اهللا تعاىل ومل يفعل ذلك 

الدليل ليس حبجة  وذلك يظهر بالوجه الثاين وهو ان قوله وهم ال يقولون به قياس الزامي وقد تقدم انه قال ان هذا
اليف النظر وال يف املناظرة وذلك ان هذا الدليل ان كان مستلزم ثبوت مسمى اجلسم والعرض كان حجة عليهم يف 

هذا املوضع كما هو حجة على اولئك يف املواضع االخر فاذا ذكروا فرقا فان كان ذلك الفرق صحيحا مل يصح 
مل يكن نفيهم ملسمى اجلسم والعرض صحيحا على التقديرين النقض باجلسم والعرض وان مل يكن الفرق صحيحا 

  فال يلزم بطالن هذه احلجة 

واما قوله يف الوجه الثالث ان كل موجودين فال بد وان يكون احدمها حمايثا لالخر او مباينا عنه يف اي جهة كان 
كان وذلك يقتضي ان ال خيتص جبهة وساق التقسيم اىل آخره حىت يلزم كونه حمايثا للعامل او مباينا عنه يف اي جهة 

  فوق بل يلزم صحة احلركة على ذاته من الفوق اىل السفل وكل ذلك عند القوم حمال فعنه اجوبة 
احدها انه ليس كل موجودين فال بد وان يكون احدمها حمايثا لآلخر او مباينا عنه يف اي جهة كان بل من االجسام 

يكون من االخر اال يف جهة معينة كما ان رأس االنسان ميتنع ان يكون اال املوجودة ما ميتنع مع بقاء حقيقته ان 
فوق وبطن قدمه ميتنع ان يكون اال يف اسفله ولو غري ذلك خرج عن حقيقته وكذلك العرش ميتنع ان يكون يف 

  اسفل سافلني واسفل سافلني ميتنع ان يكون فوق العرش 
ون حمايثا او مباينا عنه يف اي جهة كان اتعين ان العقل يشهد انه ال بد الثاين ان يقال ما تعين بقولك فال بد وان يك

من وجوب املباينة ولو بأي جهة كان او تعين انه ال بد مع وجوب املباينة من جواز املباينة من مجيع اجلهات فهذان 
ازها بكل جهة فان معنيان متغايران فان وجوب مطلق املباينة من غري تعيني جهة غري وجوب املباينة ووجوب جو

عين ان كل موجودين فانه ال بد وان يتحايثا او بيان احدمها االخر وانه ال بد مع ذلك ان جيوز مباينته من مجيع 
  اجلهات فهذا القدر ليس معلوما بالبديهة وال باحلس وكثري من الناس ينازع يف كثري من ذلك 



شهودات فانا ال نعلم ان كل ما هو قائم بنفسه جيوز ان يكون وباجلملة ليس هذا هو العلم البديهي الذي يعلم يف امل
يف مجيع اجلهات من كل قائم بنفسه هذا ال يعلم بالبديهة حبال واذا مل يكن معلوما بالبديهة مل جيب ان يعلل بعلة تعم 

ته للمخلوق املوجود حىت نعلم ثبوته وحينئذ فمن الناس من يقول ليس هذا ثابتا جلميع املخلوقات ومنهم من يثب
دون اخلالق واذا كان األمر كذلك فان املنازع يقول قد قام الدليل على أن هذا ليس ثابتا جلميع املوجودات وليس 

هو مما علم بالبديهة أنه يشترك فيه مجيع املشهودات فال يكون نظري حجتنا اذا علم اختصاصه ببعض املوجودات 
  فانه يعلل مبا خيتص به 
ستدالل مبا جيب لكل موجودين والواجب لكل موجودين أن يكونا متباينني أو متحايثني أما كون الوجه الرابع أن اال

أحدمها يصح أن يكون مباينا لآلخر من مجيع جهاته فهذا ليس هو الواجب لكل موجودين واحلجة كانت فيما يلزم 
مجيع اجلهات فليس ذلك بالزم وان كان جائزا  املوجود من احملايثة أو املباينة والالزم له أصل املباينة أما املباينة من

  بل جيوز ان جيعل اهللا بعض األشياء ال تباين اال جبهة معينة 
اخلامس أن يقال ليس للعامل اال جهتان وهي العلو والسفل فأما العلو فانه خمتص باهللا تعاىل وأما أسفل سافلني فذلك 

قائم بنفسه فانه يصح أن يكون مباينا عنه جبميع اجلهات  سجني وهو املركز الذي ال يسع اال اجلوهر الفرد وكل
ألن كل ما سواه يصح أن يكون فوقه وان كان كذلك فيقال مبوجب املعارضة وهو أن اهللا تعاىل جيوز أن يكون 

مباينا للعامل من مجيع جهاته ألن مجيع جهاته هي العلو ليس له جهة أخرى فظهر القول مبوجب احلجة أال ترى أن 
  العرش مباين للعامل كذلك سطح 

السادس أن قوله ذلك يستلزم صحة احلركة عليه من الفوق اىل السفل وهم ال يقولون بذلك فنقول هذا قياس 
الزامي ويف صحة احلركة نزاع مشهور وهم يدعون ثبوت الفارق فان صح ما يدعونه من الفارق واال كانت هذه 

  تفصل ذلك كما تقدم نظريه احلجة حجة عليهم يف املسألتني مجيعا وال ي
وأما قوله يف الرابع ان كل موجودين يف الشاهد فانه جيب أن يكون أحدمها حمايثا أو مباينا عنه باجلهة واملباين باجلهة 
ال بد وأن يكون جوهرا فردا أو مركبا من اجلواهر وكون كل موجودين يف الشاهد على أحد هذه االقسام الثالثة 

وهرا فردا او جسما مؤتلفا ال بد أن يكون معلال بالوجود فوجب أن يكون الباري على أحد أعىن كونه عرضا أو ج
هذه األقسام الثالثة والقوم ينكرون ذلك ألنه عندهم ليس بعرض وال جبوهر وال جبسم مؤتلف من األجزاء 

  واالبعاض 
يف ذلك لفظي وذلك أن اجلهمية  فيقال له أما تسمية صفاته عرضا فان منهم من مسي صفاته أعراضا مع أن النزاع

من املعتزلة وغريهم الذين ينفون الصفات ملا رأوا أن الصفات تقوم باألجسام وهي األعراض أيضا وهبا او ببعضها 
احتجوا على حدوث املوصوف الذي قامت به وقالوا اهنا ال تقوم اال مبتحيز وال تقوم اال مبحدث نفوها عن اهللا 

فقد قالوا انه يقوم به األعراض وهي ال تقوم اال مبتحيز فيكون متحيزا حمدثا فسلك معهم تعاىل وقالوا من أثبتها 
  مثبتة الصفات ثالثة مسالك 

احدها قول من يقول له صفات لكن ليست اعراضا أو ال تسمى أعراضا ألن العرض ما يعرض حملله ويزول عنه 
الء أن يقولوا األعراض ال تبقى زمانني أصال ليكون وصفاته الزمة لذاته ليست زائلة عنها وهذا مما قوى عند هؤ

  هذا فرقا بني صفات اهللا تعاىل وصفات املخلوقني من تسمية صفات املخلوقات أعراضا 



دون صفات اخلالق وهبذا وأمثاله انتحلوا دعوى السنة يف قوهلم األعراض ال تبقى زمانني ألن هذا مما وكدوا به يف 
ثبوت صفات اهللا تعاىل وهذه طريقة الكالبية واألشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من  اعتقادهم مذهب أهل السنة يف
  أهل املذاهب األربعة وغريهم 

واملسلك الثاين طريقة من ال ينازعهم يف تسمية صفات اهللا تعاىل أعراضا كما ال ينازعهم يف تسمية من قامت به 
األعراض اليت يف احلس باقية هي باقية كاأللوان وغريها الصفات جسما وال يقول أيضا بأن األعراض ال تبقى بل 

خبالف ما ليس باقيا كاحلركة وهؤالء يقولون هب أن األعراض قامت به وهب أنه جسم فليس يلزم من ذلك 
  حمذور وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية والشيعة ومن وافقهم من الفقهاء وغريهم 

فاته أعراض وال يقولوا ليست أعراضا كما ال يقولون انه جسم وال أنه ليس جبسم واملسلك الثالث ان ال يقولوا ص
لألن ذلك كله بدعة مذموم عند سلف األمة وأئمتها وألن النزاع يف ذلك ان كان يف معىن وجب اثبات املعىن احلق 

احلق دون الباطل وكذلك النفاة  دون املعىن الباطل فيسأل النفاة املثبتة ما أرادوا بذلك فان أثبتوا حقا وباطال أقروا
ان نفوا حقا وباطال نفي الباطل دون احلق ومن أثبت حقا او نفى باطال أقر ومن أثبت باطال أو نفى حقا منع وان 
كان النزاع يف اللفظ فما يوصف به الباري نفيا واثباتا من األمساء والصفات فاملتبع فيه الشريعة فال وصف اهللا اال 

أو وصفه به رسوله ال من االثبات وال من النفي واهللا سبحانه وتعاىل قد أخرب أنه أحد صمد ونزه  مبا وصف به نفسه
  نفسه عن الوالد والولد والشريك والكفو والسمي واحلاجة والنوم واملوت وغري ذلك ما دل عليه القرآن 

 متحيز وال يف جهة وال أن صفاته ومل يذكر هو وال رسوله وال أهل العلم واالميان به أنه ليس جبسم وال جوهر وال
ليست بعرض وال قائمة بالغري وال حنو ذلك وكذلك يف االثبات له األمساء احلسىن اليت يدعى هبا وليس يف تلك 

األمساء انه جسم وال جوهر وحنو ذلك وال أن صفاته تسمى أعراضا وحنو ذلك فلم يكن واحد من هذين مشروعا 
ا عنه على االطالق بل اذا اثبت الرجل معىن حقا ونفى معىن باطال واحتاج اىل على االطالق وال هو أيضا منهي

التعبري عن ذلك بعبارة الجل افهام املخاطب ألهنا من لغة املخاطب وحنو ذلك مل يكن ذلك منهيا عنه ألن ذلك 
ذا جائز بل مستحب يكون من باب ترمجة أمسائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاين كالمه وأمسائه وه

أحيانا بل واجب أحيانا وان مل يكن ذلك مشروعا على االطالق كمخاطبة أهل هذه االصطالحات اخلاصة يف أمساء 
اهللا وصفاته وأصول الدين باصطالحهم اخلاص اذا كانت املعاين اليت تبني هلم هي معاين القرآن والسنة تشبه قراءة 

وز الفهام املخاطب بال نزاع بني العلماء وأما قراءة الرجل لنفسه فهذا ال جيوز القرآن بغري العربية وهذه الترمجة جت
عند عامة أهل العلم اليف الصالة واليف خارج الصالة وجوزه بعضهم مطلقا لكن ملن مل حيسن العربية لكن املخاطبة 

يه شيئا بعينه وهلذا يكره أيضا ليست كاقراء القرآن لكن تشبه ذكره والثناء عليه والدعاء له مبا مل يوقت الشارع ف
  عند كثري من العلماء أو أكثرهم تغيري العربية اال للحاجة ومنهم من مل يكرهه 

  اذا تبني ذلك فجوابه من وجوه 
احدها أن هذا الوجه الذي ذكره هو من الوجوه االلزامية وهذه ليست حبجة ال للناظر وال للمناظر كما تقدم غري 

  اما أن توجب أن كل موجودين يف الشاهد على أحد هذه األقسام أوال توجبه فان مل  مرة وذلك أن هذه احلجة

توجبه فال يضر وان أوجب ذلك ومل يذكر الفارق فرقا بني املوضعني واال كانت حجة عليهم يف املوضعني وكان له 
االلزام وان مل يكن فرقا  أن يقول أنا امنا أثبت اجلسم واجلوهر والعرض لكذا وكذا فان كان هذا فرقا صحيحا بطل

  صحيحا تاما امتنع احلكم اذ ليس يف ذلك نص وال امجاع عام 



الوجه الثاين أن يقال كون املوجود يف الشاهد جوهرا فردا او ليس جبوهر فرد ليس ذلك مبشهود وال معلوم حبس 
ظيم بني املتكلمني وهذا وال ضرورة كالعلم بأن املوجود يف الشاهد اما مباين واما حمايث بل يف ذلك نزاع ع

املؤسس هو من املتوقفني يف اثبات اجلوهر الفرد وقد حكى التوقف فيه عمن حكاه من أذكياء الطوائف كأيب 
  احلسني البصري وأيب املعايل اجلويين واذا مل يكن هذا معلوما باحلس واالضطرار مل يكن نظري تلك احلجة 

كالم والفلسفة او من توقف فيه مينع االنقسام اىل هذه الثالثة وهؤالء الوجه الثالث أن من ينكر اجلوهر من أهل ال
  طوائف كثريون 

الوجه الرابع أن قوله ان املباين باجلهة ال بد وأن يكون جوهرا فردا او يكون مركبا من اجلواهر وكون كل 
جسما مؤتلفا ال بد وأن موجودين يف الشاهد على أحد هذه األقسام الثالثة أعىن كونه عرضا او جوهرا فردا او 

يكون معلال بالوجود يقال له ليس كون األشياء القائمة بأنفسها يف الشاهد مركبة من اجلواهر وأهنا اما جوهر فرد 
واما جسم مؤتلف مما يعلم ال حبس وال بضرورة كما يعلم أن املوجود اما أن يقوم بنفسه واما ان يقوم بغريه بل يف 

  نفيا واثباتا ووقفا واذا كان كذلك مل يكن نظريا له ذلك نزاع عظيم بني الناس 

الوجه اخلامس أن من يقول اجلسم واحد يف نفسه ليس مركبا من اجلواهر من أهل الكالم والفلسفة سواء قالوا 
ينقسم اىل جزء ال يقبل القسمة او قالوا يقبل القسمة اىل ما ال يتناهي ينازعون يف هذا االنقسام ويقولون ال نسلم 

  ن القائم بنفسه ال يكون اال مركبا من األجزاء او جوهرا فردا وهؤالء طوائف كثرية ا
الوجه السادس أن يقال قد مر الكالم على معىن القسمة والتركيب وأن حاصله يعود اىل متيز شيء من شيء 

من املوجودات  كامتياز صفة من صفة وأن ذلك مما جيب االعتراف به يف حق كل موجود فانه ميتنع أن يكون شيء
بدون ذلك وان كان كذلك مل يكن ما يلزم الوجود مما مسوه انقساما وتركيبا حماال فاذا اوجبت احلجة القول به قيل 

  به 
الوجه السابع أن يقال ان عنيت بكونه عرضا انه صفة قائمة باملوصوف ويكون منقسما اي فيه نوع متيز فهذا 

ونه عرضا انه يعرض مث يزول وبكونه منقسما مركبا انه يقبل التفرق يلتزمه أهل االثبات للعلو وان عنيت بك
واالجتماع بعد التفرق فيقال هذا وصف له بعدم بعد الوجود وبوجود بعد عدم واذا كان هذا كذلك مل ميتنع ان 

ين مبا يكون املوجب لذلك متضمنا للعدم فان املمتنع تعليل االمر الوجودي كالرؤية ولزوم احد الوصفني املوجود
  فيه عدم اما الوصف املشتمل على عدم فال ميتنع تعليله بالوصف املشتمل على عدم 

يوضع ذلك الوجه الثامن وهو أن العرض الذي خيتص به املخلوق جوهر عند من يقول ذلك ويفرق بني صفة اخلالق 
ه بعد وجوده واجلسم املخلوق وصفة املخلوق مما ميتنع بقاؤه وجيب عدمه بعد وجوده وأقل ما يف ذلك أنه جيوز عدم

  اما أن يكون متفرقا يف نفسه منقسما قسمة حقيقية حبيث يكون بعضه منفصال 

عن بعض واما أن يكون قابال لذلك وعلى التقديرين فال يكون هذا احلكم صفة للموجود من حيث هو موجود فان 
نفصال واذا كان كذلك كان نفس هذا املوجود من حيث هو موجود ال يكون واجب العدم وال واجب التفرق واال

  الوصف املذكور يوجب ان خيتص ما جيوز عليه العدم والتفرق 
الوجه التاسع ان وجوب العدم او التفرق ال جيوز تعليله بالوجود فان الوجود نفسه ال يوجب التفرق والعدم فان 

نوع من عدم الكمال فان االجتماع صفة العدم ينايف الوجود والشيء ال يكون موجبا ملا ينافيه وكذلك التفرق هو 
كمال وقوة واالفتراق ينقص تلك القوة والكمال وكذلك يسمى الشيء مجيال واجلمال مشتق من االمجال الذي هو 



اجلمع والضم وهلذا يقال كل أمل يف العامل فأصله من تفرق واجتماع فكون الشيء موجودا او مقصودا حبث حيصل 
ب تفرقه واختالله وامنا يناسب اجتماعه واكماله وهلذا كان االسم الصمد فيه معىن به الفرح والسرور ال يناس

االجتماع املنايف للتفرق وفيه اجتماع اخللق اليه حبيث يكون هو املقصود هلم يف العبادة يف الدعاء والعبد ال بد له 
نفسه وهو املدعو املسؤول الذي يسأل من قصد يقصده والشيء امنا يقصد لنفسه او لغريه واهللا هو املقصود املعبود ل

منه كل شيء واذا كان كذلك تبني أن هذا احلكم ال جيوز تعليله بالوجود املطلق وال مبا يشتمل على الوجود 
  الواجب 

وأما قوله يف الوجه اخلامس اذ كل موجود يفرض مع العامل فهو اما أن يكون مساويا للعامل او زائدا عليه يف املقدار 
منه يف املقدار فانقسام املوجود يف الشاهد اىل هذه االقسام الثالثة حكم ال بد له من علة وال علة اال او انقص 

الوجود والباري تعاىل موجود فوجب ان يكون الباري تعاىل على احد هذه األقسام الثالثة والقوم ال يقولون به ثبت 
  مبا ذكرنا ان هذه الشبهة منقوضة 

  جوه فيقال له عن هذه ايضا و

احدها ان هذه أيضا حجة الزامية ال حقيقية فالذي ينفي هذه األقسام عن الباري اما أن يذكروا فرقا صحيحا اوال 
يذكروه فان ذكروه بطل الزامهم بذلك يف حجة املباينة واحملايثة وان مل يذكروا فرقا صحيحا كان ذلك حجة عليهم 

ا حجة ال يف نظر وال يف مناظرة فان هذا ليس هو متفقا على نفيه يف املوضعني كما تقدم نظريه وحينئذ فال يكون هذ
  بل أكثر اهل االثبات يلتزم أحد االقسام 

الوجه الثاين أن يقال هذا التقسيم باطل فان كل ما نشهده فهو جزء من العامل سواء كان قائما بنفسه او بغريه 
أو أزيد منه أو أنقص منه ومن املعلوم أنه ال يكون اال فكيف يقال فيما هو بعض العامل اما ان يكون مساويا للعامل 

أنقص منه واذا كان ال يصح ان يكون مساويا له وال أزيد وهبذا يظهر ان هذا ليس نظري احلجة فان تلك مضموهنا 
وال ان كل موجود يلزمه احد األمرين اما احملايثة لغريه واما املباينة له والوجود ينقسم اىل قسمني حمايث ومباين 

  ميكن ان يقال الوجود املشهود يلزمه احد هذه األقسام امنا يلزمه واحد منها معني وهو النقص 
الوجه الثالث ان هذا الذي ذكره امنا هو فيما تقدم وجوده ويفرض مع العامل ومعلوم أمنا يقدر وجوده ويفرض ال 

وس مع املوجود املشهود احملسوس فان تلك يعلم حكمه باحلس وال بالبديهة كما يعلم حكم املوجود املشهود احملس
احلجة مبناها على ما علم باحلس والضرورة مث النظر هل ذلك معلل مبا يتناول الوجود الواجب او مبا خيص غريه 

  وأما املوجودات املقدرة فحكمها ال يعلم حبس وال ضرورة وامنا يعلم بالقياس على ما علم وجوده 

يف الوجود املقدر مع العامل فذلك املوجود اما أن يكون هو اهللا او غريه فان كان غريه الوجه الرابع أن هذا إذا كان 
فقد علم انه معدوم ألن كل ما يقدر وجوده سوى اهللا فهو من العامل فال ميكن تقدير موجود غري اهللا خارج عن 

ما أن يكون اكرب من العامل او اصغر او جمموع خلقه وان كان املراد هبذا املوجود هو اهللا كان املعىن ان اهللا ال خيلو ا
بقدره واذا كان هذا هو املعىن املقدر فاحتجاجه هبذا على ان الباري موصوف بأحد هذه األقسام هو استدالل 

بالشيء على نفسه فالدليل هو غري املدلول ويكون التقدير ان الرب املوجود مع العامل اما أن يكون مساويا له او 
كان كذلك فهو اما ان يكون مساويا او اكرب او اصغر وملعوم ان هذا باطل فضال ان يكون  اكرب او اصغر واذا

  نظري احلجة 
وقد ظهر مبا نبهنا عليه يف الكالم على هذه احلجة ان قوله وحنن بعد ان بالغنا يف تنقيحها وتقريرها اوردنا عليها هذه 



له فان احلجة مل يستوف تقريرها كما جيب وليس ما ذكره االسئلة القاهرة واالعتراضات القادحة ليس األمر كما قا
من األعتراض كما زعم هذا مع أنا مل نستوف الكالم يف تقريرها وال يف األجوبة عن اسولته ألن املقصود حكاية ما 

  ذكره هو من احلجة وذكر ما ينبه على احلكم العادل بينه وبني خصومه 

  فصل

ة يف اثبات كونه تعاىل يف اجلهة قالوا ثبت أنه تعاىل جتوز رؤيته والرؤية تقتضي قال الرازي الشبهة الثالثة للكرامي
  مواجهة املرئي او مواجهة شيء هو يف حكم مقابلته وذلك يقتضي كونه تعاىل خمصوصا جبهة قال 

قالوا لكنه  واجلواب اعلم ان املعتزلة والكرامية توافقوا على ان كل مرئي ال بد وأن يكون يف جهة اال ان املعتزلة
ليس يف اجلهة فوجب أن ال يكون مرئيا والكرامية قالوا لكنه مرئي فوجب ان يكون يف اجلهة واصحابنا نازعوا يف 

هذه املقدمة وقالوا ال نسلم ان كل مرئي فانه خمتص باجلهة بل ال نزاع ان األمر يف الشاهد كذلك فلم قلتم ان كل 
  الغائب كذلك ما كان كذلك يف الشاهد وجب ان يكون يف 

وتقريره ان هذه املقدمة اما ان تكون مقدمة بديهية او استداللية فان كانت بديهية مل يكن يف اثبات كونه خمتصا 
باجلهة حاجة اىل هذا الدليل وذلك ألنه ثبت يف الشاهد أن كل قائم بالنفس خمتص باجلهة وثبت ان الباري جل 

خمتص باجلهة ألن العلم الضروري حاصل بأن كلما ثبت يف الشاهد  وتعاىل قائم بالنفس فوجب القطع بأنه تعاىل
وجب أن يكون يف الغائب كذلك فاذا كان هذا الوجه حاصال يف اثبات كونه تعاىل يف اجلهة كان اثبات كونه يف 

  وبيان اجلهة بكونه مرئيا مث اثبات ان كل ما كان مرئيا فهو خمتص باجلهة تطويل من غري فائدة ومن غري مزيد شرح 
وأما ان قلنا ان قولنا كل مرئي فهو خمتص باجلهة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة استداللية فحينئذ ما مل يذكروا 
على صحتها دليال تصري هذه املقدمة يقينية وأيضا فكما أنا ال نعقل مرئيا يف الشاهد اال اذا كان مقابال او يف حكم 

اال اذا كان صغريا او كبريا او ممتدا يف اجلهات مؤتلفا من األجزاء وهم يقولون املقابل للرائي فكذلك ال نعقل مرئيا 
انه تعاىل يرى ال صغريا وال كبريا وال ممتدا يف اجلهات واجلوانب واألحياز فاذا جاز لكم ان حتكموا بأن الغائب 

  خمالف للشاهد يف هذا الباب فلم ال جيوز ايضا ان يقال ان املرئي يف الشاهد وان 

  وجب كونه مقابال للرائي اال أن املرئي يف الغائب ال جيوز ان يكون كذلك 
  والكالم على ما ذكره من وجوه 

احدها امنا ذكره عن املعتزلة والكرامية ليس هو قوهلم فقط بل قول عامة طوائف بين آدم من املسلمني واليهود 
الصفات ونفاهتا وال يعرف القول باثبات الرؤية مع  والنصارى واجملوس واملشركني والصابئني وهو قول مجاهري مثبيت

نفي كون اهللا تعاىل فوق العامل اال عن هذه الشرذمة وهم بعض اتباع األشعري ومن وافقهم وليس ذلك قول ائمتهم 
كما يقول هؤالء وان كانوا هم وغريهم يقولون ان يف كالم أئمتهم تناقضا او اختالفا فقد قدمنا ان تناقض من كان 

 االثبات اقرب هو أقل من تناقض من كان اىل النفي اقرب وقدمنا ان العلم بأنه فوق العامل اعظم من العلم بأنه اىل
يرى فعلم ذلك بالعقل اعظم يف الطرق البديهية والقياسية وعلم ذلك بالسمع أعظم ملا يف الكتاب والسنة من 

  وق الدالالت الكثرية اليت ال حيصيها اال اهللا على أن اهللا ف
وهلذا جتد هؤالء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند حتقيق األمر منافقني ألهل السنة واالثبات يفسرون الرؤية اليت 

يثبتوهنا بنحو ما يفسرها به املعتزلة وغريهم من اجلهمية فهم ينصبون اخلالف فيها مع املعتزلة وحنوهم ويتظاهرون 



ة يف اثبات الرؤية وعند التحقيق فهم موافقون املعتزلة امنا يثبتون من ذلك بالرد عليهم وموافقة أهل السنة واجلماع
حنو ما اثبته املعتزلة من الزيادة يف العلم وحنو ذلك مما يقوله املعتزلة يف الرؤية او يقول قريبا منه وهلذا يعترف هذا 

  الرازي بأن النزاع بينهم وبني املعتزلة يف الرؤية قريب من اللفظي 

هؤالء حقيقة باطنهم باطن املعتزلة اجلهمية املعطلة وإن كان ظاهرهم ظاهر اهل االثبات كما أن املعتزلة  فعلم ان
عند التحقيق حقيقة امرهم امر املالحدة نفاة األمساء والصفات بالكلية وان تظاهروا بالرد عليهم واملالحدة حقيقة 

حقيق وأما عوام الطوائف وان كان فيهم فضيلة ومتيز امرهم حقيقة من جيحد الصانع بالكلية هذا لعمري عند الت
فقد جيمعون بني املتناقضات تقليدا وظنا وهلذا ال يكونون جاحدين وكافرين مطلقا ألهنم يثبتون من وجه وينفون من 

  وجه فيجمعون بني النفي واالثبات 
ل اهللا تعاىل انزله بعلمه وقال سبحانه وما قال األشعري يف االبانة باب الرد على اجلهمية يف نفيهم على اهللا وقدرته قا

حتمل من انثى وال تضع اال بعلمه وذكر العلم يف مخسة مواضع من كتابه فقال سبحانه فأن مل يتجيبوا لكم فعلموا 
أمنا أنزل بعلم اهللا وال حييطون بشيء من علمه اال مبا شاء وذكر تعاىل القوة فقال اومل يرو أن اهللا الذي خلقهم هو 

منهم قوة وقال سبحانه ذو القوة املتني وقال اهللا تعاىل والسماء بنيناها بأيد قال وزعمت اجلهمية والقدرية ان  أشد
اهللا عز و جل ال علم له وال حياة وال مسع وال بصر وأرادوا ان ينفوا ان اهللا عامل قادر حي مسيع بصري فمنعهم خوف 

قالوا ال علم وال قدرة هللا فقد قالوا ليس بعامل وال قادر ووجب ذلك السيف من اظهارهم ذلك فأتوا مبعناه ألهنم اذا 
عليهم وهذا امنا اخذوه عن اهل الزندقة والتعطيل ألن الزنادقة قال كثري منهم ليس بعامل وال قادر وال حي وال مسيع 

بصري من طريق التسمية وال بصري فلم تقدر املعتزلة ان تفصح بذلك فأتت مبعناه وقالت ان اهللا عامل قادر حي مسيع 
  من غري ان نثبت له علما وقدرة ومسعا وبصرا 

وهؤالء الذين ذكر قوهلم قالوا ليس بعامل وال قادر وال حي وال مسيع وال بصري وهؤالء شر من الذين تقدم ذكرهم 
فان أولئك وحكاية الرازي قوهلم الذين يقولون ال نقول موجود وال معدوم وال حي وال ميت وال عامل وال جاهل 

امتنعوا من التسمية بالضدين مل ينفوا أن يكون هو تعاىل يف نفسه موصوفا بأحدمها فهؤالء الذين نفوا ذلك اعظم من 
  اولئك وقد أخرب ان قول املعتزلة مأخوذ من هؤالء 

ذي بصرنا وكذلك قال يف كتاب املقاالت ملا قال وهذا ذكر اختالف الناس يف األمساء والصفات فقال احلمد هللا ال
خطأ املخطئني وعمى العمني وحرية املتحريين الذي نفوا صفات اهللا رب العاملني وقالوا انه جل ثناؤه وتقدست 

امساؤه ال صفات له وأنه ال علم له وال قدرة له وال حياة له وال مسع له وال بصر له وال عز له وال جالل له وال 
صفات اهللا اليت توصف لنفسه قال وهذا قول اخذوه عن اخواهنم من عظمة له وال كربياء له وكذلك قالوا يف سائر 

املتفسلقة الذين يزعمون ان للعامل صانعا مل يزل ليس بعامل وال قادر وال حي وال مسيع وال قدمي وعربوا عنه بأن قالوا 
ت مل يستطيعوا ان نقول عني مل تزل ومل يزيدوا على ذلك غري ان هؤالء الذين وصفنا قوهلم من املعتزلة يف الصفا

يظهروا من ذلك ما كانت الفالسفة تظهره فأظهروا معناه بنفيهم ان يكون للباري علم وقدرة وحياة ومسع وبصر 
ولوال اخلوف ألظهروا ما كانت الفالسفة تظهر من ذلك وألفصحوا به غري ان خوف السيف مينعهم من اظهار 

ن ينتحل قوهلم فزعم ان الباري تعاىل عامل قادر مسيع بصري ذلك قال وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن األيادي كا
  يف اجملاز اليف احلقيقة ومنهم رجل يعرف بعباد بن سليمان يزعم ان الباري تعاىل عامل قادر مسيع بصري حكيم جليل 



بينهم  يف حقيقة القياس قال وقد اختلفوا فيما بينهم اختالفا تشتت فيه اهواؤهم واضطربت فيه أقاويلهم مث ذكر
  نزاعا كثريا ليس هذا موضعه 

وقال شيخ االسالم ابو امساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري يف كتاب ذم الكالم يف آخره ملا عقد بابا يف ذكر هؤالء 
األشعرية املتأخرين فقال باب يف ذكر كالم األشعري وملا نظر املربزون من علماء األمة وأهل الفهم من اهل السنة 

اجلهمية وما اودعته من رموز الفالسفة ومل يقع منهم اال على التعطيل البحت وان قطب مذهبهم  طوايا كالم
ومنتهى عقدهتم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم ان والفلك دوار والسماء خالية وان قوهلم انه تعاىل يف كل 

ثبات وذهابا عن التحقيق وان موضع ويف كل شيء ما استثنوا جوف كلب وال جوف خنزير وال حشا فرارا من اال
قوهلم مسيع بال مسع بصري بال بصر عليم بال علم قادر بال قدرة اله بال نفس وال شخص وال صورة مث قالوا ال حياة 

له مث قالوا ال شيء فانه لو كان شيئا ألشبه األشياء حاولوا مقال رؤوس الزنادقه القدماء إذ قالوا الباري ال صفة هلم 
فوا على قلوب ضعفاء املسلمني وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم اذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن اعتصاما وال ال صفة خا

به من السيف واجتنابا به منهم واذ هم يرون التوحيد وخياوضون املسلمني وحيملون الطيالسة فأفصحوا مبعائبهم 
امهم من سيوف خللفاء وألسن العلماء وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكتهم فيا طول ما لقوا يف أي

وهجران الدمهاء فقد شحنت كتاب تكفري اجلهمية من مقاالت علماء االسالم ورن اخللفاء فيهم ودق عامة أهل 
  السنة عليهم وامجاع 

املسلمني على اخراجهم من امللة ثلت عليهم الوحشة وطالت الذلة وأعيتهم احليلة اال ان يظهروا اخلالف ألوليهم 
لرد عليهم ويصبغوا كالمهم صيغة تكون ألوح لألفهام واجنع يف العوام من أساس اوليهم حتدوا بذلك املساغ وا

وليتخلصوا من خزي الشناعة فجاءت مبخاريق ترئا للعني بغري ما يف احلشايا ينظر الناظر الفهم يف جذرها فريى فخ 
يردون على اليهود قوهلم يد اهللا مغلولة فينكرون الفلسفة يكسى حلاء السنة وعقد اجلهمية ينحل القاب احلكمة 

الغل وينكرون اليد فيكونوا اسوأ حاال من اليهود ألن اهللا سبحانه اثبت الصفة ونفى العيب واليهود اثبتت الصفة 
واثبتت العيب وهؤالء نفو الصفة كما نفوا العيب ويردون على النصارى يف مقالتهم يف عيسى وامه فيقولون ال 

املخلوق غري املخلوق فيبطلون القرآن فال خيفى على ذوي األلباب ان كالم اوهلم وكالم آخرهم كخيط  يكون يف
السحارة فامسعوا اآلن يا ذوي األلباب وانظروا ما فضل هؤالء على اولئك اولئك قالوا قبح اهللا مقاهلم ان اهللا 

وقد قال املبلغ عن اهللا عز و جل جلارية موجود بكل مكان وهؤالء يقولون ليس هو يف كل مكان وال يوصف بأين 
معاوية بن احلكم رضي اهللا عنه اين اهللا قالت يف السماء احلديث وقالوا هو من فوق كما هو من حتت ال ندري اين 

هو وال يوصف مبكان فليس هو يف السماء وليس هو يف األرض وانكروا اجلهة واحلد وقال اولئك ليس له كالم امنا 
ء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به منذ تكلم مل ينقطع الكالم وال يوجد كالمه يف موضع ليس هو خلق كالما وهؤال

  به مث يقولون ليس هو يف مكان مث قالوا ليس له صوت وال حروف وقالوا هذا زاج وورق وهذا صوف 

ا لفظه او ما وخشب وهذا امنا قصد النفس واريد به التفسري وهذا صوت القاري اما يرى حسن وغري حسن وهذ
تراه جمازا به حىت قال رأس من رؤوسهم او يكون قرآن من لبد وقال آخر من خشب فراوغوا فقالوا هذا حكاية 

عرب هبا عن القرآن واهللا تكلم مرة وال يتكلم بعد ذلك مث قالوا غري خملوق ومن قال خملوق كافر وهذا من فخوخهم 
دهم ان القرآن غري موجود لفظية اجلهمية الذكور مبرة واجلهمية يصطادون به قلوب عوام اهل السنة وامنا اعتقا

  االناث بعشر مرات 



اولئك قالوا الصفة وهؤالء يقولون وجه كما يقال وجه النهار ووجه األمر ووجه احلديث وعني كعني املتاع ومسع 
م خراسان بني اصبعي األمري كأذن اجلدار وبصر كما يقال جدارمها يترائيان ويد كيد املنة والعطية واألصابع كقوهل

والقدمان كقوهلم جعلت اخلصومة حتت قدمي والقبضة كما قيل فالن يف قبضيت اي انا املك امره وقال الكرسي 
العلم والعرش امللك والضحك الرضى واالستواء االستيالء والنزول القبول واهلرولة مثله شبهوا من وجه وانكروا 

  ظاهر فردوا األصل ومل يثبتوا شيئا ومل يبقوا موجودا من وجه وخالفوا السلف وتعدوا ال
ومل يفرقوا بني التفسري والعبارة بااللسنة فقالوا ال نفسرها جنريها عربية كما وردت وقد تأولوا تلك التأويالت 

ذكرها اخلبيثة وأرادوا هبذه املخرقة ان يكون عوام املسلمني بعد غيابا عنها واعيا ذهابا منها ليكونوا اوحش عند 
وامشس عند مساعها وكذبوا بل التفسري ان يقال وجه مث ال يقال كيف وليس كيف يف هذا الباب من مقال املسلمني 

  فأما العبارة فقد قال اهللا تعاىل وقالت 

 اليهود يد اهللا مغلولة غلت ايدهم وامنا قالوها هم بالعربانية فحكاها عنهم بالعربية وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و
سلم يكتب كتابه بالعربانية فيها امساء اهللا وصفاته فيعرب باأللسنة عنها ويكتب اليه بالسريانية فيعرب له زيد بن ثابت 

  رضي اهللا عنه بالعربية واهللا تعاىل يدعى بكل لسان بامسه فيجيب وحيلف هبا فيلزم وينشد فيجاز ويوصف فيعرف 
م حبجة وقالوا ما هو بعد ما مات مببلغ فال يلزم به احلجة فسقط من مث قالوا ليس ذات الرسول صلى اهللا عليه و سل

اقاويلهم على ثالثة اشياء انه ليس يف السماء رب وال يف الروضة رسول وال يف األرض كتاب كما مسعت حيىي بن 
طلوا عمار حيكم به عليهم وان كانوا موهوها ووروا عنها واستوحشوا من تصرحيها فان حقائقها الزمة هلم واب

التقليد فكفروا آباءهم وامهاهتم وازواجهم وعوام املسلمني وواجبوا النظر يف الكالم واضطروا اليه الدين بزعمهم 
فكفروا السلف وقالت طائفة منهم الفرض ال يتكرر فأبطلت الشرائع ومسوا االثبات تشبيها فعابوا القرآن وضللوا 

عة معظما وال للقرآن حمترما وال للحديث موقرا سلبوا التقوى الرسول فال تكاد ترى منهم رجال ورعا وال للشري
ورقة القلب وبركة التعبد ووقار اخلشوع واستفضلوا الرسول بالنظر فال هو طالب آثاره وال يتبع أخباره وال 

يناضل على سننه وال هو راغب يف اسوته يتلقد مرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا تراه يهزأ بالدين ويضرب له 
االمثال ويتلعب بأهل السنة وخيرجهم اصال من العلم ال تنفر هلم عن بطانة اال خانتك وال عن عقيدة اال رابتك 

  البسوا ظلمة اهلوى وسلبوا نعمة اهلدى فتنبوا عنهم األعني وتشمئز منهم القلوب 
ضأ وال يصلي وقد مسعت قالوا وقد شاع يف املسلمني ان رأسهم علي بن امساعيل األشعري كان ال يستنجي وال يتو

  حممدا العمري النسابة انبأنا املعايف 

مسعت ابا الفضل احلارثي القاضي بسر حبس يقول مسعت زاهر بن امحد يقول اشهد ملات ابو احلسن األشعري 
ن من متحريا بسبب مسألة تكاىفء األدلة فال جزى اهللا امرءا أناط خماريقه مبذهب االمام املطليب رمحه اهللا تعاىل وكا

ابر خلق اهللا قلبا واصوهنم مستا وأهدأهم هديا وأعمقهم علما وأقلهم تعمقا وأوقرهم للدين وابعدهم من التنطع 
وانصحهم خللق اهللا جزاء خري قال فرأيت قوما منهم جيتهدون يف قراءة القرآن وحفظ حروفه واالكثار من ختمه مث 

ذكر باسناده من حديث سفيان الثوري عن الصلت بن هبرام عن اعتقاده فيه ما قد بيناه اجتهاد روغان كاخلوارج و
املنذر بن هوذة عن خرشة ابن احلر ان حذيفة بن اليمان قال انا آمنا ومل نقرأ وسيجيء قوم يقرؤون القرآن وال 

يؤمنون وباسناده من حديث زيد بن ايب انيسة عن القاسم بن عون قال مسعت ابن عمر يقول لقد عشنا برهة من 
نا وان احدنا يؤيت االميان قبل القرآن وباسناده من حديث امساعيل بن مهاجر عن أبيه عن ابن عمر قال انا كنا دهر



صدور هذه األمة وكان الرجل من خيار اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصاحليهم وما يقم اال سورة من 
ه او عمال وان آخر هذه األمة خيفف عليه القرآن القرآن او شبه ذلك وكان القرآن قد ثقل عليهم رزقوا علما ب

حىت يقرأه الصيب والعجمي ال يعلمون شيئا منه قلت ومثل ذلك معروف عن جندب بن عبد اهللا البجلي انه قال 
  اوتينا االميان قبل ان نقرأ القرآن مث اوتينا القرآن فازددنا اميانا وانكم تؤتون القرآن قبل االميان فتوسل أحدكم 

الرازي ملا ذكر مسألة الرؤية يف هنايته وذكر فيها حجج النفاة واملثبتة كان ما ذكره من حجج النفاة العقلية  وهذا
والسمعية اظهر مما ذكره من حجج املثبتة وهذه عادته يف كثري من مناظرته حيتج للباطل من السفسطة وفروعها مبا 

مسالكها العقلية فظهر من جمموع ما ذكرناه ان االدلة العقلية  ال حيتج مبثله للحق وقال يف مسألة الرؤية بعد ان ذكر
ليست قوية يف هذه املسألة قال واعلم ايضا ان التحقيق يف هذه املسألة ان اخلالف فيها يقرب ان يكون لفظيا 

  وسنبينه ان شاء اهللا تعاىل 
ها الكتاب والسنة واتفاق سلف األمة الوجه الثاين ان هذا الرجل قد اعترف هو ومن يوافقه ان الرؤية اليت دل علي

بل االدراك املنفي عن اهللا يف قوله ال تدركه األبصار يدل على ان اهللا تعاىل يف اجلهة وذلك يقتضي داللة الكتاب 
والسنة واتفاق سلف األمة على شيئني على رؤية اهللا تعاىل وعلى انه يف اجلهة وذكر اعتراف فضالء املعتزلة بأن 

  يعتقدون ذلك  النبيني كانوا
اما األول فانه ملا ذكر احلجج السمعية اليت للمعتزلة على نفي الرؤية قال وهذه الشبه اربع األوىل وهي األقوى 

التمسك بقوله تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار قال واعلم ان هذه اآلية تارة يتمسكون هبا على أنه تعاىل 
 اآلخرة وتارة على استحالة كوننا رائني له اما الوجه االول فامنا يتم باثبات امور ال يرى باألبصار يف الدنيا وال يف

اربعة أحدها ان ادراك البصر هو الرؤية قال ويدل عليه امران احهما انه ال فرق يف اللغة بني ان يقال رأيت فالنا 
ني ان يقال مسعته بأذين ثانيهما ان ببصري وبني ان يقال ادركته ببصري كما ال فرق بني ان يقال ادركته بأذين وب

اهل اللسان فهموا من هذه اآلية نفي الرؤية وذلك يدل على ان العرب يستعملون ادراك البصر مبعىن الرؤية وروي 
  عن عائشة 

ملا بلغها ان كعبا قال ان حممدا رأى ربه انكرت ذلك وقالت ثالث من حدثك هبن فقد كذب من حدثك ان حممدا 
عظم الفرية على اهللا قال تعاىل ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار قال وروي عن ابن عباس مثل رأى ربه فقد ا

  ذلك 
مث قال يف اجلواب عن هذا ال نسلم ان ادراك البصر عبارة عن نفس الرؤية بيانه هو ان االدراك غري موضوع حلقيقة 

ومىت كان كذلك مل يلزم من اآلية هاهنا نفي الرؤية  الرؤية اصال لكنه مستعمل يف رؤية الشيء احملدود بطريق اجملاز
وامنا قلنا ان االدراك غري موضوع للرؤية حقيقة الن لفظ االدراك حقيقة يف غري الرؤية فوجب أن ال يكون حقيقة 

يف  فثي الرؤية إمنا قلنا أن األدراك غري حقيقة يف الرؤية ألهنا حقيقة يف اللحوق والبلوغ سواء كان يف املكان كما
قوله تعاىل قال اصحاب موسى انا ملدركون او يف الزمان كما يقال ادرك قتادة احلسن او يف صفة وحالة كما يقال 

ادرك الكالم وادركت الثمرة اذا نضجت وايضا فانه يقال ادركت ببصري حرارة الليل وان كانت احلرارة ال ترى 
ون حقيقة يف الرؤية لئال يؤدي اىل االشتراك الذي هو فعلمنا ان االدراك حقيقة يف غري الرؤية فوجب ان ال يك

  خالف األصل 
وامنا قلنا ان االدراك ال يستعمل جمازا اال يف رؤية الشيء املتناهي لوجهني احدمها انا ملا أبصرنا الشيء املتناهي فكان 



سافة اىل شيء حىت بلغه البصر على بعده من ذلك املرئي يتناوله ومل يتناوله غريه فجرى يف ذلك جمرى من قطع امل
ووصل اليه فلما توهم يف هذا النوع من االبصار معىن اللحوق مسي ادراكا فأما ادراكنا للشيء الذي ال يكون يف 

  جهة اصال فانه ال يتحقق فيه معىن البلوغ فال جرم ال يسمى ادراكا الثاين ان االسم امنا يوضع ملا يكون معلوما 

للواضع والعرب ما كانوا يتصورون اال رؤية الشيء احملدود اما عند اخلصم فألن الرؤية ال على هذا الوجه 
مستحيلة وأما عندنا فانه وان أمكن اال يكون كذلك لكنه ما كان معلوما للعرب وال متصورا هلم واذا ثبت ذلك 

بت مبا ذكرناه ان االدراك لو افاد الرؤية ألفاد رؤية ثبت اهنم مل يستعملوا االدراك اال لرؤية الشيء الذي يف جهة فث
  الشيء املتناهي وهذا هو املراد من قول قدماء األصحاب االدراك هو االحاطة باملرئي 

واذا ثبت ان االدراك ال يفيد اال رؤية خمصوصة مل يلزم من نفي االدراك نفي مطلق الرؤية ألنه ال يلزم من نفي 
له العرب ال تفرق بني الرؤية وبني االدراك قلنا ان ادعيتم ذلك يف مطلق الرؤية فهو األخص نفي األعم واما قو

ممنوع ودليله ما مضى وان ادعيتم ذلك يف رؤية خمصوصة فهو مسلم وال يضرنا قوله اهل اللسان فهموا من هذه 
السلف فهموا الرؤية من قوله  اآلية نفي الرؤية فدل على ان ادراك البصر هو الرؤية قلنا وقد نقل ايضا ان كثريا من

  تعاىل وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة مع ان النظر عندكم ليس هو الرؤية وكذلك هاهنا 
قلت فقد أخرب ان العرب ما كانوا يتصورون اال رؤية الشيء احملدود وان رؤية ما ليس يف اجلهة مل يكن معلوما هلم 

النصوص املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال انكم وال متصورا هلم واذا كان كذلك وقد ثبت يف 
سترون ربكم كما ترون القمر ال تضامون يف رؤيته وقال ايضا انكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس 
دوهنما سحاب وكما ترون القمر صحوا ليس دونه سحاب وثبت اتفاق سلف األمة على ان املؤمنني يرون اهللا يوم 

  امة وقد اخرب ان العرب املخاطبني هبذا الكالم مل يكونوا يتصورون من ذلك اال رؤية القي

ما كان يف اجلهة وان ما سوى ذلك مل يكن معلوما وال متصورا هلم من لفظ الرؤية ومع هذا فالنيب صلى اهللا عليه و 
يقولوا برؤية يف غري جهة وال ما يؤدي سلم واهل االمجاع من الصحابة والتابعني اخربوا واخللق بأهنم يروا رهبم ومل 

هذا املعىن بل قال كما ترون الشمس والقمر فمثل رؤيته بالرؤية ملا هو يف جهة علم باالضطرار ان الرؤية اليت دل 
  عليها نصوص الرسول وامجاع السابقني هي الرؤية اليت كان الناس يعرفوهنا وهي ملا يكون يف اجلهة وهذا بني 

ان ما ال يكون يف جهة ال تسمى رؤيته ادراكا وان لفظ االدراك اذا اريد به الرؤية فهي رؤية وايضا فقد اخرب 
خمصوصة وهي رؤية املتناهي الذي يكون يف جهة فأما الشيء الذي ال يكون يف جهة فال تسمى رؤيته ادراكا واذا 

دركه متناهيا حمدودا وهذا الذي ذكره كان كذلك فيكون قوله تعاىل ال تدركه األبصار اي متناهيا ال حتيط به وال ت
جيد وان كان مل يستوف حجته فان أئمة السلف هبذا فسروا اآلية وما ذكرته املعتزلة عن ابن عباس انه تأول اآلية 
على نفي الرؤية كذب على ابن عباس بل قد ثبت عنه بالتواتر انه كان يثبت رؤية اهللا وفسر قوله تعاىل ال تدركه 

ال حتيط وضرب املثل بالسماء فقال الست ترى السماء فقال بلى فقال أكلها ترى قال ال قال فاهللا األبصار بأهنا 
  اعظم 

واذا كان كذلك فمعلوم ان اهللا نفى ادراك األبصار له مل ينف ادراكه هو لنفسه ومل ينف مطلق الرؤية فلو كان هو 
رؤية باحاطة مل ينف هذا اخلاص وهو االدراك من يف نفسه حبيث متتنع رؤيته مطلقا ليس املمتنع االحاطة دون ال

األبصار دون ادراكه هو ودون رؤية األبصار ألن نفي العام يستلزم نفي اخلاص ونفي اخلاص ال يستلزم نفي العام 
  بل يقتضي جواز اخلاص او ايهامه 



و آدم على افناء مجيعه اوال ألن املدح بنفي اخلاص مع كون العام منتفيا ال حيسن كما ال حيسن ان يقال ال يقدر بن
يقدرون على افناء ذاته وصفاته فان هذا غري مقدور ال لنيب آدم وال لغريهم بل هو ممتنع يف نفسه وكذلك ال يقال 

اآلدميون ال يقدرون على اعدامه او اماتته او على سلب قدرته وعلمه وحنو هذا ألن هذه االمور ممتنعة يف نفسها ال 
القتدار عليها بل ختصيصهم بذلك يوهم انه هو يقدر على ذلك وهذا كالم باطل فان هذا ليس خيتص بنو آدم بنفي ا

بشيء اصال حىت تكون رؤية اهللا عند النفاة هي من باب املمتنعات مثل عدمه وموته واحداثه وحنو ذلك ولو كان 
دمونه وال مييتونه بل ختصيصهم كذلك مل حيسن نفي هذا عن ابصار العباد فقط كما ال حيسن مدحه بأن العباد ال يع

  بنفي ادراك ابصارهم له يقتضي انه هو يدرك نفسه 
  واذا كان كذلك ولفظ االدراك يقتضي الرؤية اخلاصة ملن يكون يف جهة علم ان االية دلت على انه كذلك 

ه السالم جيوز ان واما ما ذكره عن فضالء املعتزلة فانه اورد سؤال ايب احلسني البصري واتباعه وهو ان موسى علي
ال يكون عاملا باستحالة الرؤية وقال يف اجلواب قوله مل ال جيوز يقال ان موسى عليه السالم كان جاهال باستحالة 

الرؤية قلنا لوجوه ثالثة األول االمجاع على ان علم األنبياء باهللا وصفاته امت من علم غريهم بذلك فال يشك احد ان 
ن دعوى امجاع الصحابة على العمل بالقياس واخبار اآلحاد فاذا خصصنا هذه دعوى االمجاع يف ذلك اظهر م

  األصول باالمجاع فألن يتمسك باالمجاع هاهنا اوىل 
الثاين ان قبل ظهور ايب احلسني مل ينسب احد من األئمة موسى عليه السالم اىل اجلهل بل الناس كانوا بني املعترف 

  بصحة الرؤية وبني املنكر 

ذه الرؤية اما على سؤال رؤية اآلية او على انه عليه السالم سأل الرؤية لقومه واذا كان كذلك كان ابو متأولني هل
احلسني مسبوقا هبذا االمجاع فيكون سؤاله مردودا الثالث هو ان ابا احلسني يدعي العلم الضروري بأن املرئي جيب 

ل بأن ما كان مقابال للجسم فهو خمتص جبهة وحتيز ان يكون مقابال للرائي او آللة الرؤية والعلم الضروري حاص
فهذان العلمان الضروريان ان كانا حاصلني ملوسى عليه السالم فيلزم من اعتقاد صحة رؤية اهللا اعتقاده لكونه 

جسما متحيزا قال وذلك ما ال جيوز باالتفاق على األنبياء عليهم السالم ألن جتويزه مينع من العلم حبكمته عند ايب 
سني واذا مل حيصل عنده العلمان الضروريان كان ذلك قادحا يف كونه عليه السالم عاقال وذلك ال يقوله عاقل احل

  فضال عن املسلم 
قلت فهذا الذي ذكره عن ايب احلسني واتباعه وهم فضالء املعتزلة قد تضمن ان موسى عليه السالم سأل اهللا ان 

ورة ان املرئي ال يكون اال يف جهة ويعلم العاقل بالضرورة انه ال يكون يراه بالبصر وهم يقولون يعلم العاقل بالضر
  يف اجلهة اال اجلسم املتحيز وذلك يقتضي ان موسى عندهم كان يعتقد ان اهللا يف جهة وانه جسم 

   وأما قول هذا باالتفاق ال جيوز اي باالتفاق بينه وبني الشيخ ايب احلسني لكن هذا االتفاق ليس حبجة باالمجاع
الوجه الثالث ان كون الرؤية مستلزمة ألن يكون اهللا جبهة من الرائي امر ثبت بالنصوص املتواترة ففي الصحيحني 

وغريمها احلديث املشهور عن الزهري قال انا سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريرة اخربمها ان 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الناس قالوا يا رسول اهللا هل نرى ربنا يوم القيامة ف

هل تضامون يف رؤية الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال قال فهل متارون يف رؤية القمر ليس دونه سحاب قالوا ال 
يا رسول اهللا قال فانكم ترونه كذلك وذكر احلديث بطوله قال ابو سعيد اشهد حلفظته من رسول اهللا صلى اهللا 

الصحيحني من حديث زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ايب سعيد قال قلنا يا رسول  عليه و سلم وهكذا هو يف



اهللا هل نرى ربنا قال هل تضارون يف رؤية الشمس اذا كان صحوا قلنا ال يا رسول اهللا قال فهل تضارون يف رؤية 
تضارون يف رؤيتهما وساق القمر ليلة البدر اذا كان صحوا قلنا ال قال فانكم ال تضارون يف رؤية ربكم اال كما 

احلديث بطوله ويف صحيح مسلم من حديث سهيل بن ايب صاحل عن ابيه عن ايب هريرة قال قال ناس يا رسول اهللا 
انرى ربنا يوم القيامة قال فهل تضارون يف رؤية الشمس يف الظهرية ليست يف سحاب قالوا ال قال فهل تضارون يف 

قالوا ال قال والذي نفسي بيده ال تضارون يف رؤيته اال كما تضارون يف رؤية  رؤية القمر ليلة البدر ليس يف سحاب
  احدمها وذكر احلديث بطوله 

فهذا فيه مع اخباره اهنم يرونه اخبارهم اهنم يرونه يف جهة منهم من وجوه احدها ان الرؤية يف لغتهم ال تعرف اال 
ذا مل يكونوا يتصورونه فضال عن ان يكون اللفظ يدل عليه لرؤية ما يكون جبهة منهم فأما رؤية ما ليس يف اجلهة فه

كما قد اعترف هو بذلك فيما تقدم وهو ايضا فانك لست جتد احدا من الناس يتصور وجود موجود يف غري جهة 
  فضال عن ان يتصور انه يرى فضال عن ان يكون اسم الرؤية املشهور يف اللغات كلها يدل على هذه الرؤية اخلاصة 

الثاين انه قال فانكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر صحوا فشبه هلم رؤيته برؤية الوجه 
  الشمس والقمر وليس ذلك 

تشبيها للمرئي باملرئى ومن املعلوم انه اذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب ان يرى يف جهة من الرائي 
مل يكن كذلك ألخربهم برؤية مطلقة نتأوهلا على ما يتأول من يقول  كما ان رؤية الشمس والقمر كذلك فانه لو

بالرؤية يف غري جهة اما بعد ان يستفسرهم عن رؤية الشمس صحوا ورؤية البدر صحوا ويقول انكم ترون ربكم 
  كذلك فهذا ال ميكن ان يتأول على الرؤية اليت يزعموهنا فان هذا اللفظ ال حيتملها ال حقيقة وال جمازا 

لوجه الثالث انه قال هل تضارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب وهل تضارون يف القمر ليس دونه سحاب فشبه ا
رؤيته برؤية اظهر املرئيات اذا مل يكن مث حجاب منفصل عن الرائي حيول بينه وبني املرئي ومن يقول انه يرى يف غري 

اذا احلجاب ال يكون اال جلسم وملا يكون يف جهة جهة ميتنع عنده ان يكون بينه وبني العباد حجاب منفصل عنهم 
وهم يقولون احلجاب عدم خلق االدراك يف العني والنيب صلى اهللا عليه و سلم مثل رؤيته برؤية هذين النورين 

  العظيمني اذا مل يكن دوهنما حجاب 
والضيم امنا يكون ال مكان  الوجه الرابع انه اخرب اهنم ال يضارون يف رؤيته ويف حديث آخر ال يضامون ونفي الضري

حلوقه للرائي ومعلوم امنا يسمونه رؤية وهو رؤية ما ليس جبهة من الرائي ال فوقه وال شيء من جهاته ال يتصور فيها 
ضري وال ضيم حىت ينفي ذلك خبالف رؤية ما يواجه الرائي ويكون فوقه فانه قد يلحقه فيه ضيم وضري اما 

  خلفائه كاهلالل واما جلالئه كالشمس والقمر باالزدحام عليه او كالل البصر 
ومثل هذا احلديث املشهور حديث قيس بن ايب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي قال كنا جلوسا عند النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم فنظر اىل القمر ليلة البدر 

ال تغلبوا على صالة قبل طلوع فقال انكم ترون ربكم عيانا كاترون هذا ال تضارون يف رؤيته فان استطعتم ان 
الشمس وقبل غروهبا وقرأ فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا وهذا لفظ البخاري يف بعض طرقه 

وفيه زيادة لفظ عيانا واال فبقية الفاظ احلديث مستفيضة يف الصحيحني وغريمها ويف الصحيحني من حديث حيىي بن 
ادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم جيتمع املؤمنون يوم القيامة فيلهمون سعيد ثنا سعيد بن ايب عروبة ثنا قت

ذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فاراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فذكر احلديث اىل ان قالوا ائتوا حممدا عبد 



 فاذا رأيت ريب وقعت او خررت قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوين حىت استأذن على ريب فيؤذن يل
ساجدا لريب فيدعين ما شاء اهللا ان يدعين مث يقال يل ارفع حممد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي 

فامحده بتحميد يعلمنيه اهللا مث اشفع فيحد يل حدا فادخلهم اجلنة مث اعود اليه الثانية فاذا رأيت ريب عز و جل وقعت 
 ما شاء اهللا ان يدعين مث يقال يل ارفع رأسك قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فارفع او خررت ساجدا فيدعين

رأسي فأمحد ريب بتحميد يعلمنيه مث اشفع فيحد يل حدا فادخلهم اجلنة مث اعود اليه الثالثة فاذا رأيت ريب وقعت او 
  خررت ساجدا لريب فيدعين ما شاء اهللا ان يدعين فذكر احلديث 

و النيب صلى اهللا عليه و سلم يراه والرائي يف مكان وال يراه والرائي يف مكان آخر ويعود اىل ذلك فكون الرائي وه
املكان دليل على ان املرئي يرى والرائي يف مكان وال يرى اذا كان الرائي يف مكان آخر وهذا االختصاص ال يكون 

العلم ال اختصاص هلا بكون الرائي يف مكان  اال مبا يكون جبهة من الرائي خبالف ما يسمونه رؤية فاهنا من جنس
  دون مكان 

  وايضا ففي الصحيحني عن ايب عمران اجلوين عن ايب بكر بن عبد اهللا 

  ابن قيس وهو ابن ايب موسى األشعري عن ابيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
وما بني القوم وبني ان ينظروا اىل رهبم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 

اال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن فأخرب انه ال مينعهم من النظر اال ما على وجهه من رداء الكربياء ومن 
يقول انه يرى ال يف جهة عنده ليس املانع اال كون الرؤية مل ختلق يف عينه ال يتصور عنده ان حيجب الرائي شيء 

صال سواء فسر رداء الكربياء بصفة من صفات الرب او حبجاب منفصل عن الرب فعلى التقديرين ال منفصل عنه أ
يتصور عند هؤالء من ذلك مانعا من الرؤية وال مينع من رؤية اهللا عندهم اال ما يكون يف نفس الرائي وكذلك قوله 

  ؤالء يف جنة عدن سواء كانت ظرفا له او للرداء فعلى التقديرين خيالف مذهب ه
وأيضا ففي صحيح مسلم عن عبد الرمحن بن ايب ليلى عن صهيب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا 
دخل اهل اجلنة اجلنة نودوا يا أهل اجلنة ان لكم عند اهللا موعدا يريد ان ينجزكموه قال فيقولون ما هو امل يبيض 

احلجاب فينظرون اليه فواهللا ما اعطاهم اهللا شيئا هو احب وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا اجلنة قال فيكشف 
اليهم مما هم فيه مث قرأ للذين احسنوا احلسىن وزيادة فأخرب انه يكشف احلجاب فينظرون اليه ومن يقول يرى اليف 

جهة ال يقول ان بينه وبني اخللق حجابا وال يتصور ان حيتجب عن اخللق وال ان يكشف احلجاب وقد صرحوا 
كله قالوا الن ذلك كله من صفة اجلسم املتحيز فاذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم قد أخرب بذلك علم انه  بذلك

  يرى يف اجلهة وليست الرؤية اليت أخرب هبا ما يزعمونه من األمر الذي ال يعقل الذي ينافقون فيه أهل االميان 
  وعن شعبة عن يعلي بن عطاء عن وكيع بن عدس عن ايب رزين 

  قالت قلت يا رسول اهللا اترى ربنا يوم القيامة قال نعم قال وما آية ذلك يف خلقه 
قال اليس كلكم ينظر اىل القمر ليلة البدر وامنا هو خلق من خلق اهللا اهللا اعظم واجل ويف رواية محاد بن سلمة عن 

اهللا يوم القيامة وما آية ذلك  يعلي بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه ايب رزين قال قلت يا رسول اهللا كلنا نرى
  يف خلقه 

قال يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر خمليا قلت بلى قال واهللا اعظم وذلك آيته يف خلقه رواه امحد وابو داود 
وابن ماجه ولفظ ايب داود قلت يا رسول اهللا اكلنا يرى ربه ويف رواية له خمليا به يوم القيامة وما آية ذلك يف خلقه 



  ا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر ويف رواية له ليلة البدر خمليا به قلت بلى قال واهللا اعظم قال ي
قال اخلالل مسعت ابا سعيد املصيصي الفقيه قال قال ابو صفوان رأيت املتوكل يف النوم وبني يديه ناز مؤججة 

نه قتلين وتدري مل قتلين ألين حدثته ان اهللا عظيمة فقلت يا امري املؤمنني ملن هذه النار فقال هذه ال بين املنتصر أل
يرى يف اآلخرة قال ابو سعيد وقال ابراهيم احلريب هذه رؤيا حق وذلك ان املتوكل كتب حديث محاد بن سلمة عن 

يعلي بن عطاء عن وكيع بن عدس بيده عن عبد األعلى وقال ال اكتبه اال بيدي فقد اخرب النيب صلى اهللا عليه و 
يرى يوم القيامة ملا سأله وسأله عن آية ذلك يف خلقه واآلية العالمة والداللة وهو ما يعلم به ويدل على سلم ان اهللا 

جواز ذلك فذكر له النيب صلى اهللا عليه و سلم ما يدل بطريق قياس التنبيه واألوىل وقد قدمنا غري مرة ان مثل هذا 
ب والسنة فقال اليس كلكم يرى القمر خمليا به ليلة البدر القياس يف قياس الغائب على الشاهد هو مما ورد يف الكتا

  قال فاهللا اعظم وأجل وقال امنا هو خلق من خلق اهللا وذلك آيته يف خلقه 

واثباته صلى اهللا عليه و سلم جواز الرؤية جلميع اخللق يف وقت واحد وكل منهم يكون خمليا به بالقياس على رؤية 
دليل واضح على ان الناس يرونه مواجهة عيانا يكون جبهة منهم واذا امكن يف القمر مع قوله واهللا اعظم واجل 

  بعض خملوقاته انه يراه الناس يف وقت واحد كلهم يكون خمليا به فاهللا اوىل ان ميكن ذلك فيه فانه اعظم واجل 
لكائي عن علي بن ايب الوجه الرابع ان كون اهللا يرى جبهة من الرائي ثبت بامجاع السلف واألئمة مثل ما روي الآل

طالب انه قال ان من متام النعمة دخول اجلنة والنظر اىل اهللا يف جنته وعن عبد اهللا بن مسعود انه قال يف مسجد 
الكوفة وبدأ باليمني قبل احلديث فقال واهللا ما منكم من انسان اال ان ربه سيخلو به يوم القيامة كما خيلو أحدكم 

ل ما غرك يب يا ابن آدم ثالث مرات ما ماذا أجبت املرسلني ثالثا كيف عملت فيما بالقمر ليلة البدر قال فيقو
عملت وعن ايب موسى األشعري انه كان يعلم الناس سنتهم ودينهم قال فشخصت ابصارهم او قال حرفوها عنه 

ل فكيف اذا قال فما حرف ابصاركم عين قالوا اهلالل ايها االمري قال فذاك اشخص ابصاركم عين قالوا نعم قا
رأيتم اهللا جهرة وعن معاذ بن جبل قال حيبس الناس يوم القيامة يف صعيد واحد فينادي اين املتقون فيقومون يف 
كنف من الرمحن ال حيتجب منهم وال يستتر قلت من املتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة األوثان واخلصوا هللا 

  العبادة فيمرون اىل اجلنة 
ابن وهب قال مسعت مالك بن انس يقول الناظرون ينظرون اىل اهللا عز و جل يوم القيامة  وروي الآللكائي عن

  باعينهم وعن اشهب قال وسئل 

مالك عن قوله تعاىل وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة اينظر اهللا عز و جل قال نعم فقلت ان أقواما يقولون ينظر ما 
ب ارين انظر اليك قال لن تراين وقال اهللا كال اهنم عن رهبم يومئذ عنده قال بل ينظر اليه نظرا وقد قال موسى ر

  حملجوبون وعن مالك انه قيل له اهنم يزعمون ان اهللا ال يرى فقال السيف السيف 
وقد تقدم كالم ابن املاجشون واحتجابه ايضا على الرؤية حبجابه عن الكفار وعن األوزاعي انه قال اين ألرجو ان 

اصحابه افضل ثوابه الذي وعده اولياءه حيث يقول وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة فجحد حيجب اهللا جهما و
جهم واصحابه افضل ثوابه الذي وعد اولياءه وعن ايب الوليد مسلم قال سألت األوزاعي وسفيان الثوري ومالك 

ن الربيع قال حضرت بن انس والليث بن سعد عن هذه االحاديث اليت فيها الرؤية فقال امروها بال كيف وع
الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول يف قول اهللا كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون قال الشافعي فلما 
ان حجب هؤالء السخط كان هذا دليال عن أهنم يرونه يف الرضى قال الربيع قلت يا ابا عبد اهللا وبه تقول قال نعم 



مد بن ادريس انه يرىي اهللا ملا عبد اهللا وعن عبد اهللا بن املبارك قال ما حجب اهللا عنه وبه ادين اهللا لو مل يؤمن حم
احدا اال عذبه مث قرأ كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون مث اهنم لصال اجلحيم مث يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 

  قال بالرؤية 
هم اهللا كسفيان الثوري ومالك بن انس وسفيان بن وقال الشيخ ابو نصر السجزي يف كتاب االبانة له وأئمتنا رمح

  عيينة ومحاد بن سلمة ومحاد بن زيد وعبد اهللا بن املبارك وفضيل بن عياض وامحد بن حنبل 

وفضيل بن عياض وامحد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم احلنظلي متفقون على ان اهللا سبحانه وتعاىل بذاته فوق 
يرى يوم القيامة باألبصار فوق العرش وانه ينزل اىل مساء الدنيا وانه يغضب عرشه وان علمه يف كل مكان وانه 

  ويرضى ويتكلم مبا شاء فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه برآء 
وروى اخلالل يف كتاب السنة قال حدثنا ابو بكر املروذي قال سألت ابا عبد اهللا عن احاديث الرؤية فصححها 

علماء بالقبول لنسلم اخلرب كما جاء وعن حنبل بن اسحاق قال مسعت ابا عبد اهللا يقول ادركنا وقال قد تلقتها ال
الناس وما ينكرون من هذه االحاديث شيئا احاديث الرؤية وكانوا حيدثون هبا على اجلملة ميروهنا على حاهلا غري 

ما كان لبشر ان يكلمه اهللا إال وحيا او من منكرين لذلك وال مرتابني وقال حنبل قال ابو عبد اهللا قال اهللا تعاىل و
وراء حجاب او يرسل رسوال فيوحي باذنه ما يشاء فكلم اهللا موسى من وراء حجاب وقال رب ارين انظر اليك 
قال اهللا تعاىل لن تراين ولكن انظر اىل اجلبل فان استقر مكانه فسوف تراين فأخرب اهللا تعاىل ان موسى عليه السالم 

رة وقال عز و جل كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون وال يكون حجاب اال لرؤية فأخرب اهللا ان من شاء يراه يف اآلخ
  اهللا ومن اراد يراه والكفار ال يرونه وقال حنبل يف موضع اخر القوم يرجعون اىل التعطيل يف قوهلم ينكرون الرؤية 

ناضرة اىل رهبا ناظرة قال احاديث تروى يف النظر قال ومسعت أبا عبد اهللا يقول قال اهللا عز و جل وجوه يومئذ 
  حديث جرير بن عبد اهللا وغريه تنظرون اىل ربكم احاديث صحاح وقال للذين احسنوا احلسىن وزيادة 

وهي النظر اىل اهللا عز و جل مث قال ابو عبد اهللا نؤمن هبا ونعلم اهنا حق يعين احاديث الرؤية ونؤمن ان اهللا يرى 
لقيامة ال نشك فيه وال نرتاب ومسعت ابا عبد اهللا يقول قالت اجلهمية ان اهللا ال يرى يف اآلخرة وحنن يرى ربنا يوم ا

نقول ان اهللا يرى لقوله عز و جل وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة وقال اهللا تبارك وتعاىل ملوسى فان استقر مكانه 
ه و سلم انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر وهذه فسوف تراين فاخرب اهللا انه يرى وقال النيب صلى اهللا علي

الشمس رواه جرير وغريه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال كلكم خيلو به ربه و ان اهللا يضع كنفه على عبده 
فيسأله ما عملت هذه األحاديث تروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تروى صحيحة وعن اهللا تبارك وتعاىل 

يف اآلخرة وهذه احاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غري مدفوعة والقرآن شاهد ان اهللا يرى يف انه يرى 
القيامة وقول ابراهيم ألبيه يا ابت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا فثبت ان اهللا يسمع ويبصر 

وقال ابو عبد اهللا فمن دفع كتاب اهللا ورده واألخبار وقال اهللا تعاىل يعلم السر واخفى وقال انين معكما امسع وأرى 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واخترع مقالة من نفسه وتأول برأيه فقد خسر خسرانا مبينا ومسعت ابا عبد 
ال اهللا يقول من زعم ان اهللا ال يرى يف اآلخرة فقد كفر باهللا وكذب بالقرآن ورد على اهللا امره فيستتاب فان تاب وا

  قتل 
الوجه اخلامس ان أئمة هذا الرازي كاألشعري وغريه هو ايضا ممن يثبت الرؤية واالحتجاب ان اهللا فوق العرش قال 



األشعري يف مسألة العرش فقال سبحانه وجاء ربك وامللك صفا صفا وقال عز و جل هل ينظرون اال ان يأتيهم اهللا 
  يف ظلل من الغمام وقال سبحانه مث دىن فتدىل 

كان قاب قوسني او أدىن فأوحى اىل عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى اىل قوله لقد ف
رأى من آيات ربه الكربى وقال تعاىل يا عيسى اين متوفيك ورافعك ايل وقال سبحانه وما قتلوه وما صلبوه وما 

ز و جل رفع عيسى اليه اىل السماء ومن دعاء املسلمني قتلوه يقينا بل رفعه اهللا اليه وأمجعت األمة على ان اهللا ع
مجيعا اذا هم رغبوا اىل اهللا عز و جل يف األمر النازل هبم اهنم يقولون يا ساكن العرش ومن حلفهم ال والذي 
احتجب بسبع مسوات قال احلافظ ابو العباس وهذا مأخوذ من قوله ان اهللا خلق سبع مساوات مث اختار العليا 

  فسكنها 
وقال عز و جل وما كان لبشر ان يكلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسوال فيوحي باذنه ما يشاء 
وقد خصت اآلية البشر دون غريهم ممن ليس من جنس البشر ولو كانت اآلية عامة للبشر وغريهم كان أبعد من 

كلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب او الشبهة وادخال الشك على من يسمع اآلية ان يقول ما كان ألخذ ان ي
يرسل رسوال فريتفع الشك واحلرية من ان يقول ما كان جلنس من األجناس ان يكلمه اهللا اال وحيا او من وراء 

  حجاب او يرسل رسوال ونزل اجناسا مل يعمهم باآلية فدل ما ذكرناه على انه خص البشر دون غريهم 
اهللا موالهم احلق ولو ترى اذ وقفوا على رهبم ولو ترى اذ اجملرمون ناكسو رؤسهم وقال اهللا عز و جل مث ردوا اىل 

عند رهبم وقال سبحانه وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة قال كل ذلك يدل على ان 
بريا جل وعز اهللا ليس يف خلقه وال خلقه فيه وان سبحانه مستو على عرشه جل وعز عمال يقول الظاملون علوا ك

  عما يقول الذين مل يثبتوا له يف وصفهم 

حقيقة وال اوجبوا له بذكرهم اياه وحدانية اذ كان كالمهم يؤول اىل التعطيل ومجيع اوصافهم تدل على النفي يف 
  التأويل يريدون زعموا التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ باهللا من تنزيه يوجب النفي والتعطيل 

نور السماوات واألرض مثل نوره فسمي نورا والنور عند األمة ال خيلو من احد معنيني اما أن قال اهللا تعاىل اهللا 
يكون نورا يسمع او نورا يرى فمن زعم ان اهللا يسمع وال يرى كان خمطئا يف نفيه رؤية ربه وتكذيبه لكتابه وقول 

يف خلق اهللا وال تفكروا يف اهللا فان  نبيه صلى اهللا عليه و سلم قال وروي عن عبد اهللا بن عباس انه قال تفكروا
  مابني كرسيه اىل السماء ألف عام واهللا عز و جل فوق ذلك 

قال وروت العلماء ايضا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ان العبد ال تزول قدماه من بني يدي اهللا حىت 
بأمة سوداء فقال يا رسول اهللا اين اريد ان  يسأله عن ثالث وروت العلماء ان رجال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم

اعتقها يف كفارة فهل جيوز عتقها فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم اين اهللا فقالت يف السماء واومئت بيدها اىل فوق 
  ذلك اعتقها فاهنا مؤمنه قال وهذا يدل على ان اهللا على عرشه فوق السماء  ١فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم عند 

فهذا كله من كالم األشعري مثل احتجاجه مبا ذكره عن املسلمني مجيعا من قوهلم ان اهللا احتجب بسبع مسوات على 
  انه فوق العرش وهو امنا احتجب عن ان يراه خلقه مل حيتجب عن ان يراهم هو فعلم ان هذا حيجب 

م يرونه يف اجلهة فان من يثبت رؤيته العباد عن رؤيته وهذا يقتضي اهنم يرونه برفع هذه احلجب وذلك يقتضي اهن
يف غري جهة من الرائي ال يقول جبواز احلجب املنفصلة ايضا كما تقدم وكذلك احتجاجه بقوله ما كان لبشر ان 



يكلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب وان اآلية دلت على ان اهللا حيجب بعض املخلوقات دون بعض فعلم انه ال 
به بذلك على ان اهللا فوق العرش يقتضي ان حيتجب عمن يراه ببعض خملوقاته وهذا حيتجب عن بعضهم واحتجا

يستلزم انه ال يرى اال يف جهة من الرائي وكذلك احتجاجه يف مسألة العلو بأن اهللا نور وان ذلك يقتضي انه يرى 
ذا هو الذي ذكره هذا ويقتضي ان رؤيته توجب علوه وكالم األشعري يف مسألة الرؤية والعلو يقتضي تالزمهما وه

  املؤسس عن الكرامية 
الوجه السادس ان هذا املؤسس ذكر يف هنايته يف مسألة الرؤية ما احتج به النفاة من احلجج العقلية والسمعية وذكر 

ان اعظم حججهم العقلية حجتان احدامها حجة املوانع قالوا لو صح منا رؤية اهللا يف حال من احلاالت لصح ان 
لو صح ان نراه اآلن لوجب ان نراه اآلن لكنه مل جيب ان نراه اآلن فال يصح ان نراه يف حال من نراه اآلن و

األحوال وامنا قلنا انه لوصح ان نراه يف حال من األحوال لصح ان نراه اآلن ألن كونه حبال يصح ان يرى حكم 
استمرار ذاته استمرار هذه الصحة وإمنا قلنا  يثبت له اما لذاته واما لبعض ما يلزم ذاته وعلى التقديرين فانه يلزم من

انه لو صح ان نراه اآلن لوجب ان نراه اآلن ألن احلاسة ان كانت صحيحة واملرئي يكون حاضرا وال يكون على 
القرب القريب وال على البعد البعيد وال يكون يف غاية الصغر واللطافة ويكون مقابال للرائي او آللة الرؤية او ال 

جب حائلة فانه جيب حصول الرؤية اذ لو مل جيب حصوهلا عند حصول هذه األمور جلاز ان يكون بني تكون احل
  ايدينا 

جبال شاهقة وحنن ال ندركها وذلك حمال على ما سبق بيانه يف مسألة االدراك فاذا ثبت ذلك فهذه شرائط ال ميكن 
و ما يقوم هبا واذا مل ميكن اعتبار هذه الشرائط يف حق اعتبارها يف حق اهللا تعاىل ألهنا ال تعقل اال يف حق األجسام ا

اهللا لرؤيته وجب ان يكون جمرد سالمة احلس وكونه تعاىل حبيث يصح رؤيته كافيا يف حصول رؤيته فلزم ان تدوم 
رؤية اصحاب احلواس هللا تعاىل وذلك باطل بالضرورة فثبت ان القول بأن اهللا تعاىل يصح ان يرى يفضي اىل الباطل 

  ما يفضي اىل الباطل يكون باطال و
مث قال يف اجلواب عما متسكوا به اوال ان نقول ان مدار هذه الشبهة على ان هذه احلاسة مىت كانت سليمة وكان 

املرئي حاضرا والشرائط تكون حاصلة فانه جيب حصول هذه الرؤية قال وحنن قد بينا فيما مضى ان ذلك غري 
اب العاقل فيها وأجبنا عن شكوكهم بأجوبة يقينية ال حاجة بنا اىل اعادهتا فاذا كان واجب بأدلة عقلية قاطعة ال يرت

  كذلك سقطت هذه الشبهة 
وهذا الذي أحال عليه قد ذكره يف مسألة السمع والبصر وهي مسألة االدراك فذكر الفصل االول يف حقيقته مث 

انه مهما كانت احلاسة سليمة واملرئي حاضرا وال  قال الفصل الثاين يف كيفية حصول هذه املدركية زعمت املعتزلة
يكون على القرب القريب وال على البعد البعيد وال يكون صغريا جدا وال لطيفا وال يكون بني الرائي واملرئي 
حجب كثيفة وكان املرئي مقابال للرائي او يف حكم املقابلة فعند اجتماع هذه الشرائط جيب حصول االدراك 

  غري واجب وهو مذهب ايب اهلذيل من املعتزلة مث ذكر هلم حجتني وعندنا ان ذلك 
مث قال واما احملالفون فلهم يف هذه املسألة مقامان تارة بدعوى الضرورة وتارة بدعوى االستدالل اما األول فتارة 

  يدعون ان ذلك العلم 

بتون باالستدالل ان ذلك معلوم الضروري حاصل للعقالء بعد االختبار وال حاجة فيه اىل ضرب األمثال وتارة يث
  بالضرورة وبسط كالمهم يف ذلك 



مث قال واجلواب ان نقول اما ان تدعي الضروري خبصوص االدراك عند حضور هذه االمور او بعدمه عند عدمها 
ا ملا واألول ال نزاع فيه والثاين فيه كل النزاع فان زعمت انا مكابرون يف هذا االنكار حلفنا باألميان املغلظة ان

رجعنا اىل أنفسنا مل جند العلم بذلك اكثر من العلم باستمرار األمور العادية اليت توافقنا على جواز تغيريها عن 
  جماريها 

فهذا اجلواب الذي ذكره يقتضي انه وافق على ان العلم الضروري حاصل بوجود الرؤية عند وجود هذه الشرائط 
لة انه مىت جتتمع هذه الشرائط جيب حصول االدراك قال وعندنا أن ذلك وهذا هو اول املسألة فانه حكى عن املعتز

غري واجب فأذا سلم أن العلم الضروري حبصول األدراك عند حصول هذه األمور ال نزاع فيه كان قد وافق على 
لشبهة ما ذكر فيه النزاع واذا كان كذلك ظهر ان ما ذكره من اجلواب يف مسألة الرؤية وهو قوله ان مدار هذه ا

على ان هذه احلاسة مىت كانت سليمة وكان املرئي حاضرا فانه جيب حصول هذه الرؤية قال وحنن قد بينا فيما 
مضى ان ذلك غري واجب وكالمه فيما مضى قد وافق فيه على وجوب الرؤية عند وجود الشروط لكن مل يوافق 

ال هذا وهذا ليس جبواب صحيح بقيت على وجوب عدمها عند عدم الشروط واذا مل يذكر جوابا عن حجتهم ا
  حجتهم على حاهلا واذا كان كذلك مل يصح نفيه ملا اتفقت عليه املعتزلة والكرامية 

الوجه السابع انه ذكر احلجة الثانية لنفاة الرؤية وهي حجة املقابلة فقال وهي ان الواحد منا ال يرى اال ما يكون 
  مقابال للرائي او آللة املرئي 

 يستحيل ان يكون كذلك فيستحيل ان يكون مرئيا لنا واحترزنا بقولنا او آللة الرائي عن رؤية االنسان واهللا تعاىل
وجهه يف املرآه اما املقدمة االوىل فهي من العلوم الضرورية احلاصلة بالتجربة واما املقدمة الثاين فمتفق عليها مث قال 

ل ما بينا فيما مضى ان املقابلة ليست شرطا لرؤيتنا هذه األشياء يف اجلواب عما متسكوا به ثانيا من وجوه ثالثة األو
وأبطلنا ما ذكروه من دعوى الضرورة واالستدالل يف هذا املقام والثاين سلمنا ان املقابلة شرط يف صحة رؤيتنا هلذه 

خمالفة لرؤية هذه األشياء  األشياء فلم قلتم اهنا تكون شرطا يف صحة رؤية اهللا تعاىل فان رؤية اهللا تعاىل بتقدير ثبوهتا
فال يلزم من اشتراط نوع من جنس اشتراط نوع آخر من ذلك اجلنس بذلك الشرط الثالث سلمنا انه يستحيل 

كوننا رائني هللا تعاىل ولكنه ال يدل على انه ال يرى نفسه وانه يف ذاته ليس مبرئي فأحال على ما تقدم وهو مل يذكر 
اجلسم الكبري من البعد صغريا وذلك يقتضي انا نرى بعضه دون بعض ومن املعلوم  هناك اال مسلكني األول انا نرى

بالضرورة ان الشرائط املذكورة كما اهنا حاصلة بالنسبة اىل األجزاء اليت هي مرئية فكذلك هي حاصلة بالنسبة اىل 
األجزاء دون بعض علمنا ان األجزاء اليت هي غري مرئية وملا كان املرئي من األشياء اجملتمعة هلذه الشروط بعض 

حصول الرؤية عند اجتماع الشرائط غري واجب واملسلك الثاين لو وجب حصول االدراك عند حصول هذه 
الشروط لوجب رؤية اجلوهر الفرد وذوات اهلباء لكن الثاين ظاهر الفساد فاملقدم مثله بيان األول انا اذا رأينا 

لو مل نرى جزءا صغريا مل نرى جمموع تلك األجزاء مث رؤية اجلزء ال  جسما كبريا فال بد وأن نرى جزءا صغريا اذ
  تتوقف على رؤية غريه لئال يلزم الدور فيجب ان تصح رؤيتنا للجوهر الفرد 

فهاتان احلجتان ان كانتا باطلتني فال كالم وان كانتا صحيحتني فهما يدالن على ان الرؤية ال جتب عند وجود 
سلم يف اجلواب وجوب الرؤية عند وجود الشروط فال تدل هاتان احلجتان على ان الشروط الثمانية وهو قد 

الرؤية ال متتنع عند عدم بعض الشروط الثمانية واذا مل يذكر دليال على عدم هذا االشتراط اصال بقي ما ذكره 
لرائي سليما عن املعارض منازعوه من العلم الضروري واالستدالل بأن املرئي ال بد ان يكون مقابال للرائي او آللة ا



  فيجب القول مبوجبه وهذا بني واضح 
وهلذا ملا كانت مناظرته لنفاة الرؤية هذه املناظرة الضعيفة كان كالمهم فيها ارجح من كالمه وهذه عادته يعجز عن 

د اهل مناظرة أهل الباطل ويأخذ ما حيتجون به فيحتج به على اهل احلق فال ينصف اهل احلق وال ينفعهم وال ير
الباطل ويدفعهم وامنا فيه جدال وحجاج لبس فيه احلق بالباطل مع هؤالء وهؤالء واذا كان االمر كذلك مل ميكن له 

  اجلواب عما اتفقت عليه املعتزلة والكرامية كما تقدم 
افقوهم الوجه الثامن ان يقال ما ذكره املعتزلة يف شروط الرؤية وموانعها بعضه حق وبعضه باطل وهؤالء الذين و

على نفي العلو واثبات الرؤية يكابروهنم يف احلق كما يدفعون باطلهم وهلذا كان كال الطائفتني تقول احلق والباطل 
واذا كان مثبتة الرؤية مع نفي العلو اقرب اىل احلق من نفاة الرؤية ونفاة العلو وذلك ان كوهنم مل يشترطوا يف 

حلواس ختتلف بالقوة والضعف فقد يكون بصر احد من بصر ومسع اقوى احلاسة اال جمرد سالمتها ليس بسديد فان ا
من مسع وشم اقوى من شم وذوق اقوى من ذوق وهذا موجود يف البهائم ويف اآلدميني وهلذا يرى احدهم من 
لبياض األشياء الدقيقة اللطيفة ماال يراه اآلخر ويرى من األمور البعيدة ماال يراه اآلخر ويرى من النور والشعاع وا

  ماال 

يراه اآلخر وكذلك قد يسمع األصوات البعيدة واألصوات القريبة ماال ميكن األخر ان يسمعه واذا كان األمر 
كذلك فقوة ادراك العباد وحركاهتم يف اآلخرة جيعلها اهللا اعظم من قوى ادراكهم وحركاهتم يف الدنيا وهذا ظاهر 

  بني 
ى البعد البعيد وال يكون صغريا لطيفا هذا امنا اشترط لعجز البصر عن وقوهلم ال يكون على القرب القريب وال عل

ادراك ما يكون كذلك ال ألن ذلك ممتنع يف نفسه واال فيمكن ان يقوى بصر العبد حىت يرى القريب والبعيد 
ون صغريا واللطيف وليس هذا ممتنعا يف ذاته يبني ذلك ان القرب والبعد والصغر والكرب من األمور االضافية قد يك

بالنسبة اىل بصر هذا الرائي ما ليس بصغري بالنسبة اىل بصر غريه وكذلك يف القرب والبعد وكذلك قوهلم ان ال 
يكون بني الرائي واملرئي حجب كثيفة فان رؤية ما وراء احلجاب ليس مبمتنع يف نفسه بل لعجز البصر عنه فان اهللا 

  احلجب يرى كل شيء وال حتجبه السموات واألرض وسائر 
وكذلك قوهلم ان يكون مقابال للرائي فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال ال تسبقوين 

بالركوع وال بالسجود فاين اراكم من خلفي كما اراكم من بني يدي لكن هذا يدل على انه ال يشترط يف الرؤية ان 
  ن يكون جبهة منه فامنا خلفه جبهة منه يكون املرئي امامه لكن ال يدل على انه ال يشترط ا

الوجه الثامن انه قال هنا ان اصحابه نازعوا يف هذه املقدمة وقالوا ال نسلم ان كل مرئي فانه خيتص باجلهة بل ال 
  نزاع ان األمر يف الشاهد كذلك فلم قلتم ان كل ما كان كذلك يف الشاهد وجب ان يكون يف الغائب كذلك 

احد منا ال يرىئ اال ما يكون يف اجلهة فمنازعته لذلك يف هذا الكتاب ودعواه ان ذلك ليس وهذا تسليم لكون الو
بشرط يف رؤية األشياء املرئية خمالف ملا ذكره من تسليم اصحابه وذلك خالف ما ذكره من انه ال يشترط شيء من 

  هذه الشروط يف رؤية األشياء املرئية 
ا كان كذلك يف الشاهد وجب ان يكون يف الغائب كذلك وتقريره ان هذه الوجه التاسع ان قوله مل قلتم ان كل م

  املقدمة اما ان تكون مقدمة بديهية او استداللية يقال له املنازع يقول اهنا بديهية 
قوله فان كانت بديهية مل يكن يف اثبات كونه تعاىل خمتصا باجلهة حاجة اىل هذا الدليل وذلك ألنه قد ثبت يف 



قائم بالنفس فهو خمتص باجلهة وثبت ان الباري قائم بالنفس فوجب القطع بأنه خمتص باجلهة ألن  الشاهد ان كل
العلم الضروري بأن كل ما يثبت يف الشاهد وجب ان يكون يف الغائب كذلك يقال له ان املنازع ال يقرر احلجة 

غائب كذلك وهذا ال يقوله عاقل على هذا الوجه وال يدعي ان كل ما يثبت يف الشاهد فانه جيب ان يكون يف ال
والفرق ظاهر بني دعوى الضرورة والبديهة يف الشيء املعني اخلاص والشيء العام الكلي فاذا قال القائل العلم 

الضروري بأن كل مرئي يف الشاهد والغائب ال بد أن يكون جبهة من الرائي والعلم الضروري حاصل بأن الغائب 
 يستلزم هذا ان يقول ان العلم الضوري حاصل بأن كلما يثبت يف الشاهد وجب كالشاهد يف هذا األمر اخلاص مل

ان يكون يف الغائب كذلك واملقدمة املذكورة هي قوله كل مرئي فال بد وان يكون يف اجلهة وهذا قالوه قوال عاما 
  قضية العامة الكاذبة مطلقا مل يثبتوه بقياس الغائب على الشاهد حىت يصوغوه الصوغ الذي ذكره ويدخل فيه تلك ال

الوجه العاشر ان ما ذكره ان كان حجة كان حجة ثانية على املطلوب فانه من املمكن ان يستدل بكونه قائما 
بالنفس على كونه خمتصا باجلهة وحيتج بكونه مرئيا على كونه خمتصا باجلهة وحيتج بكونه موجودا على انه اما ان 

  د األدلة على املطلوب الواحد ليس مبمتنع يكون مباينا لغريه او حمايثا له وتعد
الوجه احلادي عشر ان ما ذكره من احلجة قد يقال فيه حنن نعلم باالضطرار ان كلما يقوم بنفسه فانه ال بد ان 

يكون خمتصا جبهة حبيث ميتنع ان يكون ال داخل العامل وال خارجه وال خيتص الكالم بالشاهد مث يقاس عليه الغائب 
  ضروري حاصل بذلك مطلقا كما تقدم ذكره بل العلم ال

الوجه الثاين عشر ان ذلك اذا قررناه بالدليل قرر تقريرا يفيد بأن يقال ثبت يف الشاهد ان كل قائم بالنفس فهو 
خمتص باجلهة وهذا مما فارق به املوجود املعدوم فاملوجب لذلك اما كونه موجودا قائما بنفسه او ما يندرج فيه 

ب لنفسه او ما خيتص باملمكن او احملدث ويساق الكالم اىل اخره كما ذكر يف حجة املباينة واحملايثة ال املوجود الواج
يقول عاقل ان العلم الضروري حاصل بأن كلما ثبت يف الشاهد وجب ان يكون يف الغائب كذلك ولكن ذكر 

تقبيح لقول منازعيه وهذه ليست حال احلجة على هذا الوجه القبيح الذي يظهر بطالنه ملا يف ذلك من التنفري وال
  أهل العلم والعدل بل حال اجلاهل او الظامل 

الوجه الثالث عشر قوله فاذا كان هذا الوجه حاصال يف اثبات كونه تعاىل يف اجلهة كان اثبات كونه يف اجلهة بكونه 
ري مزيد شرح وبيان يقال لو قدر مرئيا مث اثبات ان كل ما كان مرئيا فهو خمتص باجلهة تطويال من غري فائدة ومن غ

امنا ذكرته من حجة القيام بالنفس صحيح مل يكن اثبات اجلهة بطريق الرؤية تطويال من غري فائدة بل هو اثبات هلا 
  بطريق آخر غري 

األوىل فان االستدالل على كون الشيء يف اجلهة بكونه قائما بنفسه غري االستدالل على ذلك بكونه مرئيا مشهودا 
ا كان هذان دليالن متغايران مل جيز ان يكون ذكر احدمها متضمنا لآلخر وال ان يكون ذكر اآلخر تطويال اقصى واذ

ما يقال ان العلم باملقدمتني اليت يف الدليلني يستفاد من وجه واحد وهو الضرورة او قياس الغائب على الشاهد اما 
ر اجلامع بني النفي واالثبات او بغريه كما يسلكه اهل مطلقا كما ذكره او قياسا صحيحا ملخصا بالتقسيم احلاص

االثبات واذا كان الدليل على مقدمة يف دليل كالدليل على مقدمة يف دليل آخر مل يوجب ان يكون احد الدليلني 
  متضمنا لآلخر ويكون ذكر اآلخر تطويال بال فائدة 

ة ليست مقدمة بديهية بل هي مقدمة استداللية الوجه الرابع عشر قوله وأما ان قلنا كل مرئي فهو خمتص باجله
فحينئذ ما مل يذكروا على صحتها دليال ال تصري هذه املقدمة يقينية فهذا كالم صحيح لكن كان ينبغي له اذا كان 



ذاكرا حلجج منازعيه ان يذكر ما يستدل به الناس على ذلك فتركه لذلك تقصري وخيانة يف املناظرة وحنن مل نلتزم 
   تقرير هذه املسائل ابتداءا وامنا تكلمنا على ما ذكره من حججه وحجج منازعيه الكالم يف

الوجه اخلامس عشر قوله وأيضا فكما انا ال نعقل مرئيا يف الشاهد اال اذا كان مقابال أوىف احلكم املقابل للرأي 
األجزاء وهم يقولون انه تعاىل يرى فكذلك ال نعقل مرئيا إال إذا كان صغريا أو كبريا او ممتدا يف اجلهات مؤتلفا من 

ال صغريا وال كبريا وال ممتدا يف اجلهات واجلوانب واألحياز فاذا جاز لكم ان حتكموا بأن الغائب خمالف للشاهد يف 
هذا الباب فلم ال جيوز ان يقال ان املرئي يف الشاهد وان وجب كونه مقابال اال ان املرئي يف الغائب ال جيوز ان 

  يكون كذلك 

فيقال له هذا الزام جديل وليس حبجة يف املناظرة وال النظر كما تقدم فانه يقال ال بد وأن يكون يف اجلهة ما ذكرته 
يف صورة االلزام ان كانت مساوية لصورة النزاع فما ذكروه يف صورة النزاع حجة يف موضعني وغايته ان يكونوا 

ان مل تكن مساوية هلا مل يكن النقض واملعارضة وااللزام اخطؤا يف صورة االلزام وهي صورة النقض واملعارضة و
صحيحا ويقول لك املناظر الفرق بني صورة النقض وصورة النزاع كيت وكيت فان صح الفرق بطل النقض وان 

  بطل الفرق منعت احلكم يف صورة النقض اذ ليس جممعا عليه بني األمة 
ال كبريا عظيما ال نقول انه يرى ال صغريا وال كبريا بل نقول الوجه السادس عشر اهنم يقولون نقول انه ال يرى ا

انه يرى عظيما كبريا جليال كما مسي ووصف نفسه بذلك يف الكتاب والسنة ومن مل يقل ذلك من املنازعني كان ما 
 مؤتلفا من ذكره حجة عليه واما قوله ممتدا يف اجلهات مؤتلفا من األجزاء فال نسلم انا ال نعقل مرئيا يف الشاهد اال

االجزاء فان املرئيات مثل الشمس والقمر وحنو ذلك هو شيء واحد ال نعلم ال حبس وال ضرورة اهنا مركبة من 
األجزاء املفردة وهذا مما ال خالف فيه بني الناس ان هذا التركيب ليس معلوما باحلس وال بالضرورة بل هي من 

  ادق مسائل النزاع بني اخللق 
ان يقال ما تريد بقولك ممتد مؤتلف اتريد انه مركب من األجزاء وانه جيوز تفريقه فليس كلما الوجه السابع عشر 

نشاهده كذلك ام تريد به ان منه شيئا ليس هو الشيء اآلخر فنحن نقول كل ما يرى يف الشاهد والغائب ال بد 
  وان يكون كذلك 

رئي املشهود موصوف به من صفات املوجود اليت الوجه الثامن عشر ان يقال ال يعقل مرئي اال موصوف مبا هو امل
  استحق هبا جواز رؤيته او ما هو 

بأبلغ يف الوجود واستحقاق الرؤية منه فاذا كنا نرى املوجود الذي جيوز عدمه فما ال جيوز عدمه اوىل فاذا كنا نرى 
سيمه اوىل بالرؤية لكن ال ميكن ان ما هو يف جهة وهو جمتمع جيوز تفريقه وتقسيمه فاجملتمع الذي ال جيوز تفريقه وتق

نقول اذا رأينا ما هو جبهة مرئيا ان يكون ما ليس يف اجلهة اوىل بالرؤية واذا رأينا ما هو جمتمع فما ليس مبجتمع وال 
متفرق اوىل بالرؤية وقد ذكرنا غري مرة ان األقيسة واألمثال املضروبة يف باب االهليات اذا كانت من باب التنبيه 

   يف النفي واالثبات فهي من جنس ما ورد به الكتاب والسنة واألوىل
  فصل 

مث قال الرازي الشبهة الرابعة متسكوا برفع األيدي اىل السماء قالوا وهذا شيء يفعله مجيع ارباب النحل فدل على 
  انه تقرر يف عقول مجيع اخللق ان اهلهم فوق 

يع اخللق اهنم عند تعظيم خالق العامل يضعون جباههم على مث قال يف اجلواب ان هذا معارض مبا تقرر يف عقول مج



األرض وملا مل يدل هذا على كون خالق العامل يف األرض مل يدل على ما ذكروه على انه يف السماء وأيضا فاخللق امنا 
  يقدمون على رفع األيدي اىل السماء لوجوه اخرى وراء اعتقادهم ان خالق العامل يف السماء 

  عظم األشياء نفعا للخلق ظهور األنوار وأهنا امنا تظهر من جانب السموات فاألول ان ا

والثاين ان مبىن حياة اخللق على استنشاق النفس وليس ذلك االستنشاق اال من اهلواء واهلواء ليس موجودا اال فوق 
  األرض فلهذا السبب كان ما فوق األرض اشرف مما حتت األرض 

الفوق وملا كانت هذه األشياء اليت هي منافع اخللق امنا تنزل من جانب السموات  الثالث ان نزول الغيث من جهة
ال جرم كان ذلك اجلانب عندهم اشرف وتعلق اخلاطر باألشرف اقوى من تعلقه باألخس فهذا هو السبب يف رفع 

وأيضا انه تعاىل جعل  األيدي اىل السماء وأيضا فانه تعاىل جعل العرش قبلة لدعائنا كما جعل القبلة قبلة لصالتنا
املالئكة وسائط يف مصاحل هذا العامل قال اهللا تعاىل فاملدبرات أمرا وقال فاملقسمات أمرا وامجعوا على ان جربيل عليه 

السالم ملك الوحي والتنزيل والنبوة وميكائيل ملك األرزاق وملك املوت ملك الوفاة وكذلك القول يف سائر 
  مل يبعد ان يكون الغرض من رفع األيدي اىل السماء رفع األيدي اىل املالئكة األمور واذا كان األمر كذلك 

وهذه احلجة ذكرها يف هنايته فقال وثالثها التمسك باالتفاق من األمم املختلفة اآلراء على االشارة اىل فوق عند 
ل املطالب وتيسري الدعاء وطلب األجابة من اهللا وإن ذلك يدل على علمهم الضروري إن الذي يطلب منه حتصي

العسري يف تلك اجلهة وهلذا ملا قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لألمة أين ربك قال فاشارت اىل السماء فقال اهنا 
  مؤمنه 

وقال واجلواب عما متسكوا به من االشارة اىل فوق سببه األلف والعادة وجريان الناس على ذلك فاهنم ما شاهدوا 
  فكما أن  عاملا قادرا حيا اال جسما

من مل يشاهد اال انسانا اسود فحني ميثل يف نفسه انسانا خياطبه امنا يسبق اىل نفسه انه اسود ال غري ومن مل يسمع من 
اللغات اال العربية فحني ميثل يف نفسه معىن امنا يسبق اىل نفسه التعبري عن ذلك املعىن بلفظ العرب وكذلك سبق اىل 

ادرا على ما يشاء معىن األحياء القادرين ويتبع ذلك انه يف مكان وألن العلو اشرف الوهم ان من يدعو حيا عاملا ق
ألن األنوار فيه وألن الرأس ملا كان اشرف األعضاء كان ما يليه اشرف اجلهات فيسبق اىل فهم الدعي ان يعتقد 

الشارة اىل السماء مث ان عظمته اذا كان يف جهة وجب ان يكون يف جهة العلو فلسبب هذه األمور وامثاهلا وقعت ا
االخالف اخذوا ذلك عن االسالف مع مشاركتهم هلم يف هذا التخيل فظهر ان سبب ذلك هو االلف فال يكون 

  صوابا واما حديث األمة فهو من اآلحاد مث لو صح لكان سببه ما ذكرنا من االلف 
ار اىل السماء عند الدعاء على ان اهللا والكالم على ما ذكره من وجوه األول ان االستدالل برفع األيدي واألبص

فوق هو حجة اهل االثبات املثبتني الصفات من السلف واخللف ليس ذلك خمتصا بالكرامية بل من اشهر احملتجني به 
  ائمة اصحاب األشعري وذووه 

قال الرمحن وقال ابو احلسن األشعري فان قال قائل ما تقولون يف االستواء قيل له ان اهللا مستو على عرشه كما 
على العرش استوى وقال سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال سبحانه بل رفعه اهللا اليه 

وقال سبحانه يدبر األمر من السماء اىل األرض مث يعرج اليه وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي ابلغ 
  ظنه كاذبا فاكذب موسى يف قوله ان اهللا فوق السموات األسباب اسباب السموات فاطلع اىل اله موسى واين أل



وقال سبحانه وتعاىل أأمنتم من يف السماء ان خيسف بكم األرض فاذا هي متور والسموات فوقها العرش وامنا أراد 
العرش الذي هو على السموات اال ترى ان اهللا ذكر السموات فقال وجعل القمر فيهن نورا ومل يرد ان القمر 

مجيعا وانه فيهن مجيعا قال ورأينا املسلمني مجيعا يرفعون ايديهم اذا دعوا حنو العرش كما ال حيطوهنا اذا دعوا  ميلؤهن
حنو األرض وهذا االحتجاج منه بامجاع املسلمني على رفع ايديهم يف الدعاء على ان اهللا فوق السموات ألهنم امنا 

  يرفعوها اليه نفسه ال اىل غريه من املخلوقات 
ال صاحبه ابو احلسن علي بن مهدي الطربي قال البلخي فان قيل لنا ما معىن رفع أيدينا اىل السماء وقوله وق

والعمل الصاحل يرفعه قلنا تأويل ذلك ان ارزاق العباد ملا كانت تأيت من السماء جاز ان نرفع ايدينا اىل السماء عند 
حفظة األعمال امنا مساكنهم يف السماء قال الطربي قيل له ان  الدعاء وجاز ان يقال اعمالنا ترفع اىل اهللا ملا كانت

كانت العلة يف رفع ايدينا اىل السماء ان األرزاق منها وان احلفظة مساكنهم فيها جاز ان خنفض ايدينا يف الدعاء حنو 
الئكة معهم يف األرض من اجل ان اهللا حيدث فيها النبات واألقوات واملعايش واهنا قرارهم ومنها خلقوا وألن امل

األرض فلم تكن العلة يف رفعها اىل السماء ما وصفه وامنا امرنا اهللا تعاىل برفع ايدينا قاصدين اليه برفعها حنو العرش 
  الذي هو مستو عليه 

 وقال القاضي ابو بكر الباقالين يف كتابه التمهيد ويف االبانة فان قال قائل اتقولون انه يف كل مكان قيل له معاذ اهللا
بل هو مستو على عرشه كما اخرب يف كتابه فقال الرمحن على العرش استوى وقال تعاىل اليه يصعد الكلم الطيب 

  والعمل الصاحل يرفعه وقال أأمنتم من يف السماء 

ان خيسف بكم األرض فاذا هي متور قال ولو كان يف كل مكان لكان يف بطن االنسان وفمه واحلشوش واملواضع 
كرها ولوجب ان يزيد بزيادة االمكنة اذا خلق منها ما مل يكن وينقص بنقصاهنا اذا بطل منها ما اليت يرغب عن ذ

كان واحتيج ان يرغب اليه اىل حنو األرض واىل خلفنا واىل مييننا واىل مشالنا وهذا قد أمجع املسلمون على خالفه 
  وختطئة قائله 

ه جيب ان يصح رفعها اليه حيث كان وانه امنا اختص رفعها جبهة وهذا تصريح بأن األيدي امنا ترفع اىل اهللا نفسه وان
العلو ألن اهللا هناك اذ لو مل جتب صحة رفعها اىل جهته مل جيب اذا كان يف كل مكان ان يصح ان يرغب اليه اىل حنو 

قاله ابلغ من جواز األرض واىل خلفنا وأمياننا ومشائلنا فان ذلك امنا يلزم اذا لزم ان يشار اليه حيث كان وهذا الذي 
االشارة اليه فانه أوجب ان يصح االشارة والرغبة اىل غري جهة الفوق لو كان فيها وهذه احلجة امنا تصح اذا كانت 

االشارة باأليدي اىل فوق اشارة اليه نفسه اذ لو مل يكن كذلك لقال له منازعه فعندك االشارة بالدعاء ليست اليه 
اليه واجبة حبال وامنا هو معىن خيتص جبهة فوق غري كون اهللا تعاىل هناك واذا كنت  واذا كان كذلك مل تكن االشارة

موافقي على هذا يلزم اذا كان يف كل مكان ان يشار يف الدعاء اىل سائر اجلهات كالسفل واليمني واليسار ألن 
  من احتجاج األولني واآلخرين  عندك االشارة باأليدي ليست اليه وامنا هي ألمر خيتص باجلهة العالية غري اهللا وهذا

قال ابو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة يف كتاب خمتلف احلديث له حنن نقول يف قوله تعاىل ما يكون من جنوى 
ثالثة اال هو رابعهم انه معهم يعلم ما هم عليه كما تقول لرجل وجهته اىل بلد شاسع احذر التقصري فاين معك تريد 

  ك وكيف يسوغ ألحد ان يقول انه سبحانه وتعاىل انه ال خيفى علي تقصري

بكل مكان على احللول مع قوله الرمحن على العرش استوى ومع قوله اليه يصعد الكلم الطيب وكيف يصعد اليه 
شيء هو معه وكيف تعرج املالئكة والروح اليه وهي معه ولو ان هؤالء رجعوا اىل فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم 



ق لعلموا ان اهللا هو العلي وهو األعلى وان األيدي ترفع بالدعاء اليه واألمم كلها عرهبا وعجمها من معرفة اخلال
يقولون ان اهللا يف السماء ما تركت على فطرها ويف االجنيل ان املسيح قال للحواريني ان انتم غفرمت للناس فان 

ن ال يزرعن وال حيصدن وابوكم الذي يف اباكم الذي يف السماء يغفر لكم ظلمكم انظروا اىل طري السماء فاهن
  السماء هو يرزقهن ومثل هذا يف الشواهد كثري 

وقال االمام ابو بكر بن اسحاق بن خزمية يف كتاب التوحيد باب ذكر البيان ان اهللا عز و جل يف السماء كما 
اهلم وأحرارهم ومماليكهم أخربنا يف حمكم تنزيله وعلى لسان نبيه وكما هو مفهوم يف فطر املسلمني علماؤهم وجه

وذكراهنم وانائهم بالغوهم وأطفاهلم كل من دعا اهللا عز و جل فامنا يرفع رأسه اىل السماء وميد يديه اىل اهللا تعاىل اىل 
  األعلى ال اىل األسفل 

ألة وقال ابو سليمان اخلطايب يف كتاب شعار الدين وهو يف اصول الدين القول يف انه مستو على العرش هذه املس
سبيلها التوقيف احملض وال يصل اليه الدليل من غري هذا الوجه وقد نطق الكتاب يف غري آية ووردت به األخبار 

الصحيحة فقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية له غري جائز وقد قال ابو عبداهللا مالك بن 
ى فقال االستواء معلوم والكيف غري معقول واالميان به أنس رمحه اهللا وسئل عن قول اهللا الرمحن على العرش استو

واجب والسؤال عنه بدعة وذكر املواضع اليت يف القرآن من ذكر العرش وقوله أأمنتم من يف السماء أن خيسف 
  بكم األرض وقال أم امنتم من يف السماء ان يرسل عليكم حاصبا وقال تعرج املالئكة والروح 

سني الف سنة وقال بل رفعه اهللا اليه وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه اليه يف يوم كان مقداره مخ
وقال حكاية عن فرعون انه قال يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ األسباب أسباب السموات فاطلع اىل اله موسى 

وعرضها ومل ينزل اىل طبقات  فوقع قصد الكافر اىل اجلهة اليت أخربه موسى عنها لذلك مل يطلبه يف طول األرض
األرض سفال فدل ما تلوناه من هذه اآليات على ان اهللا يف السماء ومستو على العرش ولو كان بكل مكان مل يكن 
هلذا األختصاص معىن وال فيه فائدة قال وقد جرت عادة املسلمني خاصتهم وعامتهم ان يدعوا رهبم عند االبتهال 

  اىل السماء وذلك الستفاضة العلم عندهم بأن املدعو يف السماء سبحانه وتعاىل  والرغبة اليه ويرفعوا أيديهم
قال واعترض من خالف هذا بقوله وهو اهللا يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم وبقوله وهو الذي يف 

دسهم وحنو هذا من السماء اله ويف األرض اله وبقوله ما يكون من جنوى ثالثة اال هو رابعهم وال مخسة اال هو سا
آي القرآن وهذا ال يقدح يف اآلي اليت تلوناها قبل وال خيالفها واخلرب عن حال الشيء وصفته من جهة غري اخلرب 
عن نفس الشيء وذاته وامنا هذا كقول القائل فالن يف السوق معروف ويف البالد وجائز ان يكون فالن يف بيته 

الد وامنا املعىن يف هذه اآلي اثبات علمه وقدرته يف السماء واألرض وهو وقت هذا الكالم غائبا عن السوق وعن الب
يف اآلي املتقدم اخبار عن الذات واالستواء على العرش حسب من غري قران لذلك بصلة او تعليق له بشيء آخر 

نتني والكالم فأحد الكالمني قائم بنفسه والكالم اآلخر امنا سيق لغريه وتعدى اىل ما سواه وهو جيمع قضيتني اث
  األول قضية واحدة 

  قال وزعم بعضهم ان معىن االستواء ها هنا االستيالء نزع فيه ببيت 

جمهول مل يقله شاعر معروف يصح االحتجاج بقوله ولو كان معىن االستواء ها هنا االستيالء لكان الكالم عدمي 
ة من السموات واألرض وحتت الثرى فما معىن الفائدة ألن اهللا قد أحاط ملكه وقدرته بكل األشياء وبكل قطر وبقع

ختصيصه العرش بالذكر مث ان االستيالء امنا يتحقق معناه عند املنع عن الشيء فاذا وقع الظفر قيل استوىل عليه فأي 



منع كان هناك حىت يوصف باالستيالء بعده وكذلك لو كان بكل مكان كما زعموا مل يكن لتخصيصه العرش 
  انه ليس املعىن اال ما أشار اليه التوقيف بالذكر فائدة فثبت 

فان قيل ان اضافة العرش اليه كاضافة البيت اليه وهو مل جيعله ليسكنه فكذلك مل جيعل العرش للكينونة واالستواء 
عليه قيل ان العرش ال يشبه البيت فيما ذكرمتوه وذلك ألن البيوت تتخذ غرفا وعادة لتكون وقاية من احلر والربد 

بههما من وجوه األذى واهللا متعال عن هذه الصفات والعرش والسرير امنا يتخذ لتمجد وليستكرب هبما وما اش
  فقياسكم للجمع بني االثنني قياس فساد 

وقال القاضي ابو يعلى يف كتاب ابطال التأويالت ألخبار الصفات ملا تكلم على حديث العباس قال فاذا ثبت انه 
على عرشه قال وقد منعنا يف كتابنا هذا يف غري موضع اطالق اجلهة عليه  على العرش فالعرش يف جهة وهو

والصواب جواز القول بذلك ألن امحد قد اثبت هذه الصفة اليت هي االستواء على العرش واثبت انه يف السماء 
لعرش يف وكل من اثبت هذا اثبت اجلهة وهم اصحاب ابن كرام وابن مندة األصبهاين احملدث والداللة عليه ان ا

جهة بال خالف فقد ثبت بنص القرآن انه مستو عليه فاقتضى انه يف جهة وألن كل عاقل من مسلم وكافر اذا دعا 
  فامنا يرفع يديه ووجهه اىل حنو السماء ويف هذا 

 كفاية وألن من نفى اجلهة من املعتزلة واألشعرية يقول ليس هو يف جهة وال خارجا منها وقائل هذا مبثابة من قال
باثبات موجود مع وجود غريه وال يكون وجود احدمها قبل وجود اآلخر وال بعده وألن العوام ال يفرقون بني قول 
القائل طلبته فلم أجده يف موضع ما وبني قوله طلبته فاذا هو معدوم قال وقد احتج ابن منده على اثبات اجلهة بأنه 

وجاءت السنة مبثل ذلك وبأن اجلنة مسكنه وانه يف ذلك وهذه  ملا نطق القرآن بأن اهللا على العرش وانه يف السماء
  األشياء أمكنة يف نفسها فدل على انه يف مكان 

الوجه الثاين ان االشارة اىل فوق اىل اهللا يف الدعاء وغري الدعاء باليد واألصبع او العني او الرأس او غري ذلك من 
اهللا عليه و سلم واتفق عليه املسلمون وغري املسلمني قال  االشارات احلسية قد تواترت به السنن عن النيب صلى

تعاىل قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وعن ابن مسعود 
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ما من حاكم حيكم بني الناس اال حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حىت يوقفه على 

نم مث يرفع رأسه اىل اهللا عز و جل فان قال ألقه ألقاه يف مهوى فيهوي اربعني خريفا رواه االمام امحد يف مسنده جه
وابن ماجه يف سننه مبعناه وعن ايب هريرة ان رجال اتى النيب صلى اهللا عليه و سلم جبارية سوداء عجمية فقال يا 

صلى اهللا عليه و سلم اين اهللا فأشارت اىل السماء بأصبعها  رسول اهللا علي عتق رقبة مؤمنة فقال هلا رسول اهللا
السبابة فقال هلا من انا فاشارت بأصبعها اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واىل السماء اي انت رسول اهللا فقال 

 حيتج فيه اال اعتقها رواه امحد يف مسنده والربقي يف مسنده ايضا ورواه ابن خزميه يف التوحيد وقد اشترط فيه ان ال
حبديث صحيح واسناده عن يزيد بن هارون اخربنا املسعودي عن عوف بن عبد اهللا عن اخيه عبيد اهللا بن عبد اهللا 

عن ايب هريرة مثله وقال جلارية سوداء ال تفصح فقال ان علي رقبة مؤمنة وقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  من 

قال من أنا فقالت بيدها ما بني السماء اىل األرض تعىن رسول اهللا والباقي مثله  ربك فأشارت بيدها اىل السماء مث
ورواه ايضا من حديث ايب داود الطيالسي عن املسعودي هبذا االسناد مثله وقال ايضا جبارية عجماء ال تفصح وقال 

يد اهللا بن عبد اهللا الزهري اعتقها وقال فقال املسعودي مرة اعتقها فاهنا مؤمنة وقد روي حنو هذا املعىن عن عب



مسندا عن ايب هريرة ومرسال ورواه االمام امحد وابن خزمية ايضا من حديث معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن 
عبد اهللا عن رجل من األنصار انه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول اهللا ان علي رقبة مؤمنة فان كنت ترى هذه مؤمنة 

صلى اهللا عليه و سلم اتشهدين ان ال اله اال اهللا قالت نعم قال اتشهدين اين رسول اهللا  فاعتقها فقال هلا رسول اهللا
قالت نعم قال اتؤمنني بالبعث بعد املوت قالت نعم قال اعتقها ورواه مالك عن ايب شهاب عن عبيد اهللا عن النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم 
حا ليس مبستنكر ملثل عبيد اهللا بن عبد اهللا ان يروي خربا قال ابن خزمية لست انكر ان يكون خرب معمر ثابتا صحي

عن ايب هريرة عن رجل من األنصار لو كان منت اخلرب متنا واحدا فكيف ومها متنان ومها على حديثان ال حديث 
واحد حديث عون بن عبد اهللا يف االمتحان امنا اجابت السوداء باالشارة ال بالنطق ويف خرب الزهري أجابت 

اء بنطق نعم بعد االستفهام ملا قال هلا اتشهدين ان ال اله اال اهللا يف اخلرب اهنا قالت نعم وكذلك عند االستفهام السود
ملا قال هلا اتشهدين اين رسول اهللا قالت نعم نطقا بالكالم واالشارة باليد ليس النطق بالكالم ويف خرب الزهري زيادة 

  اتؤمنني بالبعث بعد املوت  االمتحان بالبعث بعد املوت ملا استفهمها
  وهذا الذي قاله ابن خزمية حيققه ان هذا احلديث رواه القاضي ابو أمحد 

العسال يف كتاب املعرفة له من حديث حممد بن عمرو عن ايب سلمة عن ايب هريرة وهلذا يقال انه حديث حسن 
 صلى اهللا عليه و سلم ان ربكم صحيح ومثلما روي ابو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول اهللا

حىي كرمي يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردمها صفرا رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث 
حسن غريب قال ورواه بعضهم ومل يرفعه وهذا ال يضر ألنه اذا كان موقوفا على سلمان فمثل هذا الكالم ال يقال 

ا احلديث ان العبد يشري بيديه ويرفعهما اىل اهللا سبحانه وكذلك احلديث الذي يف عن اال توقيفا وقد أخرب يف هذ
الفضل بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الصالة مثىن مثىن تشهد يف كل ركعتني وختشع وتضرع 

ب ومن مل يفعل ذلك ومتسكن مث تقنع يديك يقول ترفعهما اىل ربك مستقبال ببطوهنما وجهك وتقول يا رب يا ر
  فهو خداج فاخرب فيه انه يقنع يديه اي يرفعهما وأنه يرفعهما اىل ربه 

ويف احلديث املشهور الذي يف صحيح مسلم عن جعفر بن حممد عن ابيه عن جابر يف صفة حجة الوداع وهو 
اىل مىن فاهلوا باحلج  احلديث الطويل املشهور اكثر حديث روي يف حجة الوداع قال فلما كان يوم التروية توجهوا

وركب النيب صلى اهللا عليه و سلم فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليال حىت طلعت 
الشمس وأمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

كل من امر اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية  كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا اال
موضوعة وان أول دم اضع من دماءنا دم ابن ربيعة بن احلارث كان مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل وربا 

  اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا 

اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة عباس بن عبد املطلب فانه موضوع كله واتقوا اهللا يف النساء فانكم اخذمتوهن بأمانة 
اهللا ولكم عليهن ان ال يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح وهلن عليكم 

رزقهن وكسوهتن باملعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب اهللا وانتم تسألون عين فما 
واديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها اىل السماء وفكتها اىل الناس انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت 

اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات مث اذن بالل مث اقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا مث 



ة اللهم اشهد ثالث ركب حىت أتى املوقف وذكر متام احلديث فأشار بأصبعه السبابة وحدها اىل فوق بابالغ االشار
  مرات جيمع بني االشارة احلسية املرئية والعبارة احلسية املسموعة 

ويف صحيح البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطب الناس يوم النحر وقال 
فأي شهر هذا قالوا شهر حرام يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا هذا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال 

قال فان دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا فأعادها 
مرارا مث رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس والذي نفسي بيده اهنا لوصيته اىل أمته 

ي كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض وقد أخربنا هنا أنه رفع رأسه وقال اللهم فليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا بعد
أشهد وعن سعد ابن ايب وقاص قال مر علي النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا أدعو باصبعي فقال أحد أحد وأشار 

رة حنوه وقال بالسبابة رواه االمام أمحد وأبو داود والنسائي واخرج الترمذي والنسائي من حديث أيب عن ايب هري
  حسن غريب قالوا 

ومعناه أشر بواحدة فان الذي تدعوه واحد وهذا نص بني يف أن االشارة اىل اهللا حيث قال له أحد أحد أي احد 
االشارة فاجعلها باصبع واحدة فلو كانت االشارة اىل غري اهللا مل خيتلف األمر بني ان يكون بواحدة او اكثر فعلم ان 

  اهللا وهو اله واحد أمره ان ال يشري اال باصبع واحدة ال باثنني  االشارة ملا كانت اىل
وكذلك استفاضت السنن بأنه يشار باألصبع الواحدة يف الدعاء يف الصالة وعلى املنابر يوم اجلمعة ويف غري ذلك 

أصبعه  فعن ابن عمر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا جلس يف الصالة وضع يديه على ركبتيه ورفع
اليمىن اليت تلي االهبام فدعا هبا ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها ويف رواية كان اذا جلس يف الصالة وضع 
كفه اليمىن على فخذه اليمىن وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه اليت تلي االهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه 

ابو داود ايضا وعن عبد اهللا بن الزبري قال كان رسول اهللا صلى اليسرى روامها امحد ومسلم والنسائي وروي الثاين 
اهللا عليه و سلم اذا قعد يف الصالة جعل قدمه اليسرى حتت فخذه اليمىن وساقه وفرش قدمه اليمىن ووضع يده 

اليسرى على ركبة فخذه اليسرى ووضع يده اليمىن على فخذه اليمىن وأشار بأصبعه وأشار بعض الرواة بالسبابة 
رواه أمحد ومسلم وابو داود وعن ابن الزبري أيضا قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذا جلس يف التشهد 
وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ومل جياوز بصره اشارته رواه 

فة صالة النيب صلى اهللا عليه و سلم قعد فافترش رجله امحد وابو داود والنسائي وعن وائل ابن حجر انه قال يف ص
اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه األمين على فخذه اليمىن مث قبض ثنتني من أصابعه 
وحلق حلقة مث رفع أصبعه فرأيته حيركها يدعو هبا ويف رواية يقول هكذا وحلق األهبام والوسطى وأشار بالسبابة 

  د وابو داود ورواه امح

والنسائي وابن ماجه وعن مالك بن منري اخلزاعي عن ابيه قال رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم واضعا ذراعه اليمىن 
  على فخذه اليمىن رافعا اصبعه السباىب قد حناها شيئا رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه 

مروان وهو يدعو يف يوم مجعة فقال عمارة قبح اهللا وعن حصني بن عبد الرمحن قال رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن 
هاتني اليدين لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب ما يزيد على هذه يعين السبابة ويف رواية 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف املبنر ما يزيد على هذه يعين السبابة ويف رواية رأيت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم وهو على املنرب خيطب اذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة وحدها وهذا احلديث رواه امحد 



ومسلم وابو داود ويف سنن ايب داود عن ابن عباس قال املسألة ان ترفع يديك حذو منكبيك او حنومها واالستغفار 
ة واالبتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورمها مما يلي ان تشري باصبع واحد واالبتهال ان متد يديك مجيعا ويف رواي

وجهه رواه أيضا مرفوعا عن بن ابن عباس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال وأما رفع النيب صلى اهللا عليه و 
  سلم يديه يف الدعاء فهو يف احلديث اكثر من ان يبلغه االحصاء 

ه و سلم ال يرفع يديه يف شيء من دعائه اال يف االستسقاء فانه وأما حديث أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا علي
كان يرفع يديه حىت يرى بياض أبطيه رواه اجلماعة اهل الصحاح والسنن واملسانيد مثل البخاري ومسلم وابو داود 

و سلم  والترمذي والنسائي وابن ماجه واالمام امحد يف مسنده وغريهم ويف رواية ملسلم ان النيب صلى اهللا عليه
استسقى فأشار بظهر كفه اىل السماء رواه ابو داود ولفظه ان ايب صلى اهللا عليه و سلم يستسقي هكذا يعين ومد 

يديه وجعل بطوهنما مما يلي األرض حىت رأيت ابطيه فهذا هو رفعهما اىل فوق رأسه وهو االبتهال املذكور يف 
  حديث ابن 

ن تصري كفيه من جهة السماء اذ ال ميكن مع استيفاء الرفع أن تكون عباس ومن صوره هذا الرفع اىل فوق الرأس ا
  بطوهنما من حنو السماء 

الوجه الثالث انه قد هنى عن رفع البصر يف الصالة اىل فوق امرا باخلشوع الذي اثىن اهللا على اهله حيث قال قد 
ة واهنا لكبرية اال على اخلاشعني افلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون وقال واستعينوا بالصرب والصال

واخلشوع يكون مع حتفض البصر كما قال تعاىل يوم يدعون اىل السجود فال يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم 
ذلة وقد كانوا يدعون اىل السجود وهم ساملون وقال تعاىل يوم خيرجون من األجداث سراعا كأهنم اىل نصب 

لك اليوم الذي كانوا يوعدون وقال فتول عنهم يوم يدع الداع اىل شيء يوفضون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله ذ
نكر خشعا ابصارهم مهطعني اىل الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كما وصف األصوات باخلشوع يف قوله 

وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع اال مهسا وعن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما بال اقوام يرفعون 
ابصارهم اىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن او لتخطفن ابصارهم رواه البخاري واكثر اهل 

السنن وعن ايب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لينتهني اقوام يرفعون ابصارهم اىل السماء يف الصالة او 
فوق بل هو يف السفل كما هو يف الفوق ال الختصاص  لتخطفن ابصارهم رواه مسلم وغريه ولو كان اهللا ليس

  ألحد اجلهتني به مل يكن رفع البصر اىل السماء ينايف اخلشوع بل كان يكون مبنزلة حفظها 
الوجه الرابع ان الذين يرفعون ايديهم وابصارهم وغري ذلك اىل السماء وقت الدعاء تقصد قلوهبم الرب الذي هو 

  فوق وتكون حركة جوارحهم 

االشارة اىل فوق تبعا حلركة قلوهبم اىل فوق وهذا امر جيدونه كلهم يف قلوهبم وجدا ضروريا اال من غريت فطرته ب
باعتقاد يصرفه عن ذلك وقد حكى حممد بن طاهر املقدسي عن الشيخ ايب جعفر اهلمذاين انه حضر جملس ايب املعايل 

الشيخ ابو جعفر فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش  فذكر العرش وقال كان اهللا وال عرش وحنو ذلك وقام اليه
واخربنا عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا فانه ما قال عارف قط يا اهللا اال وجد يف قلبه ضرورة لطلب العلو ال 
 يلتفت مينة وال يسرة قال فضرب ابو املعايل على رأسه وقال حريين اهلمداين فاخرب هذا الشيخ عن كل من عرف اهللا

انه جيد يف قلبه حركة ضرورية اىل العلو اذا قال يا اهللا وهذا يقتضي انه يف فطرهتم وخلقتهم العلم بأن اهللا فوق 
  وقصده والتوجه اليه اىل فوق 



الوجه اخلامس ان الناس مع اختالف عقائدهم وادياهنم يشريون اىل السماء عند الدعاء هللا تعاىل والرغبة اليه وكلما 
اشتد احلاحهم قوي رفعهم واشارهتم وهلذا ملا كان دعاء االستسقاء فيه من الرغبة واالحلاح ما عظمت رغبتهم و

ليس يف غريه كان رفع النيب صلى اهللا عليه و سلم واشارته فيه اعظم منه يف غريه وهذا يفعلونه اذا دعوا اهللا 
ركوب البحر وغريه ويف تلك احلال  خملصني له الدين عندما يكونون مضطرين اىل اهللا عند الرغبة والرهبة مثل

يكونون قاصدين اهللا قصدا قويا بل ال يقصدون غريه ويقرنون بقصد قلوهبم وتوجهها اشارهتم بعيوهنم ووجوهم 
وايديهم اىل فوق ومعلوم ان االشارة تتبع قصد املشري وارادته فاذا مل يكونوا قاصدين اال اهللا وال مريدين اال اياه مل 

 اىل ما قصدوه وسألوه فانه يف تلك احلال ال يكون يف قلوهبم اال شيئان املسؤول واملسؤول منه تكن االشارة اال
ومعلوم ان هذه االشارة باليد وغريها ليست اىل الشيء املسؤول املطلوب من اهللا وال خيطر بقلوهبم ان هذه االشارة 

  اىل ذلك وال ادعاه املنازع يف ذلك يف 

فلم يبق ما تكون االشارة اليه اال املدعو املقصود واال كانت االشارة اىل ما مل يقصده  اكثر االوقات ال يكون فوق
  الداعي ومل يشعر به وهذا ممتنع وهذا واضح ملن تدبره 

الوجه السادس اهنم يقولون بألسنتهم ارفعو أيديكم اىل اهللا وحنو ذلك من العبارات وهذا اخبار عن انفسهم اهنم 
اهللا ورفع االيدي اليه واذا كان هذا اخلرب مل يتواطؤا عليه ومل جيمعهم عليهم احد كان اتفاقهم يقصدون االشارة اىل 

  يف اخلرب عما يف نفوسهم كاتفاقهم يف سائر االخبار اليت جتري جمرى هذا من األمور احلسية والضرورية وغري ذلك 
قي على فطرته جيد يف قلبه امرا ضروريا اذا دعا الوجه السابع ان هذا الرفع يستدل به من وجوه احدها ان العبد البا

اهللا دعاء املضطر انه يقصد بقلبه اهللا الذي هو عال وهو فوق الثاين انه جيد حركة عينه ويديه باالشارة اىل فوق تتبع 
 اشارة قلبه اىل فوق وهو جيد ذلك ايضا ضرورة الثالث ان األمم املختلفة متفقة على ذلك من غري مواطأة الرابع
اهنم يقولون بألسنتهم انا نرفع ايدينا اىل اهللا وخيربون عن انفسهم اهنم جيدون يف قلوهبم اضطرارا اىل قصد العلو 

فاحلجة تارة مبا جيده االنسان من العلم الضروري وتارة مبا يدل على العلم الضروري يف حق الناس وتارة بأن الناس 
سلمني وحدهم ال يكون اال حقا فامجاع مجيع اخللق الذين منهم ال يتفقون على ضاللة فانه اذا كان امجاع امل

  املسلمون اوىل ان ال يكون اال حقا 
وهبذه اجملامع يظهر اجلواب عما تذكر اجلهمية ومجاعة شيئان احدمها ان يكون الناس خمطئني يف هذا الرفع 

  العتقادهم ان اهللا فوق وليس هو فوق 

كون الرفع اىل بعض املخلوقات اما املالئكة او اجلهة الشريفة او العرش الذي هو وهذا جوابه يف هنايته والثاين ان ي
  القبلة ومن تدبر ما بيناه علم امتناع هذين الوجهني وحنن نفصل ذلك 

الوجه الثامن قوله ان الرفع اىل فوق ألن اجلهة العالية اشرف من السافلة بظهور االنوار منها وان اهلوى الذي هو 
منها وان النظر منها مضمونة ان ما حيتاج اليه اآلدميون من الرزق الذي هو املاء واهلواء ومن النور يأيت مادة النفس 

  من اجلهة العالية فكانت اشرف 
فيقال له أوال ال ريب ان حاجتهم اىل األرض وما فيها اكثر فان عليها قرارهم ومنها خترج ارزاقهم اليت هي النبات 

قال اهللا تعاىل فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون وهلذا كان نظر ابصارهم اىل األرض وفيها احليوان وهي كما 
وما فيها أكثر من نظرهم اىل السماء وما فيها فعلم ان النظر الذي يكون ألجل احلاجة اىل املنظور اليه لتعلق القلب 

  به هو اىل األرض اكثر منه اىل السماء 



ا هو يرفع ايديهم وابصارهم حني الدعاء هللا وحده ال شريك له فاما دعوى غري اهللا فامنا ويقال له ثانيا االحتجاج امن
يرفعون أيديهم ان رفعوها اىل جهة ذلك املدعو واما يف غري صد اهللا ودعائه وذكره فاهنم ال يلتزمون االشارة اىل 

ذلك واذا كان األمر كذلك كان السماء بل امنا يشري احدهم ان اشار اىل شيء معني مثل الشمس والقمر وغري 
ماذا ذكره من االشارة اىل اجلهة لشرفها من أبطل الباطل فان ذلك امنا يتوجه لو كان املذكور هو اشارهتم اىل فوق 

  مطلقا وهذا خالف الواقع بل امنا يشريون االشارة املذكورة اذا دعوا اهللا خملصني له الدين وأين هذا من هذا 

  دم اهنم يعلمون وخيربون أهنم امنا يشريون اىل اهللا ال اىل حمض اجلهة ويقال له ثالثا قد تق
الوجه التاسع قوله ان االشارة قد تكون اىل املالئكة اليت هي مدبرة امر العباد يقال له اوال اشارة االنسان اىل 

ان يشري اليه والداعون الشيء مشروطة بشعوره به وقصد االشارة اليه فان مل يشعر به ومل يقصد االشارة اليه حمال 
هللا خملصني له الدين ال ختطر هلم املالئكة يف تلك احلال فضال عن ان يقصدوا االشارة اليها وكل منهم يعلم من 

نفسه ويسمع من غريه بل ويعلم منه بغري مسع أنه مل يقصد االشارة اىل املالئكة واذا كانوا يعلمون من انفسهم اهنم مل 
ال اىل حمض اجلهة كان محل اشارهتم على هذا مع علمهم بأهنم مل يقصدوا ذلك مثل من حيمل يشريوا اىل املالئكة و

سجود املسلمني يف اوقات صلواهتم على اهنم يسجدون للكواكب واملالئكة بل االشارة يف الدعاء اىل اهللا ابلغ 
بلسانه انه يدعو اهللا وهو مع وذلك ان السجود يف الظاهر مشترك بني من يسجد هللا ويسجد لغريه وأما الذي يقول 

  ذلك يشري مع دعائه فالظن به أنه اشار اىل غري اهللا اقبح من الظن باملسمني أهنم يسجدون لغري اهللا 
ويقال له ثانيا االشارة اىل املالئكة حني دعاء اهللا وحده ال شريك له اشراك باهللا بل دعاء املالئكة ومسألتهم اشراك 

  م حني دعاء اهللا وحده ال شريك له باهللا فكيف باالشارة اليه
وقيل له ثالثا االحتجاج ليس مبطلق االشارة اىل فوق بل االشارة عند دعاء اهللا وحده ال شريك له ومن املعلوم انه ال 
جيوز يف تلك احلال رفع األيدي اىل املالئكة فكيف حيمل حال األنبياء واملرسلني وسائر عباد اهللا املخلصني على أهنم 

  أيديهم اىل غري اهللا حني مسألتهم هللا وحده رفعو 

وقيل له رابعا ال جيوز ألحد ان يرفع يديه داعيا ال اىل املالئكة وال اىل غري املالئكة بل هذا من خصائص الربوبية 
فال ومن جوز رفع األيدي عند الدعاء اىل غري اهللا فهو من املشركني الذين يدعون غري اهللا قال تعاىل وان املساجد هللا 

تدعوا مع اهللا احدا وانه ملا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال امنا أدعو ريب وال أشرك به احدا وقال 
تعاىل قل أندعوا من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا بعد اذ هدانا اهللا اآلية وقال تعاىل وال تسبوا 

ا اهللا عدوا بغري علم وقال والذين ال يدعون مع اهللا اهلا آخر وال يقتلون النفس اليت الذين يدعون من دون اهللا فيسبو
حرم اهللا اال باحلق االية وقال ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فان أصابه خري اطمئن به وان أصابته فتنة انقلب 

ال يضره وما ال ينفعه ذلك هو على وجهه خسر الدنيا واالخرة ذلك هو اخلسران املبني يدعو من دون اهللا ما
الضالل البعيد وقال تعاىل وال تدع مع اهللا اهلا آخر فتكون من املعذبني وقال تعاىل ومن يدع مع اهللا اهلا آخر ال 

  برهان له به فامنا حسابه عند ربه وقال تعاىل وال يأمركم ان تتخذوا املالئكة والنبيني اربابا 
دعائه وذلك من حتقيق كونه الصمد الذي يصمد العباد اليه فان قصده بالباطن  وهلذا كانت االشارة اليه من متام

والظاهر والقلب وسائر اجلسد اكمل من قصده بالقلب فقط فيكون االشارة اليه من متام كونه صمدا ويكون اسم 
يقتضي الدعاء  الصمد مستلزما لذلك فكونه موجودا يوجب املباينة اليت تقتضي االشارة اليه وكونه صمدا مقصودا

  املتضمن االشارة اليه واالشارة اىل غريه بالدعاء اشراك به واخراج له عن أن يكون احدا 



فظهر أن هؤالء اجلهمية منكرين حلقيقة كونه احدا صمدا وأهنم جاحدون حلقيقة دعائه مسوغني لالشراك به فان 
  أهل السنة هم املوحدون له واملكملون 

  د الصمد وهذا ظاهر وهللا احلمد حلقيقة االقرار بأنه األح
ويبني هذا أن هؤالء اجلهمية ومن دخل فيهم من املالحدة والفالسفة والصابئني وغريهم ال يعتقدون حقيقة الدعاء 

هللا وال يؤمنون ان اهللا على كل شيء قدير ال سيما من يقول منهم انه موجب بالذات ال ميكنه ان يغري سببا وال 
منا يؤثر تأثري النفوس البشرية وتصرفها يف هيويل العامل واذا كان كذلك فهم يف احلقيقة ال حيدثه فالدعاء عندهم ا

يقصدون اهللا ان يفعل شيئا وال حيدث شيئا وال يطلبون منه شيئا ولكن يقوون نفوسهم قوة يفعلون هبا والعلم 
ذا كان دعاء العباد عندهم ال معىن له الضروري حاصل بالفرق بني ما يفعله احليوان بنفسه وبني ما يطلبه من غريه فا

اال أهنم يفعلون بأنفسهم مل يكونوا داعني هللا قط ومن مل يكن داعيا هللا فانه ال يشري اليه عند الدعاء بل ذلك عبث 
بل قوله يا اهللا افعل كذا عبث وهذا حقيقة مذهب القوم ابطال ما بعثت به الرسل من أنواع األدعية وابطال ما فطر 

يه عباده من ذلك وهؤالء هم أصل التهجم والتعطيل فمن وافقهم يف شيء من ذلك كان من اجلاحدين ألن اهللا عل
  يكون اهللا هو املوجود املقصود املدعو املعبود 

وهلذا جتد غالب هؤالء النفاة ألن يكون اهللا فوق العرش فيهم من االحنالل عن دعاء اهللا ومسألته وعبادته بقدر ذلك 
نهم جاهال حبقيقة مذهبهم يوافقهم بلسانه على قول ال يفهم حقيقته وفطرته على الصحة والسالمة اال من يكون م

فانه يكون فيه اميان ونفاق فأما اذا استحوذ على قلبه تغريت فطرته وهؤالء يعرضون عن دعاء اهللا وعبادته خملصني 
ال اهللا تعاىل ومن آياته اجلوار يف البحر له الدين عند االختيار وجيادلون يف ذلك لكن عند االضطرار هم كما ق

كاألعالم ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ان يف ذلك آليات لكل صبار شكور او يوبقهن مبا كسبوا 
  ويعفو عن كثري ويعلم الذين 

ان ذلك من باب جيادلون يف آياتنا ماهلم من حميص ال سيما على اشهر القرائتني وهي قراءة النصب يف قوله ويعلم ف
قوهلم ال تأكل السمك وتشرب اللنب ومثل هذا يف االعراب قوله ام حسبتم ان تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين 

جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ومعىن آية الشورى أنه سبحانه ان شاء اسكن فيظللن رواكد على ظهره وان شاء او 
ن جيادلون يف آياتنا وهذا كله يف جواب ان يشأ اي وان يشأ يهلكهن بقهن مبا كسبوا ويعفو عن كثري ويعلم الذي

بذنوهبم ويعف ايضا عن كثري منها وجيتمع مع ذلك علم اجملادلني يف أياتنا بأنه ماهلم من حميص فهو ان شاء مجع بني 
  أن يهلك بعضا ويعف عن بعض وبني علم اجملادلني يف آياته حينئذ أنه ما هلم من حميص 

عاشر قوله وأيضا انه تعاىل جعل العرش قبلة لدعائنا كما جعل الكعبة قبلة لصالتنا يقال له هذا باطل معلوم الوجه ال
  باالضطرار بطالنه عقال ودينا وذلك يظهر بوجوه 

احدها ان املسلمني جممعون على أن القبلة اليت يشرع للداعي استقباهلا حني الدعاء هي القبلة اليت شرع استقباهلا 
لصالة فكذلك هي اليت شرع استقباهلا حني ذكر اهللا كما تستقبل بعرفة واملزدلفة وعلى الصفا واملروة وكما حني ا

يستحب لكل ذاكر هللا وداع ان يستقبل القبلة كما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان قد يقصد أن 
والغائط فليس للمسلمني كما صليت على يستقبل القبلة حني الدعاء وكذلك هي اليت يشرع استقباهلا بالبول 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك محيد جميد وبارك على حممد وعلى آل حممد بل وال لغريهم قبلتان أصال يف العبادات 
اليت هي من جنسني كالصالة والنسك فضال عن العبادات اليت هي من جنس واحد وبعضها متصل ببعض فان 



حتة وغريها والدعاء نفسه هو صالة قد مساه اهللا يف كاباه صالة حيث قال وصل عليهم الصالة فيها الدعاء يف الفتا
  ان صالتك سكن هلم ويف 

الصحيح عن عبد اهللا بن ايب اوىف ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان اذ اتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم وان ايب اتاه 
 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد علم بصدقه فقال اللهم صلى على آل ايب او يف وقد قال تعاىل

النيب صلى اهللا عليه و سلم امته الصالة عليه يف غري حديث يف الصحاح وغريها ويف مجيعها امنا يعلمهم الدعاء له 
بصالة اهللا وبركاته كما قال قولوا اللهم صلى على حممد وعلى آل حممد كما باركت على ابراهيم وعلى آل 

  راهيم انك محيد جميد اب
وقد بسطنا الكالم على هذا يف غري هذا املوضع حيث تكلمنا على مسمى الصالة يف اللغة الذي هو الدعاء وان 

الصالة املشروعة هي دعاء كلها فان الدعاء هو قصد املدعو تارة لذاته وتارة ملسألته أمرا منه وهذا كالشخص يدعو 
ارة ألمر يطلبه منه والصالة تتضمن هذين النوعني عبادة اهللا والثناء عليه غريه ويطلبه ويقصده تارة لذاته وت

  والسؤال له 
وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم النوعني يف احلديث الذي يف صحيح مسلم عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا 

  عليه و سلم قال 
نصفها يل ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال يقول اهللا سبحانه وتعاىل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني 

العبد احلمد هللا رب العاملني قال اهللا محدين عبدي فاذا قال الرمحن الرحيم قال اهللا اثىن علي عبدي فاذا قال العبد 
هذه مالك يوم الدين قال اهللا جمدين عبدي او قال فوض ايل عبدي فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعني قال اهللا 

اآلية بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين انعمت عليهم غري 
  املغضوب عليهم وال الضالني فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل 

  فأخرب النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ربه انه 
لغة قد قالوا انه مسمى الدعاء والدعاء نوعان كما قال قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ومسمى الصالة يف ال

تقدم والنصف الذي للرب جل وعال هو الثناء عليه واملقصود بذلك نفسه سبحانه وتعاىل فهو بذلك نفسه سبحانه 
وتعاىل فهو بذلك معبود مقصود مدعو لنفسه والنصف االخر الذي للعبد هو السؤال والطلب منه وهو بذلك 

يسأل ويطلب منه وهو الصمد يف األمرين ال يصلح ان يصمد لغريه ال هذا الصمد وال هذا يقصد لذلك األمر و
الصمد وهو ايضا أحد يف هذين ال يصلح لغريه ان يكون هو املعبود وال ان يكون هو املتوكل عليه املستعان به 

يف النصف الذي للعبد املسؤول منه فهو األحد الصمد يف النصف الذي له كقوله اياك نعبد وهو األحد الصمد 
كقوله اياك نستعني وهلذا قال من قال من السلف ان اهللا سبحانه انزل مائة كتاب واربع كتب مجع معانيها يف 

األربعة ومجع معاين األربعة يف القرآن ومجع معاين القرآن يف املفصل ومجع معاين املفصل يف أم القرآن ومجع معاين ام 
  ياك نستعني القرآن يف قوله اياك نعبد وا

وقد بسطنا الكالم على هذا يف مواضع يف غري هذا الكتاب وبينا تعلق العبادة باالهلية فان االله هو املعبود وتعلق 
االستعانة بربوبيته فان رب العباد الذي يرهبم وذلك يتضمن انه اخلالق لكل ما فيهم ومنهم واالهلية هي العلة الغائية 

والغائية هي املقصودة وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية وهلذا قدم قوله اياك نعبد على قوله  والربوبية هي العلة الفاعلية
اياك نستعني وتوحيد االهلية يتضمن توحيد الربوبية فانه من مل يعبد اال اهللا يندرج يف ذلك انه مل يقر بربوبية غريه 



الهلية كما قال تعاىل وما يؤمن اكثرهم باهللا اال وهم خبالف توحيد الربوبية فانه قد أقر به عامة املشركني يف توحيد ا
مشركون ذكر البخاري يف صحيحه عن عكرمة وغريه تسأهلم من خلق السموات واألرض فيقولون اهللا وهم مع 

  هذا يعبدون غريه 

من وقد اخرب عنهم بذلك يف قوله ولئن سألتهم من خلق السموات واألرض ليقولن اهللا ويف قوله قل ملن األرض و
فيها ان كنتم تعلمون سيقولون هللا قل افال تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون اهللا 

قل افال تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون اهللا قل فاىن 
د وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله مبا خلق ولعلى تسحرون بل اتيناهم باحلق واهنم لكاذبون ما اختذ اهللا من ول

بعضهم على بعض سبحان اهللا عما يصفون عامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشركون فأخرب عن هؤالء الذين نزه 
نفسه عن اشراكهم واخرب أهنم كاذبون يف عدوهلم عن احلق الذي جاء به ورد عليهم انه ما اختذ اهللا من ولد وما 

عه من اله انه اذا سأهلم ملن األرض ومن فيها سيقولون هللا واذا سألتهم من رب السموات ورب العرش كان م
  العظيم سيقولون اهللا واذا سألتهم من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه سيقولون اهللا 

عرش العظيم هللا والثالث اقرارهم فاالول اقرارهم بأن األرض وما فيها هللا والثاين اقرارهم بأن السموات السبع وال
بأن ملكوت مجيع األشياء بيده وانه الذي مينع املخلوق وينصره فيجريه من الضرر واألذى فيجري على من يشاء وال 

جيري عليه احد فاذا أراد بأحد ضررا مل مينعه مانع واذا رفع الضر عن احد مل يستطع احد ان يضره ويف كون 
نه هو املدبر النافع له فهو الذي يأيت باملنفعة وهو الذي يدفع املضرة كما قال يف االية ملكوت كل شيء بيده بيان ا

األخرى قل أرأيتم ما تدعون من دون اهللا ان ارادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره او ارادين برمحة هل هن 
وان يردك خبري فال راد ممسكات رمحته وكما قال يف االية األخرى وان ميسسك اهللا بضر فال كاشف له اال هو 

  لفضله 

واذا كانوا مقرين هبذا فهذا اقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبريه لكل شيء وهو اعظم من اقرار القدرية والصابئة 
واملتفلسفة الطبيعية وحنوهم ممن جيعل الرب لبعض الكائنات شيئا غري اهللا وهو مع هذا قد اخرب اهنم مشركون نزه 

  عبدوا معه غريه ال لكوهنم اعتقدوا ان للعاملني ربا معه  نفسه عن شركهم لكوهنم
وكذلك قوله قل احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى آهللا خري ام ما يشركون امن خلق السموات واألرض 
وانزل لكم من السماء اىل آخر االيات يستفهم فيها كلها استفهام انكار هل يفعل هذه األمور احد من االهلة اليت 

يعبدون من دون اهللا فان قوله أ اله مع اهللا اسم واحد وقع صفة ال له ليس هو مجلة واحدة كما ظنه طائفة من 
املفسرين واعتقدوا ان املعىن مع اهللا اله فان القوم كانوا جيعلون مع اهللا آهلة اخرى وقد ذكر ذلك يف السورة بقوله 

معترفون به وأيضا فان جواب املستفهم عنه ال يكون اال مفردا آهللا خريا اما يشركون فال يفيد استفهامهم عما هم 
ال يكون مجلة فاذا قيل من فعل هذا فانه يقال فالن ام فالن ال يذكر مجلة بل لو كان كذلك مل ينتظم الكالم ولكن 

ان القوم كانوا املقصود ان هذه اآلهلة اليت تدعوهنا من دون اهللا هل هي اليت فعلت هذه االمور ام اهللا وحده فعلها ف
مقرين بأن اهللا وحده هو الفاعل هلذه االمور وهذا شأن استفهام االنكار فانه يتضمن نفي املستفهم عنه واالنكار 
على من اثبته والقوم كانوا معترفني بذلك لكن كانوا مع ذلك مشركني به االهلة اليت يعلمون اهنا مل تفعل ذلك 

  يف القرآن كثري  فانكر عليهم ذلك وزجروا عنه ومثل هذا



ومن عرف هذا عرف الشرك الذي ذمه اهللا يف كتبه وارسل رسله مجيعا بالنهي عنه كما قال تعاىل واسأل من أرسلنا 
  من قبلك من رسلنا أجعلنا من 

دون الرمحن آهلة يعبدون وقال تعاىل ولقد بعثنا يف كل امة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت والعبادة تتضمن 
مال احملبة وكمال اخلضوع قال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون اهللا اندادا حيبوهنم كحب اهللا والذين امنوا اشد ك

  حبا هللا 
فهذه السورة يعين الفاحتة اليت قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه و سلم اهنا اعظم سوره يف القرآن وانه 

 يف القرآن مثلها قد ذكر فيها مجاع الكتب االهلية بقوله اياك نعبد واياك نستعني مل ينزل يف التوراة وال يف االجنيل وال
ومما يشبهها قوله عليه توكلت واليه أنيب وقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عليه توكلت واليه متاب وهذان مها 

غريه بأحد النوعني شرك كما قال نوعا الدعاء كما تقدم ومها مجيعا خمتصان باهللا حقان له ال يصلحان لغريه بل دعاء 
تعاىل وان املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا احدا وانه ملا قام عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال امنا ادعو ريب 
وال اشرك به احدا وقال تعاىل فال تدع مع اهللا اهلا اخر فتكون من املعذبني وقال تعاىل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم 

ال وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء امر ربك وق
  وما زادوهم غري تتبيب 

فغري اهللا ال جيوز ان يكون مستعانا به متوكال عليه النه ال يستقل بفعل شيء اصال فليس من األسباب ما هو مستقل 
وما مث علة تامة اال مشيئة اهللا فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن وكذلك ال جيوز بوجود املسبب لكن له شريك فيه 

ان يكون غريه معبودا مقصودا لذاته اصال فان ذلك ال يصلح له وهلذا كان الشرك غالبا على بين آدم كما قال 
له مما حيبه وجيله ويكرمه وخيافه تعاىل وما يؤمن اكثرهم باهللا اال وهم مشركون فيكون احدهم عبدا لغري اهللا متأهلا 

  ويرجوه حىت قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح تعس عبد الدرهم تعس 

عبد الدينار تعس عبد اخلميصة ان اعطي رضي وان منع سخط تعس وانتكس واذا شيك فال انتقش وهذا باب 
  واسع ليس هذا موضع بسطه 

ختصاص الرب سبحانه وتعاىل بأنه األحد وبأنه الصمد فن كونه احدا يوجب ان وقد قدمنا ان كال النوعني يوجب ا
ال يشرك به يف العبادة وال االستغاثة فال يدعى غريه واالسم الصمد جاء معرفا ليبني انه هو الصمد الذي يستحق ان 

بت عن النيب صلى اهللا عليه يصمد اليه نوعي الصمد وهذان االمسان مل يذكرا يف القرآن اال يف هذه السورة اليت قد ث
  و سلم من غري وجه اهنا تعدل ثلث القرآن مثل ما 

روي عن ايب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألصحابه ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن 
ن رواه البخاري وروي يف ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول اهللا قال قل هو اهللا احد ثلث القرآ

عنه ايضا عن قتادة بن النعمان ان رجال كان يف زمن النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الفجر قل هو اهللا احد 
يرددها ال يزيد عليها فلما اصبح اتى رجل اىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا فالنا بات الليلة يقرأ 

  يرددها ال يزد عليها كأن الرجل يتقاهلا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم من السحر قل هو اهللا احد 
فو الذي نفسي بيده اهنا لتعدل ثلث القرآن وروي مسلم عن ايب هريرة قال خرج الينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لدرداء عن النيب سلم فقال اقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو اهللا احد حت ختمها وروى مسلم ايضا عن ايب ا
  صلى اهللا عليه و سلم 



قال ايعجز احدكم ان يقرأ يف ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو اهللا احد تعدل ثلث 
القرآن وعن عائشه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث رجال على سرية وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم 

ا رجعوا ذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال سلوه ألي شيء يصنع فيختم بقل هو اهللا احد فلم
  ذلك فسألوه 

فقال اهنا صفة الرمحن عز و جل فأنا احب ان اقرأ هبا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخربوه ان اهللا حيبه 
  رواه البخاري ومسلم 

رآن ثالثة اقسام قسم توحيد وقسم قصص وقسم امر وهني وقد قال من قال من العلماء هي ثلث القرآن ألن الق
وهذه فيها التوحيد وهذا الذي قاله امنا يتم اذا كانت جامعة للتوحيد واألمر كذلك فان هذين االمسني يستلزمان 

  سائر امساء اهللا احلسىن وما فيها من التوحيد كله قوال وعمال والنيب صلى اهللا عليه و سلم ذكر هذين االمسني 
قال اهللا الواحد الصمد تعدل ثلث القرآن وذلك ان كونه احدا وكونه الصمد يتضمن انه الذي يقصده كل شيء ف

لذاته وملا يطلب منه وانه مستغن بنفسه عن كل شيء وانه حبيث ال جيوز عليه التفرق والفناء وانه ال نظري له يف 
ن حيا عاملا قديرا ملكا قدوسا سالما مهيمنا عزيزا شيء من صفاته وحنو ذلك مما ينايف الصمدية وهذا يوجب ان يكو

  جبارا متكربا 
اذا تبني ذلك فالدعاء الذي ذكره الرازي هنا هو احد نوعي الدعاء وهو دعاء املسألة والطلب منه قال تعاىل واذا 

حتميد هللا سألك عبادي عين فاين قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان وهذا يف الكالم نظري الذكر الذي هو ثناء و
تعاىل وهلذا يقال يف الفاحتة نصفها ثناء ونصفها دعاء ومن املعلوم ان استقبال القبلة يف هذا كاستقباهلا يف الذكر او 
اوكد والقبلة اليت تستقبل هبذا الدعاء هي قبلة الصالة بعينها وهلذا كان النيب صلى اهللا عليه و سلم اذا اجتهد يف 

اثناء االستسقاء الذي رفع فيه يديه رفعا تاما فعن عباد بن متيم عن عمه ان رسول اهللا  الدعاء يستقبلها كما فعله يف
صلى اهللا عليه و سلم خرج بالناس يستسقي فصلى هبم ركعتني جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعى 

لم وابو داود والترمذي واستسقى واستقبل القبلة رواه اجلماعة اهل الصحاح والسنن واملساند كالبخاري ومس
النسائي وابن ماجه وغريهم فاخرب انه استقبل القبلة اليت هي قبلة الصالة يف اثناء دعاء االستسقاء واذا كانت قبلة 

  الدعاء هي قبلة 

الصالة بعينها كان قول اجلهمي ان العرش والسماء قبلة للدعاء قول خمالف المجاع املسلمني وملا علم باالضطرار 
  االسالم فيكون من ابطل الباطل من دين 

الوجه الثاين يف ذلك وهو احلادي عشر ان توجه اخلالئق بقلوهبم وأيديهم وابصارهم اىل السماء حني الدعاء امر 
فطري ضروري عقلي ال خيتص به اهل امللل والشرائع بل يفعله املشركون وغريهم ممن ال يعرف العرش وال يسمع 

هللا عرشا فلو كان الرفع امنا هو اىل العرش فقط الذي هو قبلة مل يقصد ذلك الرفع اال به وال يعلم ان فوق السماء 
من علم ان هناك عرشا كماال يقصد التوجه اىل القبلة اال من علم ان الكعبة اليت يستقبلها املسلمون هناك الن 

تنع ان يقصد الرفع اىل العرش القصد واالرادة ال يكون اال بعد الشعور باملقصود فمن مل يشعر ان هناك عرشا ام
  وهذا حتقيق ما تقدم من ان العلو هللا علم بالفطرة والعقل واما استواؤه على العرش فامنا علم بالسمع 

الوجه الثالث يف ذلك وهو الثاين عشر ان يقال كون العرش او السماء قبلة للدعاء ال يثبت بغري الشرع فان 
قبل دون غريها هو امر شرعي وهلذا افترقت اهل امللل كما قال تعاىل اختصاص بعض اجلهات واالمكنة بانه يست



ولكل وجهة هو موليها فلو كان اهللا جعل العرش او السماء قبلة للدعاء كان يف الشريعة ما يبني ذلك ومعلوم انه 
املتقدمني كموسى ليس يف الكتاب والسنة وال شيء من اآلثار عن سلف األمة وال أئمتها وال يف االثارة عن األنبياء 

وعيسى وغريمها من املرسلني صلوات اهللا عليهم امجعني ان العرش او السماء قبلة للدعاء فعلم ان دعوى ذلك من 
  من اعظم الفرية على اهللا وان هذا من مجلة افتراء اجلهمية وحنوهم على اهللا وعلى رسله ودينه 

امللل ويقبل النسخ والتبديل كما قال تعاىل قد نرى تقلب الوجه الرابع وهو الثالث عشر ان القبلة امر تتميز به 
  وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها 

فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه احلق 
ية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم من رهبم وما اهللا بغافل عما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ا

وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا ملن الظاملني الذين آتيناهم 
الكتاب اىل قوله تعاىل ولكل وجهة هو موليها فاسبتقوا اخلريات اينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعا فاخرب سبحانه أن 

وجهة يستقبلوهنا ووىل حممدا قبلة يرضاها فأمره بأن يويل وجهه شطر املسجد احلرام بعد أن كان قد أمره  لكل أمة
ان يصلي اىل البيت املقدس هو وأمته فصلى اىل بيت املقدس بعد مقدمه املدينة بضعة عشر شهرا وصلى اليها قبل 

ملسجد األقصى واذا كانت القبلة أمرا يقبل النسخ مقدمه املدينة وقد روي أنه كان مبكة جيعل الكعبة بينه وبني ا
والتبديل وهو خمتلف يف أمر امللل فيجب على هذا التقدير اذا كان العرش او السماء قد جعل قبلة للدعاء أن جيوز 

تغيري ذلك وتبديله حىت جيوز ان يدعى اهللا اىل حنو األرض وجيوز أن يدعوه االنسان من اجلهات الست وميد يده 
ه اىل سائر جهاته وأن يكون ذلك قبلة لبعض الداعني دون بعض وهذا مع أنه قد ذكر غري واحد امجاع وعيني

املسلمني على ختطئة قائله وفاعله فالعلم بذلك اضطراري فان بين آدم مفطورون على أن ال يتوجهوا بقلوهبم 
أيديهم اىل تلك اجلهة السافلة وال اىل غري وأيديهم اىل غري اجلهة العالية وال يقصدوا اهللا من حتت اقدامهم وميدوا 

  اجلهة العالية 
الوجه اخلامس وهو الرابع عشر أن اهللا تعاىل قد قال وهللا املشرق واملغرب فأين ما تولوا فثم وجه اهللا فأخرب ان العبد 

 قبلة اهللا ووجهته حيث استقبل فقد استقبل قبلة اهللا ليبني انه حيث أمر العبد االستقبال والتولية فقد استقبل وويل
  وهلذا ذكروا أن هذه االية فيما ال يتعني فيه استقبال الكعبة كاملتطوع 

الراكب يف السفر فانه يصلي حيث توجهت به راحلته والعاجز الذي ال يعلم جهة الكعبة أو ال يقدر على استقبال 
تضمنته من تسويغ االستقبال اىل بيت الكعبة فانه يصلي حبسب امكانه اىل أي جهة امكن وذكروا ايضا أنه نسخ ما 

املقدس كما كان ذلك قبل النسخ واذا كان هذا يف القبلة املعروفة للصلوات اليت جيب فيها استقبال قبلة معينة يف 
الفريضة ويف التطوع يف املقام فينبغي أن يكون يف قبلة الدعاء اوىل وأحرى فان الدعاء ال جيب فيه استقبال قبلة 

املسلمني وال جيب أن يستقبل القبلة املعروفة وال أن يرفع يديه ال عند من يقول ان السماء والعرش  معينة بامجاع
قبلة الدعاء وال عند من ال يقول بذلك واذا كان هذا الزما اقتضى جواز االشارة يف الدعاء اىل غري فوق فيجب ان 

وقد تقدم قول من حكى امجاع املسلمني على  جتوز االشارة باأليدي حني الدعاء اىل األرض والتيامن والتياسر
خالف ذلك وعلى ختطئة من جيوز ذلك كالقاضي ايب بكر وأيضا فمن املعلوم بالفطرة الضرورية أن احدا ال يقصد 

  ذلك وال يريده فعلم بطالن ما زعموه من كون العرش او السماء قبلة للدعاء 
يستقبله االنسان بوجهه وكذلك يسمى وجهة ووجها وجهة الوجه السادس وهو الوجه اخلامس عشر أن القبلة ما 



الستقبال االنسان له بوجهه وتوجهه اليه كما قال تعاىل ولكل وجهة هو موليها واالستقبال ضد االستدبار فالقبلة 
قبلة ما يستقبله االنسان وال يستدبره فأما ما يرفع االنسان اليه يده أو رأسه أو بصره فهذا باتفاق الناس ال يسمى 

ألن االنسان مل يستقبله كما ال يستدبر اجلهة اليت تقابله ومن استقبل شيئا فقد استدبر ما يقابله كما أن من استقبل 
الكعبة فقد استدبر ما يقابلها ومعلوم ان الداعي ال يكون مستقبال للسماء ومستدبرا لألرض بل يكون مستقبال 

  لبعض اجلهات اما القبلة او غريها مستدبرا 

  ا يقابلها كاملصلى فظهر ان جعل ذلك قبلة باطل يف العقل واللغة والشرع بطالنا ظاهرا لكل أحد مل
الوجه السابع وهو السادس عشر ان القبلة امر حيتاج اىل توقيف ومساع ليس يف الفطرة والعقل ما خيص مكانا دون 

يقصدون برفع أيديهم وابصارهم وغري ذلك  مكان باستقباله يف الصالة والدعاء او غري ذلك فلو كان الداعون امنا
استقبال بعض املخلوقات مثل العرش والسماء وغري ذلك من غري أن يكون الرفع اىل اخلالق تعاىل مل يفعلوا ذلك اال 
  عن توقيف ومساع ومن املعلوم أهنم يفعلون ذلك بفطرهتم وعقوهلم من غري أن يوقفهم عليه احد وال تلقوه عن أحد 

من وهو السابع عشر أن القبلة ال جيد الناس يف أنفسهم معىن يطلب تعيينها وال فرقا بني قبلة وقبلة وهلذا الوجه الثا
ملا أمر املسلمون باستقبال املسجد األقصى مث امروا باستقبال املسجد احلرام كان هذا مجيعه عندهم سائغا ال جيد 

ن الرفع والتوجه اىل جهة السماء لكونه قبلة لكان ذلك املؤمنون يف أنفسهم حرج من ذلك وال تفريقا بينه فلو كا
عند الناس مؤمنهم وغري مؤمنهم منزلة التيامن والتياسر والسفل والقفا ومن املعلوم أهنم جيدون يف أنفسهم طلبا 

ضروريا ملا فوق فهذه املعرفة والطلب الضروري الذي جيدونه يطلب العلو دون السفل مينع أن يكون لكونه قبلة 
  ضعية بل ذلك يقتضي ان املطللوب املدعو هناك كما جيدونه ايضا يف أنفسهم ويقرون به بألسنتهم و

الوجه التاسع وهو الوجه الثامن عشر أنه قد اعترف يف هنايته بأن الناس امنا يرفعون اىل اهللا واعرض عن هذه 
افعهم من األنوار واألرزاق أو ملن فيها من األجوبة الثالثة اليت ذكرها هنا وهو أن الرفع للجهة اليت تتعلق هبا من

  املالئكة او لكون العرش قبلة الدعاء وذلك أنه قد علم علما يقينيا ان 

اخلالئق امنا يقصدون بالرفع الرفع اىل اهللا لكن تكلم يف املقدمة الثانية وهو ان ذلك يدل على علمهم الضروري بأن 
  يف تلك اجلهة مبا تقدم ذكره وحنن نتكلم عليه  الذي يطلب منه حتصيل املطالب وتيسري العسري

الوجه التاسع عشر أن االشارة مع العبارة هي ملن ذكر يف العبارة سواء كان ذلك يف اجلمل اخلربية او اجلمل الطلبية 
ل وسواء يف ذلك االشارة بلفظ هذا او حنوه من الفاظ االشارة والفاظ الدعاء والنداء وذلك ان املتكلم اذا قال فع

هذا الرجل او هذا الرجل ينطلق او اكرم هذا الرجل وحنو ذلك فان العبارة وهي لفظ هذا يطابق ما يشري اهللا 
املتكلم وهلذا مسي النحاة هذه أمساء االشارة وهذه األلفاظ بنفسها ال تعني املراد اال باشارة املتكلم اىل املراد هبا وهلذا 

رف اىل اي شيء أشار املتكلم مل يفهم املراد بذلك فالداللة على العني هي من مسع هذا وذاك وهؤالء و أولئك ومل يع
مبجموع اللفظ وباالشارة اذ هذه األلفاظ ليست موضوعة لشيء بعينه وامنا هي موضوع جلنس ما يشار اليه وأما 

األمساء أما كون تعيني املشار اليه فيكون باإلشارة مع اللفظ كما ان أداة أل التعريف موضوعة ملا هو معروف من 
  الشيء معروفا فذاك جيب ان يكون معروفا بغري الالم اما بعلم متقدم او ذكر متقدم 

وكذلك املعرف بالنداء فان النداء والدعاء من أسباب التعريف فاملنادى املعرفة يكون مفهوما وان كان نكرة كان 
يا رجال خذ بيدي ومن نادى رجال بعينه قال يا منصوبا فاذا نادى املنادي رجال مطلقا قال يا رجال كقول األعمى 



رجل كقول موسى عليه السالم ثويب حجر ثويب حجر وهذا املنادى املعني يشري اليه الداعي املنادي فيقصده بعينه 
  خبالف املطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة كقوله رجال خذ بيدي فانه هنا مل يشر اىل شيء بعينه فهذا التعريف 

ا هو يتعني يف الباطن بقصد الداعي ويف الظاهر باشارته واملنادي الداعي وحنوه من ذوي الطلب بالنداء امن
واالستدعاء او املخرب احملدث قد يشري اشارة ظاهرة اىل املنادي وغريه من املقصودين اما لتعريف املخاطبني اذا مل 

يا رجل او يا هذا او يا زيد ويكون هناك مجاعة يعرفوا املعني اال بذلك مثل من ينادي رجال بعينه يف رجال فيقول 
امسهم زيد وال بد أن يشري اليه اما بتوجيه وجهه حنوه او بعينه او براسه أو يده أو غري ذلك وتارة يشري توكيدا 

وحتقيقا خلطابه وإذا كان متميزا باالسم وال جيوز ان يدعو احدا وتكون االشارةخ اىل غري من دعا فال جيوز ان يقول 
  يا زيد ويشري اىل غري من قصده او يا هذا ويشري اىل غري من قصده 

فاذا قال الداعي اللهم وأشار برأسه او عينه او وجهه أو يده أو أصبعه مل تكن اشارته اال اىل اهللا الذي دعاه وناداه 
ه الداعي بقوله اللهم او يا وناجاه ال اىل غريه اذ املدعو املنادى من شأن الداعي ان يشري اليه وليس هنا من يشري الي

اهللا وحنو ذلك اال اهللا فهو الذي يشري اليه بباطنه وظاهره واشارته اليه بباطنه وظاهره هي قصده وصمده ذلك من 
معىن كونه صمدا اي يصمد العباد له واليه ببواطنهم وظواهرهم وهو من معىن كونه مقصودا مدعوا معبودا وهو 

دونه ببواطنهم وظواهرهم فكما ال جيوز ان يكون القصد بالقلب اذا قالوا يا اهللا لغريه من معىن اهليته فيدعونه ويقص
بل هو املقصود بالباطن فكذلك هو ايضا املقصود بالظاهر اذا قالوا ي اهللا وأشاروا بظواهرهم حبركة ظاهرة 

ده لكن الظاهر تبع للباطن باالشارة اليه والتوجه حنوه وقصده كحركة بواطنهم باالشارة اليه والتوجه حنوه وقص
ومكمل له فمن دفع هذه االشارة اليه فهو كدفع االشارة اليه بالقلب وذلك دفع لقصده الدافع لدعائه املتضمن 

  لدفع عبادته ولكونه صمدا 

فهؤالء املعطلة حقيقة قوهلم منع أن يكون صمدا مدعوا معبودا مقصودا كما أن حقيقة قوهلم منع أن يكون يف نفسه 
صمدا موجودا فقوهلم مستلزم لعدم نفسه وتعطيله ولعدم معرفته وعبادته وقصده وان كانوا من وجه آخر  حقا

يقرون بوجوده وعبادته ودعائه وقصده اذ ليسوا معطلني مطلقا بل جامعني بني االقرار واالنكار واالثبات والنفي 
بربه ويتم قصده له وتوجهه اليه ودعاه له اال باقراره وهلذا كان أهل املعرفة باهللا متفقني على أنه ال يتم معرفة عبد 

بأنه فوق العامل وأنه باقراره بذلك تثبت االهلية يف قلبه ويصري له رب يعبده ويقصده وبدون ذلك ال يبقى قلبه 
مستقرا مطمئنا اىل اله يعبده ويقصده بل يبقى عنده من الريب واالضطراب ما جيده من جرب قلبه يف هذه األسباب 

كما قال الشيخ ابو جعفر اهلمداين ما قال عارف قط يا اهللا اال وجد يف قلبه ضرورة تطلب العلو ال تلفت مينة وال 
  يسرة 

وكذلك املخاطب له مبثل قوله اياك نعبد واياك نستعني هو مثل الداعي بقوله اهدنا الصراط املستقيم فان اخلطاب 
لها مرفوعها ومنصوهبا وخمفوضها كقوله انت ريب وأنا عبدك وقوله كله سواء كان باألمساء املضمرة منفصلها ومتص

اياك نعبد وقوله اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك وقوله خلقتين ورزقتين وقوله 
  نستعينك ونستهديك ونستغفرك 

لك ان العبادة تتضمن الوجه العشرون أن كون الرب اهلا معبودا يستلزم أن يكون جبهة من عابده بالضرورة وذ
قصد املعبود وارادته وتوجه القلب اليه وهذا امر حيسه االنسان من نفسه يف مجيع مراداته ومقصوداته ومطلوباته 



وحمبوباته اليت قصدها وأحبها وطلبها دون قصده وحبه وطلبه لآلهلة كما قال تعاىل ومن الناس من يتخذ من دون 
  ذين آمنوا أشد حبا هللا اهللا اندادا حيبوهنم كحب اهللا وال

واالنسان حيس من نفسه أنه اذا قصد شيئا او احبه غري نفسه فال بد وان يكون جبهة منه وانه اذا قيل له اقصد او 
اطلب او اعبد أو احب من ال يكون جبهة منك وال هو فيك وال فوقك وال حتتك وال أمامك وال وراءك وال عن 

املمتنع لذاته ليس هو امرا مبمكن ال يطيقه واملمتنع لذاته ميتنع األمر الشرعي به ميينك وال عن مشالك كان هذا امرا ب
باتفاق املسلمني ويكون حقيقة األمر اعبد من ميتنع ان تعبد واقصد من ميتنع ان تقصد وادع من ميتنع ان يدعى 

  ووجه وجهك اىل من ميتنع التوجه اليه وهذا امر باجلمع بني النقيضني 
ري هذا غري مرة وبينا ان قول اجلهمية يستلزم اجلمع بني النقيضني وان يكون موجودا معدوما معبودا وقد ذكرنا نظ

غري معبود مأمورا بعبادته منهيا عنها فحقيقته امر بعبادة العدم احملض والنفي الصرف وترك عبادة اهللا سبحانه وهذا 
فيه اميان ال يقصد ذلك لكن الذي ابتدع هذا النفي رأس الكفر وأصله وهو الزم هلم لزوما ال حميد عنه واذا كان 

  ابتداءا وهو عامل بلوازمه كان من أعظم املنافقني الزنادقة املعطلني للصانع ولعبادته ودعائه 
وهلذا جتد هذا السلب امنا يقع كثريا من متكلمي اجلهمية الذين ليس فيهم عبادة هللا وال انابة اليه وتوجه اليه وان 

لوب غافة وان دعوه دعوه بقلوب الهية ال تتحقق قصد املعبود املدعو فاهنا مىت صدقت يف العبادة صلوا صلوا بق
والدعاء اضطرت اىل قصد موجود يكون جبهة منها فتنتقل حينئذ اىل حال عبادة اجلهمية فتجعله يف كل مكان او 

هات الست صار مثبتا له يف اجلهات الوجود املطلق ويتوجه بقلبه اىل اجلهات الست فبينما كان يف نفيه عن اجل
الست وهذا حال اجلهمية دائما يترددون بني هذا النفي العام املطلق وهذا االثبات العام املطلق وهم يف كالمها 

  حائرون ضالون ال يعرفون الرب الذي امروا بعبادته 

من نفسه كما جيد حبه وبغضه وكل من جرب نفسه وامتحنها من املؤمنني علم من نفسه علما يقينيا ضروريا جيده 
ورضاه وغضبه وفرحه وحزنه انه مىت صدق يف عبادة اهللا ودعائه والتوجه اليه بقلبه لزم ان يقصده جبهة منه فان 
كان على فطرته اليت فطر عليها او ممن هو مع ذلك مؤمن مبا جاءت به الرسل قصد اجلهة العالية وان كان ممن 

صد كل موجود فلهذا قال الشيخ ابو جعفر اهلمداين أليب املعايل ما قال عارف غريت فطرته قصد اجلهات كلها وق
  قط ي اهللا اال وجد من قلبه ضرورة تطلب اجلهة العالية ال تلتفت مينة وال يسرة 

فتبني ان قوله اياك نعبد واياك نستعني بل وقوله اهدنا الصراط املستقيم ال يصدق يف قول ذلك اال من يقر ان اهللا 
ومن مل يقر بذلك يكون فيه نفاق عنده قصد بال مقصود وعبادة بال معبود حقيقي وان كان مثبتا له من بعض  فوقه

  الوجوه لكن قلبه ال يكون مطمئنا اىل انه يعبده 
يوضح ذلك ان عبادة القلب وقصده وتوجهه حركة منه وحركة االنسان بل كل جسم ال يكون اال يف جهة اذ 

وتقدير متحرك بال جهة كتقدير حركة بال متحرك وهذا مما ال نزاع فيه بني العقالء لكن احلركة مستلزمة للجهة 
غالة املتفلسفة قد يزعمون ان القلب والروح ليس جسما وانه ال داخل البدن وال خارجه وهذا معلوم فساده 

وح امنا هو عرض من باحلس والعقل والسمع كما قد بيناه يف غري هذا املوضع وغالة املتكلمني يزعمون ان الر
اعراض البدن ليست شيئا ينمارق البدن ويقوم بنفسه وهذا ايضا فاسد يف الشرع والعقل كما بيناه يف غري هذا 

املوضع واذا عرف فساد القولني علم ان الروح اليت فينا جسم يتحرك مث نقول القلب الذي هو مضغة حيس 
  راره اىل اهللا تعاىل االنسان من نفسه بصمود وارتفاعه اىل فوق عند اضط



الوجه احلادي والعشرون قوله يف هنايته االشارة اىل فوق سببها االلف والعادة وجريان الناس على ذلك وقد ذكر 
  مستند هذه العادة أنه مستند فاسد 

  يقال هذه املقدمة تقرر بوجوه 
ذا العلم الفطري الضروري احدها ان ذلك يستلزم علما ضروريا بأن مدعوهم فوق كما تقدم من اهنم جيدون ه

واهنم خيربون بألسنتهم اهنم جيدونه وان افعاهلم واقواهلم تدل على اهنم جيدونه وهذا العلم يلزم نفوسهم لزوما ال 
ميكنهم االنفكاك عنه اعظم من لزوم العلم الضروري باألمور احلسابية والطبيعية مثل كون الواحد ثلث الثالثة وان 

انني وذلك ان ذلك علم جمرد ليسوا مضطرين اليه بل قد ال خيطر ذلك ببال احدهم وأما هذا اجلسم ال جيتمع يف مك
العلم فهم مع كوهنم مضطرين اليه هم مضطرون اىل موجبه ومقتضاه وهو الدعاء والسؤال والذل واخلضوع 

السؤال والطلب وان  للمدعو املعبود الذي هو فوق فهم مضطرون اىل العلم واىل العمل الذي يتبع هذا العلم وهو
كان فيهم من يكون عند ظنه االستغناء وحيمله االستكبار على األعراض عن هذا العلم واالعتراف والطلب 

واالرادة والدعاء او حيمله عليه اعتقاد فاسد او عادة فاسدة فهذا ال خيرجه عن ان يكون ضروريا فان هذا من 
باء وطلب العلو والفساد يف األرض ومن املعلوم انه مع قوة اعظم السفسطة اليت يدعو اليها أهل التقليد لآل

  الصارف املعارض للداعي ال يكون حاله كحال الداعي الذي مل يعارضه صارف 
وما ذكر من مبادىء العلم احلسايب والطبيعي كالعلم بأن الواحد نصف االثنني وان اجلسم ال يكون يف مكانني وحنو 

  قويا يف النفوس وال الصارف عنه قويا يف النفس وهلذا جتد عامة من يصري هذا العلم  ذلك ليس الداعي اىل هذا العلم

قائما بنفسه من عنده نوع نظر وحبث فيما يتعلق بذلك وجتد احلاجة ملثل هذا النوع فساد خاص يف عقله او غرض 
ذلك موجود هذا العلم  خاص وأما العلم االهلي فهو أجل واشرف فانه ضروري لبين آدم علما وارادة فطروا على

واألرادة الضروريتني يف أنفسهم اكثر وأكثر من وجود ذلك واملعارض هلذا ال بد وأن يكون قويا اما اعتقاد فاسد 
كاعتقاد اجلهمية املتأولني الذين مل يكابروا العقل وليس هلم غرض يف خالف الدين واما ارادة فاسدة قوية كارادة 

فيهم وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين فرعون وقومه الذين قال اهللا 
وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤالء اال رب السموات واألرض بصائر وهذه االرادة الفاسدة هي اهلوى الذي 

ع مرض العني ما يصد عن معرفة احلق وهو مرض يف القلب مينعه ما فطر عليه من صحة االدراك واحلركة كما مين
فطرت عليه من صحة االدراك واحلركة وكذلك املرض يف سائر األعضاء فهؤالء الذين ال جيدون يف انفسهم علما 
ضروريا وقصدا ضروريا ملن هو فوق العامل قد مرضت قلوهبم وفسدت فطرهتم ففسد احساسهم الباطن كما يفسد 

والعشي الذي يفسد البصر وغري ذلك وهلذا امنا يكون االحساس الظاهر مثل املرة اليت تفسد الذوق واحلول 
  االعتبار يف هذا بذوي الفطر السليمة من الفساد واالحالة 

فان قيل قد تكرر ما ذكرمتوه من كون الناس مضطرين اىل االقرار بأن صانع العامل فوق وال ريب ان هذا قد قاله 
و من أشهر حججهم وادلتهم عند خاصتهم وعامتهم طوائف كثرية من أهل الكالم واحلديث والفقه والتصوف وه

لكن هذا مستلزم أن يكون االقرار بالصانع فطريا ضروريا فانه اذا كان االقرار بعلوه فطريا ضرويا فاالقرار به نفسه 
  اوىل ان يكون فطريا ضروريا الن العلم باملوصوف ال جيوز أن يتأخر عن العلم بالصفةخ والعلم بالقضية املرادية 

 جيوز ان يتأخر عن العلم بفردها فاذا كان العلم مبضمون قولنا هو فوق علما ضروريا فالعلم به ومبعىن فوق أوىل ال
أن يكون ضروريا وليس األمر كذلك فان األقرار بالصانع امنا هو معلو بالنظر واالستدالل كا هو مشهور عند 



نفسه او النظر املفضي اليه على قولني وان كان النزاع قد العلماء النظار وهلذا تنازعوا يف اول الواجبات هل العل 
يقال انه لفظي لكون العلم واجبا لنفسه والنظر واجبا وجوب الوسائل اليت جتب لغريها وهذا نزاع مشهور يف عامة 

  الطوائف وهو قوالن الصحاب االمام امحد وغريهم 
ق والقضية املؤلفة اذا كان بديهيا ضروريا فقد يكون قيل له من الناس من قد يقول يف مثل هذا أن العلم بالتصدي

ذلك لكون تصور املفردين بديهيا وهذا هو البديهي تصورا وتصديقا وقد يكون تصور املفردين كسبيا نظريا ولكن 
بعد حصول تصورمها يكون العلم بنسبة احدمها اىل األخر بديهيا ضروريا ال يفتقر اىل وسط بينهما يكون دليال على 

طلوب واذا كان كذلك مل جيب اذا كان العلم بأنه فوق بديهي ضروري أن يكون العلم مبعناه ومبعىن فوق بديهيا امل
ضروريا لكن هذا القول مل جيب به ألن القائلني بأن العلم هبذا بديهي ضروري قالوا انه فطري لبين آدم بدون نظر 

  لضروري البديهي املطلق قياسي يكون سابقا على هذا العلم فهم جعلوه من الفطري ا
وألن البديهي للتصديق دون التصور امنا يقف على ما حيصل به تصور املفردين ال يقف على ما حيصل به وجود 

املفردين يف اخلارج فهب أن العلم مبسمى اسم اهللا فطري لكن العلم بوجوده هو أيضا علم بتصديق كالعلم بعلوه 
  حلدود باطل كما بيناه يف غري هذا املوضع وألن دعوى كون التصور مطلوبا يعلم با

وبيتا ان احلدود ال تفيد اال لتمييز بني احملدود وغريه ال تفيد املستمع تصور ما مل يتصوره بدوهنا وأن التصورات لو مل 
تعلم اال باحلدود ألفضى اىل الدور وألن احلاد جيب أن يتصور احملدود قبل أن حيده وان احلد من باب االقوال 

لعبارة والقول ال يفيد املستمع ان مل يكن متصورا ملفردات الكالم قبل ذلك بنفسها او بنظريها اذ العلم باملعىن وا
الذي قصده املخاطب يفتقر اىل العلم بأن اللفظ دال على املعىن موضوع له والعلم بكون اللفظ موضوعا للمعىن 

ذلك املعىن مستفادا من اللفظ الذي ال يدل اال بعد أن  يقف على العلم باملعىن وباللفظ فال جيوز ان يكون تصور
يعلم املعىن وأن اللفظ موضوع له ودال عليه والن املعرف للمفرد بالقول اما أن يعرفه بلفظ مفرد مطابق له وهو 
االسم او يعرفه بذكر صفة خمصوصة به ولفظ تلك الصفة مبنزلة االسم يف العموم واخلصوص كالناطق واالنسان 

أن يعرفه بذكر اخلاص بعد العام فتصور العام ومشوله لتلك األفراد مسبوق بتصور تلك األفراد فلو كان تصور  واما
تلك األفراد مستفادا من العام لزم الدور اذ علم املتكلم واملستمع بأن االنسان حيوان مسبوق بتصور االنسان 

ن وال يعلم ان احليوان جسم اال من يعلم احليوان واجلسم واحليوان اذ ال يعلم أن االنسان حيوان اال من يعلم االنسا
فلو كانت معرفة االنسان ال تستفاد اال بعد معرفة احليوان ومعرفة احليوان ال تعلم اال بعد معرفة مفرداته اليت 

حس هبا يوصف هبا لزم الدور وذلك أن األجناس الكلية ال وجود هلا كلية اال يف األذهان والذهن امنا جيردها اذا أ
معينة موجودة مشخصة يف اخلارج لكن يقال انه قد ينتزعها من بعض األعيان مثل ان يتصور احليوان من جهة 

معرفته بالفرس وال يتصور كون االنسان هو أيضا كذلك فيقال له ذلك املعىن الذي يوصف به الفرس يكون نظريه 
فانه ليس علم االنسان بانطباق بعض االنواع بأنه لألمر الذي حيد لك وهو االنسان لكن هذا أيضا يلزم الدور 

  حيوان أويل من العلم بانصاف النوع اآلخر به 

وأهل هذه احلدود ال يقولون احملدود هو نوع االنسان دون الفرس وال بالعكس بل احلدود هلذه األنواع كلها سواء 
علمه بصفات غريه ن األنواع وباجلملة بل علم االنسان عندهم بنفسه وبنوعه وبصفاته هي عنده اسبق واظهر من 

فليس موضع هذا وامنا املقصود هنا أنا ال جنيب بذلك اجلواب بل نقول هب أن العلم بأنه فوق اذا كان فطريا 
  ضرويا أوىل فأي حمذور يف ذلك 



  ة قوله املشهور عند النظار أن العلم بالصانع امنا حيصل بالنظر واالستدالل وهو ترتيب األقيسة العقلي
يقال له ليس هذا قول أحد من سلف األمة وال ائمتها وال قاله أحد من األنبياء واملرسلني وال هو قول كل املتكلمني 

وال غالبهم بل هذا قول حمدث يف االسالم ابتدعه متكلمو املعتزلة وحنوهم من املتكلمني الذين اتفق سلف األمة 
املتكلمني من املرجئة والشيعة وغريهم وقالوا بل االقرار وأئمتها على ذمهم وقد نازعهم يف ذلك طوائف من 

بالصانع فطري ضروري بديهي ال جيب ان يتوقف على النظر واالستدالل بل قد يقولون ميتنع ان حيصل بالقياس 
والنظر وهذا قول مجاهري الفقهاء والصوفية واهل احلديث والعامة وغريهم بل قد اتفق سلف األمة وأئمتها على ان 

رفة اهللا واالقرار به ال يقف على هذه الطرق اليت يذكرها اهل طريقة النظر بل بعض هذه الطرق ال تفيد عندهم مع
املعرفة فضال عن أن يكون اهللا ال يقر به مقر وال يعرفه عارف اال بالطريقة املشهورة له من اثبات حدوث العامل 

يقة وهذه مسألة عظيمة ليس هذا موضع بسطها وقد حبدوث صفاته مع دعواهم أن اهللا ال يعرف اال هبذه الطر
  بسطناها يف غري هذا املوضع 

وياق ان أصل املعرفة واالقرار بالصانع ال يقف على النظر واالستدالل بل حيصل بديهة وضرورة وهلذا يقر بالصانع 
  مجيع األمم مع عظيم شركهم 

مثل االستدالل باحلدوث على احملدث وباالمكان  وكفرهم وأهنم ال يسلكون من هذه الطرق املشهورة عند النظار
على الواجب وهلذا يوجد له عند كل أمة اسم يسمونه والتسمية مسبوقة بالتصور فال يسمى أحد اال ما عرفه مث 
املستمع لذلك االسم يقبل بفطرته ثبوت املسمى به من غري طلب حجة على وجوده ويكون قبوهلا لذلك كقبوهلا 

دركه حبسه وعقله مثل الشمس والقمر والواحد واالثنني بل هذا أكمل واشرف ودالئل هذا كثرية ألمساء سائر ما أ
  ليس هذا موضعها 

ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العلم واملعرفة وال منافاة بني كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون عليه أدلة 
  وهي نوعان 

قرآن واآلية هي دليل عليه بعينه ال تدل على قدر مشترك بينه وبني غريه احدمها اآليات كما يذكر اهللا ذلك يف ال
منفس الكائنات وما فيها وهو عني وجودها يف اخلارج مستلزم لوجود الرب وهو آية له ودليل عليه وشاهد 

  بوجوده بعينه ال قدر مشترك بينه وبني غريه 
ىل واألخرى فهذا أيضا مما يذكره اهللا يف القرآن لكن الثاين ضرب األمثال والقياس وهو نوعان أحدمها قياس األو

  عامة ما يستعمل هذا يف صفاته كاثبات وحدانيته يف اهليته وقدرته وحنو ذلك 
والثاين األقيسة املطلقة اقيسة الشمول املنطقية واقيسة التمثيل وهذه اليت يسلكها هؤالء النظار املتكلمون من 

اضعف الطرق وأقلها فائدة وطريقة املتكلمني أجود فاهنم يثبتون هبا ان للعامل  املتفسلفة ومتكلمي أهل امللل وهي
حمدثا وأما املتفلسفة فما يثبتون أوال اال وجودا واجبا ليس فيه انه صانع العامل وال باريه مث ان كال من الصنفني ال بد 

  أن يستعمل طريقته قضية كلية مثل 

حوادث من جواهر وصفات وغري ذلك وكل حمدث فال بد له من حمدث فان قول أولئك العامل حمدث او العامل فيه 
هذه قضية كلية وهي مع كوهنا معلومة بالبديهة والضرورة فقد يثبتها كثري من املعتزلة بقياس التمثيل وهو القياس 

  على حمدثات اآلدمي من الدور والبنيان 
دث هو علم يندرج فيه أن هذا احملدث ال بد له من ومن املعلوم أن علم االنسان بأن كل حمدث ال بد له من حم



حمدث وهذا احملدث ال بد له من حمدث ومن املعلوم أن علمه هبذه األفراد املعينة أسبق اىل حسه وعقله من علمه 
هبذه القضية الكلية العامة كما يف نظائر ذلك كما أن علمه هذا االنسان حيس ويلتذ ويتأمل قبل علمه بأن كل انسان 

س ويلتذ ويتأمل اذ األمور املوجودة احلسية يكون العلم هبا قبل أن يعقل عامة كلية واذا كان كذلك فعلم االنسان حي
بأن هذا احملدث الذي علم حدوثه كما يشهده من احلوادث او يعلم حدوثه بدليل او قياس علمه بأن هذا احملدث ال 

حمدث فال بد له من حمدث فال حيتاج يف العلم باحملدث اىل بد له من حمدث ال حيتاج اىل أن يعلم قبل ذلك أن كل 
هذه القضية الكلية والقياس املشتمل عليها وان كان ذلك أيضا من مجلة األقيسة واألمثال املضروبة اليت يثبت هبا 

دث ذلك لكن ينبغي أن يكون على وجه أاألوىل بأن يقال اذا كان هذا احملدث الصغري ال بدل له حمدث فهذا احمل
  الكبري أوىل 

وأيضا فنحن مل نشهد حمدثا تاما مطلقا اذ ال حمدث تام على احلقيقة اال اهللا سبحانه فظن من ظن من املعتزلة أنه امنا 
يعرف ان احملدث يفتقر اىل حمدث اال بالقياس على احداث اآلدميني غلط وذلك أن حكم االصل أضعف من حكم 

ث تصرفاته فال ريب انه يفتقر فيما يبنيه وينسجه اىل آلة خارجة عن قدرته الفرع فان االنسان وان زعموا انه حيد
  فليس هو نظري حكم الفرع بل يستعمل قياس األوىل ليعلم ان حكم الفرع أقوى وأحق 

وكذلك قول القائل ان املمكن ال يترجح أحد طرفيه على اآلخر اال مبرجح قضية كلية مضموهنا أن مجيع املمكنات 
تستحق بنفسها الوجود وال ميتنع عليها العدم فال تكون موجوده اال مبرجح لكن العلم هبا ليس باسبق  وهي اليت ال

وال بأظهر من العلم بافرادها فان االنسان مىت تصور أن الشيء الفالين ال يستحق الوجود يف نفسه وال ميتنع أن 
العلم فانه اذا قيل الشيء جيوز وجوده من ذلك الشيء الفالين ال يوجد بنفسه بل نفس تصور املمكن يوجب هذا 

غريه والشان امنا هو يف تعيني األمور اليت هي ممكنة وهذا قد يعلم باحلدوث املشهود او املستدل عليه فتكون 
  طريقتهم تابعة لطريقة األولني واما علم ذلك بغري هذه الطريق ففيها من اخلفاء والنزاع ما ليس هذا موضعه 

ء من جيحد الصانع مع اقراره بوجود واجب مث مع ذلك فأؤلئك امنا يستفيدون بطريقهم العلم وهلذا كثر يف هؤال
بالقدر املشترك بينه وبني سائر احملدثني اذ القضية الكلية ال تدل اال على القدر املشترك فيكونوا قد علموا من 

لم قليل نزر مبا يستحقه الرب ومل احداثه ما علموه من احداث سائر احليوانات حىت البعوضة ومعلوم أن هذا ع
يعلموا من احداث رهبم اال ما اشركوا به فيه مجيع احليوانات فيكونون أبعد عن معرفة اهللا تعاىل من املشركني الذين 

  قال فيهم وما يؤمن اكثرهم باهللا اال وهم مشركون 
دار العظيمة وناسج الثوب العظيم اعظم وحنن نعلم أن احملدث تعظم قدرته وفعله األمر احملدث كما يعلم أن باين ال

  من باين الدار الصغرية وناسج الثوب الصغري لكن القضية الكلية اليت ذكروها تفيد أنه أعظم من سائر احملدثني 

بقدر عظمة العامل على مجيع مصنوعات اولئك وهذا بعض ما يستحقه الرب من التعظيم وعدم املماثلة لكن نفس 
التفاوت اعظم من هذا التفاوت فما احدثه الرب وان كان اعظم فنفس احداثه ايضا اعظم االحداث ايضا فيه من 

وهو ليس من جنس احداث املخلوقني وما ذكروه من القياس ال يفيد هذا اال بدليل آخر اذ القضية الكلية ال تدل 
  اال على القدر املشترك مث قياسهم يدل على ذات ما موصوفة هبذاه االحداث 

لة ليس يف هذا القياس علم خبصوص الربوبية وهلذا كان ما ورد به القرآن من كونه رب العاملني وخالق ففي اجلم
كل شيء وحنو ذلك له من الربوبية على هذا ما مل يتسع هذا املوضع لذكره اذ غريه ليس ربا مطلقا وال خالقا مطلقا 

به مل يثبته باسم ال يفيد اال القدر املشترك كما فعله  ايضا فكان ما اثبته له من فعل العامل أثبته على الوجه املختص



هؤالء الذين قاسوا احداثه على احداثهم وأما اآلخرون فامنا يستفيدون االقرار بوجود واجب الوجود قدرمشترك 
رض بينه وبني سائر املوجودات فكان معلوم هذا أبعد عن معرفة اهللا وما خيصه من معلوم اولئك اذ كونه حمدثا فيه تع
لربوبيته وفعله وان كانوا قد اشركوا بينه وبني احليوانات وأما هؤالء فاهنم اشركوا بينه وبني سائر املوجودات 

باثبات وجوده مث متييزه بكون وجوده واجبا كتميز أولئك بأنه حمدث العامل وال ريب أن متييز هؤالء اجود فان كونه 
لعلم مبجرد كونه موجودا بنفسه فال يفيد العلم بأنه صانع العامل وال حمدث العامل مستلزم غناه ووجوده بنفسه وأما ا

بأنه رب السموات واألرض وال يفيد أيضا العلم مبغايرته لشيء من املوجودات اليت مل يعلم حدوثها اذ كون وجوده 
ة أو أن واجبا ال ينفي بنفسه أن يكون بعض الذوات اليت ليست حمدثة مث اذا قرروا أن االجسام كلها ممكن

  السموات واألرض كلها ممكنة وواجب الوجود غريها او قرروا أن واجب الوجود 

ال يكون اثنني مل يستفيدوا بذلك اال جمرد ان الوجود املشترك بينه وبني غريه وجد بنفسه ومل حيتج اىل فاعل 
هذا الوصف قد يزعمون انه فيكونون قد مثلوه بسائر املوجودات ولكن فرقوا بينه وبينها بالغىن عن الغري فقط و

عدمي وقد يزعمون أنه اضايف وعلى هذين التقديرين فال يكونون اثبتوا لرب العاملني اال ما أثبتوه لسائر املوجودات 
وهذا جيمع كل شرك يف العاملني وان زعموا أنه ثبويت نقضوا ما أثبتوه وحده واجب الوجود حبيث اثبتوا لواجب 

  باب واسع يطول الكالم فيه  الوجود امرين ثبوتيني وهذا
فظهر أن قيستهم قد يستغىن عنها كما قد يتفطن هبا بعض الناس ملا كان ذاهال عنه لكن مع امكان ان يتفطن بدوهنا 
ومع ذلك فال تفيد املعرفة الضرورية اليت حتصل بالفطرة او باآليات او بقياس األوىل فضال عن أن تفيد املعرفة اليت 

رعة لكن تفيد نوعا من املعرفة الفاجرة وتبطل ما يقابل ذلك من النكرة واجلهل والكفر فتثبت حتصل بعد ذلك بالش
شيئا من االقرار بالصانع ومتنع شيئا من االنكار له وأما أن تفيد ما تفيده اآليات املشهوده واملسموعة وما يف ضمن 

  ذلك من األمثال املضروبة اليت مبناها على أألولوية 
أساطني الفالسفة القدماء اهنم قالوا العلم االهلي ال سبيل فيه اىل اليقني وامنا نتكلم باألوىل واألخلق  وقد نقلوا عن

واألحرى ومحلوا ذلك على أهنم ارادوا انه ليس فيه اال الظن الغالب فان كانوا ارادوا هذا فناهيك هبذا االفالس من 
الذي يستفاد باملقاييس الشمولية والتمثيلية املستعملة يف  معرفة اهللا تعاىل ولكن حيتمل أهنم ارادوا أن اليقني

املوجودات ال توجد يف حق اهللا تعاىل لكن هؤالء احق واوىل واحرى مبا يثبت من صفات الكمال ومبا ينفي من 
  صفات النقص 
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اجلهمية: كتاب  لبيس    بيان ت
مية احلراين: املؤلف  بن تي احلليم  عبد  بن   أمحد 

ومعلوم ان ذلك الرجحان والفضل غري معلوم قدره ووصفه بالقياس فحينئذ ال لنا سبيل اىل اليقني باحلقيقة اليت دل 
نظر القياسي حقه اذ ال عليها القياس العقلي فهذا ان أرادوه فهو جيد هلم ومن قال ذلك فقد قال احلق واعطى ال

  ميكن به يف معرفة الربوبية غري هذا او هو معرفة جمملة غري مفصلة 
وبكل حال فقد ال حيتاج اىل هذه الطرق النظرية استغين عنها بالفطرة البديهية الضرورية عاما وخاصا وباآليات 

لم أؤلئك فان أولئك عندهم من املشهودة واملسموعة وعلم مجاهري اخللق من هذا الباب وهو اثبت وأرسخ من ع
الشك واالرتياب وأنواع التلون واالضطراب ماال يوجد عند عامة هؤالء فضال عمن كان من ذوي االلباب 

واآليات ال حيتاج فيها اىل القياس كما أن الشعاع آية على الشمس وليس ذلك بقياس الشمس على غريها من 
بل عند الناس علم فطري باحلس والعقل أن نفس الشعاع مستلزم  املؤثرات وبقياس الشعاع على غريه من اآلثار

للشمس على وجه ال يشرك الشمس يف ذلك غريها وما من خملوق اال وهو نفسه آية على خالقه على وجه ال 
  ... تدل على أنه واحد ... ويف كل شيء له آية ... يشركه فيه غريه كما قيل 

  ليس هذا موضعه  لكن الكالم يف هذا حيتاج اىل بسط طويل
وامنا الغرض التنبيه على أن ما ذكره اهل االثبات من اقرار العباد بفطرهم أن رهبم فوقهم اذا كان مستلزما 

القرارهم برهبم بفطرهم وان االقرار به فطري فليس يف لزوم ذلك شيء من االستبعاد اذ على القول بذلك مجاهري 
بدعة املتكلمني فطرته وسلكوا به يف مسالكهم احلرجة الضيقة وأومهوه اصناف العباد وامنا يستبعد ذلك من غري مت

أهنم العارفون باحلجة والدليل دون األولني واآلخرين من كل صنف وجيل وهذا كما تزعمه القرامطة الباطنية اهنم 
  خالصة أهل 

ن أهل اهللا دون سائر عباد املعرفة والتحقيق دون من مل يسلك هذه الطريق ويزعم االحتادية اهنم خالصة اخلاصة م
اهللا ويزعم الرافضة اهنم هم أولياء اهللا املتقون فدعاوى هؤالء املتكلمني ودعاوي الرافضة واالحتادية والقرامطة 
والباطنية هي من دعاوي شر الربية فاحلمد هللا الذي هدانا باالسالم ومن علينا بالقرآن وارسل الينا رسوال من 

  ويزكينا ويعلمنا الكتاب واحلكمة ةوان كنا من قبل لفي ضالل مبني  انفسنا يتلو علينا آياته
واهللا سبحانه فطر عباده على شيئني اقرار قلوهبم به علما وعلى حمبته واخلضوع له عمال وعبادة واستعانة فهم 

لد على مفطرون على العلم به والعمل له وهو االسالم الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه و سلم كل مولود يو
الفطرة ويف رواية على هذه الفطرة ويف الصحيحني عن الزهري عن ايب سلمة عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم 
ما من مولود اال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون 

بو هريرة فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم واخرجاه من فيها من جدعاء مث يقول ا
  حديث مهام عن ايب هرييرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

قال من يولد يولد على هذه الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه كما تنتجون االبل هل جتدون فيها من جدعاء حىت 
م جتدعوهنا قالوا يا رسول اهللا أرأيت من ميوت صغريا قال اهللا اعلم مبا كانوا عاملني وروي البخاري من تكونوا انت



حديث شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال نصلي على كل مولود يتوىف وان كان لعنة من أجل أنه ولد على فطرة 
السالم واذا استهل صارخا وال نصلى على من االسالم يدعي أبواه االسالم أو أبوه خاصة وان كانت أمه على غري ا

مل يستهل من أجل انه سقط فان ابا هريرة كان حيدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ما من مولود اال يولد على 
  الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه 

ريرة فطرة اهللا اليت فطر الناس او ميجسانه كما تنتج البهيمة هبيتمه مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء مث يقول أبو ه
عليها أخرجه البخاري من هذا الوجه وان كان منقطعا ملا فيه من كالم الزهري الذي فيه تفسري احلديث بأنه على 
فطرة االسالم والبخاري قد أخرجه متصال من حديث يونس عن الزهري عن ايب هريرة كما تقدم وأخرجه مسلم 

يب عن أيب هريرة بنحوه ويف آخره مث يقول أبو هريرة اقرؤا ان شئتم فطرة من حديث الزهري عن سعيد بن املس
اهللا اليت فطر الناس عليها وأخرجه مسلم من حديث االعمش عن أيب صاحل عن ايب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

ل يا رسول اهللا اهللا عليه و سلم ما من مولود اال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رج
  أرأيت لو مات قبل ذلك قال اهللا أعلم مبا كانوا عاملني ويف رواية ابن منري عن األعمش 

  ما من مولود يولد اال وهو على امللة ويف رواية أيب معاوية عن األعمش 
مولود ولد اال  اال على هذه امللة حىت يبني عنه لسانه لفظ ابن ايب شيبة عنه ولفظ ايب كريب عن ايب معاوية ليس من

على الفطرة حىت يعرب عنه لسانه ورواه مسلم من حديث الدراوردي عن العالء بن عبد الرمحن عن ابيه عن ايب 
  هريرة 

قال كل انسان تلده أمه على الفطرة وأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه فان كانا مسلمني فمسلم كل انسان تلده 
   وابنها امه يلكزه الشيطان يف حضنيه اال مرمي

وأعلم أن املتكلمني حيكون هذا القول عمن يذكرونه من أهل احلديث وأهل الكالم لكن يزعمون أن األكثرين على 
قوهلم بأن االقرار بالصانع نظري ونقلهم ذلك حبسب ما حيكونه كما نقل هذا الرازي عن أكثر أهل التوحيد انكار 

  انكار  أن يكون اهللا فوق العرش ونقل عن اكثر املسلمني

النفس وأنه ال يعاد اال البدن بل ذكر من نقل امجاع الصحابة على أن اهللا يغىن مجيع األجسام ومل جيزم بنفي ذلك 
  وأمثال هذه النقول اليت ينقلوهنا حبسب ما عندهم 

لصانع ال واعجب من ذلك أن كثريا منهم يظن أن هذا مما ال خالف فيه بل القول بأن معرفة اهللا اليت هي االقرار با
حتصل اال بالنظر متفق عليه بني النظار فاذا ذكر له أن يف ذلك خالفا بني أهل الكالم بعضهم مع بعض تعجب من 

ذلك وذلك ألن من سلك طريقة من هذه الطرائق ال يكاد يعرف غريها فلهذا جتد يف كتب أهل الكالم مما يدل 
وأئمة االسالم مما يوجب أن يقال كأن هؤالء نشؤوا يف غري على غاية اجلهل مبا قاله الرسول والصحابة والتابعون 

ديار االسالم وال ريب أهنم نشؤا بني من مل يعرف العلوم االسالمية حىت صار املعروف عندهم منكرا واملنكر معروفا 
  ولبسهم فنت ريب فيها الصغري وهرم فيها الكبري وبدلت السنة بالبدعة واحلق بالباطل 

مقاالت كبارهم حكاية اخلالف يف ذلك ليستأنس بذلك من يعتمد على نقلهم وان كان يف ذلك  وهلذا أنا أنقل من
النقل من التحريف ما فيه كما ذكره االستاذ أبو اسحاق االسفرائيين يف بيان ما يدرك عقال وما ال يدرك عقال قال 

قلتها واذا كمل عقل االنسان وسلم قال أهل احلق العلم والعقل واحد واختالف الناس يف العقول لكثرة العلوم و
من اآلفة أمكنه االستدالل مبا وجد من األفعال على حدوث العامل اذ يف جمرد العقول ادلة عليه وعلى افتقاره اىل 



حمدث احدثه وفيها أدلة على قدم حمدثه وأوصافه اليت تدل عليها أفعاله وما جيوز منه ويستحيل عليه ونفي ما يدل 
جواز وصفه بالقدرة عليه وغري ذلك من املسائل اليت ال تتعلق حبقيقة شرع يرد فيه فان لصانع على حدوثه عنه و

  العامل أن يبعث الرسل ويأمر اخللق بالشرائع تعبدا وله أن ال يبعثهم وال يكلفهم استغناءا 

ذلك أكثر أهل القبلة وليس يف العقول مبجردها أدلة على تغيري الشرائع واجياب العادات وكيفية العقود قال وعلى 
  اال يف قوهلم ان له سبحانه أن ال يبعث الرسل فانه حتيله القدرية أو بعضهم على تفصيل له رمزنا اليه كما تقدم 

قال فزعمت طائفة من مقلدي أصحاب احلديث وفرقة من نظارهم ومجاعة من املعتزلة أن املعرفة باحملدث وحاجته 
الرسول باجياب االقرار وبيان الشرائع وقال مجهور أهل احلق ان املعرفة من  اىل احملدث من طريق الضرورة وورود

طريق الداللة قالوا ويف العقل دليل على أنه ال جيب على العاقل االستدالل عليه وال جيب شكر اخلالق قبل الشرع 
القدرية أن االستدالل  وال جيب ترك الظلم من جهة الصانع على معىن أنه يستحق منه العقوبة أو اللوم قال وزعمت

على حدوث العامل وقدم الصانع صانعه وأوصافه والشكر له بعد معرفته وترك الظلم من جهته واجب عليه مبجرد 
فعله ووردت الرسل بتأكيد ما فيه اىل ما يف عقله اجيابه ورمبا يكون ورود الشرع لطفا لبعضهم لكون االميان عنده 

  وذكر متام الكالم 
ذلك أن مراده بأهل احلق هم أصحابه وكذلك عادة أيب املعايل اذا قال قال أهل احلق فهم أصحابه قلت فقد ظهر ب

وهذا مما يقوله كثري من الناس يف خطابه وهو من باب اخبار الرجل عن اعتقاده اذ كل أحد ميكنه أن يقول عن 
الداللة ذكره عن مجهورهم ال عن  طائفته ذلك يعرفهم هبذا التعريف والغرض أمنا ذكره من أن املعرفة من طريق

مجهور املسلمني وأما قوله ابتداءا على هذا أكثر أهل القبلة فانه يعين به عن املتكلمني الذين هم عنده علماء أهل 
القبلة كاصحابه املعتزلة وحنوهم وان مل حيمل على ذلك واال كان كذبا صرحيا فان هذا الكالم الذي ذكره ال يقدر 

ينقله ال بلفظه وال مبعناه عن امام من أئمة املسلمني ال أئمة العلم وال أئمة العبادة وال عن أحد من  هو وال غريه أن
  سلف األمة 

وال عن أحد له يف األمة لسان صدق عام بل كالم هؤالء كله صريح يف انكار ما أوجبه هؤالء وجعلوه طريقة 
كما يف رسالته اىل أهل الثغر بيان األبواب كما قد  املعرفة حىت األشعري بنفسه قد ذكر امجاع السلف على ذلك

  حكينا لفظه عند احتجاج املنازع باحلركة وحنوها كما تقدم 
نقول الوجه الثاين يف تقرير املقدمة املذكورة أن يقال امجاع املسلمني حجة فكيف بامجاع مجيع األمم من املسلمني 

األمم املختلفة امللل واألجناس اذا اجتمعت على مثل هذا  واليهود والنصارى واملشركني وغريهم فمن اعتقد ان
األمر من غري أن جيمعها عليه جامع خاص تكون خمطئة فال ريب أنه مع كونه قد قدح يف امجاع املسلمني مصاب يف 

عقله كما هو مصاب يف دينه حيث جوز أن يكون األولون واآلخرون خمطئني وهو املصيب وصار هذا مبنزلة ان 
يع الناس بأهنم رأوا اهلالل ويقول بعض الناس ان حسهم غلط وال هالل هناك او خيرب مجيع الناس برؤية شيء خيرب مج

من الكواكب أو مساع شيء من األصوات او ذوق شيء من املطعومات ويطعن طاعن فيما خيرب به أصناف األمم من 
جملمعني على ذلك األنبياء صلوات اهللا عليهم ذلك فان هذا من اعظم السفسطة وفساد العقل الوجه الثالث أن من ا

أمجعني فانه قد تواتر عنهم رفع األيدي يف الدعاء فان كان مستند ذلك عادة فاسدة أصلها اعتقاد فاسد كان األنبياء 
  قد وافقوا الناس على الدين الفاسد واالعتقاد الفاسد يف اهللا تعاىل وهذا من أعظم الكفر 

 هذا مستلزم القدح يف مجيع العلوم واملعارف فانه اذا جوز ان يكون الناس كلهم خمطئني الوجه الرابع أن القدح يف



فيما جيدونه يف قلوهبم من هذه املعرفة والقصد الضروريني كان القدح يف سائر العلوم الضرورية أوىل وحينئذ فيبطل 
  مجيع 

  يبنو ذلك على مقدمات ضرورية  ما يقوله املتكلمون من القدح يف هذا واالنتصار لضده اذ غايتهم أن
الوجه الثالث والعشرون ان يقال ال نسلم أن سبب اشارة الناس اىل فوق فوق هو ما ذكره ومل يذكر على ذلك 

حجة بل ادعاه دعوى جمردة فقال سبب ذلك االلف والعادة فاهنم ما شاهدوا عاملا قادرا حيا اال جسما فيسبق اىل 
حيا على ما يشاهده عليه األحياء القادرين ويتبع ذلك أنه يف مكان وألن العلو اشرف  الوهم ان من يدعا عاملا قادرا

فيسبق اىل وهم الداعي ان من يعتقد عظمته اذا كان يف جهة وجب ان يكون يف جهة العلو فمسبب هذه األمور 
م يف هذا التخيل وأمثاهلا وقعت االشارة اىل السماء مث ان االخالف أخذوا ذلك عن األسالف مع مشاركتهم هل

  فظهر أن سبب ذلك االلف وال يكون صوابا 
فيقال له هذا الذي قلته جمرد دعوى مل تذكر عليه حجة وما ذكرته من التمثيل باألسود والعربية امنا غايته جتويز ان 

يف وجدهم يكون لالنسان اعتقاد غري مطابق سببه ذلك فلم قلت ان هذا من ذاك وهذا مبنزلة أن يقال هؤالء غلطوا 
طعم هذه الفاكهة مرا ألن املرور جيد طعم احللو مرا او غلطوا يف رؤيتهم هلذين الشخصني ألن األحول يرى الواحد 

اثنني فيقال له هب أن احلس يغلط لفساد يعرض له فلم قلت ان حس هؤالء مع كثرهتم قد غلط لفساد عرض له 
شيئا من ذلك اال أنه ظهر أنه ادعى ذلك وظهور كونه  واعجب من ذلك قوله فظهر أن سبب ذلك االلف ومل يظهر

  ادعاه غري ظهور صحة دعواه 
الوجه الرابع والعشرون أن يقال هب أن سبب ذلك االلف والعادة اليت تلقاها األخالف عن االسالف لكن العادة 

  اليت تعم بين آدم مع تباين حاهلم 

ة صحيحة كما اعتادوه من األمور الطبيعية واخللقية فاهنم وأدياهنم واختالف علومهم واراداهتم ال تكون االعاد
مجيعهم يعتادون األكل والشرب والنكاح واللباس وكل هذه العادات صحيحة مبنية على علوم صحيحة وهلا منافع 
صحيحة كذلك اعتيادهم مدح الصدق والعدل والعلم وحمبته وحتسينه وذم الكذب والظلم واجلهل وبغضه وتقبيحه 

ة صحيحة حسنة باتفاق اخلالئق ال ينازع يف ذلك من يقول بتحسني العقل وتقبيحه وال من ينفيه اذهم هذه عاد
مجيعا متفقون على أن اعتقاد حمبة هذا ومحده وبغض هذا وذمه عادة صحيحة ليست فاسدة وال مبنية على اعتقاد 

  فاسد سواء كان ذلك النتفاعهم بذلك يف الدنيا او لغري ذلك 
أضعف به احلجة فادها به قوة اذ العادات العامة جلميع األمم من أعظم العادات وأصحها وبنو آدم ال  فظهر أن ما

يؤتون من جهة ما اتفقوا عليه ألهنم ال يتفقون إال على حق وامنا يؤتون من جهة تفرقهم واختالفهم كما قال تعاىل 
االقرار بالصانع والدين له فهذا الذي اجتمعوا عليه وال يزالون خمتلفني اال من رحم ربك وهلذا كانوا مفطورين على 

حق ولكن تفرقوا يف الشرك فكل قوم هلم رأي وهوى خيالفون به اآلخرين قال تعاىل فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس ال يعلمون منيبني اليه واتقوه 

واقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون وهلذا 
وصف اهللا نبيه وأمته بأهنم يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر واملعروف الذي تطلبه القلوب وتريده بفطرهتا اذا 

  علمته واملنكر الذي تبغضه وتكرهه اذا علمته 



بنو آدم متفقني على هذه العادة اليت مضموهنا الرفع اىل اهللا حني الدعاء وكان ذلك يتضمن قصدهم لالله  فاذا كان
  الذي هناك كان هذا من أعرف املعروف عند مجيع بين آدم 

الوجه اخلمس والعشرون ان يقال هذا العمل يتضمن ثالثة أشياء الرفع الذي فيه االشارة احلسية الظاهرة والقصد 
ادة اليت يف القلب اليت يقصد هبا الصمد األعلى واالعتقاد الذي هو أصل الذي هو أصل العمل فان كل عمل واالر

اختياري ال بد فيه من ارادة وشعور وأنت تزعم أن الثالثة فاسدة وان هذا العمل التابع لالرادة سبب االرادة فيه 
ي عن ذلك من اعظم الواجبات يف الدين اذ ذاك من هو ختييل غري مطابق فيقال لك لو كان األمر كذلك لكان النه

أعظم املنكرات لتضمنه اعتقادا فاسدا يف حق اهللا تعاىل ودعاءا فاسدا متعلقا به وعبادة غري صاحلة له ومن املعلوم ان 
شيء من  اهللا قد بعث األولني واآلخرين من النبيني مبشرين ومنذرين ومل ينه أحدا من األنبياء واملرسلني لبين آدم عن

ذلك ال عن هذا الرفع وال عن هذا الصمد وال عن هذا االعتقاد بل كان األنبياء موافقني هلم على هذا العمل وذلك 
يوجب العلم الضروري من دين النبيني أن ذلك عندهم ليس من املنكر بل من املعروف وذلك يبطل كونه مبنيا على 

 عليه فان كل ما كان متفرعا عن االعتقاد الفاسد او كان مستلزما اعتقاد فاسد يف حق اهللا تعاىل مستلزما له وداال
له مثل أن يكون دليال عليه فانه جيب النهي عنه فان العقائد الفاسدة واملقاصد الفاسدة يف حق اهللا تعاىل جتب ازالتها 

  وازالة فروعها وأصوهلا اليت توجبها 
االرادة فهم ناهون عن معرفة اهللا تعاىل وعبادته وليس هذا  واذا كان كذلك فاجلهمية تنهى عن هذا االعتقاد وهذه

خمتصا هبذا املوضع بل هم كذلك اذ أصل قوهلم هو قول املشركني املنكرين مللة ابراهيم وهلذا كان أوهلم اجلعد ابن 
  درهم الذي ضحى به أمري املشرق يوم النحر وقال ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم 

نه زعم أن اهللا مل يتخذ ابراهيم خليال ومل يكلم موسى تكليما مث نزل فذحبه وشكره فاين مضح باجلعد بن درهم فا
العلماء على ذلك وكان هذا يف زمن التابعني وذلك أن اهللا بعث الرسل تدعوا اخللق اىل عبادته اجلامعة ملعرفته 

له هللا واجلهمية تصد القلوب عن بأمسائه وصفاته وآياته وحملبته واالنابة اليه واخالص الدين له حىت يكون الدين ك
معرفته وحمبته وعبادته حبسب جتهمهم اذهم بني املستقل واملستكثر وال جتد أحدا فيه شعبة من التجهم اال وفيه من 
نقص التوحيد واالميان حبسب ذلك وهلذا كانت املعتزلة من أبعد الناس عن طريقة أولياء اهللا املتقني العارفني بطريق 

  الكني فيه عمال وحاال وقصدا اهللا علما الس
الوجه اخلامس والعشرون أن يقال هب أن سببه هذه العادة هل سببها علم صحيح واعتقاد مطابق او سببها ختيل 

فاسد اما األول فهو حجة يف املسألة وأما الثاين فممنوع وهو مل يذكر على ذلك حجة اال قوهلم اهنم ما شاهدوا عاملا 
أهنم قاسوا العامل القادر احلي الغائب على ما شاهدوه من العلماء واألحياء القادرين فصاروا  قادرا حيا اال جسما اال

مبنزلة من مل ير من الناس اال السود ومل يسمع اال العربية فاذا مثل يف نفسه انسانا أو لغة مل يسبق اىل نفسه اال 
  األسود والعربية 

سانا اال أسود ومل يسمع لغة اال العربية امنا يسبق اىل نفسه األسود ومعلوم أن هذا قياس فاسد وذلك أن من مل ير ان
اذا مثل انسانا خياطبه وامنا يسبق اىل نفسه العربية اذا مثل يف نفسه التعبري ألن الذي مثله يف نفسه من جنس الذي 

  شاهده والتخيل يتبع االحساس وكان الذي ختيله من جنس الذي أحسه ملا علم 

والباري سبحانه وتعاىل ليس هو عندهم وال عند غريهم من جنس اآلدميني حىت تكون نسبته اىل  أن جنسهما واحد
ما شاهدوه من األحياء العاملني القادرين نسبة ما مل ير من اآلدميني اىل من رئي بل هؤالء الذين يدعون اهللا برفع 



ك هلم يف احلقيقة حىت يكون حلما ودما وحنو األيدي اىل فوق عامتهم مل خيطر بقلبه أن اهللا من جنس اآلدميني مشار
ذلك بل هؤالء كلهم ينزهون اهللا تعاىل عن ذلك وال يعرف يف عامة املقرين بالصانع من قال بشيء من ذلك اال ما 

ذكره أرباب املقاالت عن شرذمة من املشبهة ومع هذا فال بد أن جيعل هؤالء له من املقدار والصفات ما يفرقون 
  دميني فعلم أن هذا الذي احتج به باطل بينه وبني اآل

الوجه السادس والعشرون أن يقال هذا قد أخرب عن بين آدم األولني واآلخرين الذين يدعون اهللا برفع أيديهم اليه 
وتوجه قلوهبم اىل جهته العالية أهنم مثلوه مبا شاهدوه من األحياء العاملني القادرين كما ميثل أحدهم ما يراه من هذا 

نس مبا رآه ومن املعلوم أن هذا الضالل الذي ذكره عن بين آدم هو الضال فيه يف األصل املشبه به والفرع الذي اجل
قاسه عليه وذلك أن قوله كما أن من مل يشاهد انسانا اال أسود فحني ميثل يف نفسه انسانا خياطبه امنا يسبق اىل نفسه 

  انه أسود الغري 
أن ال يعلم وجود انسان اال أسود والثاين أن يكون وان مل يشاهد األسود قد علم يقال له هذا على قسمني أحدمها 

باخلرب أو غريه أن يف األناسي من هو أبيض وكذلك اذ مثل انسانا خياطبه قد مثل انسانا مطلقا ال يقدره من أحد 
  الصنفني وقد ميثل خماطبه انسان من الصنف األبيض او خياطبه انسان من الصنف األسود 

فيقال له هذا املثل الذي ضربته امنا يسلم لك فيمن ال يعلم وجود انسان غري ابيض فانه اذا مثل خماطبه انسان امنا 
  يكون مثله مببلغ علمه فاذا مل يكن عاملا 

بوجود أبيض مل يتمثل خماطبه أبيض بل وقد يتمثل خماطبه انسان مطلق وال خيطر بقلبه لونه وقد خيطر بقلبه لونه فال 
ون اال ما علمه من ألوان الناس وهو السواد أما اذا علم وجود البيض من الناس ومثل يف نفسه أنه خياطبهم وان يك

كان مل يرهم بعد كما لو قيل مللك السودان قد قدم عليك رسل البيض وهم بيض فهنا اذا زور يف نفسه ما خياطبه 
لو علم وجود الصنفني وقدر خماطبه انسان مطلق مل يتمثل  به مل ميثل أنه خياطبه به مل ميثل أنه خياطب أسود وكذلك

لونه بل قد يصنف الكتب ويقف الوقوف وقد يكتب ذلك بالعربية وقد ال يكون رأى غري البيض ومع هذا فال 
يتمثل حني املخاطبة املطلقة لون املخاطبني وهلذا يندرج يف خطابه البيض والسود واللفظ يطابق املعىن وهو ما عناه 

  صده بكالمه ولو مل يقصد اال البيض مثال مل يتناول لفظه لغريهم وليس األمر كذلك بامجاع الناس وق
وأما التمثيل باللغة فليس هو من أمثلة هذه املسألة وذلك أن من مل يسمع غري العربية ال يقدر أن يتكلم بغريها وال 

ية متمثال يف نفسه ال سابقا وال الحقا ولو علم أن يتمثل يف عبارات نفسه لغة غريها فال يكون التعبري بغري العرب
للناس لغة غري العربية او مسعها ومل حيفظها مل يقدر بذلك على التعبري بغري العربية متمثال يف نفسه ال سابقا وال الحقا 

لها فاللغات مبنزلة ولو علم أن للناس لغة غري العربية أو مسعها ومل حيفظها مل يقدر بذلك على التعبري هبا وال على متثي
تعلم االنسان الصناعات واألعمال كاخلياطة والنجارة واحلراثة اذا مل يكن حيسنها االنسان اال على صفة مل يتمثل يف 
نفسه اذا رآها أن يعملها اال الصفة اليت حيسنها فأين ما يقدره االنسان وليصورة يف نفسه من مراده ومقصوده الذي 

  واحلركات  يفعله بقدرته من األلفاظ

من األمور اخلارجة عن قدرته وارادته فعلم أن هذا ليس من هذا الباب وأما األول فانه يشبه لكن احلكم املذكور 
فيه ليس على اطالقه وامنا هو يف حق من ال يعمل وجود انسان اال أسود ويقصد خطاب اسود واذا كان األمر 

  كذلك ظهر فساد ما ذكره من املثالني 
ع والعشرون أن يقال لو كان ما ذكرته يف املشبه به مل يكن ما ذكرته يف املشبه نظريا له فان اخللق الذين الوجه الساب



يدعون اهللا ويقرون بأنه حي قادر عامل امنا يدعون من يعتقدون أنه رب العاملني الذي يقدر على ماال يقدر عليه بنو 
هاجت يف البحر وغري ذلك مما يطلب من اهللا فقد علموا أن  آدم مثل انزال املطر وانبات النبات وتسكني الريح اذا

احلي العامل القادر الذي هو رب العاملني الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته حىت اذا اقلت سحابا ثقاال ساقه 
ال لبلد ميت وأنزل به املاء فخرج به من كل الثمرات ليس من جنس ما يعهدونه من بين آدم بل املطلوب منه ما 
يقدر عليه هؤالء وأيضا فكثري منهم قد ال يتصور ان كال منهما حي قادر عامل وال يتمثل يف نفسه قدرا مشتركا 

  بينهما فكيف جيوز أن حيكى عن بين آدم من األولني واآلخرين أهنم قاسوا اهللا على ما شاهدوه من اآلدميني 
لرهبم هل اعتقدت بقلبك أن اهللا من جنس ما  الوجه الثامن والعشرون أنك لو سألت من سألته من االدعني

شاهدته يف اآلدميني الذين هم أحياء قادرون عاملون لقال لك من سألته هذا شيء مل خيطر بقليب ولكان نفرته عن 
هذا وانكاره على من يقول هذا أو يعتقده أعظم من نفرته عمن جيعل املالئكة من جنس الذباب والعصافري وباجلملة 

علمون من أنفسهم أنه مل يكن دفعهم هلذا االعتقادر املتضمن متثيل اهللا بالبشر وانه من جنسهم فدعوى فبنو آدم ي
  ذلك عليهم افتراء عليهم 

الوجه التاسع والعشرون أن يقال هو دائما يسمعون ذكر املالئكة واجلن وهم أحياء عاملون قادرون ومع هذا فقد 
متثل جربيل ملرمي بشرا سويا وكا متثل ابليس يف صورة سراقة ابن جعثم علموا أهنم يتصورون بصور اآلدميني كما 

ومع هذا ملا أخربوا بأن جربيل عليه السالم له ستمائة جناح ومسعوا قول اهللا يف املالئكة أويل أجنحة مثىن وثالث 
ع فرق وقد علم ما ورباع مل يكن فيهم من يعتقد أن املالئكة واجلن من جنس اآلدميني مطلقا ملا استشعروه من نو

بني اهللا وبني البشر من عدم املماثلة أعظم مما بني البشر واملالئكة فكيف يقال ان رفع ايديهم امنا كان العتقادهم ان 
اهللا من جنس ما يشاهدونه من األحياء القادرين وهب أن ذلك قد خيطر بقلب الواحد واالثنني منهم فكيف جيعل 

لذين يرفعون أيديهم اىل اهللا عز و جل من األولني واآلخرين وأن اآلخرين اخذوه عن هذا االعتقاد شامال لبين آدم ا
  األولني وشاركوهم يف التخيل 

الوجه الثالثون أن يقال قوله فيسبق اىل الوهم أن من يدعو حيا عاملا قادرا على ما يشاهد عليه األحياء القادرين 
حبيث جيوز عليه ما جيوز عليه وميتنع عليه وجيب له أو أنه يشاهبه من أتريد بذلك أنه يسبق اىل الوهم أنه مثله مطلقا 

بعض الوجوه أما األول فأنت وسائر العلماء يعلمون أن هذا مل يقله احد قط وقد ذكرت ذلك يف كتبك واعترفت 
الداعني الذين بأن أحدا من العقالء مل يقل باملماثلة هكذا واذا كان هذا مل يقله أحد مل جيز أن جيعل هذا اعتقاد 

  يرفعون أيديهم اىل اهللا مع العلم بأنه مل يقله أحد من املشبهة وال من غريهم 
وأما ان كان مقصوده أهنم يثبتون املشاهبة من بعض الوجوه فهذا حق وقد ذكر يف هو هنايته امجاع املسلمني على 

  ثبوت املشاهبة من بعض الوجوه 

يناه عنه فيما تقدم وحينئذ فيكون ما عليه بنو آدم من االعتقاد الذي هو فان ذلك مما ال ميكن النزاع فيه كما حك
  مستند رفع أيديهم اىل اهللا حني الدعاء اعتقادا صحيحا يف األصل ليس بفاسد 

لكن قد علم أن الناس هنا يف طريف نقيض منهم من يغلو يف االثبات حىت يثبت مماثلة اهللا خللقه يف بعض األمور 
 التعطيل حىت ال ميثله اال باملعدوم واملوات لكن االعتقاد الذي يدعوهم اىل رفع ايديهم ال جيب أن ومنهم من يلغو يف

يكون من التمثيل الباطل اذ ال خيتص أهله بالرفع اىل اهللا واذا كان كذلك مل يكن مستند الناس كلهم يف الرفع اىل 
عضهم حقا ثبت أن اهللا يرفع اليه األيدي وأن فاعل اهللا باطال واذا مل يكن مستندهم كلهم باطال بل كان مستند ب



  ذلك يكون اعتقاده صحيحا وذلك يقتضي صحة االشارة احلسية اليه اىل فوق وهو املطلوب 
الوجه احلادي والثالثون أن يقال مضمون ما ذكرته أن الناس ملا مل يشاهدوا حيا عاملا قادرا اال جسما سبق اىل 

قادرا عاملا كان جسما ويتبع ذلك انه يف مكان والعلو أشرف من غريه فيسبق اىل فهم اعتقادهم اهنم اذا دعوا حيا 
الداعي أن من اعتقد عظمته اذا كان يف جهة وهي أن يكون يف جهة العلو وحاصل هذا أن األمم املختلفة من 

م ان اهللا جسم ووجه هذا األولني واآلخرين اجملمعون على رفع ايديهم اىل اهللا يف الدعاء امنا فعلوا ذلك العتقاده
االعتقاد أهنم مل يشهدوا حيا عاملا قادرا اال جسما فاعتقدوا فيمن يدعونه ذلك واثبتوا له املكان اذ اجلسم ال بد له 

  من حيز وخصوه بالعلو ألنه اشرف فمضمون هذا ذكر مستند العباد يف رفع األيدي 
فان مل يكن هذا مستندهم بطل هذا اجلواب وصحت احلجة  فيقال له ال خيلو اما أن يكون هذا مستندهم اوال يكون

  وثبت أهنم 

امنا رفعوا أيديهم اىل اهللا لعلمهم الضروري بأن الذي يطلب منه حتصيل املطالب وتيسري العسري يف تلك اجلهة وان 
مل يشهدوا  كان هذا مستندا هلم كان قد حكى اتفاق األمم الذين يرفعون أيديهم يف الدعاء على أن اهللا جسم اذ

موجودا اال جسما وحينئذ فهذا أبلغ يف احلجة عليه فان األمم املتفقني على رفع األيدي اذا كانوا يعتقدون ان اهللا 
جسم كان هذا من ابلغ حجج القائلني باجلسم ألن هؤالء الذين يرفعون ايديهم فيهم األنبياء وفيهم هذه األمة اليت 

  وابا حجة عليه ال جتتمع على ضاللة فصار ما جعله ج
الوجه الثاين والثالثون أن يقال هب امنا ذكرته مستندهم فلم تذكر حجة على بطالن هذا أكثر ما قلت فظهر أن 

سبب هذا االلف فال يكون صوابا ومعلوم ان جمرد إعتياد األمم كلهم للشيء إن مل يدل على انه حق يدل على أنه 
دل على أنه ليس بصواب حىت تقول فظهر ان سبب ذلك االلف فال باطل فليس يف كون الفوا ذلك واعتادوه ما ي

  يكون صوابا 
الوجه الثالث والثالثون انك قد ذكرت ان مستند هذا االلف هو اعتقاد الدعاة ان احلي العليم القادر ال يكون اال 

أما مبعناه فاملؤسس جسما ومعلوم أن هذا بلفظه قول طوائف كثرية من أهل الكالم من الشيعة والكرامية وغريهم و
وغريه يقول أن هذا قول من رقال إن اهللا فوق العرش أو إنه يشار إليه يف الدعاء ومعلوم أن القول بكون اهللا فوق 
العرش أو أنه يشار اليه باأليدي والدعاء هو قو سلف األمة وأئمتها وعامتها واذا كان هؤالء كلهم يقولون باملعىن 

لقول بذلك ومل جيزرده اال حبجة وانت مل تذكر يف جواب هذه احلجة ما يصلح أن يكون الذي مسيته جتسيما مل يضر ا
  جوابا 

وقد قدمنا يف الوجه الذي قبل هذا ان االشارة اىل اهللا يف الدعاء ان استلزم اعتقاد الداعي أن اهللا جسم فقد ثبت أن 
  هذا قول من قوله حجة واال بطلت 

ادر ال يكون اال بائنا عن غريه باجلهة له حد يتميز به عن غريه وهو معىن كونه حكايته وأما هنا فان كون احلي الق
جسما عنده وهذا املعىن ما اتفق عليه سلف االمة وأئمتها وان تنوعت الفاظهم فيه فكلها متوافقة متطابقة وباجلملة 

فال بد من دليل ابطاله فان فال ميكنه أن ينازع أن هذا قول خلق كثري من أهل احلديث والفقه والتصوف والكالم 
  قال دليل ابطاله ما ذكره من نفي كون اهللا جسما قيل قدمنا ما يتبني معه فساد تلك األدلة 

مث يقال هذا ال يصلح أن يكون جوابا ملا تذكره وهو الوجه الرابع والثالثون يقال له هذا الذي ذكرته مضمونه 
حيث مل يشهدوا مدعوا حيا عاملا قادرا اال جسما ومعلوم أن الدعاة الدعاة الرافعي أيديهم العتقادهم أن اهللا جسم 



الرافعي أيديهم لو مل يكن فيهم من قوله حجة وخالف قوله كفر فال نزاع يف أهنم مجاهري بين آدم من األولني 
ة على أن اهللا واآلخرين وفيهم من العلماء والعباد من ال حيصيه اال رب العباد فلو مل يكن هذا دليال من أعظم األدل

جسم مبقتضى ما قررته لكان هذا مما جيب اجلواب عن حجة قائله فان خمالفة مجاهري بين آدم ليست هينة وال يصلح 
ما ذكرته من احلجة على نفي اجلسم جوابا الن هذا الدليل الذي ذكرته عنهم يقتضي أهنم احتجوا على كونه 

ن مل تبني فساد هذه املعارضة مل يكن بطالن حجته حلجتهم بأوىل جسما مبا ذكرته عنهم وهذه معارضة ملا ذكرته فا
  من العكس وأنت مل تذكر حجة على فساد حجتهم حبال 

فان قيل هذه احلجة مبناها على قياس الغائب على الشاهد وهو باطل قيل قياس الغائب على الشاهد باتفاق األمم 
   يصلح رده مبجرد ذلك ينقسم اىل حق وباطل فان مل تبني أن هذا من الباطل مل

الوجه اخلامس والثالثون أن تقرير ما ذكرته من مستندهم مثل تقرير املسلك القياسي يف العلو وهو أن يقال مل 
نشهد موجودا قائما بنفسه اال جسما او مل نشهد حيا عاملا قادرا اال جسما فاختصاص القائم بنفسه او احلي القادر 

أو يكون ال جسما وال عرضا اما أن يكون لكونه موجودا قائما بنفسه او ملا بكونه جسما دون أن يكون عرضا 
يندرج فيه واجب الوجود او ملا خيتص املمكن او احملدث فان كان األول والثاين وجب يف كل موجود قائم بنفسه 

لنفس او كون أن يكون جسما وحينئذ فتصح حجتهم والثاين باطل ألنه يوجب تعليل األمر الوجودي وهو القائم با
القائم بنفسه حيا عاملا قادرا مبا فيه أمر عدمي والعدم ال يصلح أن يكون علة للوجود وقد تقدم الكالم على هذه 

احلجة وأنه مل يقدح فيها بقادح واذا كان كذلك كان قد ذكر هلم حجة توجب أنه فوق وأنه جسم غري ما ذكروه 
ذكر أن األخالف اخذوا ذلك عن االسالف واتفقوا عليه من العلم الضروري وان مل يقدح يف ذلك بشيء و

  وتسمية ذلك ختيال ال يوجب فساده ان مل يبني أنه خيال فاسد 
فظهر امنا ذكره تقرير لقوهلم بالقياس العقلي واألثر النبوي واالمجاع الشرعي مع ما ذكروه من الضرورة العقلية 

م وال ريب أن هذا قوله وقول أكثر الناس من النفاة واملثبتة وأنه زاد يف التقرير على كونه فوق أنه مع ذلك جس
  فاهنم يقولون ان كونه فوق العرش يستلزم املعىن الذي يسميه املتكلمون جسما ويسميه أهل احلديث حدا 

ن الوجه السادس والثالثون أن العلوم الكلية والعقلية لبين آدم مجيعها من هذا الباب فان االنسان يشهد حبسه الباط
  والظاهر أمورا معينة جزئية على 

صفات مث يعقل مبا جيعله اهللا يف عقله من العربة والقياس ان األعيان اليت مل يشهدها هي كاألعيان املشهودة يف تلك 
الصفات وعلم عقله بالتماثل واالختالف كاحساسه باألعيان قد يكون علما قطعيا وقد يكون ظنا غالبا وقد يكون 

خطئا وكل من احلس والعقل يعرض له الغلط ألسباب والناس متنازعون أي االدراكني اكمل صوابا وقد يكون 
ادراك احلس او العقل وأيهما الذي يرجح على اآلخر وبكل حال فال يقوم بنفسه قضية كلية عقلية ضرورية أو غري 

ال يكون يف مكانني وأن ضرورية اال بتوسط قياس واعتبار حىت مثل علمه بأن الواحد نصف االثنني وان اجلسم 
الضدين ال جيتمعان هو يف ذلك كله قد أدرك حبسه ذلك يف بعض األجسام واألجساد واأللوان املتضادة وعقل أن 
ما مل حيسه مثل ما أحسه يف ذلك وأن احلكم ال يفترق واحد وواحد وجسم وجسم ولون ولون وضد وضد حيكم 

  بذلك حكما عاما كليا 
له حجة عقلية يف العلم االهلي أصال اال وال بد فيها من قضية كلية والقضية الكلية ال بد واذا كان كذلك مل يكن 

فيها من قياس الغائب على الشاهد فان كان هذا باطال بطل مجيع كالمهم باألدلة العقلية يف العلم االهلي وحينئذ 



ازع وان مل يكن باطال مل يكن له ابطال فيبطل ما ذكروه يف نفي اجلسم وغريه فال يكون هلم جواب عما احتج به املن
هذه احلجة مبا ذكره من أن مضموهنا قياس الغائب على الشاهد فحاصله أنه ان كان ما يسلكونه من الطرق 

الكالمية العقلية يف االهليات طرقا صحيحة فهذه الطريق منها فتكون حجة عليهم وان مل تكن صحيحة مل تكن حجة 
 يكون كالمهم حقا دون كالم خصومهم وال يكون ما دفع به الضرورة اليت ذكرها هلم كما ال تكون عليهم فال

  منازعوهم حقا 

الوجه السابع والثالثون أن املنازعني هلم حيتجون بالدالئل السمعية الكثرية ومبا يذكرونه من الضرورة العقلية ومبا 
قدم ذكرها مقبولة يف هذا الباب مل جيز رد ما ذكروه من األقيسة العقلية فان كانت األقيسة العقلية صحيحة كما ت

يذكرونه من األقيسة العقلية اال مبا يبني فساد القياس اخلاص الذي أوردوه ال مبجرد كونه قياسا للغائب على 
الشاهد وان كانت مردودة كان ما يذكره النفاة كله مردودا وحينئذ فتبقى األدلة السمعية سليمة عن معارض 

ذكرونه من كوهنا عارضت القواطع العقلية وحينئذ ميتنع تأويلها وجيب اعتقاد مضموهنا ويكون ما عقلي فيبطل ما ي
ذكروه من الضرورة العقلية ال دليل على فسادها وهذا بني ملن تدبره ومبناه على العدل واالنصاف وقد قدمنا فيما 

لى ما وجدوه يف املشهودات ال طريق هلم غري مضى التنبيه على هذا وأن مبىن كالمهم يف االهليات امنا هو القياس ع
  ذلك اصال 

الوجه الثامن والثالثون ان القول بان اهللا ليس جبسم وال جوهر وال متحيز وال داخل العامل وال خارجه وحنو ذلك 
تر عن ليس هو قول أحد من سلف األمة وال أئمتها وال له أصل يف شيء من كتب اهللا املنزلة وال آثار انبيائه بل متوا

السلف واألئمة انكار هذا الكالم وتبديع أهله كما قال ابو العباس بن سريج توحيد اهل العلم ومجاعة املسلمني 
أشهد أن ال اله اال اهللا وان حممدا رسول اهللا وتوحيد اهل الباطل اخلوض يف األعراض واألجسام وامنا بعث النيب 

يد الذي بعث اهللا به رسله هو عبادة اهللا وحده ال شريك له وهو صلى اهللا عليه و سلم بانكار ذلك وذلك ان التوح
معىن شهادة أن ال اله اال اهللا وذلك يتضمن التوحيد بالقول واالعتقاد وباالرادة والقصد وأما اخلوض يف األعراض 

همية واألجسام كما خاض فيه املتكلمون كقوهلم ليس جبسم وال عرض وحنو ذلك فأول من ابتدعه يف االسالم اجل
  واتباعهم من املعتزلة ال يعرف يف هذه األمة حدوث القول يف اهللا بأنه ليس جبسم 

وال جوهر وحنو ذلك اال من جهة هؤالء وكذلك االستدالل على حدوث العامل بطريق اجلسم والعرض امنا ابتدعها 
لني واآلخرين وملا ابتدع هؤالء يف االسالم هؤالء وهذا أصل علم الكالم الذي اطبق على ذمة أئمة االسالم من األو

  القول بأنه ليس جبسم وال جوهر عارضهم الطائفة األخرى من الشيعة وغريهم فقالوا بل هو جسم 
والسلف واألئمة مل يثبتوا هذه االمساء هللا وال نفوها عنه ملا يف كل من االثبات والنفي من االبتداع يف الدين من 

به حق مع أن السلف واألئمة مل خيتلفوا أن نفاة اجلسم اعظم ضالال وابتداعا  امجال واشتراك ويثبت به باطل وينفي
من مثبتيه بل األئمة والسلف تواتر عنهم من ذم اجلهمية ماال حيصيه اال اهللا وهلم أيضا كالم يف ذم املشبهة لكن أقل 

ال حيفظ عنهم مدحه واقراره من ذم اجلهمية بكثري وأما لفظ اجلسم فال حيفظ عن أحد منهم ذمه وال انكاره كما 
ولكن احملفوظ عنهم من األلفاظ االثبات فقول نفاة اجلسم اهنا هي التجسيم ويعدون أعالم الدين وأئمة الدين من 
اجملسمني واملشبهني كما هو موجود يف كتب مقاالهتم كما يعدون منهم مالكا وأصحابه ومحاد بن سلمة وأصحابه 

  ق بن راهويه وأمثال هؤالء األئمة والشافعي وأمحد بن حنبل واسحا
وملا تكلم بنفي اجلسم ابو اهلذيل امام املعتزلة واتباعه وتكلم يف اثباته هشام بن احلكم واشياعه قال هؤالء اجلسم هو 



املوجود هو القائم بنفسه وال يعين باجلسم اال القائم بنفسه وال يعقل قائم بنفسه اال اجلسم وقالوا دعوى وجود قائم 
سه ليس جبسم كدعوى قائم بنفسه ال تقوم به صفة فان املعتزلة يقولون ان الباري تعاىل قائم بنفسه وأنه ميتنع أن بنف

  يكون 

حمال للصفات واحلوادث قالوا وهذان مثل دعوى قائم بنفسه ال يباين غريه وال يتميز عنه قالوا واثبات موجود قائم 
بات قائم بنفسه ليس حي وال ميت وال عامل وال جاهل وال قادر وال بنفسه ليس هو جسما وال يقوم به صفة مثل اث

عاجز كا يقوله من يقوله من املالحدة والفالسفة هذا كله جحد ملا يعلم بضرورة العقل وخمالفة للبديهة واحلس وما 
ود وهلذا عندهم نفاة زال األئمة يصفون مقالة اجلهمية بأهنا خمالفة للعقول وأن العقل يعلم أهنم يصفون العدم ال الوج

  التجسيم من اجملسمة ملوافقتهم هلم يف أصل االثبات وان خالفوهم يف بعض التفاصيل 
واذا كان كذلك فهذا الذي مستندا للداعني من األولني واآلخرين أنه هو الرجوع اىل القياس العقلي وهو قياس ما 

ن ذلك يقتضي علمهم الضروري بأن الذي يدعي غاب عنهم من املوجود على ما شاهدوه ال ينايف ما ذكروه من أ
ويسأل هو يف جهة فوق ألن العلوم الضرورية الكلية ال بد فيها من قياس كما تقدم وهم كما قد يقولون يعلم 

بالضرورة ان اهللا فوق ويقولون أيضا يعلم بالضرورة أن ماال يكون داخل العامل وال خارجه فانه معدوم ويقول من 
على اصطالح املتكلمني يعلم بالضرورة انه ال يكون موجود قائم بنفسه اال ما مسيتموه اجلسم  يفهم معىن اجلسم

ويقولون كل من رجع اىل فطرته وفهم معىن ذلك ومل يصده عن موجب الفطرة ظن التقليد او اقيسة فاسدة وهوى 
  ي أقوى من مقاييس النفاة من تعصب للمذهب املألوف فانه يعلم ذلك ويثبتون ذلك باملقاييس العقلية اليت ه

واذا كان كذلك فنفي التجسيم ال ميكن ان يكون بنص وال امجاع بل وال بأثر عن أحد من سلف األمة وأئمتها 
  وليس مع نفاته اال جمرد 

ما يذكرونه من األقيسة العقلية فاذا كان رفع األيدي اىل السماء يف الدعاء مستلزما العتقاد الدعاة التجسيم وهم 
ون ذلك باألقيسة العقلية أيضا كان جانبهم أرجح لو مل جييبوا عن حجج النفاة فكيف اذا اجابوا عنها واذا بينوا يثبت

  ان نقيض قوهلم مستلزم للتعطيل لتعطيل وجود الباري ذاته وصفاته وتعطيل معرفته وعبادته ودعائه 
ىل السماء مستلزم التجسيم بأعظم مما يقال لكل الوجه التاسع والثالثون أن يقال ليس قول القائل بأن رفع األيدي ا

من أثبت شيئا من األمساء والصفات فان املالحدة من املتفلسفة واتباعهم الذين جيمعون بني النقيضني فيقولون ال 
موجود وال معدوم وال حي وال ميت أو يقولون ال يقال موجود وال معدوم وال حي وال ميت يزعمون أن هذه 

ل اال ملا هو جسم ونفاة الصفات من العلم والقدرة وغريها يقولون ان هذه الصفات ال تقوم اال جبسم األمساء ال تقا
ومنكروا الرؤية والقائلون خبلق القرآن يقولون ال ميكن أن يرى اال جسم وال يقوم الكالم اال جبسم وهو يبينون 

  ندهم اعتقاد أن املدعو جسم ذلك اعظم من بيان هذا املؤسس ان الرافعني أليديهم يف الدعاء مست
وحينئذ فال خيلو اما أن يكون ما ذكره النفاة من لزوم التجسيم هلؤالء املثبتة حقا او باطال فان كان ذلك حقا كان 
التجسيم حقا اذ االثبات لألمساء والصفات حق معلوم بالضرورة العقلية وبالنصوص السمعية وقول النفاة مستلزم 

غري ذلك من السفسطة وان كان ما يذكره هؤالء النفاة من لزوم التجسيم باطال فانتفاء هذا للجمع بني النقيضني ول
  الالزم يف حق الداعني اوىل وأوكد 

الوجه االربعون أن يقال ومن املعلوم ان هذاب الباب كثريا ما يقال فيه ان الناس يتناقضون فيه فيثبت أحدمها شيئا 
  من وجود واجب او اسم او صفة وينفي 



لوازمه او ينفي اجلسم وحنوه ويثبت مالزمه وال ريب أن باب االثبات حجته العقلية الضرورية والنظرية اعظم من 
حجج النفي فان النفاة ليس معهم حجج ضرورية وليس معهم قياس عقلي اال ومع أولئك ما هو أقوى واكثر هذا 

فيها تبني له أن حاصلها هتويل ال حتصيل وأما اذا مل يعرف االنسان القدح يف مقاييسهم واال فمن عرف القدح 
  احلجج السمعية فهي مع املثبتة أضعافا مضاعفة وليس مع النفاة ما يفيد ظنا 

واذا كان كذلك فالذي تسميه النفاة جتسيما اذا كان الزما أمكن املثبتة أن تلزمه ويكون مقرره األدلة العقلية 
ال تركوا العقل والسمع وهذه حال أهل النار الذين قالوا لو كنا نسمع أو والسمعية وأما النفاة فال ميكنهم النفي ا

نعقل ما كنا من اصحاب السعري واذا مل يكن الزما مل حيتج اىل اثباته وان دفع الشك يف لزومه وكان يف تناقض 
دلة السمعية والعقلية املثبت مع نفي اجلسم قوالن فال ريب ان تناقض املثبت اقل بكثري من تناقض النايف ومتابعته األ

اكثر وتقريره للفطرة والشرعة أظهر واذا كان ما يف جانبه من اخلطأ أقل مل حيزأن يرجع اىل من خطأه اكثر بل على 
ذلك ان يوافقه على ما معه من الصواب مث ان رجعا مجيعا اىل متام الصواب واال كان استكثارمها من الصواب اوىل 

  وأحب من استكثار اخلطأ 

  فصل

قد ذكر ابو عبد اهللا الرازي يف هناية العقول له ملثبيت اجلهة حججا أخرى فنذكر هنا أيضا ما ذكره من اجلانبني يف 
الكتابني فقال واحتج مثبتو اجلهة بأمور اربعة أوهلا أنا نعلم بالضرورة ان كل موجودين قائمني بأنفسهما فال بد وأن 

  ن بني الشيئني ال خيلو عن يكونا متباينني وتعلم بالضرورة أن التباي

احد الوجوه الثالثة التباين باحلقيقة او بالزمان او باملكان واذا ثبت ذلك فنقول التباين بني الباري تعاىل وبني العامل ال 
ميكن ان يكون باحلقيقة او بالزمان او هبما فقط ألن اجلوهر يباين العرض احلال فيه باحلقيقة وبالزمان وكذلك 

االن يف حمل واحد قد تباينا تباينا باحلقيقة والزمان مع أنا نعلم بالضرورة أن بني الباري وبني العامل من العرضان احل
التباين ما ليس بني اجلوهر وما حل فيه وبني العرضني احلالني يف احملل الواحد اذ ال بد من زيادة بيان على هذين 

يكون التباين بني الباري تعاىل وبني العامل باملكان وذلك  القسمني وال ثالث يعقل اال التباين باملكان فوجب أن
  يقتضي كون الباري تعاىل يف اجلهة 

مث قال واجلواب عما متسكوا به اوال أن احملل مباين للحال يف احلقيقة والزمان ولكن أحدمها حال يف اآلخر حمل له 
ري تعاىل كما خالف العامل يف احلقيقة ويف الزمان ويشتركان أيضا يف احلدوث واالمكان واحلاجة اىل املؤثر وأما البا

فليس حاال فيه وال حمال له وال بينهما مشاركة يف احلدوث واالمكان واحلاجة فلما كان كذلك كان االختالف بني 
وجوه الباري تعاىل وبني العامل امت من االختالف بني احلال وبني احملل فاذا ادعيتم ثبوت التباين بينهما من غري هذه ال

  حىت تقولوا جيب أن يكون ذلك التباين باملكان فهو حمل النزاع 
  قلت وهذه احلجة اليت ذكرها عن ابن اهليصم من بعض الوجوه والكالم على هذا من وجوه 

أحدها ان هذا الذي ذكره من اجلواب تقرير حلجة املنازع وتوكيد هلا ليس جبواب عنها ومثل هذا يفعله هذا وامثاله 
قال تعاىل أو من ينشؤ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني قالوا هي املرأة ال تتكلم حبجة هلا اال كانت  يف مواضع

  عليها وهؤالء فيهم من التخنث مبشاهبتهم املشركني الذين قال اهللا ان يدعون 



مبنية على مقدمات من دونه اال اناثا وان يدعون اال شيطانا مريدا ما شاهبوا به النساء وكذلك ان حجة املنازع 
احداهن ان اهللا مباين للعامل والثانية ان املباينة ليست باحلقيقة او الزمان أو املكان والثالثة أن مباينته للعامل أعظم من 

  أن يكون مبجرد احلقيقة او الزمان واذا اثبتت هذه املقدمات لزم أن يكون مباينا له باملكان 
ا ان يقال الباري مباين للعامل وكل مباين لغريه فال بد وأن يكون مباينا ويظهر ذلك بنظم ذلك يف قياسني أحدمه

باحلقيقة او الزمان او املكان فينتج ان الباري سبحانه ال بد أن يكون مباينا للعامل باحلقيقة او الزمان أو املكان مث 
قة والزمان فال بد أن تكون باملكان يقال ومباينته للعامل ليست مبجرد احلقيقة والزمان وكل مباينة ليست مبجرد احلقي

  فينتج أنه ال بد من املباينة باملكان 
اذا تبني نظم الدليل فقوهلم الباري مباين للعامل ال منازعة فيه وقد ذكروا ان ذلك معلوم بالضرورة يف كل موجودين 

ته بأحد الوجوه الثالثة قد قائمني بأنفسهما ومل ينازعهم يف ذلك وقوهلم كل مباين لغريه فال بد وأن تكون مباين
ذكروا أن ذلك معلوم بالضرورة قالوا ويعلم بالضرورة أن التباين بني الشيئني ال خيلو عن أحد الوجوه الثالثة 

التباين باحلقيقة أو بالزمان أو باملكان وقد سلم هلم ذلك ومل ينازعهم فيه فاثبتوا بذلك أن الباري ال بد أن يكون 
  قة أو الزمان أو املكان مباينا للعامل باحلقي

وأما القياس الثاين قوهلم مباينته ليست مبجرد احلقيقة والزمان أثبتوا ذلك بأن قالوا املباينة باحلقيقة وبالزمان بني 
  احلال واحملل وبني احلالني يف احملل مع أنا نعلم بالضرورة أن بني الباري وبني العامل من التباين ما ليس 

ه وبني احلالني يف احملل واحملل هو اجلوهر واحلال فيه هو العرض واذا كان التباين الذي بينه وبني بني احملل واحلال في
العامل زائدا على تباين هذين وهذان متباينان باحلقيقة وبالزمان مل يكن التباين بينه وبني العامل مبجرد احلقيقة والزمان 

اين لغريه باحلقيقة والزمان مل تكن من جنسها وهذا بني فانه اذا كانت فانه اذا كانت مباينته للعامل أعظم من مباينة املب
حقيقة املباينة مبجرد احلقيقة والزمان مل ميتنع أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر او يكونان مجيعا حالني يف حمل واحد 

حال فيه أو حمل له ومباينته له وهذا تقوله احللولية من اجلهمية فان القائل اذا قال الباري مباين للعامل وهو مع هذا 
بانه قبله وأن حقيقته ختالف حقيقته كما يباين اجلوهر العرض والعرض اجلوهر مل تكن املباينة باحلقيقة والزمان مانعة 

من هذه احملايثة فاذا كانت احملايثة منتفية مل يكن بد من اثبات مباينة تتقي هذه احملايثة واملباينة باحلقيقة والزمان ال 
  تنفي احملايثة 

وهلذا ملا زعم اجلهمية أنه ليس مباينا باملكان اضطربوا بعد ذلك فقال مجهور علمائهم ال هو حمايث للعامل وال هو 
خارج عنه وقال كثري من عامتهم وعبادهم وعلمائهم بل هو حمايث فانه اذا ارتفعت املباينة باملكان مل يبق اال احملايثة 

ب اىل املعقول لكنه اقرب اىل العقل ابتداءا حيث جعلوه موجودا حماثيا للعامل لكنه أعظم وال ريب أن قول هؤالء اقر
تناقضا وجهال من وجه آخر فان ما به نفوا أن يكون على العرش هو أعظم نفيا لكونه حمايثا للعامل وألن يف كونه يف 

لذي ال يفهم حبال وأيضا فاألدلة الدالة نفس املخلوقات من الكفر والضالل ما فيه شناعة تزيد على النفي املطلق ا
  على أنه فوق العامل وأنه مباين للعامل متنع احملايثة أيضا 

واملقصود هنا أهنم اذا مل يثبتوا اال املبيانة باحلقيقة أو بالزمان مل يكن العلم هبذه املباينة مانعا من جواز احملايثة عليه ألن 
بالزمان مع حتايثهما وهذا قد اتفقوا على نفيه وقد ذكروا اهنم يعلمون العرض واجلوهر بينهما تباين باحلقيقة و

باالضرار ان بني الباري تعاىل وبني العامل من التباين ما ليس بني اجلوهر والعرض احلال فيه وهذا بني اذ لوال زيادة 
اخلالق كالعرض القائم باجلوهر التباين جلاز أن يكون العامل كالعرض يف اخلالق واخلالق جواهر قائمة بنفسها أو يكون 



ومعلوم أن هذا أشد استحالة باتفاق العقالء فان الباري قائم بنفسه وهو املقيم لكل قائم فضال عن أن يكون 
كالعرض يف اجلوهر والعامل جواهر قائمة بانفسها فثبت بذلك أن مباينته للعامل ليست مبجرد احلقيقة والزمان واذا 

ة وهو أن املباينني الذين ليس تباينهما مبجرد احلقيقة والزمان فال بد أن يكونا متباينني ثبت ذلك فاملقدمة الثاني
  باملكان وقد تقدمت وتقدم ما ذكر وسلم فيها من العلم الضروري 

اذا تبني ما ذكره من حجتهم فقوله يف اجلواب ان احملل مباين للحال يف احلقيقة والزمان ولكن احدمها حال يف 
ر حمل له ويشتركان ايضا يف احلدوث واالمكان واحلاجة اىل املؤثر كالم صحيح لكن مضموهنما أهنما اآلخر واآلخ

مع التباين باحلقيقة والزمان متحايثان مشتركان يف احليز ويف أمور أخرى وهي احلدوث واالمكان واحلاجة اىل املؤثر 
يف أمور اخرى فتكون املباينة بينهما دون املباينة بني  وهذا الكالم اهنما مع هذا التباين متحايثان ومشتركان وجمتمعان

  العامل والباري وهكذا قال القوم انا نعلم بالضروة ان بني الباري سبحانه 

  ومن العامل من التباين ما ليس بني اجلوهر الذي هو احملل وبني ما حل فيه فما ذكره تقرير لذلك 
ة ويف الزمان فليس حاال فيه وال حمال له وال بينهما مشاركة يف وقوله واما الباري كما خالف العامل يف احلقيق

احلدوث واالمكان واحلاجة فلما كان كذلك كان االختالف بني الباري تعاىل وبني العامل أمت من االختالف بني احلال 
اذ ليس هو حاال يف العامل واحملل فيقال له هذا توكيد ملا قالوه ألهنم ذكروا أن مباينة الباري تعاىل أمت فانه غري حمايث 

وال حمال له خبالف اجلوهر والعرض واما عدم املشاركة يف احلدوث فيعود اىل املباينة بالزمن فان القدمي قبل احملدث 
واىل املباينة باحلقيقة فان حقيقة القدمي خمالفة حلقيقة احملدث وأما عدم املشاركة يف االمكان واحلاجة اىل املؤثر فيعود 

اينة باحلقيقة فان الواجب بنفسه الغىن عن غريه حقيقته خمالفة حلقيقة املمكن يف نفسه املفتقر اىل غريه فهذا اىل املب
الذي ذكره مضمونه أن مباينة الباري أمت من مباينة اجلوهر للعرض ألنه مع املخالفة باحلقيقة وبالزمان غري حمايث 

  اجلوهر للعرض فهذا الكالم تقرير ملقدمة من مقدمات دليلهم  وهكذا قال القوم ان مباينة العامل أزيد من مباينة
وقوله بعد ذلك فاذا ادعيتم ثبوت التباين بينهما من غري هذه الوجوه حىت تقولوا جيب أن يكون ذلك التباين باملكان 

م ولكن فهو حمل النزاع يقال أوال ليس هذا جوابا للقوم فانك مل متنعهم شيئا من مقدمات دليلهم وال عارضته
ذكرت كالما اجنبيا وذكرت أهنم ينازعونك يف املباينة باملكان وال ريب أهنم ينازعونك يف ذلك لكن قد أقاموا 

  حجة ومل متنع شيئا من مقدماهتا ولكن حكيت مذهبك وحكاية املذهب ليست جوابا مل احتج على بطالنه 

هذا التباين الذي ثبت بعدم احملايثة وهو أحد الوجوه  مث يقال مل يدعوا ثبوت التباين من غري هذه الوجوه لكن قالوا
يستلزم أن يكون باملكان أو قالوا ان التباين الثابت هبذه الوجوه جيب أن يكون باملكان أو قالوا ان التباين الثابت 

  هبذه الوجوه ال جيوز ان يكون مبجرد احلقيقة او الزمان فتعني كأن يكون باملكان اذ مل يبق قسم ثالث 
أيضا فال ريب أن التباين حاصل بغري هذه الوجوه فانه قد قرر يف غري هذا املوضوع ما هو القول احلق وهو أن و

حقيقة اهللا غري معلومة للبشر وأنه خمالف خللقه حبقيقته اخلاصة وليست هي ما علمه الناس من قدمه ووجوبه وغناه 
ه والتحقيق أنه مباين للعامل بأمور كثرية ال حيصيها العباد غري فهو أيضا مباين للعامل حبقيقته اخلاصة اخلارجة عما ذكر

ما ذكره وال ينظر اىل من ينازع من أهل العلم يف أخص وصف اهللا الذي به مييز هل هو القدرة على اخللق أو هو 
انه بكل  االستغناء او القدم أو أنه ذاته املخصوصة بل كل ما ثبت للرب تعاىل من األمساء والصفات خيتص به مثل

شيء عليم وعلى كل شيء قدير وما شاء كان وما مل يشاء مل يكن وأنه أرحم الرامحني وأنه خري الناصرين وأنه اذا 
أراد شيئا قال له كن فيكون وكل هذه األمور وغريها من أخص وصفه ليست له صفة مياثله غريه فيها بوجه من 



هبا عن خلقه ولكن ليس هذا موضع ذكر ذلك فان مباينة اهللا  الوجوه بل كل صفة له فاهنا ختتص به وتوجب امتيازه
  خللقه باحلقيقة مما ال نزاع فيه وكذلك تقدمه على خلقه 

وامنا املقصود أنه املباين مباينة زائدة على املباينة باحلقيقة وعلى املباينة بالزمان واملخالفة بينه وبني اخللق أمت من 
و قرر ذلك مع أن هذين يتباينان باحلقيقة كما تقدم واذا كانوا القوم بينوا امنا االختالف بني احلال وبني احملل وه

  ذكره من التباين يستلزم التباين باملكان والزمان ألن هذه يشاركه فيها احملل واحلال فيه 

اال املباينة  وهذه املباينة ال متنع أن يكون أحدمها حاال يف اآلخر فال بد من املباينة بشيء غري ذلك وليس غري ذلك
باملكان والزمان فاذا كانت املباينة بينه وبني خلقه ليست جمرد احلقيقة والزمان وكان قد قرر هذا التباين كان ما 

  ذكره توكيدا حلجتهم 
الوجه الثاين أن قوله وأما الباري كما خالف العامل يف احلقيقة ويف الزمان فليس حاال فيه وال حمال له وال بينهما 

يف االمكان واحلدوث واحلاجة فيقال له قولك ليس حبال وال حمل سلب حمض واألمور السلبية ال تتباين هبا مشاركة 
احلقائق وال ختتلف وال تتماثل اال أن تكون مستلزمة ألمور وجودية ألن املتماثلني ما قام بأحدمها من األمور 

دية خالف هبا اآلخر اذ عدم ما به التماثل الوجودية مثل ما قام باآلخر واخلالفني اختص احدمها بأمور وجو
واالختالف مستلزم لعدم التماثل واالختالف فعدم كونه حاال وحمال مل يستلزم أمرا وجوديا حيصل به خمالفة وقد 

علم أنه ال يستلزم االختالف يف احلقيقة ويف الزمان الن املتماثلني يف احلقيقة والزمان قد ال يكون أحدمها حاال يف 
  وال حمال له كاجلسمني املتماثلني  اآلخر

وأيضا فهو قد ذكر أن هذا من املباينة الزائدة على املباينة باحلقيقة والزمان واألمر كذلك واذا كان األمر كذلك 
وعدم كونه حاال او حمال هو عدم احملايثة واملباينة فعدم احملايثة مع املباينة باحلقيقة والزمان اذا كان مستلزما ألمر 

دي مل يكن اال املباينة باجلهة وهذا يتقرر بوجهني أحدمها أنه مل تبق مباينة وجودية بعد املباينة باحلقيقة والزمان وجو
اال املباينة باملكان كما تقدم والثاين أن عدم احملايثة يستلزم املبيانة اذ ال يعقل اال متحايثان او متباينان كما تقدم قبل 

  هذا 

ادعيتم ثبوت التباين بينهما من غري هذه الوجوه حىت تقولوا جيب أن يكون ذلك التباين الوجه الثالث قوله اذا 
باملكان فهو حمل النزاع يقال له هم قالوا التباين بالوجوه الزائدة على احلقيقة والزمان ال تكون اال باملكان وقد 

ن ذلك التباين باملكان بل قوهلم ان هذا قرروا ذلك مل يقولوا بالتباين من غري هذه الوجوه حىت يقولوا جيب أن يكو
التباين الذي سلمه هو الذي هو زائد على احلقيقة والزمان هو مستلزم التباين باملكان واذا مل يكن هلم حاجة اىل 

  ثبوت التباين من غري هذه الوجوه اليت سلمها تبني ان هذا اجلواب فاسد 
تعاىل وبني العامل هو باكثر مما ذكرته فانه مباين للعامل بأنه بكل شيء الوجه الرابع ان يقال التباين بني اهللا سبحانه و

عليم وعلى كل شيء قدير وبأنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن وغري ذلك من الصفات ومباين العامل بقدرته 
ة أوال يقول فان وعظمته وعلوه وكربيائه وهذه األمور ليست مباينة بالزمان فاما ان أن يقول هي من التباين باحلقيق

قال هي التباين باحلقيقة فاملباينة بوجوبه وقدمه وغناه أوىل أن يكون من التباين باحلقيقة فيبطل ما ذكره من كون 
تلك املباينات زائدة على التباين باحلقيقة وان مل يقل هي من التباين باحلقيقة فقد ثبت تباين زائد على ماذكره فأحد 

على ما ذكره او احنصار ما ذكره غري احملايثة يف احلقيقة والزمان وقد علم أن التباين بني األمرين الزم اما زيادة 
الباري والعامل أزيد من التباين باحلقيقة واحملل وزعم أهنا هبذه األمور دون غريها وقد تبني أن هذه األمور هي كغريها 



  فال يكون ما ذكره من اجلواب عن تلك احلجة صحيحا 
أن قوله وأما الباري تعاىل كما خالف العامل يف احلقيقة ويف الزمان فليس حاال فيه وال حمال له وال  الوجه اخلامس

  بينهما مشاركة يف احلدوث واالمكان 

واحلاجة هلما كان كذلك كان االختالف بني الباري وبني العامل أمت من االختالف بني احلال وبني احملل يقال له أما 
وث واالمكان واحلاجة فمرجعها اىل ثبوت الوجوب واىل القدم وذلك ال خيرج عن املخالفة عدم املشاركة يف احلد

باحلقيقة او الزمان كما تقدم وأما كونه ليس حاال فيه وال حمال له فيقال له ان أردت هبذا أنه مباين عنه باجلهة 
هة فهذا غري معقول وال متصور فاما أن واملكان فهو املطلوب وأن أردت بذلك أنه ليس حاال وال حمال وال مباينا باجل

يقول انه معقول واملنازع مكابر فهم حيلفون االميان املعلطة أن هذا غري معقول هلم وهم أمم عظيمة وفيهم من 
الصدق والديانة ما مينع أقدامهم على الكذب ولقد خاطبت هبذا طوائف مع ذكائهم وصحة فطرهتم فلم يكن فيهم 

ه وان ادعيت انه معقول لطائفة دون طائفة فهذا ال يستقيم عندك الشتراك الناس يف من يتصور ذلك او يعقل
املعقوالت وان قيل ان ذلك الختصاص بعضهم زيادة ذكاء او فطنة فمعلوم أن هذا ال خيتص به أهل هذا القول 

قل تناقضا وأقل ما دون ذاك بل االستقراء يدل على أن املنازعني له أكمل عقوال وأحد اذهانا واوضح ادراكا وأ
  ميكن أن تقابل دعواه مبثلها 

الوجه السادس أن يقال هب أن هذا معقول وممكن امكانا ذهنيا فما الدليل على انه ليس حبال يف حمل وال حمياثا 
جلهة فاذا للعامل اذا قلت انه ليس خبارج العامل فان املنازع لك يقول نفي كونه حمايثا للعامل امنا علم بأنه مباين للعامل با

قدر أنه غري مباين للعامل اال باحلقيقة والزمان دون اجلهة هلذا القدر ال مينع أن يكون حاال يف العامل او حمالله كاجلوهر 
مع عرضه فان تباينهما باحلقيقة والزمان ال مينع ذلك من حتايثهما فال بد لك من دليل يبني عدم حمايثة العامل اذا اثبت 

ت مل تذكر على ذلك حجة حىت يتم ما ذكرته من املباينة فان قلت املنازع سلم يل ذلك فهو امنا مباينته باجلهة وان
  سلم عدم احملايثة اليت هي املبيانة باجلهة فاما نفي احملايثة من 

مل غري مباينة باجلهة فهذا عند املنازع غري معقول وال هو حقا عنده فهو ال يسلم لك عدم احملايثة على هذا التقدير و
  تذكر عليها حجة فال يكون ما ذكرته من املباينة ثابتا حبجة وال تسليم فال يصح يف النظر وال املناظرة 

الوجه السابع أن يقال هذا املوضع من اصعب املواضع على اجلهمية فاهنم ملا نفوا مباينته للعامل باجلهة ذهب بعضهم 
قول متكلميهم وذهب بعضهم اىل حمايثته للعامل وانه بكل اىل عدم حمايثته أيضا كما ذكره هذا وهو املشهور من 

مكان وهو قول كثري من عبادهم وبعض متكلميهم فتعارض كل طائفة بقول األخرى فان قال مثبتوا احملايثة للعامل ال 
 أعقل موجودا ال داخل العامل أو خارجه وليس خبارجه فيكون داخله وهذا معىن حجة طائفة من اجلهمية االحتادية
وحنوهم يقال له اذا مل تعقل موجودا اال كذلك دل على أنه اما خارج العامل واما داخله ال يتعني أن يكون داخله 

وكونه ليس خبارج العامل امنا اثبت هبذه احلجة وحنوها فاذا كنت طاعنا فيها كطعن اهل االثبات بطل اصل قولك ومل 
  يكن لك بعد هذا ان تنفي كونه خارج العامل 

ا يف احملايثة للعامل مثل الرازي وحنوه فقد احتجوا على كونه ليس حبال يف حمل مبا ذكره الرازي يف هنايته فقال وامان
املسألة الثالثة يف أنه ال ميكن أن يكون حاال يف حمل ولنا فيه مسالك ثالثة األول لو حل يف حمل لكان اما أن حيل يف 

احلجة خمتصرة ومضموهنا أن األول يستلزم أن يكون منقسما أو أكثر من حيز واحد أو حيل يف حيز واحد وساق 
يكون الواحد يف حيزين الثاين يستلزم أن يكون بقدر اجلوهر الفرد وقد تقدم الكالم على هذه احلجة بعينها يف نفي 



ثه ومها باطالن التحيز املسلك الثاين لو حل يف جسم فاما أن يقال انه أبدا كان حاال فيه فيلزم اما قدم احملل أو حدو
  او يقال حل بعد ان مل يكن حاال فيه وحينئذ اما أن يكون واجبا او جائزا فان كان واجبا 

فذاك الوجوب اما أن يكون للمحل او للحال او الثالث واالول باطل ألن األجسام متساوية يف املاهيةخ ومجيع 
آلخر مثل ذلك فيلزم أن حيل الباري يف كلها فيلزم اللوازم على ما مر فلو اقتضى شيء منها حلول اهللا فيه القتضى ا

اما انقسام ذاته او حلول واحد يف اكثر من حمل وأهنما حمالن والثاين باطل ايضا ألن اقتضاء احللول ان مل يكن 
بشرط حدوث احملل كان حاال يف احملل قبل حدوث احملل وهذا حمال وان كان بشرط حدوثه فعند حدوث اجلواهر 

يكن بأن حيل يف واحد منها أوىل بأن حيل يف غريه فيعود احملال املذكور والثالث أيضا باطل ألن ذلك  الكثرية مل
الثالث أن كان الزما للحال أو احملل عادت احملاالت وان مل يكن الزما هلا فهو اما موجب واما خمتار واملوجب ال بد 

قتضاء اوىل من االختصاص بسائر األجسام بل وأن يكون ال جسما وال جسمانيا واال فليس اختصاصه هبذا اال
يكون اجلسم الذي هو حمل اوىل بذلك ويعود احملال وان مل يكن ذلك املوجب جسما وال جسمانيا فليس بأن 

  يقتضي حلول اهللا يف بعض اجلواهر أوىل من أن يقضي حلوله يف غريه فيلزم أن حيل يف كل اجلواهر فيعود احملال 
فذلك املختار ال بد وأن يفعل فعال واال ملا افترق احلال بني ما قبل احللول وبني ما بعده وذلك وأما ان كان خمتارا 

الفعل ال بد وأن يكون هو احللول او ما يقتضي احللول لكن حلول الشيء يف غريه ليس أمرا وجوديا حىت يصح أن 
دة لكانت تلك الصفة أيضا حالة يف جيعل اثرا للفاعل او موجودا ألن حلول الشيء يف الشيء لو كان صفة موجو

  الشيء الذي صار حاال فيه 

فيكون حلول احللول زائدا عليه ولزم التسلسل فثبت أن القول حبلول اهللا يف غريه يفضي اىل أقسام فاسدة فيكون 
القول به فاسدا فليس يف النسخة ذكر القسم اآلخر وهو أن يكون جائزا فال أدري هل سقط من النسخة أم من 

  لتصنيف ولكن ما ذكره يدل على نظريه ا
وهذه احلجة مبنية على متاثل األجسام وقد تقدم بيان فساده من وجوه كثرية ومبنية على امتناع ما مساه انقساما وقد 

تقدم أيضا بيان فساده وقوله عند حدوث اجلواهر الكبرية مل يكن بأن حيل يف واحد منها أوىل من أن حيل يف غريه 
لى متاثل األجسام وقد تقدم وبتقدير متاثلها فهو مبين على أن الرب ال خيص أحد املثلني جملرد مشيئته فهذا مبين ع

وهذا خالف أصله وأيضا فان ختصيص بعض األجسام ببعض الصفات أمر موجود فان كل هذا قبل عدم متاثلها وان 
ه وعلى التقديرين يبطل ما ذكره من كان التخصيص بعد التماثل فقد ثبت جواز ختصيص أحد املثلني مبا حيل في

القسم الثاين وكذلك ما ذكره يف القسم الثالث من أنه ليس اقتضاء املقتضى للحلول يف بعض اوىل من احللول يف 
  بعض يرد عليه هذه الوجوه الثالثة 

ودي فهو ابطل وما ذكره من التخصيص باختيار املختار من أن املختار ال بد وأن يفعل فعال واحللول ليس بأمر وج
من غريه فان هذا لو صح مل ميتنع عليه احللول يف غريه فانه ال ميتنع عليه أن يكون بينه وبني املخلوقات تعلقات غري 

وجودية وأيضا لو صح ذلك لكان التحيز والعلو على العرش وحنو ذلك أمورا عدمية وبطل نفي ذلك عنه ألن 
  ا فلو كان ذلك أمرا عدميا لكان نقيضه وجوديا فكان عدم احللول أمرا وصفه بالسلوب متفق عليه بني العاملني وأيض

وجوديا ولو كان أمرا وجوديا مل يصح أن يكون صفة املعدوم ومن املعلوم أن املعدوم يوصف بأنه ليس حاال يف غريه 
  وليس غريه حاال فيه وذلك مينع أن يكون سبب احللول وجوديا ويقتضي أن احللول وجودي 



ه لو كان وجوديا لكانت الصفة حالة يف الشيء ولكان للحلول حلول وهو يقتضي التسلسل فيقال األول وأما قول
هو حلول الشيء القائم بنفسه والثاين حلول الصفة باملوصوف فهذا من باب حلول االجسام يف حماهلا وهذا من باب 

ن يكون حللول الصفة باملوصوف حلول حلول االعراض يف األجسام وأحد النوعني خمالف لآلخر وذلك ال يقتضي أ
  فيها ألن العرض ال يقوم بالعرض 

مث قال املسلك الثالث وهو أنه تعاىل ان كان حمتاجا اىل ذلك احملل كان ممكنا لذاته ألن احملتاج اىل الغري ممكن لذاته 
عىن الوجود وهو حمال ولكان ذلك احملل غنيا عنه فكان واجبا لذاته او لشيء آخر غريه فيلزم وجود موجودين ومل

وان مل يكن حمتاجا اىل ذلك احملل كان غنيا عنه والغىن بذاته عن احملل يستحيل أن يعرض له ما حيوجه اىل احملل ألن 
العرضيات ال تزيل الصفات الذاتية قال ويف هذا املسلك مباحث وهو أعم من املسلكني السالفني ألهنما ينفيان 

  سلك ينفي حلوله يف احملل سواء كان ذلك احملل جسما او غري جسم حلول اهللا يف اجلسم وهذا امل
قلت وهذا املسلك ان دل فامنا يدل على أنه ال حيل يف حمل على طريق احلاجة اليه وأما احللول على غري طريق 

مكن لن احلاجة فال ينفيه هذا املسلك فكيف وليس مبستقيم فان قوله ولكان ذلك احملل غنيا عنه ليس بالزم اذ امل
  يكون وجوده مستلزما حملل يكون ذلك احملل حمتاجا اليه وواجب 

به ال بنفسه فال يكون فيما يسميه حاجة اىل ذلك احملل ما ينايف وجوبه بنفسه ألن احلاجة هنا معناها املالزمة كما 
  يقوله يف صفاته الالزمة وأيضا فهو قدح يف احلجة املانعة من وجود واجبني 

م على هذا مبسوطا وان هلذا الكالم ثالثة أوجه أحدها ان يكون ذلك احملل داخال يف صفات الرب وقد تقدم الكال
كما تقدم بيان ذلك يف لفظ احليز والنزاع يف كونه يف احملل ال يعين به هذا الثاين انه يراد باحملل ما اراده هو باحليز 

مي الوجه الثالث انه لو قدر انه وجودي فاملقصود املنفصل عنه وقد زعم هو يف موضع انه وجودي والتحقيق انه عد
هنا ان استلزام ذاته لذلك احملل ال ينايف وجوبه لذاته وال يقتضي انه ممكن مفتقر اليه فان املتفلسفة القائلني بأن ذاته 

علوما تستلزم لوجود العامل يعلمون أن ذلك ال ينايف وجوب وجوده بنفسه فهذا أوىل وان كان انتفاء هذا احملل م
بأدلة اخرى عقلية او مسعية لكن املقصود بيان أمنا ذكره ليس بدليل فاذا تبني انه ليس هلم حجة صحيحة تنفي 
حلوله يف احملل اذا قالوا ليس مبانيا للعامل باجلهة كان قوهلم حينئذ ليس هو حاال يف العامل وال العامل حمال له اذا مل 

علم وال حجة فال يكون مقبوال وكذلك يقتضي اهنم ال يثبتون له يف املباينة قدرا  يقولوا بكونه مباينا العامل قوالا بال
زائدا على املباننة باحلقيقة والزمان وان كل من قال انه ليس خبارج العامل مل يثبت مباينة زائدة على املباينة اليت 

  يشاركها فيه احملل واحلال فيه وهذا معلوم الفساد بالضرورة كما تقدم 
ه الثامن أن اخواهنم اجلهمية املوافقون هلم على نفي كونه خارج العامل اذا قالوا هلم هو يف كل مكان وحال يف الوج

  كل مكان مل ميكنهم نفي ذلك عنه هبذه 

احلجج كما تقدم وأولئك اذا قالوا هو يف كل مكان مل ميكنهم االحتجاج على ذلك مبا نفي كونه خارج العامل وكان 
لطائفتني مانعا من صحة قول اآلخرين وذلك يقتضي بطالن قول الطائفتني وبطالهنما مجيعا يوجب قول طائفة من ا

  أن يكون خارج العامل 
وايضاح ذلك أن من يقول يف كل مكان جيعله مقدرا حمدودا بقدر العامل فجميع ما حيتج به على نفي كونه فوق 

ن يف هذا القول من وصفه بالصفات املمتنعة عليه العرش ينفي أن يكون بكل مكان بطريق األوىل واألحرى أل
وجتويز النقائص عليه وقبوله للزيادة والنقصان وغري ذلك ما ليس يف كونه خارج العامل ومن قال انه ليس داخل 



ينة العامل وال خارجه اما أن يثبت مباينته للعامل بقدر زائد على املباينة باحلقيقة والزمان او ال يثبته فان اثبت املبا
الزائدة وجب أن يكون مباينا للمكان وان مل يثبتها مل ميكنه نفي حلوله يف العامل مع مبيانته باحلقيقة والزمان اذ ال 

يكون له حجة على نفي حلوله يف العامل كما تقدم وهذا باطل وما استلزم الباطل فهو باطل وان قال هو داخل العامل 
انه يرد عليه كل ما يورد على من قال هو خارج العامل سواء قال هو وهو خارجه ايضا كما يقوله بعض الناس ف

  جسم مع ذلك او ليس جبسم 
فقد تبني أن من قال أن اهللا ليس خارج العامل يلزمه أن ال يكون اهللا مباينا للعامل منفصال عنه وهذا باطل عند املنازع 

اقض اكثر مما يلزم خصمه فيكون قوله من أبطل وحنوه ومن التزمه وقال باحللول كان ما يلزمه من الفساد والتن
الباطل وابطال قول هؤالء زيادة زدناها اذ هو مل يتعرض لذلك هنا وامنا أفرد له مسألة وهلذا كان األئمة كأبن 

املبارك واالمام أمحد واسحاق بن ابراهيم وغريهم يقولون ان اهللا فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه ويقولون 
  جبد 

  حلوله فيهم واحتاده هبم  نفي املباينة خللقه يستلزم ألن
وأما نفي املباينة ونفي احملايثة فانه مجع بني النقيضني من جنس كالم املالحدة الذين يقولون ليس بعامل وال جاهل وال 
قادر وال عاجز اذ كالم هؤالء النفاة كله من واد واحد هو االحلاد يف امساء اهللا وآياته بالقرمطة وحتريف الكلم عن 

فسطة يف العقليات بدعوى عدم النقيضني او دعوى اجتماعهما لكن فيهم من يلحد يف أمور يقر مواضعه وبالس
اآلخر باثباهتا واال فينفي علوه على العرش فقول القائل ليس داخل العامل وال خارجه هو مثل نفي علمه وقدرته 

 يثبت انه عامل قادر لزمه أن يكون بقول القائل ال عامل وال جاهل وال قادر وال عاجز كل هذا من باب واحد ومن مل
جاهال عاجزا كما أن من مل يثبت أنه فوق العامل لزمه أن يكون حاال يف العامل وكونه حاال يف العامل هو من صفات 

  النقص كوصفه بعدم العلم والقدرة 
لفوا فقالوا ما ميكن أن الوجه التاسع أن اجلهمية بعد اشتراكه يف أن اهللا ليس فوق العرش وأنه ليس خارج العامل اخت

خيطر بالبال من األقوال واملمكن أن يقال اما أن يكون يف كل مكان أو هو جسم بقدر العامل او هو جسم فاضل عن 
العامل متناه او هو يف كل مكان وليس جبسم او يقال انه يف كل مكان بذاته وهو مع ذلك فوق العرش وليس جبسم 

اية وهو ذاهب يف اجلهات الست وليس جبسم او يقال هو مع ذلك جسم أو يقال او يقال ليس ملساحته هناية وال غ
  ليس داخل العامل وال خارجه وهذه األقوال قد ذكرها أرباب املقاالت كما تقدم ذلك 

واذا كان كذلك فهؤالء الذين يقولون هو يف كل مكان بذاته ليس مع ذلك خارج العامل أو هو مع ذلك خارج 
ه او أنه ال هناية له سواء قالوا هو جسم او قالوا ليس جبسم أو قالوا ليس داخل العامل وال خارجه العامل ببعد متنا

فهذه األقوال السبعة يقابل بعضها بعضا كما تراه وهم كما قال االمام أمحد خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب 
للعامل يف حقيقته ليست حقيقته مثل حقيقة جممعون على مفارقة الكتاب وهم مع ذلك ال بد أن يقولوا هو خمالف 

العامل كما تقدم وأنه متقدم عليه أيضا فهم يثبتون املباينة باحلقيقة والزمان وأما املباينة باجلهة فال يثبتها أحد منهم 
ثبت املباينة لكن منهم من ينفي احملايثة ومنهم من ال ينفيها بل يثبت احملايثة للعامل فمن نفي احملايثة للعامل لزمه أن ي

باجلهة واال مجع بني النقيضني ومل ميكن أن ينفي احملايثة مع نفي املباينة باجلهة كما تقدم ومن أثبت احملايثة مل جيعله 
مباينا للعامل باجلهة بل غايته أن جيعل مباينته للعامل باحلقيقة والزمان وهذه املباينة تثبت للجوهر مع عرضه وحنن نعلم 

اينة اهللا للمخلوق أعظم من مباينة املخلوق بعضه لبعض ومن مباينة اجلوهر للعرض فكل من هؤالء باالضطرار أن مب



  ال يذكر جبحد الضرورة العقلية 
الوجه العاشر أن هؤالء مجيعا فروا بزعمهم من التشبيه ومن املعلوم أن هذا فيه من تشبيههم اياه بكل شيء من 

ليس يف قول أهل الفطرة والشرعة فان نفي املباينة واحملايثة صفة للمعدوم اجلواهر واألجسام بل ومن املعدومات ما 
والقول باحملايثة متثيل له بكل جوهر فان أحدمها حمايث لآلخر مع مباينته له باحلقيقة والزمان على أن فيهم من جيعل 

  لوه باألعراض األشياء حالة فيه ومنهم من جيعله حاال فيها فيكون هؤالء مثلوه باجلواهر وهؤالء مث

الوجه احلادي عشر انه قد ثبت بالشرع والعقل ان اهللا سبحانه ليس كمثله شيء وان حقيقته ال متاثلها حقيقة 
وذلك انه لو كان له مثل واملثالن جيوز وجيب وميتنع على احدمها ما جيوز وجيب وميتنع على اآلخر لوجب للمخلوق 

خصائص الربوبية وجلاز عليه ما جيوز على املخلوق من العدم واحلاجة ما جيب له من الوجوب والقدم واخللق وسائر 
واحلدوث وسائر صفات النقص وال ممتنع على املخلوق ما ميتنع عليه من العدم وحنو ذلك وذلك يستلزم ان يكون 

كان كذلك فمن الشيء موجودا معدوما قدميا حمدثا خالقا خملوقا واجبا ممكنا اىل غري ذلك من األمور املتناقضة واذا 
املعلوم ان عدم مماثلته لشيء من املخلوقات اعظم من عدم مماثلة املخلوق للمخلوق اذ املخلوقات تشترك يف كثري مما 

جيوز وجيب وميتنع عليها واذا كان عدم مماثلته للعامل أعظم فاملباينة واملخالفة وحنومها تتبع عدم املماثلة فكلما كان 
عد كانت مباينته له وخمالفته له أعظم وذلك يوجب أن يكون مباينته له أعظم من مباينة الشيء عن مماثلة الشيء أب

كل جوهر وكل عرض لكل جوهر ولكل عرض فاذا مل يكن مباينا اال باحلقيقة والزمان مل يكن كذلك فعلم ان ذلك 
  باطل 

ملباينة يشاركه فيها اجلواهر وما يقوم هبا من الوجه الثاين عشر يقال لو كان ال يباين العامل اال باحلقيقة والزمان وهذه ا
األعراض مل يكن ملباينته للعامل قدر زائد على مباينة اجلوهر للعرض واذا انتفت املباينة الزائدة ثبتت املماثلة واملشاهبة 

هما اىل ما يباينه يف املباينة فان الشيئني اذا كان كل منهما ال يباين ما يباينه اال باحلقيقة والزمان كانت نسبة كل من
كنسبة اآلخر اىل ما يباينه فتكون نسبته اىل العامل كنسبة كل من اجلواهر واألعراض املخلوقه اىل اآلخر اكثر ما يقال 

ان حقيقته اكثر مباينة حلقيقة غريه من جلوهر للعرض والعرض للعرض كما ان تقدمه للعامل اعظم من تقدم بعض 
  انت مباينته من جنس املباينة باحلقيقة والزمان مل خيرج عما جيوز على هذا العامل لبعض لكن بكل حال اذا ك

اجلنس كما انه اذا كان موجودا وقائما بنفسه مل خيرج عما جيوز على جنس املوجود والقائم بنفسه فاذا كان 
  أحد القسمني  املوجود والقائم بنفسه ال يكون اال واجبا او ممكنا وال يكون اال قدميا او حمدثا مل خيرج عن

واذا كان التباين باحلقيقة أو الزمان ال خيرج عن ان يكون حمال حلال يقوم به او حاال يف حمل واحلال مفتقر اىل حمله 
واحملل ال يوجد بدون وجود احلال فيه اذ العرض مفتقر اىل اجلوهر مستلزم للعرض وقد يقال هو حمتاج اليه ايضا 

يكون مفتقرا اىل العامل حمتاجا اليه ال يقوم وجوده اال بالعامل مع ان العامل قائم بنفسه لزم اذا جعل حاال يف العامل ان 
بدونه وهذا يقتضي ان يكون غنيا عن اهللا تعاىل واهللا مفتقر اليه وان يكون هو اىل العامل أحوج من العامل اليه او ان 

  يكون كل منهما حمتاجا اىل اآلخر 
ب الفصوص وقال بان العامل واحلق كل منهما حمتاج اىل اآلخر وحنو ذلك مما قد وهذا قد صرح به االحتادية كصاح

ذكرناه يف غري هذا املوضوع ويقال ان أعيان العامل هي ثابتة يف العدم مستغنية عن احلق وأن وجود احلق ظهر فيها 
قول بنوع من احللول وهذا من جنس حلوله يف تلك األعيان لكن مها متحدان ال يتميز احلال عن احملل وهلذا ي

وبنوع من االحتاد وهو يف ذلك متناقض كتناقض النصارى يف احللول واالحتاد اخلاص باملسيح وذلك ألنه جيعل 



الثبوت غري الوجود كما يقوله من يقول املعدوم شيء وهذا باطل وان كان حمققوا هؤالء ال يرضون باحللول الذي 
اال وجود واحد ومنهم من يقول هو الوجود املطلق وان كان املطلق ال يقتضي اثنني حاال وحمال بل عندهم ما مث 

  وجود له يف اخلارج اال معينا خمصصا فيكون هو وجود املخلوقات بعينه ومنهم من يصرح 

بذلك فيقول هو عني املوجودات ال يفرق بني ثبوت ووجود وال بني مطلق ومعني فهؤالء جيعلونه نفس املخلوقات 
  د املطلق يشبه احللول واالحتاد املعني فاحللول واالحتا

وكما أن النصارى يف املسيح منهم من يقول الالهوت والناسوت جوهر واحد وصفة واحدة كاليعقوبية القائلني بأن 
الالهوت والناسوت احتدا كاحتاد املاء واللنب وبأن نفس املصلوب املسمر هو خالق العامل ومنهم من يقول باحللول 

 الظرف كالنسطورية القائلني بأهنما جوهران وطبيعتان واقنومان ومنهم من يقول باحللول من وجه كحلول املاء يف
  باالحتاد من وجه كامللكية الذين يقولون كالنار يف احلديدة 

فهؤالء الذين يقولون باحللول واالحتاد املطلق يف املخلوقات مجيعها من اجلهمية قوهلم ذلك شر من مقالة النصاري يف 
  حتاد فان قوهلم من جنس قول املشركني واملعطلني وهم شر حال من النصارى وذلك من وجهني اال

أحدمها أن النصارى قالوا باالحتاد واحللول يف شخص واحد وهؤالء قالوا انه يف العامل كله حىت ذكروا عن صاحب 
ه من شيوخهم وقد صرح يف غري الفصوص أنه قال النصارى ما كفروا اال ألهنم خصصوا وقال ذلك التلمساين وغري

موضوع بأن املشركني عباد األوثان امنا أخطئوا من حيث عبادة بعض األشياء دون البعض واحملقق عندهم من يعبد 
كل شيء ويرى كل شيء عابدا للحق ومعبودا له وكل من عبد شيءا غري اهللا عنده فما عبد اال اهللا وهذا جيمع كل 

شريك هو اهللا كما زعمت النصارى ان اهللا هو املسيح بن مرمي وهلذا كثريا ما يصرح شرك يف العامل مع قوله ان ال
شيوخ اجلهمية بأن اهللا يف العامل كالزبد يف اللنب وهذا قول اليعقوبية يف املسيح وقد قالوا يف جمموع الوجود ما يقوله 

  النصارى يف املسيح 

ل فعل من أفعال الرب وان الالهوت احتد بالناسوت مرة الوجه الثاين ان النصارى يقولون بأن االحتاد واحللو
وانفصل عنه أخرى وهؤالء عندهم ما يتصور أن يتميز وجود احلق عن املخلوقات وال يباينها وال ينفصل عنها 

وهؤالء االحتادية هم أكفر وأضل ممن يقول ان اهللا تعاىل بذاته يف كل مكان وحنو ذلك من املقاالت الشنيعة املتقدمة 
  لكن هم مشاركون هلم يف أصل املقالة وزائدون عليهم يف الضاللة و

واملقصود هنا التنبيه على ان اولئك اجلهمية الذين ال يثبتون املباينة يضطرون اىل ان جيعلوا الرب مفتقرا اىل العامل اذا 
امل بل حتايثه كما هو قوهلم باهنم جعلوه حاال فيه مع استغناء العامل عنه وان جعلوه حمالله مع أن ذاته ال تباين ذات الع

يقولون بأنه ال وجود للرب اال بوجود العامل وال ميكن وجود الرب بدون وجود العامل كما ال ميكن وجود احملل 
الذي هو اجلوهر او اهليويل بدون ما حيل فيه من األعراض او الصورة فيكون العامل مقويا لوجود الرب والرب حمتاج 

  م من قدم مجيع العامل اليه أيضا وهو اعظ
الوجه الثالث عشر أن هؤالء اجلهمية يقولون انه ال حتله الصفات وال تقوم به فانه اذا قامت به الصفات واألعراض 

كان حمتاجا اليها وكانت مقومة له ومنافية لوحدته ووجوب وجوده وقدمه فاذا قال منهم طائفة بأن املخلوقات 
فيه من الكفر والضالل يف االختالف والتناقض اعظم من ان يوصف وكذلك قالوا كلها حتله وتقوم به كان هذا مع 

انه ال يكون فوق العرش لئال يكون حاال بغريه وقائما بغريه وكأننا يف كل مكان وحنو ذلك مع انه متميز عن العرش 
  منفصل 



الكفر والضالالت من أعظم عنه فاذا قالوا أنه حال يف املخلوقات خمتلط بالقاذورات كان هذا مع ما فيه من 
  املتناقضات 

واملقصود ان هؤالء اجلهمية ال يفرون من شيء من احلق ملا يظنونه شبهة اال وقعوا يف اضعاف مضاعفة من الباطل 
اليت يلزمها ذلك احملذور عندهم فهم دائما متناقضون فان كل من نفي عن اهللا ان يكون فوق العرش ال بد أن حيتج 

ب والنفي فهو مع قوله باحملايثة او قوله باملباينة بال حمايثة يكون مثبتا لكل ما سلبه وألضعافه او حبجة تقتضي السل
يلزمه ذلك فلم يستفيدوا اال التناقض يف املقال وجحدوا اخلالق الذي هو من أعظم الضالل ونفس تناقض القولني 

  يقتضي فساده فكيف مبا زاد على ذلك 
اجب ال يكون اال واحدا ليس هو صفة وال قدرة وحنو ذلك مما أصل قوهلم فكل ما فاهنم اذا قالوا الوجود الو

يقولونه بعد ذلك من كونه بكل مكان او كونه داخل العامل وخارجه او كونه هو الوجود القائم بالكائنات وحنو 
واألعراض من ذلك مما يناقض هذا فان احملايث جلواهر العامل وأعراضه جيب ان يوصف مبا توصف به اجلواهر 

التركيب واالنقسام وغري ذلك وان مل يوصف بذلك مع قوهلم باحملايثة له كان هذا مع فساده يف ضرورة العقل 
ناقضا جلميع اصوهلم فاهنم اذا جعلوا ذاتني حمايثتني وجعلوا احدامها منقسمة ومركبة وغري ذلك دون األخرى 

كان هذا مفسدا لكل حجة هلم وقوهلم انه غري حمايث له مع  وجعلوا الواحد الذي ال تركيب فيه حمايثا لكل مركب
قوهلم انه ال يباينه اال باحلقيقة والزمان مجع بني النقيضني حيث جعلوا مباينته غري زائدة على مباينة احملل للحال فيه 

  وقالوا مع ذلك انه غري مباين بغري هذه املباينة كما تقدم 

د على من يقول هو بذاته يف كل مكان اذ املؤسس وذووه ال يقولون هذا ولو أن هذا املوضع ليس هو موضع الر
لكنا نوسع املقال فيه وامنا املقصود هنا قول من يقول انه ال داخل العامل وال خارجه وان كان القوالن مجيعا خارجني 

عليه عباده وبعث من مشكاة واحدة وهي التعطيل لكونه فوق العرش فاهنم الما جحدوا هذا احلق الذي فطر اهللا 
به رسله وانزل به كتبه واجتمع عليه املؤمنون به تفرقوا بعد ذلك وفسادا احد القولني مستلزم لفساد اصل القول 
اآلخر وكل من القولني يناقض اآلخر وكل منهما ال ميكنه افساد قول خصمه مع مقامه على قوله فيلزم اما القول 

  ابطل قول خصمه ابطاال حمققا لزم ابطال قوله  بباطل خصمه واما الرجوع اىل احلق ومىت
وأدلة ابطال قول احلولية واالحتادية الذين يقولون انه يف كل مكان وحنو ذلك كثرية ليس هذا موضعها وكل آية يف 
القرآن تبني ان هللا ما يف السموات واألرض وما بينهما وحنو ذلك فاهنا تبطل هذا القول فان السموات واألرض وما 

ما وما فيهما اذا كان اجلميع له وملكه وخملوقه امتنع ان يكون شيء من ذلك ذاته فان اململوك ليس هو املالك بينه
واملربوب ليس هو الرب واملخلوق ليس هو اخلالق وهلذا كان حقيقة قول االحتادية ان املخلوق هو اخلالق واملصنوع 

يكون اهللا رب العاملني كما ميتنع ان يكون رب نفسه اذ ليس هو الصانع ال يفرقون بينهما حىت انه ميتنع عندهم انه 
  العاملون شيئا خارجا عن نفسه عندهم 

وقد قدمنا فيما مضى طرفا من كالم السلف واألئمة يف الرد على هؤالء مثل األثر املشهور عن ابن املبارك انه قيل 
ال نقول كما تقول اجلهمية انه ها هنا يف األرض  له مباذا نعرف ربنا قال بأنه فوق مساواته على عرشه بائن من خلقه

وقول االمام امحد هكذا هو عندنا وروي عن ايب حامت يف كتاب الرد على اجلهمية حدثنا علي بن احلسن بن مهران 
  حدثنا سبشار بن موسى اخلفاف 



حوال وفالن يتكلمون قال جاء بشر بن الوليد اىل ايب يوسف فقال له تنهاين عن الكالم وبشر املريسي وعلي األ
فقال وما يقولون قال يقولون اهللا يف كل مكان فبعث أبو يوسف وقال علي هبم فأتوا اليهم وقد قام بشر فجيء 

بعلي األحول والشيخ يعين اآلخر فنظر ابو يوسف اىل الشيخ وقال لو أن فيك موضع ادب ألوجعتك فأمر به اىل 
  احلبس وضرب علي األحول وطوف به 

حدثنا علي بن احلسن بن يزيد السلمي مسعت ايب يقول حبس رجل يف التجهم فتاب فجيء به اىل هشام  وقال ايضا
بن عبيد اهللا الرازي ليمتحنه فقال له أتشهد أن اهللا على عرشه بائن من خلقه قال ال أدري ما بائن من خلقه فقال 

وي حديث ابن عباس ما بني السماء السابعة اىل ردوه فانه مل يتب بعد وقال عبد الوهاب بن عبد احلكم الوراق ملا ر
كرسيه سبعة آالف نور فهو فوق ذلك قال من زعم ان اهللا هاهنا فهو جهمي خبيث ان اهللا سبحانه فوق العرش 
وعلمه حميط بالدنيا واآلخرة وقال عبد الرمحن بن ايب حامت سألت ايب وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة يف أصول 

ليه العلماء يف مجيع األمصار وما يعتقدان من ذلك فقاال أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا الدين وما أدركا ع
وعراقا ومصرا وشاما ومينا فكان من مذاهبهم أن اهللا على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بال كيف احاط 

اهللا فوق عرشه فوق مساواته وقال  بكل شيء علما وقال عثمان بن سعيد الرازي قد اتفقت الكلمة من املسلمني أن
ايضا قال أهل السنة ان اهللا بكماله فوق عرشه يعلم ويسمع من فوق العرش ال خيفي عليه خافية من خلقه ال 

حيجبهم عنه شيء وقال حممد بن عثمان بن ايب شيبة يف كتاب العرش له ذكروا أن اجلهمية يقولون ليس بني اهللا 
  وبني خلقه 

ن أن يروه وانكروا العرش وأن يكون اهللا فوقه وقالوا انه يف كل مكان اىل أن قال فسرت حجاب أي حيجبهم ع
العلماء وهو معكم يعين بعلمه مث تواترت األخبار ان اهللا خلق العرش فاستوى عليه بذاته فهو فوق العرش بذاته 

  متخلصا من خلقه بائنا منهم 
داب املريدين والتعرف ألحوال العباد يف باب ما جييء به وقال عمرو بن عثمان املكي رفيق اجلنيد يف كتاب آ

الشيطان للتائبني من الوسوسة أما الوجه الثالث الذي يأيت به للتائبني اذا هم امتنعوا عليه واعتصموا باهللا فانه 
وس يوسوس هلم يف أمر اخلالق ليفسد عليهم اصول التوحيد وذكر كالما طويال اىل أن قال فهذا من أعظم ما يوس

به يف التوحيد بالتشكيك أو يف صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو باجلحد هلا والتعطيل وأن يدخل عليه مقاييسس 
عظمة الرب بقدر عقوهلم فهلكوا ان قبلوا وتضعضع أركاهنم ان مل يلجؤا بذلك اىل العلم وحتقيق املعرفة هللا عز و 

رسول اىل أن قال فهو تعاىل القائل انا اهللا ال الشجرة  جل من حيث أخرب عن نفسه ووصف به نفسه وما وصفه به
اجلائي بعد أن مل يكن جائيا ال أمره املستوي على عرشه بعظمته وجالله دون كل مكان الذي كلم موسى تكليما 

وأراه من آياته عظيما فسمع موسى كالم اهللا الوارث خللقه السميع ألصواهتم الناظر بعينه اىل أجسامهم يداه 
  طتان ومها غري نعمته وقدرته خلق آدم بيده وذكر أشياء أخر مبسو

وذكر زكريا بن حيىي الساجي امام البصرة يف زمانه وعنه أخذ االشعري كثريا مما اخذه من مذاهب أهل السنة 
 واحلديث والفقه قال القول يف السنة اليت رأيت عليها أصحابنا أهل احلديث الذين لقيناهم أن اهللا على عرشه يف

  مسائه 

يقرب من خلقه كيف شاء وقال نظريه ابو بكر بن حممد اسحاق بن خزمية رضي اهللا عنه من مل يقر بأن اهللا فوق 
مساواته على عرشه بائن من خلقه فانه ايستتاب فان تاب واال ضربت عنقه والقي على مزبلة لئال يتأذى برحيه اهل 



  القبلة وأهل الذمة 
االبانة الكربى امجع املسلمون من الصحابة والتابعني ان اهللا على عرشه فوق مساواته  وقال ابو عبد اهللا بن بطة يف

  بائن من خلقه 
وقال احلافظ ابو نعيم االصبهاين يف االعتقاد الذي مجعه طريقتنا طريق السلف املتبعني للكتاب والسنة وامجاع األمة 

لقدمية ال يزول وال حيول مل يزل عاملا بعلم بصريا ببصر مسيعا ومما اعتقدوه ان اهللا سبحانه مل يزل كامال جبميع صفاته ا
بسمع متكلما بكالم مث أحدث األشياء من غري شيء وان القرآن كالم اهللا وكذلك سائر كتبه املنزلة كالمه غري 

حكاية خملوق وان القرآن من مجيع اجلهات مقروءا ومتلوا وحمفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كالم اهللا حقيقة ال 
وال ترمجة وأنه بالفاظنا كالم اهللا غري خملوق وان الواقفة واللفظية من اجلهمية وأن من قصد القرآن بوجه من اجلوه 
يريد به خلق كالم اهللا فهو عندهم من اجلهمية وان اجلهمي عندهم كافر اىل ان قال وأن االحاديث اليت ثبتت عن 

اء اهللا عليه يقولون هبا ويثبتوهنا من غري تكييف وال متثيل وان اهللا بائن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف العرش واستو
من خلقه واخللق بائنون منه ال حيل فيهم وال ميتزج به وهو مستو على عرشه يف مسائه من دون ارضه وذكر سائر 

  اعتقاد السلف وامجاعهم على ذلك 

ا قالت اجلهمية انه مداخل األمكنة وممازج لكل شيء وقال حيىي بن عمار السبحستاين يف رسالته وفيه ال نقول كم
وال يعلم أين هو بل نقول هو بذاته على العرش وعلمه حميط بكل شيء ومسعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء 

وهو معىن قوله وهو معكم أين ما كنتم هذا الذي قلنا أن األمكنة غري خالية من علمه وقدرته وأنه مدرك هلا بسمعه 
  و بذاته على العرش سبحانه وكما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبصره وه

وقال معمر بن زياد شيخ الصوفية يف عصر أيب نعيم وحيىي بن عمار احببت أن اوصي أصحايب بوصية من السنة 
اىل أن قال وامجع ما كان عليه أهل احلديث وأهل املعرفة والتصوف من املتقدمني واملتأخرين فذكر أشياء يف الوصية 

فيها وأن اهللا استوى على عرشه بال كيف وال تشبيه وال تأويل واالستواء معقول والكيف جمهول وأنه مستو على 
عرشه بائن من خلقه واخللق بائنون منه بال حلول وال ممازجة وال مالصقة وأنه عز و جل مسيع بصري عليم خبري 

وم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة اىل مساء الدنيا كيف يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ي
  شاء بال كيف وال تأويل فمن انكر النزول او تأول فهو مبتدع ضال 

وقال أبو عثمان امساعيل بن عبد الرمحن الصابوين يف كتاب الرسالة يف السنة له ويعتقد أصحاب احلديث ويشهدون 
به وعلماء األمة وأعيان األئمة من السلف مل خيتلفوا أن اهللا تعاىل على أن اهللا فوق مسواته على عرشه كما نطق به كتا

  عرشه وعرشه فوق مساواته 

وقال ابو بكر البيهقي يف كتاب االعتقادر له يف باب القول يف االستواء قال اهللا تعاىل الرمحن على العرش استوى مث 
م اليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم من يف السماء استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده خيافون رهبم من فوقه

أراد فوق السماء كما قال وألصلبنكم يف جذوع النخل وقال فسيحوا يف األرض يعين على األرض وكل ما عال 
فهو مساء والعرش على السموات فمعىن اآلية أأمنتم من على العرش كما صرح به يف سائر اآليات وقال فيما كتبنا 

على ابطال قول من زعم من اجلهمية بأن اهللا بذاته يف كل مكان وقوله وهو معكم أينما كنتم امنا  من اآليات داللة
  أراد بعلمه ال بذاته 

وقال ابو عمر بن عبد الرب ملا تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من النقل صحيح االسناد ال خيتلف 



أخبار العدول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وفيه  اهل احلديث يف صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من
دليل على أن اهللا يف السماء على العرش من فوق سبع مساوات كما قالت اجلماعة وهو من حجتهم على املعتزلة يف 

قوهلم ان اهللا يف كل مكان قال والدليل على صحة قول اهل احلق قول اهللا تعال وذكر بعض اآليات اىل أن قال 
ر واعرف عند العامة واخلاصة من أن حيتاج اىل أكثر من حكايته ألنه اضطرار مل يوقفهم عليه أحد وال وهذا اشه

  أنكره عليهم مسلم 
وقال ابو امساعيل عبد اهللا بن حممد األنصاري امللقب شيخ االسالم يف كتاب الصفات له باب اثبات استواء اهللا على 

ن الكتاب والسنة فذكر رمحه اهللا دالالت ذلك من الكتاب والسنة اىل عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه م
أن قال ففي أخبار شىت أن اهللا تعاىل فوق السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف يعملون وعلمه وقدرته 

  واستماعه ونظره ورمحته يف كل مكان 

اع السلف او امجاع اهل السنة أو امجاع الصحابة وهذا باب واسع ال حيصيه اال اهللا تعاىل فان الذين نقلوا امج
والتابعني على أن اهللا فوق العرش بائن من خلقه ال حيصيهم اال اهللا وما من أحد من هؤالء املذكورين اال وشهرته يف 

االسالم بالعلم والدين أعظم من أن يتسع هلا هذا املوضع وان كان بعضهم أفضل من بعض ويف شيء دون شيء 
علماء السلف يثبتون املباينة ويردون قول اجلهمية بنفيها مع أن نفيها باحلقيقة أو الزمان ال ينكره أحد وامنا  وما زال

ينكرون املباينة باجلهة مث هم مضطربون يف ثبوت احملايثة وعدمها كما تقدم واثبات احملايثة اقرب اىل الفطر ابتداءا من 
الذي تتظاهر به اجلهمية وان كان منهم من يتأول قوله انه يف كل مكان مبعىن  نفي املباينة واحملايثة فلهذا كان هذا هو

علمه وقدرته لكن منهم من يقول ان ذاته يف كل مكان وهو قول طوائف من علمائهم وعبادهم حىت اهنم قالوا انه 
لعيوب وما هو منزه نفس وجود األمكنة ومعلوم ان يف هذا من الفساد أمور كثرية من وصف اهللا تعاىل بالنقائص وا

عنه وقد التزم ذلك مجيعه من التزمه من هؤالء كاالحتادية وقالوا ان من كماله أن يكون هو املوصوف بكل مدح 
وذم ولعن وشتم وهو الناكح املنكوح والشامت واملشتوم وأمثال ذلك مما هو من أعظم الكفر والسب والشتم 

تجون على اجلهمية مبا يلزم قوهلم ممن كونه خمالطا لألجسام املذمومة واالحلاد واحملادة لرب العاملني فكان السلف حي
  من النجاسات والشياطني 

وقد اخذ هذه احلجة عنهم من اتبعهم يف ذلك من متكلمة الصفاتية وحنوهم كما ذكر القاضي ابو بكر الباقالين يف 
يل له معاذ اهللا بل مستو على العرش كما غري موضع من كتبه قال فان قال قائل فهل تقولون ان اهللا يف كل مكان ق

أخرب يف كتابه فقال الرمحن على العرش استوى وقال اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه وقال أأمنتم من 
  يف السماء أن خيسف 

شوش بكم األرض فاذا هي متور وذكر آيات أخر اىل أن قال ولو كان يف مكان لكان يف بطن االنسان وفمه ويف احل
واملواضع اليت يرغب عن ذكرها ولو وجب أن يزيد بزيادة األمكنة اذا خلق منها ما مل يكن وينقص بنقصاهنا اذا 

بطل منها ما كان ولصح أن يرغب اليه اىل حنو األرض واىل خلفنا واىل مييننا ومشالنا وهذا قد امجع السملمون على 
  خالفه وختطئه قائله 

ص ثالث حجج قياسية عقلية أحدها أن ذلك يستلزم أن يكون يف األمكنة واألجسام فذكر بعد ما ذكره من النصو
القبيحة املذمومة كاحلشوش وأن يكون يف جوف االنسان وفمه وهذا مما يعلم االنسان بفطرته وبديهة عقله أن اهللا 

صق النجاسات سبحانه منزه عنه يعلم بضرورة حسه وعقله أن اهللا ليس يف جوفه وأن ذاته ال تصلح أن تال



واألجواف بل مالئكته عليهم السالم مثل جربيل وحنوه قد نزههم أن يدخلوا بيتا فيه كلب أو جنب وامنا حيضر 
  احلشوش الشياطني كما قال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان هذه احلشوش حمتضرة 

قص بنقصها اذا نقص منها وهذا على واحلجة الثانية أنه كان جيب ان يزيد بزيادة األمكنة اذا زيد فيها باخللق وين
  قول من يقول منهم أنه يف كل مكان ال يفضل عن العامل فان األمكنة اذا زادت زاد واذا نقصت نقص بالضرورة 

واحلجة الثالثة ان ذلك يوجب دعاءه والرغبة اليه اىل جهة السفل واليمني والشمال وذلك خمالف المجاع املسلمني 
  لرغبة اليه هناك ألن الرغبة اليه هنا كا

  واألشعري قبله قد احتج يف كتاب االبانة املشهور هبذا التنزيه 

فاحتج بتنزيهه عن أن يكون مستويا على األقذار على املنع أن يكون االستواء هو االستيالء واحتج على نفي كونه 
جلهمية واحلرورية ان معىن يف كل مكان بتنزيهه عن أن يكون يف النجاسات وقال وقد قال قائلون من املعتزلة وا

قوله الرمحن على العرش استوى انه استوىل وملك وقهر وأن اهللا يف كل مكان وجحدوا أن يكون اهللا على عرشه 
كما قال أهل احلق وذهبوا يف االستواء على العرش اىل معىن القدرة ولو كان هذا كما قالوه كان ال فرق بني العرش 

 عز و جل قادر على كل شيء واألرض والسموات وكل شيء يف العامل فاهللا قادر واألرض السابعة السفلى ألن اهللا
عليه فلو كان االستواء مبعىن االستيالءلكان اهللا مستويا على العرش وعلى األرض وعلى السماء وعلى احلشوش 

سلمني يقول أن اهللا مستو واالنتان واألقذار ألن اهللا سبحانه وتعاىل قادر على األشياء كلها وملا مل جند أحدا من امل
على احلشوش واألخلية مل جيز أن يكون معىن االستواء على العرش االستيالء الذي هو عام يف األشياء كلها ووجب 

أن يكون معىن االستواء خيتص بالعرش دون سائر األشياء قال وزعمت املعتزلة واجلهمية واحلرورية أن اهللا عز و 
  ن يف بطن مرمي ويف احلشوش تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبريا جل يف كل مكان فلزمهم أن يكو

ويقال هلم اذا مل يكن اهللا مستويا على العرش مبعىن خيتص به العرش دون غريه كما قال ذلك نقلة اآلثار وكان اهللا 
ولوا ان اهللا يف كل مكان فهو سبحانه حتت األرض واألرض فوق والسماء فوق األرض ويف هذا ما يلزمكم أن تق

حتت ما هو ما فوقه وفوق التحت واألشياء فوق وإنه فوق اإلشياء كلها حتته ويف هذا ما يوجب أنه حتت ما هو حتته 
  وهذا احملال الفاسد املتناقض تعاىل اهللا ربنا جل جالله عن ذلك علوا كبريا 

طن مرمي بالذكر ألن ذلك مشاركة فاحتج ابو احلسن مبا يعلم باالضطرار انه ليس يف األجواف واحلشوش وخص ب
للنصارى الذين يقولون ان اهللا حل يف بطن مرمي ملا تدرع الالهوت بالناسوت مع ان هذا حني تقوله علماء النصارى 
لعامتهم تنكره فطرهتم وتدفعه عقوهلم ملا جيدون يف انفسهم من العلم الضروري بنفي ذلك فاهنم كما قال النيب صلى 

ل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه وميجسانه فالنصارى مولودون على الفطرة اهللا عليه و سلم ك
اليت تنكر ذلك ولكن الدين الذي وجدوا عليه آباءهم هو الذي اوجب تغيري فطرهتم وهذه حال هؤالء اجلهمية 

له لكن يتبع سادته وكرباءة يف امجعني فما منهم من أحد اال حني يذكر قول اجلهمية تنكره فطرته وترده ضرورة عق
خالف طاعة الرسول حىت يغريوا فطرته ألجل املذهب الذي وجد عليه أباه وأمه أو من جيري جمري ذلك من سيد 

  مالك او معلم او حنو ذلك 
وهم اعىن متكلمة الصفاتية أخذوا ما أخذوه من هذه احلجج عن السلف واألئمة وان كان يف كالم السلف وألئمة 

  يهتدوا اليه هؤالء من التحقيق ما مل 
قال االمام أمحد فيما كتبه يف الرد على الزنادقة واجلهمية ومما أنكرت اجلهمية الضالل ان اهللا سبحانه على العرش 



قلت مل أنكرمت أن اهللا سبحانه على العرش وقد قال سبحانه الرمحن على العرش استوى وقال مث استوى على العرش 
ريا قالوا هو حتت األرض السابعة كما هو على العرش فهو على العرش ويف السموات ويف الرمحن فاسأل به خب

األرض ويف كل مكان ال خيلو منه مكان وال يكون يف مكان وتلوا آيات من القرآن وهو اهللا يف السموات ويف 
فكم وأجواف األرض فقلنا عرف املسلمون أماكن كثرية ليس فيها من عظم الرب شيء فقلنا أحشاءكم وأجوا

  اخلنازير واحلشوش واالماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب سبحانه وتعاىل شيء 

فهذا الذي ذكره االمام امحد متضمن امجاع املسلمني ويتضمن أن ذلك من املعروف يف فطرهتم اليت فطروا عليها 
كما بيناه يف غري هذا املوضوع وقوله من عظم الرب كلمة شديدة فان امسه العظيم يدل على العظم الذي هو قدره 

وذكر االحشاش واالجواف ألن علم املسلمني بذلك ببديهة حسهم وعقلهم وألن يف ذلك ما جيب تنزيه الرب عنه 
اذ كان من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك يف واحد من البشر فكيف من يدعيه يف البشر كلهم وكذلك ما 

ن القذرة فان هذا كما تقدم مما يعلم بالضرورة العقلية الفطرية أنه ذكره من أجواف اخلنازير واحلشوش واالماك
جيب تنزيه الرب وتقديسه أن يكون فيها أو مالصقا هلا او مماسا وختصيص هذه األجسام القذرة واالجواف بالذكر 

  فيه اتباع لطريقة القرآن يف األمثال واألقيسة املستعملة يف باب صفات اهللا سبحانه 
محد وحنوه من األئمة هم يف ذلك جارون على املنهج الذي جاء به الكتاب والسنة وهو املنهج العقلي فان االمام ا

املستقيم فيستعملون يف هذا الباب قياس األوىل واألمرى والتنبيه يف باب النفي واالثبات فما وجب اثباته للعباد من 
لعباد عنه من النقص والعيب والذم فالرب صفات املدح واحلمد والكمال فالرب أوىل بذلك وما وجب تنزيه ا

سبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من اخللق وهبذا جاء القرآن يف مثل قوله ضرب لكم مثال من 
انفسكم ويف مثل قوله واذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال وغري ذلك فانه احتج على نفي ما يثبتونه له من 

ينزهون أنفسهم عن ذلك ألنه نقص وعيب عندهم فاذا كانوا ال يرضون هبذا الوصف ومثل  الشريك والولد بأهنم
السؤ بوكيف يصفون رهبم به وجيعلون هللا مثل السوء بل للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء وهللا املثلى األعلى ومما 

به اهللا من ذمه باحلمار تارة وبالكلب يشبه هذا يف حقنا قول النيب صلى اهللا عله وسلم ليس لنا مثل السوء وهلذا ش
  أخرى 

واألقيسة العقلية وهي األمثال املضروبة كاليت تسمى أقيسة منطقية وبراهني عقلية وحنو ذلك استعمل سلف األمة 
وأئمتها منها يف حق اهللا سبحانه وتعاىل ما هو الواجب وهو ما يتضمن نفيا واثباتا بطريق األوىل ألن اهللا تعاىل وغريه 

 يكونان متماثلني يف شيء من األشياء اليف نفي وال يف اثبات بل ما كان من االثبات الذي ثبت هللا تعاىل ولغريه ال
فانه ال يكون اال حقا متضمنا مدحا وثناءا وكماال واهللا احق به ليس هو فيه مماثال لغريه وما كان من النفي الذي 

ب ونقص واهللا سبحانه احق بنفي العيوب والنقائص عنه من ينفي عن اهللا وعن غريه فانه ال يكون اال نفي عي
  املخلوق فهذه األقيسة العادلة والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة 

فاما ما يفعله طوائف من اهل الكالم من ادخال اخلالق واملخلوقات حتت قياس او متثيل يتساويان فيه فهذا من 
هو ضرب االمثال هللا وهو من القياس والكالم الذي ذمه السلف وعابوه وهلذا الشرك والعدل باهللا وهو من الظلم و

ظن طوائف من عامة أهل احلديث والفقه والتصوف انه ال يتكلم يف أصول الدين وال يتكلم يف باب الصفات 
أوهم بالقياس العقلي وان ذلك بدعة وهو من الكالم الذي ذمه السلف وكان هذا مما اطمع األولني فيهم ملا ر

ممسكني عن هذا كله اما عجزا او جهال وأما العتقاد أن ذلك بدعة وليس من الدين وقال هلم األولون ردكم أيضا 



علينا بدعة فان السلف واألئمة مل يردوا مثل ما رددمت وصار اولئك يقولون عن هؤالء اهنم ينكرون العقليات واهنم 
وائف من املشركني والصائبني واجملوس وغريهم من الفالسفة الروم ال يقولون باملعقول واتفق اولئك املتكلمون مع ط

واهلند والفرس وغريهم على ما جعلوه معقوال يقيسون فيه احلق تارة والباطل اخرى وحصل من هؤالء تفريط 
  وعدوان ومن هؤالء تفريط وعدوان اوجب تفرقا واختالفا بني األمة ليس هذا موضعه 

احلق والعدل وهو متضمن ملا يستحق ان يكون معقوال وملا ينبغي عقله وعلمه ومنزه ودين االسالم هو الوسط وهو 
عن اجلهل والضالل والعجز وغري ذلك مما دخل فيه أهل االحنراف فسلك االمام امحد وغريه مع االستدالل 

ان النجاسات مما بالنصوص وباالمجاع مسلك االستدالل بالفطرة واألقيسة العقلية الصحيحة املتضمنة لألوىل وذلك 
أمر الشارع باجتناهبا والتنزه عنها وتوعد على ذلك بالعقاب كما قال صلى اهللا عليه و سلم يف احلديث الصحيح 

تنزهوا عن البول فان عامة عذاب القرب منه وهذا مما علم باالضطرار من دين االسالم وهي مما فطرت القلوب على 
ا لكوهنا خبيثة فاذا كان العبد املخلوق املوصوف مبا شاء اهللا من النقص كراهتها والنفور عنها واستحسان جمانبته

والعيب الذي جيب تنزيه الرب عنه ال جيوز أن يكون حيث تكون النجاسات وال أن يباشرها ويالصقها لغري حاجة 
بده يف حال من واذا كان حلاجة جيب تطهريها مث انه يف حال صالته لربه جيب عليه التطهري فاذا أوجب الرب على ع

جاته ان يتطهر له وينزه عن النجاسة كان تنزيه الرب وتقديسه عن النجاسة اعظم واكثر للعلم بأن الرب احق 
  بالتنزيه عن كلما ينزه عن غريه 

وأيضا فاملعبود اعظم من العابد وهذا معلوم يف بداية العقول ال سيما وهو سبحانه القدوس السالم والقدوس مأخوذ 
س وهو التطهري ومنه مسي القدوس قدوسا واجلهمية تدعي اهنا تقدسه بنفي الصفات ويسمون كالمهم من التقدي

تأسيس التقديس ومنهم من يقول مبخالطته للنجاسات والباقون يلتزمون ذلك فهم منجسون ال مقدسون ومن أنكر 
 خترج منه مع أن املعبود خمتلط هبا األمور يف بداية العقول أن يكون العابد واجبا عليه التنزيه عن النجاسات اليت

مالصق هلا واذا كان العلم بأن الرب سبحانه أحق بالتنزيه والتعظيم من العبد واملعبود أحق بذلك من العابد كان 
هذا القياس وأمثاله من اظهر األقيسة يف بديهة العقول بل قد قال تعاىل خلليله وطهر بييت للطائفني والعاكفني 

  والركع 

فاذا أمر عبده بتطهري بيته الذي يطاف به ويصلى فيه واليه ويعكف عنده من النجاسة امل يكن هو أحق  السجود
  بالطيب والطهارة والنزاهة من بيته وبدن عبده وثيابه 

وهلذا كان هؤالء االحتادية واحللولية يصفونه مبا توصف به األجسام املذمومة ويصرحون بذلك وهؤالء من أعظم 
شتما هللا وسبا هللا سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علوا كبريا وحصل مبا ذكره األئمة ان هؤالء الناس كفرا و

اجلهمية أصل قوهلم الذي به ميوهون على الناس امنا هو التنزيه ويسمون انفسهم املنزهون وهم ابعد اخللق عن تنزيه 
ذكور هنا كوهنم يقولون انه يف كل مكان من اهللا واقرب الناس لتنجيس تقديسه وهذا يظهر بوجوه كثرية لكن امل

األمكنة النجسة القذرة فأي تنزيه وتقديس يكون مع جعلهم له يف النجاسات والقاذورات والكالب واخلنازير بل 
وتصرحيهم بذلك حىت حدثين من شهد أحذق حمققيهم التلمساين وآخر من طواغيتهم وقد اجتاز بكلب جرب ميت 

  ذا الكلب ايضا ذلك فقال او مث شيء خارج عن الذات فقال ذلك للتلمساين وه
وهذا التلمساين هو وسائر االحتادية كابن عريب الطائي صاحب الفصوص وغريه وابن سبعني وابن الفارض 

والقونوي صاحب ابن عريب شيخ التلمساين وسعيد الفرغاين امنا يدعون الكشف والشهود ملا خيربون عنه وأن 



ر والقياس والبحث وامنا هو شهود احلقائق وكشفها ويقولون ثبت عندنا يف الكشف ما حتققهم ال يوجد بالنظ
  يناقض صريح العقل ويقولون ملن 

يسلكونه ال بد أن جيمع بني النقيضني وأن خيالف العقل والنقل ويقولون القرآن كله شرك وامنا التوحيد يف كالمنا 
وجات فان الوجود واحد لكن هؤالء احملجوبون قالوا حرام فقلنا ويقولون ال فرق عندنا بني االخوات والبنات والز

... والوجد اصدق هناء وأمار ... يا عاذيل انت تنهاين وتأمرين ... حرام عليكم ومن شعر هذا التلمساين قبحه اهللا 
حققته .. .وعني ما انت تدعوين اليه اذا ... عن العيان اىل اوهام اخبار ... فان اطعك واعصى الوجد عدت عمي 

  ... تره املنهي يا جاري 
يقول انت تدعوين اىل أن اعبد اهللا وال اعبد غريه وما مث غريه بل هو الذي تظنه غريا وقد بسطت الكالم على ذلك 

  يف غري هذا املوضع 
وأصل ذلك ان علم االنسان كله امنا حيصل بطريق االحساس واملشاهدة الباطنة والظاهرة او بطريق القياس 

تبار العقلي او بطريق السمع واخلرب والكالم كما قال تعاىل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه واالع
مسئوال والعبد الصاحل حيصل له من املشاهدة الباطنة ما ينكشف له به أمور كانت مغطاة عنه ويفهم من كالم اهللا 

له قوله تعاىل سنريهم آياتنا يف االفاق ويف  ورسوله والسلف معاين يشهدها مل يكن قبل ذلك يشهدها بل يظهر
انفسهم حىت يتبني هلم انه احلق مث قال او مل يكف بربك انه على كل شيء شهيد اي اومل يكف بشهادته وعلمه اليت 

  اخربهم عنها يف كتابه 
هود الذي حيصل هلم وهؤالء املنافقون املرتدون الزنادقة ومن وقع يف بعض ضالالهتم من الغالطني الضالني هم يف الش

وجيعلوهنا من جنس شهود املؤمنني مثل ما هم يف املخاطبة اليت تقع هلم وجيعلوهنا من جنس خماطبة املؤمنني اليت قال 
  فيها 

النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يف األمم حمدثون فان يكن يف اميت احد فعمر وقد رواه البخاري يف صحيحه من 
عن ابيه عن ايب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال البخاري ورواه زكريا بن ايب حديث ابراهيم بن سعد 

زائدة عن سعد عن ايب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقول قد كان 
ابن وهب تفسري حمدثون  يكون يف األمم قبلكم حمدثون فان يكن يف اميت منهم احد فان عمر بن اخلطاب منهم قال

ملهمون قال ابو مسعود الدمشقي الصواب من حديث ابراهيم بن سعد عن ايب هريرة كما ذكره البخاري وأما 
  حديث ابن عجالن عن سعد فانه يقول فيه عن عائشه 

امثاهلم من كل افاك  واملخاطبة اليت تقع هلؤالء املنافقني والغالطني املتشبهني باملؤمنني هي من الشياطني اليت تنزل على
اثيم ومن حديث النفس وهلذا يكثرون من الشعر والكهانةاليت يقترن بأهلها الشياطني كثريا قالوا البن عمر والبن 

عباس ان املختار يزعم انه ينزل عليه فقال صدق هل انبئكم على من تنزل الشياطني وقالوا لآلخر انه يزعم انه 
ليوحون اىل أوليائهم ليجادلوكم فلهم وحي وتنزيل ولكن من الشياطني كما  يوحي اليه فقال صدق وان الشياطني

  تنزل على اشباههم من السحرة والكهان وبينهم قدر مشترك يف كثري من األمور 
واما املشاهدة فان احدهم يشهد بباطنه الوجود املطلق الساري يف الكون كله الذي ال خيتص بشيء دون شيء 

وا يف ظنهم ان ذلك هو اهللا رب العاملني وان ما وراء السموات واألرض شيئا اخر وهذا شهود صحيح لكن ضل
حيث يقولون ما فوق العرش رب وال فوق العامل اله ويقول احدهم لو زالت السموات واألرض زالت حقيقة اهللا 



يان الشبهة اليت ضل فكانوا يف هذا الشهود والذوق والوجود كما ذكرته ملن خاطبته من اهل املعرفة والتحقيق يف ب
  هبا 

هؤالء مع كثرة ما فيهم من العبادة والصدق يف ذلك والعلم والفضيلة فقلت هم مبنزلة من شاهد شعاع الشمس 
فظن أن ذلك هو الشمس وليس وراء الشعاع شىء آخر أصال وجحد أن يكون يف الوجود مشس غري ما شهده من 

ىل أجل وأعاله وأعظم وأكرب من مجيع املخلوقات أن يكون نسبته الشعاع وهذا مثل بعيد واال فاهللا سبحانه وتعا
إليها كنسبة الشمس إىل شعاعها ولكن هذا كما تقدم من باب قياس األوىل فإنه إذا كان من شهد شعاع الشمس 
ووجده فظن أهنا عني الشمس وحقيقتها من أعظم اجلاهلني الضالني فالذي شهد وجود املخلوقات فاعتقد أن عني 

د رب العاملني هو األرض والسموات أعظم جهال وضالال وهؤالء مل يكن ضالهلم فيما علموه وشهدوه من وجو
وجود رب املخلوقات ولكن يف نفي ما مل يشهدوه وأنكروه من وجود رب السموات مث ضلوا فظنوا وجود 

إلثبات وهذا حال عامة الكفار املخلوق هو وجود خالق الكائنات فوافقوا فرعون يف ذلك النفي وامتازوا عنه هبذا ا
وأهل البدع أمنا ضاللتهم يف التكذيب مبا مل يعرفوه من احلق فال مبا علموه من احلق لكن يضمون اىل ذلك التكذيب 

  ظنونا كاذبة تنشأ عن اهلوى يصدقون ألجلها بالباطل 
من تنزيهه عن أن يكون يف  وذكر األئمة يف الرد على اجلهمية ما علمه املسلمون بضرورة حسهم وعقلهم ودينهم

أجوافهم وأحشائهم أيضا مع ما ذكروه من تنزهه عن األجناس ألن ذلك أقرب إىل حس اإلنسان وبديهة عقله 
  فكلما كان املعلوم مما حيسه األنسان ويعقله بديهة كان أعلم به السيما مع تكرر إحساسه به وعقله له 

ن كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن مرمي وأن اهللا تعاىل حل يف بطن وأيضا فنبهوا بذلك على ما ذكره اهللا تعاىل م
  مرمي فإن هذا تكفري لكل من قال يف بشر أنه اهللا بطريق األوىل فمن قال يف الوجود كله ذلك أكفر 

راء وأكفر وهلذا اجتمع مجاعة عظيمة بدمشق يف مساع فأنشد فيه القوال شعرا البن اسرائيل و كان شاعرا من شع
الفقراء يف شعره اميان وكفر وهدىو ضالل و يف شعره كثري من كالم االحتادية لكن التلمساين و ابن الفارض 

  ... ويفهم هذا السر من هوذايق ... وما أنت غري الكون بل أنت عينه ... أحذق يف االحتادمنه فأنشد القوال له 
لشيخ امساعيل الكوراين فانكر ذلك وتال قوله تعاىل وكان هناك شيخ يعرف بالشيخ جنم الدين بن احلكيم صحب ا

وما أنت عني الكون بل أنت ... لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن مرمي و التفت اىل القوال و قال له قل 
  ... و يشهد هذا األمر من هو صادق ... غريه 

لشيخ التايل هلذه اآلية يف الرد على هذا وهي واقعة مشهورة حدثين هبا غريواحد ممن شهدها ولقد أحسن هذا ا
  الشعر الذي هو من أقوال املالحدة و االحتادية 

و أيضا نبهوا بذلك على ضالل من يقول انه اهللا أو أن اهللا فيه من أهل االحتاد و احللول اخلاص فان املسلمني 
  يعلمون بضرورة حسهم و عقلهم أن اهللا ليس يف أجوافهم وال أحشائهم 

االمام أمحد بالنصوص وقال و قد أخربنا اهللا أنه يف السماء فقال سبحانه أأمنتم من يف السماء أن خيسف  مث احتج
بكم األرض أم امنتم من يف السماء أن يرسل عليكم حاصبا اآلية وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل 

ال وله من يف السموات ومن يف األرض ومن عنده يرفعه وقال اين متوفيك و رافعك ايل و قال بل رفعه اهللا إليه وق
  و قال خيافون رهبم من 



فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال ذي املعارج تعرج املالئكة والروح اليه وقال وهو القاهر فوق عباده وقال وهو 
  العلي العظيم وقال فقد أخرب اهللا أنه يف السماء 
جدنا كل شيء أسفل مذموما قال اهللا تعاىل إن املنافقني يف الدرك مث احتج حبجة أخرى من األقسية العقلية وقال و

األسفل من النار وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضالنا من اجلن والنس جنعلهما حتت أقدامنا ليكونا من االسفلني 
ل السافلني وهذه احلجة من باب قياس األوىل وهو أن السفل مذموم يف املخلوق حيث جعل اهللا أعداءه يف أسف

وذلك مستقر يف فطر العباد حىت إن أتباع املضلني طلبوا أن جيعلوهم حتت اقدامهم ليكونوا من األسفلني وإذا كان 
هذا مما ينزه عنه املخلوق ويوصف به املذموم املعيب من املخلوق فالرب تعاىل أحق أن ينزه ويقدس عن ان يكون يف 

نه أو يدخل ذلك يف صفاته بوجه من الوجوه بل هو العلى األعلى السفل او يكون موصوفا بالسفل هو اوشى م
بكل وجه وهلذا يروى عن بشر املريسي انه كان يقول يف سجوده سبحان ريب األسفل وكذلك بلغين عن طائفة من 
أهل زماننا أن منهم من يقول إن يونس عرج به اىل بطن احلوت كما عرج مبحمد إىل السماء وانه قال التفضلوين 

  لى يونس وأراد هذا املعىن وقد بينا كذب هذا احلديث وبطالن التفسري يف غري هذا املوضع ع
وهذه احلجة اليت احتج هبا األئمة اجود من حجة التناقض اليت احتج هبا ابو احلسن فانه يرد على تلك األسولة ما مل 

  يل أليب سعيد اخلراز مباذا عرفت يرد على هذه حيث ميكن ان يقال هو جيمع بني مايتناقض يف حق غريه كما ق

ربك قال باجلمع بني النقيضني مث تال قوله تعاىل هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأما هذا 
القياس قياس األوىل ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غريه ويذم به سواه فهذا فطري ضروري متفق 

  عليه 
عقلية قياسية قال وقلنا هلم اليس تعلمون ان ابليس مكانه مكان ومكان الشياطني مكاهنم  مث ذكر امحد حجة اخرى

مكان فلم يكن اهللا ليجتمع هو وابليس يف مكان واحد وهذا التنزيه عن جمامعة اخلبيث والنجس من األحياء نظري 
اليت تسكنها الشياطني كاحلمام  التنزيه عن جمامعة اخلبيث النجس من اجلمادات وهلذا هني عن الصالة يف املواطن

واحلش واعطان االبل وحنو ذلك وان كان املكان ليس فيه من النجاسات اجلامدة شيء بل أرواث االبل طاهرة بل 
قد بثبت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الصحيح من غري وجه انه ذكر ان الكلب يقطع الصالة وخصه يف 

يطان ملا سئل عن الفرق بني األمحر واألبيض واألسود فقال األسود شيطان احلديث الصحيح باألسود وقال انه ش
ويف الصحيح عنه انه قال ان الشيطان تفلت علي البارحة فاراد أن يقطع علي صاليت فامكنين اهللا منه فاخذته فذعته 

أما مرور االنسي فقد قال ابن وهلا امر النيب صلى اهللا عليه و سلم مبقاتلة املار بني يدي املصلي وقال ان معه القرين ف
مسعود انه يذهب بنصف اجر الصالة واما شيطان اجلن فقد قال طائفة من الفقهاء من اصحاب أمحد وغريهم انه 

  يقطع الصالة اذا علم ذلك كما يقطعها الكلب االسود أليهم الذي هو شيطان الدواب 
يطانا مريدا لعنه اهللا وقد اخرب سبحانه وتعاىل ان وأيضا فالشيطان معلون رجيم كما قال تعاىل وان يدعون اال ش

  الشياطني ترجم بالشهب لئال يسترق السمع 

من املالئكة فقال تعاىل انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ال يسمعون اىل املأل 
  اتبعه شهاب ثاقب األعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهلم عذاب واصب اال من خطف اخلطفة ف

وقد امر اهللا عباده باالستعاذة من الشيطان فقد قال لكبريهم يف السماء اخرج منها مذموما مدحورا ملن تبعك منهم 
ألمألن جهنم منكم امجعني وقد قال النيب صلى اهللا عليه و سلم لبعض عباد اهللا وهو عمر بن اخلطاب ما رآك 



ك وقد اخرب اهللا يف كتابه عن هرب الشيطان من املالئكة حيث قال واذ الشيطان سالكا فجا اال سلك فجا غري فج
زين هلم الشيطان اعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس واين جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه 

مطرودا عن ان  وقال اين بريء منكم اين ارى ماال ترون اين اخاف اهللا واهللا شديد العقاب فاذا كان ملعونا مبعدا
جيتمع مبالئكة اهللا او يسمع منهم ما يتكلمون به من الوحي فمن املعلوم ان بعده عن اهللا اعظم وتنزه اهللا وتقدسه 

عن قرب الشياطني فاذا كان كثري من األمكنة مملوءا وكان تعاىل يف كل مكان كان الشياطني قريبني منه غري مبعدين 
 من مسع كالمه منه دع املالئكة وهذا يعلم باالضطرار وجوب تنزه اهللا عنه وال مطرودين بل كانوا متمكنني

وتقديسه عنه اعظم من تنزيه املالئكة واألنبياء والصاحلني وكالمه الذي يبلغه هؤالء ومواضع عباداته فان نفسه احق 
  بالتنزيه والتقديس عن مجيع هذه األعيان املخلوقة ومن كالمه الذي يتلوه هؤالء 

االمام امحد عن حجتهم فقال واما معىن قوله تبارك وتعاىل وهو اهللا يف السموات ويف االرض يقول هو اله مث أجاب 
  من يف السموات واله من يف 

األرض وهو على العرش وقد احاط بعلمه ما دون العرش ال خيلو من علم اهللا مكان وال يكون علم اهللا يف مكان 
  ن اهللا على كل شيء قدير وان اهللا قد أحاط بكل شيء علما دون مكان وكذلك قوله تعاىل لتعلموا ا

مث ذكر االمام امحد حجة اعتبارية عقلية قياسية ال مكان ذلك هي من باب االوىل قال ومن االعتبار يف ذلك لو ان 
رجال كان يف يده قدح من قوارير صاف وفيه شيء كان بصر ابن آدم قد احاط بالقدح من غريان يكون ابن آدم 

القدح فاهللا سبحانه له املثل األعلى قد أحاط جبميع خلقه من غري أن يكون يف شيء من خلقه قلت وقد تقدم ان  يف
كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق فاخلالق احق به واوىل فضرب امحد رمحه اهللا مثال وذكر قياسا وهو ان العبد 

ون داخال فيه وال حمايثا له فاهللا سبحانه اوىل باستحقاق اذا امكنه ان حييط بصره مبا يف يده وقبضته من غري ان يك
ذلك واتصافه به واحق بأن ال يكون ذلك ممتنعا يف حقه وذكر امحد يف ضمن هذا القياس قول اهللا تعاىل وله املثل 

من املثل  األعلى مطابق ملا ذكرناه من أن اهللا له قياس األوىل واألخرى باملثل األعلى اذ القياس األوىل واألخرى هو
اذ القياس األوىل واألخرى هو من املثل األعلى واما املثل الساوي او الناقص فليس هللا حبال ففي هذا الكالم الذي 

ذكره واستدالله هبذه االية حتقيق ملا قدمناه من أن األقيسة يف باب صفات اهللا وهي أقيسة األوىل كما ذكره من هذا 
  ال ثابتا له فاهللا الذي له املثل األعلى احق بذلك القياس فان العبد اذا كان هذا الكم

مث ذكر قياسا آخر فقال وخصلة اخرى لو ان رجال بين دارا جبميع مرافقها مث اغلق باهبا وخرج منها كان ال خيفى 
عليه كم بيت يف داره وكم سعة كل بيت من غري ان يكون صاحب الدار يف جوف الدار فاهللا سبحانه له املثل 

  د أحاط االعلى ق

جبميع ما خلق وقد علم كيف هو وما هو من غري ان يكون يف جوف شيء مما خلق وهذا ايضا قياس عقلي من 
قياس األوىل قرر به امكان العلم بدون املخالطة فذكر ان العبد اذا فعل مصنوعا كدار بناها فانه يعلم مقدارها وعدد 

الذي خلق كل شيء اليس هو احق بأن يعلم خملوقاته ومقاديرها بيوهتا مع كونه ليس هو فيها لكونه هو بناها فاهللا 
وصفاهتا وان مل يكن فيها حمايثا هلا وهذا من ابني األدلة العقلية وهذان القياسان احدمها الحاطته خبلقه اذ اخللق مجيعا 

ن خلق وهو اللطيف يف قبضته وهو حميط هبم ببصره والثاين لعلمه هبم النه هو اخلالق كما قال سبحانه اال يعلم م
  اخلبري 

وهؤالء اجلهمية نفاة الصفات كثريا مما جيمعون بني نفي علوه وكونه فوق العامل وبني الريب يف علمه فان كثريا منهم 



مستريب يف علمه ال سيما من تفلسف منهم فتارة يقولون ال علم له وتارة يقولون ال يعلم اال نفسه وتارة يقولون 
جه كلي وهلم من االضطراب يف مسألة العلم ما هو نظري اضطراهبم يف علوه وفوقيته وكا ما امنا يعلم غريه على و

ذكره اهللا يف كتابه وما كان عليه سلف األمة وائمتها من اجلمع بني هذين ردا لضالل هؤالء يف األمرين كما قال 
يلج يف أألرض وما خيرج منها  تعاىل هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة ايام مث استوى على العرش يعلم ما

وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم واهللا مبا تعملون بصري وهؤالء جاحدون او مستريبون 
بأنه فوق العرش وبأنه معنا أينما كنا ومن هؤالء طوائف موجودون وان كان هلم من الفضيلة والذكاء ما متيزوا به 

وهلم من السمعة والرياسة ماهلم ففيهم من اجلهل والنفاق هذا وغريه وال حول وال  على من مل يشركهم يف ذلك
  قورة اال باهللا 

قال االمام امحد ومما تأول اجلهمية من قول اهللا تعاىل ما يكون من جنوى ثالثة اال هو رابعهم وال مخسة اال هو 
م اخلرب من أوله ان اهللا يقول امل تر ان اهللا يعلم ما يف سادسهم اآلية قالوا ان اهللا عز و جل معنا وفينا فقلنا مل قطعته

السموات وما يف األرض ما يكون من جنوى ثالثة اال هو رابعهم يعين ان اهللا يعلمه رابعهم وال مخسة اال هو 
ة ان سادسهم وال ادىن من ذلك وال اكثر اال هو معهم يعين بعلمه فيهم اينما كانوا مث ينبؤهم مبا عملوا يوم القيامس

  اهللا بكل شيء عليم يفتح اخلرب بعلمه وخيتم اخلرب بعلمه 
مث ذكر حجتني عقليتني على مباينته فقال ويقال للجهمي ان اهللا اذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر اهللا لكم 

ر وذلك ان من فيما بينكم وبني خلقه فان قال نعم فقد زعم ان اهللا بائن من خلقه وان خلقه دونه وان قال ال كف
اثبت ان شيئا بني اهللا وبني خلقه فقد جعله مباينا فان املباينة والبني من اشتقاق واحد واذا كان شيء بني شيئني 

فالثالثة مباينة بعضها عن بعض وهذا الوسط من هذا وهو ما بينه وبني هذا هو مباينته ومباين املباينني اوىل ان يكون 
  مباينا 

حيجب بعض خلقه عنه فقال تعاىل وما كان لبشر أن يكلمه اهللا اال وحيا او من وراء حجاب  وقد ذكر يف كتابه انه
وقال كال اهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون واختصاص بعض خلقه باحلجاب مينع ان يكون اجلميع حمجوبني واذا كان 

ذ تكون نسبة واحدة ووجب البعض حمجوبا والبعض ليس حمجوبا امتنع ان يكون فيهم كلهم الن نسبتهم اليه حينئ
  ان يكون بينه وبني بعضهم حجابا وذلك يقتضي املباينة كما تقدم 

ومثل هذا قوله مث ردوا اىل اهللا موالهم احلق وقوله ولو ترى اذ وقفوا على رهبم وقوله وعرضوا على ربك صفا لقد 
فلفظ اليه وعنده وعليه حبيث  جئتمونا كما خلقناكم اول مرة ولو ترى اذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم

يكون بعض اخللق مردودا اليه وبعضهم موقوفا عليه ومعروضا عليه وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده يقتضي ان 
اخللق ليسوا كلهم كذلك واهنم قبل ذلك مل يكونوا كذلك وأهنم مباينون له منفصلون عنه وأنه حبيث يكون شيء 

اته خمتلطة بذواهتم المتنع ذلك وهذا يقتضي مباينته وامتيازه عنده ويرد شيء اليه ويعرض ولون كانت ذ
واختصاصه جبهة وحد وبطالن قول من يقول ان ذاته خمتلطة بذواهتم او جيعل املوجودات ال ختتلف نسبتها اليه بل 

وأمثال  ما فوق السماء كما حتتها وعلى قول هذا ميتنع لقاه والعروج اليه والرد اليه والوقوف عليه والعرض عليه
ذلك مما دل عليه القرآن وعلم باالضطرار من دين االسالم وهلذا جيعلون ما جعل له يف هذه اآليات امنا هو لبعض 

املخلوقات اما ثوابه واما عقابه واما غري ذلك او جيعلون ذلك عبارة عن حصول العلم به وأمثال ذلك من 
  التأويالت اليت هي من جنس تأويل القرامطة 



م امحد واذا اردت ان تعلم ان اجلهمي كاذب على اهللا تعاىل حني زعم انه يف كل مكان وال يكون يف مكان قال االما
دون مكان فقل له اليس كان اهللا وال شيء فسيقول نعم فقل له حني خلق الشيء هل خلقه يف نفسه او خارجا عن 

لق يف نفسه كفر حني زعم انه خلق اجلن نفسه فانه يصري اىل ثالثة اقاويل واحد منها ان زعم ان اهللا خلق اخل
والشياطني وابليس يف نفسه وبأن قال خلقهم خارجا عن نفسه مث دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حني زعم انه يف 
كل مكان وحش قذر رديء وان قال خلقهم خارجا عن نفسه مث مل يدخل فيهم رجع عن قوله كله امجع وهو قول 

  اهل السنة وهذه احلجة 

ذكرها االمام امحد مبناها على انه خيلو عن املباينة للخلق واحملايثة هلم وهذا كما انه معلوم بالفطرة العقلية  اليت
الضرورية كما تقدم فان اجلهمية كثريا مما يضطرون اىل تسليم ذلك كقوله انه يف كل مكان وألن اخلروج عن 

  س عليهم هذين القسمني مما تنكره قلوهبم بفطرهتم ومما ينكره النا
واذا كان كذلك فاالمام امحد بىن احلجة على أن اهللا تعاىل كان وحده متميزا عن اخللق وهذا خماطبة للمسلمني 

وسائر اهل امللل الذين يقرون بأنه خلق السموات واألرض يف ستة أيام واهنا حمدثة بعد ان مل تكن فان األمر اذا كان 
ة بعد أن مل تكن حمايثة خبالف ما لو مل يقر بذلك فانه ال يثبت انفراده كذلك فمن أثبت حمايثته للخلق اثبت حمايث

ومباينته أصال وهذا ال ريب أنه اعظم كفرا وجحودا للخالق كما تفعله االحتادية من هؤالء فان هؤالء كثريا اما أن 
ا يقوله ارسطو وذووه واما يكونوا متفلسفة لكن املتفلسفة الضالون يقولون بقدم العامل اما معلوال عن علة واجبة كم

غري معلول كما يقوله غريهم وهؤالء ضموا اىل ذلك انه هو العامل او يف العامل وأولئك اجلهمية الذين ناظرهم االمام 
امحد وأمثاله كانوا اقرب اىل العقل والدين فاهنم مل يكونوا يقولون انه عني املوجودات وال يقولون انه مل يزل حمايثا هلا 

ا يظهرون انه ليس مبباين للعامل وال حمايث له بل يقولون بنفي االختصاص بالعرش بقوهلم انه يف كل مكان وال كانو
وال يكون يف مكان دون مكان واذا كان وحده مث خلق اخللق فاما ان يقولوا انه حمل اخللق او يقولوا انه حل يف 

ا ذكره امحد انه ال بد من قول من هذه األقوال اخللق او يقولوا انه ليس حبال وال حمل فهذه القسمة حاصرة كم
  الثالثة فان جعلوه حمال للمخلوقات فقد جعلوا ابليس والشياطني 

والنجاسات مما يبعد عن اهللا ملعون مطرود جعلوه يف جوف اهللا وذلك كفر وان جعلوه حاال فيها فقد جعلوه حاال 
  ك أيضا كفر كما تقدم يف كل مكان يتنزه عن مقاربته ومالصقته والقرب منه وذل

وفرق االمام امحد يف كونه حمال وكونه حاال بني اخلبيث احلي وبني اخلبيث املوات اجلامد فذكر يف القسم األول 
اخلبيث احلي وهم الشياطني ويف الثاين اخلبيث اجلامد وهي النجس الرديء النه يف هذا القسم يكون التقدير ان 

احملل يف شأنه ان ال يكون من احليوانات فالزمهم املكان من األجسام النجسة املخلوق امكنة له وحمل واملكان و
اخلبيثة القذرة ويف القسم األول ذكر انه هو احملل واملكان فذكر املتمكن يف املكان احلال فيه والعادة ان احليوانات 

وان جييء اليه واذا انتفى هذان تكون يف األمكنة فاحليوان يتحرك يف املكان واليه ليس املكان هو يتحرك اىل احلي
القسمان بقي القسم الثالث هو انه سبحانه وتعاىل خلق اخللق خارجا عن نفسه مث مل يدخل فيهم وهو احلق الذي 

  عليه أهل السنة واجلماعة وعموم اخلالئق من كل ذي فطرة سليمة 
ول اهللا تعاىل ملوسى انين معكما امسع وأرى قال االمام امحد بيان ما ذكر اهللا يف القرآن وهو معكم وهذا على وجوه ق

يقول يف الدفع عنكما وقال تعاىل ثاين اثنني اذمها يف الغار اذ يقول لصاحبه ال حتزن ان اهللا معنا يعين يف الدفع عنا 
وقال واهللا مع الصابرين يعين يف النصرة هلم على عدوهم وقوله وانتم األعلون واهللا معكم يف النصرة لكم على 



كم وقال سبحانه وهو معهم اذ يبيتون ما ال يرضى من القول يقول بعلمه فيهم وقوله كال ان معي ريب سيهدين عدو
  يقول يف العون على فرعون 

قال فلما ظهرت احلجة على اجلهمي مبا ادعى على اهللا عز و جل انه مع خلقه قال هو يف كل شيء غري مماس 
مباين اليس هو مماس فلم حيسن اجلواب فقال بال كيف فخدع اجلهال هبذه للشيء وال مباين منه فقلنا اذا كان غري 

الكلمة موه عليهم فقلنا له اذا كان يوم القيامة اليس امنا هو اجلنة والنار والعرش واهلواء قال بلى قلنا فأين يكون 
 على العرش فهو من ربنا قال يكون يف كل شيء كما كان حيث كانت الدنيا فقلنا فان مذهبكم ان ما كان من اهللا

العرش وما كان من اهللا يف اجلنة فهو يف اجلنة وما كان من اهللا يف النار فهو يف النار وما كان من اهللا يف اهلواء فهو يف 
  اهلواء فعند ذلك تبني للناس كذهبم على اهللا عز و جل 

ليتني فذكر قول اجلهمية انه يف كل فذكر االمام امحد بعد تفسري املعية اليت احتجوا هبا من جهة السمع حجتني عق
شيء غري مماس لألشياء وال مباين هلا وهذا قول اجلهميةس الذين ينفون مباينته مث يبقون مع ذلك مماسته فيقولون هو 

يف كل مكان والصنف اآلخر كاملؤسس ينفون مباينته احلقيقية وان قالوا اهنم يثبتون مباينته باحلقيقة الزمان فان 
وان نفوا املباينة فاهنم يثبتوهنا باحلقيقة والزمان فكال الطائفتني يقولون اهنم يثبتون مباينته لكن ينفون ان اؤلئك ايضا 

يكون خارج العامل وكل من الصنفني خصم لآلخر فيما يوافقه عليه اجلماعة فاألولون يقولون كما تقول اجلماعة انه 
ان حمايثا له خالفا للطائفة األخرى مث يقول مبا تقول به األخرى وليس اذا مل يكن مباينا للعامل بغري احلقيقة والزمان ك

مبباين للعامل بغري احلقيقة والزمان فيلزم ان يكون حمايثا له واآلخرون يقولون اذا كان حمايثا للعامل كان مماسا له كما 
  تقول اجلماعة خالفا لتلك الطائفة مث يقولون مع 

  م ان ال يكون فيه وال مباينا له بغري احلقيقة والزمان فال يكون خارجا عنه اجلماعة وليس مبماس للعامل فيلز
وامحد رمحه اهللا ذكر ما يعلم بضرورة العقل من انه اذا كان فيه وليس مبباين فانه ال بد أن يكون مماسا له فانه ال 

مية الذين يقولون انه يف كل مكان يعقل كون الشيء يف الشيء اال مماسا له او مباينا له فانه ملا كان خطابه مع اجله
ذكر انه ال بد من املماسة او املباينة على هذا التقدير وهو تقدير احملايثة فان اولئك مل يكونوا ينكرون دخوله يف العامل 
وامنا ينكرون خروجه وذكر دعوى اجلهمية بنفي هذين النقيضني قال فقلنا اذا كان غري مباين اليس هو مماس قال ال 

كيف يكون يف كل شيء غري مماس يقول امحد ان هذا ال يعقل فكيف يكون ذلك وذكر ان اخلصم مل حيسن قال ف
اجلواب عن ذلك فانه ال ميكنه ان يذكر ما يعقل كونه يف كل شيء وهو مع ذلك غري مماس فلما كان هذا غري 

  الكلمة موه عليهم معقول جلأ اخلصم اىل ان قال بال كيف قال امحد رمحه اهللا فخدع اجلهال هبذه 
فبني امحد أن هذه الكلمة امنا يقبلها اجلهال فينخدعون هبا ألهنم يعتقدون ان ما ذكره هذا ممكن وأن مل نعلم حنن 

كيفيته وامنا كانوا جهاال ألهنم خالفوا العقل والشرع وقبلوا ما ال يقبله العقل واعتقدوا هذا من جنس ما اخرب به 
  نعلم حنن كيفيتها والفرق بينهما من وجهني الشارع من الصفات اليت ال 

أحدمها ان اهللا ورسوله عامل صادق فيما اخرب به عن نفسه وهو اعلم من عباده فاذا اخربنا بأمر فقد علمنا صدقه يف 
  ذلك وعلمنا مما أخربنا به ما أفهمناه وما مل نعلم كيفيته من ذلك ال يضرنا عدم علمنا به بعد أن نعلم صدق املخرب 

أما هؤالء فامنا يدعون ما يقولونه بالعقل ال يثبتونه بالشرع فاذا كان العقل الذي به يعتصمون ال يقبل ما يقولونه و
وال يثبته بل ينفيه كان ما يقولون باطال ومل يكن هلم به علم وكانوا أسوأ حاال ممن استشهد بشاهد فكذبه او نزع 



  العقل والعقل عليهم الهلم  بآية ليحتج هبا وكانت حجة عليه اذ كان مفزعهم
وهذا الذي ذكره االمام امحد هو كما ذكرناه على كالم هذا املؤسس وحنوه من أهنم يدعون بالعقل ماال يقبله العقل 
بل يرده كدعواهم وجود موجود ال داخل العامل وال خارجه كما قال اخواهنم بوجود موجود يف العامل ال مباين العامل 

صنف املؤسس وهذا الصنف اآلخر كل منهما يقول بأن االهليات تثبت على خالف ما يعلمه وال مماس له مث ان 
الناس وتثبت بال كيفية ويدعون ذلك فيما يثبتونه بالعقل والعقل نفسه ال يقبل ما يقولونه بل يرده بضرورته 

  وفطرته فضال عن قياسه ونظره 
نه وال مبا حييله العقل حىت يكون نظريا هلذا وهؤالء ادعوا ما يرده الوجه الثاين ان الشارع مل خيرب مبا يعلم بالعقل بطال

العقل وحيله فلهذا كان ما اخرب به الشارع يقال له والكسيف جمهول ويقال فيه بال كيف لعدم امتناعه يف العقل 
جلهال هبذه الكلمة وهؤالء اجلهمية ادعوا حماال يف العقل فلم يقبل منهم بال كيف وهلذا قال االمام امحد انه خدع ا

موه عليهم حيث مل يثبتوا الفرق بني خرب الشارع وبني كالم هؤالء الضالل ومل يثبتوا الفرق بني ما يقبله العقل 
ويرده وهذا الذي ذكره امحد عنهم من قوهلم هو فيه غري مباين وال مماس وقول اآلخرين الذين منهم املؤسس ال 

رورية انه خروج عن النقيضني كما علم مثل ذلك يف قول سائر اجلهمية من داخله وال خارجه قد علم بالفطرة الض
  املالحدة والباطنية وحنوهم حيث قالوا هو ال حي وال ميت وال عاجز وال قادر 

وال عامل وال جاهل وكالم هؤالء كلهم من جنس واحد يتضمن اخلروج عن النقيضني ويتضمن تعطيل ما يستحقه 
  ته بالكلية وتعطيل معرفته وذكره وعبادته حبيث مانعوه من ذلك الباري وحقيقته تعطيل ذا

فان قيل ما ذكره االمام امحد وقدرمتوه من امتناع كونه يف العامل غري مباين وال مماس معارض مبا يذكره املؤلف عن 
غري مباين وال أهل االثبات من أصحاب االمام امحد وغريهم القائلون بأنه فوق العرش فاهنم يقولون هو فوق العرش 

مماس فما الفرق بني املوضعني قيل هؤالء الذين يقولون هذا امنا يقولونه ألهنم يقولون انه فوق العرش وليس جبسم 
وهذا قول الكالبية وأئمة األشعرية وطوائف ممن اتبعهم من أهل الفقه وغريهم وطوائف كثرية من أهل الكالم 

يقول هو مباين له وألصحاب امحد وحنوهم من أهل احلديث والفقه  والفقه يقولون بل هو مماس للعرش ومنهم من
والتصوف يف هذه املسألة ثالثة اقوال منهم من يثبت املماسة كما جاءت هبا اآلثار مث من هؤالء من يقول امنا اثبت 

ايب يعلي  ادراك اللمس من غري مماسة للمخلوق بل اثبت االدراكات اخلمسة له وهذا قول اكثر األشعرية والقاضي
وغريه فلهم يف املسألة قوالن كما تقدم بيانه وعلى هذا فال يرد السؤال ومنهم من اصحاب امحد وغريه من ينفي 

  املماسة ومنهم من يقول ال اثبتها وال أنفيها فال اقول هو مماس مباين وال غري مماس وال مباين 
قابل احملايثة فان هذه العامة متفق عليها عند أهل االثبات وهي وهذه املباينة اليت تقابل املماسة اخص من املباينة اليت ت

  تكون للجسم مع اجلسم وللجسم مع العرض وأما اليت تقابل املماسةس فاهنا ال تكون له مع العرض 

نة والعرض حيايث اجلسم فال يباينه املباينة العامة وأما اخلاصة فال يقال فيها مباينة ومماسة فامتناع خلوه عن املباي
العامة واحملايثة اوىل فان املباينة اخلاصة واملماسة نوعان للمباينة العامة فاذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع اجلنس اوىل 

  وليس هذا موضع الكالم يف هذه األقوال 
 ولكن نذكر جوابا عاما فنقول كونه فوق العرش ثبت بالشرع املتواتر وامجاع سلف األمة مع داللة العقل ضرورة
ونظرا انه خارج العامل فال خيلو مع ذلك اما أن يلزم ان يكون مماسا او مباينا اوال يلزم فان لزم احدمها كان ذلك 

الزما للحق والزم احلق حق وليس يف مماسته للعرش وحنوه حمذور كما يف مماسته لكل خملوق من النجاسات 



ب بعد هذه االشياء وكوهنا ملعونة مطرودة مل نثبته والشياطني وغري ذلك فان تنزيهه عن ذلك امنا اثبتناه لوجو
الستحالة املماسة عليه وتلك األدلة منتفية يف مماسته للعرش وحنوه كما روي يف مس آدم وغريه وهذا جواب مجهور 

اهل احلديث وكثري من أهل الكالم وان مل يلزم من كونه فوق العرش ان يكون مماسا او مباينا فقد اندفع السؤال 
ا اجلواب هنا قاطع من غري حاجة اىل تغيري القول الصحيح يف هذا املقام وبني من قال انه فوق العرش ليس فهذ

مبباين كما يقوله من الكالبية واألشعرية من يقول ومن اتبعهم من اهل الفقه واحلديث والتصوف واحلنبلية وغريهم 
ه موجود قائم بنفسه مع وجود قائم بنفسه انه فيه ان كان قوهلم حقا فال كالم وان كان باطال فليس ظهور بطالن
  ليس مبماس وال مباين له وأنه ليس هو فيه وال هو خارجا عنه 

مث ذكر امحد احلجة الثانية فقال قلنا هلم اذا كان يوم القيامة أليس امنا اجلنة او النار والعرش واهلواء اىل آخره فبني 
عضه يف اجلنة وبعضه يف النار وبعضه يف اهلواء ألن هذه هي األمكنة ان موجب قوهلم ان يكون بعضه على العرش وب

اليت ادعوا ان اهللا فيها فيتبعض ويتجزى بتبعض االمكنة وجتزيها وذكر انه عند ذلك تبني للناس كذهبم على اهللا الن 
ظهر هلم أن هؤالء  الناس يف الدنيا آمنوا بالغيب وبأمور أخرى مل يروها يف الدنيا وسوف يروهنا يف اآلخرة فاذا

يقولون انه يكون يف اآلخرة كما كان يف الدنيا متفرقا متجزءا مل ميكن أن يراه أحد وال أن حيايث احدا وال أن 
خيتص أوليائه بالقرب منه دون اعدائه بل يكون يف النار مع اعدائه كما هو يف اجلنة مع اوليائه فظهر بذلك من 

  روه يف أمر الدنيا كذهبم على اهللا ما يلم يظهر مبا ذك
وقال عبد العزيز الكناين يف رده على اجلهمية بعد ان بني انه على العرش وأجاب عما احتجوا به مث قال ولكن 

يلزمك انت ايها اجلهمي ان تقول ان اهللا عز و جل حمدود حوته االماكن اذ زعمت يف دعواك انه ال يعقل شيء يف 
عرب فالن يف البيت واملاء يف اجلب والبيت قد حوى فالنا واجلب قد حوى مكان اال واملكان قد حواه كما تقول ال

املاء ويلزمك اشنع من ذلك ألنك قلت افضع مما قالت به النصارى وذلك أهنم قالوا ان اهللا حل يف عيسى وعيسى 
ون انه يف كل بدن انسان واحد وكفروا بذلك وقيل هلم ما أعظمتم اهللا تعاىل اذ جعلتموه يف بطن مرمي وانتم تقول

مكان ويف بطون النساء كلهن وبدن عيسى وابدان الناس كلهم ويلزمك ايضا ان تقول انه يف اجواف الكالب 
  واخلنازير ألهنا أماكن وعندك انه يف كل مكان تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 

لى الشيء وال كالشيء مع فلما شنعت مقالته قال اقول ان اهللا يف كل مكان ال كالشيء يف الشيء وال كالشيء ع
الشيء خارجا عن الشيء وال مباينا للشيء يقال له أن اصل قولك القياس واملعقول فقد دللت بالقياس واملعقول 

على انك ال تعبد شيئا ألنه اذا كان شيئا ما خال يف القياس واملعقول ان يكون داخال يف الشيء او خارجا عنه فلما 
ان يكون كالشيء يف الشيء او خارجا عن الشيء فوصفته لعمري ملتبسا ال وجود مل يكن يف قولك شيئا استحال 

  له وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل 
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